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Ju¿ po raz pi¹ty cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej
wziêli udzia³ w spotkaniu noworocznym, które zorganizowano w sali ban-
kietowej restauracji Retro. Prezes stowarzyszenia Stefan Pilaczyñski ser-
decznie wita³ przyby³ych, szczególnie przedstawicieli Rady Miejskiej w oso-
bach Urszuli Kondracik i Zygfryda Gwizdalskiego. Prezes pe³ni³ obowi¹zki
zarówno gospodarza, jak i konferansjera, czuwaj¹c nad sprawnym i na tyle
uroczystym, co i rozrywkowym przebiegiem imprezy.

Prezes Pilaczyñski wrêczy³ legitymacjê nowej cz³onkini stowarzyszenia
Janinie Maciejewskiej. Dziêkowa³ za udzielon¹ stowarzyszeniu w zesz³ym
roku pomoc: Marianowi Boguszewiczowi, który prowadz¹c firmê rachun-
kow¹, udziela wszechstronnej pomocy SPZG, Izabeli Nieborak prowadz¹cej
ksiêgowoœæ stowarzyszenia, Bart³omiejowi Bartczakowi - burmistrzowi
Gubina; Zbigniewowi Barskiemu - wójtowi Gminy Gubin, Stanis³awowi
Fudymie - prezesowi GS „SCh” Gubin, Piotrowi Puszkarskiemu - dyrekto-
rowi PUP, Annie Wróbel - naczelnikowi wydzia³u  Urzêdu Miejskiego w
Gubinie, Romanowi G¹siorowi - kierownikowi MZUK, Zdzis³awowi Ptako-
wi kieruj¹cemu firm¹ Locum, a tak¿e Jerzemu Zawadzkiemu, Zdzis³awo-
wi Sobolewskiemu i Z.Gwizdalskiemu.

W trakcie spotkania mobilizowano uczestników do sk³adania datków na
zakup gongu zegarowego do Baszty Ostrowskiej. Weso³¹ atmosferê wywo³a³
wystêp Poetycko-Teatralnej Grupy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szcze-

Noworoczne spotkanie

Toast za pomyœlnoœæ Stowarzyszenia i jego cz³onków w 2012 roku
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gólne brawa otrzymali prezenterzy w³asnych utworów. Henryk Kapliñski
bawi³ publicznoœæ swoj¹ wierszowan¹ satyr¹, porównuj¹c¹ zabawnie Gubin
do Warszawy. Gubin pobi³ Warszawê chocia¿by dlatego, ¿e Warszawa ma
Most Poniatowskiego, a my mamy przecie¿ Poniatowskiego. Eugenia Moch-
nacz usprawiedliwia³a k³opoty starcze metod¹ satyryczno-medyczn¹, zawart¹
we w³asnej zabawnej rymowance. Piosenki Grupy Teatralnej zachêci³y salê
do wspólnych œpiewów, które trwa³y i trwa³y… By³y te¿ tañce, a nawet
swojskie ho³ubce, które rozpocz¹³ Wies³aw £abêcki z Janin¹ Izdebsk¹. Jed-
nym s³owem zabawa na cztery fajerki, podsycana nie tylko s³odyczami. Po-
tem bajania, wspomnienia i dowcipasy nie mia³y koñca.        (Ols)

Autorzy i „Alfabet gubiñskich ulic” -
wyró¿nieni

Wies³aw D. £abêcki i Stefan
Pilaczyñski z  gubiñskiego
SPZG zostali wyró¿nieni Lubu-
skim Wawrzynem Naukowym
2011 za najlepsz¹ ksi¹¿kê popu-
larnonaukow¹. Zaszczyt ten
przypad³ 23 lutego 2012 autorom
ksi¹¿ki  "Alfabet gubiñskich
ulic. Alphabet der Gubiner
Straßen". Publikacja ukaza³a siê
dziêki finansowemu wsparciu Fun-
dacji Wspó³pracy Polsko-Niemiec-
kiej. Ksi¹¿kê na jêzyk niemiecki
prze³o¿y³y: Katarzyna Strza³ka i Iza-
bela Juszczyñska.

Laureaci otrzymali okolicznoœcio-
we dyplomy i kwiaty, które wrêczy³
przewodnicz¹cy jury prof. Wojciech
Strzy¿ewski. Dyplomy, a w treœci
gratulacje podpisa³a Marsza³ek Wo-
jewództwa Lubuskiego El¿bieta Po-
lak. Uroczystoœæ odby³a siê w Sali
Dêbowej Wojewódzkiej i Miejskiej

Biblioteki im. C. Norwida w Zielonej
Górze przy udziale sali wype³nionej
po brzegi goœæmi, wœród których je-
den rz¹d wype³nili gubinianie - zna-
jomi i przyjaciele laureatów.

By³o wiele gratulacji i ¿yczeñ na
kolejna lata pracy na rzecz spo³ecz-
noœci gubiñskiej.

Za wszystkie przekazane gratula-
cje i ¿yczenia oraz wspó³uczestnictwo
i wspólne prze¿ywanie tego wyró¿nie-
nia serdecznie dziêkujemy - Wies³aw
D. £abêcki i Stefan Pilaczyñski.

Gratulacje od przewodnic¹cego jury prof. W.Strzy-
¿ewskiego
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Tajemnice codziennoœci
Taki temat maj¹ tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2012,

które zaplanowano na wrzesieñ.
Chodzi o zwrócenie uwagi na dziedzictwo niematerialne, poprzez poka-

zanie kreatywnoœci ludzi, wspólnoty kulturowej i historycznej. Ta wspólno-
ta jest podstaw¹ do okreœlenia to¿samoœci ka¿dego cz³owieka. Zamiarem
programu "Tajemnic codziennoœci" jest ocalenie od zapomnienia piêkna i
uroku codziennych zdarzeñ, np. zwyk³ego domowego ¿ycia, spotkañ, jêzy-
ka, muzyki, obyczajów, obrzêdów, pracy, œwi¹t, zabaw i zabawek, kultura
sto³u, wytwarzania i rêkodzie³a. Cz³owiek ¿yje tak d³ugo, jak d³ugo ¿yje pa-
miêæ o nim.  Nie ka¿dy tworzy dzie³a, które podziwiaj¹ nastêpne pokolenia, ale
ka¿dy tworzy historiê. Choæby nasz¹, rodzinn¹, najmniejszej miejscowoœci…
Pamiêæ o naszych bliskich ocalimy od zapomnienia, gdy wspomnieniami po-
dzielimy siê z innymi.

Zachêcam wiêc do ciekawego rozgl¹dania siê wokó³; odkrywajmy niezna-
ne, przywo³ajmy zapomniane. (w³)

Z wizyt¹ u starosty
Prezes i sekretarz SPZG spotkali siê ze starost¹ kroœnieñskim Jac-

kiem Hoffmanem. W rzeczowej rozmowie podniesiono tematy zwi¹zane z
funkcjonowaniem organizacji pozarz¹dowych w powiecie i pomoc¹ udzie-
lan¹ przez starostwo. SPZG dwukrotnie skorzysta³o z mo¿liwoœci udzia-
³u w zadaniu publicznym og³oszonym przez starostê. W ramach zdania z
2011 roku dokonano inwentaryzacji miejsc, na których przed wojn¹ znaj-
dowa³y siê cmentarze. Wykonano wiele fotografii i skorzystano z relacji
mieszkañców wsi. Powsta³ ciekawy dokument, którego egzemplarz prze-
kazano staroœcie.

Prezes Stefan Pilaczyñski poinformowa³ J.Hoffmana o aktualnych za-
mierzeniach realizowanych przez stowarzyszenie. Starosta pozytywnie oce-
ni³ zamiar uruchomienia gongu na Baszcie Ostrowskiej, deklaruj¹c finan-
sow¹ pomoc starostwa w wysokoœci 1000 z³.

Godzinne spotkanie up³ynê³o w sympatycznej atmosferze.          (sp)
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Zwyk³y dzieñ w SPZG...

Bodo Podlich (Honorowy Cz³onek SPZG) z
ma³¿onk¹ odwiedzi³ Izbê Muzealn¹.Ma³¿eñ-
stwo z³o¿y³o ¿yczenia œwi¹teczne

Joachima Winklera z gubeñskiego Heimat-
bundu interesuje dzia³alnoœæ Izby Muzealnej
SPZG. Informacji udziela³a Barbara Firlej

Archiwa SPZG i zbiory Izby Muzealnej
systematycznie wzbogacaj¹ siê.

Dziêkujemy, dziêkujemy...

W paŸdzierniku 2011, dziêki Ge-
nowefie Godlewskiej, zabezpieczono
figurê œw. Antoniego, pochodz¹c¹ z
koœcio³a w Witaszkowie. Figura ma
60 cm wysokoœci i przed laty sta³a
przy bocznym o³tarzu.  Pochodzi z lat
powojennych. Obecnie w koœciele stoi
nowa figura œwiêtego zakupiona pod
koniec XX wieku  przez Kazimierzê
Grondys (z d. Barska)by³¹ mieszkan-
kê Starosiedla obecnie mieszkaj¹c¹
we Wroc³awiu,

Pan Skar¿yñski z Gubina przeka-
za³ Statut Orts - Krankenkasse der
Tuchmacher und verwandter Beru-
fsgenossen zu Guben Guben 1893
(Statut Miejscowej Kasy Chorych dla
sukienników i zawodów pokrewnych).

Jerzy Zawadzki 4 stycznia przy-
niós³ tablicê o treœci: Miêdzyspó³dziel-

Wzbogaci³y siê zbiory SPZG
niana Przychodnia Re-
habilitacyjna przy Spó³-
dzielni Inwalidów
"Pokój" w Gubinie
ul. Legnicka 17
tel. 178 i 363.

Cztery, stare
³y¿ki posrebrzane
oraz kufel od piwa
i wazon, pochodz¹-
ce z Niemiec, ofia-
rowa³a w styczniu
Janina Maciejew-
ska. Na jednej z
³y¿ek mo¿na od-
czytaæ napis
ALBA100.

(w³)
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Wielokrotnie w lokalnych me-
diach i nie tylko pisaliœmy o og³oszo-
nej w paŸdzierniku spo³ecznej zbiór-
ce pieniêdzy na zakup karylionu dla
zegarów na Baszcie Ostrowskiej.
Pragnê poinformowaæ mieszkañców,
i¿ uda³o siê zebraæ potrzebn¹ kwotê
pieniêdzy. Tym samym gong sta³ siê
nasz¹ w³asnoœci¹.

W zwi¹zku z tym pragnê jeszcze
raz podziêkowaæ wszystkim tym z
Pañstwa, którzy w odpowiedzi na
nasz¹ proœbê wp³acili pieni¹dze. Pod
koniec stycznia wydawa³o siê, ¿e
zbiórka przed³u¿y siê w czasie, do
szczêœcia brakowa³o jeszcze doœæ spo-
ro pieniêdzy. Jednak hojnoœæ Pañ-
stwa Wioletty i Zbigniewa Ponia-
towskich, Brugharda Schollmeyera
i jego Ma³¿onki oraz Pana Andrzeja
Iwanickiego zdecydowa³y o niemal
b³yskawicznym zakoñczeniu zbiórki.

Lista ofiarodawców nie jest na

Uregulowano rachunek za gong

tyle d³uga, by nie mieœci³a siê w Biu-
letynie. Wszak wp³acaj¹cy, w pew-
nym sensie, przejd¹ do historii. Z
ca³ego serca dziêkujê Pañstwu. Te-
raz sporz¹dzimy pami¹tkow¹ doku-
mentacjê obrazuj¹c¹ przebieg zbiór-
ki, listê ofiarodawców oraz dokumen-
ty towarzysz¹ce zbiórce.

Pieni¹dze na karylion wp³acili (w
kolejnoœci wp³at): Rada Osiedla nr 1
(wczeœniej rozwi¹zana, pieni¹dze
pozosta³e na koncie przekaza³a
SPZG), Józef Kuta, Kazimiera Cza-
bator, Jerzy Zawadzki, Krystyna

Zwyk³y dzieñ w SPZG...

Panie Maria Dziewia³towska (wy¿ej) i Jani-
na Maciejewska wziê³y siê za porz¹dki w Izbie
Muzealnej

Kolejne zajêcia dla s³uchaczy UTW. Dziœ za-
proponowano ogl¹danie filmów o Gubinie i
dyskusjê
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Gwizdalska,Waldemar Kleszcz, Kry-
styna i Andrzej Bronowscy, Grze-
gorz Bombicz, Marcin Bilicz, Zbi-
gniew Bo³oczko, Anna i Maciej Szy-
mañscy,  Piotr Chlebny, Witold Ro-
gatka, Anna Cencora, Mariusz Ka-
sowski, Urszula Kondracik, Micha³
Szymaniec - Zielona Góra, Stanis³aw
Paszkowski, Stanis³aw Bilicz, Ry-
szard Podgórski,  Jerzy Broda,  Zyg-
fryd Gwizdalski, Zbigniew Reiwer,
Barbara Firlej,  Ryszard Antczak,
Przedsiêbiorstwo Us³ug Miejskich
Gubin, Edward Dobroch³op, Krzysz-
tof Opala, Aleksandra i Stanis³aw
Polakowie, Zenon Wójcik, Teresa i
Zdzis³aw Matusiakowie, za³oga FPU
"Veralucas", Henryk Gawron, Zarz¹d
Powiatu Kroœnieñskiego, Burghard
Schollmeyer,  Andrzej Iwanicki,  Zbi-
gniew Poniatowski, El¿bieta
£uczyñska, El¿bieta ¯erko, Monika
i Tadeusz Michtowie z Guben.

Pozostajê z wyrazami nale¿nego
szacunku

Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski

Dziewczynki z Przedszkola Miejskiego nr 1
w Izbie Muzealnej zainteresowa³y siê przede
wszystkim wózkiem z lat 50.

Opowiedz swoj¹ historiê poprzez
zdjêcie, poka¿ chwile z Twojego ¿ycia.

Muzeum Miasta i Przemys³u w
Guben og³asza konkurs zatytu³owa-
ny "Na szlaku natury". W konkursie
mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby, które ukoñ-
czy³y 18 lat. Zdjêcia mog¹ byæ wyko-
nane dowolnym aparatem fotograficz-
nym, g³ównie licz¹ siê pomys³y kre-
atywne. Trzy najlepsze fotografie zo-
stan¹ wyró¿nione nagrodami. Termin
sk³adania prac up³ywa z dniem 30
czerwca 2012 roku. Przesy³ane zdjê-
cia musz¹ mieæ format nie mniejszy
ni¿ 10 x 15 cm, mog¹ byæ w formie
papierowej, w rozszerzeniach jpg, bmp,
gif lub na p³ycie CD. Mo¿na je prze-
sy³aæ za poœrednictwem poczty e-ma-
ilowej: stadt-und-industriemu-
seum@guben.de. Wielkoœæ pliku nie
mo¿e przekraczaæ 2 MB. Zdjêcia mo¿-
na tak¿e przynieœæ do Muzeum Mia-
sta i Przemys³u w Guben, Gasstras-
se nr 5, w godzinach otwarcia placów-
ki.  WA¯NE: zdjêcia musz¹ byæ wy-
konane w 2012 roku.

W razie pytañ prosimy dzwoniæ:
tel. Guben 03561 6871 2100 lub zaj-
rzeæ na stronê: www.museen-gu-
ben.de.        

 (sp)

Na szlaku
natury
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Odnalezienie gubiñskiego o³tarza

W Radomiu odnalaz³a siê
kwatera o³tarza g³ównego z ko-
œcio³a farnego w Gubinie, który
zosta³ zniszczony w czasie dru-
giej wojny œwiatowej. Pozosta³y
po nim tylko ruiny, niewiele
przetrwa³o te¿ z bogatego wnê-
trza. Ocala³a kwatera o³tarzowa
ma wymiary 154 x 154 cm, po-
chodzi prawdopodobnie z pierw-
szej po³owy XV w. Obecnie znaj-
duje siê w zbiorach Muzeum im.
Jacka Malczewskiego w Rado-
miu, gdzie o³tarz trafi³ w 1946 r. Podarowali go radomscy harcerze, którzy
byli na obozie harcerskim i pomagali przy odgruzowywaniu Gubina. Podob-
no by³ ca³kowicie zasypany gruzami. Ocala³ wiêc niemal cudem.

O³tarz przeszed³ gruntown¹ renowacjê 30 lat temu w warszawskich
Pracowniach Konserwacji Zabytków. Jest w idealnym stanie. Eksponowa-
ny by³ ju¿ na kilku wystawach jako przyk³ad sztuki gotyku. Na razie nie
ma mo¿liwoœci, ¿eby sprowadziæ o³tarz do Gubina i zapewniæ mu odpowied-
nie, sta³e miejsce ekspozycyjne, natomiast dyrekcja radomskiego muzeum
nie widzi przeciwwskazañ, by o³tarz pokazany zosta³ na wystawie czasowej
w Gubinie.

Na podstawie "Spotkania z zabytkami" listopad 2011

Zapraszamy na wystawê
Ju¿ dziœ zapraszamy Pañstwa do obej-

rzenia wystawy, któr¹ poka¿emy podczas te-
gorocznej „Wiosny nad Nys¹”. W podwór-
ku, za budynkiem dawnego WDT, zaprezen-
tujemy kilkadziesi¹t fotografii pokazuj¹cych
gubinian w latach 1955-1970. Warto nas
odwiedziæ i poszukaæ siê na zdjêciach.

Zapraszamy!
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W biuletynie Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej "Gubin
i okolice" Nr 2/13 z czerwca 2011 roku,
w artykule pt. "Tropem dokumentów
archiwalnych, eksponatów, dzie³ kul-
tury Ziemi Gubiñskiej" informowa-
³em czytelników o tym, ¿e dla forma-
cji Wojsk Polskich wkraczaj¹cych na
tereny przywrócone Polsce zosta³a
opracowana Instrukcja dotycz¹ca
ochrony i zabezpieczenia zabytków
wraz z wykazem, na jakie obiekty
nale¿y szczególn¹ zwróciæ uwagê.

Ze wzglêdu na niezwykle intere-
suj¹c¹ treœæ sugerowa³em, ¿e dobrze
by by³o zapoznaæ czytelników z jej
treœci¹, co za przyzwoleniem wydaw-
cy biuletynu w tym numerze czyniê.

Treœæ Instrukcji jest przejrzysta i
dok³adna, natomiast jak potoczy³y siê
losy jej realizacji, pokaza³ czas.

Konsekwencj¹ polityczn¹ drugiej
wojny œwiatowej by³a zmiana granic
pañstwowych w niektórych krajach
œrodkowo-wschodnich Europy, zwi¹-
zana z d¹¿eniem do uzyskania mo¿li-
wie jednolitej struktury narodowo-
œciowej. Okaza³a siê ona g³ównym
czynnikiem sprawczym gwa³townych
prze-obra¿eñ w zakresie istniej¹cych
dotychczas przestrzennych uk³adów

Wokó³ niemieckiego dziedzictwa
kulturowego na Ziemiach Zachodnich
i Pó³nocnych

Jerzy Czabator

etnicznych, które przybra³y postaæ
wielkich wêdrówek ludnoœci w okre-
sie powojennym. W przypadku Pol-
ski oznacza³o to wyrwanie wielomi-
lionowej populacji stanowi¹cej blisko
trzeci¹ czêœæ ówczesnego spo³eczeñ-
stwa z dotychczasowego miejsca jej
zamieszkania i przemieszczenia jej
na nowe tereny, w g³ównej mierze
ziemie dotychczas przynale¿ne pañ-
stwu niemieckiemu. Proces zasiedla-
nia tych ziem ludnoœci¹ polsk¹ z te-
renów na wschód od linii Kurzona
odbywa³ siê jednoczeœnie z wysiedle-
niem ludnoœci niemieckiej z tych te-
renów.

Jak potoczy³y siê losy wokó³ dzie-
dzictwa kulturowego Ziem Zachod-
nich i Pó³nocnych? Znalaz³y siê one
w sytuacji wyj¹tkowej, na tak¹ ska-
lê rzadko wystêpuj¹cej - nap³ywu jed-
nej grupy etnicznej na tereny prze-
sycone kultur¹ i histori¹ innej gru-
py, usuniêtej i w dodatku postrzega-
nej jako zdecydowanie wroga. Od razu
nasuwa siê pytanie - jak¹ drogê obior¹
przybysze? Destrukcjê i deformowa-
nie przesz³oœci, czy kontynuowanie i
ewentualne wzbogacenie zastanego
dziedzictwa? Wybór okreœlonej stra-
tegii z kolei mocno rzutuje na to¿sa-
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moœæ kulturow¹ (narodow¹) nie tyl-
ko samych migrantów, ale ca³ej gru-
py etnicznej, do której oni przynale¿¹
- mo¿e ona sprzyjaæ postawom kse-
nofobicznym lub otwartym na obce
kultury i zarazem twórczym, otwie-
raj¹cym perspektywy na przysz³oœæ.
Wreszcie od tego, jaka strategia prze-
wa¿y, zale¿y nie tylko stan ducha
przybyszy, ale i stan stosunków z
grup¹ etniczn¹, która musia³a opu-
œciæ dany teren.

Pierwsza strategia automatycznie
rodzi napiêcia i zadra¿nienia, ¿adna
bowiem grupa etniczna nie pogodzi
siê z unicestwieniem lub przemilcza-
niem jej dorobku, tym bardziej gdy
zosta³ on przyjêty przez obcych i znaj-
duje siê w ich rêkach. Druga strate-
gia stwarza przynajmniej szanse na
jakieœ porozumienie, choæ jeszcze o
niczym nie przes¹dza.

Problematyka jest niezwykle cie-
kawa i powinna byæ przedmiotem
zainteresowania Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.

Oczywistym jest to, ¿e spo³eczeñ-
stwo polskie migruj¹ce po 1945 toku
na tereny odebrane Niemcom i zwa-
ne wówczas Ziemiami Odzyskanymi,
zetknê³o siê z czymœ obcym i niezna-
nym, obojêtnie, czy by³ to krajobraz
natury Karkonoszy, Ziemi Gubiñskiej
lub jezior mazurskich, architektura
budowli miejskich, pomniki, ksi¹¿ki
niemieckie, wystrój mieszkañ i wy-
posa¿enie gospodarstw wiejskich,

nazwy miejscowoœci i ulic, rzek, je-
zior i gór, czy w ogóle poznana histo-
ria regionu, miasta lub najzwyczaj-
niej pa³acu po³o¿onego w wiejskim
parku. Wszystko to, choæ w ró¿nym
stopniu, albowiem historycznym
Wielkopolska to nie to samo, co Po-
morze Zachodnie, poddane zosta³o
degermanizacji, repolonizacji i najczê-
œciej polonizacji.

Przemilczanie, bagatelizowanie
lub deformowanie niemieckiej prze-
sz³oœci na Ziemiach Zachodnich i
Pó³nocnych byæ mo¿e pocz¹tkowo
mia³o jakiœ sens psychologiczny, ale
w d³u¿szej perspektywie czasowej by³
to zabieg nie tylko k³amliwy, ale spo-
³ecznie fatalny, w rzeczywistoœci
utrudniaj¹cy prawdziwe i dojrza³e
zakorzenienie na zasiedlonym terenie,
naturalne porozumienie z niedaw-
nym wrogiem.

Jak mo¿na ¿yæ w mieœcie pe³nym
niemieckich zabytków i nie znaæ
mniej lub bardziej pobie¿nie ich po-
chodzenia, w³aœciwych twórców i
prawdziwej historii. Chodziæ do ko-
œcio³a, czasami o konstrukcji sza-
chulcowej, z resztkami wystroju pro-
testanckiego, surowego i z empora-
mi, i udawaæ, ¿e jest to coœ swojskie-
go, takiego jak w okolicach £ucka,
Sandomierza, Poznania nawet?
Zreszt¹, czy istotnie udawano? Naj-
czêœciej prawdopodobnie o tym nie roz-
mawiano, nawet w rodzinnym gro-
nie, i wcale nie dlatego, ¿e ktoœ ofi-
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cjalnie zakazywa³. Taki stan rzeczy
nie móg³ trwaæ w nieskoñczonoœæ,
prêdzej czy póŸniej musia³ ulec rewi-
zji. I rzeczywiœcie od kilkunastu lat
narasta zainteresowanie w³aœnie nie-
mieck¹ przesz³oœci¹ Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych oraz polskim stosun-
kiem do niemieckiej spuœcizny kul-
turowej.

Na terenie Ziemi Gubiñskiej w
tym zakresie du¿¹ rolê odgrywa Sto-
warzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñ-

Naczelna Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków
Lp. 357/45/
Warszawa, 23. marca 1945.
Do
Biura Ziem Zachodnich w/m.

Zgodnie z umow¹ Ob. Wojciechowskiego z Dyr. dr Stanis³awem Lorent-
zem przesy³amy w za³¹czeniu instrukcjê dla formacyj Wojsk Polskich, wkra-
czaj¹cych na tereny przywrócone Polsce. Elaborat ten zosta³ zamówiony u
Prof. dr Micha³a Walickiego, wraz z jego pomocnikami Dr Zdzis³awem Kê-
piñskim i mgr Krystyn¹ Sroczyñsk¹.

Naczelny Dyrektor Muzeów i Ochrony Zabytków
(Dr Piwocki Ksawery)

skiej. W interesie spo³ecznoœci gubiñ-
skiej le¿y odkrywanie i rozwijanie
tradycji lokalnych, zwi¹zanych z hi-
stori¹ regionu, miasta, poszczegól-
nych obiektów oraz naturalnie wy-
bitnych osobistoœci, które kszta³towa-
³y krajobraz kulturowy na tych tere-
nach.

Na podstawie: Dokument nr 1,
Archiwum Akt Nowych, Warszawa -
Ministerstwo Administracji Publicz-
nej nr 2401, s.1-11

Poni¿ej instrukcja (pisownia oryginalna):

INSTRUKCJA
dla formacyj Wojsk Polskich wkraczaj¹cych na tereny przywrócone

Polsce

Dotyczy ochrony i zabezpieczenia zabytków.
Na terenach miêdzy granic¹ zachodni¹ Polski w roku 1039, a rzekami

Odr¹ i Niss¹ £u¿yck¹ oraz granic¹ Czechos³owacji formacje Wojsk Polskich
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obejmuj¹ ochronê zabytków historii sztuki oraz zabezpieczaj¹ je przed znisz-
czeniem i rozgrabieniem, wzglêdnie usuniêciem przez Niemców.

Co zabezpieczaæ?
Zabytkami s¹ przede wszystkiem obiekty wymienione w za³¹czonym wy-

kazie szczegó³owym, dalej zaœ wszystkie archiwa, zbiory starych dokumen-
tów i rêkopisów, muzea wszystkich rodzajów.

W ramach organizacyjnych Resortu Kultury i Sztuki powsta³ organ cen-
tralny nazwany Naczeln¹ Dyrekcj¹ Muzeów i Ochrony Zabytków, który po-
siada³ uprawnienia administracyjne, nadzorcze, wykonawcze i naukowe.

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

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

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

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

Zabytkowe budowle, jak zamki, koœcio³y, pa³ace, ratusze.
Dawne instrumenty muzyczne.
W szczególnoœci zabytki przedhistoryczne jako wa¿ne dla wyœwietlenia

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

Gdzie szukaæ obiektów zabytkowych podlegaj¹cych zabezpieczeniu?
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We wszystkich miejscowoœciach (miastach) niezale¿nie od za³¹czonego
wykazu szczegó³owego dopytywaæ siê o: muzea (Museen), archiwa akt daw-
nych (Archive alter Akten), biblioteki naukowe (Wissenschaftliche Bibliote-
ken), prywatne zbiory sztuki (Private Kunstsammlungen), antykwariaty dzie³
sztuki (Kunstantikvariate) i znajduj¹ce siê w nich zbiory zabezpieczaæ. Zwra-
caæ wszêdzie uwagê na koœcio³y, postêpuj¹c wed³ug poni¿ej okreœlonych wy-
tycznych (patrz "Sposób zabezpieczenia - koœcio³y"). Zwracaæ uwagê na dwory,
pa³ace i rezydencje wiejskie i zabezpieczaæ znajduj¹ce siê tam bardzo czêsto
stare obrazy, biblioteki, star¹ broñ, meble stylowe, dywany, stare srebra, szk³a,
porcelanê.

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

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

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

lub jako wa¿ne obiekty kulturalne, zabezpieczyæ przed skutkami uszkodzeñ
wojennych, a to w pierwszym rzêdzie przez naprawê dachów dalej przez na-
prawê wybitych w murach dziur i ewent. je¿eli to mo¿liwe przez oszklenie lub
zabicie otworów okiennych dla zapobie¿enia zaciekania wody i uniemo¿liwie-
nia dostêpu dla osób niepowo³anych. Do wykonania tych prac u¿yæ miejsco-
wych Niemców lub jeñców i materia³ braæ jaki jest pod rêk¹. Dachy za³ataæ
choæby deskami. Podobnie mo¿na choæby deskami zabiæ otwory w murach.
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Tworzenie punktów zbiorczych dla zabytków przenoœnych
Poniewa¿ sta³e czuwanie nad rozrzuconymi po licznych miejscowoœciach i

miejscach obrazami, ksi¹¿kami, figurami itd. itd. jest niemo¿liwe nale¿y dla
zabytków ruchomych potworzyæ szereg punktów zbiorczych i tam je sk³adaæ.
Wykaz g³ównych i pomniejszych punktów zbiorczych tj. miejsc w zasadzie odpo-
wiednich dla ich utworzenia zostaje do³¹czony do instrukcji niniejszej. Poza tym
na punkty zbiorcze obróciæ mo¿na budynki lub lokalne niezamieszka³e (najle-
piej dawne muzea lub budynki publiczne jak sale teatrów lub kin.), o ile istnieje
mo¿liwoœæ wystawienia bezwzglêdnie sta³ej warty Wojsk Polskich. Nie tworzyæ
punktów zbiorczych tam, gdzie pobyt Wojsk Polskich mo¿e byæ choæby czasowo
przerwany. Przy zmianie jednostek przekazaæ placówkê zabezpieczenia zabyt-
ków jednostce WP obejmuj¹cej s³u¿bê w danej miejscowoœci. W wypadku nag³e-
go i nieprzewidzianego odwo³ania oddzia³u, przekazaæ placówkê zbiorcz¹ miej-
scowej w³adzy administracji cywilnej jeœli taka istnieje, powierzaj¹c je osobom o
nieposzlakowanej polskoœci i uczciwoœci. Punkty zbiorcze powinny siê znajdo-
waæ w pomieszczeniach niedostêpnych bez ze-zwolenia w³adz wojskowych pol-
skich. Punkt zbiorczy zabytków powinien o ile mo¿noœci posiadaæ magazyniera
(podoficera WP) dysponuj¹cego pomocnikami niemieckimi do zbijania skrzyñ i
odpowiednim materia³em drzewnym. Przyjmuj¹c przywo¿ony materia³ zabyt-
kowy, magazynier by³by obowi¹zany, w wypadku gdy zabytki s¹ niespakowane
w skrzyniach, umieœciæ je w skrzyniach zawczasu przygotowanych lub specjal-
nie na ten cel zbitych na miarê zabytków oraz zaopatrzyæ skrzynie w napisy z
nazw¹ miejscowoœci oraz ewent. nazwiskiem posiadacza jeœli mo¿na ustaliæ.
Wiedz¹c sk¹d zabytki pochodz¹, dojœæ mo¿na do dalszych ukrytych zbiorów. W
¿adnym wypadku nie umieszczaæ przedmiotów pochodz¹cych z ró¿nych miejsco-
woœci w jednej skrzyni, chyba ¿e przedmioty posiadaj¹ trwa³e kartki przyczepio-
ne, z odpowiednimi napisami. Ksi¹¿ki nie wymagaj¹ napisów z nazw¹ miejsco-
woœci. Wszystkie przedmioty w punkcie zbiorczym zabytków powinny byæ spa-
kowane w skrzyniach.

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

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

siê przewieœæ do punktów zbiorczych powinny dostaæ ochronê w postaci za-
blokowania dostêpu i czêstego patrolowania lotnego.
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Wszystkie zabezpieczone obiekty zaopatrzyæ w napisy w jêz. polskim i
rosyjskim: Ten dom i znajduj¹ce siê w nim przedmioty zosta³y przejête przez
Wojsko Polskie do dyspozycji Naczelnego Dowództwa.

Przy przewo¿eniu zbiorów z Muzeów do punktów zbiorczych zawsze za-
bieraæ katalogi zabytków tj. katalogi kartkowe lub lepiej ksiêgi inwentarzo-
we muzeów (informacji udzieli ew. dawny personel muzeów). Zreszt¹ wszê-
dzie starannie zabezpieczaæ katalogi.

Odszukaæ dawnych pracowników muzeum i zabezpieczyæ ich w dowolny
sposób na miejscu, lub na punkcie zbiorczym, gdy¿ wyjaœnienia przez nich
udzielone mog¹ mieæ du¿e znaczenie dla w³adz organizacyjno-naukowych
polskich. Przez zasiêgniêcie jêzyka na miejscu ustaliæ czy nie wywieziono z
danych zbiorów jakiejœ partii materia³u zabytkowego w g³¹b Rzeszy; je¿eli
tak - to dok¹d. Zanotowaæ to starannie wraz z nazwiskami i adresami osób,
które udzieli³y, lub mog¹ udzieliæ odpowiednich informacji. Podobnie wywie-
dzieæ siê o miejscowych w³aœcicieli zbiorów sztuki prehistorycznych itd.
Ustaliæ listê obecnych i osobno nieobecnych pracowników muzeum, archi-
wum i biblioteki itd. z adresami lub z uwag¹: "Zabezpieczony w areszcie
ochronnym tam i tam".

Koœcio³y.
Budynki zabezpieczyæ przez zarz¹dzenie i dopilnowanie najkonieczniej-

szych napraw.
Tam, gdzie istnieje proboszcz (katolicki, lub ewangelicki) wzglêdnie inny

czynnik administracji koœcielnej powierzyæ jego pieczy troskê o zachowanie
zabytków ruchomych, zwracaj¹c mu uwagê, ¿e Rz¹d Polski posiada ju¿ od
dawna sporz¹dzone spisy inwentarzy tamtejszych koœcio³ów i czyni go odpo-
wiedzialnym za przechowanie monstrancji, kielichów, ornatów, rzeŸb i ob-
razów, oraz ksi¹g koœcielnych w komplecie.

Gdy koœció³ jest pozbawiony nadzoru duchowieñstwa przewieŸæ stare
figury, wota, kielichy, monstrancje i inne kosztowne aparaty koœcielne oraz
ornaty, kapy, stare dokumenty, ksiêgi i rêkopisy (zw³aszcza z malowanymi
ozdobami) do punktów zbiorczych spakowawszy do skrzyñ z napisem miej-
scowoœci i nazw¹ koœcio³a (wezwaniem), lub przynajmniej trwale przymoco-
wan¹ kartk¹ tekturow¹, lub drewnian¹ z odpowiednim napisem. Pakowaæ
tak, aby siê nie pot³uk³y, owijaæ.

W dworach, pa³acach, i mieszkaniach prywatnych, antykwariatach itd.,
przedmioty opakowaæ jak wy¿ej i przewieŸæ do punktów zbiorczych.
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Uwaga ogólna do zasad zabezpieczania.
Przedmiotów, lub ca³ych zbiorów, które nie maj¹ pozostaæ na miejscu i

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

Je¿eli ani przewiezienie do bezpiecznych punktów zbiorczych, ani przy-
dzielenie sta³ej warty na miejscu nie jest mo¿liwe, nale¿y po starannym
zapakowaniu przedmiotów w skrzynie i zaplombowaniu wzglêdnie opieczê-
towaniu zarówno skrzyñ, jak i lokalu, w którym zostan¹ z³o¿one - powie-
rzyæ nadzór nad pozostawionym zbiorem przedstawicielowi miejscowej w³a-
dzy administracyjnej polskiej (o ile mo¿noœci z wydzia³u kultury, lub z na-
uczycielstwa) wzglêdnie nawet miejscowemu niepodejrzanemu Niemcowi,
uœwiadamiaj¹c osoby, której siê zbiory powierza o najsurowszej odpowie-
dzialnoœci za ich ca³oœæ. Nale¿y te¿ pozostawiæ odpowiednie napisy z pieczê-
ciami na lokalach i w rêkach osoby nadzoruj¹cej. Nazwisko owej osoby na-
le¿y starannie zanotowaæ wraz z adresem i zadepeszowaæ o takim za³atwie-
niu do Ministerstwa Kultury i Sztuki, Wydzia³ Rewindykacji w Warszawie.

Jakie prowadziæ ewidencje i notatki i o czym donosiæ zaraz Minister-
stwu Kultury i Sztuki.

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

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

Zabezpieczenie lub ujêcie obiektów wymienionych w wykazie szczegó³o-
wym lub innych wa¿nych komunikowaæ natychmiast depesz¹ do Min. Kul-
tury i Sztuki, Wydzia³ Rewindykacji w Warszawie, z uwzglêdnieniem tych
samych wszystkich danych, co w ewidencji sta³ej.
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Podczas uwa¿nego spaceru po historycznej starówce natrafiamy nie tylko na pozo-
sta³oœci dawnych budynków oraz infrastruktury technicznej, lecz równie¿ na œlady
obiektów, których powstanie determinowa³a wy³¹cznie polityka. Niegdyœ nale¿a³ do
nich Pomnik Dwóch Cesarzy, zwany te¿ Studni¹ Dwóch Cesarzy, który do roku 1937
zdobi³ rynek miejski przy dawnym G³ównym koœciele miejskim, czyli dzisiejszym gu-
biñskim koœciele farnym. Trudno jednak nie wspomnieæ o walorach architektoniczno-
artystycznych pomnika i jego losie tu¿ przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej.

Jeden pomnik dla dwóch cesarzy

Gdyby zachowa³ siê do dziœ, 30
paŸdziernika skoñczy³by 112 lat. Od-
s³oniêto go 30 paŸdziernika 1898 roku
na rynku miejskim jako Pomnik
Dwóch Cesarzy - Wilhelma I oraz
Fryderyka III. By³ to bardzo uroczy-
sty dzieñ. Zorganizowano wielki ko-
rowód, któremu towarzyszy³y od-
œwiêtne przemówienia.

W ówczesnych cesarskich Niem-
czech takie wydarzenia nie by³y rzad-
koœci¹. Nale¿a³o do nich miêdzy in-
nymi oddanie do u¿ytku Wie¿y Bi-
smarcka, której pozosta³oœci mo¿na
dziœ znaleŸæ na zachodnim stoku
wzgórza powy¿ej kot³owni przy dzi-
siejszej ulicy Tobruk.

Pomnik na rynku miejskim, au-
torstwa berliñskiego architekta
Paula Kieschke, przypomina³ stud-
niê. Jego ca³kowita wysokoœæ wy-
nosi³a 18,6 m. Do budowy u¿yto
granitu górskiego, daj¹cego siê po-
lerowaæ sjenitu (rodzaj ska³y g³êbi-
nowej), czerwonego piaskowca z
okolicy rzeki Men oraz elementy z
rozmaitych metali, które nada³y mu
kszta³t figuralny.

Czêœæ szczytow¹ zdobi³y elementy
gotyckie. Po stronie wschodniej i za-
chodniej znajdowa³y siê jakby stu-
dzienne niecki, do których z lwich
g³ów tryska³a woda. Po stronie po³u-
dniowej umieszczono tablicê pami¹t-
kow¹ ku czci wspomnianych poni¿ej
cesarzy.

Powsta³ w dziesi¹t¹ rocznicê
œmierci Wilhelma I, wspó³za³o¿ycie-
la II Rzeszy Niemieckiej w roku 1871,
oraz jego syna Fryderyka III, który
w tym samym, 1888 roku, zmar³ na
raka. Jednoczeœnie na tron wst¹pi³
29-letni Wilhelm II, co sprawi³o, ¿e
ów rok 1888 przeszed³ do historii Nie-
miec jako "Rok Trzech Cesarzy".

W roku 1937 pomnik rozebrano,
a br¹zow¹ reliefow¹ p³ytê z wizerun-
kiem obydwu cesarzy umieszczono na
wschodniej œcianie ratuszowej wie¿y.

Wydarzenia w dniu ods³oniêcia
pomnika szczegó³owo opisano w
oœmioszpaltowym artykule ówczesnej
"Gubener Zeitung" ("Gazeta Gubeñ-
ska"). Uroczystoœæ rozpocz¹³ wiersz
wiernego Rzeszy liryka Ernsta von
Wildenbrucha "Wielkie czasy Nie-
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miec", ukszta³towane
przez "królów i bohate-
rów". Nastêpnie przez
miasto przeszed³ wielki
korowód 46 stowarzyszeñ
¿o³nierskich z miasta i
okolic, stowarzyszeñ
strzeleckich, starszych
klas gimnazjalnych, grup
œpiewaczych, cechów rze-
mieœlniczych, a tak¿e in-
nych miejscowych stowa-
rzyszeñ i górników, w od-
œwiêtnych strojach.

Uroczystej inaugura-
cji dokona³ gubeñski nad-
pastor D. Werner. Po nim
przemawia³ starosta ksi¹-
¿ê Heinrich zu Schoen-
aich-Carolath. Przypo-
mnia³ bitwy pod König-
graetz, Spichern, Metz i
Sedanem oraz o powrocie
Alzacji i Lotaryngii do
Niemiec. Mówi³, "co zdo-
³a sprawiæ niemieckie
mêstwo, niemiecka wier-
noœæ obowi¹zkom i radosne poœwiê-
cenie siê a¿ do œmierci".

Wspó³czeœni polscy i niemieccy
odbiorcy tych s³ów mog¹ bez trudu,
ale te¿ nie bez negatywnych emocji,
dostrzec szokuj¹ce podobieñstwo do
treœci, które w roku 1914 i po 1933
na zawsze odmieni³y Niemcy i œwiat.

W roku 1937 miasto rozebra³o
pomnik na ¿yczenie NSDAP. Wyda-

waæ by siê mog³o, ¿e nowy system
zechce pozostawiæ go dla potom-
nych, gdy¿ dokonania tych cesarzy
spe³nia³y wymogi "wielkoniemiec-
koœci", na których mia³a bazowaæ
przysz³a polityka Niemiec. Powód
rozbiórki by³ szokuj¹cy - przeszka-
dza³ w wiêkszych manifestacjach
na rynku miejskim.
Na podst. "Heimatbrief” (List Regionalny)

2/2004, l 1/2009 i 1/2009. Oprac. KF

Studnia Dwóch Cesarzy na rynku miejskim, po której dziœ
nie ma œladu
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Era nacjonalizmu socjalistycznego by³a po œwiatowym kryzysie lat 1929-
1932 czasem gwa³townego wzrostu gospodarczego, przy czym wkrótce po
1933 roku atmosfera przygotowañ do wojny nasili³a faszystowski re¿im. Po
rozpoczêciu II wojny œwiatowej kryteria wa¿noœci kierunków produkcji spo-
wodowa³y ca³kowite przestawienie zak³adów pracy na produkcjê na potrze-
by wojny, niszcz¹c tradycyjny kierunek produkcji gubeñskich zak³adów
pracy. Wytwarzanie kapeluszy i tkanin sta³o siê marginalne. Ca³y personel
przesuniêto do produkcji na potrzeby zbrojeniowe. Po wcieleniu mê¿czyzn
do wojska obsadê personaln¹ uzupe³nia³y kobiety i sprowadzeni do robót
przymusowych z podbitych ziem oraz jeñcy wziêci do niewoli.

Ju¿ w 1935 powsta³y na pó³nocy miasta koszary Moltke'go. Powsta³e w
1929 roku lotnisko dla potrzeb sportowych i transportowych przekszta³cono
w lotnisko wojskowe, wybudowano te¿ w tym celu budynki. Na terenie Ko-
morowa powsta³ kolejny kompleks koszarowy dla piechoty (29 regiment
Wermachtu)). Regiment ten bra³ udzia³ w napaœci na Polskê 1 wrzeœnia
1939 r. Regiment zaj¹³ koszary w 1938 roku (III batalion stacjonowa³ jed-
nak ju¿ od 1935 r.). Dowódc¹ tej jednostki zosta³ genera³ major von Hase.
Paul Von Hase zosta³ oskar¿ony o udzia³ w nieudanym zamachu na Hitlera
20 lipca 1944 roku, skazany i zamordowany.

Na po³udniu miasta powsta³a firma Rheinmetal-Borsig AG Düsseldorf.
W 1940 roku rozpoczê³a produkcjê broni palnej i czêœci do dzia³ przeciwlot-
niczych. W tych i innych zak³adach produkuj¹cych dla wojska zatrudniano
polskich, francuskich, a póŸniej rosyjskich robotników przymusowych, czê-
œciowo bêd¹cych pod sta³ym nadzorem, stosowanym szczególnie wobec ro-
syjskich pracowników, zmuszanych do prac niewolniczych, jak i jeñców
wojennych.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê frontem, 6 lutego 1946 zmuszono ludnoœæ
cywiln¹ do ewakuacji z miasta, które mia³o siê staæ na rozkaz Hitlera
twierdz¹ obronn¹ s³u¿¹c¹ zatrzymaniu nacieraj¹cych wojsk rosyjskich. Ju¿
kilka tygodni wczeœniej gubenianie widzieli liczne wozy uciekinierów z ró¿-
nych okolic kraju, przeje¿d¿aj¹ce przez miasto. By³a to zapowiedŸ czekaj¹-
cego ich jutra. Machina wojenna zatrzyma³a siê na przedmieœciach Guben
- los jego mieszkañców sta³ siê losem uciekinierów. Pod koniec wojny, pod-
czas dziewiêciotygodniowych walk (od 19 lutego do 24 kwietnia 1945) mia-

Miasto nad Nys¹ podczas II wojny
œwiatowej
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sto prze¿y³o gehennê i ponios³o katastrofalne straty. Prawie 90 procent hi-
storycznego centrum sta³o siê gruzowiskiem. Po stronie zachodniej straty w
postaci zniszczonych budynków wynios³y ok. 20 procent. Dotyczy³o to w
zasadzie Frankfurter Straße, Dreieck, Bahnhofstraße, Brandenburgische
Straße i licznych zak³adów przemys³owych.

"Die Neissestadt im 2. Weltkrieg" artyku³ ze "Stadt Guben Informationsbroschüre"
Stadtbuchverlag 1997, s.6, oprac. w³, t³um. Z. Gwizdalski

W œredniowieczu miasta dba³y o
swoje oznakowanie nie tylko na mu-
rach i bramach wjazdowych do gro-
dów, ale i na zewn¹trz. Na znakach
umieszczano czasem zwierzêta czy
rzadkie zjawiska, np. przyrody, wy-
stêpuj¹ce na danym terenie. Ten
znak umieszczano te¿ w herbach
miasta Guben. Widoczne s¹ trzy
bramy (Klasztorna, Kroœnieñska,
Ostrowska) z trzema wrotami
wjazdowymi. Uwagê zwraca szcze-
gólnie brama œrodkowa, która w
przeciwieñstwie do dwóch bocz-
nych jest otwarta i z podniesion¹
kratownic¹. Wie¿a œrodkowa ozdo-
biona poz³acan¹ koron¹. Przytwier-
dzone do wie¿ tarcze oznaczaj¹ hi-
storyczn¹ przynale¿noœæ miasta. O
przynale¿noœci (panowaniu) do
Czech œwiadczy srebrny lew œrod-

Herb miasta Guben

kowej wie¿y.
Prawie 200-let-
ni¹ przynale¿-
noœæ do Sakso-
nii odzwiercie-
dla ukoœny wie-
niec lewej wie¿y.
Czarny pruski orze³ œwiadczy o tym,
¿e Guben od 1815 r. podlega³ Pru-
som (królestwu pruskiemu). Niejed-
no wiêc mo¿na o ponad 770-letniej
historii miasta wyczytaæ z herbu.

Zmiany w³adców, którym miasto
podlega³o, ³¹cz¹ siê ze wzlotami i
upadkiem miasta, a¿ do drugiej woj-
ny œwiatowej, która spowodowa³a
najwiêksz¹ katastrofê Gubina, od-
czuwaln¹ a¿ do dziœ.

Na podst. Aus dem Buch
„Guben - Perle der Niederlausitz",

t³um. Z. Gwizdalski
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Prezentowa-
ne zdjêcie mo¿e
pochodziæ z roku
1910-1914, po-
niewa¿ w "Prze-
wodniku po Gu-
binie" Karla
Gandera z 1914
roku fotografia
ta ju¿ istnieje.
10 maja 1893
roku po³o¿ono
kamieñ wêgiel-
ny pod powstaj¹cy budynek dla starosty. Najpierw by³ to numer 17, potem
44/46 (obecnie nr 24). Rada powiatowa przyzna³a na budowê 97.000 ma-
rek. Burmistrzem Guben by³ w tym czasie Paul Bollmann. W paŸdzierni-
ku 1894 roku ukoñczono budowê i oddano do u¿ytku. Architektami bu-
dynku byli Lassow i Kühne z Drezna. Od tego dnia by³a to siedziba w³a-
dzy powiatowej i starosty. Ponadto w budynku znalaz³a siedzibê Rada
Powiatu i Powiatowa Kasa Oszczêdnoœciowa. Kasa wyprowadzi³a siê do
nowo wybudowanego obiektu przy ul. Piastowskiej 8, w którym dziœ tak¿e
mieœci siê jako bank.  Od 1910  do 1920 roku starost¹ by³ Detlef Graf von
Leventlow, który na terenie budynku mia³ swoje mieszkanie. Ostatnim
starost¹ (do lutego 1945) by³ dr Ernst Koempfe. By³ pi¹tym starost¹ miesz-
kaj¹cym w tym budynku.

Po zakoñczeniu wojny w 1945 roku przez krótki czas w budynku sie-
dzibê mia³o starostwo powiatowe. Tu mieœci³ siê tak¿e pierwszy po wojnie
urz¹d pocztowy (niewielkie pomieszczenie odst¹pione poczcie). Po  likwi-
dacji powiatu budynek zaj¹³ urz¹d miejski. Na przestrzeni lat by³ siedzib¹
burmistrza, przewodnicz¹cego miejskiej rady narodowej, naczelnika mia-
sta i od 1990 roku znowu burmistrza. Obecny burmistrz Bart³omiej Bart-
czak jest 13 burmistrzem i 18 g³ow¹ miasta po 1945 roku. Budynek w
latach 2009-2010 przeszed³ gruntowny remont. Teraz planuje siê odno-
wienie fasady budynku.

Na podst. Der Märkische Bote oprac. sp, t³um. zg

Malowniczy budynek urzêdu
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Niedawno wpad³o mi w rêce ksero artyku³u z rubryki
Guben - Geschichte, który Gerhard Gunia przedstawi³ w
czasopiœmie Lausitzer Rundschau 17 marca 2001 (s.17).

O sporcie robotniczym w Guben

S¹ to wspomnienia o przedmieœciu Gubina - Kikebusch, obecnie teren za
skrzy¿owaniem ul. Kaliskiej i ul. £¹kowej, po lewej stronie jad¹c, w kierun-
ku ¯enichowa. Tam, na zaniedbanym boisku pi³karskim mecze rozgrywa³
¯enisz ¯enichów.

W maju 1913 organ SPD "Märkische Volksstimme" notk¹ zaprosi³ do
udzia³u w uroczystoœci otwarcia placu gimnastyki, gier i zabaw na terenie
folwarku Kiekebusch przez Freie Turnerschaft Guben und Umgegend. W
programie przewidziano pochód, pokazy gimnastyczne i mecze. Wieczorem
bale w lokalach "Goldener Anker" (Z³ota Kotwica) i "Volksgarten" (Ogród
Ludowy). By³ to pocz¹tek znacz¹cego zainteresowania i wzrostu robotnicze-
go ruchu sportowego przy Bösitzer Straße, który w latach Republiki We-
imarskiej wykaza³ siê du¿¹ aktywnoœci¹. Zwi¹zki robotnicze zak³adów or-
ganizowa³y czas wolny z miejscowymi klubami sportowymi, np. z Gubener
Ruderklub 1905 (Gubeñski Klub Wioœlarski 1905), Tennis-Club 1922 (Klub
Tenisowy 1922) lub Fechtbund "Franko-Teutonia" (Zwi¹zek Szermierczy
"Franko-Teutonia").

W trosce o kszta³cenie i rozwój sportowy wszystkie gubeñskie kluby
organizowa³y w³asne przedstawienia, œwiêta i zawody. I tak ka¿dego roku
organizowano na Kiekebusch Krajowy Dzieñ Sportu, odbywa³y siê tak¿e
wyœcigi rowerowe Arbeiter-Radfahrbundes "Solidarität" (Robotniczy Zwi¹-
zek Rowerowy "Solidarnoœæ"), mecze pi³ki no¿nej z udzia³em dru¿yny zak³a-
dów Puti³owa(!) z Leningradu.

Godnym podkreœlenia - zaznacza historyk G. Gunia - jest fakt, ¿e udzia³
w zawodach brali zarówno cz³onkowie SPD (Socjaldemokratyczna Partia
Niemiec), jak i KPD (Komunistyczna Partia Niemiec). Dzia³ali wspólnie,
ale te¿, niestety, zwalczali siê. Powstaj¹ca NSDAP (Narodowosocjalistyczna
Niemiecka Partia Robotników, niemiecka partia faszystowska) na tym tyl-
ko korzysta³a.

Po 1933 r. rozwi¹zano gubeñskie robotnicze kluby sportowe, zakazano
ich istnienia. Powsta³y ogólnoniemieckie zwi¹zki sportowe gimnastyków
(DRL). Hale i boiska sportowe przekazano ogólnoniemieckiemu ruchowi
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sportowemu.
Czy i jakie zawody

po 1933 r. w Kieke-
busch odbywa³y siê,
panu Guni nie uda³o siê
ustaliæ. Prawdopodob-
nie ¿yj¹ jeszcze w Gu-
ben i okolicy osoby, któ-
re mog³yby przybli¿yæ
czy uzupe³niæ informa-
cje na ten temat (np.
Heimatkalender 1985:
Kurt Kabel - Erinne-
rungen eines Arbeiter-
sportlers, czyli Wspo-
mnienia sportowca ro-
botniczego).

Zwiedzaj¹cego pod koniec XX. wieku park wita³ wysokimi dêbami i œwiad-
kami dawnej restauracji, dwiema rozpadaj¹cymi siê kolumnami (filarami)
dawnej bramy wjazdowej. Atmosfera niestety zanik³a, pozosta³y wspomnie-
nia - zakoñczy³ Gerhard Gunia.          (w³)

Od autora

Kilka lat temu o ww. miejscu przy ul. £¹kowej napisa³em w "Alfabecie
gubiñskich ulic": Po lewej stronie, przed wojn¹, funkcjonowa³ ³adny obiekt
sportowy z boiskami - poinformowa³ Piotr Poklepa, a Jerzy Czabator uzupe³-
ni³: - Jeszcze w latach 50. XX wieku, w tym kompleksie sta³ budynek hotelu
i restauracji, kort, boisko do pi³ki no¿nej i siatkówki. Odbywa³y siê tu impre-
zy powiatowe, takie jak do¿ynki, gdy Gubin by³ powiatem, oraz rozgrywano
mecze pi³ki no¿nej.

Na mapie z 1939 r. zaznaczony jest plac sportowy z dwoma boiskami, a
przy nim, od strony Gubina, restauracja Kiekebusch (wtedy posesja z nr.
5). W³aœcicielem restauracji w stylu dworku by³ Gustav Schwensky.  Kie-
kebusch - Guben w 1930 r. reklamowano na pocztówce jako miejscowoœæ
wycieczkow¹.

Przedwojenna nazwa ulicy £¹kowej to Kiekebusch, jeszcze wczeœniej
Feld Weg.

Zdjêcie czêœci Kiekebusch wykonane 28 stycznia 2012 nie przy-
pomina piêknego, przedwojennego miejsca, które mo¿na by³o
zobaczyæ na pocztówce z 1930 roku. Teren zaniedbany, "nie
czuæ" w³aœciciela, wszêdzie œmieci. Napotkana przypadkowo
nauczycielka z ironi¹ skomentowa³a: - Ju¿ wiem, dlaczego za-
mykaj¹ wysypisko œmieci w Drzeñsku. Bêdzie chyba tutaj miê-
dzy Gubinem a ̄ enichowem, bo sporo ju¿ œmieci zgromadzono.
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Kazimierz Ostrowski - Gubin
IV Konkurs Literacki „O Z³ote Pióro” 2001 r.

Wspomnienia o rozwoju komunikacji
samochodowej w Gubinie
po II wojnie œwiatowej

Minê³o 55 lat od tego czasu, kiedy miasto Gubin znalaz³o siê w rêkach
w³adz polskich. W tym okresie d³ugiego czasu miasto nasze prze¿ywa³o ró¿-
ne zmiany w swym rozwoju i upadku.

O takim jednym, rozwojowym gospodarczym przypadku, chcê napisaæ w
kilku zdaniach. O Gubinie ju¿ wiele powiedziano, wiele napisano. S¹ i tacy,
co w pieœniach wys³awiaj¹ nasze ukochane miasto O Gubinie mo¿na prze-
czytaæ w prasie lokalnej, regionalnej, a nawet zdarza siê, ¿e gazety central-
ne pisz¹ o nas. Czêsto o Gubinie i jego mieszkañcach mo¿na us³yszeæ w
radio, a nawet zobaczyæ w telewizji. S¹ i tacy, co opiewaj¹ swoje miasto w
swoich ksi¹¿kach, w poezji i w prozie.

Chwa³a tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób promuj¹ nasze
miasto. Gubin ma swoje specyficzne miejsce usytuowania. Le¿y na rubie¿y
pañstwa, na granicy polsko-niemieckiej, rozdzielone rzek¹ Nys¹ £u¿yck¹.
Miasto, które szybko integruje siê z zachodni¹ czêœci¹ miasta - Guben, z
Niemcami.

O Gubinie mo¿na by by³o mówiæ wiele i bez przerwy. I chocia¿by "zjad³
beczkê soli", to i tak wszystkiego nie opowiesz, nie opiszesz. Temat - rzeka.
Tematem mojego opowiadania jest Zajezdnia Autobusowa w Gubinie, jej
powstawanie, praca, rozwój w makabrycznych warunkach przed powsta-
niem, czyli wybudowaniem Dworca Autobusowego w Gubinie.

Opowiadanie swoje zaczynam od "Przys³owia s¹ m¹droœci¹ narodów".
Powiadaj¹, ¿e jest to chiñskie przys³owie. Jak dotychczas, nie znalaz³em na
to potwierdzenia. Byæ mo¿e? Ale, ¿e "Polacy nie gêsi i swój jêzyk maj¹” to
jestem tego pewny, ¿e jest to przys³owie polskie.

Wprowadzenie do opowiadania pytaj¹cego przys³owia, na jakie napoty-
kamy siê poni¿ej, uwa¿a³em uznaæ za trafne. Wielu przepytanych miesz-
kañców naszego grodu, pasa¿erów i pracowników Pañstwowej Komunika-
cji Samochodowej w Gubinie, po prostu nie wie, nie pamiêta, aby prawid³o-
wo odpowiedzieæ na pytanie w przys³owiu: "Konia z rzêdem temu, kto..."
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My, Polacy, mamy swoje polskie anegdoty i przys³owia ró¿nego rodzaju.
Nie mam mo¿liwoœci i zamiaru katalogowaæ ich, bowiem jest ich tak wiele,
¿e nie sposób wszystkie zapamiêtaæ.

Jedno z nich jednak przytoczê w moim opowiadaniu, gdy¿ sytuacja tego
wymaga, by daæ czytelnikowi mo¿liwoœæ zastanowienia siê lub poszukaæ w
pamiêci, co pozosta³o z tego okresu.

A oto i przys³owie:
„Konia z rzêdem temu, kto pamiêta, kiedy w Gubinie, po wojnie pokaza³

siê pierwszy autobus?
Ja, pisz¹cy swoje wspomnienie, intensywnie próbowa³em penetrowaæ to

zagadnienie, ale nie w pe³ni mi siê to uda³o. Nie mniej jednak coœ niecoœ
znalaz³em, jaki by³ tego pocz¹tek.

Pod koniec lata 1946 roku zostaje powo³ana "Ekspozytura" Pañstwowej
Komunikacji Samochodowej w Zielonej Górze, podlega³a Zarz¹dowi PKS w
Poznaniu. Pierwszym kierownikiem "Ekspozytury" by³. A. Czajkowski oraz
pracownicy umys³owi: Krasucki, Sawicki i Kobuszewska.

Ponadto stworzono za³ogê z osiemdziesiêciu czterech pracowników, g³ów-
nie kierowców i konduktorów. Pierwszym kierownikiem komunikacji PKS
w Zielonej Górze by³ B. Kubala, który uruchomi³ przede wszystkim Komu-
nikacjê Miejsk¹ w Zielonej Górze.

PóŸniej pomyœlano o komunikacji miêdzymiastowej w miarê zdobywania
autobusów z ró¿nych "cmentarzysk samochodowych", które œci¹gano i re-
montowano.

Pierwszym kierowc¹ w Zielonej Górze, który wyjecha³ w trasê, by³ Alek-
sy Sto³piak.

„Mia³em doœæ dobry autobus marki "Krup", którym jeŸdzi³em na wyzna-
czonych trasach” - wspomina A. Sto³piak. „14 grudnia 1948 r. pojecha³em
wyznaczon¹ lini¹ do Poznania. Tam odebrano mi mój autobus. W zamian
przydzielono mi grata firmy "Ford". Nikt nie wie, ile kosztowa³o mnie to
poni¿enie, ale takie to by³y czasy. Po jakimœ czasie otrzyma³em autobus
"Leiland". Na tym "Leilandzie" zrobi³em milion trzysta tysiêcy kilometrów.
JeŸdzi³em na nim do wiosny 1959 roku" (nie do uwierzenia).

"Pierwsz¹ regularn¹ lini¹ autobusow¹, któr¹ zainaugurowa³em przewo-
zy pasa¿erskie na tereny zachodnie województwa poznañskiego, by³a trasa
Zielona Góra - Gubin - Lubsko". Sto³piak nie podaje ani dnia, ani miesi¹ca
wykonania tego zadania. Wspomina natomiast, ¿e poniemiecki grat "Krup"
trzeszcza³ w szwach. Skoro A. Sto³piak zrobi³ tê trasê do Gubina autobusem
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"Krupa", to musia³o to byæ przed 14 grudnia 1948 roku. Tê datê jestem
zmuszony przyj¹æ jako pierwszy autobus w Gubinie.

Wiadomoœci te, jak widzimy, s¹ mizerne.
Ale tylko tyle mog³em ustaliæ na podstawie skromnego albumu "Kroni-

ka", spisanego w tamtych czasach przez dzia³aczy wymienionych tu z na-
zwiska, szczególnie Aleksego Sto³piaka, nazwanego "kronikarzem".

Pisz¹c te strofy, odnoszê wra¿enie, ¿e jeszcze d³ugo nie znajdê odpowiedzi
na postawione pytanie: od kiedy w Gubinie pokaza³ siê pierwszy autobus, od
kiedy w Gubinie podjêta zosta³a regularna linia miêdzymiastowa PKS.

Skoro sam nie jestem w stanie dojœæ do daty, to ja te¿ nie zas³ugujê na
"konia z rzêdem". Mam nadziejê, ¿e ktoœ z gubinian pamiêta i mnie poprawi,
za co mu bêdê bardzo wdziêczny.

Wracaj¹c jeszcze do tematu, to pamiêtam, ¿e pod koniec lat piêædziesi¹-
tych i w latach szeœædziesi¹tych zaczêto wprowadzaæ coraz wiêcej linii miê-
dzymiastowych, jak : Gubin - Krosno, Gubin - Lubsko, Gubin - ¯ary, Gubin
- Zielona Góra.

1 kwietnia 1964 roku zosta³ oddany do eksploatacji nowy dworzec auto-
busowy w Zielonej Górze. W tym¿e dniu powsta³a samodzielna jednostka
prawna Dyrekcja I Oddzia³u Przewozów Pasa¿erskich Pañstwowej Komu-
nikacji Samochodowej w Zielonej Górze.

Na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych nie by³o jeszcze w Gubinie samodziel-
nej zajezdni autobusowej. Te kilka autobusów, które by³y skierowane do
Gubina, nale¿a³y do Bazy Transportowej Wozów Ciê¿arowych Pañstwowej
Komunikacji Samochodowej w Gubinie, która mieœci³a siê na rogu ulic Œl¹-
skiej i Ko³³¹taja.

 Zapotrzebowanie na autobusy ros³o z dnia na dzieñ. Uruchomione
kilka lat wczeœniej gubiñskie zak³ady przemys³owe, przede wszystkim
Zak³ady Obuwia "Carina" i Odzie¿owe "Goflan", zatrudnia³y coraz wiê-
cej robotników. Zachodzi³a potrzeba uruchomienia nowych miejscowych
linii, jak Gubin - Chlebowo, Gubin - Grochów, Gubin - Strzegów oraz
Lubsko i Krosno Odrzañskie. Zaœ na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych
"Carina" i "Goflan" zawar³y specjalne umowy z Dyrekcj¹ PKS w Zielo-
nej Górze o sta³y dowóz pracowników z dalszych miejscowoœci, jak Trze-
biel, Jasieñ, Rybaki i Maszewo. Akcja ta nazywa³a siê Przewozy Pra-
cownicze. Uzgodnione w umowach autobusy musia³y byæ podstawione
na czas pod bramê przedsiêbiorstwa.

Obowi¹zek wywi¹zywania siê z podpisanych umów ca³kowicie spada³ na
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nowo utworzon¹ zajezdniê autobusow¹ w Gubinie, która umiejscowi³a siê
przy ulicy Chopina na powojennych gruzach, przy dwóch magazynach
Gminnej Spó³dzielni "Samopomoc Ch³opska", które zosta³y wydzier¿awione.
W jednym z magazynów na chybcika zrobiono biuro i poczekalniê, a z dru-
giego warsztat mechaniczny z kana³em. Warunki pracy za³ogi by³y maka-
bryczne.

Pomieszczenia by³y ciasne i niewygodne. Zatrudnianie kierowców i kon-
duktorów ros³o te¿ w miarê potrzeb stoj¹cych przed za³og¹ w celu wykona-
nia rosn¹cych zadañ.

Zatrudnienie pracowników do pracy w zajezdni autobusowej PKS w Gu-
binie by³o jednym z najtrudniejszych. Brakowa³o odpowiednio wyszkolonych
ludzi. Zajezdnia potrzebowa³a fachowców. Przede wszystkim kierowców o
odpowiednich kwalifikacjach i mechaników samochodowych. Poniewa¿ za-
potrzebowanie w zatrudnieniu ros³o z dnia na dzieñ, zdarza³y siê przypadki,
¿e przyjmowano ludzi niekompetentnych lub z krótkim sta¿em pracy w za-
wodzie.

Tak skompletowana za³oga by³a niestabilna i nieodpowiedzialna. Bardzo
trudno by³o zintegrowaæ za³ogê otwartej placówki, bowiem zajezdnia auto-
busowa nie by³a zak³adem pracy zamkniêtym, jak np. "Carina". Utrzyma-
nie dyscypliny pracy by³o bardzo trudne, a to bezpoœrednio rzutowa³o na
wykonywanie codziennych zadañ. Warunkiem wykonania planowych za-
dañ by³o sumienne wykonanie dziennego planu jazdy bez zawieszania linii
oraz bezwarunkowe podporz¹dkowanie siê stopniowo wprowadzanej dyscy-
plinie pracy. A to sz³o jak po grudzie. Do tych trudnoœci dodajmy jeszcze i to,
¿e gubiñskie zak³ady przemys³owe ci¹gle poszukiwa³y i przyjmowa³y pracow-
ników. Wiêc chyba nietrudno zrozumieæ, jaka by³a rotacja pracowników w
gubiñskiej zajezdni autobusowej PKS. Trzeba równie¿ powiedzieæ o tym, ¿e w
tej niedawno powo³anej placówce zmieni³o siê a¿ trzech kierowników, a dyspo-
zytorów zmieniano jak rêkawiczki. Na czele placówki sta³ kierownik, jeden
dyspozytor, dwu dy¿urnych ruchu, jedna kasjerka i dwie sprz¹taczki. Za³ogê
stanowili: 28 kierowców  i 28 konduktorów (liczby te czêsto siê zmienia³y)
oraz 3 monterów - mechaników, 18 autobusów "San" mocno sfatygowanych.

Kiedy zaproponowano mi podjêcie zatrudnienia w zajezdni autobusowej w
Gubinie, nie wiedzia³em o tym, ¿e wchodzê po same uszy do piek³a. No i wsze-
d³em...

Praca, któr¹ przedstawiam jest obszerna. Sam jej pocz¹tek o tym sugeru-
je. Tote¿ postanowi³em zatrzymaæ siê na tym, gdzie postawi³em trzy kropki...
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Autorka opowiadania Krystyna Gwizdalska jest laure-
atk¹ Konkursu Literackiego im. Tadeusza Firleja „O
Z³ote Pióro” w 2011 roku. Gubinianka od urodzenia,
przez wiele lat mieszkanka ulicy Œl¹skiej.

Kawa³ek mojej ulicy i... nie tylko

Urodzi³am siê w Gubinie, w szpitalu przy ulicy Œl¹skiej i od tego momen-
tu z ni¹ siê zwi¹za³am. Mieszka³am na niej w kilku miejscach, bo tak siê
potoczy³o ¿ycie. ¯ycie mojej mamy, bo ja wtedy niewiele mia³am do powiedze-
nia. A wiêc urodzi³am siê w 1946 roku, ostatniego dnia sierpnia na oddziale
po³o¿niczym, a mo¿e porodówce. Pierwsze moje mieszkanie, którego pamiê-
taæ nie mogê, a znam je z opowieœci mamy i rodziny, to by³ dom w pobli¿u
znanego wszystkim gubinianom stawu - dziœ bardzo zaniedbanego, a w owych
czasach piêknego, rekreacyjnego miejsca. To, co ja zapamiêta³am z póŸniej-
szych ju¿ czasów, to by³ piêkny park z kwitn¹cymi drzewami - kasztany,
rajskie jab³uszka i krzewy, miêdzy innymi pigwowca oraz inne, których
nazw wówczas nie zna³am. Nie by³o ju¿ tam ptactwa (kuropatw ani ba¿an-
tów), o których mi opowiadano.

Dom wraz z ca³ym gospodarstwem otrzyma³ ojciec. Wywodzi³ siê z rodzi-
ny rolniczej, ale nie mia³ serca do gospodarki. Pocz¹tkowo w gospodarce
pomagali pozostali Niemcy. PóŸniej dom zajê³a rodzina Kamynów. A nad
staw chodzi³am uczyæ siê jazdy na ³y¿wach, niestety parê upadków zniechê-
ci³o mnie do tego sportu. To z ulicy Œl¹skiej wêdrowa³am do przedszkola na
obecnej ulicy Kunickiego. Wtedy budynek by³ ogromny, na wysokiej górze -
tak widzia³am oczami dziecka. Zapamiêta³am, ¿e mia³ piêkne wnêtrze. Kil-
ka lat temu wprosi³am siê tam. by zobaczyæ, czy to tylko kolorowy obraz
dzieciñstwa. W holu szatnia, tak jak dawniej, jadalnia w tym samym miej-
scu, tylko na stolikach nie ma ceraty, pod któr¹ kiedyœ chowa³am tran w
kapsu³kach, obowi¹zkowo "³ykany" w czasie posi³ku. Umywalnia i toalety -
jaki¿ postêp. Kiedy ja z nich korzysta³am, to by³y d³ugie rynienki (zamiast
umywalek), a nad nimi paskudne krany, ale wtedy nie robi³o to na mnie
¿adnego wra¿enia. Na piêtrze siê spa³o, dziœ te¿ tam œpi¹ dzieci. Góra, o
której wspomnia³am, okaza³a siê ma³¹ górk¹, a tak cudnie zje¿d¿a³o siê z
niej na sankach. Zosta³y nawet zdjêcia. Na placu zabaw dziœ s¹ ró¿ne "sprzê-
ty", kiedyœ by³o pusto, tylko drzewa, szczególnie jedno nas intrygowa³o, bo
mia³o zupe³nie inne liœcie. To by³ mi³orz¹b, by³ - bo ju¿ go nie ma. Jakiœ
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niem¹dry cz³owiek go podpali³. Mostek na Lubicy prawie taki sam i park
ten sam, ale nie taki sam, tamten bardziej zadbany, alejki, fontanna i nie
wydeptywana trawa, po prostu ka¿dy chodzi³ wytyczon¹ drog¹. Park zapa-
miêta³am, bo coœ mnie tam straszy³o, przebiega³am szybko, by jak najprê-
dzej znaleŸæ siê na mostku, bo w drzewach coœ "gada³o", a to coœ wed³ug
mojej wyobraŸni dzieciêcej to by³a sowa, a jej ba³am siê nie wiedzieæ czemu.
Dopiero po latach odkry³am, ¿e to by³y go³êbie, tak sobie grucha³y w tych
drzewach. WyobraŸnia dzieciêca podpowiedzia³a te¿ ucieczkê z przedszkola,
przez dziurê w p³ocie. Dwie dziewczynki posz³y sobie pozwiedzaæ miasto. W
domu by³o póŸniej nieprzyjemnie.

W szkole ju¿ nie wagarowa³am. Szko³a nr 1, ulica Rac³awicka. Aby do
niej dotrzeæ, trzeba by³o iœæ ulic¹ (Wyspiañskiego obecnie), na której budyn-
ki straszy³y oczodo³ami okien wystawowych (dziœ ca³y parter to mieszka-
nia), z g³êbi wyziera³ pó³mrok i czasem wyobraŸnia pracowa³a. Ale jak ju¿
pojawi³ siê drewniany mostek na Lubicy, to by³o raŸniej. Wspomnê o rzece -
by³a czysta, niezaroœniêta i latem s³u¿y³a do k¹pieli - tak, tak, mówiê o
Lubicy, która dziœ jest zaniedbana i jakby zapomniana, przypomina o sobie,
gdy grozi powodzi¹. Co pamiêtam? W szkole - pod³ogi czarne jak smo³a i
dziwnie pachn¹ce, niezbyt przyjemnie. Ubikacje poza budynkiem szkolnym,
ci¹gle mokre, smrodliwe, potrzeby trzeba by³o za³atwiaæ na stoj¹co. Najgo-
rzej by³o por¹ zimow¹, by³o tam œlisko. No i te "spacery" z budynku szkolne-
go do miejsca, "gdzie król piechot¹ chodzi³" - zim¹ bardzo nieprzyjemne. Z
przyjemniejszych wspomnieñ zaœ wy³ania siê obraz woŸnego, dobrego cz³o-
wieka, przyjaznego dzieciom, z du¿ym dzwonkiem w rêku. Podwórze szkol-
ne nabiera³o kszta³tu, usuwano jakieœ gruzowiska, a w swojej "GORLIWO-
ŒCI" usuniêto te¿ budynek trochê uszkodzony przez wojnê, w którym na
pocz¹tku dzia³a³a nawet kuchnia i sto³ówka.

Budynek sta³ równolegle do funkcjonuj¹cej szko³y i te¿ by³ z piêknej
czerwonej ceg³y. No tak, ale wtedy by³y „genialne” pomys³y - zaoraæ i druty
kolczaste. Tak te¿ g³êboko myœl¹cy ludzie zniszczyli piêkny budynek szpi-
talny, niejeden zreszt¹...

Szpital usytuowany w parku, w œrodku miasta, a jednak w ciszy i z dala
od ulicznego ruchu. Dziœ stoi tam basen. Poniewa¿ to by³o miejsce moich
zabaw i œciera³am tam ³okcie i kolana, mogê tylko powiedzieæ - niech im
ziemia lekk¹ bêdzie! Tym, co podjêli decyzjê rozbieraæ, a w³aœciwie wysa-
dziæ, bo za³o¿ono ³adunki, polecono w okolicy pootwieraæ okna i sru... Dwa
budynki szpitalne plus trzeci - dom pogrzebowy (jak to dziœ ³adnie siê nazy-
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wa, a dawniej by³ kostnic¹). Pierwszy - du¿y z czerwonej ceg³y, z wykusza-
mi (tam podobno by³y sale operacyjne), drugi - mniejszy, z du¿ym tarasem, z
którego siêga³o siê po owoce, soczyste gruszki. Niektóre sale w kafelkach,
resztki waty szklanej, resztki jakiegoœ sprzêtu, winda towarowa, a mo¿e
kuchenna, w której chowaliœmy siê, bo tam odbywa³y siê zabawy w chowa-
nego. Z piwnic by³y przejœcia do schronów. Obok basenu jest tego œlad. Nie-
opodal w parku s¹ inne schrony, dziœ brudne, zaniedbane, nieczynne. Park
otaczaj¹cy szpital by³ pe³en ró¿ i drzew niespotykanych, o dziwnych kszta³-
tach, liœciach, kwiatach, a dla nas najwiêksz¹ frajd¹ by³o huœtanie siê na
witkach starych, piêknych wierzb p³acz¹cych. Dziœ niewiele ju¿ pozosta³o,
najczêœciej park okupuj¹ pij¹cy alkohol ludzie. I nie ma on ju¿ nic zachêca-
j¹cego, by na chwilê w nim usi¹œæ, odpocz¹æ, pooddychaæ œwie¿oœci¹ powie-
trza, nacieszyæ oczy zieleni¹. Droga nazwana dziœ Now¹ jest nowa, bo daw-
niej to by³a niewybrukowana powierzchnia z wybojami. To ulica równoleg³a
do Œl¹skiej. Taka wiejska dró¿ka, a wzd³u¿ niej ma³e ogrody i sady dla
domów z ulicy Œl¹skiej, zadbane i uprawiane. Dziœ stoj¹ tam domy ze skle-
pami.

Ulica Œl¹ska by³a wtedy wybrukowana, jeŸdzi³y po niej fury, z rzadka

Tak wygl¹da³a uica Œl¹ska w 1915 roku. Obraz tej czêœci ulicy nie zmieni³ si¹ do dziœ. W
jednym z budynków po prawej stronie mieszka³a kiedyœ autorka opowiadania
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samochody. Pierwszy taksówkarz, pan G¹siorowski wywo³a³ niema³¹ sen-
sacjê. Wypada ju¿ powiedzieæ co nieco o kawa³ku ulicy, który by³ w zasiêgu
moich wêdrówek, no i miejsc zamieszkania. Zacznê od pocz¹tku ulicy - co
pamiêtam najbardziej, cukiernia pana Wachowskiego, na rogu, smaczne,
œwie¿e, pachn¹ce ciastka s³usznych rozmiarów, a napoleonki, czyli kremówki
zapewne nie gorsze od wadowickich. Pycha. Doœæ d³ugo ta cukiernia nas
uszczêœliwia³a. Ciasteczka za 2 z³. O ile dobrze pamiêtam. Za to smak tych
pysznoœci czujê do dziœ. Id¹c dalej lew¹ stron¹ ulicy - wspominam sklep z
pieczywem, takiego ju¿ nigdy w Gubinie nie by³o - jak¿e pachnia³o tam
chrupi¹c¹ skórk¹ pieczywa, a ile i jaki wybór(!), dla mnie, dziecka to prawie
zawrót g³owy. Bu³eczki chrupi¹ce i by³o co zjeœæ, nie ma co porównywaæ z
dzisiejszymi dmuchanymi. Niestety, sklep d³ugo nie przetrwa³. Nastêpny
budynek to s³ynny Hotel pod "Z³ot¹ Rybk¹" - dlaczego tak siê nazywa³ nie
wiem, bo rybki nie widzia³am, za to tkwi³a tam nad wejœciem kula jako
ozdobnik zapewne. Samego hotelu nie pamiêtam, ale utkwi³o mi wejœcie - po
schodkach w dó³ (2-3 stopnie) i du¿e pomieszczenie, trochê mroczne - to by³a
zapewne recepcja. Samo pomieszczenie bardziej pamiêtam, bo utworzono
tam sklep z jakimœ ¿elastwem - pamiêtam, ¿e mo¿na tam by³o kupiæ gwoŸ-
dzie. Z biegiem lat w tym miejscu by³y ró¿ne sklepy, a nawet bar mleczny.
Ze wspomnieñ wzrokowo-zapachowych pamiêtam sklep miêsny (dziœ jubi-
lerski) i haki by³y nawet pe³ne, asortyment mo¿e nie tak bogaty jak dziœ, ale
wêdlina przyjemnie pachnia³a, a szynka by³a prawdziw¹ szynk¹. Pracowa³
tam pan Juchacz i jak mi siê wydawa³o, wybiera³ dla mnie najlepsze k¹ski.
Nastêpne dwa budynki (nr 9 i 11) to ma³e domeczki, niby piêtrowe, ale
jakieœ takie bajkowe. W jednym z nich mieszka³a s³ynna Polcia, trochê
niepe³nosprawna psychicznie, i wprowadza³a wiele weso³oœci na ulicy. Któ-
regoœ razu za lekarzem specjalist¹ po³o¿nictwa i ginekologii bieg³a i wo³a³a -
tu muszê u¿yæ brzydkiego s³owa - piŸdziarz. Tego¿ samego lekarza poszuki-
wa³a w barze piwnym zwanym Zag³ob¹ gdy by³ potrzebny w szpitalu, a ona
tam by³a pomoc¹ sprz¹taj¹c¹ - uwa¿a³a zapewne, ¿e jest to miejsce najlep-
sze, gdzie móg³ siê "ukryæ" ów lekarz. Drugi ma³y domek to gospodarstwo
pañstwa Potrzebskich, hodowano tam krowy, kury, kaczki i konie. Codzien-
nie rano krowy by³y wyprowadzane przez drogê na ulicê Legnick¹ i dalej na
³¹ki poza granice miasta. Wieczorem wraca³y. A na ulicy unosi³ siê zapach
wiejskiego podwórka i s³ychaæ by³o muczenie krówek i r¿enie koni. Na ulicy
pozostawa³y te¿ œlady wêdrówki tych zwierz¹t, tzw. placki i bobki koñskie -
i jak to siê ma do dzisiejszego deptaka? Chodzi³am tam z kaneczk¹ po mleko
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(pite ciep³e, prosto od krowy). Pani Potrzebska, kobieta pulchniutka, za-
wsze groŸnie mnie wita³a, gdy w niedzielê spóŸnia³am siê po mleko, s³owami
"Co tak póŸno, tak d³ugo œpisz, to oczy ci wygnij¹". Nie by³o to jednak z³oœli-
we. Tam pobiera³am nauki dojenia krowy, moja kole¿anka, córka gospodyni
- przybrana, ale kochana jak w³asna, uczy³a mnie tej sztuki. Biedne krowy
musia³y znosiæ moj¹ nieudolnoœæ. Nastêpny domek (nr 13) te¿ by³ bajkowy,
a mo¿e jeszcze bardziej ni¿ poprzednie, bo mia³ taki zewnêtrzny balkonik -
loggiê - os³oniêty metalow¹ porêcz¹. W tym domu mieszka³a para starszych
ludzi, przemi³ych zreszt¹. On zegarmistrz - pan Derfel - prowadzi³ warsztat
zegarmistrzowski, wydaje mi siê, ¿e pierwszy w Gubinie. I znów wysoka
kamienica (15), a w niej pierwszy szewc pan Maliszewski. Szewc jak to
szewc miewa³ swoje poniedzia³ki, ale buty robi³ elegancko. Po nim powsta³
sklep - pierwszy z damsk¹ odzie¿¹ sklep, pani Krzakowej, elegantki. Towar
sprowadza³a z Warszawy i mia³ wziêcie. Pod 17-tk¹ urzêdowa³ uprawniony
technik dentystyczny, to jest taki, który móg³ leczyæ, wyrywaæ zêby i wsta-
wiaæ. Pan Dubowik w Gubinie by³ od 45 roku. Tu siê na chwilê zatrzymam,
bo 17-tka to te¿ moje wieloletnie mieszkanie, takie, które czasem teraz w
snach tylko mi siê œni. Du¿o wspomnieñ m³odzieñczych z nim siê wi¹¿e. Ale
i takie, ¿e swoje pierwsze pieni¹dze na kieszonkowe zarabia³am, sprz¹taj¹c
gabinet dentystyczny 3 razy w tygodniu i klatkê schodow¹ (to by³ czas szko-
³y œredniej). Nr 19 - fryzjer, pan Sieradzki - udoskonala³ swój zak³ad fryzjer-
ski i powstawa³ salon, ile¿ osób bra³o u niego nauki. Zak³ad trwa³ wiele,
wiele lat, a po œmierci w³aœciciela zak³ad przejê³a córka Iwona.

Przechodz¹c Legnick¹ - nr 21 (dziœ sklep motoryzacyjny) w latach 40.
by³a tam restauracja, nie wiem czyja, ale wiem, ¿e pani Bildziukowa, zna-
komita kucharka (czy z wykszta³cenia?) mia³a tam udzia³. Ja znam ten
szczegó³ z opowiadañ mamy - tu muszê biæ siê w piersi, ¿e nie wszystko
zapamiêta³am, bo mnie wtedy, gdy opowiada³a, nie interesowa³o, a teraz jest
ju¿ za póŸno, ¿yje ona w swoim œwiecie i ju¿. Wiem tylko, ¿e weso³o tam by³o
i alkoholowo. W tym samym budynku by³ fotograf, pan Lange, prowadzi³
swój zak³ad - atelier Warszawianka - razem z ¿on¹ przez d³ugie lata. Ja
jakiœ czas mieszka³am z mam¹ pod tym numerem, w budynku-odnodze,
czyli w podwórku. Obok by³ ogród owocowy i tam z synem fotografa bra³am
swój pierwszy œlub z firank¹ na g³owie, niestety ojciec fotograf nie uwieczni³
tej pierwszej przysiêgi swojej latoroœli. Za ogrodem by³ plac, na którym od-
bywa³y siê targi koñskie i chyba œwinek. Bywa³o te¿, ¿e stacjonowali tam
Cyganie, ca³y tabor. Id¹c dalej mamy, a w zasadzie mieliœmy, mleczarniê, z
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kioskiem pe³nym w³asnych wyrobów, pysznej œmietany, mas³a i innych.
Czasem rozsiewa³a niezbyt przyjemny zapach, ale jakoœ nikt nie narzeka³ i
nie wystêpowa³, ¿e trzeba j¹ zlikwidowaæ. Dwa domy dalej zegarmistrz,
pojawi³ siê nowy, pan Staszczuk, pana Derfla ju¿ wówczas nie by³o. Dom
dalej - budynek szpitalny, stoj¹cy przy ulicy - najpierw by³ przychodni¹,
tam swoje pierwsze kroki stawia³ stomatolog dr Hadada. Na poddaszu by³y
pokoje dla personelu. Czynne by³o tylko jedno skrzyd³o. Ile¿ razy chcia³am
dowiedzieæ siê, co jest za tymi drzwiami tajemniczymi, a tam tylko uszko-
dzony mocno budynek (drugie skrzyd³o). Podwórko szpitalne by³o czêstym
miejscem mojej zabawy, to by³o wczesne dzieciñstwo. A tam tyle siê dzia³o.
Poniewa¿ kostnica by³a przy szpitalu, to karawany czêsto stamt¹d wyje¿d¿a-
³y, konne oczywiœcie, czarne. Te karawany ulic¹ Œl¹sk¹ wêdrowa³y do ko-
œcio³a Œw. Trójcy, a potem na cmentarz. Up³ywa³y lata, zmienia³y siê kara-
wany, na ³adniejsze, bogatsze w ozdoby, zmienia³a trasa, a potem "wyniesio-
no" kostnicê, bo powsta³ dom pogrzebowy. A wracaj¹c do szpitala - postano-
wiono go odbudowaæ i wyremontowaæ. Ten w g³êbi podwórka, w³aœciwy szpi-
tal funkcjonowa³, ale by³o coraz ciaœniej i trzeba by³o otworzyæ nowe oddzia-
³y szpitalne. W tym czasie nieco doros³am, na tyle, ¿e mog³am pomagaæ przy
urz¹dzaniu oddzia³u ginekologicznego - odwija³am wstêgi papieru, którym
"opatulone" by³y czêœci ³ó¿ek, tam pomaga³a moja mama i nie tylko ona.
wielu pracowników stanê³o do czynu spo³ecznego i nikt siê nie wstydzi³
pracowaæ za darmo ani tej nazwy "czyn spo³eczny", który to dziœ jest zwro-
tem nie do wypowiedzenia. Wszyscy cieszyli siê, ¿e oto powstaje szpital.
Wtedy nawet przez myœl mi nie przesz³o, ¿e kiedyœ bêdê tam pracowaæ, a ju¿
na pewno, ¿e bêdê pacjentk¹ oddzia³ów wewnêtrznego, chirurgicznego i tej-
¿e ginekologii. A dyrektor szpitala - ordynator oddzia³u dr Gwizdalski nie
uœcisn¹³ mi nawet rêki - wtedy.

Dalej ju¿ nie wypuszczam siê w ulicê Œl¹sk¹, choæ mo¿e wspomnê o pani,
która by³a postrachem handlowców i prywaciarzy (przepraszam za brzydkie
okreœlenie, ale wtedy u¿ywane), to pani Iwanowska. To by³a chyba jedyna
kobieta, której siê bano. A pracowa³a w Izbie Skarbowej.

Przechodzimy na praw¹ stronê ulicy, naprzeciw szpitala mieszka³ pan
Banasiak - to ten, który mia³ kiosk na wysepce u zbiegu ulic Wyspiañskiego,
Nowej i Chopina - tu gdzie dziœ skrzy¿owanie na tzw. œwiat³ach, a kiosk kon-
kretnie sta³ w miejscu obecnego trawnika i krzewów. Czego w tym kiosku nie
by³o, wszystko, czego dusza pragnê³a. W owych czasach kiosk by³ oblegany, a
pan Banasiak wiecznie uprzejmy. To by³y takie delikatesy. D³ugo sta³ ten
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kiosk, a¿ przyszed³ czas... No ale wracajmy na ulicê. Sklep pani Broni, wszy-
scy go znali, œwietnie zaopatrzony "w myd³o i powid³o" sklep spo¿ywczy. Pani
Bronia umiejêtnie zachwala³a swój towar, to by³a prawdziwa "pani Rzecka".
Szkoda, ¿e dziœ ju¿ takich nie ma. Nastêpny budynek znany z piekarza Maj-
chrzaka, w podwórku by³a piekarnia, gdzie wypiekano chleb - dobry, bo praw-
dziwy, bez tych wszystkich ulepszaczy. Piek³, te¿ ciastka, a prywatnie dla
znajomych piek³ torty smakowite ozdabiane ró¿ami z kremu. W tym podwór-
ku by³ te¿ magiel, du¿y, ciê¿ki, a wtedy z koszami pe³nymi bielizny biega³o siê
do magla, i ja mia³am taki obowi¹zek. Pomoc kolegów mog³a pewnego razu
okazaæ siê dla jednego z nich utrat¹ palców, bo gdy jeden dok³adnie chcia³
roz³o¿yæ zawiniêt¹ na wa³ek czêœæ poœcieli, drugi ju¿ w tym czasie ruszy³ z
werw¹ do krêcenia korb¹. Krzyk! Ale tyko lekko nadp³aszczony palec. I to
by³a ich ostatnia pomoc, wiêcej nie dali siê namówiæ.

Nastêpny budynek to s³ynna "Zag³oba", gdzie towarzystwo siedzia³o i
pi³o piwsko (przynajmniej nie pa³êtali siê po parkach) - och, jak tam by³o
gwarno i t³oczno. Za "Zag³ob¹" by³ sklep miêsny pana Rosiñskiego. Dobre,
jak w³asne wêdliny, a w czasach trudnych pan Rosiñski zawsze coœ mia³ dla
mnie pod lad¹. I wreszcie dom, w którym z mam¹ mieszka³am na poddaszu,
a bawi³am siê na strychu - to bardzo wczesne dzieciñstwo - a ¿eby je mi
umiliæ, pan Malinowski (prezes Nowej Ery - nie wiem czy tak siê wtedy
nazywa³a), zrobi³ mi piêkny domek dla lalek i mebelki, pamiêtam jasne, z
kwiatkami. Na parterze tego budynku mieszka³a rodzina p. Bildziuków, on
zapalony myœliwy, ona gospodyni domowa, œwietna kucharka - jak ju¿ wspo-
mnia³am. U nich czêsto spotykali siê warszawiacy i nie tylko, to by³y spo-
tkania towarzyskie, okazyjne. Ja tam te¿ bywa³am i podziwia³am ró¿ne
bibeloty skrzêtnie zbierane przez w³aœcicielkê i gramofon z korbk¹. Wolno
mi by³o je dotykaæ. Z tego okresu pamiêtam te przyjaŸnie i radoœæ spotyka-
j¹cych siê ludzi i chêæ niesienia pomocy, kiedy trzeba by³o. I mogê chyba
powiedzieæ, ¿e przetrwa³y do czasu odchodzenia w zaœwiaty. Wreszcie miej-
sce szczególne - pompa miejska, stoi do dziœ, ale czy czynna? Wtedy czynna,
woda pyszna, biega³o siê z wiaderkami, gdy zabrak³o jej w kranach. Obok
sta³y strzeliste drzewa, piêkne, wyprostowane, dziœ tylko wspomnienie. W
Gubinie nie kochaj¹ drzew. Kilkadziesi¹t metrów dalej, w g³êbi domek ma³y,
gospodarstwo, sk¹d te¿ wêdrowa³y krowy... Potem du¿y dwupiêtrowy dom -
na parterze krawiec Liszak, mêski krawiec. I nastêpny dwupiêtrowy - tam
wprowadza siê pierwszy "RUCH" z dyrektorem czy kierownikiem (z rodzin¹),
panem Bednarskim. Po likwidacji "RUCHU" powsta³ sklep papierniczy i
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tak trwa do dziœ. W kolejnym
domu piêtrowym znajdowa³o
siê pogotowie ratunkowe, na
piêtrze by³o du¿e pomieszcze-
nie, w którym odbywa³o siê
spotkanie z Miko³ajem dla
dzieci pracowników s³u¿by
zdrowia. Dostaliœmy paczki i
by³a fajna zabawa, tyle pamiê-
tam. Potem wprowadzi³o siê
jakieœ wojsko - WSW? A po-
gotowie przeprowadzi³o siê do
budynku na ulicy Kunickie-
go. Dziœ budynek wygl¹da nie-
ciekawie. W g³êbi podwórka
znajdowa³a siê siedziba ener-
getyki, tu jedno z nazwisk -
Adamski - chyba szef albo
g³ówny majster. Po zmianie
siedziby powsta³a tam Spó³-
dzielnia Lekarska, gdzie pra-
cowa³ lekarz Gwizdalski, a to
znaczy, ¿e by³a to poradnia
dla kobiet. Dwa domy dalej
te¿ mieszka³am, ale tam by³am ma³a i niewiele pamiêtam. Wspomnê o pa-
niach, które pojawi³y siê w Gubinie, nazywaliœmy je inwalidkami (dziœ ³ad-
niej siê okreœla inwalidztwo - niepe³nosprawnoœci¹), mieszka³y na pocz¹tku
ulicy Œl¹skiej i ³apa³y oczka w poñczochach, taka pierwsza repasacja. Ño i
w koñcu sklep, który od lat, a œmiem twierdziæ od pocz¹tku swojego istnie-
nia, nie zmienia³ siê, to sklep z materia³ami i pasmanteri¹, pierwsza sprze-
dawczyni to pani Kuœwik.

Napisa³am o kawa³ku mojej ulicy, gdzie mia³am kole¿anki i kolegów, nie-
którzy do dziœ mieszkaj¹ w Gubinie. Niewiele to wnios³o do historii miasta, ale
przypomnia³am o jego mieszkañcach, o których ju¿ niewielu pamiêta.

Ulica Œl¹ska we wrzeœniu 2006 roku
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Modlitwa zes³anych

To jak z³y sen, koszmar, o którym chcemy szybko zapomnieæ, ale nie mo¿emy, bo
jest w nas, bo nie jest tylko senn¹ mar¹, ale jest czêœci¹ nas. Jest jak modlitwa, któr¹
codziennie odmawiamy i która bêdzie nam towarzyszyæ do koñca naszych dni - tak o
pobycie w Kazachstanie mówi dziœ Stanis³awa Matuszak - sybiraczka uhonorowana w
roku 2006 przez Prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego Krzy¿em Zes³añców Sybiru.

Do œmierci mieszka³a przy ulicy Nowotki.

Marek Matuszak - Gdzie mieszka³a Pani przed wojn¹?
Stanis³awa Matuszak - Przed wojn¹ mieszka³am w Stanis³awowie,

niedaleko Lwowa, na terenie dzisiejszej Ukrainy, ale przed wojn¹ to by³a
Polska, nasza Ojczyzna. Moja rodzina mieszka³a tam od wielu pokoleñ. Tato
by³ ogrodnikiem, a mama krawcow¹.

M.M - Czy pamiêta Pani dzieñ wkroczenia do Pani miejscowoœci wojsk
Armii Czerwonej?

S.M - Do mojej miejscowoœci nie wkroczy³y bezpoœrednio oddzia³y Armii
Czerwonej. Prawdopodobnie Stanis³awów nie by³ miejscem strategicznym.
Wiedzieliœmy jednak o wybuchu wojny i od wrzeœnia 1939 roku ¿yliœmy w
wielkim strachu. Od pocz¹tku znajdowa³ siê u nas posterunek i prawie
codziennie przyje¿d¿a³o NKWD, zabierali niektórych ludzi, mówiono nawet,
¿e ich rozstrzeliwano. Prawd¹ by³o, ¿e ich rodzina nie wiedzia³a, co siê z
nimi sta³o.

M.M - Wiele mówiono o negatywnej postawie Ukraiñców wobec Pola-
ków. Czy w Pani otoczeniu mieszkali Ukraiñcy i jak zachowywali siê oni
wobec Pani rodziny i innych Polaków?

S.M - W naszym s¹siedztwie mieszkali Ukraiñcy. Przed wojn¹ ¿yliœmy
normalnie, choæ wiadomo by³o, ¿e mamy inny jêzyk, religiê. Po wybuchu
wojny od¿y³y jednak duchy przesz³oœci. Ukraiñcy zawsze chcieli mieæ w³a-
sne pañstwo, a d³ugo byli pod polsk¹ w³adz¹. Myœlê, ¿e chcieli wykorzystaæ
sytuacjê i trochê zemœciæ siê na Polakach. Ja nie pamiêtam ¿adnych mor-
derstw. Pamiêtam tylko, ¿e jak nas wywozili, to Ukraiñcy cieszyli siê i od
razu na naszych oczach okradali nasze gospodarstwa. Teraz wiem, ¿e oni
znali prawdê, wiedzieli, ¿e my ju¿ tam nigdy nie wrócimy. My wierzyliœmy,
¿e nied³ugo znów bêdziemy w domu i dlatego tak bardzo nas to bola³o.

M.M - Kiedy i w jaki sposób dowiedzieliœcie siê o planowanym wywozie
Polaków na Wschód i czy znaliœcie powody przymusowego przesiedlenia?

S.M - S³yszeliœmy o wywozie Polaków, ale nikt nas oficjalnie nie informo-
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wa³, nie uprzedza³. Choæ mia³am zaledwie 11 lat, to widzia³am i czu³am, ¿e
dzieje siê coœ z³ego, ¿e moi rodzice nie s¹ tacy jak dawniej. Pamiêtam te¿
dok³adnie ostatni dzieñ w moim rodzinnym domu. By³o wczeœnie, choæ ju¿
nie spaliœmy, nagle do domu bez pukania wszed³ Rosjanin. By³ ubrany w
wysokie skórzane buty i skórzany p³aszcz. Mama, gdy go zobaczy³a, zaczê³a
p³akaæ, tatuœ poderwa³ siê na równe nogi i sta³ wyprostowany zas³aniaj¹c
mnie. Siedzia³am na ³ó¿ku i wiedzia³am, ¿e ten dzieñ zmieni wszystko. Ro-
sjanin podszed³ do sto³u, wyci¹gn¹³ z raportówki jakieœ papiery i pokiwa³ na
tatê, by poszed³. Kaza³ mu coœ podpisaæ i powiedzia³, ¿e mamy siê ubraæ i
zabraæ ze sob¹ jedn¹ parê ubrañ na przebranie i za 10 minut byæ gotowi i
staæ na drodze przed domem. Mama nadal p³aka³a, ale zaczê³a jak robot
pakowaæ rzeczy do tobo³ka. Tato podszed³ do mnie, pog³aska³ mnie po g³owie
i przytuli³. Nikt nie wiedzia³, co z nami bêdzie. Gdy wyszliœmy przed dom,
¿o³nierze zabrali nas wszystkich razem. Jeden z nich, pewnie oficer, powie-
dzia³,  ¿e z powodu zbli¿aj¹cego siê frontu dla naszego bezpieczeñstwa musz¹
nas wysiedliæ, ale tylko na dwa tygodnie, dlatego nie musimy ze sob¹ nic
zabieraæ. ¯o³nierze bêd¹ pilnowaæ naszych domów i gospodarstw i gdy wró-
cimy, wszystko bêdzie na miejscu. Nikt nie wierzy³, ¿e oficer mówi prawdê,
bo kto mia³by niby karmiæ i obrz¹dzaæ zwierzêta. Wszyscy jednak s³ysz¹c,
¿e zbli¿a siê front, wierzyli w to i mieli nadziejê, ¿e dziêki wykwaterowaniu
prze¿yj¹, a potem wróc¹ do domu. Dziœ wiem, ¿e wszystko to by³o k³am-
stwem, a w lutym 1940 roku na Ukrainie nie by³o frontu. Wojna w ZSRR
rozpoczê³a siê dopiero w czerwcu 1941 roku. Mówili tak, abyœmy siê nie
buntowali, aby nas przestraszyæ i zostawiæ nadziejê na powrót. Dziœ nie
wiem, po co…

M.M - Czy ca³a Pani rodzina zosta³a wywieziona?
S.M - W tym strasznym dniu wywieziono ca³a moj¹ rodzinê: mnie, moich

rodziców, siostrê mamy Mariê, mojego dziadka ze strony mamy, a tak¿e
dziadków ze strony taty. Razem z nami zosta³a wywieziona te¿ ca³a rodzina
naszych s¹siadów - Wojtygowie.

M.M - Jak przebiega³ transport ludnoœci na Wschód?
S.M - Transport to dobre okreœlenie. Najpierw za³adowano nas na ciê¿a-

rówki i wywieziono ze wsi, nie mówi¹c nam, dok¹d jedziemy. ¯o³nierze,
którzy siedzieli na ciê¿arówkach, nie pozwalali nam rozmawiaæ ze sob¹ po
polsku. Po godzinie dojechaliœmy do torów kolejowych. Nie by³o tam ¿adnej
stacji. W szczerym polu pokrytym œniegiem zaczêto nas ³adowaæ do wago-
nów towarowych. Ciê¿arówki ci¹gle podje¿d¿a³y, a nas pakowano w wago-
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nach. By³o strasznie zimno. Na œrodku ka¿dego wagonu sta³a koza, taki
ma³y piecyk, który nie by³ w stanie nas ogrzaæ, a drzewa  na opa³ i tak nie
by³o. To by³ prawdziwy koszmar, choæ wtedy jeszcze nie wiedzieliœmy, jak
d³ugo bêdziemy tak "podró¿owaæ".

M.M - Jak d³ugo trwa³a podró¿?
S.M - Jechaliœmy ca³y miesi¹c, bez jedzenia i bez picia. Na postoju dosta-

waliœmy co drugi dzieñ kawa³ek chleba, "piliœmy", zlizuj¹c lód z wagonów.
W dzieñ najczêœciej staliœmy na stacji, a w nocy jechaliœmy. Poci¹g by³ tak
d³ugi, ¿e na zakrêcie nie by³o widaæ koñca. Jechaliœmy ca³y czas na wschód
i doroœli domyœlali siê, ¿e jedziemy na zes³anie, do krainy wiecznych mro-
zów, na przys³owiowy koniec œwiata. By³a w nas wtedy jednak nadzieja, bo
skoro Rosjanie nie zabili nas od razu, tylko transportuj¹ nas, to mo¿e to
tylko przesiedlenie i mo¿e jeszcze bêdzie normalnie?

M.M - Dok¹d zostaliœcie wywiezieni?
S.M - Po miesi¹cu koszmaru, jazdy z trupami i ludzkimi odchodami,

g³odni i przera¿eni dotarliœmy do Kazachstanu - krainy, o której nikt z nas
wczeœniej nie s³ysza³.

M.M - Gdzie i w jakich warunkach zostaliœcie zakwaterowani?
S.M - Gdy kazali nam wysiadaæ z wagonów, by³ marzec, nadchodzi³a

wiosna. Szliœmy pieszo oko³o 10 kilometrów pod eskort¹ ¿o³nierzy. Tak do-
tarliœmy do Sowchozu Czekat. Tu czeka³y na nas wykopane ziemniaki i
nory w ziemi. Pamiêtam rozpacz mamy, gdy pokazano nam, gdzie mamy
mieszkaæ. Ojciec tylko zacisn¹³ zêby i cicho powiedzia³: "Damy radê. Naj-
wa¿niejsze, ¿e ¿yjemy i jesteœmy razem". Ale tak dobrze by³o krótko.

M.M - Proszê powiedzieæ, gdzie Pani pracowa³a i czym zajmowali siê
Pani najbli¿si?

S.M - Od razu wszyscy doroœli zostali skierowani do pracy. Ich rol¹ by³o
karczowanie, praca w kopalniach i przygotowywanie dróg i torów. W jed-
nym miejscu koczowali zawsze maksymalnie pó³ roku i potem byli przewo-
¿eni w nastêpne miejsca. Dzieci, tak jak ja, nie musia³y pracowaæ. Zajmo-
wa³y siê one domem, przygotowywaniem np. jedzenia, a najczêœciej by³a to
zupa z pokrzywy.

M.M - Czy otrzymywaliœmy zap³atê za wasz¹ pracê?
S.M - Nikt nie dostawa³ ¿adnej zap³aty, chyba ¿e baty za najmniejsz¹

formê sprzeciwu. Pracuj¹cy dostawa³ pó³ kilo chleba, a niepracuj¹cy 0,2 kg
i to by³o wszystko, co otrzymywa³a moja rodzina. "Za ma³o, by prze¿yæ, a za
du¿o, by umrzeæ". Ludziom, którzy pracowali w Ko³chozach czasami uda³o
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siê ukraœæ kilka garœci zbo¿a i na tym gotowa³o siê zupê i trzeba przyznaæ,
¿e to by³ wyj¹tkowy rarytas. W sklepach, w pobliskich Szczerbaktach by³y
tylko cukierki i kapusta kiszona, ale i tak nikt z nas Polaków tego nie
kupowa³, bo nie mieliœmy pieniêdzy.

M.M - Czy ktoœ z Pani bliskich zmar³ w Kazachstanie?
S.M - Pobyt w Kazachstanie wci¹¿ przynosi³ œmieræ kogoœ bliskiego.

Najpierw zmarli dziadkowie z powodu przepracowania, a tak¿e bardzo wy-
sokich temperatur latem i bardzo niskich zim¹. Dziœ jednak wiem, ¿e tak
naprawdê umarli z g³odu. Niewielkie porcje ¿ywnoœci nie pozwala³y prze¿yæ
ca³ej rodzinie, dlatego starsi oddawali swoje racje chleba m³odszym, a sami
umierali z g³odu i wycieñczenia. Ktoœ musia³ prze¿yæ, by daæ œwiadectwo
tragedii i bestialstwu, ktoœ musia³ wreszcie byæ wolnym, mieæ nadziejê i
mieæ co jeœæ, to by³a swoista inwestycja w przysz³oœæ i pamiêæ, w prawdê,
któr¹ musi us³yszeæ ludzkoœæ, oni przecie¿ nie chcieli umieraæ bezimiennie,
bez sensu. Chcieli, by ich œmieræ by³a œwiat³em nadziei dla ich potomstwa,
dla kolejnych pokoleñ Polaków, którzy zawsze umieli walczyæ. Rok 1944 by³
tragiczny dla mnie - dziecka, które i tak niejedno widzia³o i prze¿y³o. W
1941 roku po podpisaniu uk³adu Sikorski-Majski zaczêto formowaæ oddzia³y
polskiej armii w Bazu³uku pod dowództwem  gen. W³. Andersa. Mój tato,
gdy tylko do naszego ko³chozu dotar³y te wieœci, za wszelk¹ cenê chcia³
walczyæ. Uwa¿a³, ¿e to jego obowi¹zek. Rosjanie nie chcieli puszczaæ Pola-
ków, wiêc którejœ nocy uciek³ wraz z dwoma innymi Polakami i s³uch po
nim zagin¹³. Wiosn¹ 1944 roku mama dosta³a wysokiej gor¹czki i nie mog³a
pójœæ do pracy. Spêdza³am przy niej dnie i noce. Bardzo cierpia³a, majaczy³a,
ci¹gle wo³a³a ojca. Po dwóch tygodniach zmar³a, prawdopodobnie na tyfus.
Zabrano jej wychudzone cia³o. Ja z cioci¹ œciê³yœmy kilka wielkich traw i
przykry³yœmy je. Nikt nie kopa³ grobu, nie sk³ada³ kwiatów i nie pali³ zni-
czy. To jest najwiêksza rana w mym sercu - moja matka nie ma pomnika, na
którym mo¿na zapaliæ znicz. Czym zas³u¿y³a sobie na tê tu³aczkê dusz?
Chyba tylko tym, ¿e by³a Polk¹.

M.M - Kiedy i jak dowiedzia³a siê Pani o zakoñczeniu wojny?
S.M - My nie od razu dowiedzieliœmy siê o koñcu wojny, tym bardziej ¿e

gdy skoñczy³a siê wojna w Europie, ZSRR nadal prowadzi³o walki z Japo-
ni¹. Ja ju¿ wtedy tak naprawdê by³am sierot¹. Mama nie ¿y³a, a tato nie
dawa³ znaku ¿ycia. Opiekowa³a siê mn¹ ciocia Maria i to ona latem 1945
roku przynios³a do domu tê wieœæ, ale nikt z nas nie wiedzia³, czy to prawda.

M.M - Czy mogliœcie bez problemu wróciæ do Polski?
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S.M - Najpierw baliœmy siê nawet o to pytaæ, ale wiosn¹ 1946 roku przy-
szed³ do nas urzêdnik i pyta³, czy chcemy wracaæ do Polski. Nie do domu, ale
do Polski. Dla nas te s³owa by³y jak zbawienie. Oczywiœcie, ¿e chcieliœmy
wracaæ.

M.M - Jak znalaz³a siê Pani w Gubinie?
S.M - Przy wyjeŸdzie z Kazachstanu pojawi³ siê problem z moim powro-

tem. Urodzi³am siê w 1930 roku, by³am wiêc niepe³noletnia i bez rodziców.
Jako sierota powinnam trafiæ do domu dziecka w ZSRR. Nie mia³am doku-
mentów, bo ciotka mój akt chrztu spali³a. Powiedzia³yœmy urzêdnikom, ¿e
urodzi³am siê wczeœniej i tak uda³o mi siê wyjechaæ z dziadkiem Gacem i
cioci¹ Mari¹. Znowu wsadzili nas do wagonów towarowych i zawieŸli do
Brzeœcia, ale teraz nikt z nas nie narzeka³. Wszyscy byli zadowoleni, jecha-
liœmy do kraju, do Ojczyzny, znów czuliœmy siê wolni.

Do Gubina dotar³am przez przypadek. Gdy dojechaliœmy do Brzeœcia,
wiedzieliœmy, ¿e nie mo¿emy wróciæ do Stanis³awowa, bo granice zosta³y
przesuniête i nasz dom le¿y na terenie ZSRR, a tego nikt nie chcia³. Lepsza
by³a droga w nieznane, ni¿ powrót w niewolê. Na dworcu w Brzeœciu roz-
dzielano nas po dwa wagony: do Gorzowa Wlkp., Gubina i Zielonej Góry. My
trafiliœmy do Gubina, cokolwiek mia³o to znaczyæ, znaczy³o dom.

M.M - Kiedy nawi¹za³a Pani kontakt z ojcem?
S.M - Po osiedleniu siê w Gubinie poszukiwa³am ojca, ale niestety bez-

skutecznie i w³aœciwie ju¿ pogodzi³am siê z jego œmierci¹. Gdy jesieni¹ 1949
roku dosta³am list z PCK z informacj¹, ¿e poszukuje mnie zamieszka³y w
Kanadzie, w Toronto Józef Bandur, có¿ to by³a za radoœæ. Ja - choæ ju¿
doros³a - poczu³am siê dzieckiem, a nie sierot¹. Choæ daleko, ale mia³am
ojca, który mnie odnalaz³.

M.M - Czy potrafi Pani wybaczyæ ludziom, którzy narazili Pani¹ i Pani
rodzinê na tak¹ golgotê?

S.M - Wybaczyæ? A co oznacza to s³owo? Nie mieæ ¿alu? Jeœli tak, to ju¿
nie mam, nie czujê z³oœci, ale jeœli zapomnieæ - to nie mogê i potrafiê. Do dziœ
z wielkim szacunkiem odnoszê siê do kromki chleba, bo wielokrotnie mi jej
brakowa³o. Nie mogê zapomnieæ dnia œmierci mamy, buntu i bezradnoœci, a
tak¿e gniewu i ¿alu do Pana Boga, który chyba odwróci³ od nas wzrok. Na
pewno codziennie modlê siê za wszystkich, którzy tam zostali. Skoro wiêc
pogodzi³am siê z Panem Bogiem, to i chyba wybaczy³am.

M.M - Czy zosta³a Pani odznaczona orderem?
S.M - Nie oczekiwa³am nawet odznaczenia, choæ muszê przyznaæ, ¿e by³o
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mi mi³o, kiedy w³adze naszego kraju pamiêtaj¹ nie tylko o tych, którzy
walczyli z broni¹ w rêku, ale i te¿  o nas, Sybirakach - zes³anych na kraniec
œwiata.

M.M - Czy chcia³aby Pani przekazaæ coœ m³odemu pokoleniu ludzi, któ-
rzy nie znaj¹ wojny, dla których Pani prze¿ycia to fragment podrêcznika do
historii?

S.M - Dziœ m³odzi ludzie nie zawsze doceniaj¹ to co maj¹, wydaje im siê,
¿e ludzie ¿yli tak i w poprzednich pokoleniach. Chcia³abym, aby dzisiejsze i
nastêpne pokolenia nie musia³y przechodziæ takich katuszy. My, wasi dziad-
kowie, cierpieliœmy za was i abyœcie pamiêtali, ¿e nasza historia to te¿ czêœæ
waszego ¿ycia. Szanujcie wspomnienie o naszym losie i przeka¿cie go swoim
dzieciom. Tak, by nasza historia by³a ¿ywa w pamiêci przysz³ych pokoleñ.

Legendy z Ziemi Gubiñskiej

Husyci w Guben
* Nim Husyci zdobyli Guben na ulicy nazwanej póŸniej Hundgasse

(Psia uliczka), odby³a siê straszna walka. Krew z góry sp³ywa³a, któr¹
psy zlizywa³y. St¹d nazwa ulicy Hundgasse. Od tego czasu ludziom czasa-
mi towarzyszy w nocy widok bia³ego psa (nigdy czarnego).

Przypomnê, ¿e czescy Husyci napadli na miasto w 1429 roku, a Hund-
gasse to obecna ulica Repatriantów na Wzgórzu Lubszañskim.

* Na ulicy Pförtenerstraße (obecnie ulica Œl¹ska) Husyci zamurowali
kobietê, której rêce i nogi zwi¹zali. PóŸniej do tego domu trafi³ niemiecki
oficer. Kobieta dzwoni³a ³añcuchami na rêkach. Oficer us³ysza³ dŸwiêki i
poleci³ rozbiæ œcianê. Jeszcze ¿yj¹c¹ kobietê uwolni³.

W kontekœcie najazdu Husytów przytoczê jeszcze legendê o pobliskim
jeziorze w Deulowitz, za "Festschrift zur 775-Jahr-Feier. Ksiêga jubile-
uszowa z okazji 775 rocznicy miasta Guben", s. 49: "Nad jeziorem w Deu-
lowitz pewien mê¿czyzna chcia³ ³owiæ ryby. O godzinie 12 wêdka siê poru-
szy³a, a kiedy wyci¹ga³ zdobycz, ktoœ uderzy³ go w policzek. Ucieka³, ale
dalej dostawa³ po twarzy. Innym razem mê¿czyŸni chcieli wypuœciæ wodê z
jeziora, ale równie¿ zostali spoliczkowani. Mówi siê, ¿e w jeziorze le¿y
zrabowany przez Husytów skarb, który stoczy³ siê ze wzgórza Kalten-
born. Husyci, którzy chcieli go wydobyæ z wody, utonêli i nikt inny nie
móg³ ju¿ skarbu wydobyæ.



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG 43

Jedna z metod wykorzystywanych w badaniach pocho-
dzenia ludnoœci to analiza rozprzestrzeniania nazwisk
charakterystycznych dla danej kategorii narodowoœcio-
wej  - podkreœlili Mariusz Kowalski i Przemys³aw Œle-
szyñski w artykule "Migracje Polaków do Niemiec w
œwietle czêstotliwoœci wystêpowania najbardziej popu-
larnych polskich nazwisk" - Przegl¹d Zachodni nr 2,
Poznañ 2010.

Na pocz¹tek nieco wprowadzenia w historiê. W roku 1236 zmar³ kaszte-
lan Szyd³owa nad Odr¹, ko³o wsi £omy, zapisany ³acin¹ Dirizslaus. Dzier-
¿ys³aw, Dzir¿s³aw, Dziers³aw, Dzirs³aw - staropolskie imiê, z³o¿one z cz³o-
nów Dzier¿y- ("trzymaæ") i -s³aw ("s³awa"). Oznacza³o prawdopodobnie "tego,
który posiada s³awê".

Lubuski historyk Stanis³aw Kowalski zauwa¿y³, ¿e nieliczne nazwiska
patrycjuszy zapisane w dokumentach z koñca XIII stulecia potwierdzaj¹, i¿
element niemiecki sprawowa³ rz¹dy w Gubinie, gdzie przewa¿a³a rodzima
ludnoœæ ³u¿ycka (s³owiañska). Niektórzy z uprzywilejowanych, jak Lemkin
czy Godini, mogli mieæ s³owiañskie korzenie. Jêzykiem urzêdowym, gospo-
darczym by³ jêzyk niemiecki, wiêc £u¿yczanie ulegali germanizacji.

Ju¿ w czasach póŸnego œredniowiecza pojawi³y siê pierwsze polskie na-
zwiska w Niemczech. Ludnoœæ wymienia³a siê dziêki zwi¹zkom politycz-
nym. Na przyk³ad Saksonia z Gubinem w latach 1697-1706 i 1733-1763
by³a w unii personalnej z Polsk¹ (August II Mocny i jego syn August III
Sas). Nasze nazwiska przenika³y z regionów pogranicza do Berlina i innych
regionów Brandenburgii, w tym £u¿yc. Emigranci z terenów rdzennie pol-
skich pojawiali siê za prac¹ w Niemczech i po powstaniach, gdy spora czêœæ
naszego terytorium znalaz³a siê pod panowaniem pruskim, i po rozbiorach.
W Zag³êbiu Ruhry na pocz¹tku XX wieku 40 procent mieszkañców gminy
Bottrop by³a pochodzenia polskiego i dlatego zwano j¹ Ma³¹ Warszaw¹. Po I
wojnie œwiatowej czêœæ ludnoœci pogranicza polsko-niemieckiego wyemigro-
wa³a do Niemiec, nie widz¹c przysz³oœci w odrodzonym pañstwie polskim.
Konsekwencje II wojny œwiatowej tak¿e spowodowa³y fale migracji. Wielu
wykorzystywa³o prawo do niemieckiego obywatelstwa z przyczyn politycz-

Polskie nazwiska w Guben i najbli¿szej
okolicy
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nych i ekonomicznych w póŸniejszych latach (g³ównie 1956-1989).
Nazwiska polskie ulega³y mocnemu zniekszta³caniu poprzez dostosowy-

wanie siê do wymowy i pisowni niemieckiej. Wielu Niemców mia³o przod-
ków Polaków. S¹ i Polacy z korzeniami niemieckimi.

Niektóre Ÿród³a (np. niemieckojêzyczna Wikipedia) podaj¹, ¿e 13 procent
mieszkañców Niemiec, tj. oko³o 10 mln ludzi ma polskie nazwiska. Wcze-
œniej wymienieni naukowcy doszli do wniosku, ¿e to liczba zawy¿ona i trzy-
maj¹ siê liczby 4 procent (ok. 3 mln mieszkañców).

Nazwisko Kaczmarek wystêpuje szczególnie w s¹siaduj¹cej z Gubinem
Brandenburgii i Saksonii. Na dawnym polsko-niemieckim pograniczu wy-
stêpuj¹ nazwiska takie, jak: Janke, Radtke, Reschke, Liedtke, Mielke, Pas-
chke. Pochodziæ one maj¹ od zdrobnieñ typu Janek, Radek, Lutek, Mi³ek,
Paszek - licznie rozpowszechnionych na £u¿ycach. To mog¹ byæ nazwiska
zachodnios³owiañskie, bo nosili je zgermanizowani Polacy, Pomorzanie,
Obodrzyci, Wieleci i Serbowie (£u¿yczanie). Dostêp do urzêdowego rejestru
mieszkañców Niemiec i wsparcie  jêzykoznawców wyjaœni³oby wiêcej.

W 1924 r. w ósmej klasie gubiñskiej Hindenburgschule uczy³y siê m.in.:
Inge Jurczyk, Johanna Majerowicz, Margot Karpinski, Elfriede Schempin-
ski. Do szko³y w Germersdorf  (Jaromirowice) chodzi³a Gisela Gierszewski,
urodzona 17.11.1928.

Nazwiska polskie, które wynotowa³em ze spisu telefonów Guben z 1941
roku, to m.in.:

Brodniewicz Marie, Blumengesch., Oststr. 41; Janke A., Sportart., Lin-
dengraben 4; Mikulski Karl, Major a.D., Grüne Wiese 45; Ozegowsky Frie-
da, Korsett- u. Bandagengesch., Herrenstr. 5; Wengelewsky W., Obsthdlg.,
Haagstr. 3; Wieczorkowski Adolf, Obst- u. Südfruchthdlg., Kupferhammerstr.
76; Wiewiorowski Wilhelm, Dr. med. Dent., Zahnartz, Klosterstr. 11.

W wykazie mieszkañców Guben z 1939 r. spotykamy ponad 120 nazwisk
brzmi¹cych z polska: Antkowiak, Antonczyk, Babeliowsky, Bandursky,
Bartoszek, Braciszewski, Braczyczewski, Budnarowski, Budschinsky, Bu-
dzinski, Bukowski, Buliczak, Chowanski, Cierpiñska, Cieszynski, Cybul-
la, Czempinski, Dombrowski, Dziakowski, Fenglerski, Figura, Goryniak,
Gronowski, Jacubowski, Kachelski, Kaczmarek, Karpinski, Kazmierczak,
Kaszmierowski, Kazmierski, Krakowsky, Kuklinsky, Kulawik, Kupczyk,
Laganski, Lalowski, Lawnik, Lewandowsky, Macpolowski, Madeja, Ma-
drowski, Majerzak, Malicki, Malinsky, Malszewsky, Malzewski, Matecki,
Matuschewski, Mielcarek, Mlynarchkowski, Nowacki, Nowaczek, Nowak
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(nazwisko najbardziej popularne w Polce, ale i w innych krajach s³owiañ-
skich, g³ównie w Czechach i S³owenii), Nowakowski, Ozegowsky, Pawel-
czyk, Pawlik, Pawlikowsky, Pawlowski, Pawski, Pechota, Pietrowski, Plat-
kowiak, Polske, Poniatowski, Przygoda, Radke, Radowsky, Radschikow-
sky, Ratajczak Michael (Micha³, motorniczy, zamieszka³y przy Crossener
Str.,  pierwszy powojenny burmistrz Gubina), Rosin, Rosowsky, Roszykie-
wicz, Sakowski, Salefsky, Salewska, Sawinski, Skupka, Sklenicka, Sko-
nieczny, Skorski, Skrzipek, Slominski, Smukowski, Sobczyk, Sobieralski,
Sobkowski, Spyra, Sraniewicz, Stachowiak, Stachowski, Stasinski, Stasie-
witz, Staskiewicz, Swidlowski, Swoboda, Szepansky, Szymansky, Tomczak,
Wabinski, Walkowiak, Waloszczyk, Waloszyk, Wasilewski, Wazlawski,
Wensiecki, Werblowsky, Wieczorek, Wieczorkowsky, Wisnewski, Wiszna-
witzki, Witkowski, Zakrzewski.

O wy¿ej wymienionym nazwisku Swoboda w Gubener Heimatbrief 2/
1991 (s. 116) jest wymieniony Gottfried ur. 15.07.1925, zamieszka³y przy
Grüne Wiese 86, Ginstersteig 16.

W przedwojennym Guben by³y nazwiska, z którymi mo¿na spotkaæ siê
dziœ w Gubinie, jak: Burchardt, Pietsch, Swoboda czy Walkowiak.

Pani Christel z d. Wieczorek, po mê¿u Schollmeyer, mieszkaj¹ca obecnie
w Heilbronn, odwiedzi³a SPZG w maju 2009. Jako dziecko mieszka³a z ro-
dzicami przy Moœcie Pó³nocnym (Nordbrücke 1), przy koñcu ul. Piastow-
skiej. Most wybudowano wraz z przylegaj¹cym do niego domem w roku
1928. Pañstwo Wieczorek prowadzili w domu ciastkarniê, gdzie mieszkañ-
cy miasta i turyœci z Berlina, przed wejœciem na Wzgórza Gubiñskie, posila-
li siê czekolad¹, orzeszkami i kaw¹.

Analiza zawodów, miejsc pracy ww. osób o polsko brzmi¹cych nazwi-
skach wskazuje, ¿e wœród nich byli zwykli robotnicy np. w fabryce kapelu-
szy, œlusarze, fryzjerzy, krawcy, kupcy, praczka, mechanik, robotnik rolny,
kucharka, doro¿karz, garbarz, malarz, murarz. Trafili siê wœród nich tak¿e
podoficerowie wojska, ober¿ysta, kupiec, pielêgniarka, komisarz kryminal-
ny, in¿ynier budowlany, sztygar, nauczyciel i lekarz.

A w powiecie Guben? We wsi Seitwann (¯ytowañ) przed wojn¹ mieszka³
m.in.: Konietzek. W latach 1921-1929 do szko³y powszechnej w Scherne-
witz (Czarnowice) uczêszczali m.in.: Willi Bonkowski (nauczyciel Paul Bon-
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kowski - zapewne jego ojciec) i Regina Bojaronski.
W klasie 1b liceum dla ch³opców w Guben 1938 uczniami byli m.in.:

Gerd Brocki, a w klasie 5 katolickiej szko³y powszechnej w Guben - Marga-
rete Sobiralski i Wilski  - napisano w Gubener Heimatbrief 2/1995 (s. 92).

Obecnie w Guben tak¿e nie brakuje polsko brzmi¹cych nazwisk. We-
d³ug spisu telefonów z 2007/2008 mo¿na spotkaæ m.in.:  Antonczyk, Arente-
wicz, Baranowski, Baranski, Barutzki, Bielinski, Balszcyk, Blazejczyk,
Boranski, Boruzki, Budkiewicz, Bukowski, Cichon, Czosnykowski, Dolat-
ta, Dombrowski, Drebinski, Drogan, Drozdziok, Dudek, Dulas, Dumalski,
Dziuba, Gajda, Galetzka, Gdeczyk, Gesikiewicz, Glinkowski, Godlowski,
Golczewski, Golenia, Gordzielik, Grabowski, Grajewski, Grzonka, Grzy-
bowski, Jablonski, Jagiello, Janiak, Janiska, Jankowska, Jarzabek, Ja-
szewski, Jelonek, Jesikiewicz, Jeziorowski, Kaczmarek, Kaczorowski, Ka-
lemba, Kasiborski, Kasprzyk, Kmiecik, Kolaska, Kolodziej, Konieczny, Ko-
sciolek, Koslowski, Kotynski, Kovalik, Kraiczyk, Krajewicz, Kromorowski,
Kubiak, Lakomiec, Latuszek, Leschniewski, Lesnicki, Libawski, Losen-
sky, Ludwicki, Lutkowski, Machnik, Malecki, Malszewski, Markowski,
Markowsky, Matuszewski, Matysik, Michta, Mielzarek, Mierzwa, Moczul-
ski, Morcinek, Mrzyglodzik, Mudra, Mysliwczyk, Nowaczek, Nowerski,
Nowitzki, Nowka, Nawrtoth, Nowski, Nozinsky, Osadnik, Ostrowski, Pa-
jaczkowski, Pech, Piasecki, Piatkowski, Pietrucha, Pilat, Piontkowski,
Polka, Przybyla, Puder, Raczkowski, Raczynski, Radny, Radomski, Radt-
ke, Ratke, Rogolsky, Rogolski, Roman, Romanczyk, Romankiewicz, Rozycz-
ka, Sadowski, Sajak, Sakowski, Salewsky, Sandrowski, Sawetzki, Sbroja,
Schienitzki, Smukalski, Sniegocki, Sobania, Sobczak, Szczesny, Szepan-
ski, Sznura, Szumny, Szymanowicz, Thomaschewski, Tomczak, Torka, Tra-
ska, Trzeba, Trzyskiel, Walkowiak, Wanitschka, Wesolowski, Wieche, Wie-
czorek, Wilczek, Wojciechowski, Wojcik, Wojtas, Wystrach, Zadurski, Za-
krzewski, Zdunski, Zmudczynski, Zyminski.

W Peitz ksi¹¿ka telefoniczna wymienia m.in.: Banowski, Bartel, Bera-
nek, Blaszyk, Broda, Dycha, Gargula, Groch, Gutowski, Jablonski, Ku-
bitzki, Kuchar, Kulka, Kwiatkowska, Mucha, Nowak, Nowka, Pichowsky,
Piepka, Pioretzki, Pluta, Pyka, Pyrczek, Radetzky, Radimersky, Ratzki,
Schikorra, Smolibowski, Smurawski, Sobainski, Sobanski, Strzodka, Swat,
Swierczek, Tomczyk, Walosik, Wieczorek, Wisniewski, Zibula. W Jenschwal-
de jest kilku Rosinskich, a w Kerkwitz Gradinarski, Kolaska i Nierodzik.

W gubeñskim Neisse Echo (25/grudzieñ 2008) poinformowano mieszkañ-
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ców, i¿ 65. urodziny obchodzi Wolfgang Lewandowski, Bärbel Grabowski, a
70. urodziny - Miroslawa Roslewska-Knöpfe i Maria Kozyrowski. Pani In-
geborg Jurczyk ukoñczy³a 85 lat. W numerze 20/2009 tej¿e gazety podano,
¿e w paŸdzierniku 65. urodziny obchodzi³a Frau Krystyna Samol. W kwiet-
niu 2010 kolejne serdeczne ¿yczenia od burmistrza Guben odebra³ na ³amach
prasy samorz¹dowej 80-letni Stefan Rzyski.        (w³)

Kilka numerów wczeœniej pisaliœmy o polskim czo³gi-
œcie, który podj¹³ siê ucieczki czo³giem na Zachód.
Mieszkañcy krajów demokracji ludowej, czêsto nazywa-
nych "demoludami", nie zawsze uciekali na Zachód.
Zdarza³y siê te¿ ucieczki na Wschód.

O takim przypadku przypomnia³ dr Zygfryd Gwizdalski: - By³a to chyba
po³owa lat 60. XX wieku. ¯o³nierz enerdowskiej Policji Granicznej (niem.
Deutsche Grenzpolizei) skoczy³ do Nysy £u¿yckiej i przep³yn¹³ na polsk¹

Przez Nysê do Gubina
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stronê, niedaleko po³udniowego mostu kolejowego, w pobli¿u budynków ówcze-
snej Spó³dzielni Inwalidów przy ul. Piwnej. Wychodz¹c na brzeg, skaleczy³ siê
drutami kolczastymi i wymaga³ interwencji lekarza. Z tego to powodu znalaz³
siê w gubiñskim szpitalu. W jaki sposób - nie pamiêtam. Mo¿e ktoœ go przywióz³
do szpitala na Œl¹sk¹. W trakcie opatrywania rannego do sali wkroczyli gubiñ-
scy wopiœci, zaraz po nich zjawili siê niemieccy. By³em wówczas dyrektorem
szpitala. Chcia³em zatrzymaæ go, ¿o³nierz by³ wyziêbiony, okaleczony, ale oni
powiedzieli: - Te¿ mamy szpital. Moje opory na nic siê zda³y. Niemcy zabrali
swojego pogranicznika. M³ody Niemiec p³aka³, ale nie pomog³o. Dlaczego uciek³?
Uwa¿a³, ¿e w Polsce ¿yje siê lepiej. Nie chcia³ mieszkaæ i ¿yæ w NRD, prosi³ o
przechowanie: - Bo bêd¹ mnie œcigaæ. Niestety - jego enerdowscy prze³o¿eni nie
przystali na tê propozycjê. Wróci³ na ojczyzny ³ono.

Z Polski przedostawano siê na Zachód regularnie. Czêsto na szlaku ucieczki
by³ Gubin.

Uciekali cywile i mundurowi, proœci ludzie i wielcy dygnitarze. Z przyk³a-
dów mo¿na stworzyæ kilka publikacji. W 1951 r. ucieczka grupy ¿o³nierzy WOP
zakoñczy³a siê tragicznie. Trzy lata póŸniej œladem ich uda³o siê troje Niemców
mieszkaj¹cych w Polsce. Do wyboru by³a kator¿nicza praca w kopalni jako
zastêpcza s³u¿ba wojskowa, albo ucieczka z Polski. W stanie wojennym, po
1981 r., tak¿e chciano byæ z daleka od PRL. M.in. kapitan LOT-u Czes³aw
Kudlek uciek³ samolotem.

Szeœæ dni po wprowadzeniu stanu wojennego Miros³aw Szewc, 30-letni rol-
nik z Borowiny gmina Szprotawa, przep³yn¹³ Nysê ko³o Gubina. Jak napisa³ w
ideologicznie i propagandowo poprawnym wówczas artykule autor o inicja³ach
Z. Sz. (Gazeta Lubuska 4.03.1982): "dosta³ suche ubranie od obywatela NRD,
do którego wszed³ na chybi³ trafi³, poczem na gapê uda³ siê poci¹giem do Berlina.
W Berlinie trafi³ do Ambasady Republiki Francuskiej, gdzie poprosi³ o azyl
polityczny".

Azyl dosta³, ale w³adze NRD nie wyrazi³y zgody na jego wyjazd w kierunku
zachodnim. Polak zg³osi³ siê nastêpnie do konsulatu polskiego i na paszporcie
konsularnym wróci³ do kraju, gdzie - oczywiœcie - na granicy zosta³ aresztowa-
ny. Wojskowy S¹d Garnizonowy w Zielonej Górze skaza³ go na 4,5 roku pozba-
wienia wolnoœci i trzy lata pozbawienia praw publicznych.         (w³)
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Katarzyna Korsan - Czarnowice 2002

OBCY W SWOIM DOMU?
Opowieœæ Huberta

 W S T Ê P
¯ycie przygotowuje dla nas zaskakuj¹ce niespodzianki, a ludzkie losy

s¹ nierzadko gotowymi scenariuszami filmów, które obejrzelibyœmy z za-
partym tchem. Najprawdopodobniej by³o tak zawsze, ale wiek XX jest chyba
- ze wzglêdu na liczne konflikty tocz¹ce siê w wielu rejonach œwiata, a
tak¿e czas naszego ¿ycia - pod tym wzglêdem szczególny. To w³aœnie te
konflikty, te, o których ma³ej tylko czêœci uczymy siê na lekcjach historii,
sta³y siê dla olbrzymiej rzeszy ludzkich istnieñ teatrem, na scenie którego
rozgrywa³y siê ich w³asne, czêsto tragiczne losy.  A przecie¿ w³aœnie takie
"ma³e", osobiste i jak najbardziej prywatne doœwiadczenia ludzi, którym
dane by³o ¿yæ w wa¿nych dla dziejów czasach, na dzieje te w³aœnie siê
sk³adaj¹ i s¹ chyba najcenniejsz¹ ich treœci¹.

Mieszkam w ma³ej wiosce na Ziemi Lubuskiej, która, tak jak inne
czêœci ziem przy³¹czonych do Polski po II wojnie œwiatowej, w ostatnich
miesi¹cach tej wojny i w pierwszych latach po jej zakoñczeniu by³a aren¹,
na której rozegra³o siê wiele ludzkich dramatów. Poza samymi dzia³ania-
mi wojennymi, które przyczyni³y siê do zniszczenia olbrzymiej iloœci czy-
ichœ domów rodzinnych, po przejœciu frontu pozosta³ do rozwi¹zania trud-
ny problem ludnoœci maj¹cej na tych ziemiach zamieszkaæ. Nale¿a³o wy-
siedliæ olbrzymi¹ iloœæ Niemców, a na ich miejsce sprowadziæ polskich osad-
ników. Tego tragicznego momentu w historii Polski i Niemiec, ale przede
wszystkim osobistych dramatów wysiedlonych Niemców i przesiedlonych
Polaków dotyczy ta praca.

Swoje badania opar³am na wspomnieniach Huberta Grajewski, nie-
gdyœ mieszkañca "per³y £u¿yc Dolnych" (jak nazywano przedwojenne Gu-

Praca na VI konkurs Oœrodka KARTA
"Obcy wœród swoich - doœwiadczenie XX wieku"
napisana pod kierunkiem Jaros³awa Winkowskiego,
nauczyciela Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach.
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ben), a dziœ obywatela zachodniej czêœci podzielonego miasta. Opisa³am
tragiczne losy ma³ego ch³opca, który znalaz³ siê na pocz¹tku 1945 roku w
œrodku wydarzeñ maj¹cych olbrzymie znaczenie dla losów pañstw Euro-
py, a nawet œwiata. W³aœnie wspomnienia pana Huberta dotycz¹ce czasu
wojny i wydarzeñ rozgrywaj¹cych siê bezpoœrednio po niej pozwalaj¹ na
opisanie jego historii w ramach tegorocznej edycji konkursu poœwiêconego
"historii bliskiej" - by³ on bowiem œwiadkiem, ale tak¿e bezpoœrednim uczest-
nikiem wysiedlenia ludnoœci pochodzenia niemieckiego z Ziemi Gubiñskiej
i samego miasta. W tym sensie przez szereg lat w swojej "ma³ej ojczyŸnie"
by³ obcy.

Los nie szczêdzi³ Hubertowi w m³odoœci przykrych niespodzianek, lecz
mój bohater potrafi³ wyci¹gn¹æ z ¿yciowych doœwiadczeñ naukê. Dziœ jest
obywatelem wzorcowego Euromiasta Gubin-Guben i równie dobrze czuje
siê w obu jego czêœciach. Sam nauczy³ siê jêzyka polskiego i jest z posiada-
nia tej umiejêtnoœci szczerze dumny. W³aœnie metamorfozie postawy m³o-
dego Niemca, który s¹dzi³ przez d³ugi czas, tak samo zreszt¹ jak wielu
innych jego rodaków, ¿e za osobiste powojenne pora¿ki nale¿y winiæ Pola-
ków, poœwiêcona jest dalsza czêœæ pracy.

Historiê Huberta, której wys³ucha³am i któr¹ spisa³am w styczniu
2002 roku w jednej z gubiñskich restauracji, stara³am siê przedstawiæ na
tle szerszych wydarzeñ rozgrywaj¹cych siê na póŸniejszej Ziemi Lubu-
skiej lub bezpoœrednio jej dotycz¹cych, a wiedzê na ten temat zaczerpnê-
³am z opracowañ poœwiêconych dziejom powojennym (np. "Historia naj-
nowsza. Œwiat i Polska 1939-1997/98" Leszka Podhorodeckiego czy Jerze-
go Krasuckiego "Europa Zachodnia. Dzieje polityczne 1945-1993"). W celu
weryfikacji niektórych fragmentów opowieœci pana Huberta skorzysta-
³am z nielicznych dostêpnych pozycji polskojêzycznych poœwiêconych pro-
blemowi wysiedlonych z polskich Ziem Zachodnich i Pó³nocnych Niem-
ców, jak na przyk³ad prace Bernardetty Nitschke czy wspomnienia œwiad-
ków historii tamtego czasu zawarte w biuletynie TRANSODRA z koñca
ubieg³ego roku.

Praca niniejsza, choæ pisana na konkurs, œwietnie wpisuje siê w obec-
ne dzia³ania mojego gimnazjum podjête na rzecz wyboru patrona. Jedn¹ z
propozycji imienia s¹ Przesiedleñcy, do których z ca³¹ pewnoœci¹ nale¿y
te¿ zaliczyæ wysiedlonych z Gubina i okolic Niemców.

Katarzyna Korsan
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OPOWIEŒÆ HUBERTA

Hubert Grajewski przyszed³ na œwiat 29 paŸdziernika 1937 roku w ro-
dzinnym domu na ulicy Siedlerwege w prawobrze¿nej czêœci Guben. Do domu
tego Familie Grajewski przeprowadzi³a siê zaraz po oddaniu budynku do
u¿ytku. Szczêœliwa rodzina otrzyma³a pozwolenie na zamieszkanie na osie-
dlu ma³ych domków, gdy¿ wszystkie one mia³y byæ (w myœl narodowosocja-
listycznych decydentów) przeznaczone dla rodzin wielodzietnych, a do ta-
kich zalicza³a siê rodzina ma³ego Huberta. Oprócz Huberta, który by³ przed-
ostatnim dzieckiem Paula i Marii, rodzice cieszyli siê jeszcze szeœciorgiem
dzieci: Aloisem (ur. w 1927 roku), Magdalen¹ (1930), Johannesem (1931),
Thomasem (1933), Regin¹ (1935) i Mari¹ Theresi¹ (1940). Ojciec siódemki
dzieci przyjecha³ do Guben w poszukiwaniu pracy, któr¹ znalaz³ na miej-
skim dworcu kolejowym, a matka pochodzi³a z jednej z podgubeñskich wio-
sek i zarabia³a na ¿ycie jako krawcowa. Swoje polsko brzmi¹ce nazwisko
sam Hubert t³umaczy pradziadkiem, który pochodzi³ z Pi³y, "a tam obok
siebie mieszkali i Polacy, i Niemcy", wiêc mo¿liwe jest, ¿e znalaz³by siê wœród
dalszych przodków Huberta tak¿e jakiœ S³owianin.

Hubert Grajewski pamiêta niewiele z czasu, gdy mieszka³ w domu ro-
dzinnym, lecz to, co mu w pamiêci zosta³o jest wyraŸne i wzbudza w nim do
dziœ silne emocje i nieukrywane wzruszenie. Bardzo dobrze zapamiêta³ ol-
brzymi w oczach ma³ego ch³opca ogród przy domu (ok. 1000 m2), na którym
spêdza³ razem z rodzeñstwem wiêkszoœæ czasu. Zachowane do dziœ na osie-
dlu w Komorowie domki, przeznaczone pierwotnie dla rodzin wielodzietnych,
zdecydowanie nie spe³nia³y swojej funkcji z powodu zbyt ma³ego metra¿u.
To by³ g³ówny powód bardzo czêstego pobytu Huberta i jego rodzeñstwa na
podwórzu. Œwietnie zapamiêta³ piesze rodzinne eskapady pod opiek¹ ojca na
grzyby czy jagody do oddalonych od domu o oko³o 8 km lasów w okolicach
dzisiejszego Dzikowa. Choæ nie byli bogaci, wspomina najm³odsze lata jako
szczêœliwe, ale przede wszystkim bezpieczne.

Pierwsze wspomnienia zwi¹zane z wojn¹ bezpoœrednio kojarz¹ siê Hu-
bertowi ze szko³¹. W 1944 roku by³ on uczniem klasy pierwszej i doskonale
pamiêta przeloty alianckich samolotów nad miastem, podczas których na-
uczyciele kazali siê uczniom chowaæ do piwnicy budynku szkolnego, który
zreszt¹ stoi w Gubinie do dziœ. Nieœwiadome do koñca zagro¿enia dzieciaki
modli³y siê w duchu o jak najd³u¿sze loty nad miastem, gdy¿ to automatycz-
nie skraca³o czas, który musia³y jeszcze poœwiêciæ na naukê.
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Rodzina Grajewski by³a katolicka i czas beztroski wi¹¿e siê Hubertowi
tak¿e z bardzo d³ug¹ drog¹ do jedynego katolickiego koœcio³a w mieœcie, do
œwi¹tyni parafii pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy po³o¿onej bardzo daleko od
domu, w centrum du¿ego wówczas miasta, niedaleko Nysy £u¿yckiej. Ko-
œció³, do którego przychodzi³ Hubert jako ma³e dziecko na nabo¿eñstwa,
dziœ tak¿e jest pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy. Rodzina by³a z¿yta, utrzymy-
wa³a ze sob¹ czêste kontakty. Hubert wspomina odwiedziny dziadków oraz
ciotki i jej czwórki dzieci.

Piêkne, zielone miasto, tak samo jak czas niezm¹conej dzieciêcej beztro-
ski m³odego Niemca minê³y bezpowrotnie na pocz¹tku 1945 roku. W stycz-
niu dowództwo Armii Czerwonej zdecydowa³o o podjêciu bardziej dynamicz-
nych dzia³añ maj¹cych zakoñczyæ siê jak najszybszym zdobyciem stolicy III
Rzeszy. Bardzo szybko walki dotar³y w rejon Œrodkowego Nadodrza - obsza-
ru oszczêdzonego w zasadzie dot¹d przez œwiatowy konflikt. W po³owie lute-
go wojska radzieckie zajê³y Krosno Odrzañskie i z przyczó³ka utworzonego
na lewym brzegu rzeki Bóbr 17 lutego rozpoczê³o siê natarcie na Guben.
Miasto, w którym stacjonowa³ silny garnizon zamieniono w twierdzê - jedn¹
z trzech broni¹cych na linii Odra-Nysa £u¿ycka dostêpu do Berlina. Zdecy-
dowane pora¿ki armii niemieckiej na prze³omie 1944 i 1945 roku zmusi³y w
koñcu lokalne w³adze w Brandenburgii do wydawania nakazów ewakuacji.
Ziemiê Lubusk¹ na pocz¹tku 1945 roku opuœci³o a¿ oko³o 70-80% ludnoœci.

Hubert Grajewski dosyæ dobrze pamiêta ewakuacjê Gubina przeprowa-
dzon¹ w po³owie lutego. Uciekinierzy mogli zabraæ ze sob¹ sporo najpotrzeb-
niejszych rzeczy. Dzieci nios³y pe³ne plecaki, a do okryæ wierzchnich matka
przyszy³a im naszywki zawieraj¹ce podstawowe dane. Z miasta wyjechali
poci¹giem w kierunku zachodnim. W³aœnie poci¹gi (obok zaprzêgów kon-
nych) stanowi³y najpowszechniejszy œrodek transportu uciekinierów. Sk³ad,
którym podró¿owa³a rodzina Grajewski (ju¿ bez ojca i najstarszego syna
Aloisa, którzy s³u¿yli wówczas na froncie zachodnim) zatrzyma³ siê na d³u-
¿ej ko³o Cottbus ze wzglêdu na bombardowanie miasta. Po nalocie podró¿
kontynuowano.

Miejscem, w którym na oko³o trzy miesi¹ce osiad³a rodzina Huberta by³a
wieœ Gehren po³o¿ona ko³o miasta Luckau, oko³o 100 km od rodzinnego
miasta. Zamieszkali u pañstwa Großmann, bogatych gospodarzy rolnych,
którzy dali matce z szóstk¹ dzieci pokój, ale tak¿e zapewnili dostatek jedze-
nia, którego nie zawsze starcza³o dla ewakuowanych w g³¹b kraju Niem-
ców. Tak gospodarze, jak i ich najbli¿si (córka i jej babcia) okazywali rodzi-
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nie Huberta wiele ¿yczliwoœci. Zabronili im jeœæ ma³ych ziemniaków prze-
znaczonych do karmienia œwiñ, oferuj¹c dorodne, dzielili siê niezwykle cen-
nym wówczas miêsem. W³aœnie miêso ma³emu ch³opcu utkwi³o g³êboko w
pamiêci. W czasie, gdy do Gehren zbli¿a³ siê front, pañstwo Großmann ukryli
pod siennikami dzieciêcych ³ó¿eczek ca³e zapasy wêdlin, wychodz¹c z za³o-
¿enia, ¿e rewiduj¹cy dom ¿o³nierze nie bêd¹ szukaæ jedzenia w pokoju zaj-
mowanym przez samotn¹ matkê - uciekinierkê z gromadk¹ dzieci. O smacz-
nych wêdlinach dzieciaki dowiedzia³y siê du¿o póŸniej i nie mog³y zrozu-
mieæ, jak ich mog³y nie znaleŸæ...

Przejœcie frontu kojarzy siê dziœ panu Hubertowi najsilniej z dwoma
wydarzeniami, o których nigdy nie zapomni. W miarê zbli¿ania siê Ar-
mii Czerwonej coraz czêœciej us³yszeæ mo¿na by³o niesamowite opowieœci
o postêpowaniu Rosjan wobec Niemców, tak¿e cywilów. Uciekinierzy z
terenów po³o¿onych bardziej na wschód opowiadali o mordach, gwa³tach
i grabie¿ach, o znêcaniu siê nad z³apanymi podczas ucieczki niemiecki-
mi rodzinami. Panika by³a powszechna. Nic wiêc dziwnego, ¿e udzieli³a
siê tak¿e mieszkañcom wioski Gehren. Pierwszy raz, gdy do wioski zbli-
¿y³y siê oddzia³y radzieckie, wiêkszoœæ jej mieszkañców skry³a siê do
pobliskiego lasu, aby po prostu przeczekaæ zagra¿aj¹ce niebezpieczeñ-
stwo. Drugi kontakt z wojskiem sowieckim mia³ ju¿ bardziej bezpoœred-
ni i dramatyczny charakter. Na wieœæ o nadchodz¹cych w kierunku wsi
oddzia³ach wojskowych du¿a czêœæ mieszkañców osady przysz³a do domu
pañstwa Großmann, by razem stawiæ czo³a temu, co przyniesie im naj-
bli¿sza przysz³oœæ. ¯o³nierze szybko zorientowali siê, gdzie ukryci s¹
mieszkañcy i niebawem do kuchni, gdzie zgromadzi³a siê wiêkszoœæ spo-
³ecznoœci, wszed³ radziecki oficer. Strach by³ parali¿uj¹cy. Hubert pa-
miêta przeraŸliwy p³acz swojej m³odszej siostry Marii Theresii. Spodzie-
wali siê najgorszego. Oficer zacz¹³ mówiæ do zgromadzonych ludzi o mor-
dach dokonywanych przez Niemców na Wschodzie, o zabójstwach na
dzieciach, które zabijano uderzeniem o œcianê, trzymaj¹c je za nó¿ki, o
ich rozstrzeliwanych matkach, powszechnym bestialstwie. Na koniec
powiedzia³ te¿, ¿e sam nie bêdzie postêpowa³ w taki sposób, jak niemiec-
cy mordercy i wyszed³. Wróci³ po kilkunastu minutach ze spor¹ iloœci¹
jedzenia, które da³ zgromadzonym. Zaskoczenie by³o ogromne. Dziœ Hu-
bert mówi, ¿e to cud, i¿ trafili na takiego dowódcê, ¿e "w ka¿dym naro-
dzie s¹ ró¿ni ludzie - dobrzy i Ÿli". On spotka³ na swojej drodze dobrego
cz³owieka.
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Kolejne spotkanie z sowietami naznaczone by³o trosk¹ o czeœæ i ¿ycie
starszej siostry mojego bohatera Magdaleny (mia³a w 1945 roku 15 lat) i
córki gospodarzy (18 lat). Gdy do wioski wchodzi³ du¿y oddzia³ wojska, zda-
no sobie sprawê z niebezpieczeñstwa gwa³tu. Troska o dziewczyny zmusi³a
rodziców do podjêcia decyzji o ich ukryciu. Wybór pad³ na stodo³ê pe³n¹
siana i sprzêtów gospodarskich. Kazano im siê schowaæ pod plandekê os³a-
niaj¹c¹ kombajn, co te¿ obie uczyni³y. Gdy do gospodarstwa wesz³o zmêczo-
ne wojsko, dowódca zarz¹dzi³ odpoczynek i poleci³ po³o¿yæ siê swoim ¿o³nie-
rzom w stodole, w której ukry³y siê dziewczêta. Kolejne godziny up³ywa³y w
strachu o obie córki. Nagle doroœli zdali sobie sprawê z py³u i kurzu, które
musia³y pokrywaæ maszynê i obawiano siê, czy któraœ z ukrytych nie kich-
nie b¹dŸ zakaszle. Przera¿enie minê³o po pó³nocy, o której dzwon miejscowe-
go koœcio³a da³ sygna³ do wymarszu wojska. To dla Huberta kolejny cud,
którego wartoœæ trudno przeceniæ.

Po przejœciu frontu, pod koniec kwietnia, pani Klara Grajewski zdecydo-
wa³a siê opuœciæ dobrych gospodarzy, z którymi tak wiele prze¿yæ ³¹czy³o jej
rodzinê. Na drogê do Guben dostali od Großmannów spory zapas ¿ywnoœci.
Powrót odbywa³ siê pieszo i trwa³ cztery dni. Mijali po drodze mnóstwo
ludzi. Spotkali te¿ znajomego z komorowskiego osiedla, który powiedzia³
Klarze, ¿e ich dom zosta³ w wyniku dzia³añ wojennych zniszczony i nie ma
po co do Guben wracaæ. Mimo tego szli dalej. Do miasta dotarli 2 maja. To,
co ukaza³o siê ich oczom, wprawia³o w przera¿enie. Guben nie przypomina³o
ju¿ "miasta ogrodów", tylko jedno wielkie gruzowisko, po którym snuli siê
zdezorientowani ludzie. W wyniku decyzji Hitlera zamieniaj¹cej miasto w
twierdzê i w konsekwencji walk prowadzonych w prawobrze¿nej czêœci
Gubina od 18 lutego do 16 kwietnia miasto uleg³o zniszczeniu w oko³o 90 %,
co stawia je wœród najbardziej poszkodowanych pod tym wzglêdem du¿ych
oœrodków na Ziemi Lubuskiej. Ostatniego dnia walk prowadzonych w czê-
œci wschodniej wysadzono te¿ wszystkie mosty na Nysie £u¿yckiej.

W zwi¹zku z informacj¹ o zniszczeniu domu rodzinnego Familie Grajew-
ski zatrzymali siê w czêœci zachodniej. Rodzin takich jak ich by³o wiele,
trudno by³o wiêc o puste mieszkanie w zniszczonym mieœcie. Mimo tego
uda³o siê matce znaleŸæ ma³e lokum, w którym mieszkali oko³o tygodnia. Po
tym czasie, chc¹c upewniæ siê o prawdziwoœci informacji uzyskanej podczas
powrotu, postanowi³a wyprawiæ siê na drug¹ stronê razem z synami. Wiel-
kie by³o zaskoczenie rodziny, gdy okaza³o siê, ¿e dom stoi prawie nietkniêty.
Szybko przeprowadzili siê na Siedlerwege.
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W rodzinie zapanowa³a radoœæ. Wrócili po d³ugiej tu³aczce "do siebie",
minê³o frontowe zagro¿enie, mo¿na by³o zacz¹æ ¿yæ normalnie. Brakowa³o
tylko ojca i brata Aloisa. Wszyscy zabrali siê do pracy. Wyszukano w pobli-
skim rumowisku pasuj¹ce do ich futryny drzwi (oryginalne zabrali ¿o³nie-
rze buduj¹cy bunkier), zaczêto porz¹dkowaæ ogród, który planowano po-
nownie zagospodarowaæ. Jedynym problemem bie¿¹cym rodziny by³a szpa-
ra nad drzwiami, która stwarza³a groŸbê w³amania. Hubert pamiêta, jak
matka wi¹za³a klamkê do swojego ³ó¿ka, co mia³o jej zasygnalizowaæ zbli¿a-
j¹ce siê niebezpieczeñstwo. Najwa¿niejsze jednak by³o, ¿e uda³o siê im prze-
trwaæ najgorsze. Wierzyli w lepsze jutro i czekali na nie.

Dzieñ 20 czerwca 1945 roku zla³ siê w pamiêci Huberta Grajewski w
jedn¹ koszmarn¹ ca³oœæ. Jest jak film puszczany w zwolnionym tempie,
który zatrzymuje siê na niektórych obrazach. Na tych najbardziej bole-
snych.

Film zaczyna siê od ko³dry, któr¹ matka wywiesi³a rano do wietrzenia,
gdy¿ by³ to naprawdê piêkny wiosenny dzieñ. Przed po³udniem goœcili ciot-
kê, która towarzyszy³a pani Klarze podczas przygotowywania posi³ku. Hu-
bert ze starszym bratem poszli po wodê do jedynej w tej czêœci osiedla w
Komorowie czynnej pompy. Gdy powrócili, zajêli siê zwyk³ymi codziennymi
czynnoœciami. Pogoda nastraja³a wszystkich bardzo optymistycznie. W pew-
nym momencie sielanka zostaje drastycznie przerwana. Na podwórku staj¹
polscy ¿o³nierze z karabinami gotowymi do strza³u. Polecenia wydawane
przez jednego z nich s¹ krótkie, a jednoczeœnie bardzo jasne. Maj¹ w ci¹gu
dziesiêciu minut opuœciæ swój dom i udaæ siê wraz z innymi Niemcami na
lewobrze¿n¹ czêœæ miasta. Hubert do dziœ podziwia matkê za szybkoœæ dzia-
³ania. Dziwi siê, jak mo¿na by³o siê w tym momencie nie za³amaæ i zaraz
sam sobie odpowiada, ¿e nie by³o wtedy czasu na p³acz. Matka zabra³a naj-
wa¿niejsze dokumenty, p³aszcze, trochê jedzenia, parê cenniejszych przed-
miotów (np. krzy¿ - prezent œlubny) i ko³drê... Szli dzisiejsz¹ ulic¹ Kresow¹,
a nastêpnie Grunwaldzk¹, wzd³u¿ rzeki Lubszy nad Nysê £u¿yck¹. Takich
jak oni, wypêdzanych Niemców by³o bardzo du¿o. £¹czyli siê w wiêksze
grupy - "Tracki", w których razem szli w nieznane. Nie by³o ¿adnej organi-
zacji wysiedlenia, gdy¿ nie by³o czasu na jej przygotowanie. Kazimierz Ostrow-
ski, jeden z pierwszych gubiñskich pionierów, wspomina, ¿e sam prowadzi³
ponad pó³toratysiêczn¹ kolumnê wysiedlonych Niemców do mostu w S³ubi-
cach a¿ spod Cybinki. W³adze nowej Polski zdecydowa³y siê na wyw³aszcze-
nie i wysiedlenie Niemców z terenów po³o¿onych w bezpoœredniej bliskoœci
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Odry i Nysy £u¿yckiej na du¿o wczeœniej, ni¿ zapad³y w Poczdamie odpo-
wiednie decyzje reguluj¹ce sprawy narodowoœciowe. Przeznaczenie tego te-
renu pod osadnictwo wojskowe t³umaczy w pewnym sensie poœpiech, chaos
i du¿¹ samowolê wykonuj¹cych rozkazy ¿o³nierzy. Gubin i jego okolice by³y
jednymi z pierwszych obszarów objêtych t¹ akcj¹.

Kilkukilometrowa droga by³a dla Huberta i jego rodziny strasznym prze-
¿yciem. Po drodze na w¹skiej ulicy Grunwaldzkiej mija³y ich radzieckie
czo³gi, oddzia³y i stada byd³a prowadzonego przez zwyciêzców. Radzieccy
¿o³nierze spoœród mijanych grup Niemców wybierali m³odych ch³opców do
pêdzenia i oporz¹dzania zwierz¹t. Wskazywali na wybranego, który mia³
chwilê na po¿egnanie siê i zabierali go ze sob¹. Nieraz na zawsze. Tê relacjê
potwierdza w swoich wspomnieniach inny wysiedlony z okolic Gubina Nie-
miec, który uciekaj¹c ze wsi Haaso (dziœ Jazów), zosta³ do podobnej pracy
wyznaczony, ale uda³o mu siê niebawem uciec i wróciæ do rodziny.

Po dotarciu do Nysy grupy Niemców kierowane by³y na prowizoryczny
most zbudowany przez wojsko na koñcu dzisiejszej ulicy Piastowskiej. Bar-
dzo d³ugo zdezorientowana rodzina Grajewski czeka³a na przeprawê, przed
któr¹ nale¿a³o poddaæ siê kontroli polegaj¹cej w rzeczywistoœci na zagrabie-
niu tego, co w poœpiechu uda³o siê z domu zabraæ. Przy moœcie Hubert wi-
dzia³ wiele tragicznych scen. Pamiêta z³o, jakie wysiedlanym wyrz¹dzali
polscy ¿o³nierze podczas przeprawy. Widzia³ wozy ci¹gniête przez ca³e rodzi-
ny, bo tu¿ przed mostem zabrano im konia, widzia³ zabieran¹ wprost z r¹k,
uszu czy szyi bi¿uteriê, ale zapamiêta³ te¿ ludzkie serce okazane jego rodzi-
nie przez polskiego ¿o³nierza ("wszêdzie s¹ ludzie dobrzy i ludzie Ÿli"). ¯o³-
nierz ów sprawdzaj¹c portfel pani Klary, zauwa¿y³ w nim medalik ze œwiê-
tym Józefem i zapyta³, czy s¹ katolikami, a po uzyskaniu twierdz¹cej odpo-
wiedzi nakaza³ przepuszczenie ca³ej rodziny bez dalszej kontroli. Dziêki temu
Hubert Grajewski ma w swoim mieszkaniu w Guben jedn¹ z najcenniej-
szych pami¹tek rodzinnych - krzy¿, który w prezencie œlubnym 23 paŸdzier-
nika 1926 roku otrzymali jego rodzice. Nieznanemu polskiemu ¿o³nierzowi
jest do dziœ za tê chwilê niewymownie wdziêczny.

Po przejœciu na zachodni¹ czêœæ miasta sta³ siê na swoim osiedlu i w
swoim domu na wiele dziesiêcioleci obcy. Pozbawiono go "ma³ej ojczyzny" -
Heimatu, do którego bardzo, tak jak wielu innych Niemców, têskni³. Pozba-
wiono go przysz³oœci, któr¹ uk³adali dla niego jego rodzice.



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG 57

Pierwsze dni spêdzone na lewobrze¿nej czêœci miasta by³y koszma-
rem. Nikt nie by³ przygotowany na przyjêcie takiej rzeszy ludzi. Brako-
wa³o wszystkiego - od mieszkañ po jedzenie i przedmioty codziennego
u¿ytku. Matka Huberta rozpoczê³a poszukiwania wolnego mieszkania,
które zakoñczy³y siê sukcesem. W czternaœcie osób (oprócz pani Klary i
jej szóstki dzieci zamieszkali razem z dziadkami oraz ciotk¹ z czwórk¹
w³asnych dzieci) zajêli wolny pokój, albo dwa (dziœ pan Hubert nie pa-
miêta dok³adnie). By³o im bardzo ciê¿ko. Poznali g³ód, który mia³ towa-
rzyszyæ rodzinie przez nastêpne kilka lat. Po kilku dniach matka znala-
z³a dla siebie i dzieci inne wolne mieszkanie, nad sam¹ rzek¹, i przepro-
wadzili siê do niego (Hubert Grajewski mieszka w nim do dziœ). W miesz-
kaniu by³ schowek, w którym trzymali jedzenie, ale po raz pierwszy w
¿yciu ma³ego ch³opca by³o ono zamykane na k³ódkê. Jak sam dziœ mówi:
"myœla³o siê tylko o jedzeniu". Ka¿dy cz³onek rodziny otrzyma³ kartki
na chleb - pó³ kilograma na tydzieñ i mo¿e jeszcze trochê m¹ki (dziœ nie
jest Hubert pewien). G³ód czuli ci¹gle i wszystkie dzia³ania ca³ej rodzi-
ny podporz¹dkowane zosta³y zdobyciu po¿ywienia. "Horror".

Jedna z kuzynek pracowa³a w pierwszych latach po wojnie w pañstwo-
wej spó³dzielni rolnej i informowa³a pani¹ Klarê, ¿e skoñczy³y siê w³aœnie
¿niwa, albo wykopki i mo¿na zebraæ to, co po zbiorach na polach pozosta³o.
Matka pisa³a wówczas dzieciom zwolnienia z powodu choroby i wysy³a³a
osiem kilometrów pieszo do wsi Lauschütz, by zebra³y z pola ziarno, albo
przeoczone przez robotników ziemniaki. W ci¹gu tygodnia udawa³o siê dzie-
ciom czasem zebraæ ok. 50 kg ziaren ¿yta. To by³o nieopisane szczêœcie.
"Jedzenie by³o najwa¿niejsze".

Wigilia 1946 (albo 1947) roku utkwi³a Hubertowi g³êboko w pamiêci.
Rodzina nie mia³a nic do jedzenia, wiêc matka z samego rana wybra³a siê na
poszukiwanie czegoœ do jedzenia. Na pieszo odwiedza³a rolników w okolicz-
nych wsiach, ale niczego nie mog³a dostaæ. PóŸnym wieczorem ("gwiazdy
ju¿ by³y na niebie") powróci³a z mocno zabrudzonym ziarnem, które pozwoli³
jej zabraæ jeden z gospodarzy. Bardzo d³ugo przebierali zdobycz, by zjeœæ
upragniony wigilijny posi³ek - gotowane ziarna zbo¿a. "To by³o szczêœcie,
którego dziœ nie mo¿na do koñca zrozumieæ".

Przez pierwsze lata po wysiedleniu rodzina ¿y³a w niepewnoœci. Nie wy-
chodzi³a w Guben gazeta, nie odbierano radia, ludzie byli niedoinformowa-
ni. Codziennie pytali siebie wzajemnie, czy wiadomo ju¿ coœ w sprawie po-
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wrotu do przedwojennych domów. "Byli wci¹¿ spakowani", wci¹¿ ¿yli na-
dziej¹ na powrót do domu, "do siebie". Wiarê w odzyskanie dla Niemiec
utraconych w wyniku wojny ziem podsyca³y w³adze Niemiec, ale tak¿e fo-
rum miêdzynarodowe. We wrzeœniu 1946 roku amerykañski sekretarz sta-
nu James Byrnes, przemawiaj¹c w Stuttgarcie, oœwiadczy³, ¿e polska kon-
trola nad ziemiami na wschód od Odry i Nysy £u¿yckiej nie jest jeszcze
ostatecznie przes¹dzona. W podobnym duchu utrzymana by³a w 1950 roku
majowa wizyta pierwszego prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycz-
nej, urodzonego w Guben Wilhelma Piecka. Hubert Grajewski pamiêta po-
chód, na którego czele szed³ razem z mieszkañcami miasta sam przywódca
pañstwa bez jakiejœ szczególnej ochrony. Rozmawia³ on z ziomkami, przyj-
mowa³ kwiaty, by³ uwielbiany. Na stadionie miejskim, gdzie koñczy³a siê
pierwszomajowa demonstracja, wyg³osi³ przemówienie, w którym obiecywa³
mieszkañcom Guben podobn¹ imprezê za rok, na Baumblüte (w porze kwit-
nienia drzew), ale ju¿ po wschodniej stronie miasta, które w ca³oœci nale¿eæ
bêdzie do Niemiec. Pieck rzeczywiœcie goœci³ w maju, w swoim rodzinnym
mieœcie, ale tym razem, wobec niespe³nionych obietnic, wizyta przebiega³a
zupe³nie inaczej. Nie wolno by³o siê do prezydenta zbli¿yæ, nie pozwolono
rzucaæ w jego stronê kwiatów, nie porusza³ ju¿ przywódca podjêtego w roku
poprzednim tematu powrotu na ziemie ojców.

Sytuacja ta œwietnie oddaje nastroje panuj¹ce nie tylko wœród Niemców
mieszkaj¹cych w podzielonym Guben, ale jest charakterystyczna dla wszyst-
kich, którzy utracili swoje mieszkania na rzecz Polaków. Pan Hubert zapy-
tany o swój stosunek do Polaków w tym okresie mówi, ¿e by³ on jak najbar-
dziej zbie¿ny z pogl¹dami innych skrzywdzonych Niemców. Mieli oni Pola-
kom za z³e, ¿e mieszkaj¹ w ich domach, u¿ywaj¹ ich sprzêtów, nierzadko w
tych trudnych powojennych latach nosz¹ ich ubrania. Niektórzy wysiedleni
organizowali siê w grupy i próbowali przekroczyæ granicê, ale kontrola by³a
tak szczelna, ¿e szybko takie grupy trafia³y do polskiego aresztu, sk¹d prze-
kazywano je do Guben. ¯al by³o patrzeæ przez graniczn¹ rzekê na ruiny
starego, o œredniowiecznym rodowodzie miasta, którego nie próbuje siê na-
prawiaæ, a wrêcz przeciwnie - rozbiera i niszczy to, co po tragicznym pocz¹t-
ku 1945 roku pozosta³o. Serce œciska³o, gdy widzia³o siê demontowane szy-
ny tramwajowe i prace rozbiórkowe prowadzone w celu pozyskania cegie³
na odbudowê polskiej stolicy. Wielu, szczególnie starszych Niemców nie mog³o
siê pogodziæ z brakiem mo¿liwoœci odwiedzenia grobów najbli¿szych, co by³o
ich wielkim osobistym dramatem. Nienawiœæ do Polaków panosz¹cych siê w
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rodzinnych domach ludzi, którzy patrzyli na to zza granicy, by³a ogromna,
a potêgowa³a j¹ dodatkowo bezsilnoœæ wypêdzonych, którzy mogli tylko wspo-
minaæ i rozpamiêtywaæ poniesione straty. Hubert mówi jednak, ¿e dziœ wi-
dzi to inaczej. "To by³ przecie¿ szczególny czas. Inaczej siê wtedy cz³owiek
zachowuje i inaczej myœli". S¹dzi³ wówczas mój bohater, ¿e na zawsze ju¿
utraci³ swoj¹ ojcowiznê, ¿e nie odwiedzi ju¿ swojego domu przy Siedlerwege
(dziœ ul. Okrzei) i ¿e nigdy z granicy nie znikn¹ uzbrojeni ¿o³nierze obu
pañstw, a olbrzymie ¿ale nie zostan¹ przebaczone i zapomniane. Normalne
¿ycie nie bêdzie ju¿ mo¿liwe.

Przez dwie dekady "dojrzewa³" Hubert Grajewski do wydarzeñ, które
diametralnie odmieni³y ¿ycie 64-letniego dziœ obywatela Guben i Gubina.
Jako cz³owiek g³êboko wierz¹cy zawsze zwi¹zany by³ Hubert Grajewski z
koœcio³em. W 1966 roku uda³o mu siê dostaæ w sk³ad delegacji niemieckiej
m³odzie¿y katolickiej na wyjazd do Zakopanego. Ide¹ spotkania by³o nawi¹-
zanie dialogu pomiêdzy m³odym pokoleniem ró¿nych pañstw. Jak dziœ wspo-
mina uczestnik tamtej wyprawy do Polski, zamiar ten powiód³ siê w stu
procentach. Kilka dni spêdzonych w Polsce przepe³nia³a przyjaŸñ i wzajem-
ne zrozumienie. Pozna³ wówczas m³ody Niemiec wiele osób, z którymi utrzy-
muje ¿ywe kontakty do dnia dzisiejszego. Okaza³o siê, ¿e Polacy s¹ takimi
samymi ludŸmi, jak Niemcy i maj¹ bardzo podobne problemy i marzenia. Za
szczególnie cenn¹ uwa¿a pan Hubert zapocz¹tkowan¹ wówczas znajomoœæ
z dzisiejszym biskupem Noskiem, wtedy s³uchaczem seminarium duchow-
nego. Granicê delegacja przekracza³a w Zgorzelcu, nad czym mieszkaniec
nadgranicznego przecie¿ miasta ubolewa³. Oprócz Zakopanego zwiedzi³ w
1966 roku tak¿e Czêstochowê, Kraków i Gliwice, i miasta te zrobi³y na nim
du¿e wra¿enie.

Cz³owiek, który prze¿y³ jako dziecko przejœcie frontu, doœwiadczy³ g³odu
i poni¿enia podczas wysiedlenia, utraci³ dom rodzinny, choæ ¿y³ tylko kilka
kilometrów od miejsca swojego urodzenia, za najwa¿niejsz¹ datê w swoim
¿yciu uwa¿a rok 1967, a za maj¹ce na jego dzisiejsz¹ postawê najwiêkszy
wp³yw wydarzenia zwi¹zane z kolejn¹ wypraw¹ do Polski.

Ksi¹dz wyk³adaj¹cy w seminarium ko³o Eisenhüttenstadt (niedaleko
Guben), który by³ organizatorem pierwszej wyprawy Huberta do Polski,
obieca³ grupie zaprzyjaŸnionej m³odzie¿y wycieczkê do Pragi w roku nastêp-
nym, ale znajomi odwiedzili stolicê Czechos³owacji wczeœniej sami. Postano-
wili poprosiæ o wyjazd do Warszawy. Duchowny zgodzi³ siê, ale nie móg³ im
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towarzyszyæ ze wzglêdu na sesjê egzaminacyjn¹, któr¹ przeprowadza³. Zo-
bowi¹za³ siê po¿yczyæ zapaleñcom swój zachodni samochód, co szczególnie
ich ucieszy³o. By³ jednak warunek - mieli zawieŸæ zaprzyjaŸnionemu ksiê-
dzu profesorowi Ludwikowi Stefaniakowi, wyk³adowcy na Uniwersytecie
Warszawskim, przesy³kê (jak siê póŸniej okaza³o, spor¹ iloœæ pieniêdzy). Tym
razem granicê przekroczyli w S³ubicach, a trasa wycieczki objê³a Gdañsk,
Bydgoszcz, Toruñ i Warszawê, w której uda³o siê nawet m³odym Niemcom
porozmawiaæ z kardyna³em Stefanem Wyszyñskim, "prawdziwym przywódc¹
Polaków, prezydentem". Pami¹tkê po tym spotkaniu przechowuje Hubert
do dziœ. W drodze powrotnej do Niemiec ¿artowali sobie, ¿e gdyby otrzymali
zaproszenie na rozmowê z W³adys³awem Gomu³k¹, to z pewnoœci¹ by odmó-
wili, gdy¿ rozmawiali przecie¿ z Wyszyñskim.

Ju¿ na Ziemi Lubuskiej Hubert zaproponowa³ zboczenie nieco z trasy
wycieczki i odwiedzenie jego rodzinnych stron. Mimo ¿e byli ju¿ spóŸnieni o
kilka dni, to jednak zdecydowali siê to zrobiæ. Wizyta w Gubinie, w 1967
roku by³a pierwsz¹ od dnia wysiedlenia, od 20 czerwca 1945 roku. Znalaz³
siê Hubert na ulicy Okrzei i sta³ przed czyimœ ogrodem, na którym sta³
kiedyœ jego dom (wiedzia³ ju¿ jakiœ czas, ¿e dom z niewiadomych powodów
du¿o wczeœniej wyburzono). Nie by³o ju¿ nawet œladów zabudowañ. Mimo ¿e
wiêkszoœæ s¹siednich budynków zachowa³a siê w stanie nienaruszonym,
jego domu nie by³o. Rozpozna³ jab³oñ niezmiennie rosn¹c¹ w tym samym
miejscu, co w czasach jego dzieciñstwa, przypomnia³a siê woda, któr¹ przy-
nosi³ z bratem do obejœcia, ko³dra...

Spêdzi³ przed obcym ju¿, choæ bliskim sercu ogrodem kilkanaœcie minut
i ruszyli dalej, do parafii Œwiêtej Trójcy, gdzie chcia³ Hubert Grajewski
spytaæ o przedwojenne dokumenty dotycz¹ce jego rodziny. Duchowny gospo-
darz, ksi¹dz Aleksander Dobrucki przyj¹³ go bardzo ¿yczliwie, potwierdzi³,
¿e kancelaria przechowuje poniemieckie ksiêgi i dokumenty, i udostêpni³ je
goœciowi. Sam proboszcz po niemiecku nie mówi³, ale gubiñski organista,
urodzony na Œl¹sku Bernard Kusch (dziœ ju¿ nie¿yj¹cy, pochodzi³ z miejsco-
woœci Otmêt ko³o Krapkowic) w³ada³ jêzykiem s¹siadów biegle. By³ wiêc
t³umaczem podczas tej krótkiej wizyty. Atmosfera by³a tak mi³a, a spotka-
nie w 1967 roku nabra³o tak du¿ego znaczenia dla przysz³oœci bior¹cych w
nim udzia³, ¿e dziœ Hubert wspomina je jako najwa¿niejsze w swoim ¿yciu.
Wtedy polski organista i niemiecki katolik po raz pierwszy dowiedzieli siê o
sobie czegoœ wiêcej i wymienili adresami, chodŸ tak bliskimi, to jednak jed-
noczeœnie nieprawdopodobnie odleg³ymi.
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D³ugo musieli czekaæ na kolejne spotkanie. Obaj o nim marzyli, ale ich
prywatne przecie¿ potrzeby zale¿a³y wówczas od sytuacji politycznej i decy-
zji zapadaj¹cych na szczeblu pañstwowym. 1 stycznia 1972 roku otwarto
dla bezpasztortowego i bezwizowego ruchu turystycznego granicê polsko-
niemieck¹. Hubert ju¿ nie odwiedzi³ komorowskiej ulicy Okrzei, coraz mniej-
szego znaczenia nabiera³ pusty ogród, a coraz wa¿niejsza stawa³a siê przy-
jaŸñ z polskim organist¹ i jego znajomymi. "Czas leczy z takich przykrych
prze¿yæ". Przez prawie dziewiêæ lat Hubert sta³ siê znowu obywatelem ca³e-
go miasta. Dzieli³ radoœci i smutki z zaprzyjaŸnionymi Polakami, a oni z
nim. O œwiêtej pamiêci Bernardzie mówi "brat". Z¿yli siê bardzo. Bernard
by³ t³umaczem Huberta na rodzinnych i towarzyskich spotkaniach, zawsze
siedzieli blisko siebie. Si³¹ rzeczy Niemiec zawsze kierowa³ swe pierwsze
kroki do parafii, w której znajdowa³ bratni¹ duszê. Wtedy te¿ postanowi³
nauczyæ siê jêzyka polskiego. Osobist¹ tragedi¹ by³o dla obu podjêcie decyzji
o zawieszeniu ruchu przygranicznego w paŸdzierniku 1980 roku. Powróci³y
dawne demony i ¿ycie w izolacji. Przyjacio³om pozosta³ kontakt telefoniczny,
z którego korzystali bardzo czêsto. To niesamowite, ale Niemiec, który obar-
cza³  w m³odoœci Polaków za ca³e z³o, które przytrafi³o siê jemu i jego rodzi-
nie w ostatnich tygodniach II wojny œwiatowej i bezpoœrednio po niej, niewy-
mownie têskni³ w latach osiemdziesi¹tych do znajomych Polaków, którzy
przecie¿ tak samo jak inni mieszkañcy Gubina mieszkali w jego Heimacie,
w jego przedwojennym domu, a sta³o siê to przecie¿ mo¿liwe tylko dziêki
uprzedniemu wyw³aszczeniu i wypêdzeniu tysiêcy Niemców!

W 1985 roku przytrafi³a siê niespodziewana mo¿liwoœæ przejœcia "na
drug¹ stronê". Z okazji majowych obchodów œwiêta zwyciêstwa nad faszy-
zmem zorganizowano w Gubinie manifestacjê, na któr¹ zaproszeni zostali
tak¿e przedstawiciele bliŸniaczego miasta. Zak³ad samochodowy, w którym
Hubert wówczas pracowa³, otrzyma³ dziesiêæ "zaproszeñ", a jedno z nich
cudem dosta³o siê w jego rêce. Przemówienia na "Placu Wdziêcznoœci" z
pomnikiem ¿o³nierzy radzieckich poleg³ych w czasie wyzwalania miasta trwa-
³y bardzo d³ugo i wszystkie utrzymane by³y w duchu przyjaŸni polsko-nie-
mieckiej. Po manifestacji Hubert poprosi³ swojego szefa o pozostanie jeszcze
po stronie polskiej, obieca³ wróciæ do Guben na czas i nie narobiæ prze³o¿one-
mu k³opotów. Uda³ siê do koœcio³a, w którym by³ chrzczony i w którym
przyj¹³ pierwsz¹ komuniê œwiêt¹. Z daleka, id¹c ulic¹ Królewsk¹, s³ysza³
melodiê gran¹ przez Bernarda. Wszed³ na chór i bez s³owa stan¹³ ko³o gra-
j¹cego. Zaskoczenie i wzruszenie by³o tak wielkie, ¿e dziœ, gdy wspomina
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tamten moment, podziwia kunszt Bernarda, który chyba tylko cudem siê
nie pomyli³.

Na przyjaciela zaczeka³ przed koœcio³em. Msza, któr¹ muzycznie opra-
wia³ organista towarzyszy³a zaœlubinom pary, która wesele wyprawia³a w
miejscowoœci oddalonej od Gubina o oko³o 20 km. Na uroczystoœæ by³ tak¿e
zaproszony wraz z ma³¿onk¹ Bernard. Poprosi³ Huberta o chwilê cierpliwo-
œci i wróci³ z informacj¹, ¿e on œwiêtuje dzisiaj w Gubinie, ze swoim szcze-
gólnym przyjacielem. Rozmawiali bardzo d³ugo. Na granicy Hubert Grajew-
ski pojawi³ siê chyba jako ostatni, ko³o pó³nocy. Niezadowolony z tego faktu
¿o³nierz niemiecki próbowa³ strofowaæ marudera, ale Hubert przypomnia³
sobie przemówienia z manifestacji i powiedzia³ tylko, ¿e on ma w Gubinie
przyjaciela...

Rok póŸniej, tak¿e niespodziewanie, przytrafi³a siê Hubertowi kolejna
mo¿liwoœæ przekroczenia granicy polsko-niemieckiej. Dowiedzia³ siê, ¿e mo¿na
z³o¿yæ podanie o odwiedzenie Polski. Nale¿a³o podaæ cel podró¿y, miejsca, w
których bêdzie siê przebywaæ i hotele, w których planuje nocowaæ i... wp³a-
ciæ do biura podró¿y 400 marek, na nocleg. Na rozpatrzenie wniosku czeka-
³o siê ponad trzy miesi¹ce, ale "by³o warto". Razem z dwoma kolegami z
Berlina postanowili podaæ jako oficjalny cel swojej eskapady Wroc³aw i oko-
lice. W ci¹gu piêciu dni objeŸdzili samochodem 15 adresów polskich przyja-
ció³, tak¿e tych, których poznali jeszcze w 1966 roku. We Wroc³awiu nie
przebywali wiêc d³ugo, za to "pe³no ich by³o" w innych miejscowoœciach
po³udniowej Polski. Ostatnim adresem, pod który podjechali, by³ dom orga-
nisty Bernarda. Znowu wielkie zaskoczenie i olbrzymia niespodzianka. Te
spotkania maj¹ dla Huberta nieocenione znaczenie. Okaza³o siê, ¿e zawsze
mo¿e liczyæ w Polsce na goœcinê, wszêdzie, nawet po prawie dwudziestu
latach (jak np. w Czêstochowie) by³ poznawany i przyjmowany z niek³a-
man¹ radoœci¹. To buduj¹ce, przynosi tê szczególn¹ radoœæ, jaka towarzy-
szy spotkaniom po latach, ale mobilizuje te¿ do dalszego dzia³ania, daje do
zrozumienia, ¿e mimo wszystko warto, potwierdza s³usznoœæ obranej gdzieœ
w latach 60. przez m³odego Niemca ¿yciowej drogi.

ZAKOÑCZENIE

Dzisiaj Gubin jest wzorcowym euromiastem wyró¿nionym medalem i
flag¹ europejsk¹. Hubert mo¿e bez przeszkód czuæ siê obywatelem niemiec
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kiego Guben i polskiego Gubina. Czas b³ogiego dzieciñstwa na Siedlerwege
min¹³ bezpowrotnie, ale bycie mieszkañcem Gubina ma dziœ dla Pana Hu-
berta ca³kiem inny wymiar. Ma po polskiej stronie mnóstwo przyjació³ i
wci¹¿ poznaje nowych, mo¿e bez ¿adnych ograniczeñ poruszaæ siê po mie-
œcie i kraju, który próbowa³ poznaæ w o wiele trudniejszych ni¿ dzisiaj cza-
sach. Czêsto jest przez Niemców pytany, czy nie boi siê chodziæ po polskiej
stronie wieczorami, albo noc¹, na co odpowiada, ¿e tak jak Niemcy, Polacy
nie zrobi¹ nikomu krzywdy, jeœli nie bêd¹ mieli powodu. A on takiego powo-
du stara siê nikomu nie dawaæ.

Analizuj¹c swoje ¿ycie, starszy pan stwierdza, ¿e wyci¹gn¹³ wnioski z
kilku ¿yciowych przygód i to wp³ynê³o na zmianê jego œwiatopogl¹du, na to,
kim dzisiaj jest. Przypomina sobie radzieckiego oficera, który podzieli³ siê z
mieszkañcami Gehren jedzeniem, pamiêta Polaka, dziêki któremu ma w
swoim domu krzy¿ - rodzinn¹ relikwiê, ale pamiêta te¿ Polaka Józefa, który
zes³any na roboty do Gehren, do pañstwa Großmann, nie chcia³ po wojnie
opuszczaæ gospodarzy, u których czu³ siê jak w domu...

On, Hubert Grajewski jest dziœ cz³owiekiem szczêœliwym, bo uda³o mu
siê wyci¹gn¹æ wnioski z historii, o któr¹ siê otar³. Jako wysiedlony m³ody
Niemiec zaczyna³ swoje ¿ycie w zachodniej czêœci Guben. Tu skoñczy³ szko-
³ê, mia³ kolegów, tu pracowa³ na maj¹tek, który dziœ posiada. Patrz¹c na
swoje ¿ycie, jest z niego zadowolony. Szkoda mu jedynie rodziców, którzy nie
mieli ju¿ szansy pouk³adaæ swojego ¿ycia od pocz¹tku. Oni utracili wszyst-
ko prócz rodziny. Mo¿e dlatego do¿yli sêdziwego wieku? Mój rozmówca zd¹-
¿y³ poznaæ Polaków na tyle, by zrozumieæ podobieñstwo losów obu narodów.
Dziœ, tak samo jak wypêdzonym wiosn¹ i latem 1945 roku Niemcom, wspó³-
czuje przesiedlonym na ziemie poniemieckie Polakom. Wie, ¿e gdzieœ na
Wschodzie oni te¿ pozostawili swoje "Heimaty", groby najbli¿szych, przyja-
ció³ z dzieciñstwa czy maj¹tki.

Zalet¹ pana Huberta jest umiejêtnoœæ szczerej rozmowy z ka¿dym. Mówi,
¿e nie boi siê zagadn¹æ przygodnie spotkanych m³odych Polaków i nawi¹zaæ
z nimi rozmowy. Pyta, opowiada, wci¹¿ poznaje nowych ludzi. W nich znaj-
duje olbrzymi¹ si³ê, która starszego pana mobilizuje i pcha do dzia³ania.
Jest spokojny o przysz³oœæ.

Historia magistra vitae est? Tak, ale tylko wówczas, gdy podejmie siê
trud wyci¹gniêcia z niej wniosków! Hubert Grajewski swoje szanse potrafi³
wykorzystaæ.
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Ostatnio sporo dyskutuje siê o dawnym piêknie Wzgórz Gubiñskich. Studenci pisz¹
prace, prezentuj¹ koncepcje zagospodarowania, upiêkszenia i rekreacyjno-turystycz-
nego wykorzystania terenu. Dlatego poni¿ej prezentujê ciekawy artyku³ o otwarciu
restauracji "Engelmanns Berg", jaki napisa³ Joachim Winkler w Gubener Heimatbrief
2/2010, s. 30-33. Mo¿e w przysz³oœci ktoœ dysponuj¹cy odpowiednimi œrodkami finan-
sowymi bêdzie mia³ pewne odniesienia.

Starzy gubinianie, opowiadaj¹c o terenach by³ych sadów owocowych (te-
renach kwitn¹cych sadów), wymieniaj¹ jednoczeœnie restauracje
"Schönhöhe", "Wilhelmshöhe" lub "Engelmanns Berg". Niestety, wszystkie
znik³y, pozosta³y jedynie wspomnienia. Wspomnieæ trzeba restauracjê na
wzgórzu "Engelmanns Berg", która powsta³a przed 150 laty. By³o to 1 kwiet-
nia 1860 r., gdy tkacz Eduard Engelmann na najwy¿szym punkcie Wzgórz
Gubiñskich, za ulic¹ Breiter Steig (Szeroka Œcie¿ka, obecnie Ró¿ana)  swoj¹
restauracjê otworzy³. By³a ona jednoczeœnie miejscem najpiêkniejszego
widoku na okolice dla mieszkañców i odwiedzaj¹cych. Z tego miejsca
rozlega³a siê wspania³a panorama otoczenia. U stóp, po stronie prawej,
ogrody i sady na wzgórzach wzd³u¿ Nysy, po stronie lewej wzgórze wzd³u¿
Lubszy. Przed sob¹ widok na miasto, a poza nim na dolinê Nysy i wzgó-
rza Kaltenborn i Reichenbach. Przy ³adnej pogodzie widaæ by³o okolicz-
ne wioski i wie¿e koœcio³ów.

Do rodziny Engelmann restauracja nale¿a³a do 1914 r., po czym sprze-
dano j¹ restauratorowi Martinowi Schulze. Po kilku latach sprzeda³ j¹ kup-
cowi zbo¿owemu E.F. Müllerowi, który po kilku latach rozebra³ i na tym
miejscu wzniós³ budowlê podobn¹ do pa³acu. U wielu pozosta³a w pamiêci
jako "Engelmanns Berg". Ale w tym czasie nie by³o w nim ju¿ restauracji
ani oficjalnego udostêpniania budynku. Ten zbudowany w latach 1924/25
budynek s³u¿y³ jako miejsce spotkañ. Nowo wybudowany obiekt naby³a na
krótko Gubeñska Lo¿a Druidów "Zur Hoffnung" (Do nadziei), który s³u¿y³
jako dom spotkañ i zebrañ.

W dniu 22 lutego 1925 ku zadowoleniu mieszkañców Guben otwarto tu
powtórnie restauracjê "Engelmanns Berg". Wówczas pierwszym restaura-
torem by³ Gustav Degenhardt. Przed otwarciem budynek do nowych celów
przebudowa³ i piêknie odrestaurowa³ gubeñski architekt Willi Zeschke oraz
gubeñscy rzemieœlnicy i artyœci.

Restauracja "Engelmanns Berg"
 i gubiñscy Druidzi
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W ci¹gu lat by³a to najmilsza
i najchêtniej odwiedzana przez
gubenian restauracja, raz ze
wzglêdu na piêkne po³o¿enie, ale
te¿ wspania³¹ gastronomiê. "En-
gelmanns Berg" by³ nie tylko lo-
kalem odwiedzanym w okresie
kwitnienia sadów, ale tak¿e z
okazji przedstawieñ, zebrania sto-
warzyszeñ, by³o to te¿ miejsce
spotkañ wy¿szych sfer miasta.
Czêsto odbywa³y siê tutaj uroczy-
stoœci rodzinne. Z okazji œwiêta
strzeleckiego Bractwo Strzeleckie
mia³o tu spotkania,  w czasie któ-
rych król strzelców po zawodach
wydawa³ uroczyste œniadanie.

Z pocz¹tkiem niemieckiego pañ-
stwa nazistowskiego zmieniono
w³aœciciela, bowiem spotkania lo¿y
by³y niepo¿¹dane, a w 1935 zabro-
nione i rozwi¹zane. Gubeñska lo¿a
"Zur Hoffnung" zachowa³a siê
zrêcznie i przewiduj¹co, przepisu-
j¹c udzia³y w³asnoœciowe na wszystkich cz³onków. Lo¿y nie pozbawiono w³a-
snoœci, bo nie by³a ju¿ w³aœcicielem. W ksiêdze mieszkañców z 1939 widnie-
je kotlarz Emil Künzel i inni, jako wspó³w³aœciciele "Engelmanns Berg".

Zachowane zdjêcia œwiadcz¹ o wspania³oœci budynku. Przez œrodkowe
wejœcie wchodzi³o siê do g³ównej sali restauracyjnej, która w kierunku po³u-
dniowo-wschodnim ³¹czy³a siê z ogrodem zimowym. Parter posiada³ hole
spacerowe i dziedziniec wewnêtrzny. Drewniane schody prowadzi³y na piê-
tro, którego centrum by³ 10 x 14 m pokój spotkañ (uroczystoœci). W kierun-
ku pó³nocnym by³a sala lo¿y i inne pokoje dla mniejszych towarzystw. Z
pokoju spotkañ by³o wyjœcie w kierunku strony po³udniowej (frontowej) na
taras widokowy. St¹d rozpoœciera³ siê wspania³y widok na miasto i okolicê.
Czworok¹tna wie¿yczka widokowa wznosi³a siê na grzbiecie dachu (kaleni-
cy), czêsto odwiedzana przez goœci. Kawiarenka po³o¿ona na szerokim tara-

Hol g³ówny restauracji Engelmanna. Widoczne
na zdjêciu kolumny wykonane by³y z czarnego
w³oskiego marmuru
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sie z dalekosiê¿nym spojrzeniem ponad Guben oferowa³a wielu goœciom miej-
sca siedz¹ce. By³ te¿ ogród kawowy pod wielk¹ star¹ lip¹ z szerok¹ koron¹.

Wed³ug legendy zosta³a ona w roku 1825 przez pomy³kê odwrotnie zasa-
dzona, korzeniami do góry z koron¹ do ziemi.

Nie ma ju¿ "Engelmanns Berg". Wojna z jej nastêpstwami zniszczy³a
obiekt. Ruiny poros³y krzewy i chwasty, niestety te¿ piêkn¹ kawiarniê ogro-
dow¹. Jednak i dziœ warto siê wspi¹æ pod górkê, by rozkoszowaæ siê piêk-
nym widokiem.

PS.  W kontekœcie interesuj¹cej informacji o posiadaniu restauracji przez
Lo¿ê Druidów, przypomnia³o mi siê przypadkowe spotkanie kilka lat temu
(4-5 lat) w Muzeum Miasta i Przemys³u w Guben. Helmut Presch urodzony
przed wojn¹ w prawobrze¿nym Guben przy Neustadt 47 (obecnie ul. Obroñ-
ców Pokoju) wspomnia³, ¿e w roku 2008 humanistyczne Stowarzyszenie
Druidów bêdzie œwiêtowaæ 100-lecie. Nadmieni³ w³aœnie o lo¿y, "zakonie"
Zur Hoffnung. Mia³ marzenie, ¿yczenie, aby na Wzgórzach Gubiñskich zro-
biæ jakieœ Œwiate³ko, Znak Pokoju. Co jeszcze? Ojciec ww. pochodzi³ z pobli-
skiego Ratzdorf, rodzice na Starym Mieœcie przy Salzmarkstraße prowadzi-
li sklep. Wtedy nie mia³em czasu zaj¹æ siê tematem, a pan Helmut póŸniej
nie odezwa³ siê.

Druidowie wed³ug W³adys³awa Kopaliñskiego (S³ownik mitów i tradycji
kultury, Kraków 1991, s.223) to miêdzyplemienny zakon staro¿ytnych ka-
p³anów celtyckich z siedzib¹ w Brytanii. Sprawowali te¿ funkcje sêdziów,
lekarzy i magów. Po rozwi¹zaniu organizacji przez Rzymian spadli do roli
nieszkodliwych wró¿bitów, wkrótce jednak przej¹wszy rzymsk¹ wiedzê, sta-
li siê nauczycielami i przyczynili siê do szybkiego rozwoju kulturalnego Ga-
lii. Jedynym niemal Ÿród³em literackim wiedzy o kulcie druidycznym s¹
Pliniusz i Pamiêtniki Cezara: obrz¹dki religijne druidów odbywa³y siê w
d¹browach leœnych, czcili oni d¹b i jemio³ê, obserwowali gwiazdy, wierzyli w
wêdrówkê dusz i uprawiali magiê.

W "S³owniku jêzyka polskiego" z 1978 r. druidyzm okreœlono jako kult
religijny staro¿ytnych Celtów polegaj¹cy m.in. na czci przyrody. Druidowie
odegrali du¿¹ rolê w ¿yciu spo³ecznym i politycznym, zw³aszcza od II w.
p.n.e do II w. n.e.

S¹dzê, ¿e Gubeñsk¹ Lo¿ê Druidów "Zur Hoffnung" mo¿na zaliczyæ
do pomniejszych organizacji parawolnomularskich, paramasoñskich z
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szerokiego krêgu organizacji humanitarnych (o masonach pisa³em w biu-
letynie SPZG nr 4, grudzieñ 2010). W latach dziewiêædziesi¹tych XIX
w. czynne by³o w Katowicach "Zjednoczenie Druidów" podleg³e kierow-
nictwu w Berlinie.

W Muzeum Archeologicznym Œrodkowego Nadodrza w Œwidnicy ko³o
Zielonej Góry znajduj¹ siê celtyckie dwutwarzowe paciorki szklane z II
w. p.n.e., jedyne w Polsce i nieliczne w Europie Œrodkowej. Znaleziono
je po wojnie w Domaniowicach ko³o G³ogowa.

Byæ mo¿e uda siê dopisaæ ci¹g dalszy historii Gubeñskich Druidów.
(w³)

Znany satyryk i poeta Jan Izydor Sztaudynger ju¿ dawno stwierdzi³ ironicznie, ¿e
"Wszystko siê w Warszawie skupia... poza zostaj¹ zadupia".

Ale czym nasz Gubin, niby zadupie, ró¿ni siê od Warszawy? Faktycznie
jest o wiele mniejszy, ale za to jak du¿o ¿yciowej przestrzeni ma ka¿dy miesz-
kaniec Buga. Wiêkszoœæ powojennych mieszkañców Warszawy to s¹ ci zza
Buga przyjechawszy, podobnie jak w Gubinie, ale ile w nich pychy. Na przy-
k³ad ta ich ulica Marsza³kowska, ale jakiego Marsza³ka - to nie wiadomo,
¯ukowa czy innego krasnoarmiejca. A nasza marsza³kowska nie jest anoni-
mowa i ka¿dy wie, ¿e Marsza³ka Micha³a ¯ymierskiego - pseudonim "Rola".
O tej roli to ró¿nie mówi¹: jedni, ¿e ¿yzna, inni, ¿e bagnista. Albo weŸmy te
ich Aleje Jerozolimskie. Ulica owszem, okazalsza ni¿ nasze Aleje £u¿yckie,
ale od czego oni wziêli tak¹ nazwê? A te dzielnice - "Targówek". U nas te¿
jest targówek, a nawet dwa, a do tego klientela zagraniczna. W czym s¹
lepsi, ¿e maj¹ "Bródno"? U nas te¿ jest brudno, ale my nie piszemy z du¿ej
litery i przez "ó" z kresk¹, tylko normalnie. Albo taka "Wola" czy "Ochota"...
te¿ wielk¹ liter¹. My te¿ mamy i wolê, i ochotê na wiele rzeczy, choæ gorzej z
mo¿liwoœciami. Szczyc¹ siê tym swoim lotniskiem. Ale ile przy tym huku,
nasze "lotnisko" nikomu nie przeszkadza.

Faktem jest, ¿e maj¹ wiele dworców kolejowych, a my tylko jeden. Ale u
nas poci¹gi siê nie spóŸniaj¹, a u nich siê spóŸniaj¹. W Gubinie s¹ dwie
rzeki, a w Warszawie tylko jedna, a ¿e szersza, to tym gorzej dla nich, nasza
te¿ czasem bywa szersza. My za to mamy osiem mostów, w tym dwa miêdzy-
narodowe, a oni tylko szeœæ, w tym jeden "Poniatowskiego".

Gubin kontra Warszawa, czyli...
Ma³e te¿ mo¿e byæ piêkne
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Ale sam Szanowny Pan Poniatowski mieszka w Gubinie.
Chwal¹ siê "£azienkami" czy "Starówk¹". Jakby u nas nie by³o ³azie-

nek. A nasza starówka to nie jakieœ zau³ki zabudowane starymi kamienica-
mi, mo¿e nawet z gubiñskich rozbiórek. Gubiñska "Starówka" to rozleg³e
zielone pola poroœniête drzewami i wykoszonymi trawnikami. Do cna opano-
wa³a ich ta pycha i gigantomania. Na przyk³ad s³awny aktor - Marek Kon-
drat, bo warszawiak? Gdyby ¿y³ w Gubinie, to pewnie nazywa³by siê Kon-
dracik. Nawet subtelniej.

Jednego nam jednak ¿al: tych poruczników, kapitanów, majorów. Lecz
na os³odê zosta³ nam jeden major, a œciœlej, to Majorek - Renata. Ale ju¿

najwiêksz¹ pychê w tych warszawiakach wywo³uje
ten ich Pa³ac Kultury i Sztuki. Jednak wielk¹ sztuk¹
jest mieæ kulturê bez pa³acu.

autor: Henryk Kapliñski z grupy Poetycko-Teatralnej
"UTW-ór", prowadzonej przez Renatê Katarzynê Majorek

z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gubinie

GUBEN. W gubeñskim muzeum
Sprucke Muehle uroczyœcie otwarto wy-
stawê zatytu³owan¹ "Techniki fotogra-
ficzne od 1955 roku do dziœ". Autorem
wystawy jest Joachim Klos, znany gu-
beñski regionalista, radny miejski i cz³o-
wiek niemal od zawsze zwi¹zany ze spor-
tami wodnymi i ratownictwem. Wiêk-
szoœæ zaprezentowanych aparatów i in-
nego sprzêtu fotograficznego stanowi
w³asnoœæ autora wystawy, który jest po-
nad inne pasje tak¿e fotografem. Obiektyw J.Klosa dokumentuje wydarzenia,
których by³ autorem, wspó³organizatorem i obserwatorem. Warto wspomnieæ,
¿e J.Klos jest wielce szanowanym przyjacielem wielu mieszkañców Gubina.
Urodzi³ siê w 1939 roku w podgubiñskiej Zawadzie. Tam znaj¹ go dziœ wszyscy
mieszkañcy wsi. Wystawa jest czynna od 14 marca do 22 kwietnia. Kontakt
poprzez Muzeum Miasta Guben przy Gasstrasse (w urzêdzie miasta).

Wystawa w Guben

Autor wystawy Joachim Klos opowiada go-
œciom wernisa¿u o swojej pasji
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Na tej cyklicznie ukazuj¹cej siê stronie naszego Biuletynu SPZG staramy siê Sza-
nownym Czytelnikom przybli¿yæ osoby niezwyczajne. Czêsto 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 Oby-
wateli Gubina. Pierwszy tytu³ Rada Miejska nada³a 19 grudnia 1991 roku
Horstowi Lecke, burmistrzowi Laatzen. Przez 20 lat nadano ten tytu³ osiem-
nastu obywatelom nie tylko Gubina. Poniewa¿ nigdzie nie publikowano ich
¿yciorysów, chcielibyœmy w ten sposób przybli¿yæ ich postacie i dokonania.
O kolejnoœci decyduj¹ mo¿liwoœci pozyskania materia³ów. Dziœ Honorowy
Obywatel Gubina, nie¿yj¹cy ju¿

Stefan Ciszek
Przyszed³ na œwiat 25 sierpnia 1923 r.

w rodzinie Jana i Marii Ciszków, rolników
wsi Wystêpy, w kieleckim. Jako 16-letni
ch³opiec zosta³ wywieziony na roboty przy-
musowe do bauera we wsi Waltersdorf ko³o
Luckenwalde.

Po wojnie zosta³ skierowany do s³u¿by
w Milicji Obywatelskiej. W 1948 roku za-
rzucono mu, ¿e przy wstêpowaniu do MO
u¿y³ podstêpnych zabiegów, ukrywaj¹c
swoj¹ przynale¿noœæ do NSZ. S¹d Wojsko-
wy uniewinni³ go od tego zarzutu. Maj¹c w
Zielonej Górze rodzinê ze strony ¿ony, po-
stanowi³ tam wyjechaæ.

1 sierpnia 1965 r. przyby³ do Gubina. Tutaj rozpocz¹³ pracê na stano-
wisku zastêpcy dyrektora Bogus³awa Kurpasa w Zak³adach Odzie¿o-
wych "Goflan". Potem cztery lata pracy w "Carinie" i na wniosek woje-
wody Jana Lembasa od 1 listopada 1975 r. powo³any na stanowisko Na-
czelnika Miasta w Gubinie. Na tym stanowisku pozosta³ nieprzerwanie
do 1 paŸdziernika 1985 roku, kiedy to odszed³ na emeryturê.

Za czasów Jego naczelnikowania miasto zmieni³o siê nie do poznania.
By³ to m.in. czas otwarcia granicy z Niemieck¹ Republik¹ Demokratyczn¹.
Miasto wyró¿nia³o siê wówczas tysi¹cami ró¿ na nowych klombach, a wielu
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mieszkañców ten obrazek wspomina do dziœ. A œp. Stefana Ciszka? Pamiê-
taj¹ jako dobrego gospodarza, przyk³adnego mówcê i eleganckiego mê¿czy-
znê w ka¿dym calu. Myœliwi wspominaj¹ czasy wspólnych polowañ z panem
naczelnikiem, a póŸniej ju¿ emerytem. 17 sierpnia 2000 roku Rada Miejska
nada³a mu tytu³ Honorowego Obywatela Miasta. Estet¹ pozosta³ do koñca
swoich dni. Zawsze z bia³¹ chusteczk¹ w kieszonce marynarki. Takiego
pamiêtamy Go do dziœ. Zmar³ 19 maja 2004 roku.        (sp)

[...] Nominacjê na to stanowisko (naczelnika miasta - dop. mój), podpi-
san¹ przez wojewodê Jana Lembasa, otrzyma³em z r¹k wicewojewody po
powrocie z wycieczki do Moskwy i Leningradu "Poci¹giem PrzyjaŸni". Wy-
cieczka ta pozostanie mi na d³ugo w pamiêci. Gubin na ten czas liczy³ 16.200
mieszkañców i mia³ do rozwi¹zania bardzo pilne problemy. Do nich nale¿a³o
zaliczyæ: 1. S³aby rozwój budownictwa mieszkaniowego; 2. Zapewnienie do-
stawy wody w górnych czêœciach miasta; 3. Uporz¹dkowanie ulic i oœwietle-
nia; 4. Stworzenie zaplecza dla dzia³alnoœci kulturalnej; 5. Odbudowa Ratu-
sza; 6. Budowa krytej p³ywalni.

By³y to zadania nie³atwe do realizacji, ale konieczne ze wzglêdu na dal-
szy rozwój miasta. Z tymi sprawami zwróci³em siê do spo³eczeñstwa w za-
k³adach pracy, do jednostek wojskowych miejscowego garnizonu, do dowód-
cy dywizji. Otrzyma³em powszechn¹ aprobatê i deklarowan¹ pomoc. W za-
k³adach pracy samorz¹dy robotnicze przeprowadzi³y szerok¹ kampaniê po-
pularyzuj¹c¹ te zadania, doprowadzi³y do samoopodatkowania w wysokoœci
0,25% od funduszu p³ac na zasilenie p³ywalni. Ten fakt dawa³ Gubinowi do
rêki atut, aby o resztê œrodków ubiegaæ siê z funduszy Toto-Lotka. Resztê
za³atwi³ wojewoda Lembas. Przy pracach prostych, ale nie tylko, pomocy
udziela³o wojsko i jego dowódcy, a szczególnie pu³kownik, a potem genera³
Zdzis³aw G³uszczyk. I oto basen s³u¿y dziœ ludziom.

Uda³o siê przekonaæ ludzi, ¿e to co robimy, ma swój sens i bêdzie s³u¿y-

W s³u¿bie Gubinowi na stanowisku
naczelnika miasta 1975-1985

Poni¿szy tekst jest fragmentem wspomnieñ œp. Stefana Ciszka napisanych na kon-
kurs organizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a poœwiêco-
ny wspomnieniom z ¿ycia i pracy na pograniczu.
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³o Gubinowi i jego mieszkañcom przez bardzo wiele lat. Uda³o siê równie¿
spopularyzowaæ podejmowanie czynów spo³ecznych, dobrze i trafnie prze-
myœlanych. Tak powsta³a siedziba policji, ówczesnej MO. Swój wk³ad czy-
ny spo³eczne maj¹ w odbudowie Szko³y Muzycznej i uporz¹dkowaniu par-
ków i zieleñców, na przyk³ad parku ko³o ratusza, a tak¿e obejœæ domo-
wych na osiedlu wojskowym po³o¿onym w górnej czêœci miasta i nie tylko
tam. Nie uda³o siê podj¹æ odbudowy koœcio³a farnego. Proponowaliœmy
razem z konserwatorem wojewódzkim, dr Stanis³awem Kowalskim, ¿e pañ-
stwo zrobi dokumentacjê i inwentaryzacjê. Odgruzuje, wyasygnuje œrod-
ki na odbudowê w wysokoœci - jak pamiêtam - na poziomie 23% przez d³ugi
okres jego odbudowy. Nieod¿a³owanej œwiêtej pamiêci ks. kanonik Alek-
sander Dobrucki przedstawi³ te propozycje swoim w³adzom, ale te tej ofer-
ty nie przyjê³y. Zbudowano nowy koœció³ - na pewno ³adny, ale w tej sytu-
acji katedra nie ma szans na odbudowê przez bardzo wiele lat i w takim
stanie chluby miastu nie przyniesie. Gdyby by³o inaczej naonczas, wierni
mieliby Dom Bo¿y do modlitwy, a miasto uporz¹dkowany zabytek jako
ostatni relikt tej okrutnej wojny. To, co siê uda³o Gubinowi w latach 1975-
1985 za³atwiæ, samo siê chwali, ale warto jednak przypomnieæ: 1. Wodo-
ci¹g od ujêcia do zbiornika wyrównawczego; 2. Zbiornik wyrównawczy na
2500 m szeœæ, wody; 3. Odbudowa ratusza; 4. Zbudowanie p³ywalni w
czynie spo³ecznym; 5. Przychodnia lekarska na ul. Gdañskiej; 6. Dworzec
PKS; 7. Przedszkole nr 3 na 120 dzieci przy ul. Wojska Polskiego; 8.
Amfiteatr przy ul. Piastowskiej; 9. Budynek dla Szko³y Muzycznej; 10.
Dom przedpogrzebowy na cmentarzu; 11. Nowe skrzyd³o dla szko³y nr 3;
12. Piekarnia i masarnia na ul. Koszarowej wzniesione przez GS i jej
prezesa; 13. Osiedle mieszkaniowe na górze miasta tzw. osiedle E.Plater;
14. Zieleñce i parki, w tym ko³o ratusza, Waszkiewicza i Moniuszki; 15.
Rozbudowa szko³y rolniczej - hala sportowa, warsztaty; 16. Siedziba poli-
cji zbudowana w czynie i pomoc finansowa KW MO; 17. Remont Urzêdu
Miasta i Gminy; 19. Most przy ul. S³owackiego i dwie k³adki przy ul.
D¹browskiego; 20. skrzyd³o Szko³y Zawodowej oraz internat przy Nysie;
21. Plac zabaw przy ul. Roosevelta; 22. Zbudowano zajazd "Bolko"; 23.
Utworzono regularn¹ komunikacje miejsk¹; 24. Odtworzono wa³ przeciw-
powodziowy; 25. Uczyniono z Wiosny nad Nys¹ imprezê miêdzynarodow¹;
26. Zbudowano budynek patronacki przy ul. Piastowskiej na 50 miesz-
kañ; 27. Gubin za ca³okszta³t dzia³alnoœci zosta³ odznaczony Odznak¹
Wojewódzk¹ oraz Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Realizacja wymienionych pozycji nie by³a ³atwa. Trzeba by³o nie lada
zabiegów u znacz¹cych osób wœród w³adz wojewódzkich i wojskowych. Za-
praszaliœmy tu wszystkich czterech wojewodów, jakich prze¿y³em i przy
ka¿dej okazji zawsze coœ dla Gubina za³atwiano. W roku 1979 zaprosiliœmy
z Jankiem Klimkiem ca³¹ egzekutywê KW PZPR z Mieczys³awem Hebd¹ i
Janem Lembasem na czele. Pokazuj¹c Gubin, powiedzia³em, ¿e tu Polska
siê zaczyna. Wówczas przyjêto bogaty program rozwoju, ale nie bêdê o tym
mówi³, bo rozwój wypadków wykluczy³ jego zamierzenia. Mimo wszystko to,
co zrobiono, samo siê legitymuje. Tak, ¿e jak na czas wojny i ca³ego rozgar-
diaszu i kryzysu, to i tak bardzo du¿o. Ludzie pragnêli daleko wiêcej i nie
ma nic w tym z³ego.

W dniu 23 wrzeœnia odby³a siê sesja MRN i w punkcie "sprawy organi-
zacyjne" przewodnicz¹cy MRN Franciszek Szachniewicz poinformowa³, ¿e
dotychczasowy naczelnik z³o¿y³ wojewodzie proœbê o skierowanie go w stan
spoczynku. Wojewoda wniosek ten przyj¹³. W pe³ni skupienia F.Szachnie-
wicz odczyta³ uchwa³ê MRN o nadaniu naczelnikowi "Medalu dla Zas³u¿o-
nych dla miasta". Wówczas zabieraj¹c g³os, powiedzia³em, ¿e decyzjê o odej-
œciu na emeryturê powzi¹³em jeszcze w roku ubieg³ym podczas rozmowy z
wojewod¹ Miko³ajczakiem. W roku bie¿¹cym, w miesi¹cu maju potwierdzi-
³em j¹ podczas rozmowy z wojewod¹ Zbyszko Piwoñskim, podczas której by³
obecny przewodnicz¹cy pp³k F. Szachniewicz. W ten sposób zrealizowany
zosta³ mój osobisty plan ¿yciowy wychodz¹cy naprzeciw niektórym oczeki-
waniom. W tym wyst¹pieniu dokona³em podsumowania wszystkich spraw,
które Gubin w ci¹gu tych 10 lat rozwi¹za³. Na zakoñczenie z³o¿y³em podziê-
kowania wszystkim radnym, pracownikom, organizacjom, szko³om, wojsku,
milicji, oœwiacie, stra¿y, kolejarzom, celnikom, WOP-istom, ca³emu spo³e-
czeñstwu, a szczególnie gor¹co podziêkowa³em proboszczowi ks. kan. Alek-
sandrowi Dobruckiemu za jego zaanga¿owanie w sprawach publicznych mia-
sta i za wieloletni¹ owocn¹ wspó³pracê. Na koniec ¿yczy³em miejskiej ra-
dzie, aby w ca³oœci zrealizowa³a swoje plany, nastêpcy - uporu i pracowni-
kom, aby trwali w ich trudnej i niedocenianej pracy. Miastu - m¹drych
decyzji s³u¿¹cych jego rozwojowi.

Funkcjê pe³ni³em jeszcze do 1.10.1985 r., a potem przeszed³em w stan
spoczynku. Prawie ca³e moje zawodowe ¿ycie odda³em Œrodkowemu Nad-
odrzu - od Zielonej Góry w 1949 r. poczynaj¹c, na Gubinie koñcz¹c, w któ-
rym ¿yjê do dziœ.


