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Kolejny rok obra-
chunkowy za nami.
Czas biegnie niemi-
³osiernie szybko.
Nowy rok, nowe pla-
ny, nowe potrzeby.
Kierownictwo Sto-
warzyszenia Przyja-
ció³ Ziemi Gubiñskiej
nie zwalnia tempa.
Codziennie, oprócz niedziel i œwi¹t jesteœmy na posterunku. Codziennie w
kilkuosobowej grupie powstaj¹ nowe teksty, tworzone s¹ zapisy z historii
miasta, skanowane fotografie i dokumenty, spisywane relacje z przesz³oœci.
Codziennie goœcimy mieszkañców tak Gubina jak i Guben, nikt z przyby-
szów nie odchodzi z pytaniem na które nie dosta³ odpowiedzi. Goœæmi s¹
tak¿e najm³odsi mieszkañcy, którzy z zainteresowaniem s³uchaj¹ o historii
miasta w którym przyszli na œwiat. To dodaje nam skrzyde³, czujemy siê
potrzebni. Ale oprócz skrzyde³ ,do szczêœcia potrzebne s¹ nam pieni¹dze.  I
w tej sprawie zwracam siê do Pañstwa. Przekazywany w ubieg³ych latach
1% podatku pozwoli³ na realizacjê wielu przedsiêwziêæ. Dziêki Pañstwa
hojnoœci mogliœmy np. w ubieg³ym roku postawiæ tablicê pami¹tkow¹ ku
czci Corony Schröter, urz¹dziæ "po nowemu" Izbê Muzealn¹, przygotowaæ
czêœæ materia³ów do modernizacji mniejszej izby wystawowej. W bie¿¹cym
roku planujemy nowy wystrój ma³ej salki wystawowej. a tak¿e postawienie
tablic w miejscach gdzie przed laty na terenie miasta by³y cmentarze. Bez
pieniêdzy otrzymywanych od burmistrza w ramach wspierania zadania
publicznego i pieniêdzy pochodz¹cych z 1% Pañstwa podatku zrobilibyœmy
niewiele. A do zrobienia jest tak du¿o. Gubin i jego mieszkañcy zas³uguj¹ na
spisywanie historii i uchronienie jej przed zapomnieniem, na dokumento-
wanie tego, co - mimo wielu problemów natury ekonomicznej - dzieje siê w
naszym mieœcie. Czujemy siê powo³ani do takiej roli i postaramy siê przy
Pañstwa pomocy zdanie to wykonaæ jak najlepiej.

Z powa¿aniem
prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej Stefan Pilaczyñski

Prosimy o 1% podatku
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W 2012 roku
zarz¹d Stowarzy-
szenia Przyjació³
Ziemi Gubiñskiej
podj¹³ decyzjê o
p r z y z n a w a n i u
nagrody "Z³otej
Baszty". Do na-
grody mog¹ byæ
n o m i n o w a n i
mieszkañcy mia-
sta w sposób wy-
raŸny i skuteczny
pomagaj¹cy orga-
nizacji, osoby które zas³u¿y³y siê na
przestrzeni czasu w promowaniu Zie-
mi Gubiñskiej, a tak¿e popularyzuj¹-
ce i dbaj¹ce o jej dziedzictwo kulturo-
we lub osoby b¹dŸ instytucje, które
przyczyni³y siê do upiêkszenia nasze-
go miasta (w³aœciciele wyró¿niaj¹cej
siê budowli, twórcy parku, placu, itp.).
Propozycje mog¹ sk³adaæ osoby fizycz-
ne, organizacje i instytucje.

Pierwszymi laureatami "Z³otej
Baszty 2013" zostali w³aœciciele zna-
nej w mieœcie firmy Pañstwa  Wiolet-
ta i Zbigniew Poniatowscy. Nagroda
jest wyrazem uznania  za skuteczn¹,
wymiern¹ i podjêt¹ w krótkim czasie
decyzjê o pomocy udzielonej SPZG w
realizacji kurantów zegara na Basz-
cie Ostrowskiej. Warto przy okazji

„Z³ota Baszta” dla
W. i Z.Poniatowskich

wspomnieæ, ¿e firma jest tak¿e wyko-
nawc¹ cyfr do zegarów na baszcie.
W³aœciciele nie odmówili nigdy pomo-
cy, a decyzje zapada³y w sposób kon-
kretny i rzeczowy. Kandydatura pañ-
stwa W.Z. Poniatowskich by³a jedn¹
z trzech nominowanych do tegorocz-
nej nagrody. Decyzja zarz¹du by³a jed-
nomyœlna. Wrêczenie tegorocznej "Z³o-
tej Baszty" przewidziano na stycznio-
we Spotkanie Noworoczne cz³onków
SPZG, jednak nieobecnoœæ w mieœcie
laureatów sprawi³a, ¿e nagrodê wrê-
czono w innym terminie.

Zarz¹d poszukuje najlepszego roz-
wi¹zania co do kszta³tu wrêczanej sta-
tuetki. Póki co nagrod¹ jest okaza³y
postument symbolizuj¹cy basztê.

 (sp)

Od lewej: W.Poniatowska, S.Pilaczyñski, Z.Poniatowski i U.Kondracik
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Bardzo dobrze
uk³ada siê wspó³-
praca pomiêdzy
Stowarzyszeniem
Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej, a Gu-
bener Tuche und
Chemiefasern e.V.
z Guben (Gubeñ-
skie sukna i w³ók-
na sztuczne). Czê-
ste kontakty oraz
konkretne dzia³a-
nia w krótkim cza-
sie przynosz¹ rezul-
taty.

Pierwsze spotkania odby³y siê po-
nad rok temu. Inicjatorem by³ pre-
zes niemieckiej organizacji Diethelm
Pagel, który  zwróci³ siê do prezesa
SPZG Stefana Pilaczyñskiego z pro-
pozycj¹ wspólnego wykonania doku-
mentacji fotograficzno-opisowej zwi¹-
zanej z funkcjonowaniem na terenie
Guben Zak³adu W³ókien Sztucznych.
Warto wspomnieæ, ¿e wœród kilkuty-
siêcznej za³ogi zak³adu znajdowa³o siê
prawie 1200 kobiet z Gubina, Jasie-
nia, Lubska czy Krosna Odrzañskie-
go. Po przemianach ustrojowych za-
k³ad upad³, a pracownice pozosta³y

Spiszmy historiê Polek
pracuj¹cych przed laty
w CFG

bez pracy. Wiêkszoœæ z nich doros³e
¿ycie spêdzi³a w gubeñskim zak³adzie
pracy, dziœ s¹ starszymi paniami na
emeryturze, niektóre odesz³y do
wiecznoœci.

Podczas ostatniego spotkania sze-
fów organizacji D.Pagel przedstawi³
dotychczasowe dokonania. Odby³y siê
ju¿ m.in. spotkania z by³ymi dyrek-
torami zak³adu, którzy niejako dali
przyzwolenie na dzia³anie i deklaro-
wali daleko id¹c¹ pomoc. Spotka³a siê
tak¿e kadra kierownicza, która przed
laty sta³a na czele wielu dzia³ów fa-
bryki, spotkali siê t³umacze odgrywa-

Cz³onkowie grupy która ma za zadanie spisanie historii polskich i
niemieckich kobiet pracuj¹cych w CFG: od lewej Diethelm Pagel,
Jerzy Czabator, Stefan Pilaczyñski, Zygfryd Gwizdalski i Ola Po-
raszka.
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Min¹³ rok
Wydawa³o siê, ¿e wreszcie przestanie

nas ubywaæ. A jednak nie. Tradycyjnie,
jak co roku, w kronikarskim zapisie wy-
darzeñ miejskich odnotowa³em stan miesz-
kañców Gubina na koniec minionego roku.
31 grudnia 2012 r. by³o nas 16.612 osób -
na koniec roku 2011 - 16.733 osób. Zatem
liczba mieszkañców zmniejszy³a siê o 121
osób. W roku 2012: urodzi³o164 dzieci (w
2011 - 139), zmar³o 177 osób (w 2011 -
162), zaœ w gubiñskich koœcio³ach i USC
zawarto 96 œlubów (w 2011 - 86).

Dla potomnych odnotowa³em tak¿e
cenê 1 euro w gubiñskich kantorach, któ-
ra na koniec 2012 roku wynosi³a: w sku-
pie 4,00 z³, w sprzeda¿y 4,12 z³. I tu po-
wia³o optymizmem. Prawdopodobnie
ma³o kto pamiêta, ¿e na koniec 2011 roku
euro by³ dro¿sze i jego cena wynosi³a: 4,39/
4,48 z³. I jeszcze benzyna. Niedawno wy-
dawa³o siê, ¿e np. cena benzyny Pb 95
przekroczy 6 z³ za litr. Jak to w naszym
kraju czêsto bywa, przed œwiêtami Bo¿e-
go Narodzenia cena benzyny spad³a. Na
koniec 2012 roku benzyna Pb 95 na sta-
cji paliw PKN Orlen by³a nieznacznie
ni¿sza od tej sprzed roku i wynosi³a 5,52
(przed rokiem na koniec grudnia 1 litr tej
samej benzyny kosztowa³ 5,59 z³). Pomi-
mo, ¿e jej cena wzrasta³a i spada³a kilka-
naœcie razy, ostatecznie na koniec roku
by³a tañsza o 7 groszy.

Tu lepiej, tam gorzej, tu taniej, tam
dro¿ej - rok za nami. Jak bêdzie za rok?
Nie zanosi siê na to by by³o taniej. Po¿yje-
my - zobaczymy. (sp)

j¹cy przed laty wa¿n¹ rolê we wza-
jemnym kontaktowaniu siê, odwie-
dzono archiwum w Poczdamie by za-
poznaæ z dokumentacj¹ zak³adu.

W styczniu tego roku, po polskiej
stronie stworzono trzyosobowy zespó³
w sk³adzie: prezes SPZG, Zygfryd
Gwizdalski i Jerzy Czabator, który
ma za zadanie nawi¹zanie jak naj-
liczniejszych kontaktów z by³ymi pra-
cownicami CFG i  spisanie wspo-
mnieñ oraz pozyskanie fotografii i
dokumentów. Warto dodaæ, ¿e pano-
wie Gwizdalski i Czabator, przed laty,
mieli sporo kontaktów z niemieck¹
stron¹. Wynika³o to g³ównie z cha-
rakteru pracy.

Po stronie niemieckiej dobr¹
dusz¹ ca³ego przedsiêwziêcia jest wie-
loletnia mieszkanka Guben Aleksan-
dra Poraszka, przed laty pracownica
CFG, Polka, która przyjecha³a do
zak³adu w poszukiwaniu pracy i zo-
sta³a tu chyba na zawsze.

Efektem koñcowym wspomnia-
nych dzia³añ ma byæ wystawa foto-
graficzna prezentowana w obu przy-
granicznych miastach, publikacja
obrazuj¹ca historiê zak³adu i jego
za³ogi oraz wspomnieniowy film. Dla-
tego te¿ zwracamy siê z proœb¹ do tych
z Pañstwa, którzy mieli kiedyœ jaki-
kolwiek kontakt z zak³adem CFG w
Guben o kontakt i pomoc. Prosimy
dzwoniæ pod numer 68 455 81 62 lub
pisaæ na adres: SPZG ulica 3 Maja 2
66-620 Gubin.

(sp)
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Zwyk³y dzieñ w SPZG...

Nauczyciel ze SP w Bie¿ycach Marian Tyl
(major WP w rezerwie) oprowadza swoich
uczniów po sali wojskowej

Honorowy Prezes SPZG Jerzy Czabator tym
razem w roli przewodnika po Izbie Muzeal-
nej z dzieæmi z PM nr 1

.Po ponad rocznym
okresie badañ bere³ szty-
letowych w Instytucie Ar-
cheologii Uniwersytetu
Wroc³awskiego, wypo¿y-
czone eksponaty wróci³y
ponownie do sta³ej ekspo-
zycji w Izbie Muzealnej.

To znalezisko skarbu z
wczesnej epoki br¹zu (1800
lat p.n.ch) nale¿y do spek-
takularnych wydarzeñ
naukowych w Europie. Ber³a trafi³y
do Izby, znalezione w gminie Gubin i
stanowi¹ najnowsze odkrycie nauko-
we w zakresie insygniów w³adzy w
kulturze unietyckiej.

Zapewne znalazca  nie zdawa³ so-
bie sprawy z wagi wydarzenia, kiedy
podnosi³ przedmioty, które przele¿a³y
w ziemi ponad 3,5 tyœ. lat.

Eksponaty zosta³y gruntownie

Ber³a sztyletowe wróci³y do ekspozycji
Izby Muzealnej

przebadane i opisane, a szerokie opra-
cowanie na ich temat uka¿e siê jesie-
ni¹. Autorami opracowania  bêd¹ dr.
hab Irena Lasak prof. Uniwersytetu
Wroc³awskiego i dr. Miros³aw Furma-
nek, pracownik naukowy UW, któ-
rzy osobiœcie przywieŸli  wypo¿yczo-
ne eksponaty, zwiedzili nasz¹ Izbê i
nawi¹zali dalsz¹ wspó³pracê.

(tb)

Dr.hab. Irena lasak w rozmowie z tadeuszem Buczkiem
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Zwyk³y dzieñ w SPZG...

Tym razem goœæmi Izby Muzealnej byli starsi
mieszkañcy Gubina. Wziêli udzia³ w wieczo-
rze wspomnieñ o W.A.Robowskim

Kolejne posiedzenie kolegium biuletynu.
Wspó³pracownicy przybli¿aj¹ treœæ artyku³ów,
które znajd¹ siê w nastêpnym numerze

Marta Zakrzewska nauczycielka
historii w Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych, propaguj¹ca regio-
nalizm, zaproponowa³a zrobienie
wystawy o tym, jak wygl¹da³ Gu-
bin przed II wojn¹ œwiatow¹.

D z i ê k i
uprzejmoœci Sto-
w a r z y s z e n i a
Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej m³o-
dzie¿ z klasy II
D Gimnazjum
nr 2 pozyska³a
materia³ zdjê-
ciowy, zapozna-
j¹c siê z zasoba-
mi Izby Muze-
alnej. Wymo-
giem zaliczenia
projektu przez
dyrekcjê szko³y jest publiczna pre-
zentacja. Efektem projektu gimna-

zjalnego w klasach drugich gimna-
zjum jest wiêc wystawa w holu ZSO
przy ul. Piastowskiej. Ogólnie do-
stêpna - do koñca lutego. S¹ tam
zdjêcia miêdzy innymi miasta z lotu

ptaka, Stare Miasto, obecny Plac
Króla Boles³awa Chrobrego, wcze-

Wystawa w ZSO

Od lewej: Adrian Sêk, Justyna Pypeæ i Marek Maækowiak z klasy I E
(klasa sportowa) Gimnazjum nr 2 ZSO ogl¹daj¹ z zainteresowaniem
zdjêcia starego Gubina
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Tadeusz Raut - cz³onek SPZG poœwiêci³ swój
czas wolny i perfekcyjnie wyremontowa³ opa-
daj¹cy sufit Izby Muzealnej

30 stycznia
w Strzelcach Krajeñskich,

w wieku 92 lat zmar³
HONOROWY OBYWATEL GUBINA

Pionier Ziemi Gubiñskiej
œp. Zenon Œmigielski

Zmar³y do 1960 roku odgrywa³
kluczow¹ rolê w dzia³alnoœci

gospodarczej i samorz¹dowej na
terenie miasta i Ziemi Gubiñskiej

œniej plac Wdziecznoœci, gdzie do
1990 r. w centralnym punkcie pla-
cu sta³ pomnik z czerwon¹ gwiazd¹
- dawny Hindenburgplatz (1933-
45), ul. Roosevelta - przedwojenna
nazwa Lindengraben, po wojnie
prawdopodobnie ul. Jagielloñska,
tramwaj jad¹cy przez centrum mia-
sta.

W ubieg³ym roku dzieci poszu-
kiwa³y elementów architektury se-
cesyjnej po obu stronach Nysy
£u¿yckiej, czyli w euromieœcie Gu-
ben-Gubin.

Uwa¿am, ¿e wspó³dzia³anie or-
ganizacji z placówkami przedszkol-
nymi i szkolnymi miasta i gminy
wiejskiej Gubin, jak najbardziej
s³u¿y dziedzictwu kulturowemu
Ziemi Gubiñskiej, rozbudza zainte-
resowania dzieci i m³odzie¿y, uczy
szacunku do przesz³oœci i toleran-
cji kultur oraz pokazuje, gdzie s¹
nasze korzenie.

W. £abêcki

Panie Tadeuszu -
Dziêkujemy!

Po nieszczêœli-
wym zalaniu w lip-
cu ubieg³ego roku
sufit wygl¹da³ nie
najlepiej, ¿eby nie

powiedzieæ tragicznie.
W koñcu woda la³a siê przez prawie go-
dzinê z kilkunastu miejsc. Zwiedzaj¹cy
Izbê Muzealn¹ na szczêœcie nie patrzyli
w górê. I z tym k³opotem ¿yliœmy do
marca tego roku. A¿ pojawi³ siê Tade-
usz Raut - cz³onek SPZG. Na nasze szczê-
œcie. Wiele nie mówi¹c wzi¹³ siê do robo-
ty. Przez kilkanaœcie dni, od rana do obia-
du. Wszyscy byli pe³ni podziwu patrz¹c
na jego ciê¿k¹ i rzeteln¹ pracê. Dziœ su-
fit jak nowy - chyba jeszcze nigdy nie
by³ taki ³adny.

Zarz¹d i wszyscy którym losy Izby
nie s¹ obce serdecznie Panu dziêkuj¹ -
Panie Tadeuszu. Nasza wdziêcznoœæ nie
ma granic.
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Trzecim okiem
Obrazki, które upiêkszaj¹ nasze miasto

14 lutego 2013 nad zegarami za-
b³ys³o œwiat³o. Dziêki Zbigniewo-
wi Bo³oczce i jego pracowni-
kom.Teraz zegary na baszcie
chodz¹, bij¹ i œwiec¹ w nocy.

Budynek widoczny na zdjêciu to
przedwojenna fabryka Schemela,
póŸniej zak³ad dziewiarski „Dia-
na”. Przez wiele lat sta³ zanie-
dbany i szpeci³. W 2012 roku bu-
dynek wyremontowano, usuniêto
jedno piêtro i otwrzono galeriê.
Obok swój market posatwi³a sieæ
Lidl, na dodatek wybudowano ob-
szerny parking. Ten „kawa³ek”
Gubina teraz cieszy oko.

Eurodeptak cieszy oko kazdego
gubinianina. Jest siê czym po-
chwaliæ przed goœæmi. ̄ eby uda-
³o siê jeszcze wyd³u¿yæ go do uli-
cy Œl¹skiej, jak pierwotnie plano-
wano
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Ks. kanonik Aleksander Dobrucki - w 20.
rocznicê œmierci

5 lutego br. minê³o 20 lat od œmier-
ci niezapomnianego proboszcza para-
fii pw. Trójcy Œw. ks. kanonika Alek-
sandra Dobruckiego.

Na Ziemiê Gubiñska przyby³ w
grudniu 1958 roku by rozpocz¹æ po-
s³ugê duszpastersk¹. Gubin liczy³
wówczas ju¿ ponad 10 tys. mieszkañ-
ców. Trafi³ na trudny na owe czasy
teren. Mieszanina ludnoœci, którzy
zasiedlali tê ziemiê stawia³a przed ksiê-
dzem du¿e wyzwanie. Praca duszpa-
sterska nie nale¿a³a tu do ³atwych.
Jednak charakter ks. A.Dobruckiego
pomóg³ mu zjednaæ wierz¹cych gubi-
nian, 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 "na-
wet koœció³ aktualnie obs³ugiwany przez parafiê jest za du¿y na potrzeby parafii".
Ks. Dobrucki oprócz zainteresowañ kap³añskich by³ zapalonym kibicem gubiñ-
skiej pi³ki no¿nej, a tak¿e autorem kilku ksi¹¿ek, wœród nich Zeszytu Gubiñskie-
go nr 1, który z inicjatywy Gubiñskiego Towarzystwa Kultury ukaza³ siê w 1991
roku, a wydrukowa³a go drukarnia wojskowa.

W grudniu 1992 z ksiêdzem rozmawia³ nie¿yj¹cy ju¿ red. Tadeusz ¯achuñ.
Ksi¹dz tak wspomina³ m.in. o œwiêtach Bo¿ego Narodzenia, jakie spêdza³ na
Ziemi Gubiñskiej: - W ubieg³ym roku urz¹dzi³em sobie choinkê - symbol. Przy-
pomina³a mi ona snop zbo¿a, który w domu rodzinnym, na Kresach Wschod-
nich - Podolu, tu¿ przed wieczerz¹ wigilijn¹, przynosi³ ojciec do mieszkania i
stawia³ za sto³em. Ró¿ni³a siê od dzisiejszych choinek swoj¹ prostot¹ i ubó-
stwem. ¯adnych œwiecide³ek, bombek, b³yskotliwych ³añcuszków. Umieœci³em

Pami¹tkowa fotografia z prboszczem ks. A.Do-
bruckim ch³opców przystêpuj¹cych do I Ko-
munii Œw.
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j¹ na tle mapy Polski. Na wierzcho³ku umieœci³em "chocho³a", a na ga³¹zkach
zwisaj¹ce, zrobione ze zwyk³ej bibu³ki, d³ugie pêczki. Z jednej strony choinki
dom mieszkalny moich rodziców, stodo³a, obora, studnia i sad, z drugiej zaœ,
na horyzoncie, wiejski, parafialny koœció³ek, w którym by³em ochrzczony, przy-
j¹³em pierwsz¹ Komuniê Œw., Sakrament Bierzmowania i odprawi³em
pierwsz¹ Mszê Œw. prymicyjn¹. A w nim szopka betlejemska. Przed choink¹
wyrzeŸbiony z drewna lipowego du¿y orze³ w koronie z uniesionymi skrzyd³a-
mi do lotu i skutymi w kajdanach nogami nie pozwalaj¹cymi oderwaæ siê mu
od Ziemi, od obecnej rzeczywistoœci, choæ na odleg³oœæ rêki znajduje siê Ÿród³o
ludzkiego szczêœcia.

Takim by³ ks. Aleksander, proboszcz parafii pw. Trójcy Œw, której s³u¿y³
wiernie do stycznia 1985 roku. I takim pamiêtaj¹ Go najstarsi parafianie. (sp)

Nowy obraz w koœciele
pw. Trójcy Œw.

Bp. Tadeusz Lityñski œwiêci obraz

Biskup pomocniczy Diecezji Zielonogór-
sko-Gorzowskiej Tadeusz Lityñski poœwiê-
ci³ nowy obraz w koœciele parafii pw Trójcy
Œwiêtej. Obraz o wymiarach 4,60 m na 2,45
m zosta³ namalowany przez Agatê Œpi-
kowsk¹ z Poznania. Ikona "Tron £aski"
oznacza typ przedstawienia - Bóg Ojciec
trzyma krzy¿ z Jezusem, a nad nimi wize-
runek Ducha Œwiêtego). Spe³nia funkcjê
obrazu g³ównego w prezbiterium œwi¹ty-
ni. Do tej pory znajdowa³ siê tam krzy¿. -
Tron £aski umieœciliœmy na tle Gubina i
naszego koœcio³a, z wiar¹, ¿eby Bóg by³
obecny w naszej rzeczywistoœci - powiedzia³
ks. Ryszard Rudkiewicz proboszcz parafii
pw. Trójcy Œw. Po nowym o³tarzu i ambon-
ce, wczeœniej nowej marmurowej posadzce
przysz³a kolej na najbardziej okaza³y ele-
ment wystroju czêœci g³ównej koœcio³a.



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG     13

Skarby Ziemi Gubiñskiej
Zabytkowe domy i obiekty w Gubinie (4)

Stanis³aw Kowalski w ksi¹¿ce "Zabytki województwa zielonogórskiego"
(Zielona Góra 1987) napisa³: "W zabudowie ulic Ko³³¹taja, Legnickiej, Lu-
belskiej, Sikorskiego i Œl¹skiej przewa¿aj¹ budynki z trzeciej i czwartej
czêœci XIX wieku. Przy ulicach Piastowskiej, Piecka (obecnie Ró¿ana - W.£),
Rac³awickiej, Œwierczewskiego oraz Wojska Polskiego domy i wille pochodz¹
z koñca XIX b¹dŸ pocz¹tków XX w. Dwudziestowieczn¹ architekturê posia-
da zabudowa ulic Kosynierów, Wysockiego, Zwyciêstwa oraz ¯wirki i Wigu-
ry. Wiêkszoœæ budynków, g³ównie od strony fasad, posiada architektoniczny
wystrój, w wielu przypadkach bogaty, nawi¹zuj¹cy do stylów historycznych
(g³ównie do renesansu), ekletyczny i secesyjny".

Dom przy ulicy  Œl¹skiej 28

W³aœcicielem budynku jest Wspólnota Mieszkaniowa, zarz¹dc¹ Przed-

Budynek przy ul. Œl¹skiej 28, widok od podwórza. W rejestrze zabytków wpisany 4 kwietnia
1977 roku pod nr. 2529 KL - IV - 5340/60/77
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siêbiorstwo Us³ug Miejskich spó³ka z o.o. Gubin ul. Œl¹ska 36. Kierownik
Wspólnoty Mieszkaniowej Marek Macho-Michalak przekaza³, ¿e obiekt
wykonano  tradycyjn¹ technologi¹ z ceg³y pe³nej przed 1939 rokiem. Lokali
mieszkalnych - cztery, powierzchnia u¿ytkowa budynku - 319,45 m3. Kuba-
tura budynku - 1550,00 m2. Liczba kondygnacji - dwa. Ogrzewanie - gazo-
we, piecowe oraz tradycyjne centralne ogrzewanie. Ka¿dy lokal posiada in-
dywidualny system grzewczy. Instalacja wodoci¹gowa - zasilanie obiektu
wykonane z rur stalowych ocynkowanych o œrednicy 25 mm. Punkty czer-
pania na klatce schodowej. Instalacja kanalizacyjna - z rur ¿eliwnych.

Konstrukcja dachu - drewniana p³atwiowa-kleszczowa z ³aceniem pod
dachówk¹. Dach dwuspadowy. Nad piwnic¹ strop ceramiczny. Pozosta³e
stropy drewniane. £awy fundamentowe z ceg³y w stanie dobrym. Œciany
piwnic murowane z ceg³y pe³nej, nieotynkowane. Kraty okienne od strony
ulicy i podwórka. Elewacja otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym.
Œciany z ceg³y pe³nej, dzia³owe z ceg³y dziurawki i pe³nej, otynkowane. Klatki
schodowe drewniane. Biegi schodowe policzkowe drewniane. Schody do piw-
nic ceglane. W piwnicy posadzki z ceg³y, w mieszkaniach posadzki miesza-
ne, wyk³adzina PCV, p³ytki PCV, p³ytki posadzkowe. Balustrada schodowa
z pochwytem drewnianym. Stolarka okienna drewniana, okna krosnowe.
Drzwi wejœciowe do klatki drewniane.

Jak poinformowa³a najd³u¿ej mieszkaj¹ca tutaj (od 1975 r.) Melania Cie-
chowicz (wróci³a do nazwiska panieñskiego, po mê¿u Deja), pierwszymi miesz-
kañcami byli: Krawczyñski - ogrodnik, Zofia Soszka - pracowa³a w "Cari-
nie", Maria Prociak z mê¿em W³adys³awem - zatrudniony przy odgruzowy-
waniu, w Oddziale Rozbiórkowym. Po Z. Szoskowej mieszka³ rzeŸnik Kazi-
mierz Szymura z matk¹ El¿biet¹ Ignasiak.

Na pierwszym piêtrze, do lat siedemdziesi¹tych mieœci³o siê biuro Pol-
skiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, za prezesury pana Sa-
wickiego. Obecnie mieszka Andrzej Kostecki. W podwórku by³a ubojnia,
rzeŸnia pana Rosiñskiego. Obok budynek gospodarczy podnajmuje "Dialog".
Po wojnie na podwórku pozosta³ ³adny budynek mieszkalny, którego pozwo-
li³ sobie rozebraæ pan Rosiñski, aby z ceg³y wybudowaæ ubojniê-rzeŸniê. Jak
mi wyt³umaczono, móg³ to zrobiæ, bo by³ swatem naczelnika miasta Stefana
Ciszka w latach 1975-85. Pan Janik te¿ ma gara¿ z ceg³y rozebranego domu.
Obok sta³ piêkny mur zabytkowy i ³adny sad, po których ani œladu.

Na parterze, od strony ulicy, by³ Sklep miêsno-wêdliniarski. Jeszcze wid-
nieje szyld o tej nazwie, ponadto: "ZHP BRODEX sc sklep firmowy. Czynne
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wt - pi¹tek 8 - 16". W latach szeœædziesi¹tych XX. wieku sklep miêsny pro-
wadzi³ Stanis³aw Rosiñski, po jego œmierci, ¿ona Bronis³awa Rosiñska od-
da³a sklep w dzier¿awê panu Gruszczyñskiemu (Brodex).

  Dom przy ulicy Œl¹skiej 16

Budynkiem tak¿e zarz¹dza PUM Gubin. Mieszkañ - szeœæ plus us³ugi.
Od strony deptaka, od 1990 r. sklep papierniczo-zabawkarski „Kubuœ” Ha-
liny Kononowicz. Wczeœniej tak¿e znajdowa³ siê tutaj sklep papierniczy pro-
wadzony przez Powszechn¹ Spó³dzielniê Spo¿ywców "Spo³em", dzier¿awio-
ny od Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tak by³o
miêdzy innymi ju¿ w roku 1973 r. - uzupe³ni³ prezes "Spo³em" Józef Domañ.
Budynek ma kubaturê 1860 m3, powierzchnia u¿ytkowa - 256,30 m2. Kon-
dygnacje - dwie plus poddasze czêœciowo u¿ytkowe. Technologia wykonania
- tradycyjna z ceg³y pe³nej, rok budowy - przed 1939. Przeznaczenie budyn-
ku - mieszkalny jednoklatkowy.

Dach stromy drewniany kryty karpiówk¹ podwójnie, na oficynie dach

Zabytkowy dom przy ul. Œl¹skiej 16. Elewacja frontowa licowana ceg³¹ klinkierow¹. W
rejestrze zabytków 19 lipca 1976 r. pod nr. 2304 KL - IV- 5340/58/76 z dnia . Od podwórka
(tj. od strony ul. Nowej) szaro, nieciekawie, podobnie na klatce schodowej. Siermiê¿ny
socjalizm w pe³nej krasie!
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p³aski pokryty pap¹. Kominy ponad dachem murowane, w obrêbie poddasza
otynkowane. Konstrukcja dachu drewniana p³atwiowo-kleszczowa z ³ace-
niem pod dachówkê. Dach dwuspadowy. Pod³oga drewniana. Konstrukcja
dachu ponapalana po po¿arze, elementy konstrukcyjne wzmocnione i poma-
lowane. Nad piwnic¹ strop ceramiczny. Pozosta³e stropy drewniane ze œle-
pym pu³apem. Œciany piwnic murowane z ceg³y pe³nej. Elewacja frontowa
licowana ceg³¹ klinkierow¹. Œciany budynku od strony podwórka otynko-
wane tynkiem cementowo-wapiennym. Œciany wewnêtrzne z ceg³y pe³nej,
dzia³owe z ceg³y dziurawki i pe³nej otynkowane. Sufit i œciany po po¿arze w
górnej czêœci klatki schodowej osmolone, wynika z kontroli sporz¹dzonej 9
czerwca 2012 r. przez Biuro Techniczne "Projekt" Zdzis³aw Sobolewski Gu-
bin. Klatki schodowe betonowe, schody do piwnicy z ceg³y pe³nej. Balustra-
da schodowa drewniana z pochwytem drewnianym. Stolarka okienna drew-
niana, krosnowe. Jest rampa od strony podwórka.

Jan Kaleñski poinformowa³ mnie, ¿e w budynku najd³u¿ej mieszka jego
matka Julia Kaleñska, lat 90. Urodzi³a siê pod Lwowem, po wojnie zamiesz-
ka³a w Jazowie gmina Grabice z mê¿em Julianem Kaleñskim. Oko³o 1957 r.
przeprowadzili siê do Gubina. Wczeœniej, przed rodzin¹ Kaleñskich, znajdo-
wa³o siê tutaj - na poddaszu - biuro "Ruch", którego kierownikiem by³ miesz-
kaj¹cy poni¿ej pan Bednarski.

Wies³aw £abêcki

Ciekawa widokówka w zbiorach SPZG (1929). Tak mia³o w wizji autora widokówki wygl¹-
daæ Wzgórze Engelmana (koniec ul. Ró¿anej) za kilkadziesi¹t lat
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100 lat temu przy ówczesnej Königstraße (dziœ ulica 3. Maja) uroczyœcie
otwarto nowe Muzeum Miejskie. Z tej okazji,  z udzia³em licznie zgromadzo-
nych goœci, w gubeñskiej Alte Farberei, uroczyœcie œwiêtowano ten nieco-
dzienny jubileusz. Wszak muzeum pozosta³o po polskiej stronie, ale œwiêto-
wanie rozpoczêto po drugiej stronie rzeki.

Dyrektor Muzeum Miasta i Przemys³u w Guben Heike Rochlitz oraz
prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej Stefan Pilaczyñski zor-
ganizowali okolicznoœciow¹ uroczystoœæ by uczciæ i przypomnieæ wydarze-
nia, które mia³y miejsce 4 lutego 1913 roku. Ówczesne muzeum powsta³o z
inicjatywy nauczyciela miejskiego gimnazjum dr. Hugo Jentscha. Pieni¹-
dze na budowê nowego gmachu muzeum wy³o¿y³ Adolf Wolf, przedsiêbiorca,
w³aœciciel fabryki sukna. W krótkim czasie, bo w nieca³e dwa lata budowa-
no trzypiêtrowy gmach. Muzeum funkcjonowa³o do 1945 roku, potem budy-
nek spe³nia³ ró¿ne role, ale by³ przede wszystkim Wiejskim Domem Towaro-
wym. Dziœ na ostatnim piêtrze mieœci siê Izba Muzealna prowadzona przez
SPZG.

100. lat Muzeum Miejskiego

Do krojenia jubileuszowego tortu zabrali siê burmistrzowie obu miast Bart³omiej Bartczak
(z lewej) i Fred Mahro (z prawej) oraz gospodarze uroczystoœci Heike Rochlitz i Stefan
Pilaczyñski
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H.Rochlitz przypomnia³a zebranym historiê muzealnictwa w Guben, zaœ
Jerzy Czabator z SPZG omówi³ losy budynku i Muzeum Miejskiego po za-
koñczeniu wojny. G³os zabrali tak¿e goœcie. Fred Mahro - pe³ni¹cy obowi¹z-
ki burmistrza Guben wysoko oceni³ pracê muzealników. - Ich praca jest
niezmiernie wa¿n¹ jako osób odpowiedzialnych za historiê obu miast. Bur-
mistrz Gubina Bart³omiej Bartczak w krótkich s³owach podziêkowa³ za do-
brze uk³adaj¹c¹ siê wspó³pracê, ¿ywi¹c nadziejê na dalsze dobre lata dla
muzeów po obu stronach rzeki. G³os zabierali tak¿e wicestarosta powiatu
Spree-Neiße Herman Kostrewa, gubeñski historyk Andreas Peter i kopal-
nia wiedzy o historii przedwojennego i wspó³czesnego Guben - Gerhard Gu-
nia.  Oprócz przemówieñ goœciom zafundowano przerywniki muzyczne w
wykonaniu znakomitego pianisty  dr. Oliviera Niemziga z Dresna.

Na zakoñczenie goœci czêstowano wielkim tortem, który ufundowali pol-
scy wspó³gospodarze œwiêta. Mi³o by³o zauwa¿yæ niespodziewanie wysok¹
frekwencjê mieszkañców Gubina. Dziêki niej odœwiêtnie i donoœnie  zabrzmia-
³o w gubeñskiej Alte Farberei polskie 100 lat dla muzeum które œwiêtowa³o
jubileusz. Zebrani w kuluarach w dyskusji wyra¿ali nadziejê, ¿e kiedyœ
po³¹czone miasta bêd¹ mia³y jedno wspólne muzeum i mo¿e bêdzie siê ono
mieœci³o w budynku, którego jubileusz œwiêtowano.  Wszak historia lubi siê
ko³em toczyæ.(sp)

Na uroczystoœæ licznie stawili siê cz³onkowie SPZG
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Serdecznie witam wszystkich, którzy
przybyli dzisiejszego wieczoru do "Starej Far-
biarni".

Chcia³abym zacz¹æ od przytoczenia, w
moim mniemaniu, fragmentu tekstu z bar-
dzo interesuj¹cej ksi¹¿ki:

"Obcy, który w dniach gdy kwitn¹ drze-
wa, odwiedza nasz¹ powabn¹, nad Nys¹ le-
¿¹c¹ mieœcinê, po krótkim czasie owego po-
bytu, dostrze¿e, ¿e oprócz zapachu i stuko-
tu kielichów, wy³aniaj¹ siê inne przyjem-
noœci, które nawet przy z³ej pogodzie, przy-
ci¹gaj¹ niejednego by zwiedziæ Guben.

S¹ to duchowe przyjemnoœci! Ale nie tylko takie, które mo¿na zobaczyæ
w teatrach i nowoczesnych kinach.

Guben pomiêdzy prowincjonalnymi miastami, mo¿na zaliczyæ do miast,
kategorii: "Miasta Muzeów" Oprócz muzeum "Staro¿ytnoœci" przy "Grubej
Wie¿y", które aktualnie jest w budowie, coraz wiêksze zainteresowanie zdo-
bywa "Muzeum Nauk Przyrodniczych", znajduj¹ce siê na drugim piêtrze w
zabytkowym ratuszu przy targu".

Tak napisano kiedyœ i dziœ jest równie¿ do zobaczenia w ksi¹¿ce, której
tytu³ brzmi: "Ksi¹¿ka o Guben", wydana przez Nadburmistrza Lassa i Er-
wina Steina, sekretarza generalnego Stowarzyszenia Gospodarki i Polityki
Komunalnej, we wspó³pracy z innymi gubeñskimi osobistoœciami w roku
1928.

15 lat wczeœniej, dok³adnie 4 lutego 1913 r. wspomniane muzeum w³a-
œnie zosta³o otwarte. W czasach, gdy:

1 stycznia zosta³ zmieniony wygl¹d gubeñskiej gazety;
2 stycznia 1913 r. przekazano miejsk¹ elektrowniê nale¿¹c¹ do "Sey-

dellMühlen" do brandenburskiej elektrowni;
W styczniu 1913 na Nysie dryfowa³ lód;

Uroczystoœæ 100. lecia
Muzeum Miejskiego

Wyst¹pienie Heike Rochlitz - dyrektor Muzemum Miasta i Przemys³u
w Guben 4 lutego 2013
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Zaœ w œwiecie, m.in.:
1 stycznia Eduard Müller zosta³ prezydentem Szwajcarii;
26 kwietnia w Gent (Belgia) otwarto 28 Œwiatow¹ Wystawê;
18 grudnia 1913r. urodzi³ siê Willi Brand, który otworzy³ sieæ handlow¹

"Aldi" w Essen;
tak¿e wydarzy³o siê wiele innych rzeczy.

Mo¿emy dziœ cofn¹æ siê i spogl¹dn¹æ na 100-tu letni¹ historiê gubeñ-
skich muzeów - chêtnie przywita³abym dziœ naocznego œwiadku, otwarcia
owego muzeum w 1913 r., niestety po d³ugich poszukiwaniach nie uda³o mi
siê takiego znaleŸæ. Mo¿e ktoœ, kto jest teraz wœród nas bêdzie móg³ byæ
obecny przy inauguracji 200 rocznicy. Zgodnie z najnowszymi badaniami,
nied³ugo ¿ywotnoœæ cz³owieka przekroczy granicê 100 lat.

- No dobrze, cieszê siê niezmiernie, ¿e wszyscy goœcie przybyli i wspólnie
mo¿emy dokonaæ 100-tu letniego przegl¹du. Proszê siê nie baæ, nie bêdzie to
100-tu minutowe przemówienie i nie bêdzie równie¿ ¿adnych komentarzy
dotycz¹cych lotniska BERLIN, chocia¿ mo¿na by tu parê rzeczy przytoczyæ.

Ogólnie mówi¹c, od ponad 100-tu lat, wszelkie zapisy naszej historii zbie-
rane po obu strony Nysy, by³y w formie pisemnej, przedmiotów, przez nie-
zmordowanych duchów, przekazywane na wystawy i przedstawiane miesz-
kañcom i goœciom.

Po raz pierwszy 1 maja 1900 r. otwarto Miejskie Muzeum ze zbiorami
staro¿ytnoœci, które znajdowa³o siê w czterech pomieszczeniach w górnej
czêœci budynku nr 12 przy placu targowym obok g³ównego koœcio³a miej-
skiego.

Pieczê nad owym muzeum obj¹³ wtedy, dziœ nam znany, jako prof. dr
Hugo Jentsch, który przyczyni³ siê do utworzenia tego muzeum i jednocze-
œnie dziêki swoim wielu badaniom nt. prehistorii wyrobi³ sobie dobr¹ opiniê
na terenie Dolnych £u¿yc.

Tylko dziêki jego gorliwoœci i wielu podarków przyniesionych przez miesz-
kañców, w ci¹gu dziesiêciu lat uda³o siê tak zape³niæ wszystkie pomieszcze-
nia, ¿e brakowa³o miejsca na kolejne.

Szczêœliwym trafem, dziêki ówczesnej fundacji Pana Adolfa Wolfa, udo-
stêpniono pomieszczenia w nowo wybudowanym budynku, który znajdowa³
siê na przepisanym przez œlusarza Pohla gruncie, przy murze "Werdermau-
er" i na rogu ulicy "Königstrasse". W³aœnie tam powsta³o miejskie muzeum,
które 4 lutego 1913 r. uroczyœcie zosta³o otwarte.
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Jako wyrazy uznania zas³ug, otrzyma³ prof. dr Jentsch tytu³ dyrektora
muzeum i plac przed owym budynkiem nazwano "Jentsch-Platz". Prof.
Jentsch kierowa³ swoim muzeum a¿ do œmierci (w roku 1916). Prowadzenie
muzeum obj¹³ wtedy jego d³ugoletni wspó³pracownik Max Kutter.

We wspomnianym przeze mnie ju¿ na pocz¹tku cytacie z "Ksi¹¿ki o Gu-
ben" z roku 1928, jest wzmianka o kolejnym muzeum, czyli "Muzeum Nauk
Przyrodniczych".

To muzeum, zgodnie z opisem w tej ksi¹¿ce powsta³o w najtrudniejszym
okresie i jego dzia³alnoœæ podczas wojny, w latach inflacji by³a bardzo trud-
na, niemniej jednak liczba osób zwiedzaj¹cych przekroczy³a w roku 1928
liczbê 3000.

"Muzeum Miejskie" i "Muzeum Nauk Przyrodniczych" mia³y w pierw-
szym rzêdzie status muzeów regionalnych i odwiedzane by³y przez uczniów
szkó³ wy¿szych, uczniów innych szkó³ i cz³onków grup roboczych. Do muze-
ów regionalnych zaliczane jest dziœ równie¿, muzeum "Stadt Und Industrie-
museum" i muzeum "Sprückler Mühle". Wszelkie wyk³ady i zajêcia pedago-
giczno-muzealne figuruj¹ w naszej ofercie.

Na jednej ze œcian budynku nale¿¹cego do muzeum miejskiego, umiesz-
czono nastêpuj¹cy tekst: "By zrozumieæ teraŸniejszoœæ musisz nauczyæ siê o
przesz³oœci, w dzisiejszym dniu widzieæ wczorajszy". Ów napis narzuca³ siê
w oczy wszystkim zwiedzaj¹cym.

Kolejny cytat z ksi¹¿ki: "Tu¿ obok wejœcia znajdowa³ siê ostro³uk z wg³ê-
bieniem, a w nim granitowa fontanna. W centrum tej fontanny sta³ ma³y
ch³opiec z br¹zu, trzymaj¹c w rêkach ma³e rybki". Ów ch³opiec po wojnie
1945 roku zagin¹³, niemniej jednak jak siê ostatnio dowiedzia³am, powróci.
Nie musimy w tym miejscu wiêcej na ten temat mówiæ, poniewa¿ jest to
kolejne wydarzenie na które bardzo cieszê siê.

Zbiór jedynego muzeum miejskiego mieœci³ na pierwszym piêtrze: ko-
œcielne zabytki staro¿ytnoœci. Na pierwszym piêtrze przedmioty wykonane
przez cech rzemieœlników m.in. cynowe kielichy ówczesnego cechu, najstar-
szy pochodzi³ z roku 1628, zosta³ on niegdyœ dedykowany kapelusznikom.

Od listopada 2012 r. - zapewne Pañstwo sobie to przypominaj¹ - mo¿emy
z dum¹ przedstawiæ cynowy kielich cechu "Gubener Wagner" z roku 1769.
Znajdujdowa³y siê tam równie¿ starodawne mapy i œwiadectwa umieszczo-
ne na œcianach, drogocenne rzeczy Johanna Franka jak i sala broni.

Na drugim piêtrze eksponowano: znacz¹ce monety, m.in. srebrny brak-
teat  z czasów Heinricha Erlauchtena z XIII w. jak równie¿ miejscowe mo-
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nety z XVII w. Z pierwotnych dziejów he³m z br¹zu "Beitzsch", z³oty funt z
Vettersfelde i skarabeusz z Amnitz. Ów he³m i z³oty funt by³y ju¿ niegdyœ
drogocenn¹ replik¹, poniewa¿ orygina³ he³mu znajdowa³ siê w muzeum w
Londynie, a z³oty funt w starym muzeum w Berlinie. Obok obszernej wysta-
wy przedmiotów z ówczesnego ¿ycia mieszczañskiego z XVIII i XIX w. znaj-
dowa³y siê tam te¿ m.in. obrazy, cynowe i miedziane urz¹dzenia, porcelana,
bogato rzeŸbiona dêbowa szafa ze szklan¹ os³on¹, w której wczeœniej znajdo-
wa³y siê repliki kapeluszy ze wczeœniejszych wieków. Kapelusze zosta³y
wykonane przez miejscow¹ fabrykê kapeluszy "Hutfabrik C.G. Wilke" i
wys³ane na wystawê œwiatow¹ do Wiednia w 1873 r., gdzie znalaz³y wielkie
uznanie nie tylko fachowców, ale i zwyk³ych ludzi. Dziœ w by³ej fabryce
Carla Gottloba Wilke, mo¿emy zwiedzaæ nowoczesne muzeum " Stadt Und
Industriemuseum", które obrazuje ró¿ne etapy produkcji kapeluszy, styl
¿ycia jej pracowników. Funkcjonuje prawdziwa i wirtualna przymierzalnia
kapeluszy. Umo¿liwia ona odwiedzaj¹cym podró¿ w zapomniane czasy. Gdy
teraz spogl¹dam na publicznoœæ, to wiem, ¿e nie jedna tu osoba kiedyœ w tej
podró¿y uczestniczy³a.

Na trzecim piêtrze dawnego muzeum znajdowa³o siê wiele rzeczy, m.in.
przyrz¹dy medyczne, zlewki, a tak¿e znaki drogowe, przyrz¹dy do produk-
cji kapeluszy, obrotowa choinka bo¿onarodzeniowa, która u¿ywana by³a nie-
gdyœ przez mieszkañców Guben w 1770 r., pokój Biedemeiera, wielka tuba
do mówienia, dziêki której osoby stoj¹ce na wie¿y mog³y siê komunikowaæ z
osobami na dole. Posiadaniem takiego urz¹dzenia, cieszy³by siê z pewnoœci¹
Pan Quiel.

Muzeum cieszy³o siê licznymi odwiedzinami, szczególnie w pierwsz¹ nie-
dzielê miesi¹ca, poniewa¿ wówczas wstêp by³ wolny. Wyk³ady o przedmio-
tach z przesz³oœci znajdowa³y swoich s³uchaczy, a zarazem tworzy³y nadzie-
jê, i¿ ciê¿ka praca poœwiêcana muzeum przyniesie sukcesy "sukces ka¿dego
jednego i sukces narodu". "Muzeum Nauk Przyrodniczych",  sporz¹dzi³o
zbiory, przedstawiaj¹ce ska³y i skamienia³oœci, dokumentacje  o epokach
lodowcowych, geologicznych uk³adach i bogactwach naturalnych.

Szanowni Pañstwo,
to tylko krótki opis zbiorów ówczesnych muzeów. Zainteresowane osoby,

które chcia³aby zaczerpn¹æ wiêcej informacji, otrzymaj¹ od nas niezbêdn¹
wiedzê.

Jak Pañstwo wiecie, po wojnie Guben zosta³o podzielone na dwie czêœci.
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Miliony ludzi musia³o podczas tamtej wojny p³aciæ swoim ¿yciem. Domy
zosta³y zniszczone, brakowa³o ¿ywnoœci, skarby i przedmioty dziedzictwa
kulturowego przesta³y istnieæ, wojna je zniszczy³a. Odbudowa naszego mia-
sta rozpoczê³a siê tak po polskiej jak i po niemieckiej stronie.

Dzisiejszy dzieñ  jest dniem, w którym obchodzimy 100. urodziny mu-
zeum miejskiego wraz z naszymi polskimi przyjació³mi. Oni, tak jak i my
wnosz¹ cz¹stkê dziedzictwa do prac nad muzeum naszego wspólnego miasta
Gubin-Guben.  Oni byli przede wszystkim naszym partnerem podczas ró¿-
norodnych prac muzealnych i realizacji projektów przez ostatnie 6,5 roku.
Mam nadzieje, ¿e dalej nim bêd¹.  Poniewa¿ tylko dziêki wspólnej pracy
mo¿emy odtwarzaæ nasz¹ wspóln¹ historiê, jej uczyæ, rozumieæ i o ni¹ dbaæ.

Podczas dzisiejszej uroczystoœci pragniemy cofn¹æ siê w czasie i uczciæ
nasz¹ pracê muzealn¹, przywróciæ j¹ do ¿ycia i przedstawiæ nowe propozy-
cje.

Wierna powiedzeniu: "By zrozumieæ teraŸniejszoœæ musisz nauczyæ siê o
przesz³oœci, a w dzisiejszym dniu widzieæ wczorajszy" kszta³tujemy nasz¹
dzisiejsz¹ pracê muzealn¹ wraz z przeró¿nymi ofertami, takimi jak, specjal-
ne wystawy, historyczne wyk³ady, pedagogikê muzealn¹, przeró¿ne oferty
podczas nocy muzeów itd.

Moim osobistym ¿yczeniem jak i równie¿ ¿yczeniem moich wspó³pracow-
ników jest zespolenie m³odzie¿y, która kiedyœ wejdzie w œwiat muzeów. Dla
wszystkich zajmuj¹cych siê statystyk¹, którzy s¹ wœród nas, mo¿na wyli-
czyæ, i¿ w ci¹gu jednego kalendarzowego roku w muzeum " Stadt und Indu-
striemuseum" odbêdzie siê 6 specjalnych wystaw i ponad 25 imprez. Wspar-
cie znaleŸliœmy wœród gubeñskich artystów, fotografów, kolekcjonerów,  sto-
warzyszeñ, banku Sparkasse Spree-Neisse, gubeñskich firm i prywatnych
osób, miejskich historyków, przedszkoli i szkó³, szkó³ muzycznych, miej-
skiego archiwum, miejskiej biblioteki i jeszcze u wielu innych, którym za t¹
pomoc bardzo dziêkujê. Mam nadziejê, ¿e wszyscy tu zebrani, w dalszym
ci¹gu oka¿¹ zainteresowanie i bêd¹ nas wspieraæ. Jestem przekonana, i¿
wartoœæ muzeum w pierwszej linii bêdzie bazowa³a na dobrym wachlarzu
ofertowym, a dziêki dalszej wspó³pracy wszystko bêdzie têtni³o ¿yciem.

W latach, które zosta³y za nami, mo¿emy spojrzeæ na wspólnie zrealizo-
wane projekty, które s¹ zapiskiem obopólnej historii, takich jak "spotkanie
bliskich nieznajomych" - to zbli¿y³o nas do siebie.

Dziêkujê z ca³ego serca jeszcze raz, szczególnie Jerzemu Czabatorowi,
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Stefanowi Pilaczyñskiemu i Wies³awowi £abêckiemu, dziêkujê równie¿ dy-
rektorowi Gubiñskiego Domu Kultury Januszowi Gajdzie, kierownikowi
galerii "Ratusz" Waldemarowi Pawlikowskiemu, jak i wszystkim nie wy-
mienionym polskim kolegom.

Dziêkujê te¿ wszystkim t³umaczom, którzy nas tu bardzo mocno wspie-
rali, dziêki nim mogliœmy siê doskonale porozumieæ. Alexandrze Poraszce,
Waldemarowi  Rasiñskiemu i mojej kole¿ance Dianie Wroñskiej.

Tymi optymistycznymi ¿yczeniami dziêkujê wszystkim obecnym goœciom
za uwagê.

Przekazujê g³os kolejnym osobom.
t³umaczy³a Diana Wroñska

Budynek Muzeum Miejskiego po zakoñczeniu walk w iosn¹ 1945 roku
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Budynek Muzeum
Miejskiego po 1945 roku

Wyst¹pienie Jerzego Czabatora na uroczystoœci 100. lecia Muzeum
Miejskiego. Guben 4 lutegto 2013 r.

Swoje wyst¹pienie chcia³em podzieliæ na
dwie czêœci: w pierwszej chcê omówiæ okolicz-
noœci w jakich budynek  Muzeum Miejskiego
przetrwa³ do dnia dzisiejszego, w drugiej spró-
bowaæ daæ odpowiedŸ na pytanie:  co siê sta³o z
eksponatami muzealnymi zgromadzonymi od
wielu lat i bêd¹cymi w ekspozycji do 1945 roku
w muzeum?

Budynek Muzeum Miejskiego w Gubinie/
Guben zaprojektowa³ architekt Johannes
Römmler.

Muzeum otwarto 4 lutego 1913 roku. Czyn-
ne by³o do 1945 roku tj. przez okres 32 lat.
Pierwszy raz budynek muzealny przetrwa³ cudem ciê¿kie, trwaj¹ce od lute-
go do kwietnia 1945 roku walki, podczas gdy pozosta³a czêœæ centrum mia-
sta prawie w 80% zosta³a zniszczona.

Pomimo olbrzymich zniszczeñ centrum, budynek Muzeum Miejskiego
nie zosta³ uszkodzony, poza zniszczeniem niewielkiej iloœci dachówek.  Ko-
lejnym szczêœliwym faktem, który zadecydowa³, ¿e budynek Muzeum prze-
trwa³ by³o to, ¿e nie zosta³ rozebrany dla odzyskania cegie³. Architekt zapro-
jektowa³ parter i wybudowa³ go z piaskowca, wewn¹trz budynku stropy s¹
drewniane. To uratowa³o obiekt przed zakusami rozbiórki. Uznano, ¿e  nie-
wiele zyskano by ceg³y i stali na odbudowê Warszawy.

Wed³ug dostêpnych informacji i przeprowadzonych rozmów wiadomo, ¿e
budynek Muzeum Miejskiego od 1945 roku, wraz z jego zawartoœci¹: urz¹-
dzeniami i eksponatami by³ pod nadzorem Urzêdu Likwidacyjnego. Do tego
urzêdu nale¿ano zabezpieczenie tzw. mienia poniemieckiego.

Jednym z pracowników tego urzêdu, by³ Leon Przybecki, który dyspono-
wa³ kluczami do budynku muzeum i on wydawa³ go zainteresowanym. Jesz-
cze w latach 1954 - 1956 budynek nie by³ przedmiotem ¿adnego zaintereso-
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wania. By³ w³asnoœci¹ miasta, w³adze nie interesowa³y siê jego stanem i
pozosta³ych tam eksponatów.

Dopiero w latach 1956 -1959 nastêpuje aktywizacja i stopniowy rozwój
miasta. 23 czerwca 1959 roku protokólarnie budynek Muzeum Miejskiego
przejmuje Gminna Spó³dzielnia "Samopomoc Ch³opska" w Gubinie. Urz¹d
Miasta przekaza³ budynek w trwa³e u¿ytkowanie i zarz¹dzanie. Dziêki ope-
ratywnoœci i rozwojowi spó³dzielni której prezesem by³ wówczas Mieczys³aw
Horoszkiewicz  dokonano zabezpieczenia budynku  i przystosowano go do
potrzeb handlowych nowo powsta³ego Wiejskiego Domu Towarowego. Pozy-
tywnym faktem by³o to, ¿e nie naruszono przy remoncie bry³y budynku,
wejœæ, klatki schodowej, sufitów i innych elementów architektonicznych.

Przejêcie budynku przez GS i przeprowadzenie remontu kolejny raz uchro-
ni³o budyñ by³ego Muzeum. Miejskiego od zniszczenia.

Z up³ywem lat i okresu transformacji od 1990 roku budynek przesta³
spe³niaæ rolê domu towarowego, jako sklepu jednego w³aœciciela.

Pomieszczenia w czêœci by³y dzier¿awione na stoiska handlowe. Nie do-
konywano ¿adnych remontów nawet zabezpieczaj¹cych przed dewastacj¹
budynku. 10 grudnia 1993 roku Urz¹d Miasta - w³aœciciel budynku po

Budynek dawnego Muzeum Miejskiego po 1945 roku. Na wszystkich jego kondygnacjach
ulokowa³ siê Wiejski Dom Towarowy. Funkcjonowa³ do lat 90. ub. wieku
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Muzeum Miejskim - sprzeda³ budynek Gminnej Spó³dzielni "Samopomoc
Ch³opska" w Gubinie  (Akt notarialny Repertorium  numer:7084/1993). Teren
po zabudowê przekazano w u¿ytkowanie wieczyste.

Handel w budynku kurczy siê i kolejne pomieszczenia na pierwszym,
drugim i trzecim stoj¹ nie zagospodarowane. Ulegaj¹ szybkiej dewastacji, w
szczególnoœci trzecie piêtro - istnieje groŸba zawalenia siê sufitów.

W 1999 roku powstaje grupa entuzjastów-zwolenników uratowania po-
zosta³ych eksponatów, dokumentów i innych przedmiotów dziedzictwa kul-
turowego bêd¹cych w posiadaniu mieszkañców, którzy osiedlili siê na Ziemi
Gubiñskiej, tak¿e eksponatów które stanowi¹ czêœæ niemieckiego dziedzic-
twa kulturowego.

Myœl¹c¹ przewodni¹ ich by³o zorganizowanie Muzeum Euromiasta w
budynku po by³ym Muzeum Miejskim w Gubinie, które w tym czasie poza
zagospodarowanym (sklep) parterem by³o puste. 7 wrzeœnia 2000 roku z
inicjatywy Zenony i Grzegorza Dyrbuschów oraz Jerzego Czabatora odby³o
siê zebranie, na którym omówiono potrzebê utworzenia Izby Regionalnej w
budynku by³ego Muzeum Miejskiego (1913- 1945), a w przysz³oœci organiza-
cjê Muzeum Ziemi Gubiñskiej.

W tym celu 30 wrzeœnia 2003 roku zostaje powo³ane do ¿ycia Stowarzy-
szenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.

W Statucie, w art.6 SPZG jako cel postawi³o sobie za zadanie integracjê
mieszkañców Gubina na rzecz utworzenia Izby Muzealnej, nastêpnie mu-
zeum. Natychmiast podjêto dzia³ania w celu pozyskania pomieszczeñ w bu-
dynku po by³ym muzeum. W³aœciciel budynku - Gminna Spó³dzielnia - wy-
razi³ - zgodê bez przeszkód, z przychylnoœci¹ na prowadzenie dzia³alnoœci w
wolnych pomieszczeniach na pierwszym piêtrze, drugim oraz trzecim. Ko-
rzystanie tych pomieszczeñ mia³oby siê odbywaæ na zasadzie podpisania
umowy dzier¿awy, za któr¹ op³atê ponosi³oby SPZG. Wówczas w³adze sto-
warzyszenia zwróci³y siê z proœb¹ o przejêcie budynku przez miasto lub
op³acanie dzier¿awy wynajmu. Nie by³o aprobaty od w³adz miasta. Nie zwa-
¿aj¹c na odmowê nadal szukano mo¿liwoœci korzystania z pomieszczeñ w
tym budynku. Po wielu rozmowach, dziêki przychylnoœci prezesa GS Stani-
s³awa Fudymy uzyskaliœmy mo¿liwoœæ dzier¿awy pomieszczeñ na trzecim
piêtrze za nie wygórowan¹ kwotê pieniêdzy.  Przed  podpisaniem umowy
poproszono specjalistów od budownictwa i remontów by dokonali oglêdzin
stanu pomieszczeñ tego piêtra. Po oglêdzinach oœwiadczyli, ¿e obecny stan
jest zagro¿eniem i niezbêdny jest powa¿ny remont. Nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e
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trzeba nie dziesi¹tki ale setki kilogramów gruzu i odchodów po go³êbiach
usun¹æ ze strychu i pomieszczeñ.

W ma³ym pomieszczeniu od strony Baszty Ostrowskiej (dziœ biuro SPZG)
sufit by³ zarwany, okno grozi³o wypadniêciem na ulicê, zniszczona by³a œcia-
na. W du¿ej sali (dziœ wystawowa) pod³oga i wyk³adzina zniszczona, insta-
lacja elektryczna zdewastowana, œciany brudne i uszkodzone tynki. Strych
wymaga³ powa¿nego uszczelnienia dachu oraz usuniêcia gruzu.

Pomimo takiego stanu pomieszczeñ organizatorzy Izby Muzealnej posta-
nowili podj¹æ ryzyko przeprowadzenia prac remontowych umo¿liwiaj¹cych
korzystania z pomieszczeñ. Na czele dzia³añ remontowych stan¹³ Tadeusz
Buczek. Zaczêto od usuniêcia gruzu ze strychu oraz odchodów po go³êbiach.
Wykonano to przy pomocy pracowników interwencyjnych skierowanych przez
Urz¹d Miejski i ludzi dobrej woli. Jednoczeœnie szukano pomocnych dar-
czyñców. Do takich w szczególnoœci nale¿eli Zenona i Grzegorz Dyrbusch,
którzy udzielali wsparcia finansowego. Przepracowano setki godzin by po-
mieszczenia doprowadziæ do stanu u¿ywalnoœci. W rezultacie uda³o dopro-
wadziæ do tego, ¿e 25 wrzeœnia 2004 roku uroczyœcie otwarto Izbê Muzealn¹
Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Ten fakt przyjêto jako kolejny
moment doprowadzenia do stanu u¿ywalnoœci trzeciego piêtra, a jednocze-
œnie kolejny raz uda³o siê powstrzymaæ budynek by³ego Muzeum Miejskiego
przed dewastacj¹.

Tego co wówczas wykonano nie da³o pe³nej gwarancji korzystania z po-
mieszczeñ na trzecim piêtrze i innych. Na przestrzeni kilku lat trzykrotnie
zosta³ zalany sufit w sali wystawowej kilkakrotnie by³ zalewany korytarz
g³ównej klatki schodowej,  opad³ sufit w sali ekspozycji wojskowej, ci¹gle po
deszczu pojawiaj¹ siê nowe zacieki, dach wymaga kapitalnego remontu.
Wszystkie usterki by³y i s¹ usuwane przy pomocy w³aœciciela budynku ale
du¿y ciê¿ar ponosi dzier¿awca - Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñ-
skiej.  W³aœciciel budynku w pe³ni podziela potrzebê i pomaga w czêœcio-
wych kosztach remontów i innych pracach zmierzaj¹cych w utrzymaniu
stanu u¿ywalnoœci budynku. Dlatego dodatkowo przekaza³ na trzecim piê-
trze dla potrzeb SPZG pomieszczenie widz¹c zaanga¿owanie i dba³oœæ o bu-
dynek.  Za niewielk¹ kwotê udostêpni³ pomieszczenia po nieczynnej pijalni
piwa, da³ mo¿liwoœæ skorzystania z dwóch pomieszczeñ w piwnicy. Wielo-
krotnie rozmawiano o potrzebie pilnego powa¿nego remontu ca³ego budyn-
ku. Kierownictwo GS z powagê podchodzi do sprawy. Ale trudna sytuacja
finansowa firmy i brak nadziei na œwietlan¹ przysz³oœæ  nie daje szansy na
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przeprowadzenie remontu. Gdy w latach 2005-2007 pomieszczenia na pierw-
szym i drugim piêtrze by³y wolne Zarz¹d Gminnej Spó³dzielni by³ gotów
podj¹æ decyzje do sprzedania lub dzier¿awy pomieszczeñ np. na potrzeby
miasta. Lecz tak ówczesne jak i obecne w³adze miasta nie widz¹ takiej mo¿-
liwoœci. W wypowiedziach, w ca³ej rozci¹g³oœci podkreœlaj¹, ¿e zasadne i
trafne by³oby przejêcie budynku dla potrzeb Muzeum Miejskiego, ale osta-
tecznie, w sposób uprzejmy stwierdza³y, ¿e jest to niemo¿liwe, bowiem s¹ w
mieœcie wa¿niejsze potrzeby. Zasadniczym powodem jest brak pieniêdzy na
ten cel.

Budynek w lutym bêdzie mia³ sto lat. Jego stan jest bardzo z³y i gdy nie
zostan¹ podjête, w najbli¿szym czasie, dzia³ania remontowe jego przysz³oœæ
jest powa¿nie zagro¿ona. Sprawa któr¹ przedstawi³em w powy¿szym tek-
œcie na pewno chluby nam nie przynosi, tym bardziej, ¿e nie wymaga ona
olbrzymich œrodków finansowych.

Przystêpuj¹c do drugiej czêœci postaram siê spróbowaæ daæ odpowiedŸ: co
siê sta³o po 1945 roku z eksponatami muzealnymi zgromadzonymi od wiele
lat w Muzeum Miejskim w Gubinie /Guben?

Na podstawie dotychczas zebranych informacji z ró¿nych Ÿróde³ mo¿na
stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ zgromadzonych eksponatów, które by³y przedmio-
tem ekspozycji oraz zgromadzonych w pomieszczeniach magazynowych (de-
pozytach)  po walkach w luty - kwietniu 1945 roku znajdowa³o siê na ternie
Muzeum.

Z niepotwierdzonych ró¿nych informacji wynika, ¿e czêœæ zbiorów naj-
bardziej wartoœciowych, przed rozpoczêciem dzia³añ wojennych w mieœcie
zosta³a wywieziona do zamku Grafenort (Bystrzyca K³odzka). Nie posiada-
my dowodów potwierdzaj¹cych ten fakt. Brak jest listy co i gdzie zosta³o
wywiezione. W Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w dokumentach doty-
cz¹cych niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Zachodnich i Pó³nocnych
Ziemiach Polskich nie znaleziono ¿adnych zapisów dotycz¹cych zbiorów
Muzeum Gubeñskiego.

Gdyby istnia³ dok³adny opis wywiezionych eksponatów ze wskazaniem
miejsca mo¿na by przeœledziæ spisy zawartoœci wagonów, które za³adowano
na stacji PKP Z¹bkowice Œol¹skie czy Henryków, sk¹d przesy³ano ekspona-
ty dla Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1946-1947. Nieznany
te¿ jest powód dla którego Muzeum Miejskie nie zosta³o ujête w wykazie
"Instrukcji dla formacji Wojsk Polskich wkraczaj¹cych na tereny przy
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wrócone Polsce".  W wykazie by³y ujête np. muzea w Zgorzelcu, Legnicy.
Nowej Soli, ¯aganiu, Œwiebodzinie, Gorzów i w wielu innych miejscowo-
œciach.

Jest tak¿e niepotwierdzona ¿adnymi dowodami informacja, ¿e czêœæ eks-
ponatów Muzeum Miejskiego zosta³a wywieziona na zachód (Berlin). Posia-
dane informacje wskazuj¹ na coœ zupe³nie innego. Np. z Berlina i innych
miast zachodnich Niemiec wywo¿ono cenne rzeczy m.in. do Guben.

Nale¿y przyj¹æ najbardziej racjonaln¹ tezê, ¿e pozosta³e eksponaty z
Muzeum Miejskiego Guben, po dzia³aniach wojennych w 1945 roku zosta³y
w ró¿ny niekontrolowany sposób rozebrane, rozkradane, a powa¿na ich czêœæ
bezpowrotnie zniszczona. Potwierdza siê fakt, ¿e niektóre eksponaty zosta³y
doœæ bezpodstawnie zabrane do Muzeum w Poznaniu, Zielonej Górze, Nowej
Soli. Jest to fakt ale jak wczeœniej stwierdzi³em odby³o siê to w sposób nie-
kontrowany,  poniewa¿ nie istniej¹ ¿adne wykazy zabranych eksponatów.
Odbywa³o siê to na takiej zasadzie, ¿e zainteresowana osoba z muzeum przy-
bywa³a do Gubina z pismem zezwalaj¹cym na zabranie eksponatów. Zwra-
ca³a siê do Urzêdu Likwidacyjnego i otrzymywa³a klucz od Muzeum przez
nikogo nie kontrolowana dzia³aj¹c samowolnie. Wybiera³a eksponaty te, które
w jej ocenie mog³y siê przydaæ i posiada³y jak¹œ wartoœæ. W dalszej kolejno-

Izba Muzealna SPZG ulokowa³a siê na III pietrze dawnego Muzeum Miejskiego. Foto z
2012 roku
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œci ³adowa³a na œródek lokomocji nie sporz¹dzaj¹c ¿adnego dokumentu i
wywozi³a do muzeum z którego przyjecha³a. Teraz mo¿na jedynie stwierdziæ
pochodzenie eksponatów na takiej zasadzie, ¿e kierownictwo danego mu-
zeum przyznana siê do pochodzenia eksponatów. Na podstawie ró¿nych  po-
szukiwañ mo¿na przyj¹æ, ¿e najwiêcej eksponatów powinno znajdowaæ siê
w muzeum poznañskim.

Pisz¹cy ten tekst po raz pierwszy w budynku Muzeum Miejskiego w
Gubinie by³ w 1953 roku, ale nielegalnie. Pobyt nie wynika³ z zainteresowa-
nia muzealnictwem. Po latach pamiêtam, ¿e w bocznych pomieszczeniach
sal wystawowych znajdowana. siê du¿a iloœæ pudelek i innych opakowañ z
eksponatami pouk³adanych na regalach. W pomieszczeniach wystawowych
panowa³ ba³agan trudny do opisania, na œcianach sal wystawowych nie
by³o ju¿ eksponatów,  jedynie w niektórych miejscach zachowa³y siê œlady
ich brutalnego zrywania. Na trzecim piêtrze (obecnie Izba Muzealna) znaj-
dowa³y siê porozrzucane ko³owrotki, rêczna tkalnia i ró¿nego rodzaju sprzê-
ty domowego u¿ytku.

Przez wiele lat próbowa³em odnaleŸæ niektóre z eksponatów które by³y w
Muzeum Miejskim wiedz¹c, ¿e najwiêcej wiedzy mogê uzyskaæ w placów-
kach muzealnych w Poznaniu. Tam skierowa³em swoje zainteresowanie.
Odby³em kilkakrotne spotkania w tych muzeach. Okaza³o siê, ¿e dokona-
³em trafnego wyboru. W Muzeum Narodowym w Poznaniu odnalaz³em je-
den bardzo wartoœciowy eksponat: tryptyk gotycki z Szyd³owa - typ dolno-
œl¹ski (oko³o 1400 r.). Wymieniony tryptyk znajduje siê w sta³ej ekspozycji
tego muzeum.

W rozmowie z dyrektorem muzeum okaza³o siê, ¿e o³tarz do Poznania
zosta³ przywieziony z miejscowoœci Lubsko w 1947 roku. A dlaczego Lub-
sko? Otó¿ od czerwca 1945 roku w Lubsku stacjonowa³ Sztab 11 Dywizji
Piechoty Wojska Polskiego. Jej 11 pu³k piechoty stacjonowa³ w Gubinie
(dowódca pp³k Kropielnicki). Do zadañ dowództwa dywizji nale¿a³o wykona-
nie "Instrukcji dla formacji Wojsk Polskich wkraczaj¹cych na tereny przy-
wrócone Polsce" i punktem gromadzenia eksponatów i innych dzie³ by³o
miejsce stacjonowanie dowództwa dywizji - Lubsko. Zainteresowani cz³on-
kowie SPZG i Stowarzyszenia Heimatbund z Guben w 2005 reku na spe-
cjalnej wycieczce mieli okazja obejrzeæ odnaleziony Tryptyk.

Trudno po kilkudziesiêciu latach szukaæ przyczyn rozproszenia, znisz-
czenia i rozkradzenia eksponatów i dokumentów po by³ym Muzeum Miej-
skim Guben. Jest to niezmiernie z³o¿ony problem. Od 1945 roku po dzieñ
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dzisiejszy nikt w sposób profesjonalny tego tematu nie podj¹³.
Zachêcam wszystkich zainteresowanych, tak¿e w³adze miast Gubin i

Guben do przeœledzenia archiwów na terenie Polski i Niemiec. Niemo¿li-
wym jest, ¿eby nigdzie nie by³o takich dokumentów jak: dokumentacja  tech-
niczna budynku Muzeum Miejskiego w Guben, inwentaryzacja ekspona-
tów w chwili otwarcia muzeum 4 lutego 1913 roku i póŸniej do 1945 r.
Szukanie wykazu i dok¹d wywieziono najcenniejsze eksponaty,

Zada³em tylko kilka pytañ, a jest ich znacznie wiêcej. Uwa¿am, ¿e w
najbli¿szym czasie powinniœmy spróbowaæ udzieliæ na nie odpowiedzi.

Na zakoñczenie swego artyku³u chcia³em poinformowaæ, ¿e Izba Muze-
alna Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej zgromadzi³a w swoich
zbiorach ponad tysi¹c eksponatów i dokumentów z ró¿nych epok, prawie 1,5
tysi¹ca fotografii miasta sprzed 1945 roku i prawie 1 tys. fotografii powojen-
nych gubinian. Z przykroœci¹ musimy odnotowaæ fakt, ¿e dotychczas nie
uda³o siê odzyskaæ ¿adnego eksponatu po by³ym Muzeum Miejskim w Gu-
ben.

W obecnej chwili funkcjonowanie Izby Muzealnej, utrzymanie w stanie
u¿ywalnoœci trzeciego piêtra nale¿y zawdziêczaæ prezesowi Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej Stefanowi Pilaczyñskiemu. Jego zaanga¿owa-
nie i poœwiêcenie do tego co robi jest godne najwy¿szego szacunku i poszano-
wania.

Jestem przekonany, ¿e na nastêpn¹ rocznicê, a to ju¿ dwusetn¹, nasi
dalecy potomkowie z optymizmem bêd¹ dyskutowaæ o nas i podziwiaæ piêkne
Muzeum Miejskie Euromiasta Gubin - Guben.

Dziêkujê za uwagê.
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Wyst¹pienie Petera Andreasa podczas uroczystoœci
100. lecia Muzeum
Guben 4 lutego 2013

Szanowny Panie urzêduj¹cy burmistrzu Mahro,
Szanowny Panie burmistrzu Bartczak, Szanowna Pani
Rochlitz kierowniczko muzeum, Szanowni Goœcie!

Jako zastêpca przewodnicz¹cego „Dolno³u¿yckie-
go  Stowarzyszenia dla Historii  i Wiedzy o Kraju”
chcia³bym przekazaæ serdeczne pozdrowienia i ¿ycze-
nia z okazji tego Jubileuszu. Jak wiadomo dyrekto-
rem Muzeum Miejskiego przy Grubej Wie¿y by³ prof.
dr Hugo Jentsch, wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia Dol-
no³u¿yckiego w 1884 roku.

Niektórzy z Pañstwa byæ mo¿e pamiêtaj¹ uroczy-
stoœæ, która odby³a siê 8 lipca 2011 roku w Starej Farbiarni z okazji 5. lecia
powstania Muzeum Miasta i Przemys³u. Dziœ obchodzimy 100. lecie Mu-
zeum Miejskiego. Nietrudno zauwa¿yæ jak ten czas szybko mija. Muzeum
zawsze jest miejscem w którym zatrzyma³ siê czas, ba, nawet cofn¹³ siê i
poprzez wystawy przypomina dawne czasy. To w pewnym sensie jest luksu-
sem, bo w dzisiejszych czasach chodzi g³ownie o to, by szybciej, wy¿ej, dale
i wiêcej i wiêcej. Spójrzmy na s¹siednie miasta, zauwa¿ymy wtedy szybko,
¿e Guben pozwala sobie na luksus - w Cottbus muzeum miejskie od dwóch
lat jest zamkniête, w Eisenhuttenstadt mo¿na jedynie skorzystaæ z cen-
trum dokumentacji z czasów DDR. Dlatego cieszy bardzo sytuacja Guben i
Gubina.

Taki stan nie wynika sam z siebie i dlatego chcia³bym wyraziæ swoje
zadowolenie z faktu, ¿e wœród dzisiejszych goœci jest goœæ któremu powsta-
nie muzeum du¿o zawdziêcza (G.Gunia - dop. red.). Bez jego udzia³u dzisiej-
sza uroczystoœæ nie mog³aby siê obejœæ. Jest to osoba, której sztuka, kultu-
ra, historia blisko serca le¿¹, która wie, jak trudno dotrzeæ z tymi sprawami
do szerokiego grona osób

Co prawda z jednej strony twierdzi siê stale, ¿e w "firmie" najwa¿niejsze
s¹ finanse, z drugiej zaœ prawda jest inna. Pocieszaj¹ce jest jednak to, ¿e ma
siê po swojej stronie pana Veit Kalinke z Kasy Oszczêdnoœciowej Spree -
Neisse. Myœlê, ¿e brawa w tym momencie s¹ mile s³yszane.

Ale co, jeœli? Czy istnieje plan B na wsparcie finansowe dzia³añ zwi¹za-
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nych z poszukiwaniem i spisywaniem historii? Czy sponsoring jest potrzeb-
ny? Czy trzeba stworzyæ sklep muzealny z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, jak to
jest w wielu miejscowoœciach, zapewniaj¹cy dodatkowe dochody? Co bêdzie
z Muzeum Sprucker Mühle?

Pan Mahro podczas styczniowego spotkania noworocznego w GDK w
Gubinie wspomnia³ o potrzebie istnienia kapitana, sternika i za³ogi by wy-
t³umaczyæ nietypow¹, istniej¹c¹ od ponad roku ju¿ niepewn¹ sytuacjê w
Guben.  Ale dla wielu zachowañ nie ma zrozumienia, dopóki nie ustawi siê
statku na ryzykownym kursie. Choæ wszyscy znamy historiê Titanica ...

Tu potrzeba dzia³añ obu miast, trzeba na zewn¹trz promowaæ pozytyw-
ny obraz obu miast, wtedy mo¿e turyœci bêd¹ chêtni do odwiedzania obu
muzeów. Jednak obraz miasta partnerskiego ma liczne mankamenty - pozo-
stawia wiele do ¿yczenia. Podczas spotkania noworocznego przed kilkoma
dniami pokazano film obrazuj¹cy oba partnerskie miasta. Byæ mo¿e usz³o to
mojej uwadze, ale nie znalaz³o siê na filmie miejsce na pokazanie muzeów.
Szkoda.

Jak widaæ, te nasze problemy stwarzaj¹ mo¿liwoœci do rozmów i uzgod-
nieñ. Taki jest miêdzy innymi cel mojego wyst¹pienia.

Prezenty mog¹ byæ k³opotliwe, zw³aszcza dla personelu administracyj-
nego, jak przekona³ siê jeden z pracowników. Dlatego powstrzymam od ich
wrêczenia pani Rochlitz. Liczê na dalsz¹ pomoc i wspó³pracê z pani strony.

t³um. Zygfryd Gwizdalski
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Dnia 1 maja 1900 roku - 100 lat temu - otwarto zwiedzaj¹cym drzwi
muzeum gubeñskiego. Pierwszy maj by³ dat¹ nape³niaj¹c¹ nadziej¹ i nie
by³a ona wybrana przypadkowo, poniewa¿ w 1900 roku w tym dniu przypa-
da³a 900 rocznica pierwszej wzmianki o Ziemi Gubeñskiej w dokumencie
opisuj¹cym miejscowoœæ Niemitzsch (Niemcza £u¿ycka - Polanowice).

Z inicjatywy znanego gubeñskiego uczonego i profesora gimnazjum dr.
Hugo Jentscha oraz z poparciem ówczesnego gubeñskiego nadburmistrza
Paula Bollmanna, ulokowano muzeum miejskie w czterech pomieszczeniach
na pierwszym piêtrze domu przy ulicy Markt 12 (Rynek 12). Muzealn¹ pod-
stawê stanowi³ gimnazjalny zbiór prehistorycznych i wczesnohistorycznych
znalezisk oraz broñ historyczna, która wówczas przechowywana by³a w
bibliotece. Kierownictwo muzeum przejê³a na pocz¹tku czteroosobowa ko-
misja. Cz³onkowie komisji zostali powo³ani w po³owie przez pracowników
magistratu i radnych miasta. W 1903 roku przewodniczy³ jej radny dr Kühn.
Cz³onkami byli: nauczyciel Karl Gander, profesor Jentsch i emeryt Theodor
Wilke. Poza tym magistrat powo³a³ naukow¹ radê doradcz¹, odpowiedzialn¹
za ekspertyzy. Do rady doradczej nale¿a³ s³awny niemiecki lekarz, antropo-
log i prehistoryk prof. dr. Rudolf Vircnow, tajny radca rz¹dowy dr Voss i
królewski nadworny z³otnik Paul Telge, wszyscy z Berlina.

Muzeum miejskie w Guben
1903 - 1945

Muzeum miejskie
przy Jentschplatz
otwarte 4 lutego
1903 roku
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Na utrzymanie muzeum, przede wszystkim w celu poczynienia zaku-
pów, by³y do dyspozycji œrodki finansowe z miejskiego bud¿etu. Profesor
Jentsch honorowo przej¹³ zarz¹dzanie muzeum. "Jego nieustannemu zapa-
³owi kolekcjonowania i pozyskuj¹cej sile jego osobowoœci, któr¹ potrafi³ wzbu-
dziæ zainteresowanie muzeum wœród ró¿nych krêgów mieszkañców, nale¿y
przypisaæ, ¿e zbiory wskutek licznie wp³ywaj¹cych darów, w ci¹gu jednego
dziesiêciolecia przybra³y takie rozmiary, ¿e dotychczasowe pomieszczenia
ju¿ nie wystarcza³y".

Zbiory tego pierwszego muzeum miejskiego by³y podzielone nastêpuj¹co:
Dzia³ pierwszy
Okres przedhistoryczny i wczesnej historii
I.  Epoka kamienna do 1800 r. p.n.e.
II  Epoka br¹zu i przeds³owiañska epoka ¿elaza

1. Stara epoka br¹zu, od 1800 r. p.n.e.
2. Okres ³u¿ycki: 1300 - 400 r. p.n.e. (z imitacj¹ s³awnego skarbu z

Vettersfelde - Witaszkowa - odnalezionego w 1882 roku)
3. Okres lateñski: 300 r. p.n.e. -100 r. n.e.

4. Okres prowincji rzymskich: 100-400 r. n.e.
III. Regermanizacja i póŸne œredniowiecze.
Dzia³ drugi
Okres nowo¿ytny:
I.  Zewnêtrzny wygl¹d miasta, pojedyncze budowle i ich fragmenty, typo-

we formy budynków, kopie i ryciny
II. Mieszkañcy i administracja
III. Stosunek do rz¹du krajowego
IV. Koœció³
V. S¹downictwo i socjalna opieka zdrowotna
VI. ¯ycie spo³eczne
VII. Rzemios³o i transport
VIII. ¯ycie codzienne
IX. Broñ
Dzia³ trzeci
Zbiory etnologiczne, pochodz¹ce z gubeñskich zbiorów prywatnych
I. Staro¿ytnoœæ (Egipt, Azja Mniejsza, Mykeny, Pompeja)
II. Nowoczesnoœæ: Azja, Polinezja, Afryka, Ameryka (naczynia, monety,

pos¹gi bo¿ków, narzêdzia, broñ)
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Podzia³ i profil zbiorów odpowiada³ w zasadzie ogólnym rozpoznaniom i
rozwojowi m³odej
jeszcze dziedziny
muzealnictwa na
prze³omie XIX i XX
wieku. Dzia³ trze-
ci, którego profil
przypomina jeszcze
tradycyjne, staro-
dawne muzeum
osobliwoœci, nieco
zadziwia. Byæ
mo¿e, by³o to ustêp-
stwo ze strony
Jentscha dla pe³-
nych zapa³u gu-
beñskich ofiaro-
dawców, których darów nie chciano odrzucaæ, by nie zniechêciæ ich zainte-
resowania muzeum. Materia³y folklorystyczne i popularnonaukowe by³y bo-
wiem w³aœciwie ze zbiorów wykluczone. Zbiory mia³y siê ograniczaæ do mia-
sta Guben i okolicy. Trzynaœcie lat póŸniej - w nowym budynku muzealnym
- nie by³o ju¿ tego rodzaju zbiorów.

Muzeum by³o otwarte w okresie od Œwi¹t Wielkanocnych do koñca paŸ-
dziernika. Godziny otwarcia: w niedziele i œwiêta od godz. 11.00 do 13.00.
Wstêp by³ wolny. W porze jesiennej by³o ono czynne wieczorem, od godz.
19.00 do 21.00.

Po 10 latach istnienia miejskich zbiorów staro¿ytnych przy ulicy Markt
12, pomieszczenia te okaza³y siê z wiadomych powodów za ciasne. Honoro-
wa fundacja gubeñskiego fabrykanta sukna, Adolfa Wolfa (w roku 1909
wzglêdnie na wiosnê 1910 roku), umo¿liwi³a planowanie i urzeczywistnie-
nie budowy nowej siedziby dla muzeum miejskiego.

Kierownictwo nad sporz¹dzeniem planów i wykonaniem budynku muze-
alnego zlecono miejskiemu inspektorowi budowlanemu Johannesowi Römmle-
rowi. Na lokalizacjê œwietnie nadawa³a siê parcela przy ulicy Königstraße,
róg ulicy Werdermauer (obecnie 3 Maja, róg Drukarskiej), któr¹ mistrz
œlusarski Pohl zapisa³ miastu Guben. Na wiosnê 1911 roku zosta³y wykopa-
ne fundamenty.

Parter z pomieszczeniem koœcielnym i zakrysti¹. Tu prezentowano
historyczny inwentarz koœcielny i sprzêt z Guben i okolicy
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Podczas tej
czynnoœci zosta³y
usuniête funda-
menty starych mu-
rów obronnych z
okresu œredniowie-
cza, o czym nale¿y
wspomnieæ kry-
tycznie. Na jesieni
tego samego roku
zosta³a za-koñczo-
na budowa budyn-
ku w stanie suro-
wym, a na jesieni
1912 roku równie¿
wystrój wnêtrza.

Podkreœlaj¹cy historiê, trójkondygnacyjny budynek w stylu neorene-
sansu by³ miejscem pielêgnacji ducha czasu i mieszczañsko-humanistycz-
nej tradycji. Z pewnoœci¹ œwiadomie wybra³ Römmler obok dominuj¹cych
form renesansowych, detale innych stylów architektonicznych: romañskie-
go, gotyckiego i barokowego. Architektura ta podkreœla³a muzealne prze-
znaczenie budynku, jego kszta³t tworzy³ uzupe³niaj¹c¹ harmoniê. Tym smut-
niej nastraja obecny (czas gdy w budynku funkcjonuje WDT), sprzeczny z
celem, u¿ytek.

Urz¹dzenie muzeum nast¹pi³o pod kierownictwem prof. Jentscha, rad-
nego miasta Schliefa jako przewodnicz¹cego komisji muzeum miasta,
Römmlera i Maxa Kuttera, który ju¿ kilka lat przedtem wspólnie z Jent-
schem honorowo opiekowa³ siê muzealnymi zbiorami. Kutter by³ te¿ odpo-
wiedzialny za przeprowadzkê. Znaczn¹ pomoc otrzyma³o to przedsiêwziêcie
ze strony pierwszego burmistrza dr. Alfreda Glücksmanna.

W dniu 4 lutego 1913 r. otwarto z nale¿ytymi honorami nowe muzeum
miejskie. Johannes Römmler zosta³ z okazji tego wydarzenia powo³any w
magistracie na radcê ds. budownictwa, jednak samo dzie³o najlepiej s³awi³o
swego mistrza. W sposób niezwyk³y i zas³u¿ony uczczony zosta³ Hugo Jentsch.
Plac przed muzeum zosta³ nazwany jego imieniem (Jentschplatz). Poza tym
magistrat powo³a³ go (ju¿ w wieku 73 lat) na dyrektora muzeum. I to rów-
nie¿ by³o wyrazem uznania wielkich zas³ug dla nauczyciela, badacza i opie-

Pierwsze piêtro na którym eksponowano m.in.:pomieszczenie ce-
chów (historia gubeñskiego rêkodzielnictwa, meble), pokój z do-
kumentami i hala z broni¹.
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kuna muzeum.
Po jego œmierci w dniu 29 maja 1916

r. etat dyrektora muzeum przej¹³ jego
wspó³pracownik Max Kutter. Max Kut-
ter urodzony w 1866 r. w Kroœnie, uczêsz-
cza³ do gimnazjum w Guben i studiowa³
nauki prawne. A¿ do œmierci (24 maja
1937 r.) obok swojej dzia³alnoœci w mu-
zeum sprawowa³ on tak wa¿ne honorowe
funkcje jak: zastêpca przewodnicz¹cego
Dolno³u¿yckiego Towarzystwa ds. Histo-
rii i Staro¿ytnoœci (Niederlausitzer Gesel-
lschaft fur die Geschichte und Altertum-
skunde) w latach 1916-1933, m¹¿ zaufa-
nia tzw. Komisji Prowincjonalnej ds. Opie-
ki nad Zabytkami, jak te¿ pe³nomocnik
powiatu ds. ochrony przyrody.

Program, motyw przewodni oraz jed-
noczeœnie credo twórców, odzwierciedla-
³y trzy sentencje, wypisane na œcianie
wewnêtrznej i zewnêtrznej budynku.
Miêdzy œcianami szczytowymi, poni¿ej okien ze szk³a o³owiowego, ozdobio-
nych herbami, by³ napis:

"Ucz siê z przesz³oœci rozumieæ teraŸniejszoœæ - a w teraŸniejszoœci do-
strzegaæ to, co minê³o".

Przy wejœciu, do obejrzenia wystawy zaprasza³ napis: "WyjdŸ z ha³aœli-
wego dnia i daj siê oczarowaæ spokojem minionego czasu: ty sam w rozwa¿a-
niu i przeczuwaniu nadasz mu ¿ycie i jêzyk ". A ¿egna³o muzeum swych
goœci nastêpuj¹cymi s³owami:, "Kto zna swoj¹ ojczyznê, ten te¿ j¹ kocha. I
kocha wraz z ni¹ swój naród, swój kraj rodzinny".

Podwórze muzeum, ukszta³towane w formie podwórza klasztornego z
kru¿gankiem, przejê³o architektoniczne fragmenty nieistniej¹cych ju¿ lub
zmienionych budowli historycznych, jak: kamieñ wêgielny starej cegielni,
¿elazna brama apteki miejskiej, studnia przed starym koœcio³em, krzy¿ po-
kutny z okresu póŸnego œredniowiecza, nagrobki z 1592 i 1724 roku, ko³o
t³oczniowe, które mia³o przypominaæ o produkcji wina, baræ jako historycz-
ny œwiadek pasiecznictwa oraz sikawka stra¿acka z pierwszej po³owy XIX wieku.

Plan rozmieszczenia  pomieszczeñ na
parterze i I piêtrze Muzeum
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Wystawione zbiory w œrodku budynku dzieli³y siê na nastêpuj¹ce dzia³y:
1. Parter z pomieszczeniem koœcielnym i zakrysti¹, prezentuj¹cy historycz-

ny inwentarz koœcielny i sprzêt z Guben i okolicy, mieszkanie dozorcy.
2. Pierwsze piêtro z galeri¹ z organami (organy z Schiedlo - Szyd³owa),

pomieszczenie cechów (historia gubeñskiego rêkodzielnictwa, meble), pokój z
dokumentami i hala z broni¹.

3. Drugie piêtro z przedstawiaj¹c¹ okres przedhistoryczny sal¹ (z kopi¹
z³otego znaleziska z Vettersfelde - Witaszkowa, zbiorem monet, przedhistorycz-
nymi i œredniowiecznymi znaleziskami), pomieszczenie ze zbiorami z ¿ycia miesz-
czañskiego (w tym te¿ zbiór i modele kapeluszy z ró¿nych stuleci, ufundowane
przez fabrykanta kapeluszy Maxa Wilke).

4. Trzecie piêtro (poddasze) z pomieszczeniem z górnym œwiat³em (varia),
pomieszczeniem przechodnim (z krosnem nicielnicowym z 1850 r. i narzêdziami
sukienników) i wielk¹ sal¹ (z krosnem lnianym z 1798 r, meblami i artyku³ami
powszechnego u¿ytku wieœniaków, sprzêt oœwietleniowy, stroje ludowe, stare
zabawki, starogubeñska choinka obrotowa, pokój w stylu biedermeier i inne).

Na klatkach schodowych wisia³y przybory ³owieckie i trofea, ¿elazny znak
gubeñskiego cechu œlusarzy i kowali z 1750 r, obraz przedstawiaj¹ce stary Gu-
ben oraz br¹zowe popiersie fundatora muzeum, Adolfa Wolfa.

Po œmierci Maxa Kuttera w roku 1937 kierownictwo muzeum przej¹³ na-
uczyciel Hermann Roth. Zajmowa³ to stanowisko a¿ do zakoñczenia dzia³alno-
œci muzeum i spowodowanej wojn¹ ewakuacji zbiorów w 1945 r. Budynek muze-
alny przetrwa³ cudem ciê¿kie, trwaj¹ce od lutego do kwietnia 1945 roku walki,
podczas gdy pozosta³a czêœæ centrum miasta prawie w 90 % zosta³a zniszczona.
Ewakuowane cenne i o du¿ej objêtoœci zbiory musimy jednak zaliczyæ do bole-
snych strat wojennych, poniesionych przez Guben, I to, pomimo, ¿e prywatne
poszukiwania w pierwszej po³owie lat 70-tych dowiod³y, ¿e czêœci zbiorów musz¹
znajdowaæ siê jeszcze na polskim terytorium. Wed³ug nam dostêpnych informa-
cji, ewakuowano zbiory do zamku Grafenort ko³o Habelschwerdt (teraz By-
strzyca K³odzka), gdzie nie by³o ¿adnych walk i zniszczeñ. PóŸniej zbiory te
zosta³y, wed³ug danych z polskich Ÿróde³, podzielone i przekazane do ró¿nych
muzeów polskich: w Poznaniu (obiekty etnograficzne), Nowej Soli i Zielonej Górze
(obiekty archeologiczne). Mo¿na przypuszczaæ, ¿e pewna czêœæ zbiorów uleg³a
zniszczeniu.

na podstawie artyku³u Bernda Pilza „100 lat gubeñskiego muzeum miejskiego - 15
lat muzeum w Sprucker Muhle” z Gubener Heimatkalender
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Pocz¹tki powstania Izby Muzealnej
Z problemem nale¿a³o siê zmierzyæ, wielu ludziom na sercu by³o odtwo-

rzenie muzeum w mieœcie, nawi¹zanie do dawnych tradycji, stworzenie pla-
cówki jak w ka¿dym normalnym mieœcie. Pomys³y by³y ró¿ne.

W kontekœcie obchodzonego Dnia Dzia³acza Kultury i braku dyskusji
nad stanem miejskiej kultury oraz przekazania instytucji podleg³ych mini-
sterstwu kultury samorz¹dom terytorialnym, bez przekazania jednoczeœnie
pieniêdzy, Stanis³aw Komar w 1999 roku zaakcentowa³: "W tej sytuacji
marzenia garstki zapaleñców o utworzeniu w Gubinie muzeum miejskiego
mo¿na na razie miêdzy bajki w³o¿yæ. Nie pomog¹ szczere chêci, z piasku
bicza nie ukrêci. Pozostaje tylko cieszyæ siê, ¿e s¹ wœród nas tacy zapaleñcy
jak pañstwo Dyrbusch, którzy w³asnym staraniem i za w³asne pieni¹dze
zorganizowali w Bie¿ycach muzeum gospodarstwa wiejskiego" Rozmyœlania
przy goleniu, w: Wiadomoœci Gubiñskie 1999, nr 12, s. 5).

Walenty A. Robowski w 2000 r. nawo³ywa³, ¿e "problem muzeum czy sali
muzealnej jest wa¿ny dla promocji miasta i warto siê tym zainteresowaæ"
(Czy Gubinowi potrzebne muzeum? w: Gazeta Gubiñska 2000, nr 14, s. 10).
Napisa³ ponadto: "Kiedy powsta³ projekt utworzenia galerii w Gubinie, nie
by³em jego wielkim entuzjast¹ wiedz¹c, z jakimi kosztami jest to zwi¹zane.
Ale skoro powsta³a galeria, mog¹ca siê ju¿ poszczyciæ organizowaniem cie-
kawych wystaw twórców - artystów, nale¿y j¹ popieraæ. Tymczasem pojawi³
siê pomys³ utworzenia sali historycznej, na dodatek w miejscu nie przysto-
sowanym do tego celu - w pomieszczeniach po sklepie optyczno-komputero-
wym, gdzie nie ma warunków eksponowania materia³u historycznego. Po-
mieszczenie to mo¿e spe³niaæ jedynie rolê zaplecza galerii czy magazynu.

S³yszê g³osy, ¿e skoro Zenona i Grzegorz Dyrbuschowie potrafili w³a-
snym sumptem utworzyæ w Bie¿ycach Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego
zyskuj¹ce coraz wiêksze uznanie, to miasto Gubin te¿ mo¿e. Wysuwane s¹
nawet zarzuty zaprzepaszczenia budynku dawnego muzeum. Oczywiœcie
jest to bezpodstawne, gdy¿ na utrzymanie muzeum miasto nie mia³o pieniê-
dzy i lepiej by³o przekazaæ budynek w inne rêce, ni¿ dopuœciæ do jego dewa-
stacji. S¹ te¿ g³osy, aby w jakimœ pomieszczeniu zbieraæ i magazynowaæ

W 100 lat po otwarciu
Muzeum Miejskiego
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materia³y historyczne. Myœl s³uszna, jednak nale¿y wiedzieæ, ¿e aby tego
dokonaæ, potrzebna jest osoba odpowiedzialna, znaj¹ca problematykê muze-
alnictwa, zajmuj¹ca siê tym zagadnieniem. Maj¹c smutne doœwiadczenia w
organizowaniu izby pamiêci narodowej w Szkole Podstawowej nr 1 czy gabi-
netu historycznego w Szkole Podstawowej nr 2, jestem zdecydowanym prze-
ciwnikiem prowadzenia zbieractwa bez dokumentacji. W SP-1 po swym odej-
œciu z niej pozostawi³em zbiory potomnym. Niestety, nast¹pi³ remont szko³y,
a dyrekcja nie zainteresowa³a siê zbiorami, które uleg³y dewastacji i kra-
dzie¿y. Podobnie w SP-2 na proœbê nauczycieli doprowadzi³em do wyposa¿e-
nia gabinetu historii. Historyk odszed³ na emeryturê, zbiorów nie zwróci³
(to by³y depozyty), a obecnie w ramach szkolnej reformy gabinet zlikwido-
wano, eksponaty zaœ zrzucono byle jak do ma³ej komórki. W obydwu przy-
padkach du¿o eksponatów zaginê³o lub uleg³o zniszczeniu. W zwi¹zku z
tymi przypadkami jestem przeciwnikiem zbierania "w jakimœ miejscu" eks-
ponatów, jeœli nie zapewni siê im w³aœciwego pomieszczenia i odpowiedzial-
nej za nie osoby".

W 2001 r. Zarz¹d Oddzia³u PTTK w Gubinie podj¹³ uchwa³ê o wyst¹pie-
niu do starosty w sprawie nieodp³atnego u¿yczenia wie¿y koœcio³a farnego
na ... cele muzealne. Tadeusz ¯achuñ napisa³ (Muzeum w katedrze? W:
Wiadomoœci Gubiñskie 2001, nr 7, s. 9): "Turyœci chc¹ na pierwszej kondy-
gnacji, po jej wyremontowaniu, zrobiæ muzeum regionalne. Tymczasem gro-
madz¹ zbiory, zabytki sztuki kamieniarskiej porozrzucanych po naszym
terenie, odkopane zabytki archeologiczne, XIX wieczne sprzêty mieszczañ-
skie, a tak¿e wczeœniejsze oraz pami¹tki po pierwszych osadnikach z 1945
r. Aktualnie gromadzone s¹ tak¿e plany koœcio³a, stare zdjêcia i dokumen-
tacja, które bêd¹ gromadzone w jednym miejscu. W œrodê, 28 marca, w
koœciele farnym grupa turystów pod kierunkiem prezesa Zenona Pilarczy-
ka odby³a rekonesans w wie¿y koœcielnej".

S. Komar kilka tygodni póŸniej napisa³ (Bêdzie muzeum? w: Wiadomoœci
Gubiñskie 2001, nr 12, s. 3): "Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazuj¹
na to, ¿e zaczyna siê klarowaæ sprawa organizacji w Gubinie muzeum miej-
skiego, czy choæby izby regionalnej. Muzeum - jeœli powstanie - to raczej
nieprêdko. Na taki, niebagatelny przecie¿, wydatek nie pozwala mizerny
stan miejskiej kasy. Tym niemniej zapad³y decyzje, które pozwol¹ na gro-
madzenie eksponatów stanowi¹cych - byæ mo¿e - podstawê przysz³ego mu-
zeum. Inicjatywa kie³kowa³a ju¿ od d³u¿szego czasu w ró¿nych gubiñskich
œrodowiskach. Najwiêcej w tej sprawie uczyni³a grupa inicjatywna stworzo-
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na przez Jolantê Kucharsk¹. Po wielu poszukiwaniach odpowiedniego loka-
lu w³adze miejskie przeznaczy³y na gromadzenie zbiorów pomieszczenia po
rozwi¹zanej stra¿y miejskiej. Ostatnio dosz³o do po³¹czenia si³ - grupa ini-
cjatywna wesz³a w sk³ad Gubiñskiego Towarzystwa Kultury, jako jej sek-
cja muzealno-historyczna. Oprócz szefowej - J. Kucharskiej aktywnie dzia-
³aj¹ w niej m.in.: Jerzry Czabator i Jerzy Zawadzki. Opiekunem z ramienia
zarz¹du GTK bêdzie Stefan Pilaczyñski, zreszt¹ jeden ze wspó³organizato-
rów grupy. Stronê w³adz reprezentuje zaœ naczelnik wydzia³u nieruchomo-
œci, gospodarki przestrzennej i nadzoru budowlanego Zenon Pilarczyk.
Muzealnicy bêd¹ gromadziæ w przydzielonych pomieszczeniach wszelkie
dokumenty i pami¹tki dotycz¹ce przesz³oœci Gubina, jego szkó³, instytucji i
zak³adów pracy. Dot¹d poniewiera³y siê one u osób prywatnych, czêsto nie
maj¹cych warunków do ich przechowywania. Nierzadko poniewiera³y siê
po œmietnikach. Czêœæ z nich przepad³o zapewne bezpowrotnie, ale wiele da
siê jeszcze odzyskaæ".

Na pocz¹tku XXI wieku S. Komar napisa³: "Od kilku lat tocz¹ siê dysku-
sje maj¹ce na celu powo³anie choæby namiastki miejskiego muzeum. Zmie-
niaj¹ siê grupy i komitety organizacyjne. Tymczasem z roku na rok ubywa
eksponatów, które bêd¹c w³asnoœci¹ gubiñskich pionierów, coraz czêœciej
trafiaj¹ na wysypisko œmieci, zamiast znaleŸæ bardziej godne miejsce. Ostatnio
sprawy organizacji muzeum przyjê³o na swoje barki nowo powsta³e Stowa-
rzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubina. Równie¿ magistrat spogl¹da na tê kwe-
stiê bardziej przychylnym okiem. Wypada mieæ nadziejê, ¿e ta kolejna próba
powo³ania muzeum zakoñczy siê powodzeniem. Bowiem to wstyd nie lada,
¿e uczniowie szkó³ gubiñskich z prawdziwymi eksponatami muzealnymi
zapoznaj¹ siê w Bie¿ycach a nie w swoim mieœcie".

Z inicjatywy Zenony i Grzegorza Dyrbuschów, Jerzego Czabatora i Wi-
tolda Piwoñskiego 30 wrzeœnia 2003 na spotkaniu grupy sympatyków po-
wo³ano Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej, gdzie w statucie przy-
jêto zapis o "utworzeniu Izby Muzealnej w Gubinie". Rok póŸniej, 25 wrze-
œnia 2004 uroczyœcie otwarto Izbê Muzealn¹, z 88 eksponatami i 26 depozy-
tami. Adres: Gubin ul. 3 Maja 2, ostatnie piêtro dawnego Wiejskiego Domu
Towarowego, bêd¹cego w³asnoœci¹ Gminnej Spó³dzielni "Samopomoc Ch³op-
ska". Po wojnie tylu chcia³o, ale dopiero upór Jerzego Czabatora i wspó³pra-
cowników, pomoc samorz¹du, burmistrza i wójta doprowadzi³ do konkretu.
Z otwarcia izby pamiêtam s³owa burmistrza Guben: "Projekt s³u¿y dalsze-
mu wzrostowi naszych miast". Dyrektor muzeum z Zielonej Góry dr An-
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drzej Toczewski podkreœli³: "Muzeum gubiñskie s³u¿y zabezpieczeniu cywi-
lizacji".

Opiekunem spo³ecznym od chwili powstania jest Tadeusz Buczek, cz³o-
nek zarz¹du SPZG. Gazeta Fakty z Gubina (27 luty 2006, nr 11, s.6) piórem
T. Buczka i Krzystofa Freyera poda³a, ¿e zgromadzono oko³o tysi¹ca ekspo-
natów od mieszkañców Gubina i Guben. Podkreœlili: "Aktywnymi osobami
w dzia³alnoœci Izby Muzealnej s¹ mieszkañcy Gubina i Guben, a w szczegól-
noœci Urszula Kondracik, Hans Bergman, Gerard Karpiñski, Peter Andre-
as i Irmgard Schneider". Obecnie jest tysi¹ce przedmiotów.

Zakoñczenie
Obecnie Izba Muzealna cieszy siê odpowiednio wysok¹ frekwencj¹, przez

co ma w pewnej mierze swoja pozycjê na rynku. Ze wzglêdu na specyficzny
"towar", który proponujemy, utrzymanie zainteresowania zwiedzaj¹cych nie
jest ³atwym zadaniem. Udaje siê. Œwiadcz¹ o tym swoiste lekcje regionali-
zmu przedszkoli i szkó³ Ziemi Gubiñskiej czy wspó³praca powa¿nej placów-
ki Stadt- und Industriemuseum Guben. Przy okazji przypomnê, ¿e Mu-
zeum Miasta i Przemys³u w Guben otwarto 8 lipca 2006 jako nowoczesn¹
instytucjê muzealn¹, podleg³¹ burmistrzowi miasta.

Nasze "muzeum" jest miejscem nieformalnej edukacji, ocalamy od zapo-
mnienia, pomagamy odkrywaæ tajemnice przesz³oœci, pokazujemy nasze
korzenie, z czego wyrastamy, wa¿ny jest te¿ szerszy kontekst, spo³eczno-
polityczny a nawet miêdzynarodowy. Goœcie, szczególnie spoza Gubina, z
Polski i z zagranicy chc¹ wiedzieæ i rozumieæ wiêcej.  Przekonanie lokalnej
spo³ecznoœci o koniecznoœci istnienia muzeum (izby) i jego u¿ytecznoœci jest
fundamentalne dla podmiotu (organizacji SPZG) prowadz¹cej muzeum. Sta-
ramy siê dbaæ o zrozumienie przez odwiedzaj¹cych istoty dzia³alnoœci insty-
tucji i potrzeby jej funkcjonowania. Emocjonalne argumenty o misji mu-
zeum w spo³eczeñstwie nie przekonuj¹, raczej lepszy oddŸwiêk znajdzie "prag-
matyczne podejœcie - zwiedzaj¹cy chêtniej zainwestuj¹ swój czas i pieni¹dze,
jeœli zaproponuje siê im bardziej wymiern¹ "korzyœæ", np. w postaci niefor-
malnej edukacji i rozrywki, której oczekuj¹. Publicznoœæ przestaje byæ bier-
nym odbiorc¹ programu muzeum, lecz w pewnej mierze zaczyna równie¿
mieæ na ten program wp³yw. Na Zachodzie przygotowane ekspozycje s¹ co-
raz czêœciej nie tylko efektem badañ, zainteresowañ czy ambicji kuratorów,
lecz przede wszystkim odpowiadaj¹ zapotrzebowaniom publicznoœci. W tej
kwestii pojawiaj¹ siê czêsto w¹tpliwoœci, na ile muzeum mo¿e sk³aniaæ a na
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Wspomnienia z notatnika pamiêci

Jest rok 1951 - wiosna. Od s¹siada, który mieszka³ na parterze, Leona
Przybeckiego po¿yczy³em klucze do muzeum. Wszed³em jak siê wchodzi do
koœcio³a, z dusz¹ na ramieniu. Pierwsze piêtro, masywne drzwi ledwo otwo-
rzy³em. Patrzê, patrzê na przedmioty, które widzê po raz pierwszy w ¿yciu.
Przez ca³¹ d³ugoœæ sali stoi potê¿ny stó³ dêbowy, coœ piêknego, a na nim
gabloty ze szk³em i niezliczonymi monetami. By³y i te, bite w Gubinie. Jak
wielka sala, taka jest gablota z urnami, setki urn z prochami pra pra  przod-
ków £u¿yczan. Niektóre urny s¹ podziurawione strza³ami. Pomyœla³em, tu
siê bawiono w celowanie z pistoletu albo jeszcze innej broni. Na samej górze
czyli na poddaszu by³a ³ódŸ d³ubana z wielkiego kloca dêbowego, piêkna
³ódŸ. Zapewne p³ywa³a po Nysie. Dalej krosno tkackie, krosna ju¿ widzia-
³em na Podhalu, ale tak wielkiego nie widzia³em. Ko³owrotki do przêdzenia
nici przedstawia³y rozwój myœli ludzkiej. Wielka historia tej ziemi, le¿a³a
jak powalony pos¹g. Wojna, ale ju¿ 6 lat po wojnie myœla³em. W³adze powia-
towe mówi³y: "przecie¿ to niemieckie a jak niemieckie to zniszczyæ. Przecie¿
oni te¿ niszczyli ,,wet za wet". Zemsta, ale czemu mœciæ siê na urnach,
takich malutkich, dziecinnych?

Nie mog³em poj¹æ myœli ludzkiej, ¿e trzeba zniszczyæ kilkanaœcie wieków
historii tych ziem.

ile ma za zadanie równie¿ je kszta³towaæ" - podkreœli³a Anitta Maksymo-
wicz ("Jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹" w: Museion. Informator Muzeum Ziemi
Lubuskiej w Zielonej Górze, luty 2007, nr 19, s. 4).

Przypomnê jeszcze, ¿e w Gubinie istnia³y niedawno ró¿ne muzea: Mu-
zeum Wilhelma Piecka (ul. Ró¿ana 5), Muzeum Gubiñskich Pancerniaków
(ul. Piastowska 16). Ponadto w Guben  s¹ wymienione wy¿ej Stadt- und
Industriemuseum (w centrum, przy Urzêdzie Miejskim) wraz z Heimatmu-
seum "Sprucker Mühle" (w starym m³ynie dzielnicy Sprucke), czy muzeum
po dawnej CFG, a w podgubiñskich Bie¿ycach prowadzone przez Zenonê
Dyrbusch Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego. W kilku szko³ach s¹ sale
historyczne z ciekawymi eksponatami muzealnymi.

Co musia³oby siê staæ w Gubinie, aby ziœci³y siê marzenia niektórych
gubianian oraz gubenian i powsta³o Muzeum Miejskie, podobne do tego z
1913 roku?

W. £abêcki
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Po kilku miesi¹cach dowiedzia³em siê, ¿e muzeum jest likwidowane.
Resztki skorup, jak nazywano urny, zakopano na podwórku muzeum. Sto³y
i meble zabra³o wojsko, a co nie zdo³ano wynieœæ por¹bano na opa³. Jakby
jeszcze by³o ma³o budynek przekazano Gminnej Spó³dzielni Samopomoc
Ch³opska, aby tam urz¹dzono sklepy. Nikt nie bra³ pod uwagê, ¿e jest to
dorobek wszystkich przez spo³eczeñstwo Guben ufundowane.

Ale historia ko³em siê toczy, podli gorliwi zemsty i g³upoty ale jeszcze siê
tli niemoc, ¿e po co nam muzeum. Przecie¿ i tak ucieka historia w zapo-
mnienie, a przysz³e pokolenia pytaæ bêd¹: a jak¹¿ to mamy historiê? Kiedy
patrzy³em na zbiory kultury materialnej Pañstwa Dyrbuszów w Bie¿ycach,
którzy z wielkim poœwiêceniem dokonali ocalenia wielu przedmiotów domo-
wego u¿ytku, rozczuli³em siê nad cepami, którymi w m³odoœci siê pos³ugi-
wa³em.

Wygnañcy przyszli z wielu stron, przywieŸli swoj¹ kulturê, postawili
domy, i nadszed³ czas aby drobiny dorobku ludzkoœci mia³y swój dom. Dom
- muzeum winien byæ zwrócony spo³eczeñstwu miast Gubina i Guben.

Jeœli mamy siê uczyæ historii kultury materialnej to dajmy prawo istnie-
nia myœli ludzkiej zawartej w przedmiotach œwiadcz¹cych o naszej cywiliza-
cji.

Tadeusz Firlej 1926-2006

Gubin - lata 70-te ub. wieku. Ulica Obroñców Pokoju
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Hugo Jentsch by³ synem Dolnych £u¿yc,
które kocha³ ponad wszystko i którym poœwiê-
ci³ ca³¹ swoj¹ karierê zawodow¹.

Urodzi³ siê 20. wrzeœnia 1840 roku w Luc-
kau, jako syn ewangelickiego pastora. Po
ukoñczeniu gimnazjum w 1859 roku, poj¹³
naukê w Wy¿szej  Szkole w Berlinie, studiu-
j¹c jêzyki staro¿ytne, które promowa³  w 1866
roku pisz¹c rozprawê doktorsk¹  "Aristotelis
ex arte rhetorica quid habent Cicero". Po z³o-
¿eniu pañstwowego egzaminu wy¿szego na-
uczania, zosta³ powo³any do odbycia rocznego
sta¿u w gimnazjum w Cüstrin (Kostrzyn).

W 1869 roku zosta³ skierowany do pracy
w Guben, gdzie przez 45 lat dziêki wszechstronnemu, naukowemu wykszta³-
ceniu, zdoby³ szacunek i uznanie oraz szerokie grono wiernych mu uczniów.
Przed Wielkanoc¹ 1913 roku przeszed³  na emeryturê.

Jako jeden z pierwszych na terenie Dolnych £u¿yc przy³¹czy³ siê do
utworzonego 17 Listopada 1869 roku, przez Rudolfa Virhowa berliñskiego
Towarzystwa Antropologicznego.

Pisa³  dla  " Berliner Verhandlungen" (Rozprawy Berliñskie) i dla "Berli-
ner Zeitschrift für Ethnologie" (Berliñska Gazeta Etnologiczna) nie tylko o
Guben, jego okolicach, przypadkowych prehistorycznych znaleziskach, ale
i o tych znaleziskach, które zosta³y przez niego szczegó³owo zbadane.

 By³ przeciwnikiem bezsensownych kradzie¿y i niszczenia cmentarzysk,
przez tzw. nieproszonych zbieraczy, które mia³y miejsce w poprzednich stu-
leciach. Wspomagany przez ca³e rzesze wiernych mu i jego profesjonalnej
uczniów pasji kolekcjonowania, na terenie cmentarzysk znajdowa³ zbioro-
wiska dawnej przesz³oœci. Ich wiara w sens dzia³añ naukowych sprawia³a
profesorowi - nauczycielowi ogromn¹, bezgraniczn¹ satysfakcjê.

Hugo Jentsch
¿ycie i dzia³alnoœæ
1840 - 1916
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Badanie prehistorii mia³o nie ma³y wp³yw na poznanie przesz³oœci Gu-
ben. Kiedy dr Jentsch przyby³ do Guben znalaz³ w ksiêgarni naukowej oko-
³o 50. prehistorycznych glinianych naczyñ, pochodz¹cych z terenów powia-
tu gubeñskiego, jednak¿e miejsce ich znalezienia by³o nieznane.

W roku 1870, na terenie Gubener Dubrau w pó³nocnej, niezabudowanej
wówczas czêœci ulicy Kaltenborner Strasse, bawi¹ce siê w piasku dzieci
znalaz³y skorupy i jedno gliniane naczynie. Prof. Jentsch zbada³ to miejsce
i rozpozna³ je jako czêœæ zniszczonego cmentarzyska.

Forma ceramiczna i jej ornamentyka jak i u³o¿enie kamieni, oznacza³y
pochodzenie znaleziska z okresu wczesnego br¹zu, przyporz¹dkowane kul-
turze ³u¿yckiej z 1100 - 900 roku przed nasz¹ er¹.

Zbiory wielce kosztownych, zbieranych przez niego eksponatów, uros³y
do takich rozmiarów, ¿e w gimnazjum nie by³o ju¿ miejsca by je przechowy-
waæ.

W 1899 roku, urz¹d miasta Guben, podj¹³ decyzjê wydzielenia specjal-
nych pomieszczeñ w celu przechowywania drogocennych skarbów dotycz¹-
cych historii Guben.

W 1900 roku przeznaczone do tego celu trzy wolnostoj¹ce pomieszczenia,
zosta³y w krótkim czasie zape³nione.

Z biegiem czasu plany utworzenia ojczyŸnianego muzeum z prehisto-
rycznymi zbiorami, histori¹ narodu i jego kultury, nabiera³y coraz to real-
niejszego kszta³tu.

Wielk¹ radoœæ prof.dr. Jentschowi sprawi³ jeden z obywateli miasta Gu-
ben, fabrykant Adolf Wolf, który zobowi¹za³ siê do budowy odpowiedniego,
godnego gromadzenia zbiorów, miejskiego muzeum, przeznaczaj¹c na ten
cel 50.000 marek.

Otwarcie muzeum 4. lutego 1913 roku, by³o jednym z najwiêkszych osi¹-
gniêæ ¿yciowych profesora Jentscha.

"Nie ma Jentscha - nie ma muzeum", powiedzia³ jeden z przemawiaj¹-
cych podczas uroczystego otwarcia, na którym wziêli udzia³ goœcie z ca³ej
Brandenburgii i Górnych £u¿yc. Okaza³y budynek  muzeum jest nie tylko
pomnikiem na czeœæ fundatora, ale równie¿ na czeœæ niez³omnego kolekcjo-
nera prof.dr. Jentscha. Na jego czeœæ plac przed budynkiem muzeum na-
zwano Jentschplatz (plac Jentscha).

Drug¹ niezapomnian¹ zas³ug¹ dla miasta Guben by³y badania dotycz¹-
ce miejscowej historii. Owocem tej pracy by³o wydanie w 1877 roku ksiêgi
pami¹tkowej dotycz¹cej osoby Burmistrza miasta Guben, poety i autora
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pieœni koœcielnych, Johanna Franca.
Z okazji 200 rocznicy œmierci tej osobistoœci i z inicjatywy dr. Jentscha

ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ tego skromnego burmistrza i pieœniarza.
Umieszczono j¹ na murze koœcio³a miejskiego (fary) , ods³oniêto 18. czerwca
1877 roku.

Dr Jentsch pracowa³ nad starymi metrykami, œwiadectwami i ksiêgami
miejskimi odkrywaj¹c miêdzy innymi niektóre nieznane strony ze œrednio-
wiecznego ¿ycia obywateli miasta. Wyniki tych badañ opublikowa³ czêœcio-
wo w "Neue Lausitzer Magazin" (Nowym Magazynie £u¿yckim), ale w wiêk-
szoœci w "Niederlausitzer Mitteilungen" (Wiadomoœciach Dolno³u¿yckich).

Najwa¿niejszym jego osi¹gniêciem i tym samym ukoronowaniem ¿ycio-
wej pracy oraz osobistym powo³aniem mia³o byæ spisanie historii miasta
Guben. Niestety, ta bardzo wa¿na praca nie zosta³a przez dr. Jentscha do-
koñczona. By³a za to bardzo wa¿n¹, podstawow¹ dokumentacj¹ dotycz¹c¹
historii miasta Guben. (Karl Gander 1925)

Poprzez œmieræ dr. Jentscha miasto Guben straci³o jednego z najwarto-
œciowszych obywateli, pisa³y miejskie urzêdy w doniesieniach o jego œmier-
ci, wyra¿aj¹c siê z wielkim uznaniem o znaczeniu dr. Jentscha nie tylko dla
miasta Guben.

Ca³e Dolne £u¿yce ceni¹ znaczenie jego badañ historycznych, ten ca³o-
kszta³t naukowej prehistorii tego regionu prezentowa³ siê w jego osobowo-
œci.

Powstawa³y nowe stowarzyszenia krajoznawcze, uzupe³niano historycz-
ne zbiory, a wszystko to z inicjatywy dr. Jentscha, którego nazwisko by³o
równie¿ znane w krêgach naukowców na terenie ca³ych Niemiec. Badania
by³y jego pasj¹, której poœwiêci³ si³ê i pióro przez ponad 30 lat.

W 1882 roku lekarz powiatowy, dr. Siehe z Calau wyst¹pi³ z planami
utworzenia Towarzystwa Antropologicznego równie¿ na terenie Dolnych
£u¿yc, z tego tytu³u dosz³o do spotkania i rozmów z prof. Jentschem z Gu-
ben i lekarzem powiatowym dr. Behla z Luckau w miejscowoœci Fürstlich-
Drehna, a póŸniej z dyrektorem szko³y dr. Weinekiem z Lübben.

3. czerwca 1884 w Calau utworzono w/w Towarzystwo Antropologiczne,
na przewodnicz¹cego wybrano dr. Siehe, dr. Jentsch zosta³ pierwszym, a dr.
Behla jego drugim zastêpc¹, dr. Weinek przej¹³  jako sekretarz zadanie
publikowanie pisma Towarzystwa, "Wiadomoœci Dolno³u¿yckie".

Prof.dr Jentsch by³ wspó³za³o¿ycielem Towarzystwa Antropologicznego,
po ukoñczeniu pierwszej czêœci Wiadomoœci przej¹³ jego wydawnictwo, któ-
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re od tego czasu by³o wa¿n¹, duchow¹ czêœci¹ Towarzystwa. Do samej œmierci
nie tylko kierowa³ pismem, ale by³ równie¿ jednym z jego najpilniejszych
wspó³pracowników, czego dowodem jest 12 zakoñczonych tomów. W miêdzy-
czasie znajdowa³ jeszcze czas na publikowanie wyników swoich badañ w
innych czasopismach.

Podczas obchodów 25-lecia istnienia Berliñskiego Towarzystwa Antro-
pologicznego, w 1894 roku, Rudol Virchow dziêkuj¹c za liczne i odznaczone
prace powiedzia³ miêdzy innymi do niego: "Spoœród naszych wspó³pracowni-
ków z prowincji, nie ma takiego drugiego, który odgrywa a¿ tak du¿¹ rolê w
konfrontacji z nowego  i obserwowanego z opisanymi w literaturze doœwiad-
czeniami"

W roku 1892 podczas 7.walnego zebrania w Neuzelle prof. Jentsch zo-
sta³ wybrany na pierwszego przewodnicz¹cego, przejmuj¹c na swoje barki
obowi¹zki i trudy tego urzêdu czyni¹c to z zami³owania do ojczyzny i badañ
naukowych. Stanowisko to piastowa³ przez 24 lata, stoj¹c na czele Towarzy-
stwa Dolno³u¿yckiego.

Jako badacz prehistorii regionu, nie omin¹³ ¿adnego cmentarzyska, sta-
rego muru zamkowego. W miarê mo¿liwoœci znaleziska by³y z naukow¹
powag¹ i dok³adnoœci¹ badane i opisywane.

Warte wspomnienia s¹ wyniki jego badañ wykopalisk na Ziemi Œwiêtej,
w okolicach miejscowoœci Niemitzsch i na cmentarzysku z Sadesdorfu w
powiecie Guben. Szczególn¹ wartoœæ maj¹ jego prace zbiorowe: "Prehisto-
ryczne zabytki z miasta i powiatu Guben"(1883/92), "Okres kamienia ³upa-
nego na terenie Dolnych £u¿yc" (1900 r.), "Gliniane naczynia z dolno³u¿yc-
kich grobów" (Wiadomoœci Dolno³u¿yckie, tom II s. 1ff), i zestawienie rzym-
skich monet znalezionych na terenie Dolnych £u¿yc (Wiadomoœci Dolno³u-
¿yckie tom III s.185 ff).

Jego niema³¹ zas³ug¹  by³a dok³adna znajomoœæ znalezisk  prehistorycz-
nych, oraz d³ugoletnia praca jako pisarza. Wielu osób z krêgu naukowców
zna³o go jako badacza staro¿ytnoœci a nie tylko terenów dolno³u¿yckich,
utrzymuj¹c z nim sta³¹ korespondencjê na tematy naukowe.

¯ycie jego wype³nione by³o nie tylko prac¹, ale równie¿ wszelk¹ godno-
œci¹. Wszêdzie znany i uwa¿any, by³ osobowoœci¹ cenion¹ nie tylko w Gu-
ben, ale równie¿ na terenie ca³ych £u¿yc.

Bardzo serdecznie i ujmuj¹co obchodzono jego siedemdziesi¹te urodziny.
Jego wysokoœæ ksi¹¿ê Heinrich zu Schoeneich-Carolath powiedzia³ o nim, ¿e
bije od niego wszelka ³askawoœæ, co mo¿na by³o jeszcze raz podkreœliæ po
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zakoñczeniu ¿ycia prof. Jent-
scha.

Hugo Jentsch zosta³ odzna-
czony za swoj¹ dzia³alnoœæ na
rzecz spo³eczeñstwa, Koronnym
Orderem III Klasy, oraz Orde-
rem Czerwonego Or³a III Klasy
na wst¹¿ce. By³ cz³onkiem Pro-
wincjonalnej Komisji do spraw
Ochrony Zabytków, kierowa³
komisj¹ Stowarzyszenia do
Spraw Pielêgnacji OjczyŸnianej
Tradycji dla okrêgu Frankfurt
n/Odr¹., honorowym cz³onkiem Górno³u¿yckiego Towarzystwa Naukowe-
go, Górno³u¿yckiego Towarzystwa Antropologicznego i Prehistorii, cz³on-
kiem stowarzyszenia Brandenburgia, ¯arskiego Stowarzyszenia Historycz-
nego, Œwiebodziñskiego Stowarzyszenia Krajoznawczego, korespondencyj-
nym cz³onkiem Berliñskiego Stowarzyszenia Historycznego, i Stowarzysze-
nia Historycznego we Frankfurcie nad Odr¹.

W Guben by³ honorowym przewodnicz¹cym koœcielnej rady gminnej,
cz³onkiem zarz¹du powiatowego synodu, radnym synodu prowincjonalnego,
cz³onkiem zarz¹du Stowarzyszenia Guatava-Adolfa i misyjnego stowarzy-
szenia na rzecz pomocy, jak i przewodnicz¹cym miejscowej grupy Ogólnego
Niemieckiego Towarzystwa Jêzykowego.

3 czerwca 1916 roku pochowano Go na Starym Cmentarzu w Guben w
grobie zafundowanym z wdziêcznoœci przez Gminn¹ Radê Koœcieln¹.

W ceremonii pogrzebowej wziê³o udzia³ wielu cz³onków Towarzystwa
Dolno³u¿yckiego. Po przemówieniu wyg³oszonym przez arcykap³ana Wüchne-
ra, przemawiali przy trumnie, w imieniu w³adz miasta Guben, nadbur-
mistrz Glücksmann, w imieniu Górno³u¿yckiego Towarzystwa Naukowego
prof.dr.Jecht, w imieniu Górno³u¿yckiego Towarzystwa Antropologicznego i
Prehistorii dyrektor muzeum prof. Feyerabend. Prof.dr Liersch w imieniu
Stowarzyszenia Krajoznawczego z Cottbus, Superintendent a.D. Böttcher
za Stowarzyszenie Historyczne z miasta Forst.

Karl Gander wg. "Dolno³u¿yckich Wiadomoœci", tom XIII, zeszyt 1-8

Klepsydra H.Jenntscha
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Gubeñski rybaczek (ch³opczyk z
rybkami)

Tego ma³ego „naguska” z rybkami, któ-
ry do 1945 r zdobi³ (po prawej stronie) wej-
œcie do gubeñskiego muzeum pierwotnie
miano nazwaæ "ch³opczykiem studziennym".

Nazw¹ t¹ ochrzci³ go twórca, rzeŸbiarz
Henn Rudolf. Takie okreœlenie mia³a figur-
ka z br¹zu jeszcze na X. miêdzynarodowej
wystawie sztuki w 1909 roku w Mona-
chium. Mistrz dokona³ kilka odlewów tej fi-
gurki, a jedn¹ z nich na wystawie sztuki w
Monachijskim Towarzystwie Artystów
naby³ radca handlowy Adolf Wolf w sierp-
niu 1913 roku i podarowa³ swojej rodzinnej
miejscowoœci Guben. We wrzeœniu 1913 r.
znalaz³a swoje honorowe miejsce przy wej-
œciu do muzeum.

Tak¹ sam¹ figurkê naby³ ju¿ w 1912 r.
wyj¹tkowy kolekcjoner sztuki - jego wyso-
koœæ Hrabia Youssoupoff z Petersburga - dla
swojej prywatnej kolekcji.  Los tej figurki w
póŸniejszym Leningradzie nie jest nam znany, podobnie jak los dwóch innych
odlewów nabytych w latach 1909 i 1934 przez nieznanych nabywców.

Prawie w tym samym czasie, gdy Henn wykona³ swojego "studziennego"
ch³opca, którego gubenianie nazwali "rybaczkiem", mniej znany niemiecki
rzeŸbiarz Hugo Lederer z Aachen, wykona³ podobn¹ figurkê "ch³opczyka z
rybkami".

To dzie³o ró¿ni³o siê od tej figurki gubeñskiej tym, ¿e "miejsce wstydu",
ch³opczyk os³ania³ podniesion¹, zgiêt¹ w kolanie nog¹, gdy tamten prezen-
towa³ w ca³oœci swoj¹ nagoœæ jak go Bóg stworzy³.

Z prezentu rzeŸbiarza Lederera mieszkañcy nie bardzo siê cieszyli. Fi-
gurka "Ch³opczyka z rybkami" znalaz³a jednak swoje miejsce na placu zwa-
nym "Rynkiem rybnym" w bliskim s¹siedztwie koœcio³a farnego i cieszy³a
siê swoj¹ obecnoœci¹ do 1942 r, gdy przetopiono j¹ na cele wojenne.

na podstawie Gubener Heimatkalender oprac. sp t³um. zg

Figurka ch³opczyka z rybami, któ-
ra sta³a obok  wejœcia do muzeum
do 1945 roku
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Specjalny Oœrodek Szkolno -
Wychowawczy im. Marii Konopnic-
kiej w Gubinie skupia dzieci nie-
pe³nosprawne umys³owo w stopniu
lekkim, umiarkowanym, znacz-
nym i g³êbokim. Zadaniem oœrod-
ka jest przygotowanie uczniów z
lekkim upoœledzeniem umys³owo do
podjêcia nauki zawodu w szko³ach
ponadpodstawowych, a w przypad-
ku dzieci bardziej upoœledzonych do
samodzielnego ¿ycia.

Inicjatywa nauczania specjal-
nego w naszym mieœcie zrodzi³a siê
wœród rodziców wychowuj¹ce dzie-
ci niepe³nosprawne umys³owo oraz
nauczycieli, wspierana by³a przez
Powiatowy Wydzia³ Oœwiaty w Kroœnie Odrzañskim.

7.I.1965r. na wniosek Komisji selekcyjnej (nie by³o wówczas Poradni
Wychowawczo-Zawodowej) przy Szkole Podstawowej nr1 w Gubinie, utwo-
rzono dwie klasy dla uczniów upoœledzonych umys³owo w stopniu lekkim.
Stan obu klas liczy³ 36 uczniów. We wrzeœniu 1965r. klasy te zosta³y prze-
niesione do budynku po Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przy ulicy
Piastowskiej 22, zajmowanego przez dzisiejszy Specjalny Oœrodek Szkolo-
no-wychowawczy. Inicjatork¹ powy¿szych dzia³añ by³a nauczycielka Euge-
nia Wichliñska.

1 wrzeœnia 1966r. filia Szko³y Podstawowej nr1 usamodzielni³a siê i prze-
kszta³ci³a w oddzieln¹ placówkê- Szko³ê Podstawow¹ Specjaln¹, której kie-
rownikiem zosta³a Eugenia Wichliñska. Pracê w nowej szkole podjê³y na-
uczycielki: M.Piróg, St.Œnie¿ek i Z.Pawlik. Do szko³y uczêszcza³o 93 uczniów.
Kierowanie dzieci odbywa³o siê przez Komisjê Selekcyjn¹, w sk³ad której w
latach 1966-1969 wchodzi³y: St.W³odarska, E.Wichliñska, St.Œnie¿ek, A.Bu-

Specjalny Oœrodek
Szkolno - Wychowawczy
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zarewicz (psychiatra), E.Mochnacz (lekarz dzieciêcy). Kandydatów (uczniów)
na komisjê kierowali wychowawcy klas z poszczególnych szkó³ podstawo-
wych, z pe³n¹ dokumentacj¹ tj. zeszyt obserwacji, opinie o postêpach w
nauce i zachowaniu, wywiady œrodowiskowe, wytwory prac dzieciêcych,
zaœwiadczenia  o stanie zdrowia dziecka.

W roku szkolnym 1969/70 funkcjê kierownika Szko³y Specjalnej objê³a
A. Trzebiñska. Nauka odbywa³a siê w obiekcie nieprzystosowanym do pracy
z dzieæmi niepe³nosprawnymi. Klasy ogrzewane by³y przez piece kaflowe,
które czêsto zadymia³y pomieszczenia, a zatem by³a pilna potrzeba kapital-
nego remontu. Lata 1970-1973 to okres prac remontowych. Szko³a otrzyma-
³a na czas remontu budynek zastêpczy przy ulicy Piastowskiej 24. Mimo
utrudnieñ w szkole odbywa³y siê lekcje w/g planu. Przeprowadzono wybory
do Komitetu Rodzicielskiego, pierwszym przewodnicz¹cym zosta³ Jan Mo-
czulski. Wybrano równie¿ samorz¹d uczniowski, który wraz z gronem na-
uczycielskim wykona³ wiele prac spo³ecznych na rzecz szko³y. Miêdzy inny-
mi uporz¹dkowano piwnicê, strych i podwórze. Obsadzono kwiatami ogró-
dek przed szko³a, zadbano o wystrój klas. Opiekê nad szko³¹ przyjê³a Spó³-
dzielnia Inwalidów "Pokój". 15 lutego 1972 roku nawi¹zana zosta³a wspó³-
praca ze Szko³a Specjaln¹ im. Otto Grotewohla w Guben.

W roku szkolnym 1968/69 szko³ê opuœci³o 18 pierwszych absolwentów,
by³y to osoby pe³noletnie, otrzyma³y pracê w Spó³dzielni Inwalidów. Absol-
wenci nastêpnych lat równie¿ byli zatrudniani w spó³dzielni, a niektórzy
kontynuowali naukê w specjalnych szko³ach zawodowych w G³ogowie, Œwie-
bodzinie i Nowej Soli o profilach: kucharz, stolarz, mechanik samochodowy.

Budynek po kapitalnym remoncie zmieni³ swoj¹ funkcjê. Dobudowano
drugie piêtro. W jednej czêœci budynku mieœci³a siê Szko³a Podstawowa
Specjalna, a w drugiej utworzono internat. Zacz¹³ funkcjonowaæ Pañstwo-
wy Zak³ad Wychowawczy (1 kwietnia 1974) Dyrektorem zak³adu zosta³a
A. Trzebiñska, a kierownikiem internatu D.Nowakowska (Markowska). W
wyposa¿onych sypialniach zamieszkiwa³o ok. 40 wychowanków skierowa-
nych przez Wydzia³y Oœwiaty naszego województwa. Najczêœciej by³y to dzieci
z lekkim upoœledzeniem umys³owym z rodzin wielodzietnych i niewydol-
nych wychowawczo. Zaraz po utworzeniu PZW, dyrektor, rada pedagogicz-
na, uczniowie rozpoczêli pracê nad nadaniem imienia i otrzymaniem sztan-
daru. W czasie plebiscytu ustalono, ¿e placówka bêdzie mia³a imiê Marii
Konopnickiej. Uczniowie poznawali twórczoœæ poetki, tworzyli k¹ciki pa-
tronki oraz zbierali fundusze na sztandar, pracuj¹c przy wywo¿eniu i sprze-
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da¿y makulatury ze Spó³dzielni Inwalidów.
W dniu 22 maja 1976 roku odby³a siê wielka uroczystoœæ wrêczenia sztan-

daru. Kurator Oœwiaty J. Dobosz ods³oni³ tablicê upamiêtniaj¹c¹ akt nada-
nia Zak³adowi imienia.

Z dniem 1.02.1979r. na stanowisku dyrektora Pañstwowego Zak³adu
Wychowawczego zostaje powo³ana K.Kêdzierska. Rok wczeœniej kierowni-
kiem internatu zosta³a K.Nowak-Pi³at, a od 1981r. G.G¹sior.

Rok 1979 to kolejne remonty budynku. W wyniku dobrej wspó³pracy z
zak³adem opiekuñczym, Spó³dzielnia Inwalidów "Pokój" nieodp³atnie odma-
lowa³a szko³ê, internat, sanitariaty, magazyny i sto³ówkê. Prace trwa³y w
miesi¹cu sierpniu (od rana do wieczora) pod nadzorem wiceprezesa Spó³-
dzielni J. Zarzyckiego, in¿. T.Rodziewicza i dyr. K.Kêdzierskiej. Do prac
porz¹dkowych po remoncie w³¹czyli siê nauczyciele, wychowawcy interna-
tu i pracownicy obs³ugi, a nowy rok szkolny 1979/80 rozpocz¹³ siê w odno-
wionych i udekorowanych klasach i sypialniach. W 1985 roku dokonano
elewacji ca³ego budynku.

Pañstwowy Zak³ad Wychowawczy stanowi³ bardzo dobr¹ bazê socjaln¹
dla organizatorów kolonii letnich i zimowych.

Najczêœciej organizatorami wypoczynku byli: kuratorium oœwiaty, Spó³-

Rok 1978 - œlubowanie uczniów
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dzielnia Inwalidów i Zarz¹d Wojewódzki Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w
Zielonej Górze. Wypoczywa³y tu dzieci nie tylko z województwa zielonogór-
skiego, ale wroc³awskiego i warszawskiego. Pañstwowy Zak³ad Wychowaw-
czy stwarza³ dobre warunki wymienne ze szko³ami niemieckimi. Z kolei
uczniowie z Oœrodka wyje¿d¿ali nie tylko na wycieczki krajoznawcze, biwa-
ki, ale co roku na 2 tygodniowe wczasy rehabilitacyjne nad morzem (Mrze-
¿yno, Ko³obrzeg, Œwinoujœcie, Jaros³awiec, Sopot, Pobierowo) oraz w góry
Sudety. Fundusze dyrektor K.Kêdzierska  pozyskiwa³a ze Spó³dzielni Inwa-
lidów, Zarz¹du Wojewódzkiego TPD z PEFRON-u, (Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³noprawnych) w póŸniejszych latach z Miejskiego i
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Gubinie.

Placówka owocnie wspó³pracowa³a z jednostk¹ wojskow¹. ¯o³nierze po-
magali przy porz¹dkowaniu terenu szko³y, uczestniczyli w uroczystoœciach,
byli wspó³organizatorami zajêæ pozalekcyjnych w Oœrodku. W 1990 r. kiedy
to oœrodek by³ organizatorem Wojewódzkiej Olimpiady Specjalnej w lekkiej
atletyce (Stadion Miejski) du¿¹ pomoc udzieli³o wojsko pod kierunkiem pu³-
kownika  Mieczys³awa Stachowiaka. Do chwili obecnej szko³a utrzymuje
kontakt z kombatantami mieszkaj¹cymi w Anglii.

Od 1.IX.1984 r. nastêpuje zmiana nazwy z PZW  na Specjalny Oœrodek

Uroczystoœæ w trzeci¹ rocznice nadania szkole imienia M.Konopnickiej



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG     57

Szkolno -Wychowawczy i ca³kowity nadzór finansowy i pedagogiczny przej-
muje nad oœrodkiem Kuratorium Oœwiaty w Zielonej Górze. Kuratorium
jest organem prowadz¹cym do czasu nowego podzia³u administracyjnego tj.
utworzenia starostwa.

Na uwagê zas³uguje jubileusz XX- lecia powstania Szko³y Specjalnej w
Gubinie (maj 1985). Dyrektor, kierownik internatu, rada pedagogiczna,
uczniowie wraz z rodzicami w³¹czyli siê do organizacji uroczystego apelu
oraz przygotowania wystaw prac dzieciêcych. W dniu jubileuszu w obecno-
œci kuratora, metodyków w³adz miasta i zaproszonych goœci, Oœrodek zosta³
odznaczony medalem honorowym "Zas³u¿ony dla rozwoju miasta Gubina".
Miejska Rada Narodowa w Gubinie równie¿ takim medalem uhonorowa³a
dyrektor oœrodka Kazimierê Kêdziersk¹.

Od pocz¹tku powstania placówki do chwili obecnej w pracy z dzieæmi
niepe³nosprawnymi intelektualnie du¿¹ rolê odgrywa³y zajêcia pozalekcyj-
ne. Oprócz S.U. i dru¿yn harcerskich dzia³a³y: zespo³y artystyczne, teatrzyk
kukie³kowy, kó³ko plastyczne, turystyczne, zajêæ praktyczno-technicznych,
informatyczne, gospodarstwa domowego oraz zajêcia sportowe. Szeroka gama
zajêæ pozalekcyjnych pozwala³a kompensowaæ braki rozwojowe u dzieci i
rozwijaæ funkcje niezaburzone.

Prê¿na praca nauczycieli i dyrekcji przyczyni³a siê do zdobycia wielu
nagród i osi¹gniêæ, a oto niektóre z nich:

I miejsce w wojewódzkim konkursie dzia³ek szkolnych i gabinetów biolo-
gicznych (1983 r., opiekunowie P.Ciechanowicz i M.Pieróg)

I miejsce w wojewódzkim konkursie plastycznym (1983r opiekun P.Abram-
czyk)

- wysokie lokaty w skali ogólnopolskiej za udzia³ w konkursach plastycz-
nych pod kierunkiem J.Polewskiej.

I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Jubileuszowym z okazji 150 rocz-
nicy urodzin patronki oœrodka M.Konopnickiej (1994 r.).

I miejsce w wojewódzkim konkursie organizowanym przez Zarz¹d Woje-
wódzki PCK, Sanepid i Kuratorium Oœwiaty pod nazw¹ "Nasza Szko³a Czy-
sta, Zdrowa i Bezpieczna" (1992r.) i II miejsce w 1993 r.

- 12.06.1995 r. szko³a otrzyma³a tytu³ "Przyjaciel Dziecka" nadany przez
Lubuskie Towarzystwo Przyjació³ Dzieci.

- II miejsce w wojewódzkim konkursie recytatorskim szkó³ specjalnych
(2009r., opiekun I.Ziêtka-G¹sior)
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Osi¹gniêcia sportowe
Wojewódzki turniej w tenisa sto³owego szk. specjalnych, I miejsce (1994r.)
- I miejsce wychowanki M.Chomutowskiej w Ogólnopolskiej Olimpiadzie

Specjalnej w p³ywaniu w Warszawie. Udzia³ jej w X Œwiatowych Igrzy-
skach Olimpiad Specjalnych w USA (Karolina Pó³nocna 1999r.), gdzie wy-
chowanka zdoby³a 2 srebrne medale w p³ywaniu.

- Udzia³ uczestników w Europejskich Letnich Igrzyskach w Holandii
(Gróningen 2000r.) i zdobycie 1 z³otego, 2 srebrnych i 1 br¹zowego medalu w
jeŸdzie konnej. Udzia³ uczniów w Ogólnopolskim Mitingu Olimpiad Specjal-
nych w I i II miejsce w p³ywaniu na mistrzostwach Polskich "Sprawni Ra-
zem" (2000r.)

- III miejsce w mistrzostwach Polski szk. specjalnych w lekkiej atletyce
(Sopot 2003r.)

I i II miejsce w p³ywaniu w Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olim-
piad w Kielcach. I i III miejsce w sztafecie 4x50m. w stylu dowolnym opie-
kun K.Tumi³owicz.

- Uczniowie oœrodka wchodzili w sk³ad ekipy województwa lubuskiego w
pi³ce no¿nej i lekkiej atletyce osi¹gaj¹c wysokie lokaty. Du¿a zas³uga w
osi¹gniêciach sportowych nale¿y do nauczycieli wf-u I.Koliñskiej i A.Idczak.

Placówka by³a i jest nadal organizatorem wielu konkursów o zasiêgu
wojewódzkim. Od 1995 r. na krytej p³ywalni odbywaj¹ siê Wojewódzkie
Mitingi Olimpiad Specjalnych w P³ywaniu, w których uczestnicz¹ tez ucznio-
wie szkó³ z Niemiec. Organizator K.Kêdzierska od 2002 r. H.£achowska.

W 1996r. zorganizowano wojewódzki konkurs w jeŸdzie konnej w Bronko-
wie (org. K.Kêdzierska). W latach 1996-2001 odbywa³y siê Wojewódzkie
Konkursy Recytatorskie Internautów Szkó³ Specjalnych w GDK. (org. G.G¹-
sior). Organizowano Euroregialne Festyny Sportowe Niepe³nosprawnych
województwa Lubuskiego i Brandenburgii (org. G.Jans).

Od 2001r. na oczyszczalni œcieków uczniowie bior¹ udzia³ w Wojewódz-
kim Konkursie Ekologicznym  (pierwszym org. K.Kêdzierska, nastêpne
H.Butkiewicz-£achowska).  Co roku wychowankowie uczestnicz¹ w Lubu-
skim Przegl¹dzie Artystycznym prezentuj¹c swój dorobek.

W dziedzinie pracy rewalidacyjnej nale¿y podkreœliæ zorganizowanie przez
dyr. K.Kêdziersk¹ po raz pierwszy w województwie trzech zespo³ów rewali-
dacyjno -wychowawczych dla dzieci g³êbiej upoœledzonych od 3 lat wzwy¿
(1996 r.) Eksperymentalnie  objêto równie¿ terapi¹ dzieci autystyczne w
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oparciu o œcis³y kontakt z terapeutami placówek w kraju, oraz o doœwiadczenia
szwedzkie - psycholog Wac³aw. Co z kolei wp³ynê³o na utworzenie klasy autystycznej
- du¿a w tym inicjatywa logopedy T.Janowskiej i wychowawczyni tej klasy E.Kono-
packiej. Dla wszechstronnego rozwoju tych dzieci zosta³ utworzony gabinet logope-
dyczny, terapeutyczny, rehabilitacyjny, "sala doznañ œwiata", gabinet komputerowy
oraz si³ownia.

Doœwiadczenia z tej pracy rewalidacyjnej z dzieæmi niepe³nosprawnymi intelek-
tualnie w ró¿nym stopniu dyr. Oœrodka przedstawia³a kilkakrotnie na wojewódz-
kich sesjach postêpu pedagogicznego w Zielonej Górze. Ponadto oœrodek by³ organi-
zatorem wielu wojewódzkich konferencji szkolnictwa specjalnego.

Miêdzy innymi tematami by³y: Ocena pracy nauczycieli wg nowych przepisów
(1993r.), Osi¹gniêcia edukacyjne oœrodka z wyjazdem do szko³y w Guben (1995r.),
nowe reformy oœwiatowe(1999).

Wa¿n¹ rolê wychowawcz¹ wœród uczniów niepe³nosprawnych odgrywa wspó³-
praca ze szko³ami niemieckimi. W dniu 17.XII.2000r podpisano  umowê miêdzy
partnerskimi szko³ami w Pa³acu w Brodach. Tam te¿ zorganizowano wspóln¹ wie-
czerzê wigilijn¹, oraz zajêcia terapeutyczne z uczniami niemieckimi. W ramach
wspó³pracy oœrodek organizuje coroczne 10 dniowe obozy jêzykowo-wypoczynkowe
w Dusznikach i nad morzem w Pobierowie. Fundusze na wy¿ej wymienione spotka-
nia szkó³ partnerskich pochodz¹ ze œrodków unijnych, po przez realizacjê ró¿nych
programów. W 2000r. opracowany zosta³ po raz pierwszy PROJEKT COMENIUS
SOKRATES, pt. "Zycie i nauka dzieci i m³odzie¿y upoœledzonych umys³owo". Part-
nerami byli: Niemcy, Wêgry, Holandia i £otwa. W ramach projektu oœrodek goœci³
nauczycieli z pañstw partnerskich. Nasi pedagodzy poznali równie¿ specyfikê pracy
z dzieæmi niepe³nosprawnymi ww. pañstwach.

Rok szkolny 1997/1998 zapocz¹tkowa³ now¹ reformê szkolnictwa specjalnego.
Pod kierunkiem dyrektora Oœrodka rada pedagogiczna opracowa³a program na-
uczania i wychowania dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie. Program ten zosta³
przedstawiony jako wiod¹cy przez K.Kêdziersk¹ podczas lubuskiej konferencji ka-
dry kierowniczej w Gubinie, której organizatorem by³a tutejsza placówka.

Nowa ustawa oœwiatowa zmieni³a strukturê w szkole specjalnej.
Utworzono szko³y:
- szko³a specjalna klasy I-VI (z niesprawnoœci¹ intelektualna w stopniu lekkim i

szko³a ¿ycia z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu g³êbszym)
- gimnazjum specjalne klasy I-III z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w ró¿-

nych stopniu
- szko³a przysposabiaj¹ca do pracy (z g³êbszym upoœledzeniem)
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- zajêcia rewalidacyjno-wychowawcze.
Po odejœciu na emeryturê dyrektor K.Kêdzierskiej zostaje powo³ana nowa dyrektor

Oœrodka H.Budkiewicz-£achowska (1.IX.2001r.), która kontynuuje i wdra¿a reformê
oœwiatow¹. Mobilizuje nauczycieli do stosowania nowych metod, np. w pracy terapeu-
tycznej stosowane s¹ treningi Biofeedback, które poprawiaj¹ koncentracjê uwagi, pa-
miêæ i przyczyniaj¹ siê do lepszego funkcjonowania umys³u dziecka. Treningi odby-
waj¹ siê za pomoc¹ specjalistycznego sprzêtu, prowadzone s¹ przez terapeutê El¿bietê
Tomczak. Terapia metod¹ Tomatisa poprzez odpowiedni¹ dobran¹ muzykê wp³ywa na
prawid³owy rozwój psychoruchowy dziecka (prowadzi logopeda I.Ziêtka). Zakup odpo-
wiednich œrodków dydaktycznych i systematyczna modernizacja obiektu wp³ywa na
poprawê warunków pobytu dzieci w internacie i szkole. SOSW jest placówk¹ bez
barier architektonicznych z kompleksow¹ baz¹ rewalidacyjn¹.

Ustawa nowej reformy w oœwiacie zainspirowa³a tworzenie oddzia³ów integra-
cyjnych w szko³ach masowych. Spowodowa³a ona zmniejszenie liczby uczniów z
niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim w szkole specjalnej. Uczniowie
ci w wiêkszoœci uczêszczaj¹ do szkó³ podstawowych w swoich obwodach. Ich miejsca
zajê³y dzieci niepe³nosprawne intelektualnie w stopniu znacznym i g³êbokim. W
ostatnich latach zwiêkszy³a siê liczba dzieci objêtych nauczaniem indywidulanym.
W roku szkolnym 2012/2013 ogó³em zapisanych uczniów jest 84, w internacie za-
mieszkuje 20 wychowanków. Zatrudnionych jest 30 nauczycieli i 7 wychowawców
w internacie. Pracuje równie¿ 12 pracowników administracji i obs³ugi.

Do 2008 r. SOSW by³ ca³odobow¹ placówk¹ opiekuñczo-wychowawcz¹. Wycho-
wankowie (sieroty, pó³sieroty i maj¹cy trudne warunki materialne) mogli mieszkaæ
w internacie przez ca³y rok. Obecnie internat czynny jest w dniach nauki szkolnej,
tj. od poniedzia³ku do pi¹tku.

Placówk¹ specjaln¹ kierowa³y:
kierownik Eugenia Wikliñska - 1.IX.1965 - 31.VIII.1969 r.
dyrektor Anna Trzebiñska - 1.IX.1969 -  30.I.1979 r.
dyrektor Kazimiera Kêdzierska - 1.II.1979 - 31.VIII.2001 r.
dyrektor Halina Budkiewicz - £achowska- 1.IX.2001r. - obecnie

Kierownicy internatu:
Dorota Markowska - 1.IV.1974-31.VIII.1978 r.
Krystyna Nowak-Pi³at - 1.IX.1978-31.VIII.1981r.
Gra¿yna G¹sior - 1.IX.1981-15.II.2010 r.
El¿bieta Koziñska - 16.II.2010-15.II.2012 r.
Alina Rojczuk - 16.II.2012 - obecnie
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1. Abramczyk Maria
2. Albinowska Gra¿yna
3. Baran Lidia
4. Bednar El¿bieta
5. Bukowiecka Beata
6. Burzyñska Kazimiera
7. Butkiewicz-£achowska Halina
8. Chojnacka Janina
9. Ciechanowicz Pawe³
10.Cieœnikowska Ma³gorzata
11. Czerwiñska Violetta
12.D³ugosz Monika
13.Dyba Anna
14.Dyba³ Ma³gorzata
15.Dziubek £ucjan
16.Fiedorowicz Stefania
17.Fiertek Krystyn
18.Fudalej Anna
19.Galewska Maria
20.G¹sior Gra¿yna
21.G¹sior Izabela
22.Hamryszczak Agnieszka
23.Harasimczyk Waleria
24.Idczak Alicja
25.Janowska Teresa
26.Jans Gabriela
27.Kasowska-Kawa³ek Dorota
28.Kêdzierska Kazimiera
29.Koliñska Iwona
30.Komar Zofia
31.Konopacka El¿bieta
32.Kostrzewa Dorota
33.Kostrzewa Jerzy
34.Krzyœpiak Bo¿ena
35.Krzyœpiak Romana
36.Krzywochaæko Teresa

INDEKS NAZWISK
grona pedagogicznego SOSW w Gubinie od powstania szko³y

1965 - 1997

37.Kubica Arleta
38.Kuczyñska Walentyna
39.£abêcka Halina
40.£yskawa Krystyna
41.Markowska Dorota
42.Markowski Julian
43.Matusiak Dorota
44.Mazurkiewicz Wojciech
45.Miciak Maria
46.Mofina Ma³gorzata
47.Nagler Iwona
48.Olech Henryk
49.Olszewski Marcin
50.Pawlikowski Waldemar
51.Pieróg Maria
52.Pietkun Iwona
53.Piszczek Regina
54.Polewska Jadwiga
55.Przygaliñska Teresa
56.Senda Jadwiga
57.Stachowiak Ma³gorzata
58.Stasiak Artur
59.Stêpieñ Beata
60.Swêdrak Urszula
61.Œmigielska Barbara
62.Œnie¿ek Stanis³awa
63.Œwider Alicja
64.Tkacz Kazimiera
65.Tomczak El¿bieta
66.Tomiakowski Andrzej
67.Trzebiñska Anna
68.W¹sik Irena
69.Wichliñska Eugenia
70.Wiœniowska Barbara

 K. Kêdzierska
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Godzina dwunasta - koniec pracy. Ka¿dy szybko zbiega po schodach. Z
trudnoœci¹ dopadaj¹ metra, gdy torpeda poma³u rusza. Wprawdzie ka¿dego
z tych pracowników dzieli jeszcze kilka kilometrów, lecz t¹ trasê przeby-
waj¹ w ci¹gu zaledwie dziesiêciu minut. Trudno jest przedostaæ siê na stacjê
przez kolumny taksówek. Na ulicach jest niesamowity ruch. Jad¹c ulicami
przeje¿d¿a siê ko³o starego ratusza, katedry, szko³y. Z ka¿dym dniem widaæ
ogromne zmiany, jak i w budownictwie taki i w ¿yciu codziennym. Na ka¿-
dym kroku spotyka siê dzielnice nowoczesnych drapaczy chmur, moc skle-
pów. Najpiêkniejsz¹ ulic¹ w Gubinie jest aleja Piastowska. Ci¹gnie siê ona
nad wspania³ym bulwarem wprost na lotnisko. Chc¹c szybciej dostaæ siê do
Warszawy mo¿na zakupiæ bilety na samolot w Orbisie. Niegdyœ po lewej
stronie alei Piastowskiej ci¹gnê³a siê granica polsko-niemiecka. Na jednym
z budynków widnia³ taki napis "Nie ma granic, jest tylko sprawa pokoju".
S³owa W³adys³awa Gomu³ki sprawdzi³y siê. Mo¿na w ka¿dej porze przecho-
dziæ do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Dawniej po obu stronach
mostu sta³y budynki wartownicze wojsk granicznych.

Czêsto zwiedzane przez turystów s¹ stare zabytki Gubina, które jednak
s¹ odnowione. Zwiedzane s¹ tak¿e katedry, ratusze, baszty, muzea, ogrody
zoologiczne, park Jordanowski, szko³y. Na ka¿dym budynku wznosz¹ siê
anteny telewizyjne. Prawie ka¿dy mieszkaniec posiada w³asny œrodek loko-
mocji. Mimo to na ulicach je¿d¿¹ tramwaje, autobusy, autokary kierowane
jednak nie przez cz³owieka, lecz za pomoc¹ specjalnych maszyn. Co kilo-
metr mieœci siê nowoczeœnie wyposa¿ona szko³a, ewentualnie wy¿sza uczel-
nia. M³odzie¿ do szko³y chodzi bez teczek. Ksi¹¿ki maj¹ w szkole i ucz¹ siê
oraz odrabiaj¹ lekcje w szkole. Ka¿dy uczeñ posiada specjaln¹ maszynê,

Gubin w 2000 roku

Przypadkowo znalaz³em prace napisane na (jakiœ) kon-
kurs w 1963 roku. By³ to zapewne konkurs literacki, a
uczniowie szkó³ (szko³y) gubiñskich mieli za zadanie
napisaæ, jak wyobra¿aj¹ sobie nasze miasto w 2000
roku. Prace pisano w 1963 roku, zatem pisz¹cy mieli za
zadanie swoj¹ wyobraŸniê przenieœæ w czasy póŸniej-
sze o 37 lat . Oto niektóre ze znalezionych prac.
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która sama wylicza zadania.
Na dawn¹ "Górê Œmierci" wznosi siê kolejka linowa sk¹d roztacza siê

przepiêkny widok na rozlegle rozbudowany w najwy¿szym stopniu Gubin.
Znajduje siê równie¿ stacja kosmiczna. Na lotnisku, co chwilê l¹duj¹ samo-
loty oraz pojazdy tzw. poduszkowce, które zabieraj¹ ludzi w podró¿ po-
wietrzn¹, rzeczn¹ lub drogow¹

Znajduje siê równie¿ du¿o sklepów. W ¿adnym sklepie nie ma ekspe-
dientki. Wszystko odbywa siê za pomoc¹ zainstalowanych automatów. ¯ycie
cz³owieka nie przedstawia w ówczesnym czasie ¿adnego problemu.

Henryka £abiszewska

Gubin w roku dwutysiêcznym, to miasto zieleni i ogrodów, miasto posiada-
j¹ce du¿o s³oñca, œwie¿ego powietrza i piêknego krajobrazu daj¹cego odczuæ w
mieœcie piêkna przyrody. Piêknie nowoczesne dzielnice mieszkaniowe z szero-
kimi s³onecznymi ulicami, które powstan¹ w zwi¹zku z wielk¹ perspektyw¹
budowy w okolicy Gubina, kopalni wêgla wp³ynie na zatrudnienie szerokich
mas robotniczych. Budowa wielkiego stadionu sportowego, oraz placówek
kulturalno-oœwiatowych, które powstan¹ dziêki wysi³kom m³odzie¿y zrzeszo-
nej w Z. M. S. zatrudnionej w kopalni wêgla, oraz elektrociep³owni bêd¹ jed-
nym z oœrodków rozrywkowych w okresie wolnym od pracy ludnoœci Gubina.
Elektrociep³ownia to jedna z wielkich budowli socjalizmu, która zostanie zbu-
dowana rêkami robotników i Z. M. S.-owców Gubiñskich, maj¹ca znaczenie
w ca³ym kraju. W tym czasie na terenie Gubina rozroœnie siê rynek tury-
styczno-wypoczynkowy zwi¹zany z ca³kowitym wykorzystaniem Odry i jej
terenów przybrze¿nych. W roku dwutysiêcznym bêd¹ istnia³y trzy szko³y
œrednie, oraz jedna uczelnia astronautyki. W szko³ach œrednich m³odzie¿ bê-
dzie wypracowania pisa³a na maszynach do pisania a zadania z matematyki i
fizyki rozwi¹zywaæ przy pomocy mózgów elektronowych. W tym okresie Gu-
bin zmieni ca³kowicie swoj¹ szatê, budownictwo przystosowane bêdzie do wy-
mogów i potrzeb ówczesnego spo³eczeñstwa, które bêdzie spo³eczeñstwem,
wysokiej kultury i œwiadomoœci bez chuliganerii i alkoholizmu.

Ojczyzna nasza posiada piêkn¹ i bogat¹ historiê. Od najdawniejszych
czasów do dni dzisiejszych w ¿yciu naszego narodu zachodzi³o wiele zmian.
Przodkowie nasi nie szczêdz¹c trudu i znoju pomna¿ali stale bogactwo i
kulturê narodu polskiego. Nie szczêdzili równie¿ ¿ycia ani krwi w jej obronie
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przed licznymi i ci¹g³ymi najazdami wrogów. W bie¿¹cym roku obchodzimy
osiemnast¹ rocznicê rozgromienia hord hitlerowskich z pod znaku "SS i tru-
piej czaszki" w wyniku, czego Polska odzyska³a ziemie le¿¹ce nad Odr¹ i Nys¹
³u¿yck¹. Kocham naukê i spokój, kocham ³ad i zgodê lubiê ¿yæ w du¿ym zbio-
rowisku ludzkim. Dlatego poczu³am siê trochê nieswojo, przyjechawszy do
ma³ego powiatowego miasteczka o wymownej nazwie - Gubin. Gubin, to oœro-
dek ma³y, ale ¿ywotny. Posiada kilka zabytkowych kamieniczek, szkó³, ma-
³ych zak³adów produkcyjnych, dwa kina, a tak¿e powiatowy dom kultury. W
Gubinie mieszkaj¹ ludzie dumni, o czym mo¿e œwiadczyæ to i owo. Przysz³oœæ
Gubina stanowi dla minie niewyczerpane Ÿród³o rozwa¿añ i g³êbokiej zadumy
a nawet pragnieñ. To, co piszê mo¿e jest wprost niewiarygodne. WyobraŸcie
sobie, ¿e Gubin w 2000 r. bêdzie miastem przemys³owym. Bêdzie posiada³
du¿e fabryki i zak³ady produkcyjne. Wzd³u¿ ulic biegn¹cych do Gubinka i
dworca kolejowego powstan¹ piêkne bloki, w których zamieszkiwaæ bêd¹ lu-
dzie pracowici jak mrówki dobroduszni i weseli jak dzieci. Nad brzegami Lu-
bicy powstanie piêkny du¿y park przyci¹gaj¹cy mieszkañców Gubina na wy-
poczynek w piêkny oœrodek wypoczynkowy, posiadaj¹cy kino, ogródek jorda-
nowski i kawiarenkê. Powstanie szko³a œrednia. Na du¿ych klombach za-
kwitn¹ ró¿nokolorowe kwiaty, nad którymi unosiæ siê bêd¹ chmary motyli,
jakich najœmielsza ludzka fantazja nie jest w stanie wymyœliæ. Na ³awecz-
kach bêdzie mo¿na spotkaæ dziewczêta o smag³ej cerze i gorej¹cych oczach, w
których bêdzie mo¿na odczytaæ cel ich ¿ycia.

Kazimiera Baran

- Uf, skoñczy³am..........
Swoj¹ drog¹ to ten pisarz œwietnie fantazjuje. Sk¹d mu przyszed³ do

g³owy pomys³ zastanawiaæ siê nad tym, co bêdzie w XXI wieku. Chocia¿ on
chyba mia³ w tym jakiœ cel......

Tak, to jest pewnego rodzaju przyjemnoœæ, szczególnie dla tych, którzy
chcieliby wiedzieæ wszystko naprzód o czterdzieœci lub piêædziesi¹t lat.

Hm....... ciekawa jestem jakby te¿ wygl¹da³ Gubin w 2000 roku.
No, to trzeba zakoñczyæ ju¿ te rozwa¿ania. Czas iœæ spaæ - I Magda przy-

gotowawszy siê na nastêpny dzieñ do szko³y u³o¿y³a siê do snu.
Nagle poczu³a, ¿e dzieje siê z ni¹ coœ dziwnego. Znalaz³a siê ni st¹d ni

zow¹d na nieznanej sobie ulicy w towarzystwie dziewczynki, mniej wiêcej
równej wiekiem z wiekiem Magdy.

- Gdzie ja jestem? - Zapyta³a Magda.
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- Jesteœ w Gubinie, ale tak¿e w 2000 roku.
Chcia³aœ wiedzieæ jak bêdzie wygl¹da³o twoje rodzinne miasto w tym¿e roku, a

wiêc ja wró¿ka snu przebywam do ciebie, aby pokazaæ ci twoje miasto tak jak chcia-
³aœ. Teraz chodŸ ze mn¹, ale wiedz, ¿e jesteœ niewidzialna dla wszystkich oprócz
mnie.

-Dziêkujê ci bardzo kochana wró¿ko, powiedz mi jak masz na imiê? - Spyta³a
oœmielona bardziej Madzia.

-Mam na imiê Aurelia, ale skoñczmy rozmawiaæ, chodŸmy, bo nie starczy nam
nocy na zwiedzanie tak olbrzymiego miasta - Powiedzia³a wró¿ka i lekko ujmuj¹c
dziewczynkê za rêkê ruszy³a przed siebie.

Ulice w Gubinie dwa razy szersze s¹ ni¿ w 1963 roku. Ulice zape³nione ludŸmi.
Co chwile ulic¹ przeje¿d¿a to taksówka, to znów ró¿ne tramwaje i autobusy. Rzadziej
spotyka siê rower lub motor. Czêœciej ni¿ w 1963 roku spotkaæ mo¿na osiedla drapa-
czy chmur, wysokich i kolorowych.

- Co to za rzeka? - Zapyta³a Madzia.
- Nysa, patrz jaka piêkna pla¿a, o a tam na tej wysepce jest kawiarnia na

wolnym powietrzu. ChodŸ, idziemy dalej
- Co jest na tej górze?
- Mo¿emy tam pójœæ to zobaczysz. Tam jest piêkne ZOO, ró¿ne zwierzêta z ró¿-

nych stron œwiata. O! A tam jest P.D.T.
- ChodŸmy dalej. Poprosi³a czerwona z wra¿enia dziewczynka.
- Teraz pójdziemy w tamt¹ stronê. Widzisz ten gmach, to teatr Gubiñski.
- Tylko jeden? - Zapyta³a rozczarowana Magda.
- Nie, w tamtej czêœci Gubina s¹ jeszcze dwa gmachy teatralne. Teraz w Gubinie

jest ju¿ dziesiêæ kin. O, tutaj sta³o dawniej kino "Iskra", a teraz ten gmach to Dom
Kultury. Tamtego M.D.K. ju¿ nie ma, s¹ tam domy mieszkalne. Na tamtym placu
jest cyrk. Widzisz ten budynek, to sala dansingowa, na dachu te¿ stoj¹ stoliki i
podczas ciep³ych wieczorów tam odbywaj¹ siê zabawy.

A teraz zgadnij gdzie pójdziemy.
- Nie wiem w ogóle siê nie domyœlam - zapewni³a Magda.
- A wiêc, na stacjê miêdzy planetarn¹. Zostawi³em to na koniec, gdy¿ polecimy

rakiet¹ na ksiê¿yc.
- Ach jak siê cieszê.
- Patrz t¹ w³aœnie rakiet¹ polecimy, chodŸ wsiadamy.
- Ja siê bojê.
- Szybko, szybko!
Wró¿ka i Madzia wsiad³y prêdko i naraz poczu³y, ¿e odrywaj¹ siê od ziemi. Mag-
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da rozpaczli-
wie krzyknê³a
i otworzy³a
oczy i oto uj-
rza³a siebie we
w ³ a s n y m
³ó¿ku.

-Ach! Wiêc
to by³ tylko
sen, ale jaki
przy jemny-
westchnê³a
dziewczynka.

Oto w po-
staci snu Ma-
dzi napisa³am jak wyobra¿am sobie Gubin w 2000 roku.

Daniela Gacka

Myœlê, ¿e w roku dwutysiêcznym bardzo ma³o bêdzie pozosta³oœci wojennych.
Chcia³abym, by wszystkie ruiny zmieni³y siê w ³adne, nowoczesne budynki miesz-
kalne. Katedra przy naszym internacie by³aby odremontowana i stanowi³a g³ówn¹
ozdobê miasta. Chcia³abym, by powsta³y organizacje miêdzymiastowe, które czuwa-
³yby nad dopilnowaniem porz¹dku na terenie ca³ego Gubina. Wysepka znajduj¹ca
siê miêdzy Lubic¹ a Nys¹ by³aby punktem spotkañ miêdzy pañstwem polskim a
niemieckim. Chcia³abym równie¿ by granica polsko-niemiecka by³a otwarta. W roku
dwutysiêcznym Gubin z pewnoœci¹ bêdzie liczy³ o wiele wiêcej mieszkañców ni¿
obecnie w zwi¹zku z tym potrzeba bêdzie wiêcej budynków mieszkalnych i oœrodków
pracy dla tych ludzi. Nysa jest bardzo ³adn¹ rzek¹ i s¹dzê, i¿ nad ni¹ by³a by dosko-
na³a pla¿a. Bardzo bym chcia³a, by przystanek autobusowy w Gubinie posiada³
poczekalniê, by mo¿na by³o siê w niej schroniæ przed deszczem, czy œniegiem. W roku
dwutysiêcznym powinna te¿ powstaæ stacja kolejowa w Gubinku, a przynajmniej
jakiœ porz¹dny przystanek. Powinna byæ tak¿e poczekalnia, nie jak dotychczas w
zimie ludzie marzn¹ z zimna. Oprócz tych wszystkich zagadnieñ myœlê, ¿e ruiny
³¹cz¹ce siê z naszym internatem s¹ ca³kowicie zbyteczne. Na tym miejscu mog³oby
siê mieœciæ internat, aby uczniowie przychodz¹cy do szko³y a nie mieszkaj¹cy w
Gubinie mieli zapewniane sta³e miejsce pobytu.

Myœlê, ¿e moje pragnienia siê spe³ni¹.
Krystyna Kmiecik

A tak widzi nasze miasto w przysz³oœci jeden z naszych Czytelników.
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Wa¿n¹ rolê w zagospodarowaniu Ziemi Gubiñskiej spe³nili mieszkañcy
Gubina tworz¹c podwaliny polskiej w³adzy, organizuj¹c ¿ycie gospodarcze i
kulturalne, szkolnictwo, utrzymuj¹c ³ad. Gubiñscy pionierzy to osoby przy-
by³e do miasta z ró¿nych stron, w ró¿nych okolicznoœciach w latach 1945-
1947. Byli to osadnicy wojskowi, przesiedleñcy z ziem wschodnich w³¹czo-
nych po wojnie do Zwi¹zku Radzieckiego, ludzie wywiezieni w latach 1939-
1941 na Syberiê, wracaj¹cy z Niemiec jeñcy wojenni, przymusowi robotni-
cy, wiêŸniowie obozów koncentracyjnych oraz repatrianci i reemigranci z
krajów Europy. By³a te¿ grupa mieszkañców tzw. Centralnej Polski szuka-
j¹ca nowego miejsca na Ziemiach Odzyskanych. Czêœæ z nich po jakimœ
czasie - z ró¿nych powodów - wróci³a w rodzinne strony. Byli tu równie¿
kierowani s³u¿bowo funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, Urzêdu Bezpie-
czeñstwa, celnicy, kolejarze z plutonem S³u¿by Ochrony Kolei oraz urzêdni-
cy pañstwowi. Nie w sposób wymieniæ wszystkich Pionierów, którzy w tych
latach zasiedlali Gubin i organizowali tu Polskê. A.Leda cz³onek Stowarzy-
szenia Pionierów Miasta Gubina wspomnia³ nazwiska, które zachowa³y siê
w jego pamiêci, oraz te, które mo¿na spotkaæ w ró¿nych publikacjach. Pu-
blikujemy je poni¿ej. Mo¿e ktoœ z Pañstwa zechce uzupe³niæ tê listê?

1. Jan Cholewik - w 1945r zorganizowa³ pracê Tartaku Parowego przy
ul. Poznañskiej (dzisiejsza ul. Kresowa w miejscu stacji benzynowej Shell)

2. Wac³aw Branny - pierwszy dyrektor Narodowego Banku Polskiego w
Gubinie

3. Aleksander Brzeziñski - pierwszy fotograf, zak³ad przy ul. Œwier-
czewskiego.

4. Józef Buda (1907-1989) przyby³ z obozu jenieckiego, jeden z pierw-
szych rzeŸników, (od 1945 r.), myœliwy, rodzinne strony to Jastrzêbniki ko³o
Buka w poznañskim.

5. Walenty Data (1892-1966) - wiêzieñ obozu koncentracyjnego, pocho-
dzi³ z Pomorza, jeden z pierwszych celników w 1945 r.

6. W³adys³aw Dolata (1915-1996) - pierwszy fryzjer, do Gubina przyje-
cha³ z Pobiedzisk (poznañskie) w 1945 r.

7. W³odzimierz Dubowik (1912-1986) - technik dentystyczny z upraw-
nieniami do leczenia zêbów, do Gubina przyby³ pod koniec 1945 r., rodzinne
strony to Wileñszczyzna.

Pionierzy Ziemi Gubiñskiej
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8. Halina Faliñska po mê¿u Jaku-
bowska (ur. 1928) - do Gubina przyby-
³a z matk¹ z Warszawy w 1945 r, by³a
jedn¹ z organizatorek gubiñskich
przedszkoli.

9. Jan Ga³uszka (1904-1983) w
Wojsku Polskim do 1945 r, przyby³ z
pow. stanis³awowskiego, budowlaniec,
jeden z za³o¿ycieli i pierwszy prezes
spó³dzielni Remontowo- Budowlanej
"Nowa Era".

10.Tadeusz G¹siorowski (1908-
1979) - pierwszy taksówkarz, pochodzi³
z Ojcowa w woj. Krakowskim, w Gubi-
nie od 1946 r.

11. Edmund Gronikowski (1913-
1986) - przed wojn¹ s³u¿y³ w Korpusie
Ochrony Pogranicza, potem kompania
wrzeœniowa, do Gubina przyjecha³ w
1947 r. z robót przymusowych, technik
budowlany.

12.Joanna Maria Hundert po mê¿u Rebajn (1921-2009) - podczas okupa-
cji na przymusowych  robotach, w Gubinie od 1947 r. dzia³aczka Ligi Ko-
biet, spo³eczniczka, Honorowy Obywatel Gubina.

13.Zygmunt Hypki (1910-1960) - w³aœciciel jednego z pierwszych warsz-
tatu œlusarsko-kowalskich.

14.Jan Kowalski - pierwszy komendant powiatowy Milicji Obywatelskiej.
15.Wiktor Kucharski - jeniec wojenny zatrudniony w Guben jako pie-

karz, po wojnie zosta³ w Gubinie uruchamiaj¹c pierwsz¹ polsk¹ piekarniê,
strony rodzinne to W¹growiec w poznañskim.

16.Alfred Kuczera - powiatowy lekarz weterynarii, utworzy³ pierwsz¹
lecznicê dla zwierz¹t.

17.Tadeusz Kunicki (1896-1958) - lekarz, uczestnik II wojny œwiatowej,
do Gubina przyby³ w 1946 roku i rozpocz¹³ tworzenie s³u¿by zdrowia w
mieœcie, spo³ecznik, pochodzi³ z z Wasylkowiec (dziœ Ukraina).

18.Stefan Kaczorowski - porucznik rezerwy, przewodnicz¹cy powiato-
wego oddzia³u zwi¹zku Osadników Wojskowych za³o¿onego w grudniu 1945 r.

Aleksander Brzeziñski - pierwszy powo-
jenny fotograf w Gubinie
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19.Hieronim Kaczmarek (1911-1993) - przyby³ z Wielkopolski w 1945 r.,
legenda gubiñskiego kolarstwa.

20.Alfred Kemp (910-1977) - przyby³ w 1945 r. z £odzi, pierwszy kierow-
nik Zak³adu Energetycznego, póŸniej d³ugoletni kasjer NBP.

21.Tadeusz Konieczny - kierownik Pañstwowego Urzêdu Repatriacyj-
nego.

22.Czes³aw Koñczak - pierwszy mianowany przez wojewodê poznañskie-
go, starosta gubiñski w latach 1945-1946.

23.Stanis³aw Krzy¿aniak (1910-1989) - drogomistrz, przyby³ z Jarocina
w 1945 r.

24.Eugeniusz Franciszek £abiszewski kpt. po¿arnictwa (1911-1968) -
pionier gubiñskiego po¿arnictwa, z przymusowych robót wróci³ w 1947 r.
osiedlaj¹c siê w Gubinie.

25.Stanis³aw £oziñski (1898-1982) - nauczyciel, organizator i pierwszy
kierownik Publicznej Szko³y Powszechnej nr 1, za³o¿yciel i pierwszy prezes
Zarz¹du Powiatowego ZNP, rodzinne strony to Zaleszczyki, ¿ona Alojza -
nauczycielka.

26.Mieczys³aw Mierzyñski (1910-1975) - zdemobilizowany oficer WP, or-
ganizator i dyrektor Gimnazjum i Liceum, animator kultury, za³o¿yciel Stron-
nictwa Demokratycznego w Gubinie.

27.Piotr Mucowski - organizator drukami i jej pierwszy kierownik.
28.Antoni Malinowski - rolnik, w 1945 r. zamieszka³ przy ulicy Legnic-

kiej, pierwszy w mieœcie œwiadczy³ us³ugi transportowe, w tym przewozy
osobowe z dworca kolejowego zaprzêgiem konnym.

29.Antoni Nosalewicz (1910-1993) - ¿o³nierz wrzeœnia 1939 r, póŸniej 33
pp. WP, d³ugoletni kierownik kina "Pionier" (póŸniej "Iskra").

30.Emil Maticha - kierownik Zarz¹du Lasów Miejskich.
31.Stanis³aw Marcinkiewicz - jeden z pierwszych mierniczych Powiato-

wego Urzêdu Ziemskiego
32.Jadwiga Marcolla - pracownica inspektoratu szkolnego, za³o¿ycielka

biblioteki wraz z mê¿em Antonim-nauczycielem- organizowa³a ¿ycie kultu-
ralne w mieœcie.

33.Halina Medwecka - nauczycielka, w 1946 r. organizatorka i kierow-
niczka Publicznej Szko³y Powszechnej Nr 2 przy ul. Œwierczewskiego.

34.Franciszek Przyworski (1885-1966) - pierwszy ogrodnik polski w
mieœcie, po nim ogrodnictwo przej¹³ syn Tadeusz (1913-1997).

35.Zenon Ridel - pierwszy gubiñski kominiarz, przyby³ z Wielkopolski
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w 1946 r.
36.Anna Kazimiera Rymkiewicz (1899-1959) - po³o¿na, ¿ona Mieczys³a-

wa - in¿yniera budowlanego z "Nowej Ery".
37.Jan Poklepa (1906-1980) - uczestnik II Wojny Œwiatowej, przyby³ w

1945r. z powiatu £uck,  stolarz-ko³odziej w warsztacie przy ul. Krakow-
skiej.

38.Mieczys³aw Piosik - organizator i pierwszy prezes s¹du powiatowego.
39.Halina Stanis³awa Piotrowska - od roku 1945, pielêgniarka, przyby-

³a tu z Warszawy
40.W³adys³aw Piskozub - zawiadowca stacji wyznaczony na to stanowi-

sko przez Dyrekcjê Okrêgow¹ PKP w Poznaniu w 1945r.
41.Zbigniew Popieluch - pierwszy Naczelnik Poczty Polskiej do1956 roku.
42.Piotr Samborski - pierwszy burmistrz w latach 1945-1947.
43.Ks. Szymon Stolman - pierwszy polski proboszcz parafii rzymsko-

katolickiej pw. Trójcy Œwiêtej, za³o¿y³ polsk¹ dokumentacjê parafialn¹.
44.Czes³aw Szczepanik porucznik - dowódca plutonu S³u¿by Ochrony

Kolei przydzielonego w czerwcu 1945 do zabezpieczenia stacji i transportów
kolejowych.

45.Karol Szymañski (rocznik 1923) - pracownik s³u¿by zdrowia przyby³
do miasta w 1946 r.

46.Jan Œwiba - kierownik pierwszego zak³adu pracy - fabryki poñczoch i
skarpet przy ul. Fabrycznej, pochodzi³ z Krakowa

47.Anatol Tomaszewski - in¿ynier, kierownik warsztatów Powiatowego
Urzêdu Samochodowego funkcjonuj¹cego w latach 1945-1946, za³o¿yciel
Stronnictwa Pracy

48.Józef Wieszczeczyñski - inspektor szkolny, organizator szkolnictwa
w mieœcie po zakoñczeniu wojny.

49.W. Walczak - jeden z pierwszych krawców, mia³ swój zak³ad przy ul.
Œwierczewskiego.

50.Marian Zellcer - pierwszy polski lekarz w powojennym Gubinie.
listê sporz¹dzi³ i opracowa³ A.Leda
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100 lat temu w Guben

Wybrane z "Gubener Zeitung"

10 grudnia 1912.
Miedziana niedziela da³a nam to co ludzie oczekuj¹, czyli ³adn¹ pogodê.

Lekki mróz wywabi³ licznych mieszkañców z domów na ulicê. Na g³ównych
ulicach panowa³ du¿y ruch. Czy dochody w³aœcicieli sklepów by³y bardzo
du¿e, trudno powiedzieæ? Sklepy czynne by³y do godziny 7 wieczorem. W
ka¿dym razie pêd do zakupów by³ chyba du¿y. S¹dz¹c po tym jak du¿o osób
z pe³nymi torbami spieszy³o do domu. Zbli¿a siê srebrna niedziela, w której
spodziewano siê jeszcze wiêkszego dochodu, jednak najwiêcej nadziei wi¹¿e
siê na ostatni¹ niedzielê przed Bo¿ym Narodzeniem, z³ot¹ niedziel¹.

12 grudnia 1912.
Dowiedzieliœmy siê o tajemnym spotkaniu rady miasta, przeprowadzaj¹-

cej rozmowy miêdzy w³adzami miasta, Zak³adami Energetycznymi, spó³k¹
energetyczn¹ (A.-E.-G) z Berlina. Dziœ ma nast¹piæ podpisanie porozumie-
nia. Wi¹¿e siê to, z bardzo wa¿nym, tak¹ mamy nadziejê, etapem rozwoju
naszego miasta. 15 grudnia podano, "z oficjalnych Ÿróde³ dowiedzieliœmy siê
¿e porozumienie miêdzy zak³adami energetycznymi i Guben o zaopatrzeniu
miasta w energiê elektryczn¹ podpisano na 40 lat. Ta informacja jest fa³szy-
wa. Okaza³o siê, jak siê wczoraj dowiedzieliœmy, porozumienie opiewa jedy-
nie na 35 lat".

18 grudnia
Kwitn¹ca wiœnia w Kerkwitz. W ogrodzie restauratora Paula Lehman-

na stoi w pe³nej krasie kwitn¹ca kwaœna wiœnia (Sauer-Kirschbaum).
19 grudnia
Wed³ug wierzeñ ludowych pogoda œwi¹teczna owiana jest ró¿nego rodza-

ju legendami tajemniczoœci. Dlatego naturalnym siê wydaje fakt dok³adnej
obserwacji pogody i snucie prognoz na przysz³oœæ. Wi¹¿e siê to te¿ z nadziej¹
obserwacji wyd³u¿ania siê jasnoœci ka¿dego dnia. Na œwiêtej £ucji (18 grud-
nia) wed³ug wierzeñ najkrótszy dzieñ w roku: "Œwiêta £ucja wstrzymuje
skracanie dnia". Od œwiêtej £ucji do Bo¿ego Narodzenia dnia przybywa na
d³ugoœæ kroku kury (koguta). Na œwiêta Bo¿ego Narodzenia parê kroków
¿abiego skoku, do Nowego Roku krok woŸnego s¹dowego a do Trzech Króli
brak zmian - mówi¹ pó³nocni Francuzi.

Twierdzi siê wszêdzie, ¿e mróz i œnieg przed Bo¿ym Narodzeniem nie
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mog¹ zaszkodziæ du¿o: "Do Bo¿ego  Narodzenie mo¿e zima zrobiæ szkody
ma³o; jednak po œwiêtach jest powodem g³odu, mrozu, œniegu. Dlatego po-
wszechnie pragnie siê bia³ych œwi¹t, poniewa¿ wtedy co najgorsze nam nie
grozi, najgorsze mrozy s¹ za nami".

Najgorsze przepowiednie wi¹¿¹ siê z ciep³ymi, zielonymi œwiêtami. £agod-
na pogoda w œwiêta wró¿y d³ug¹ zimê do wiosny.

Jeœli brak zimy przed œwiêtami, bêdzie zima po œwiêtach. Wielkanoc
bêdzie zimna i bieda potem. Powszechnie uwa¿a siê: "Zielone Bo¿e Narodze-
nie, bia³a Wielkanoc". Te przypowieœci s¹ ró¿ne w wierzeniach ludzi: - W
Bo¿e Narodzenie s³oñce, na Wielkanoc wêgiel potrzebny. W Bo¿e Narodze-
nie zabawy na dworze, na Wielkanoc siedzenie przy kominku. Bo¿e Naro-
dzenie w s³oñcu, Niedziela Palmowa przy ognisku. Bo¿e Narodzenie w ziele-
ni, Wielkanoc w œniegu. Gdy na Bo¿e Narodzenie komary widaæ, na Wielka-
noc p³yn¹ kry - twierdz¹ Francuzi.

Serbowie twierdz¹: W ciep³e Bo¿e Narodzenie, przy chlebie przyjació³
(tzn. jeœli w³asnego nie upiek³eœ), nie nale¿y siê cieszyæ - i dodaj¹ - Lepiej
Bo¿e Narodzenie z d¿um¹, ni¿ z wiatrem po³udniowym.

Wilgotne (deszczowe) œwiêta budz¹ niepokój "Gdy Bo¿e Narodzenie wil-
gotne - spichrze i beczki bêd¹ puste". "S³oneczne œwiêta wró¿¹ dobrze, prze-
powiadaj¹ dobre zbiory". "Gdy wigilia s³oneczna, bezchmurna - zapowiedŸ
dobrego roku". "S³oneczne œwiêta, dobre zbiory winoroœli" - w Tyrolu twierdz¹.
S³oneczne œwiêta, dobre zbiory siana lub S³oneczne œwiêta pe³ne stodo³y,
ciemne œwiêta puste stodo³y. Gdy wigilia pe³na gwiazd, kury znosiæ bêd¹
jaja, a rodziæ siê bêdzie du¿o m³odego byd³a. Gdy w wigiliê przed pó³noc¹
mroczno, przyrost byd³a urodzonego przed œwiêtami kiepski. Gdy po pó³nocy
pogodne niebo, urodzone po œwiêtach byd³o œwietnie rosn¹æ bêdzie. Opady
œniegu w wigiliê wró¿¹ dobre urodzaje owsa.

ZG i W£

Na pocz¹tku stycznia 1913 roku w prasie
lokalnej Gubener Zeitung" reklamowano siê

Kasa Oszczêdnoœciowa miasta Guben
Lindengraben (dzisiaj ul. Roosevelta), róg Königstraße (ul. 3 Maja). Co-

dzienne oprocentowanie 3,5 %.  Nieograniczone wk³ady, które w ka¿dej chwili
mog¹ byæ wyp³acone (zwracane). Depozyty, korekty kont, czeki i ¿yro, mo¿-
liwoœci bez prowizji i na niskim oprocentowaniu. Pancerna kasa zabezpie-
czona najnowsz¹ technik¹. Szafki (pó³ki)  2-9 marek rocznie. Nieodp³atnie
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wydajemy puszki. Mo¿liwoœæ kontaktu z innymi kasami oszczêdnoœciowy-
mi. Hipoteki i lombard. Umowy z kas¹ s¹ tajemnic¹, nie informujemy urzê-
dów podatkowych o z³o¿onych wk³adach.

Rosyjska wieprzowina
Czwartek, przed po³udniem, od godziny 10.00 w sklepach miêsnych opla-

katowano: tylko dla mieszkañców Guben: s³onina - 85 fenigów, szynka, kar-
kówka, schab - 80 fenigów, boczek, grzbiet - 75 fenigów, golonka - 70 feni-
gów, g³owizna z policzkami - 69 fenigów, g³owizna bez policzków, kopytka -
35 fenigów. Zg³oszenia do chêci zakupu mile widziane - Zarz¹d RzeŸni.

4 stycznia 1913 ze statystyki koœcielnej. Œlub w roku 1912 bra³o 275
par, w 1911 r. - 254 par, czyli œlubów o 21 wiêcej. Ochrzczono 706 dzieci - 368
ch³opców i 338 dziewcz¹t. W roku 1911 - 726 dzieci, czyli mniej o 20 dzieci.
Do konfirmacji (odpowiednik bierzmowania) przyst¹pi³o 383 ch³opców i 386
dziewcz¹t, czyli w sumie doliczono siê 769. W roku 1911 - 378 ch³opców i 382
dziewcz¹t (760 konfirmowanych). Wœród tych 769 by³o 8 g³uchoniemych - 6
ch³opców i 2 dziewczyny. Œwiêt¹ wieczerzê przyjê³o 5675 osób, w roku 1911
- 6084. Pogrzeb koœcielny - 404 osoby (475 osób w 1911 r.). Z³ote gody uroczy-
œcie obchodzi³o 6 par.

Biblioteka miejska. W roku 1912 wypo¿yczono 16 249 osobom 27 872
ksi¹¿ek do domu. Niestety w latach ubieg³ych czêsto trzeba by³o ponaglaæ o
zwrot wypo¿yczonych ksi¹¿ek. Upominano te¿, by ksi¹¿ki zaopatrzyæ ok³adk¹,
chroniæ przed zamoczeniem i ma³ymi dzieæmi, zniszczeniem. W razie uszko-
dzenia ksi¹¿ki nale¿y fakt zg³osiæ w miejscu wypo¿yczenia. Czytelniê w tym
czasie odwiedzi³o 5 274 osoby obu p³ci. W ostatnim kwartale roku przed³u¿o-
no otwarcie czytelni do wpó³ do dziewi¹tej. Jednak wobec ma³ej frekwencji
skrócono godziny od 5 do 8 w dni powszednie i od 4 do 7 w niedzielê.

2 stycznia 1913 przekazano
Miejskie Zak³ady Elektryczne i Elektrowniê Seydell'schen M³yn do

Märkische Elektrizitätswerk. Zarz¹d zak³adu ma swoja siedzibê przy Frank-
furterstraße 33, we frontowej czêœci budynku, wynajêtym od w³aœciciela
gubeñskiej Dütenfabrik Maxa Graul. Parter obecnie adaptowany, a pierw-
sze piêtro oddane zostanie dopiero 1 kwietnia.

16 stycznia
Zwiêkszy³a siê liczba mieszkañców w 1912 r. o dalsze 94 osoby. W dniu

31 grudnia 1912 by³o 39 289 osób zameldowanych. W ci¹gu roku przyby³o 5
025 osób i urodzi³o siê 825 osób. Wyprowadzi³o siê 5 179 i zmar³o 577 osób.
Iloœæ mieszkañców jest jednak mniejsza jak w roku 1911. W dniu 31 grud-
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nia 1910 by³o 38 650 mieszkañców, a 31 grudnia 1911 r. - 39 195 osób. W
roku 1911 przyby³o 5 216 osób, urodzi³o siê 881, wyprowadzi³o siê 4 879
osób. Zmar³o w 1911 roku 673  osób wiêcej jak w roku 1912. W ka¿dym razie
miasto Guben w porównaniu z innymi miastami obwodu regencyjnego Frank-
furtu nad Odr¹ mia³o tendencjê wzrostow¹.

18 stycznia 1913
Iloœæ do³¹czonych abonentów telefonicznych w Guben przekroczy³a 1

stycznia 500. Zgodnie z umow¹ powinnoœci telefonicznych z dnia 20 grudnia
1899 r. wzrasta op³ata od 1 kwietnia ze 140 do 150 marek. Mo¿na odmówiæ
w ci¹gu miesi¹ca.

Stowarzyszenie ds. Kremacji dla Guben i Okolicy w dniu 31 grudnia
1912 skoñczy³o swoj¹ pó³roczn¹ dzia³alnoœæ i poszczyciæ siê mo¿e bardzo
pozytywnymi efektami. Na ostatnim posiedzeniu zarz¹du poinformowano,
¿e do stowarzyszenia przyst¹pi³o 80 osób. Zarz¹d rozpatrzy³ ró¿ne projekty,
mog¹ce zmniejszyæ op³aty cz³onków w przypadku zgonu. G³ównym zada-
niem organizacji to zwrócenie uwagi w kierunku rozpowszechniania wiedzy
o kremacji, która staje siê coraz bardziej powszechna. Dlatego szuka siê
darczyñców i promotorów, których udzia³ u³atwi dzia³ania stowarzyszenia.
Otwiera siê mo¿liwoœæ opracowania nowego obrzêdu pochówku.

Na podstawie Neisse Echo z 18.01.2013 przet³. Z. G, oprac. W.£.

Gubin w 1972 roku. Z archiwum Janusza Wróbla
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Z Ziemi Gubiñskiej

Kapliczka w
Przyborowicach

W zwi¹zku z artyku³em w "Wiadomoœciach Gubiñskich" Nr 8/2007 Hansa
Joachima Bergmanna o kapliczce w Przyborowicach, z tekstu którego wy-
nika, ¿e mieœci³a siê ona w dawnej remizie stra¿ackiej, dzielê siê wspomnie-
niami na ten temat:

Otó¿ w marcu 1946r. do Gubina przyjecha³ kolejny transport przesie-
dleñców z województwa tarnopolskiego. Wiêkszoœæ rodzin z tego transportu
osiedli³a siê w Schiegern, czyli w teraŸniejszych Przyborowicach, ówczesnej
gm. Pole.

Zniszczenia wojenne by³y ogromne jak wszêdzie. Najbardziej odczuwa³o
siê brak urz¹dzeñ wodnych i linii energetycznych. Ludzie zaczynali wszyst-
ko od nowa. Ca³e spo³eczeñstwo aktywnie usuwa³o wszelkie zniszczenia,
naprawiano i zak³adano nowe pompy wodne, naprawiano linie energetycz-
ne, ale nie by³o ¿adnego koœcio³a, w którym podziêkowano by Bogu za dar

Pami¹tkowe zdjêcie mieszkañców wsi po poœwiêceniu kapliczki



76 Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

¿ycia i wol-
noœæ na ob-
cej jakby
nie by³o zie-
mi.

W
zwi¹zku z
tym pomys³
mojego ojca
K a z i m i e -
rza Ni¿yñ-
s k i e g o ,
zbudowa-
nia ka-
p l i c z k i
przyjêty zo-
sta³ z aplauzem. Jeden z Ni¿yñskich - Antoni - syn Wincentego (by³ jeszcze
jeden Ni¿yñski o imieniu Antoni), mia³ smyka³kê do murarki i stolarki, to
pod jego przewództwem wszyscy mieszkañcy, jak jeden m¹¿ wziêli sie do
roboty. Postanowili wybudowaæ kapliczkê na wzór kapliczki w Jezierza-
nach w powiecie Buczacz, sk¹d pochodzi³o ok. 1/3 rodzin przyby³ych trans-
portem w marcu. Kapliczkê wybudowano na w³asnym fundamencie, na wol-
nej przestrzeni na rozwidleniu dróg prowadz¹cych do Gubina, Lubska i
wioski. Za kapliczk¹ by³ budynek z du¿¹ sal¹, gdzie by³a szko³a, a po lewej
stronie w ocala³ym domku mieszka³ Soroczuk, imienia nie pamiêtam.

Poœwiêcenie kapliczki nast¹pi³o 15 sierpnia 1946 roku, ale nie pamiêtam
jak nazywa³ siê ksi¹dz. Na œcianie szczytowej umieszczono napis: "Od pierw-
szych osadników z województwa tarnopolskiego na chwa³ê Bo¿¹".

W tej wielkiej uroczystoœci manifestuj¹cej patriotyzm i polskoœæ wziêli
udzia³ mieszkañcy okolicznych wsi, oraz w³adze powiatu gubiñskiego, gm.
Pole i inni znacz¹cy goœcie, co pragnê udokumentowaæ za³¹czonymi fotogra-
fiami.

PS. O wspomnianej kapliczce pisa³ tak¿e redaktor Dariusz Chajewski w
"Gazecie Lubuskiej" z 14 czerwca 2010 roku. Z tekstu tak¿e wynika, ¿e
zosta³a ona wybudowana od podstaw przez pierwszych osadników, a nie jak
pisze H.J. Bergmann, adoptowana z remizy.

Jadwiga Wodecka - Kaczyñska

Moment poœwiêcenia kapliczki. Trudno dziœ ustaliæ nazwisko ksiêdza cele-
bruj¹cego uroczystoœæ
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Mieszkañcy z wszystkich okolic Brandenburgii manifestowali 31 paŸ-
dziernika 2012 w Atterwasch ko³o Guben przeciw kopalni odkrywko-
wej. Spotkanie odby³o siê pod has³em "Œwiêto wiejskie dla ojczyzny i
przysz³oœci". Organizatorem by³a parafia, stra¿ po¿arna i organizacje
rolnicze. Wystêpowali politycy i przedstawiciele gospodarstw rolnych.
Udzia³ wziê³o oko³o 350 uczestników przeciw planom w³adz landu, zmie-
rzaj¹cych do wysiedlenia wioski Atterwasch i piêciu innych wsi.

"Jeœli zamierzamy zmieniæ politykê energetyczn¹, plany wydobywcze
wêgla brunatnego nie powinny przekroczyæ 2035 roku" - stwierdzi³ pre-
zydent Zwi¹zku Rolników Karsten Jennerjahn na demonstracji. "

Rekultywacja to bajka. Zniszczenie œrodowiska naturalnego to pew-
nik. Dla mieszkañców zagro¿onych terenów horror rozpocz¹³ siê ju¿ w
momencie ujawnienia planów". Ekspert od spraw gospodarki Christian
von Hirschhausen, ekspert energetyki w Niemieckim Instytucie do Ba-
dañ nad Gospodark¹ w swoim wyst¹pieniu wyraŸnie zaznaczy³: "Wêgiel
brunatny wobec zmian w energetyce ma niewielka przysz³oœæ, krótsz¹
ni¿ polityka Brandenburgii przewiduje. Zanieczyszczenie dwutlenkiem
wêgla przez elektrownie wêglowe, mimo zapowiedzi, nie uda³o siê zmniej-
szyæ, mimo technicznych innowacji, prób gospodarczego wykorzystania,
i tak¿e transeuropejska sieæ odprowadzania tego gazu nie bêdzie wyko-
nalna. Dlatego proponuje w³adzom landu, by zrezygnowali z dalszych
planów wydobycia odkrywkowego".

Zabra³a g³os naj³adniejsza z Brandeburgii, 22-letnia Julia Albinus z
Atterwasch , wybrana wiosn¹ 2012 Miss Brandenburgii. Zwróci³a siê z
apelem: "Walczcie przeciw zniszczeniu naszej ma³ej ojczyzny, by nie sta-
³a siê ofiara wêgla brunatnego. Walczcie o to, by i przysz³e pokolenia
mog³y bawiæ siê na tej ³¹ce i nad tym Z³otym Strumieniem, jak i ja jako
dziecko mog³am siê bawiæ".

Tak¿e pose³ Monika Schulz-Höpfner (CDU-chrzeœcijañscy demokra-
ci), Sabine Niels (Zieloni) i Wolfgang Neskovic (Lewica) oraz Christoph
Rechberg ze Zwi¹zku Ziemskich Posiadaczy skrytykowali plany wêglo-
wych kopalni i polityków landu, jako polityków dnia wczorajszego.

Œwiêto wsi rozpoczêto nabo¿eñstwem oraz rozmowami prezydialnymi

Wieœ wystêpuje przeciw
kopalni odkrywkowej
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z udzia³em oprócz Hirschhausen tak¿e redaktora naczelnego PNN Pete-
ra Tiede i radc¹ prawnym Dirkiem Teßmer. Tematem narad by³ Zwi¹-
zek Ojczyzna i Przysz³oœæ. Jednomyœlnoœæ by³a zarówno polityków  wszyst-
kich partii i reprezentantów zwi¹zków gospodarczych i ekologicznych
oraz koœcio³a, aby zdecydowanie przeprowadziæ zmianê myœli energe-
tycznej.

Zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem
wêgla w Brandenburgii  wzros³o,

a przecie¿ dla powietrza nie ma granic i chyba "coœ wpad³o" na Nys¹
£u¿yck¹ na Ziemiê Lubusk¹.

Wed³ug badañ przeprowadzonych w 2011 roku w landzie Brandenbur-
gia wzros³o zanieczyszczenie dwutlenkiem wêgla z 55,9 do 57,0 milionów
ton. G³ównym winnym s¹ elektrownie wêgla brunatnego, których emisja
wzros³a o 1,2 miliona ton. W¹tpliwoœci budzi czy wycofywanie siê z pro-
dukcji energii przez elektrownie atomowe jest trwa³e. Zwiêkszony bowiem
udzia³ w produkcji elektrowni brandenburskich dla potrzeb zachodniej i
po³udniowej czêœci Niemiec mo¿e byæ ograniczony, co doprowadziæ mo¿e do
przeci¹¿enia linii energetycznych, a tym samym do zwiêkszenia udzia³u
energii odnawialnej. Inwentaryzacja zanieczyszczeñ klimatycznych za-
warto na 18 stronach raportu: www.lugv.brandenburg.de

Zwolnienia pracowników przez
Vattenfall nie wykluczone

25 listopada 2012 upad³y porozumienia w sprawie wysokoœci zarob-
ków zatrudnionych w koncernie Vattenfall. Wed³ug doniesieñ prasowych
nie porozumiano siê co do terminu ewentualnych redukcji. Zmniejszenie
zatrudnienia mo¿e nast¹piæ przez przejœcie na wczeœniejsz¹. Ju¿ w po-
cz¹tkach roku 2013 bêd¹ dalsze pertraktacje. Koncern ju¿ w trzecim
kwartale 2012 zanotowa³ straty, które mog¹ siê pog³êbiæ. Dlatego dzia-
³ania oszczêdnoœciowe mog¹ wed³ug planów Vattenfall doprowadziæ do
obni¿enia strat o oko³o 3 milionów szwedzkich koron.

Na podstawie "Aus der Gemeinde Schenkendöbern:  Dorffest gegen die Abbaggerung:
Braunkohle-Pläne sind Politik von gestern w: Neisse-Echo Guben 23. November

2012, Nummer 23, s. 8-9, przet³umaczy³ Z. Gwizdalski
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Na tej cyklicznie ukazuj¹cej siê stronie naszego Biuletynu SPZG sta-
ramy siê Szanownym Czytelnikom przybli¿yæ osoby niezwyczajne. Czê-
sto ma³o znane, ale tak wiele znacz¹ce kiedyœ w ¿yciu miasta. Goœci³y
na tej stronie osoby powszechnie znane nie tylko w Gubinie, ale i w
kraju, urodzone lub zwi¹zane z Ziemi¹ Gubiñsk¹.

Do grona osób niezwyczajnych mo¿na œmia³o zaliczyæ Honorowych
Obywateli Gubina. Pierwszy tytu³ Rada Miejska nada³a 19 grudnia 1991
roku Horstowi Lecke, burmistrzowi Laatzen. Przez 20 lat nadano ten
tytu³ osiemnastu obywatelom nie tylko Gubina. Poniewa¿ nigdzie nie
publikowano ich ¿yciorysów, chcielibyœmy w ten sposób przybli¿yæ te
postacie i dokonania.

O kolejnoœci decyduj¹ mo¿liwoœci pozyskania materia³ów. Dziœ Ho-
norowy Obywatel Gubina

"Gdybym wczeœniej przed wami siedzia³, po-
wiedzia³bym wam coœ do s³uchu" - tymi s³owa-
mi Horst Lecke rozpocz¹³ swoj¹ drogê poli-
tyczn¹. Dyrektor z Rethe stale bra³ udzia³ w
sesjach rady, a potem w spotkaniach radnych
w piwialni. Przedstawiciel SPD zapamiêta³ s³o-
wa rzucone w kierunku CDU i przepytywa³
nastêpnego dnia o ich znaczenie. H.Lecke by³
znany z tego, ¿e nie dystansowa³ siê od swoich
wypowiedzi i nie zmienia³ swojego zdania. Jako
powa¿any pedagog, w czasie startu do rady zde-
cydowa³ siê kandydowaæ z pi¹tego lub szóstego
miejsca na liœcie SPD. W wyborach uzyska³ wysoki wynik i zosta³ radnym
gminy Rethen, a póŸniej po reformie terytorialnej - radnym miasta Laatzen.

Polityczny przeciwnik CDU sprowokowa³ niejako Lecke do startu z ra-
mienia przeciwnej SPD. Urodzi³ siê 30 lipca 1927 roku w Hanowerze. Dora-
sta³ w biedzie, w trzecim roku ¿ycia straci³ ojca. Matka dorabia³a do wdo-
wiej renty szyciem i podnajmowaniem ich du¿ego mieszkania. Sama wycho-
wywa³a swojego syna i jego starsz¹ siostrê. H.Lecke dwukrotnie zdawa³
maturê - raz jako tzw. maturê wojenn¹ przed wcieleniem do s³u¿by pracy i
marynarki; po wojnie w efekcie uczciwie zdanego egzaminu. Za wszelk¹
cenê chcia³ zostaæ nauczycielem, po pocz¹tkowo okaza³o siê byæ nieosi¹gal-
ne. Nie zosta³ przyjêty na studia pedagogiczne. Za rad¹ przyjaciela przy

Horst Lecke
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ucza³ siê do zawodu murarza. Po egzaminie czeladniczym powtórnie star-
towa³ na studia i 900 staraj¹cych siê uzyska³ 90 lokatê. Zosta³ przyjêty do
hanowerskiej szko³y pedagogicznej. Wobec swojej wielkiej mi³oœci do dzieci
czu³ siê spe³niony w swoim powo³aniu. Po 40 latach pracy pedagogicznej
przeszed³ na emeryturê. W tym samym czasie zg³osi³ zamiar wycofania siê z
¿ycia politycznego. Planowa³ stopniowe wycofywanie siê z wszelkiej dzia³al-
noœci i wraz ze swoj¹ drug¹ ¿on¹ Maren - psychologiem wykorzystaæ wolny
czas na przyjemnoœci.

Nigdy nie skar¿y³ siê na zbytnie obci¹¿enie obowi¹zkami czy trudy bycia
burmistrzem przez 11 lat pe³nego zaanga¿owania w pracê. Zawsze ¿yczliwy
wobec ludzi, dozna³ przyjaznego uznania wielu ludzi, pozna³ tysi¹ce ludzi.
Móg³ stwierdziæ, ¿e nawet w zaprzyjaŸnionym holenderskim mieœcie, na
ulicy, zupe³nie obcy ludzie mu k³aniali siê i przyjaŸnie witali. Zimny prysz-
nic spotka³ go w chwili, gdy podpisa³ umowê z miastem Gubin i jednoczeœnie
jakby trójprzymierze z Guben. Uwa¿a³ to za najwiêksze osi¹gniêcie swojego
¿ycia, nie tylko jako burmistrza miasta, ale i osobisty sukces. Za swoje
d³ugoletnie zaanga¿owanie w pracy spo³ecznej H.Lecke otrzyma³ krzy¿ za-
s³ugi i order z szarf¹ Republiki Federalnej Niemiec. W Laatzen i miastach
partnerskich Guben i Gubin za zas³ugi otrzyma³ wyró¿nienie i uznanie
honorowym obywatelem.

Zmar³ 14 sierpnia 2006 w swojej rodzinnej miejscowoœci Rethen.


