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Doroczne zebranie sprawozdawcze
Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gu-
biñskiej obraduj¹ce w Izbie Muzeal-
nej 20 kwietnia zgromadzi³o 36 cz³on-
ków. Minut¹ ciszy uczczono pamiêæ
zmar³ego dzia³acza Ryszarda Jaku-
bowicza. Zebranie prowadzi³ prezes
SPZG Stefan Pilaczyñski. Sprawy
proceduralne ustalono sprawnie.

Organizacja liczy aktualnie 62
cz³onków i zwiêkszy³a swój stan o
10%. Przedstawione przez prezesa
Pilaczyñskiego sprawozdanie by³o
bardzo szczegó³owe i kolorowo nama-
lowane. Z wa¿niejszych osi¹gniêæ
podkreœlono: rosn¹c¹ iloœæ ekspona-
tów muzealnych, coraz lepiej rozwi-

Staliœmy siê autorytetem

jaj¹c¹ siê dzia³alnoœæ sekcji wydaw-
niczej pod kierownictwem Wies³awa
£abêdzkiego, w tym systematyczne
wydawanie biuletynu - kwartalnika,
rozwijaj¹c¹ siê wspó³pracê z Eurore-
gionem. Dziêki materia³om zebranym
przez SPZG udzielono  pomocy w na-
pisaniu 16 prac magisterskich i li-
cencjackich. Izba Muzealna ¿yje na
co dzieñ stwierdzi³ prezes, gdy¿ ko-
rzysta z niej coraz wiêcej ró¿nych
organizacji g³ownie takich "bez da-
chu nad g³ow¹" jak np. gubiñscy fi-
latelliœci, na organizacjê zebrañ i
szkoleñ. Prezes mówi³ z wyraŸn¹
dum¹, ¿e staliœmy siê autorytetem w
wielu sprawach z przesz³oœci.
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Skarbnik Janina Lisiak przed-
stawi³a sprawozdanie finansowe za
2011 rok. G³ówne Ÿród³a finanso-
wania to dotacja miasta na reali-
zacjê zadania publicznego 15 tyœ.
z³., z 1% od podatku za 2010 rok
4911,60 z³., dofinansowanie pro-
jektu z Euroregionu  "Sprewa-
Nysa-Bóbr" 3684,4 z³, wsparcie
zadania publicznego ze starostwa
2000 z³, sk³adki cz³onkowskie
(op³acili wszyscy cz³onkowie) 2711
z³. By³y pieni¹dze przekazane przez
PWE Gubin ale z wyraŸnym prze-
znaczeniem na wydanie ksi¹¿ki
Zygmunta Traczyka "Ziemia Gu-
biñska 1939-1949 …". Równie¿ do
przychodów mo¿na zaliczyæ pieni¹-
dze przekazywane przez mieszkañ-
ców na zap³acenie za gong dla ze-
garów na Baszcie Ostrowskiej.

Do dzia³alnoœci stowarzyszenia
nie wniós³ zastrze¿eñ przewodni-
cz¹cy Komisji Rewizyjnej Roman
Niparko.

W dyskusji najwiêcej troski za-
bra³a lokalizacja i stan technicz-
ny Izby Muzealnej i korytarza. Ja-
nina Izdebska analizowa³a wielo-
w¹tkowo sprawê Izby

Ze wzglêdu na stale powiêksza-
j¹ce siê zacieki z dziurawego da-
chu, pêkaj¹ce tynki i ³uszcz¹c¹ siê
farbê na œcianach nazwa³a wido-
kiem co najmniej nieciekawym i
nie przynosz¹cym nikomu chluby.
Przychyla³a siê do propozycji prze-

niesienia Izby do pomieszczeñ po
Urzêdzie Gminy.

Celem wsparcia inicjatywy gu-
beñskiego wydawcy Andrasa Pete-
ra zwi¹zanej z odtworzeniem po-
mnika Corony Schröter na Wyspie
Teatralnej powo³ano zespó³ w sk³a-
dzie: Janina Izdebska, Zygfryd
Gwizdalski, Jerzy Czabator i Die-
ter Karpinski maj¹cy za zadanie
niesienie pomocy inicjatorowi tego
szczytnego przedsiêwziêcia.

Nastêpni dyskutanci: Jerzy
Czabator - honorowy prezes SPZG,
Krzysztof Frezer i Tadeusz Raut
argumentowali z ró¿nych wzglêdów
potrzebê utrzymania pomieszczeñ
Izby w budynku WDT. Autor tej¿e
publikacji wnioskowa³ o pisemne
wyst¹pienie do prezesa GS Stani-
s³awa Fudymy o pilny remont da-
chu, gdy¿ niezale¿nie od k³opotów
Izby niszczeje zabytkowy obiekt
muzealny.

Na zakoñczenie obrad Komisja
Uchwa³ w sk³adzie Mieczys³aw Ja-
sinowski i Tadeusz Raut przed³o-
¿y³a do zatwierdzenia wnioski, któ-
re przyjêto jednomyœlnie. Szczegó-
³owy czterostronicowy protokó³ z
obrad sporz¹dzi³a bez trudu nowa
cz³onkini SPZG Barbara Firlej-
Malinowska. By³y liczne podziêko-
wania, s³owa uznania, przyjêto
nowy program dzia³ania.

Oleg Sanocki
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Poszerzone posiedzenie zarz¹du SPZG -
co zrobiæ z przeciekaj¹cym dachem

Od wielu lat Sto-
warzyszenie Przyja-
ció³ Ziemi Gubiñskiej
boryka siê z proble-
mem zacieków bu-
dynku w którym ma
swoj¹ siedzibê. Re-
montu wymaga
dach.

Na zebraniu spra-
wozdawczym w
kwietniu problemem
tym podzieli³ siê z
cz³onkami prezes Za-
rz¹du. W trakcie dyskusji nad tym
tematem postawiono wniosek aby po
raz kolejny zwróciæ siê do prezesa
Gminnej Spó³dzielni "Samopomoc
Ch³opska" (w³aœciciela obiektu/) oraz
zainteresowaæ tym tematem burmi-
strza. Dzia³ania prezesa SPZG  do-
prowadzi³y do spotkania Zarz¹du
SPZG  z prezesem GS "SCh" i  prze-

Posiedzenie zarz¹du SPZG w sprawie koniecznoœci jak najszyb-
szej naprawy przeciekajcego dachu.

wodnicz¹cym Rady Nadzorczej Józe-
fem Bartkowiakiem. Dokonano prze-
gl¹du stanu dachu i panowie zobo-
wi¹zali siê podj¹æ stosowne dzia³ania.
Po kilku dniach  prezes GS "SCh"
wraz z  w³aœcicielem firmy budowla-
nej okreœlili zakres robót i teraz ocze-
kujemy na efekty o których napisze-
my w  nastêpnym biuletynie.(uk)

Budynek przedwojenne-
go Urzêdu Miejskiego i
przedwojennej ³aŸni
(dziœ oddzia³ PTTK) .
Miêdzy tymi budynkami
sta³ jeszcze jeden. Nie
znamy jego przeznacze-
nia. Fotografiê wykona-
no prawdopodobnie w
latach 50-tych ubieg³ego
wieku.
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Zwyk³y dzieñ w SPZG...

Spo³eczny opiekun IM Tadeusz Buczek przyj-
muje kolejn¹ radosn¹ grupê przedszkolaków,
tym razem z PM nr 2

Tym razem Izba Muzealna pos³u¿y³a za salê
wyk³adow¹. Spotkali siê tu szefowie organi-
zacji planuj¹cy pisanie projektów

Wzbogaci³y siê zbiory i
archiwa SPZG

Andrzej Nowacki, zastêpca nadleœni-
czego Nadleœnictwa Gubin, w kwietniu
2012 ofiarowa³ kafel nagrobny z cmen-
tarza z Polanowic. Sk³ada siê z dwóch
elementów, jest koloru bia³ego. Le¿a³ pod
liœæmi (napis trawiony, s³¹bo widoczny,
ale do odczytania). Mo¿na zobaczyæ datê
urodzin 19 lutego 1841 oraz dzieñ œmier-
ci 20, rok 1905 (bez miesi¹ca).

Sprawdzony przyjaciel SPZG, ko-
lekcjoner staroci Wi-
told Rogatka przeka-
za³ ogrodowe krzese³-
ko wykorzystywane w
kawiarnich „na œwie¿ym powietrzu”.
Sk³adane krzese³ko sygnowane jest na-
pisem gubeñskiego browaru G.Krolla.
Krzese³ko przechodi obecnie proces re-
nowacji. Przekaza³ tak¿e dwa czarno-
bia³e zdjêcia o wymiarach 24x18 cm po-
chodz¹ce z oko³o 1974 i przedstawiaj¹-

ce zrujnowany ratusz z zewn¹trz i we-
wn¹trz, w którym obecnie mieœci siê
Gubiñski Dom Kultury.

Barbara Firlej przekza³a stare do-
kumenty bliskiej rodziny. Wzbogac¹ po-
wiêkszaj¹cy siê zbiór starych dokumen-
tów.

Ernst Dieter Karpinski, mieszka-
niec Guben, cz³onek SPZG, na pocz¹t-

ku maja przekaza³
tabliczkê z nazw¹
ulicy Cyrankie-
wiczstr. z Guben.

Obecna nazwa tej nadgranicznej, nad-
nsyskiej ulicy - Alte Poststrasse. Sala
wojskowa wzbogaci³a siê o kolejne na-
krycia g³owy ¿o³nierza. Czapkê fu-
trzan¹, polow¹, beret oraz sznur galo-
wy podoficera Wojska Polskiego prze-
kaza³a 5 maja, po mê¿u Grzegorzu,  Ewa
JóŸwiak z Gubina.                     (w³)
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Zwyk³y dzieñ w SPZG...

Zarz¹d obraduje na kolejnym posiedzeniu.
Tematem wi¹d¹cym by³o omówienie udzia³u
SPZG w œwiêcie Wiosny nad Nys¹

Na spotkanie w swoim gronie przybyli cz³on-
kowie Zwi¹zku ̄ o³nierzy WP. Sala muzealna
zawsze przychylna goœciom

W Stowa-
r z y s z e n i u
Przyjació³ Zie-
mi Gubiñskiej
odby³o siê spo-
tkanie poœwie-
cone perspek-
tywom zago-
spodarowania
Wzgórz Gu-
biñskich. W
s p o t k a n i u ,
które zosta³o
zorganizowa-
ne z inicjaty-
wy PRO Guben wziê³a udzia³ jego sze-
fowa Irmgardt Schneider, architekt
krajobrazu Claus Herman z Berlina,
Marta Szymaniec-Kater, szefowa fir-
my Prima Verde, radni miejscy Ur-
szula Kondracik i Zygfryd Gwizdal-

Kolejny raz o Wzgórzach
Gubiñskich

ski, regionalista Jerzy Czabator i go-
spodarz spotkania Stefan Pilaczyñski
- prezes SPZG.

Problem zagospodarowani Wzgórz
Gubiñskich pojawia siê w wielu dys-
kusjach jak bumerang. O¿ywa z

Claus Herman referuje swój punkt widzenia w sprawie wzgórz
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M. Magda-Nawrocka z Muzeum Archeologicz-
nego w Œwidnicy i J. Czabator rozmawiaj¹ na
temat nowej ksi¹¿ki Instytutu Zachodniego

ró¿n¹ si³¹. Temat doczeka³ siê kil-
ku prac magisterskich i licencjac-
kich koñcz¹cych studia Gubinian.
Z wielkim zainteresowanie liczna
grupa mieszkañców w Galerii GDK
wys³ucha³a w ubieg³ym roku wy-
st¹pienia Anny Kowalskiej prezen-
tuj¹cej koncepcjê zagospodarowa-
nia s³ynnych przed wojn¹ terenów.
Tak¿e inna gubinianka Ma³gorza-
ta Milewicz równie¿ w swojej pra-
cy na zakoñczenie studiów przed-
stawi³a ciekawe koncepcje uatrak-
cyjnienia wzgórz.

Tak¿e i tym razem dyskusja
by³a ciekawa. Jednak najwiêkszym
problemem nie jest koncepcja, a
sprawy zwi¹zane z funduszami na
jej realizacjê no i prawa w³asnoœci
ró¿nych czêœci tego terenu. J.Cza-
bator przedstawi³ mapê wzgórz ob-
razuj¹c¹ stan posiadania terenu.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e w³aœcicieli
jest wielu. Poprzez w³asnoœæ pry-

watn¹, w³asnoœæ miasta, gminy
Gubin, pañstwa polskiego, na tere-
nach ogrodów dzia³owych koñcz¹c.

Powszechnie wiadomym jest, i¿
zagospodarowanie i o¿ywienie
Wzgórz Gubiñskich jest spraw¹ z³o-
¿on¹, a realizacja przedsiêwziêcia
mo¿e trwaæ przez wiele lat, koszto-
waæ miliony i musia³aby mieæ po-
parcie nie tylko stowarzyszeñ i dzia-
³aczy spo³ecznych.  Czy warto o tym
mówiæ? Zapewne tak, skoro pojawi-
³o siê kolejne forum dyskusyjne.
Przed paroma laty, kiedy rozpoczy-
na³a siê dyskusja nad remontem
ruin koœcio³a farnego, osoby zak³a-
daj¹ce fundacjê pos¹dzano o wypra-
wê z motyk¹ na ksiê¿yc. Prawie
nikt nie widzia³ jakiejkolwiek szan-
sy na choæby odrobinê sukcesu. Po
latach wielu rozs¹dnie myœl¹cych
gubinian zmieni³o zdanie. (sp)

Kolejny raz o Wzgórzach Gubiñskich (cd)

Sylwia Gajda oprowadza po Izbie Muzealnej
Ernsta Bishoffa (rocznik 1924) z Guben. To
by³a ciekawa rozmowa o dawnym mieœcie
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Trzecim okiem
Zak³adaj¹c Biuletyn SPZG "Gubin i okolice" pomys³odawcy mieli na celu

stworzenie pisma na ³amach którego istnia³oby nieograniczone miejsce dla
publikacji materia³ów o Ziemi Gubiñskiej - mieœcie i gminie Gubin. I tej
formu³y trzymamy siê. Jednak pojawi³a siê potrzeba zwracania uwagi na
rzeczy dziej¹ce siê wokó³ nas i nie zawsze dla Ziemi Gubiñskiej korzystne.

W tej rubryce chcielibyœmy informowaæ o sprawach nie wymagaj¹cych
nak³adów finansowych, a jedynie rzetelnego podejœcia, starannoœci w wyko-
naniu i zdrowego rozs¹dku. Spotykamy siê z tekstami, wydarzeniami czy
"realizacjami" obok których nie mo¿na przejœæ obojêtnie. Mo¿e nasza - przy
Pañstwa udziale - reakcja pomo¿e zmieniæ niektóre zaniedbania, by Ziemia
Gubiñska piêknia³a.
Foto po prawej - Skwer w centrum miasta.
Tablice zniszczone przez wandli szpec¹ od
wielu miesiêcy. Co na to w³aœcicele? A mo¿e
ten ma³o dekoracyjny stela¿ nale¿y usun¹æ?

„Sypie” siê murek w pobli¿u Pomnika
Wdziêcznoœci. Trochê zaprawy i po proble-
mie. Czy musi rozpaœæ siê ca³y?

Skwer przy ul. Batlionów Ch³opskich. Ta resz-
ta po ³awce stoi tu od wielu miesiêcy. Czy
nikogo ten widok nie razi?

Mo¿e ktoœ z Pañstwa wie, kim by³ Czarnec-
ki? Czy jest to ulica poœwiêcona jednemu z
gubiñskich biznesmenów?
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Skarby Ziemi Gubiñskiej
Zabytkowe domy i obiekty w Gubinie (1)

Dla ka¿dego skarbem jest coœ innego. Dla jednych mo¿e to byæ z³oto,
szlachetne kamienie. Dla drugich zdrowie lub unikatowe znaczki, monety,
motocykle czy obrazy. Dla wielu osób coraz czêœciej skarbem jest nasze oto-
czenie - przyrodnicze i architektoniczno-archeologiczne. Chcemy podziwiaæ,
szanowaæ, troszczyæ siê o trwa³e œlady przesz³oœci. Jednym ze skarbów Zie-
mi Gubiñskiej jest Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Bie¿ycach prowa-
dzone przez Zenonê Dyrbusch. To element dawnej infrastruktury rolniczej.

Wiele œwietnoœci Gubina i okolicznych wsi zniszczyli ludzie w okresie II
wojny œwiatowej i po niej. Rz¹dy niemieckich nazistów zapocz¹tkowa³y upa-
dek œwietnoœci. Dzie³a zniszczenia dokona³y walki od lutego do kwietnia
1945 roku i rz¹dy Armii Czerwonej oraz Polski Ludowej, gdy zdewastowano
i rozebrano wiele obiektów i zlikwidowano sporo ulic. Szkoda, ¿e ta infra-
struktura niszczeje nadal (m.in. budynek by³ego Muzeum Miejskiego). Na-
sze miasto by³o ponad 70 lat temu Per³¹ Dolnych £u¿yc. Zapewne chcemy,
aby ta nazwa powróci³a. Uda³o siê jeszcze sporo zachowaæ. Jest ponad 200
starych budynków mieszkalnych, kamienic, domów i willi.

Stanis³aw Kowalski w ksi¹¿ce „Zabytki województwa zielonogórskiego”
(Zielona Góra 1987) napisa³: „W zabudowie ulic Ko³³¹taja, Legnickiej, Lu-
belskiej, Sikorskiego i Œl¹skiej przewa¿aj¹ budynki z trzeciej i czwartej
czêœci XIX wieku. Przy ulicach Piastowskiej, Piecka (obecnie Ró¿ana - W.£.),
Rac³awickiej, Œwierczewskiego oraz Wojska Polskiego domy i wille pochodz¹
z koñca XIX, b¹dŸ pocz¹tków XX w. Dwudziestowieczn¹ architekturê posia-
da zabudowa ulic Kosynierów, Wysockiego, Zwyciêstwa oraz ¯wirki i Wigu-
ry. Wiêkszoœæ budynków, g³ównie od strony fasad, ma architektoniczny
wystrój, w wielu przypadkach bogaty, nawi¹zuj¹cy do stylów historycznych
(g³ównie do renesansu), eklektyczny i secesyjny”. Eklektyzm (z gr. eklek-
tik?s - wybieraj¹cy) ³¹czy³ w architekturze XIX wieku w sposób swobodny
wybrane elementy ze stylów historycznych w jednej budowli. Architektura
renesansu (pierwsza po³owa XV-druga po³owa XVI w., renesans - fr. renais-
sance - odrodzenie) nawi¹zywa³a do ponownego wprowadzenia elementów
staro¿ytnej sztuki budowlanej. Z kolei secesja w architekturze (1895-1914)
mia³a pod³o¿e intelektualne i by³a rezultatem poszukiwañ wyzwolenia for-
my budynku z czystego naœladownictwa dawnych epok. W Niemczech u¿y-
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wa siê nazwy Jugendstil (styl m³odzie¿owy).
Piêkno stylu w wielu drobiazgach uwidoczni³a na fotografiach Dorota

Kasowska-Kawa³ek. Wystawê jej zdjêæ mogliœmy ogl¹daæ w Galerii Ratusz
podczas inauguracji „Wiosny nad Nys¹” w 2008 roku.

Poni¿ej rozpocznê prezentacjê zabytków Gubina od mniej znanych, ale
wa¿nych i ciekawych. Zacznê od strony po³udniowej Gubina:

Dom przy ulicy Œl¹skiej 55

Budynek wybudowany w XVIII wieku, w stylu barokowym. Architektu-
ra baroku (umowny czas trwania to po³owa XVI - po³owa XVIII w.) - styl
okreœlany jako radosny, a w krajach protestanckich zwrócony ku wnêtrzu,
wyciszeniu i intymnoœci ¿ycia. Nazwa barok czêsto jest wywodzona z portu-
galskiego terminu barocco okreœlaj¹cego nieregularn¹ per³ê. W XIX w. hi-
storycy niemieccy okreœlili barok mianem zepsutego renesansu.

Budynek murowany, dwukondygnacyjny, z podwieszonym gankiem od
strony podwórzowej. Za³o¿ony na rzucie prostok¹ta z zamurowanym prze-
jazdem o pó³kolistym zamkniêciu - poda³ S. Kowalski.

W³aœcicielem szachulcowego domu przy ul. Œl¹skiej 55 po II wojnie œwiato-

Budynek przy ul. Œl¹skiej 55, jako obiekt nieruchomy, jest wpisany do rejestru zabytków
pod nr 715, data 15.01.1964.
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wej by³ Stanis³aw Stachowicz. Zamurowa³ on bramê wjazdow¹. Pañstwo Sta-
chowiczowie prowadzili tutaj gospodarstwo rolne. Po przedwojennych gospoda-
rzach - Niemcach - pozosta³a stodo³a i obora; mieli w planie wybudowaæ nowy
dom, lecz plany pokrzy¿owa³a II wojna œwiatowa.

Kolejnym w³aœcicielem by³ Aleksander Szulc z ¿on¹ Scholastyk¹, póŸniej ich
syn Jan Szulc. Gdy dom kupili pañstwo Szulcowie, w pomieszczeniach znajdo-
wa³y siê piece. Wczeœniej zamurowano tam kominki. Potomkowie w³aœciciela z
Niemiec odwiedzili posiad³oœæ ponad 20 lat temu.

Strop budynku sk³ada siê z wi¹zanych ko³ków i belek drewnianych o grubo-
œci 5-10 cm, przek³adanych glin¹ z sieczk¹. Kamieñ polny stanowi fundament,
wokó³ fundamentu wysypany jest drobny kamieñ. S³u¿y jako odwodnienie. Jesz-
cze dwa lata wstecz zawsze w piwnicy sta³a woda i gni³y ziemniaki. Obecnie,
gdy poziom wód gruntowych jest niski, piwnica nie jest zalewana. Na parterze
s¹ dwa pokoje i kuchnia, podobnie wy¿ej. Bardzo niska kondygnacja sprawia,
¿e mo¿na rêk¹ dotkn¹æ sufitu. Studnia przy stodole w ogrodzie prawdopodobnie
tak¿e pochodzi z XVIII w. Ma cembrowinê w formie kamieni.

Ponad 30 lat temu komisja starostwa powiatowego stwierdzi³a, i¿ budynek
nie nadaje siê do remontu i zamieszkania. Gdy jednak w³aœciciele wykonali
elewacjê, problemów nie by³o i ludzie mieszkaj¹ w nim do dzisiaj.

Latem 2008 r. w³aœciciel domu prosi³ o zgodê na rozebranie obiektu, gdy¿
jego z³y stan (popêkane na wylot œciany) grozi³ zawaleniem. Kolejnym krokiem
by³y oglêdziny i ekspertyza pracownika z ramienia Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Wed³ug jego opinii przekazanej przez urz¹d konser-
watora dom powinien byæ remontowany. Jednak w³aœcicieli, Krystynê i Jana
Szulców, na to nie staæ. Jan Szulc powiedzia³ 10 maja 2012: - ¯ona liczy, ¿e mo¿e
jakieœ pieni¹dze siê znajd¹,  gra w totolotka... Dom jest zamieszka³y i co dalej nie
wiadomo. DoraŸny remont (œciany pêkaj¹ ) nic nie da.

     Wies³aw £abêcki

Zabytek – rzecz (nieruchomoœæ, np. budynek, cmentarz, krajobraz kulturowy albo
rzecz ruchoma, np. dzie³o sztuki u¿ytkowej, obraz, rzeŸba, znalezisko archeologicz-
ne) lub zespó³ rzeczy, które s¹ dzie³em cz³owieka lub s¹ zwi¹zane z jego dzia³alnoœci¹
i stanowi¹ œwiadectwo minionej epoki b¹dŸ zdarzenia, a które powinny byæ zachowa-
ne ze wzglêdu na swoj¹ wartoœæ artystyczn¹, naukow¹ i historyczn¹. Zabytek to szero-
kie pojêcie, Zabytkiem mo¿e byæ nie tylko budynek, ale ca³e miasto lub jego fragment
(uk³ad przestrzenny) czy za³o¿enia dworsko-pa³acowe, a z rzeczy ruchomych np. me-
ble. Obiekty wpisane s¹ do rejestru zabytków, prowadzonego przez wojewódzkiego
konserwatora zabytków i podlegaj¹ ochronie prawnej. Formami ochrony prawnej
zabytków s¹ wpisy do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku
kulturowego lub ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego.
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Gdy nieruchomoœæ to
zabytek

Przed rozpoczêciem inwestycji zwi¹zanych z nieruchomoœci¹ warto sprawdziæ, czy
jest ona pod ochron¹ konserwatora. Jeœli ten fakt siê potwierdzi, w³aœciciel nie mo¿e
ni¹ ju¿ dowolnie dysponowaæ.

Najbardziej wartoœciowe parcele i stoj¹ce na nich budynki czêsto znajduj¹
siê w centrach miast lub na terenach atrakcyjnych krajobrazowo. £¹czy siê
to z ryzykiem, i¿ zosta³y wpisane do rejestru zabytków lub podlegaj¹ ochronie
wynikaj¹cej np. z postanowieñ miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego. Warto to sprawdziæ, zanim rozpocznie siê jakiekolwiek inwestycje
zwi¹zane z tego rodzaju nieruchomoœci¹. W przypadku kiedy jest ona pod
ochron¹ konserwatora, jej w³aœciciel nie mo¿e ni¹ ju¿ swobodnie dysponowaæ.

- Nawet jeœli sam budynek czy dzia³ka nie s¹ objête ochron¹, warto zwró-
ciæ uwagê na status ich najbli¿szego otoczenia - komentuje Marcin Studziñ-
ski, radca prawny, partner europejski w kancelarii Squire Sanders Œwiê-
cicki Krzeœniak. - Mo¿e siê zdarzyæ, i¿ zabytkowe s¹siedztwo uniemo¿liwi
realizacjê planowanej inwestycji - dodaje.

Obowi¹zki w³aœciciela zabytku
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.

("ustawa") nak³ada na w³aœciciela zabytkowej nieruchomoœci obowi¹zek
uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadze-
nie robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 Ustawy prawo budowlane.
Chodzi tu o przebudowy, nadbudowy, rozbudowy itp. Wydanie pozwolenia
na budowê dotycz¹c¹ obiektu wpisanego do rejestru zabytków równie¿ wy-
maga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Z ko-
lei rozbiórka obiektu mo¿liwa jest jedynie po uprzednim wykreœleniu go z
rejestru zabytków przez Generalnego Konserwatora Zabytków (art. 39 ust.
1 i 2 prawa budowlanego).

Ustawa dalece ingeruje w konstytucyjnie chronione prawo w³asnoœci
nieruchomoœci (jak i rzeczy ruchomych), nak³adaj¹c na w³aœcicieli zabyt-
ków szereg obowi¹zków zwi¹zanych z opiek¹ nad nimi, ograniczaj¹c mo¿li-
woœæ inwestowania w nieruchomoœæ zabytkow¹, wymagaj¹c od w³aœciciela
zabezpieczenia substancji zabytkowej przed zniszczeniem lub degradacj¹.
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- Powy¿sze ograniczenia, wprowadzone w celu zachowania zabytku dla
ogó³u spo³eczeñstwa, przysparzaj¹ jego w³aœcicielowi wielu wydatków. W
przypadku gdy konieczne prace remontowe lub zabezpieczaj¹ce wymagaj¹
du¿ych nak³adów finansowych, mog¹ prowadziæ do znacz¹cego ogranicze-
nia rynkowej wartoœci nieruchomoœci. Ustawa nie zawiera jednak ¿adnego
mechanizmu umo¿liwiaj¹cego w³aœcicielowi zabytku domaganie siê wyrów-
nania poniesionych kosztów lub wyrównania obni¿enia wartoœci nierucho-
moœci wskutek jej wpisu do rejestru zabytków - mówi mec. M. Studziñski.

Czy ka¿dy wiekowy budynek to zabytek
Nie ka¿dy obiekt, nawet wiekowy, jest zabytkiem w rozumieniu ustawy.

W art. 3 pkt 1 stwierdza ona m.in., ¿e zabytkiem jest nieruchomoœæ lub
rzecz ruchoma bêd¹ce œwiadectwem minionej epoki lub zdarzeñ, których
zachowanie le¿y w interesie spo³ecznym ze wzglêdu na ich wartoœæ histo-
ryczn¹, artystyczn¹ lub naukow¹.

- Zabytek powinien pe³niæ istotn¹ rolê w wyjaœnianiu znaczenia prze-
sz³ych zdarzeñ, byæ wysoko oceniany ze wzglêdu na indywidualnie odczu-
wane piêkno i walory artystyczne b¹dŸ s³u¿yæ do weryfikacji hipotez czy
badañ naukowych - mówi M. Studziñski.

Definicja zabytku jest w ustawie niedookreœlona, jednak nie oznacza to,
¿e np. organy administracji mog¹ dowolnie uznawaæ, co nim jest, a co nie
jest. Za ka¿dym razem powinny szczegó³owo i wyczerpuj¹co uzasadniæ, dla-
czego dany obiekt jest zabytkiem. Stwierdzenie, ¿e nieruchomoœæ jest zabyt-
kiem nie oznacza te¿, ¿e automatycznie zostaje objêta nadzorem konserwa-
torskim i ochron¹ prawn¹.

Decyzja o wpisie to nie wpis
Decyzja o wpisie danej nieruchomoœci do rejestru zabytków jeszcze jej

w³aœciciela nie ogranicza. Dopiero na jej podstawie dochodzi do wpisania
zabytku do ewidencji, a tym samym - do objêcia go ochron¹ konserwatorsk¹.
Jednoczeœnie ustawa nie przewiduje ochrony tymczasowej obiektu w okre-
sie tzw. postêpowania o wpis. „Oznacza to, ¿e je¿eli postêpowanie to jeszcze
trwa lub decyzja o wpisie jest uchylona, nie mo¿na obj¹æ zabytku ochron¹
na mocy ustawy. Jest to podyktowane faktem, i¿ wpis do rejestru zabytków
wi¹¿e siê z istotn¹ ingerencj¹ w prawo w³asnoœci, ograniczaj¹c w³aœciciela,
jeœli chodzi o mo¿liwoœci dysponowania swoim stanem posiadania. W obli-
czu konfliktu dwóch konstytucyjnie chronionych wartoœci, czyli prawa w³a-
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Tradycje hutnicze £u¿yc
Temat opisali S³awomir Ka³agate i Arkadiusz Michalak w tomie VII

„Archeologia Œrodkowego Nadodrza”, wydanym z okazji 50-lecia archeologii
lubuskiej.

W 1991 w trakcie badañ ratowniczych w Przewozie ods³oniêto relikty
osady produkcyjnej z XIV wieku, zajmuj¹cej siê prawdopodobnie produkcj¹
¿elaza.

Tradycje hutnicze siêgaj¹ okresu lateñskiego i wp³ywów rzymskich (w
epoce ¿elaza). W chronologii bezwzglêdnej s¹ to mniej wiêcej lata 400 p.n.e.,
pocz¹tek naszej ery, do  roku 500 n.e.

Zapewne na obszarze £u¿yc wystêpowa³y du¿e iloœci z³ó¿ syderytu i li-
monitu, w postaci ¿alaziaków. Ich ³atw¹ eksploatacjê umo¿liwia³o p³ytkie
po³o¿enie na powierzchni lub tu¿ pod humusem. Rudy darniowe pozyskiwali
w okolicznych lasach np. mieszczanie ¿agañscy, dziêki przywilejowi z 1337
roku Henryka IV Wiernego, ksiêcia ¿agañskiego. O eksploatacji rud ¿elaza
na £u¿ycach wzmiankowa³ Georg Fabricius. W niedalekim s¹siedztwie
Przewozu funkcjonowa³a kuŸnica i hamernia ju¿ od XIV wieku (hamernia
to rodzaj kuŸnicy, inaczej m³otownia, w której wytapiano z rudy metale lub
przerabiano za pomoc¹ m³ota poruszanego ko³em wodnym). Poemat Krzysz-
tofa Wintera z ¯agania z 1556 poœwiêcony by³ pracy zak³adów hutniczych
na terenie ksiêstwa ¿agañskiego „KuŸnic Œl¹skich i Kopalñ Opis i Oznacze-
nie Krótkie”.         (w³)

snoœci i obowi¹zku dba³oœci o dobro narodowe, ustawodawca zdecydowa³, ¿e
prawo w³asnoœci nie mo¿e byæ ograniczane tymczasowo, na czas trwania
postêpowania o wpis” - dodaje mec. Marcin Studziñski.

A co, jeœli z³amiemy przepis
Zdecydowanie nie warto ich ignorowaæ. Przekona³ siê o tym w³aœciciel

atrakcyjnej dzia³ki w £odzi, który kupi³ j¹ wraz ze stoj¹c¹ na niej zrujno-
wan¹ will¹. Zleci³ rozbiórkê domu bez dokonania wymaganych uzgodnieñ,
po czym okaza³o siê, ¿e by³ on wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
W³aœcicielowi grozi teraz za bezprawne zniszczenie chronionego obiektu kara
do piêciu lat wiêzienia, z nawi¹zk¹ na cele spo³eczne równ¹ nawet 30-krot-
noœci minimalnego wynagrodzenia.

(oprac. agat)
•ród³o: kancelaria Squire Sanders Krzeœniak
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Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej ma w swoich zbiorach ró¿-
ne zabytki, w tym archeologiczne. Trafiaj¹ do nas w ró¿ny sposób; np. jako
darowizny i depozyty od mieszkañców Guben, Gubina i okolicy. Du¿o zabyt-
ków, z badañ Starego Miasta Gubina i okolic £omów, otrzymaliœmy dziêki
profesorowi Grzegorzowi Domañskiemu z Oddzia³u Polskiej Akademii Nauk
z Wroc³awia. Poni¿ej przybli¿am szerzej problem, abyœmy dyskutowali na
temat, mieli argumenty i próbowali odró¿niæ prawdê od mitów.

Przed wyruszeniem na poszukiwanie skarbów warto zapoznaæ siê aktami
prawnymi: ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003
nr 162 poz. 1568 z póŸniejszymi zmianami.), kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr
16 poz 93 z póŸn. zm.), rozporz¹dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego z 27 lipca 2011 (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987) i Rady Ministrów z 14
czerwca 1966 (Dz. U. 1966 nr 22 poz. 141 z póŸn. zm.).

Niektórzy poszukiwacze-amatorzy realizuj¹ swoje hobby, nie ubiegaj¹c siê
wczeœniej o pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
(wykroczenie). Warto zadaæ pytanie: czy œrodowisko archeologów postrzega
poszukiwaczy przedsiêwziêæ eksploratorskich jako zagro¿enie dla dziedzictwa
kulturowego? Spotka³em siê dotychczas tylko z opiniami na tak.

Pojêcie zabytku ruchomego nie do koñca jest precyzyjne. Wykopuj¹c jakiœ
przedmiot z ziemi, mo¿emy jedynie przypuszczaæ, i¿ coœ mo¿e byæ ocenione
jako zabytek lub nie.

Jeœli poszukiwacz dzia³a na podstawie pozwolenia wydanego przez Kon-
serwatora Zabytków, to obowi¹zuj¹ go przepisy art. 35 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, tj. znaleziony zabytek archeologiczny sta-
nowi zawsze w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, a miejsce ich przechowywania i dal-
szy los okreœla Konserwator Zabytków w drodze decyzji administracyjnej.

Recz, przedmiot, znalezisko, aby byæ skarbem, musi byæ czymœ wyj¹tko-
wym. Musi mieæ „takie coœ”, co wyró¿nia go spoœród przedmiotów posiadaj¹-
cych te same cechy. Na przyk³ad, znaczniejsz¹ wartoœæ posiadaj¹ wyj¹tko-
wo rzadkie monety, znaczki, ³y¿ka, co jad³ z niej król lub mundury nie
wszystkie, ale wa¿nych historycznych postaci. „Przedmiot o znaczniejszej
wartoœci musi mieæ indywidualn¹ cechê wyró¿niaj¹c¹ j¹ spoœród innych. T¹
cech¹ mo¿e byæ po prostu idealny stan zachowania lub powi¹zana z nim
historia, która dotychczas by³ jedynie legend¹” - zauwa¿a Jakub Skoczeñ,

Poszukiwanie skarbów
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prawnik, regionalista Ziemi Tarnowskiej. Nie ma dok³adnej definicji skar-
bu. Sami sobie tak nazywamy „coœ” odkrytego, wykopanego, znalezionego.

Zagadnienia znalezienia czegokolwiek w ziemi reguluj¹ przepisy kodek-
su cywilnego, a niestosowanie siê do nich mog³oby czêsto wype³niæ znamio-
na przyw³aszczenia. W kwestii tzw. zwyk³ych zabytków, nie archeologicz-
nych, powinny mieæ zastosowanie zapisy kodeksu cywilnego dotycz¹cego
znalezienia.  Art. 189 kodeksu cywilnego z 1964 r., a wiêc z okresu PRL
okreœla: „Je¿eli rzecz maj¹ca znaczniejsz¹ wartoœæ materialn¹ albo wartoœæ
naukow¹ lub artystyczn¹ zosta³a znaleziona w takich okolicznoœciach, ¿e
poszukiwanie w³aœciciela by³oby oczywiœcie bezcelowe, znalazca obowi¹za-
ny jest oddaæ rzecz w³aœciwemu organowi pañstwowemu. Rzecz znaleziona
staje siê w³asnoœci¹ Skarbu Pañstwa, a znalazcy nale¿y siê odpowiednie
wynagrodzenie”. Co do zasady, to miejscem w³aœciwym do z³o¿enia rzeczy
znalezionych jest starostwo powiatowe lub urz¹d miasta na prawach powia-
tu. Z regu³y Biura Rzeczy Znalezionych funkcjonuj¹ w starostwach. Prze-
chowuj¹ rzeczy dwa–trzy lata (licz¹c od dnia wywieszenia wezwania do od-
bioru rzeczy znalezionej). PóŸniej przechodz¹ na w³asnoœæ Skarbu Pañstwa.
O stosownym biurze w kroœnieñskim starostwie, zgromadzonych tam cie-
kawych znaleziskach, pisa³em przed laty w „Wiadomoœciach Gubiñskich”.

Biura Rzeczy Znalezionych dzia³aj¹ w oparciu o przepisy:
1. Ustawê z dnia 23 kwietnia 1964r.  – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

r., Nr 16, poz. 93,  z póŸniejszymi zmianami),
2 . Ustawê z dnia 18 paŸdziernika 2006r. o likwidacji niepodjêtych depo-

zytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 z póŸn. zm.),
3 . Rozporz¹dzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 1966r. w sprawie

rzeczy znalezionych (Dz. U. Z 1966r. Nr 22, poz. 141 z póŸn. zm.),
4 . Zarz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967 r. w spra-

wie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych (M.P.
Nr 65, poz. 312).

Oczywiœcie, w przypadku broni palnej i amunicji organem w³aœciwym
jest policja. W przypadku groŸby sprowadzenia niebezpieczeñstwa, wystar-
czy powiadomiæ policjê o miejscu znalezienia rzeczy, a samo miejsce w miarê
mo¿liwoœci zabezpieczyæ.

W Polsce obowi¹zuje zasada, ¿e nieznajomoœæ prawa szkodzi. Ten kto
nie zna prawa, ponosi za to odpowiedzialnoœæ. Jednak problemem jest nie
precyzyjnoœæ polskiego prawa. Wystarczy zastosowaæ „inny sposób wyk³ad-
ni ni¿ jêzykowa, by stworzyæ inn¹ opiniê na dany temat”. Gorzkim przyk³a-
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dem haniebnego braku wyobraŸni naszych marnych ustawodawców, jest
zagadnienie z „innej beczki”, ale jak¿e oddaj¹ce podejœcie pañstwowych or-
ganów do prawa. Pañstwowo-koœcielna Komisja Maj¹tkowa by³a tworem
prawnym, nad którym nie by³o ¿adnej kontroli. A kuriozalnym stwierdze-
niem, w umorzonym œledztwie bia³o³êckiej prokuratury (28 czerwca 2011),
by³a g³ówna czêœæ wywodu, ¿e „Komisja – ani organ administracyjny, ani
s¹d – nie by³a zobowi¹zana o dbania o czyjkolwiek interes”. Ponadto „Pro-
kurator wyjaœnia, ¿e nie sposób przypisaæ cz³onkom Komisji zamiaru wy-
rz¹dzenia komuœ szkody”.  Ironizuj¹c i id¹c  tym tokiem idiotycznego myœle-
nia, poszukiwacze skarbów, mog¹ chyba t³umaczyæ siê, ¿e nie maj¹ zamiaru
wyrz¹dziæ „komuœ szkody” i „nie s¹ zobowi¹zani do dbania o czyjkolwiek
interes”. Ponadto dziennikarzowi Gazety Wyborczej w innej sprawie, w Pro-
kuraturze Apelacyjnej w Warszawie, przypomniano powiedzenie holender-
skiego antykwariusza: „Dzie³o sztuki jest tyle warte, ile bogaty g³upiec jest
gotów za nie zap³aciæ”.

W moich rozwa¿aniach nie mo¿e znikn¹æ z pola widzenia zabytek. A
definicja zabytku jest tak pojemna, ¿e konserwator wszystko mo¿e wpisaæ
do rejestru zabytków i trudno z nim siê spieraæ. Bo ustawowa definicja
s³owa zabytek: „nieruchomoœæ lub rzecz ruchoma, ich czêœci lub zespo³y,
bêd¹ce dzie³em cz³owieka lub zwi¹zane z jego dzia³alnoœci¹ i stanowi¹ce
œwiadectwo minionej epoki b¹dŸ zdarzenia, których zachowanie le¿y w inte-
resie spo³ecznym ze wzglêdu na posiadan¹ wartoœæ historyczn¹, artystyczn¹
lub naukow¹”. •ród³os³owem s³owa „zabytek” jest staropolskie s³owo „zaby-
ty”, czyli „zapomniany”, w zwi¹zku z tym s³owo „zabytek” kojarzone jest z
czymœ pochodz¹cym z dawnych czasów, odnosz¹cym siê do czegoœ dawnego.
S³ownikowa definicja s³owa „zabytek” to rzecz pochodz¹ca z minionych epok,
maj¹ca du¿¹ wartoœæ historyczn¹ i naukow¹. Zabytkiem archeologicznym
jest ka¿dy œlad dzia³alnoœci cz³owieka znajduj¹cy siê w ziemi lub pod wod¹,
którego zachowanie le¿y w interesie spo³ecznym ze wzglêdu na posiadan¹
wartoœæ historyczn¹, artystyczn¹ lub naukow¹. Mo¿na wyró¿niæ dwa typy
zabytków archeologicznych – ruchome i nieruchome. Zabytki ruchome to
przedmioty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ cz³owieka w przesz³oœci. Z perspekty-
wy nauki i dziedzictwa znacznie wa¿niejsze s¹ jednak archeologiczne zabyt-
ki nieruchome – stanowiska archeologiczne, czyli zespo³y obiektów o cha-
rakterze kultowym, grobowym, mieszkalnym lub gospodarczym, otaczaj¹cy
je uk³ad warstw glebowych oraz znajduj¹ce siê w nich zabytki ruchome.
Ochrona dziedzictwa archeologicznego polega na zachowaniu stanowisk
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archeologicznych w stanie nienaruszonym. Dziedzictwo archeologiczne jest
nieodnawialne, poniewa¿ nie da siê odtworzyæ raz naruszonego uk³adu
warstw.

Powtórzmy. Poszukiwanie zabytków w Polsce jest legalne, pod warun-
kiem uzyskania pozwolenia od w³aœciwego wojewódzkiego konserwatora
zabytków. Wydobywanie zabytków z ziemi bez naukowej dokumentacji ich
kontekstu pozbawia nas najcenniejszych informacji o historii naszych przod-
ków i niszczy dziedzictwo archeologiczne. Kolekcjonowanie zabytków ar-
cheologicznych z nielegalnych Ÿróde³ sprzyja procederowi rabunkowych wy-
kopalisk, stwarzaj¹c rynek zbytu dla pozyskanych w ten sposób antyków, a
w œwietle prawa jest paserstwem. Ratowanie dziedzictwa polega na utrzy-
mywaniu go w stanie mo¿liwie nienaruszonym. Wykopuj¹c przedmioty z
ziemi, nigdy nie mo¿na mieæ pewnoœci, czy nie niszczy siê stanowiska ar-
cheologicznego. Wiêkszoœæ z nich nie wyró¿nia siê w terenie, a mimo to
obiekty archeologiczne, np. groby, mog¹ znajdowaæ siê tu¿ pod powierzchni¹
ziemi. Zawsze istnieje ryzyko natrafienia na dotychczas nieznane stanowi-
sko. Detektoryœci niszcz¹ stanowiska archeologiczne. Wykrywacz metalu
jest pomocny w archeologii; mo¿e byæ bardzo przydatnym narzêdziem, jeœli
jest u¿ywany podczas metodycznie prowadzonych prac archeologicznych.
Najwa¿niejsze jest, aby wydobywaniu znalezisk towarzyszy³a precyzyjna
dokumentacja naukowa. Samo pozyskiwanie zabytków przyczynia siê do
niszczenia naszego dziedzictwa.

Militaria s¹ zabytkami archeologicznymi. Pola bitew i obozowisk woj-
skowych równie¿ bada siê metodami archeologicznymi, a przedmioty pozy-
skane w trakcie prac s¹ zabytkami archeologicznymi. Zadokumentowane w
ten sposób znaleziska s¹ cennym Ÿród³em historycznym. Nie ka¿dy stary
przedmiot zwi¹zany z wojskowoœci¹ jest zabytkiem; decyzja w tej kwestii
nale¿y do w³aœciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Handel zabytkami archeologicznym jest przestêpstwem. Zabytki arche-
ologiczne z terenu Polski, bez wzglêdu na sposób ich odkrycia, stanowi¹
w³asnoœæ skarbu pañstwa i jako takie wy³¹czone s¹ z obrotu handlowego.
Przy zakupie zabytków nale¿y liczyæ siê z ich nielegalnym pochodzeniem.
W miêdzynarodowym obrocie zabytkami archeologicznymi standardem jest
wykazywanie legalnoœci pochodzenia danego przedmiotu zabytkowego. Mo¿na
handlowaæ kopiami zabytków, pod warunkiem, ¿e wyraŸnie zaznaczy siê, ¿e
nie s¹ to orygina³y. Niezgodne z prawem jest podrabianie i przerabianie
zabytków w celu sprzeda¿y, jak równie¿ handel takim podrobionym przed-
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miotem jako zabytkiem.
Bogdan Kostrzewski (1915-1971), muzealnik i archeolog pozostawi³ dla

nas przes³anie – testament ideowy:
1. Badania archeologiczne nie mog¹ byæ celem samym w sobie, a ich

wyniki nie powinny pozostawaæ jedynie w postaci opracowañ naukowych
lecz powinny byæ prezentowane w formie wystaw, czy wyk³adów.

2. Muzea, zw³aszcza du¿e, choæ s¹ placówkami naukowo-badawczymi,
to s¹ powo³ane równoczeœnie do upowszechniania wiedzy z zakresu kultury
i nauki.

3. Wystawy s³u¿¹ nie tylko tej idei, ale tak¿e wdra¿aniu spo³eczeñstwa
do poszanowania i ochrony zabytków, gdy¿ ono musi znaæ ich wartoœæ, aby
móc je skutecznie chroniæ.

4. Bez w³aœciwie zorganizowanych pracowni i pracowni pomocniczych
nie bêdzie mo¿na osi¹gn¹æ dobrych wyników w naukowym opracowaniu
zbiorów.

Przy okazji, kolejny raz apelujê, przede wszystkim do cz³onków SPZG,
m³odych ludzi, o rozwa¿enie potrzeby zostania spo³ecznym opiekunem za-
bytków. Istota spo³ecznej opieki nad zabytkami polega na uzupe³nianiu dzia-
³alnoœci specjalistycznych s³u¿b na rzecz zabytków, ale równie¿ tymi dzia³a-
niami, które nie nale¿¹ do bezpoœrednich obowi¹zków tych s³u¿b. S³u¿by
pañstwowe z regu³y zbyt ma³o liczne, by móc dopilnowaæ i uchroniæ znaczn¹
liczbê obiektów zabytkowych na naszym terenie. Nikt nie jest w stanie rów-
nie dok³adnie i czêsto przyjrzeæ siê kondycji konkretnego obiektu zabytko-
wego, jak jego spo³eczny opiekun. Tylko on, czêsto bywaj¹c w obiekcie, jest
w stanie na bie¿¹co oceniæ jego zagro¿enia (stan rynien i rur spustowych,
stan dachu, okien, tynków itp.), a tak¿e np. w³aœciwoœæ jego u¿ytkowania
(dokonywane niew³aœciwe przeróbki i przebudowy czy inne zniszczenia spo-
wodowane przez cz³owieka). W sytuacjach wymagaj¹cych natychmiastowej
interwencji, spo³eczny opiekun zabytków mo¿e zwróciæ siê z proœb¹ o pomoc
tak¿e do innych instytucji jak np.: Policja, Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, Stra¿
Miejska, organa urbanistyki i nadzoru budowlanego, œrodków przekazu. A
prawdopodobnie s¹ u nas „takie sytuacje wymagaj¹ce interwencji”, s¹…
Jak uczy doœwiadczenie, w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci, spo³eczni opiekuno-
wie zabytków nie ograniczaj¹ siê do biernego informowania o stanie zabyt-
ku, ale czêsto s¹ inicjatorami wielu ciekawych dzia³añ np. wnioskowania o
uznanie obiektu za zabytkowy, czy podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do odbu-
dowy, renowacji, czy wrêcz rekonstrukcji zabytku. Wa¿nym zadaniem opie-
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kuna jest szerokie propagowanie piêkna i wartoœci obiektów zabytkowych,
a tak¿e propagowanie ekonomicznych korzyœci wynikaj¹cych z faktu istnie-
nia w danej miejscowoœci ciekawego obiektu zabytkowego. Zabytek przyci¹-
ga turystów, którzy przecie¿ musz¹ gdzieœ nocowaæ, coœ jeœæ, czy wreszcie
zaopatrzyæ siê w pocztówki i inne pami¹tki. Podstawowe formy dzia³ania
spo³ecznych opiekunów zabytków to: profilaktyka,  inicjowanie ochrony,
interwencje,  poszukiwanie gospodarzy (czêsto zdarza siê, ¿e obiekt nie po-
siada w³aœciciela lub u¿ytkownika).  Charakterystycznym przyk³adem spo-
³ecznego opiekuna zabytków, który wykopa³ spod ziemi i czêœciowo odbudo-
wa³ zamek œredniowieczny mo¿e byæ, W³adys³aw Kowalski z Dobczyc k.
Krakowa. Kto zostanie u nas spo³ecznym opiekunem, na  Ziemi Gubiñskiej
nie bêdzie siê nigdy nudzi³.
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By³o w Gubinie takie
muzeum

Prawie pó³ wieku temu 6 lipca 1962 otwarto muzeum poœwiêcone pamiê-
ci Wilhelma Piecka, prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
wspó³za³o¿yciela Komunistycznej Partii Niemiec (dziœ ul. Ró¿ana 5). W dniu
otwarcia placówki ekspozycjê zwiedzi³y - ³¹cznie z oficjalnymi goœæmi - 653
osoby. Do koñca 1962 r. muzeum zwiedzi³o 4.014 osób. Kierownikiem mu-
zeum do 1966 r. by³ Aleksander Szybowski, póŸniej kierownikiem zosta³
Henryk Dominiczak ze Szprotawy. Kolejnym kierownikiem by³a Ró¿a G³usz-
czyk, ¿ona ówczesnego dowódcy dywizji, zaœ ostatnim kierownikiem, przed
likwidacj¹ placówki w 1989 roku, by³a Ma³gorzata Niparko. Muzeum – w
zasadzie jedyne w mieœcie – by³o miejscem obowi¹zkowych wycieczek m³o-
dzie¿y szkolnej Gubina, ale sporadycznie pojawia³a siê tu tak¿e w zorgani-
zowanych grupach m³odzie¿ z Guben i innych miejscowoœci ówczesnej NRD.
Muzeum obowi¹zkowo musieli zwiedziæ ¿o³nierze nowo wcieleni do gubiñ-
skich jednostek. W czasach kiedy placówk¹ kierowa³a ¿ona dowódcy dywi-
zji niemal dyshonorem by³o pominiêcie muzeum w planach organizacji cza-
su wolnego dla ¿o³nierzy.

Muzeum zosta³o zorganizowane na proœbê towarzyszy niemieckich. To-
warzysze polscy proœbê zrealizowali z naddatkiem. W stosunkowo krótkim
czasie wyposa¿ono pomieszczenia w sprzêty, które u¿ywa³ sam Wilhelm Pieck
i jego dziadkowie. Po latach okaza³o siê, ¿e przedmioty dotar³y do muzeum z
ró¿nych zak¹tków ówczesnego województwa zielonogórskiego.  Budynek
przysz³ego muzeum wykorzystywany by³ w celach mieszkaniowych. Poja-
wi³a siê koniecznoœæ wykwaterowania dotychczasowych u¿ytkowników i
zapewnienia im lokali zastêpczych. Rodzinom z budynku przy ul. W. Piecka
zaoferowano inne lokale. Dwie z nich skorzysta³y z propozycji, natomiast
ostatnia, rodzina Jankowskich - ma³¿eñstwo z dwojgiem dzieci - nie zgodzi³a
siê na przeprowadzkê, twierdz¹c, i¿ zaproponowane jej mieszkania odbie-
gaj¹ warunkami od tego, które zajmuj¹ dotychczas. W³adze Gubina zaczê³y
wywieraæ presjê na oporn¹ rodzinê, szykanuj¹c j¹ m. in. groŸbami natych-
miastowej eksmisji. Zdesperowani Jankowscy skierowali za¿alenie do Ko-
mitetu Centralnego  partii, oskar¿aj¹c w³adze lokalne o stronniczoœæ w przy-
znawaniu mieszkañ oraz wskazuj¹c na korupcjê gubiñskich urzêdników.
Reakcj¹ KC PZPR na skargê Jankowskich by³o zalecenie dla KW PZPR w
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Zielonej Górze, aby sprawa wykwaterowania ostatniej rodziny z budynku
muzeum, „z uwagi na dobro stosunków PRL z NRD, zosta³a jak najszybciej
za³atwiona w polubowny sposób".

Tymczasem na miejscu postanowiono si³¹ wysiedliæ Jankowskich z zaj-
mowanego mieszkania. Nakaz eksmisji dorêczono zainteresowanym w dniu
jej wykonania. W wysiedlaniu uczestniczyli funkcjonariusze MO. Drama-
tyzmu ca³ej sytuacji dodawa³ fakt, ¿e eksmitowanym, mimo i¿ by³a zima,
odmówiono przetransportowania opa³u do piwnicy nowego lokalu. Na szczê-
œcie, interwencja KC spowodowa³a, i¿ przyznano im wkrótce odpowiednie
mieszkanie.

W tej sytuacji roboty budowlane w obiekcie przysz³ego muzeum rozpo-
czêto z opóŸnieniem 1 czerwca 1962 r. i prowadzono nieprzerwanie nieomal
do dnia otwarcia placówki (wczeœniej, na frontowej œcianie wmurowano ta-
blicê pami¹tkow¹). Efektem prac adaptacyjnych by³o siedem sal wystawo-
wych, 51 gablot i kilkaset eksponatów.

Szczególne znaczenie mia³ pokój, w którym starano siê odtworzyæ wa-
runki, w jakich mieszka³a rodzina Piecków (meble, fotografie rodzinne, sprzê-
ty domowe). Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e rekonstrukcjê pomieszczenia prze-
prowadzono na podstawie szkicu wykonanego przez córkê Piecka Elly Win-
ter, na krótko przed œmierci¹ prezydenta i ponoæ na podstawie jego wskazó-
wek.

Co ciekawe, wœród eksponatów nie znalaz³ siê ¿aden przedmiot zwi¹zany
z okresem zamieszkiwania w Guben przez Piecka. Do wyj¹tków nale¿eæ
mia³a szafa, któr¹ przekaza³y w³adze NRD, ponoæ mebel zosta³ wykonany
przez samego Piecka przy okazji zdawania egzaminu czeladniczego w warsz-
tacie stolarskim.

W 1967 r. ówczesny kierownik placówki w piœmie do w³adz miejskich
Gubina informowa³ o dramatycznym wrêcz stanie obiektu: „Œciany kondy-
gnacyjne, jak i dzia³owe s¹ zawilgocone do tego stopnia, ¿e miejscami odpa-
da tynk. W ca³ym budynku w wyniku wilgoci czuæ nieprzyjemn¹ woñ, któ-
ra nie robi dobrego wra¿enia na zwiedzaj¹cych. Ponadto wskutek dziurawe-
go dachu, jak i zatkania siê rynien spustowych woda wdziera siê do wnêtrz
muzeum, niszcz¹c dodatkowo œciany i dekoracjê (...)".

Przez blisko 30 lat Muzeum W. Piecka odwiedzi³o kilkadziesi¹t tysiêcy
osób. Placówka przesta³a istnieæ po upadku socjalizmu, a zgromadzone eks-
ponaty w wiêkszoœci wyrzucono na œmietnik. W budynku po muzeum zna-
leŸli pocz¹tkowo siedzibê harcerze, a nastêpnie firma handluj¹ca artyku³a-
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mi chemicznymi. W koñcu w³adze miejskie postanowi³y sprzedaæ obiekt w
rêce prywatne. O przesz³oœci budynku przypomina dzisiaj jedynie tablica z
napisem: „W tym domu spêdzi³ lata dzieciñstwa wybitny dzia³acz miêdzyna-
rodowego i niemieckiego ruchu robotniczego, prezydent Niemieckiej Repu-
bliki Demokratycznej Wilhelm Pieck".

Fragment broszury „Muzeum Wilhelma
Piecka. Gubin” opracowanej przez Ró¿ê
G³uszczyk

M u z e u m
Wilhelma Piec-
ka w Gubinie
jest typu bio-
g r a f i c z n e g o ,
powo³ane do
¿ycia w lipcu
1962 r. Mieœci
siê w niewiel-
kim partero-
wym budynku
z poddaszem,
w którym Wil-
helm Pieck spê-
dzi³ swe lata
dzieciêce i wczesn¹ m³odoœæ.

Zbiory Muzeum obrazuj¹ ¿ycia i dzia³alnoœæ tego wybitnego dzia³acza
niemieckiego i miêdzynarodowego ruchu robotniczego, pe³ni¹cego w latach
1949-1960 funkcjê Prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Ide¹ przewodni¹ dzia³alnoœci Muzeum jest upamiêtnianie nie tylko fak-
tu urodzenia oraz spêdzenia w mieœcie Gubinie dzieciêcych i m³odzieñczych
lat Wilhelma Piecka, ale przede wszystkim ukazanie polskiemu spo³eczeñ-
stwu cz³owieka komunisty, który ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³ walce z niemiec-
kim imperializmem i faszyzmem.

Prezentowana w Muzeum sta³a ekspozycja obrazuje kolejne etapy ¿ycia
i dzia³alnoœci Wilhelma Piecka. W okresie istnienia Muzeum ekspozycja

Pokój na poddaszu, w którym dzieciêce lata spêdza³  W.Pieck
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by³a wielokrotnie modernizowana, stale wzbogacano jej treœci poprzez udo-
stêpnianie zwiedzaj¹cym nowych materia³ów, dokumentów oraz osobistych
przedmiotów.

Udostêpniony zosta³ zwiedzaj¹cym komentarz s³owno-muzy¬czny w jê-
zyku polskim i niemieckim, który znacznie podniós³ walory poznawcze eks-
pozycji i przyczynia siê do lepszego zapamiêtania treœci zawartych w ekspo-
zycji.

Ca³a ekspozycja znajduje siê w parterowej czêœci budynku i podzielona
zosta³a na cztery czêœci.

W pierwszej czêœci wystawy zebrano fotogramy oraz dokumenty doty-
cz¹ce lat dzieciñstwa i m³odoœci spêdzonych w Gubinie, wêdrówki czeladni-
czej po Niemczech oraz dzia³alnoœci Wilhelma Piecka w niemieckim ruchu
socjalistycznym do roku 1914 tj. do chwili zajêcia przez niego opozycyjnego
stanowiska wobec programu SPD popieraj¹cej imperialistyczne d¹¿enia kó³
rz¹dz¹cych w Niemczech. W tej czêœci wystawy zgromadzono równie¿ doku-
menty obrazuj¹ce aktywn¹ dzia³alnoœæ antywojenn¹ Wilhelma Piecka w
okresie I wojny œwiatowej.

Druga czêœæ wystawy, obejmuj¹ca lata 1918-1939 zaznajamia zwiedza-
j¹cych z burzliwym w historii Niemiec okresem miêdzywojennym. Na tle
walki niemieckiej klasy robotniczej ukazano rolê jak¹ spe³nia³ Wilhelm Pieck
w niemieckim i miêdzynarodowym ruchu robotniczym.

Trzecia czêœæ wystawy przedstawia dokumenty, fotogramy ukazuj¹ce
rozpêtanie przez Niemcy hitlerowskie - II wojny œwiatowej, wk³adu Armii
Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego w pokonanie III Rzeszy.

Ponadto pokazano dzia³alnoœæ antyfaszystów niemieckich w walce o nowe
Niemcy, rolê Komitetu Narodowego „Wolne Niemcy" powsta³ego w lipcu 1943
r. w Krasnogorsku pod Moskw¹ z inicjatywy KC Komunistycznej Partii
Niemiec, w którym g³ówn¹ rolê odgrywa³ Wilhelm Pieck.

Ostatnia czwarta czêœæ wystawy obrazuje okres budownictwa socjali-
stycznego w Niemieckiej Republice Demokratycznej oraz trud i wysi³ek na-
rodu niemieckiego i jego prezydenta Wilhelma Piecka w dzie³o zjednoczenia
ruchu robotniczego i kszta³towania internacjonalistycznej œwiadomoœci.

Odrêbn¹ jakby czêœci¹ sk³adow¹ Muzeum jest zachowany pokój na pod-
daszu, w którym mieszka³a rodzina Piecków. Wnêtrze mieszkania zosta³o
odtworzone na podstawie uzyskanych informacji i szkicu wykonanego przez
najstarsz¹ córkê Wilhelma Piecka - Elly Winter, co wzbogaca wartoœæ bio-
graficzn¹ naszej kulturalnej placówki.
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Dla zwiedzaj¹cych Muzeum czynne codziennie, z wyj¹tkiem poniedzia³-
ków od godz. 10.00-17.00, w niedziele od godz. 13.00-17.00.

Wycieczki nale¿y zg³aszaæ na kilka dni przed planowanym terminem
osobiœcie lub telefonicznie w siedzibie Muzeum.

MUZEUM WILHELMA PIECKA GUBIN ul. Wilhelma Piecka 5 tel. 259

Opracowanie sp
Wykorzystano broszurê „Muzeum Wilhelma Piecka. Gubin” opracowan¹ przez Ró¿ê

G³uszczyk i artyku³ Roberta Skobelskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu
Zielonogórskiego pt. „MÓJ HEIMAT - Polskie muzeum towarzysza Piecka”.

Przedwojenne zarz¹dzenie policyjne

Dotyczy doro¿karstwa w mieœcie
Wyci¹g:
1. Na terenie rewiru policyjnego w Guben w celu ustaleñ op³at zarobko-

wych  publicznych przewozów osobowych doro¿kami nale¿y nabyæ koncesjê
w urzêdzie policji.

3. Powozy mysz¹ byæ w dobrym stanie technicznym, polakierowane, ta-
picerowane, obci¹gniête ciemnym materia³em lub obite skór¹. Powozy musz¹
mieæ sprawn¹ amortyzacje, pomalowane b³otniki w celu dobrej optycznej
prezentacji pojazdu

Siedzenie powo¿¹cego powinno byæ obci¹gniête tward¹ skór¹. Drzwi, okna
i dach powozu musz¹ siê bezpiecznie zamykaæ. Powozy otwarte powinny byæ
wyposa¿one w czyste przykrycia. Pod³oga i wnêtrze doro¿ki musi byæ wy³o-
¿one linoleum i na tym linoleum powinny le¿eæ wycieraczki lub kokosowa
mata i kanty powinny byæ ogumione

Wnêtrza ka¿dego powozu powinny byæ urz¹dzone w sposób wygodny
zarówno dla goœcia jak i powo¿¹cego.

Z ka¿dej strony powozu powinna byæ zawieszona latarnia.
6. Te przepisy dotycz¹ równie¿ sañ, które powinny byæ wyposa¿one rów-

nie¿ w czyste koce.
7. Konie powinny byæ silne, zdolne do pracy w publicznym transporcie

osobowym. Dobrze uje¿d¿one. Urz¹d policji rozstrzyga, ¿e konie mo¿na wzi¹æ
dopiero po wystawieniu orzeczenia lekarskiego.
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Z inicjatywy
Stowarzyszenia
Pionierów Miasta
Gubina, przy
wydatnej pomocy
Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej uka-
za³a siê nowa, ko-
lejna  pozycja o
naszym mieœcie.
Nie jest to ca³ko-
wicie „na nowo”
napisany tekst, a
„odœwie¿ona” pra-
ca magisterska, napisana w 1966 roku przez Henryka Stachowicza. Mia³
wówczas niewiele ponad 30 lat, by³ pracownikiem Narodowego Banku Pol-
skiego w Gubinie i koñczy³ zaoczne studia na Uniwersytecie im. A.Mickie-
wicza w Poznaniu. Napisa³ pracê zatytu³owan¹ „ROZWÓJ GOSPODAR-
CZY POWIATU GUBIÑSKIEGO W OKRESIE 15-lecia POLSKI LUDO-
WEJ”. Po wielu latach pojawi³ siê pomys³, by wróciæ do tej pracy i wydaæ j¹
w formie publikacji.

Prawie 150-stronicowa publikacja obejmuje wielorak¹ tematykê zwi¹-
zan¹ z powstaniem i funkcjonowaniem powiatu gubiñskiego (istnia³ do grud-
nia 1961 roku – dop. autora).

W dziewiêciu rozdzia³ach autor (od wielu lat mieszkaniec Krosna Od-
rzañskiego) pisze m.in. o stosunkach ludnoœciowych, o zniszczeniach wo-
jennych  i etapach rozwoju gospodarczego, o stanie przemys³u, rolnictwa i
transportu w nowo powsta³ym powiecie. W ostatnim, IX rozdziale pisze cie-
kawie o perspektywach rozwoju powiatu. Czy ju¿ wówczas przewidzia³, jak
potoczy siê rozwój Ziemi Gubiñskiej? Warto dotrzeæ do tej ksi¹¿ki i znaleŸæ
odpowiedŸ na pytanie.

Z okazji promocji ksi¹¿ki spotkali siê przedstawiciele SPMG, którego
cz³onkiem jest tak¿e H.Stachowicz, i ciekawie wspominali tamte czasy. Wspo-
mnieniami dzieli³ siê przede wszystkim autor, który przyby³ na spotkanie z

Promocja ksi¹¿ki w SPMG

H.Stachowicz podpisuje ksi¹¿kê, obok córka Joanna
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„ROZWÓJ GOSPODARCZY POWIATU
GUBIÑSKIEGO W OKRESIE 15-lecia POLSKI

LUDOWEJ”
Rozdzia³ V - Przemys³

a)  uwagi ogólne

Do roku 1945 Gubin stanowi³ doœæ znany oœrodek przemys³owy. Szcze-
gólnie rozbudowane by³y tu bran¿e: bawe³niana, we³niana, w³ókiennicza.
NieŸle rozwiniêty by³ tak¿e przemys³ odzie¿owy. Miasto dysponowa³o tak¿e
wielkimi zak³adami kapeluszniczymi. Pobliskie pok³ady wêgla brunatnego
(kopalnia ko³o Jaromirowic przy obecnej ul. Gdyñskiej), którego eksploata-
cji zaniechano po pierwszej wojnie œwiatowej, zapewnia³y czêœciowo zaopa-
trzenie energetyczne, co pozytywnie wp³ynê³o na rozwój gubiñskiego prze-
mys³u na prze³omie XIX i XX wieku. Dodatnim czynnikiem by³a tu równie¿
doskona³a sytuacja komunikacyjna, w Gubinie bowiem zbiega³o siê z ró¿-
nych stron piêæ linii kolejowych. Szybki rozwój przemys³u zadecydowa³, ¿e
Gubin rozwija³ siê stosunkowo dobrze. W roku 1939, pod wzglêdem liczby
ludnoœci, wyprzedza³ go nieznacznie tylko Gorzów.

Wiêkszoœæ zak³adów przemys³owych powstawa³a jednak na lewym brze-
gu Nysy. Prawobrze¿na czêœæ, jaka przypad³a Polsce w roku 1945, stanowi-
³a raczej dzielnicê mieszkaniow¹. Znalaz³y siê tu tylko dwa wiêksze zak³ady
przemys³owe: fabryki sukiennicze "Wolf" i "Schemel". Oprócz tego pozosta³y
zak³ady:

- fabryka dro¿d¿y i spirytusu by³ej firmy Emil Haack, gdzie urz¹dzenia
nie uleg³y    powa¿niejszym zniszczeniom, natomiast budynki dozna³y bar-
dzo znacznych uszkodzeñ,

- browar przy ul. Pu³askiego, o zdekompletowanych urz¹dzeniach,
- browar przy ul. Piwnej, gdzie zniszczenia wojenne dotknê³y budynek

ch³odni.

córk¹ Joann¹, dziœ mieszkank¹ Zielonej Góry. Pani Joanna dzielnie wspie-
ra³a prace nad „odnowion¹” magisterk¹ taty. Ksi¹¿ka mog³a ukazaæ siê dziêki
finansowemu wsparciu gubiñskiej firmy „Media Plus”. Warto zajrzeæ do
SPZG, gdzie autor zostawi³ kilka egzemplarzy dla Czytelników ciekawych
przesz³oœci naszego miasta. Poni¿ej fragment ksi¹¿ki.       (sp)
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 W pozosta³ych budynkach i urz¹dzeniach browarniczych powa¿niejsze
braki nie wystêpowa³y.

Mo¿na tu jeszcze wspomnieæ o fabryce poñczoch i skarpet przy obecnej
ulicy Fabrycznej. Na terenie miasta istnia³o prócz tego sporo innych, mniej-
szych zak³adów o ró¿nym stopniu wyeksploatowania i doznanych zniszcze-
niach wojennych. Mia³y one jednak raczej charakter rzemieœlniczy. Z prze-
mys³u zlokalizowanego poza miastem warto wspomnieæ o istniej¹cych przy
niektórych maj¹tkach ziemskich gorzelniach, stosunkowo gêstej sieci m³y-
nów i kilku cegielniach.

b) przemys³ pañstwowy

Jednym z pierwszych zak³adów pañstwowych otwartych w roku 1945
by³ Browar Pañstwowy w Gubinie przy ul. Piwnej, uruchomiony w lipcu.
Organizacyjnie podlega³ on Zjednoczeniu Przemys³u Piwowarsko-S³odowe-
go w Bydgoszczy. Do produkcji przyst¹piono za³og¹ licz¹c¹ 32 osoby. G³ów-
nym odbiorc¹ wyrobów gubiñskiego browaru by³  powiat gubiñski, gdy¿
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ wówczas rejonizacj¹, powiat kroœnieñski by³ zaopa-
trywany przez browar zielonogórski. Pisemna interwencja Powiatowej Rady
w Gubinie do Zjednoczenia Przemys³u Piwowarsko-S³odowego w sprawie
od³¹czenia od browaru zielonogórskiego powiatu kroœnieñskiego i przy³¹cze-
nia go do browaru gubiñskiego  - nie odnios³a skutku. Podobne postulaty
zg³aszane przez w³adze gubiñskie w Ministerstwie Ziem Odzyskanych, rów-
nie¿ nie da³y pomyœlnych rezultatów. W tym stanie rzeczy produkcja sta³a
siê nieop³acalna, zaniechano jej wiêc od drugiego pó³rocza 1946, a stan za³o-
gi zredukowano do 6 osób. Odt¹d tylko niewielka czêœæ pomieszczeñ by³a
wykorzystywana jako rozlewnia piwa browaru zielonogórskiego. W roku
1955 ca³y obiekt przejê³a Inwalidzka Spó³dzielnia Przemys³u Spo¿ywczego.

Z zak³adów bran¿y spo¿ywczej mo¿na by jeszcze wymieniæ czynn¹ do
roku 1948 i podleg³¹ Pañstwowym Nieruchomoœciom Ziemskim gorzelniê w
Bieczu. Rozruch jej nast¹pi³ w roku 1946, a zdolnoœæ produkcyjna okreœlo-
na by³a na 3000 litrów spirytusu miesiêcznie. Podstawowy surowiec do pro-
dukcji stanowi³y ziemniaki. Stan zatrudnienia wynosi³ 6 osób.

Nastêpna, równie¿ uruchomiona w roku 1946 (przy Pañstwowym Go-
spodarstwie Rolnym) by³a gorzelnia w Luboszycach. Liczba zatrudnionych
w niej pracowników wynosi³a 7 osób. Moc produkcyjn¹ w pocz¹tkowym okre-
sie szacowano na 4 tys. litrów spirytusu surowego w ci¹gu miesi¹ca. I tu
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równie¿ surowcem podstawowym by³y ziemniaki.
Innym pañstwowym zak³adem produkcyjnym, zorganizowanym w Gu-

binie w roku 1945, by³ tartak parowy przy ul. Poznañskiej ( obecnie ul.
Kresowa - przyp. red.), podleg³y Zjednoczeniu Przemys³u Drzewnego. W
roku 1946 przy tartaku zosta³a zorganizowana stolarnia mechaniczna, któ-
rej dzia³alnoœæ - wskutek braku wiêkszych zamówieñ - nie doczeka³a siê
nale¿ytego rozwiniêcia. Stan za³ogi po uruchomieniu tartaku liczy³ 22 pra-
cowników, zaœ pod koniec roku 1946  zatrudnienie  wynosi³o ju¿ 32 osoby.
Szacowana zdolnoœæ przetwórcza (50 m3 na dobê) nie by³a wykorzystywana,
poniewa¿ zamówienia wp³ywa³y niemal wy³¹cznie od firm miejscowych.

Dzia³alnoœæ tartaku zosta³a przerwana w roku 1947. Ponowne jego uru-
chomienie, tym razem ju¿ przez Dyrekcjê Lasów Pañstwowych, nast¹pi³o w
IV kwartale 1948 roku. Pierwszy kwarta³ 1949 roku zamkniêto w tartaku
przy zatrudnieniu 33 osób, zaœ na koniec wrzeœnia zatrudnienie wynosi³o
78 osób. W listopadzie 1949 roku Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Zielonej
Górze powiadomi³a za³ogê o zamiarze likwidacji tartaku; w rezultacie pra-
cownicy uchwalili rezolucjê, w której sprzeciwiali siê podejmowaniu tego
rodzaju decyzji. Bardzo energicznie w tej sprawie protestowa³y równie¿ w³a-
dze powiatowe, które na argument Dyrekcji Lasów Pañstwowych, ¿e dalsze
prowadzenie tartaku jest nierentowne wskutek wysokich kosztów trans-
portu drzewa,  odpowiedzia³y propozycj¹ przeniesienia maszyn i urz¹dzeñ z
Gubina do odleg³ych o 7 km Wa³owic, gdzie pomieszczenia tartaczne mieœci-
³y siê w pobli¿u znacznego obszaru leœnego i obok stacji kolejowej. Brakowa-
³o tam tylko maszyn i urz¹dzeñ. Ani jednak protesty za³ogi, ani starania
w³adz powiatowych nie odnios³y ¿adnego skutku. Z dniem 1 stycznia 1950
roku  gubiñski tartak zosta³ ponownie zlikwidowany.

Do bran¿y drzewnej nale¿y równie¿ zaliczyæ zak³ad stolarski, który po-
wsta³ w roku 1946 z inicjatywy Referatu Opieki Spo³ecznej. Na pocz¹tku
zatrudnia³ on 8 pracowników sta³ych, w marcu 1947 roku -11 pracowników,
zaœ w maju tego roku zatrudnienie wzros³o do 26 osób. Stolarnia realizowa-
³a ró¿ne zamówienia, m.in. na meble biurowe. Wskutek rozpoczêtego odp³y-
wu ludnoœci i postêpuj¹cego spadku aktywnoœci oraz pog³êbiaj¹cego siê za-
stoju gospodarczego, jesieni¹ 1948 roku Zak³ady Stolarskie Opieki Spo³ecz-
nej zosta³y zlikwidowane.

Bran¿a drzewna dzia³a³a przez krótki czas tak¿e  w póŸniejszych latach.
Mianowicie w roku 1951 Wojewódzki Zarz¹d Przemys³u Terenowego w Zie-
lonej Górze uruchomi³ w Gubinie przy ul. Wyspiañskiego wytwórniê wyro-
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bów drzewnych, wykorzystuj¹c do tego celu czêœæ pomieszczeñ nieczynnej
fabryki firmy "Schemel". Liczba zatrudnionych w nowo powsta³ym zak³a-
dzie wynosi³a 30 osób. Produkowano tam ró¿nego rodzaju skrzynie. W roku
1952 zak³ad ten zosta³ wch³oniêty przez Gubiñskie Zak³ady Przemys³u Te-
renowego. Ponowne wydzielenie i usamodzielnienie zak³adu drzewnego na-
st¹pi³o jeszcze wiosn¹ 1957 roku (1 kwietnia). Nie na d³ugo zreszt¹, gdy¿ ju¿
31 stycznia 1958 roku przedsiêbiorstwo uleg³o likwidacji.

 Przemys³ materia³ów budowlanych reprezentowany by³ w pocz¹tkowym
okresie przez cegielnie. W roku 1946 Zjednoczenie Materia³ów Budowla-
nych w Poznaniu uruchomi³o na pewien czas jedn¹ z piêciu cegielni w Jaro-
mirowicach. Z pocz¹tku zak³ad ten zatrudnia³ 30 pracowników, a jego mie-
siêczna produkcja wynosi³a 30 tys. sztuk ceg³y, któr¹ wysy³ano do woje-
wództw centralnych. Po zorganizowaniu w roku 1947 oddzia³u rozbiórko-
wego i nastawieniu siê na ceg³ê rozbiórkow¹  cegielnia uleg³a likwidacji.

W styczniu 1953 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zie-
lonej Górze zarz¹dzi³o przeprowadzenie akcji wskazywania obiektów do roz-
biórki. Cel tej akcji zosta³ wyjaœniony pismem nr PLL -1/5/77/53 z 24 marca
1953 roku przez Wojewódzk¹ Komisjê Planowania Gospodarczego w Zielo-
nej Górze stwierdzeniem, ¿e "akcja rozbiórkowa ma dostarczyæ przewa¿a-
j¹c¹ masê cegie³ do wykonania planów inwestycyjnych za pierwsze pó³rocze
1953 roku". W rezultacie tej akcji zdemontowano i rozebrano miêdzy inny-
mi piêæ cegielni w Jaromirowicach, cegielniê w Komorowie, wytwórniê rur
cementowych w Komorowie, wytwórniê rur cementowych w Jaromirowi-
cach, nieczynn¹ kopalniê wêgla brunatnego oraz zniszczon¹ w czasie wojny
fabrykê dro¿d¿y w Gubinie. Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarcze-
go wyrazi³a równie¿ zgodê na demonta¿ urz¹dzeñ instalacyjnych (ruroci¹gi,
zbiorniki itp.) w obiektach po by³ej fabryce w³ókienniczej i by³ym browarze.

Oprócz cegielni w Jaromirowicach, w roku 1946 powsta³a na terenie
powiatu gubiñskiego jeszcze jedna wytwórnia ceramiki budowlanej. By³a
ni¹ cegielnia w Grabicach, równie¿ podleg³a Zjednoczeniu Materia³ów Bu-
dowlanych w Poznaniu. Przez pewien okres po uruchomieniu zak³ad ten
zatrudnia³ tylko 14 pracowników. Maksymalna zdolnoœæ produkcyjna pieca
do wypalania wynosi³a 200 tys. sztuk ceg³y miesiêcznie. Cegielnia dyspono-
wa³a tylko suszarniami polowymi, co czyni³o zak³ad do pewnego stopnia
sezonowym. PóŸn¹ jesieni¹,  do zabezpieczenia mokrej ceg³y przed zamarz-
niêciem stosowano maty do okrywania oraz odymianie. Mimo tych zabiegów
zdarza³y siê przypadki, ¿e pewne partie surowej ceg³y ulega³y zamarzniêciu
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i nie nadawa³y siê ju¿ do wypalania. Tak by³o na przyk³ad w listopadzie
1955 roku, kiedy to zamarz³o 143 tys. sztuk ceg³y surowej.

Ze wzglêdu na stosunkowo du¿y procent zawartoœci wapnia w przyle-
g³ych do cegielni pok³adach gliny, na pierwszy gatunek przypada³o tylko
oko³o 40% ogólnej produkcji. Surowiec ten nadawa³ siê do produkcji ni¿-
szych gatunków ceg³y, przewa¿nie pe³nej. Do roku 1954 stosowano tam napêd
parowy. Wiosn¹ 1955 roku cegielnia wprowadzi³a napêd elektryczny. Pewn¹
bol¹czk¹ i przyczyn¹ wielu k³opotów by³ niedostatek œrodków transporto-
wych. Jeden traktor z dwiema przyczepami nie by³ w stanie zaspokoiæ wszyst-
kich potrzeb zwi¹zanych z zaopatrzeniem i wywozem ceg³y do stacji kolejo-
wej w Jasienicy, odleg³ej od Grabic o 11 km.

Jeœli chodzi o zatrudnienie, wystêpowa³y w poszczególnych latach znacz-
ne wahania. Wiêkszoœæ robotników zatrudnionych w cegielni rekrutowa³a
siê z okolicznych wsi, a praca zarobkowa w pewnych okresach by³a trak-
towana przez nich jako dodatkowe Ÿród³o dochodu. W tym te¿ miêdzy inny-
mi tkwi³o Ÿród³o zró¿nicowania w stanie zatrudnienia, które kszta³to-wa³o
siê nastêpuj¹co: rok 1951 - 30 osób, rok 1952 - 29 osób, rok 1953 - 46 osób,
rok 1954 - 33 osoby, rok 1955 - 42 osoby i rok 1956 - 33 osoby.

W maju 1951 roku cegielniê w Grabicach przejê³y ¯arskie Zak³ady Prze-
mys³u Terenowego Materia³ów Budowlanych w ¯arach. W roku 1957 dy-
rekcja wspomnianych zak³adów wydzier¿awi³a cegielniê prywatnemu przed-
siêbiorcy, Janowi Paluszkowi (na okres 10 lat).

Do przemys³u materia³ów budowlanych nale¿y ponadto niewielki Za-
k³ad Prefabrykatów i Kruszywa, podleg³y zielonogórskiemu przedsiêbior-
stwu o tej samej nazwie. Zal¹¿kiem tego zak³adu by³ zorganizowany w roku
1958 oddzia³ produkcyjny Zak³adów Produkcji Drzewnej, Kruszywa i Beto-
nów w Poznaniu. Wspomniany zak³ad zajmowa³ siê przemia³em gruzu i
produkcj¹ wyrobów betonowych. Przeciêtne zatrudnienie w tym zak³adzie
wynosi³o 27 osób ( stan  z  1967 r. - przyp. red).

Energetykê reprezentowa³a gubiñska elektrownia. Uruchomiona wiosn¹
1946 roku zatrudnia³a ogó³em 12 osób. Jedn¹ z wielu przyczyn póŸniejszego
rozruchu elektrowni by³ problem filarów œluzowych, nadwerê¿onych pod-
czas wysadzenia biegn¹cego obok tamy mostu ko³owego. Dokonane zabez-
pieczenia pozwoli³y na pracê elektrowni przez 2 lata. W kwietniu 1948 roku
wskutek wysokiej fali na Nysie i podmycia od do³u, s³upy podtrzymuj¹ce
zasuwy po³o¿y³y siê. Przystêpuj¹c do wznoszenia mostu granicznego, podjê-
to jednoczeœnie budowê tamy i odbudowê elektrowni, której ponowny roz-
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ruch nast¹pi³ w roku 1957. Elektrownia Gubin zatrudnia³a 4 pracowników,
a jej moc zainstalowana wynosi ok. 2,0 MW (stan  z  1967 r. - przyp. red).
Dla orientacji moc innych czynnych elektrowni nad Nys¹ £u¿yck¹ przed-
stawia³a siê nastêpuj¹co (stan  z  1967 r. - przyp. red):

1. Zasieki (pow. Lubsko)  - 0,84 MW
2. Zieliska (pow. ¯ary)  - 0,86 MW
3. Bukówka (pow. ¯ary)  - 0,8   MW

Elektrownia gubiñska nale¿y do wa¿nego oœrodka energetycznego, ja-
kim jest Zespó³ Elektrowni Wodnych Dychów, skupiaj¹cy 3 elektrownie, tj.
Dychów, Gubin i Raduszec. Moc ca³ego zespo³u wynosi 55,65 MW.

Oprócz wspomnianych przedsiêbiorstw produkcyjnych nale¿y równie¿
wspomnieæ o powsta³ych w roku 1945 pañstwowych zak³adach us³ugowych,
których rola w organizowaniu stabilizacji ¿ycia gospodarczego powiatu by³a
znaczna. Na przyk³ad zadaniem Powiatowego Urzêdu Samochodowego by³o
uruchamianie i remontowanie taboru samochodowego dla w³adz powiato-
wych. Warsztaty zajmowa³y pomieszczenia póŸniejszych Kroœnieñskich
Zak³adów Metalowych przy ul. Marsza³ka Roli-¯ymierskiego. Kierownikiem
warsztatów by³ in¿. Anatol Tomaszewski.  Zatrudnienie pracowników warsz-
tatowych wynosi³o 12 osób, plus kilka osób zatrudnionych w stra¿y i 2 w
sto³ówce. Rozwi¹zanie PUS nast¹pi³o pod koniec roku 1946.

 Zorganizowanie w Gubinie 10 paŸdziernika 1945 roku stacji Pañstwo-
wego Przedsiêbiorstwa Traktorów i Maszyn Rolniczych mia³o istotno zna-
czenie nie tylko dla organizuj¹cej siê pañstwowej gospodarki rolnej i akcji
aprowizacyjnej (om³oty i kopanie ziemniaków), ale tak¿e dla transportu w
stopniowo zaludniaj¹cym siê mieœcie.

Stacjê uruchomiono przy ul. Wyspiañskiego. Zajmowa³a ona obiekty,
bêd¹ce póŸniej w³asnoœci¹ Spó³dzielni Budowlanej "Nowa Era", a po prze-
ciwnej stronie kuŸniê i warsztat. Faktyczna dzia³alnoœæ stacji datuje siê od
chwili otrzymania 15 amerykañskich traktorów typu "Case", tj. od 12 listo-
pada 1945 roku. Przy organizowaniu stacji za³oga wykaza³a du¿e zrozumie-
nie dla trudnego okresu. Zaczêto od uprz¹tania gruzu. Potem stopniowo
urucho-miono warsztaty œlusarski i stolarski; przygotowano gara¿e oraz
podziemne zbiorniki na paliwo; kompletowano park maszynowy urz¹dze-
niami i czêœciami wyszukiwanymi w gruzach budynków w ró¿nych czê-
œciach miasta. W ten sposób ju¿ na pocz¹tku grudnia 1945 roku warsztaty
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stacji w pe³ni pokrywa³y w³asne zapotrzebowanie na remonty i konserwa-
cjê. Organizatorem stacji i pierwszym jej kierownikiem by³ W. Obrêbski.
Ogólna liczba zatrudnionych wynosi³a na pocz¹tku grudnia 1945 roku 33
osoby, z tego traktorzyœci - 15 osób, pracownicy warsztatów - 11 osób. Likwi-
dacja stacji PPTiMR nast¹pi³a w czerwcu 1947 roku.

Du¿¹ pomoc¹ i powa¿nym u³atwieniem dla nowo powsta³ych w³adz poli-
tycznych, gospodarczych i administracyjnych w tym trudnym, pocz¹tko-
wym okresie by³o uruchomienie w lipcu 1945 roku drukarni. Jako niewielki
zak³ad, zatrudniaj¹cy zaledwie 3 pracowników, drukarnia gubiñska praco-
wa³a tylko na potrzeby miejscowe. Jej organizatorem i pierwszym kierowni-
kiem by³ Piotr Mucowski. W roku 1953 drukarnia przesz³a pod zarz¹d
Gubiñskich Zak³adów Przemys³u Terenowego.

Najstarszym przedsiêbiorstwem Istniej¹cym na terenie Gubina s¹ za-
k³ady dziewiarskie. Powsta³y one w lipcu 1945 r. przy ul. Fabrycznej, jako
Fabryka Poñczoch i Skarpet w Gubinie. Organizatorem i pierwszym dyrek-
torem tego zak³adu by³ Jan Œwiba (pochodz¹cy z Krakowa). W ciê¿kiej sytu-
acji powojennej i z powodu braku w miesi¹cach letnich 1945 roku regular-
nego po³¹czenia kolejowego z Gubinem, organizowanie zak³adu rozpoczêto
od zabezpieczania siê w surowiec na miejscu. D¹¿¹c do uniezale¿nienia siê
od dostaw w tym trudnym okresie i zabezpieczenia produkcji na czas mo¿li-
wie jak najd³u¿szy, nie ograniczano siê tylko do przêdzy znajduj¹cej siê w
uruchomionej fabryce; tak¿e pewne jej iloœci wydobyto z gruzów w innych
czêœciach miasta.

Produkcjê rozpoczêto z zapasem oko³o 10 ton surowca. Zak³ad podlega³
Dyrekcji Przemys³u Miejscowego w Poznaniu. W nowo powsta³ym zak³a-
dzie zatrudnienie znalaz³o 38 osób, w wiêkszoœci kobiet. Fabryka by³a wy-
posa¿ona w maszyny rêczne, z biegiem czasu jednak poszczególne stanowi-
ska pracy mechanizowano. Wielkoœæ miesiêcznej produkcji pocz¹tkowego
okresu okreœlana by³a na oko³o 220 tuzinów par poñczoch i skarpet.

W wyniku stopniowego zastêpowania maszyn starych nowymi, bardziej
doskona³ymi,    moc produkcyjna zak³adu zwiêksza³a siê. Produkowane w
pierwszych latach przez fabrykê poñczochy, skarpety i œpioszki dzieciêce
cieszy³y siê na popytem rynku. Czynnikiem najbardziej rzutuj¹cym na roz-
miar produkcji by³y trudnoœci z zaopatrzeniem w odpowiedni surowiec. Po-
wa¿nie ogranicza³o to mo¿liwoœci tworzenia nowych stanowisk pracy.

Wszystkie wystêpuj¹ce k³opoty zosta³y jednak przezwyciê¿one i mimo
trudnych warunków, zak³ad siê rozwija³, choæ  powoli, to jednak systema-
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tycznie.
Wielkoœæ zatrudnienia w Gubiñskich Zak³adach Przemys³u Terenowego

w poszczególnych latach przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

rok 1945 38 osób
rok 1946 42 osoby
rok 1947 brak danych
rok 1948 brak danych
rok 1949 51 osób
rok 1950 121 osób
rok 1951 224 osoby
rok 1952 brak danych
rok 1953 216 osób
rok 1954 281 osób
rok 1955 263 osoby
rok 1956 brak danych
rok 1957 220 osób
rok 1958 205 osób
rok 1959 219 osób
rok 1960 206 osób

Brak zak³adów przemys³owych na terenie Gubina oraz likwidacja tarta-
ku z koñcem roku 1949 spowodowa³y, ¿e ca³a uwaga miejscowych w³adz
skupi³a siê na GZPT i ich rozbudo-wie. St¹d te¿ wyraŸny wzrost liczby
zatrudnionych w roku 1950. Wy¿szy stan zatrudnienia w latach 1954 i
1955 by³ wynikiem dalszych wysi³ków w kierunku szerszej aktywizacji
Gubina. W tamtym okresie, nie maj¹c pewnoœci, w jakim stopniu postulaty
ludnoœci i w³adz powiatowych zostan¹ uwzglêdnione na szczeblu central-
nym, postawiono  przede wszystkim na rozbudowê GZPT. Na spadek za-
trudnienia w roku 1957 wp³ynê³a likwidacja nierentownych punktów us³u-
gowych, takich jak metalowy, elektryczny, wulkanizacyjny i stolarski. W
tym samym roku GZPT rozwi¹za³y równie¿ dzia³ konfekcyjny (nast¹pi³o to
po zorganizowaniu zak³adów odzie¿owych przemys³u kluczowego).

Z biegiem czasu warunki lokalowe w zajmowanym przy ul. Fabrycznej
obiekcie stawa³ siê coraz bardziej nieodpowiednie dla rozwijaj¹cych siê za-
k³adów. W zwi¹zku z tym w roku 1955 przyst¹piono do adaptacji na po-
mieszczenia produkcyjne budynku biurowego przy ul. Boles³awa Chrobrego
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i przeprowadzono siê tam w roku 1956. Mimo znacznych nak³adów na robo-
ty adaptacyjne, wybór wspomnianego biurowca i przeznaczenie go na obiekt
produkcyjny by³o chybione. Wskutek niedostatecznej wytrzyma³oœci stro-
pów i œcian na drga-nia wywo³ywane ruchem maszyn, zaznaczy³y siê w
niektórych miejscach rysy. Zmusi³o to w³adze powiatowe i dyrekcjê fabryki
do nowych nak³adów inwestycyjnych i adaptacji innego obiektu na zak³ad
produkcyjny; tym razem by³ to budynek by³ej fabryki sukna firmy "Sche-
mel" przy ul. Wyspiañskiego. Roboty adaptacyjne rozpoczêto w roku 1960 i
objêto nimi tylko tak¹ liczbê obiektów, jaka odpowiada³a planom rozwojo-
wym zak³adu. Wspomniane budynki w czasie dzia³añ wojennych nie ponio-
s³y wiêkszych szkód. Wed³ug przeprowadzonej (jeszcze w roku 1951) przez
Powiatow¹ Komisjê Planowania Gospodarczego inwentaryzacji, na 19 ró¿-
nych budynków fabrycznych tylko w jednym budynku zniszczenia (g³ównie
wskutek niezabezpieczenia) szacowano na 25%, w innym zaœ na 20%. W
wiêkszoœci pomieszczeñ zniszczenia okreœlano na 10%. Jednak wobec braku
zabezpieczenia obiektów i konserwacji  procent zniszczeñ w roku 1960  by³
ju¿ du¿o wiêkszy, a nak³ady inwestycyjne zwi¹zane z adaptacj¹ obiektu
musia³y byæ znaczne. Po po³¹czeniu 1 stycznia 1962 roku GZPT z po-dobny-
mi zak³adami w Sulechowie i przeniesieniu tam dyrekcji - budynki, które
nie zosta³y objête pracami adaptacyjnymi, przeznaczono do rozbiórki.

Prze³omowym okresem w ¿yciu gospodarczym Gubina by³o powstanie
dwóch zak³adów przemys³u kluczowego i jednego podleg³ego w³adzom tere-
nowym. By³y to zak³ady obuwnicze, zak³ady odzie¿owe i zak³ady metalowe
przemys³u terenowego. Te ostatnie powsta³y z inicjatywy grupy m³odzie¿o-
wej z Fabryki Narzêdzi Rolniczych "UNIA" w Grudzi¹dzu.

Po zbadaniu warunków i mo¿liwoœci uruchomienia zak³adu produkcyj-
nego na terenie Gubina, 11 kwietnia 1957 roku odby³o siê spotkanie w³adz
powiatowych z przedstawicielami m³odzie¿owej grupy "UNIA" z Grudzi¹-
dza. Na spotkaniu tym obie strony zgodnie wypowiedzia³y siê za uruchomie-
niem zak³adu metalowego. Do adaptacji i zagospodarowania pod przysz³e
zak³ady wytypowano obiekt po by³ym GOM-ie przy ul. Marsza³ka Roli-¯ymier-
skiego. Powo³anie do ¿ycia przedsiêbiorstwa odby³o siê na mocy uchwa³y nr
XVIII /102/57 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z
10 maja 1957 roku. Przedsiêbiorstwo otrzyma³o nazwê Gubiñskie Zak³ady
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Metalowe Przemys³u Terenowego.
Opracowana dokumentacja techniczno-kosztorysowa ogólny koszt odbu-

dowy zak³adu okreœli³a na 3709 tys. z³otych. Niemal ca³oœæ œrodków pocho-
dzi³a z funduszu interwencyjnego Ministerstwa Pracy. Z dniem 1 czerwca
1957 roku zorganizowano 12-osobow¹ dyrekcjê zak³adu w budowie. Oficjal-
ne oddanie zak³adu do eksploatacji nast¹pi³o 22 lipca 1958 roku. Wskutek
znacznych opóŸnieñ na odcinku inwestycyjnym (nie oddano do u¿ytku w
przewidzianym terminie hali produkcyjnej i trafostacji), do w³aœciwej pro-
dukcji przyst¹piono dopiero w IV kwartale 1958 roku. Wyrabiano tu proste
narzêdzia ogrodnicze: grace, spulchniacze, obsypniki, szpadle itp. Rok 1958
w zak³adzie metalowym zamkniêto przy zatrudnieniu 20 osób, w tym 13
robotników. W roku 1959 wartoœæ produkcji globalnej GZMPT wynosi³a
4693 tys., zaœ w roku 1960 wielkoœæ ta wyra¿a³a siê ju¿ kwot¹ 11 019 tys.
przy ogólnym zatrudnieniu 83 osób.

Gubiñskie Zak³ady Przemys³u Odzie¿owego powsta³y w roku 1956, po-
cz¹tkowo jako ¯arskie Zak³ady Odzie¿y Oddzia³ w Gubinie, a z dniem 1
marca 1958 roku zosta³y wyodrêbnione jako samodzielne przedsiêbiorstwo
pañstwowe. Zak³ady te produkuj¹ koszule flanelowe na rynek krajowy i
czêœciowo na eksport (stan z 1967 r. - przyp.red.). W pierwszym okresie po
zorganizowaniu, tj. w IV kwartale 1956 roku uruchomiono w wydzier¿awio-
nej od GZPT hali warsztat szkoleniowy, gdzie znalaz³o zatrudnienie 105
osób. W miarê postêpu robót adaptacyjnych uruchamiano nowe dzia³y, ros³a
produkcja, zwiêksza³o siê zatrudnienie. Zak³ady te wch³onê³y czêœæ nad-
wy¿ki si³y roboczej (g³ównie kobiet) równie¿ z okolic Krosna Odrzañskiego.
Wielkoœæ produkcji i liczba zatrudnionych w zak³adach odzie¿owych w la-
tach 1958-1960 ilustruje tabela 9:

Drugim zak³adem przemys³u kluczowego powsta³ym w roku 1956 s¹
Gubiñskie Zak³ady Obuwia. Powo³ana wtedy dyrekcja tych zak³adów liczy-

Tabela 9 (Ÿród³o: "Rozwój powiatu gubiñskiego w liczbach, lata 1955-1960", tablica nr 6,
Wojewódzki Urz¹d Statystyczny w Zielonej Górze)
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³a tylko 4 pracowników do prowadzenia spraw inwestycyjnych maj¹cych na
celu odbudowê i adaptacjê by³ej fabryki "Wolf" dla zak³adów odzie¿owych i
obuwniczych. Na odbudowê obiektów produkcyjnych dla obu wspomnianych
zak³adów pocz¹tkowo przeznaczono kwotê 49 milionów z³otych, by podnieœæ
j¹ póŸniej do 70 milionów z³otych. Do koñca 1959 roku na odbudowê i wypo-
sa¿enie obu zak³adów wydatkowano 36 242 000 z³. Czêœciowy rozruch za-
k³adów obuwniczych nast¹pi³ w roku 1957. Zasadnicz¹ produkcj¹ by³o obu-
wie tekstylne. Obecnie prowadzona jest równie¿ produkcja obuwia skórza-
nego. Gubiñskie Zak³ady Obuwia s¹ najwiêkszym tego typu przedsiêbior-
stwem w województwie (stan z 1967 r. - przyp. red.). Ogólne zatrudnienie w
zak³adach obuwniczych na 1 stycznia 1959 roku wynosi³o 866 osób. Stano-
wi³o to 41% ogó³u zatrudnionych w uspo³ecznionym przemyœle obuwniczym
województwa zielonogórskiego. Uruchomienie zak³adu w roku 1957 spowo-
dowa³o dwukrotny wzrost udzia³u tej bran¿y w zatrudnieniu w ca³ym prze-
myœle województwa. Ilustruje to tabela 10:

Zak³ad ten ma równie¿ powa¿ny udzia³ w ogólnej wielkoœci produkcji
województwa. I tak na przyk³ad w roku 1958 ogólna produkcja obuwia w
województwie wynosi³a 1515 9 tys. par, z tego zak³ady w Gubinie wyprodu-
kowa³y 1193 3 tys. par. Rozwój Gubiñskich Zak³adów Obuwia w latach
1957-1960 ilustruje tabela 11 (na nastêpnej stronie).

c) przemys³ spó³dzielczy

Przemys³ spó³dzielczy na terenie Gubina by³ stosunkowo s³abo rozwiniê-
ty a wiêc w ¿yciu gospodarczym Gubina nie móg³ odegraæ istotniejszej roli.
W latach 1945-1946 pion spó³dzielczy nie zorganizowa³ ¿adnego wiêkszego
zak³adu produkcyjnego. W roku 1949 miej-scowa GS prowadzi³a m³yn wod-
no-elektryczny w Mierkowie, m³yn wodny w Ja³owicach oraz przejêt¹ od
prywatnych przedsiêbiorców olejarniê, gdzie zatrudnienie wynosi³o 10 osób,

Tabela 10 (Ÿród³o: "Rozwój powiatu gubiñskiego w liczbach, lata 1955-1960", tablica nr 6,
Wojewódzki Urz¹d Sta-tystyczny w Zielonej Górze)
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a tak¿e wytwórniê wód gazowanych, w której zatrudnione by³y 4 osoby. W
okresie planu 6-letniego, na skutek likwidacji olejarni i upañstwowienia
m³ynów, w gestii GS pozosta³y jedynie dwie piekarnie, masarnia i wspo-
mniana wytwórnia wód gazowanych.

W roku 1949 zorganizowano w Gubinie Rzemieœlnicz¹ Spó³dzielniê Pra-
cy, zajmowa³a siê ona jednak us³ugami (szewstwo, krawiectwo, œlusarstwo
i inne), a nie produkcj¹. W roku 1953 Rzemieœlnicza Spó³dzielnia Pracy
zatrudnia³a ogó³em 38 osób, a na terenie Gubina prowadzi³a punkt szewski,
2 punkty krawieckie i tzw. lotn¹ brygadê rymarsk¹. Niezale¿nie od tego,
spó³dzielnia mia³a swoje punkty szewskie i krawieckie równie¿ w niektó-
rych wioskach (3 szewskie, 2 krawieckie) oraz prowadzi³a produkcjê czapek
i obuwia tekstylnego.

Powszechn¹ w owym czasie tendencj¹ by³o tworzenie jak najwiêkszej
liczby uspo³ecznionych punktów us³ugowych. Dzia³o siê to w okresie, kiedy
wskutek zastoju gospodarczego oraz innych obostrzeñ administracyjnych
ludnoœæ Gubina mala³a. Rozbudowana sieæ punktów us³ugowych, w wielu
przypadkach o s³abej obsadzie fachowej, przez co jakoœæ wykonywanych
us³ug si³¹ rzeczy musia³a byæ niezadowalaj¹ca - powodowa³a, ¿e moc przero-
bowa punktów nie by³a wykorzystywana i wiêkszoœæ z nich ponosi³a straty.
Sta³o siê to przyczyn¹ likwidacji w roku 1955 Rzemieœlniczej Spó³dzielni
Pracy.

Spó³dzielnia Inwalidów "Pokój" powsta³a we wrzeœniu 1951 roku. Obok
prowadzenia kilku punktów handlowych (kioski) wykonywa³a ona równie¿
us³ugi rzemieœlnicze. Przyst¹pi³a te¿ do produkcji wina i soków owocowych
w obiekcie przy ul. Œl¹skiej. W roku 1953 zatrudnia³a ogó³em 77 osób i
prowadzi³a: wytwórniê wina, warsztat œlusarsko-mechaniczny, warsztat
bednarski, dwa punkty szewskie (w Gubinie i Bie¿ycach), punkt krawiecki

Tabela 11 (Ÿród³o: "Województwo zielonogórskie. Monografia geograficzno-gospodarcza",
str. 493)
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i punkt rymarski.
Jesieni¹ 1955 roku, w pocz¹tkowym okresie aktywizacji Gubina, kiedy

zakres wykorzystania istniej¹cych rezerw i zagospodarowania nieczynnych
obiektów przymierzano do w³asnych mo¿liwoœci, Spó³dzielnia Inwalidów
"Pokój" przyst¹pi³a do adaptacji na winiarniê by³ego browaru, po³o¿onego
przy ul. Piwnej. Na ten cel przeznaczono 2,5 miliona z³. Na skutek przyspie-
szenia aktywizacji miasta i poœpiechu przy wszystkich przedsiêwziêciach z
tym zwi¹zanych, do prac adaptacyjnych wspomnianego browaru przyst¹-
piono z pewnymi brakami w dokumentacji technicznej. Powodowa³o to wiele
komplikacji i utrudnieñ. Roboty wykonywa³a 20-osobowa grupa budowlana
ze Szczecina. Mimo tych k³opotów zasadnicze prace adaptacyjne by³y na
tyle zaawansowane, ¿e 28 paŸdziernika 1955 roku dokonano ju¿ nastawu
30 tys. Iitrów wina. Drugiego nastawu w tej samej iloœci dokonano 30 paŸ-
dziernika 1955 roku.

Jeszcze jesieni¹ 1955 r. nast¹pi³o wydzielenie ze Spó³dzielni Inwalidów
"Pokój" bran¿y spo¿yw-czej. Utworzono w ten sposób now¹ spó³dzielniê pod
nazw¹ "Inwalidzka Spó³dzielnia Przemys³u Spo¿ywczego" (póŸniejsza Spó³-
dzielnia Inwalidów "Nysa"). W chwili utworzenia spó³dzielni liczba zatrud-
nionych tam pracowników wynosi³a 38 osób.

Ogó³em liczba zatrudnionych w us³ugach i przemyœle spó³dzielczoœci pracy
wynosi³a:     w roku 1953 - 115 osób, w roku 1954 - 134 osoby, w roku 1955
- 187 osób, w roku 1956 - 139 osób, w roku 1957 - 257 osób, w roku 1958 -
231 osób, w roku 1959 - 253 osoby i w roku 1960 - 216 osób.

Z zak³adów przemys³u spó³dzielczego nale¿y tak¿e wymieniæ Rolnicz¹
Powiatow¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹, zorganizowan¹ w roku 1957 na bazie
Powiatowego Zak³adu Mleczarskiego, powsta³ego jeszcze w roku 1952. Po-
cz¹tkowo w zak³adzie tym wirowano tylko mleko, œmietanê zaœ wo¿ono do
przerobu do Lubska. W roku 1955 obok odwirowywania mleka zajmowano
siê tu tak¿e produkcj¹ niewielkich iloœci kazeiny. Szersz¹ produkcjê zanoto-
wano dopiero po utworzeniu spó³dzielni. I tak na przyk³ad w roku 1958
spó³dzielnia wyprodukowa³a 78 ton mas³a, 11 ton twarogu chudego i 32 tony
twarogu przemys³owego. Zatrudnienie we wspomnianej mleczarni przed-
stawia³o siê nastêpuj¹co: rok 1957 - 35 osób, rok 1958 - 33 osoby, rok 1959 -
33 osoby, w roku 1960 - 32 osoby.

d) przemys³ prywatny
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Podobnie jak inne odcinki ¿ycia gospodarczego, przez ró¿ne fazy rozwoju
przechodzi³ przemys³ prywatny. Reprezentowany on by³ g³ównie przez rze-
mieœlnicze warsztaty produkcyjne i us³ugowe. Lata 1945-1949 charaktery-
zowa³y siê wzrostem liczby warsztatów rzemieœlniczych i ich stabilizacj¹
gospodarcz¹. Szczególnie pozytywn¹ rolê odegra³o rzemios³o w roku 1945,
kiedy to wobec braku w Gubinie wiêkszych zak³adów przemys³owych by³o
ono jednym z pierwszych i jednoczeœnie doœæ dobrze zorganizowanych, prê¿-
nych elementów gospodarczych, wp³ywaj¹cych na prawid³owe kszta³towa-
nie siê ¿ycia spo³eczno-gospodarczego w ca³ym powiecie gubiñskim. Na 8
wrzeœnia 1945 roku w Gubinie notowano 27 warsztatów rzemieœlniczych, z
tego 8 przypada³o na warsztaty œlusarskie, po 3 na stolarskie i malarskie
oraz po 2 na szewskie, krawieckie i elektryczne. Ponadto we wrzeœniu 1945
roku zosta³y uruchomione przez prywatnych w³aœcicieli 2 ma³e zak³ady
wytwórcze, tj. olejarnia (zatrudniaj¹ca 3 osoby), której zdolnoœæ produk-
cyjn¹ szacowano na 500 litrów oleju na dobê, oraz wytwórnia lemoniady,
gdzie zatrudnione by³y 4 osoby. W nastêpnych miesi¹cach uruchamiano
m³yny, otwierano piekarnie, masarnie i inne warsztaty rzemieœlnicze. Mimo
powstania warsztatów rzemieœlniczych, w pocz¹tkowym okresie czêste by³y
równie¿ przypadki wyje¿d¿ania z Gubina rzemieœlników. Wed³ug sprawoz-
dania referatu przemys³u za grudzieñ 1945 roku - w miesi¹cu sprawozdaw-
czym zosta³o przydzielonych w powiernictwo 11 warsztatów. W tym samym
czasie opuszczone zosta³y 4 warsztaty, liczbê zaœ warsztatów opuszczonych
od pocz¹tku akcji osiedleñczej do koñca roku 1945 - okreœlano na 27. Wi¹za-
³o siê to w wielu przypadkach z ³¹czeniem poszukuj¹cych siê rodzin. Niektó-
re warsztaty opuszczone zosta³y jednak z nieuczciwych pobudek. Zdarza³o
siê bowiem, ¿e porzucenie warsztatu nastêpowa³o po uprzednim wywiezie-
niu niektórych urz¹dzeñ. Ogólnie jednak liczba prywatnych zak³adów rze-
mieœlniczych szybko wzrasta³a. Czynnych warsztatów rzemieœlniczych na
pocz¹tku roku 1946 by³o 53 (zatrudnia³y one ³¹cznie 114 pracowników),
ogólna zaœ liczba zak³adów rzemieœlniczych na progu 1947 roku  wynosi³a
73 warsztaty, zatrudniaj¹ce 152 osoby.

W przekroju bran¿owym najliczniejsza w omawianym okresie by³a gru-
pa spo¿ywcza. Pod koniec kwietnia 1946 roku zarejestrowanych by³o 23
prywatnych piekarñ, z tego 3 na wsiach. Czynnych by³o jednak tylko 16, z
tego 1 na wsi (w Czarnowicach).  Z zarejestrowanych 10 masarni tylko 2
by³y nieczynne. Oprócz tego istnia³a stosunkowo gêsta sieæ m³ynów. Na
koniec roku 1946 w powiecie gubiñskim notowano 12 czynnych m³ynów, z
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tego 9 nale¿a³o do powierników prywatnych. Ka¿dy przydzielony rzemieœl-
nikowi warsztat (lub m³yn) wymaga³ jednak pewnego remontu i uzupe³-
nieñ. W latach 1946-1949 czynny by³ przy ul. Œl¹skiej niewielki zak³ad
prywatny, zajmuj¹cy siê produkcj¹ wina i soków owocowych.

Rok 1949 by³ okresem fatalnym dla rzemios³a. Pod koniec tego roku
zaczyna siê bowiem okres stagnacji rozwojowej, a nawet regresu miasta.
Liczba warsztatów zaczê³a siê powa¿nie zmniejszaæ. Pozostawa³o to w œci-
s³ym zwi¹zku z wyludnianiem siê Gubina. Zaostrzaj¹ce siê przepisy oraz
narastanie tendencji uspo³eczniania wszystkich odcinków ¿ycia gospodar-
czego - nie sprzyja³y rozwojowi rzemios³a prywatnego. W miejsce warszta-
tów rzemieœlniczych zaczê³y powstawaæ spó³dzielcze punkty us³ugowe, or-
ganizowane przez spó³dzielczoœæ rzemieœlnicz¹, a w póŸniejszym czasie przez
spó³dzielczoœæ inwalidzk¹. Do otwierania punktów zobowi¹zane by³y rów-
nie¿ miejscowe Gubiñskie Zak³ady Przemys³u Terenowego oraz spó³dzielnia
"Nowa Era". Nap³yw zrzeczeñ z warsztatów rzemieœlniczych szczególnie
wyraŸnie zaznaczy³ siê w roku 1950. W styczniu 1951 roku przejêto na
rzecz POM i GOM 9 prywatnych warsztatów œlusarskich i kowalskich (z
tego 2 na wsi) i jeden warsztat ko³odziejski (na wsi). Liczba warsztatów
rzemios³a prywatnego na przestrzeni lat 1950-1955 spad³a do ok. 26 % ogól-
nego stanu w pierwszym kwartale 1949 roku, kiedy to ³¹czna liczba zak³a-
dów rzemieœl-niczych wynosi³a 101, z tego 18 na wsi, natomiast na dzieñ 31
grudnia 1955 roku w ca³ym powiecie gubiñskim notowano ju¿ tylko 30 warsz-
tatów (z tego 9 na wsi).

Wskutek stopniowego zanikania w gospodarstwach ch³opskich trady-
cyjnego zwyczaju samodzielnego wypieku chleba i przestawienia siê ludno-
œci rolniczej na zaopatrywanie w pieczywo dostarczane z miasta do sklepów
wiejskich, dotychczasowe funkcje m³ynów zaczê³y zanikaæ. W latach 1949-
1955, kiedy to funkcjonowa³o 12 czynnych m³ynów, pozosta³y tylko 3, które
w pe³ni zaspokaja³y potrzeby powiatu. By³y to m³yny w Kaniowie, Starosie-
dlu i Mierkowie.

Lata 1956-1957 sta³y siê okresem o¿ywienia przemys³u prywatnego i
rzemios³a. Rok 1956 zosta³ zamkniêty przy stanie 68 warsztatów prywat-
nych, liczba zaœ warsztatów ró¿nych bran¿ na 31 grudnia 1957 wynosi³a
ju¿ 104. Najliczniej reprezentowane by³y tutaj bran¿e: budowlana (22)  i
metalowa (22). Stosunkowo du¿¹ grupê stanowi³y tak¿e warsztaty krawiec-
kie, których stan wzrós³ w tym czasie do 19. Rozwój rzemios³a prywatnego
w latach 1955-1960 obrazuje tabela 12:
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£atwo zauwa¿yæ znamienny dla lat 1956-1957 ¿ywio³owy przyrost warsz-
tatów rzemieœlniczych. Wœród nowych rzemieœlników przewa¿ali ludzie za-
trudnieni dot¹d w spó³-dzielczoœci pracy, repatrianci przybyli do kraju w
latach 1956-1957 oraz pewna liczba osób zwolnionych z administracji. Po
pierwszych sukcesach nast¹pi³y rozczarowania, Ÿród³em których by³y miê-
dzy innymi trudnoœci z uzyskaniem surowca i w wykonywaniu samej pra-
cy. Nie zawsze bowiem nowi rzemieœlnicy posiadali odpowiednie kwalifika-
cje zawodowe. St¹d te¿ rok 1958 zaznaczy³ siê znacznym ubytkiem zak³a-
dów rzemieœlniczych. W wiêkszoœci przypadków przyczyn¹ likwidacji warsz-
tatów by³a ich nierentownoœæ. Jednoczeœnie nast¹pi³a  pewna stabilizacja, o
czym mog¹ œwiadczyæ tylko nieznaczne wahania w liczbie punktów rze-
mieœlniczych. Nieliczne warsztaty z grupy budowlanej i metalowej wykony-
wa³y zlecenia gospodarki uspo³ecznionej. WyraŸna wiêkszoœæ pracowa³a dla
potrzeb ludnoœci.

Po roku 1956 wzrastaj¹ce o¿ywienie gospodarcze Gubina wzbudzi³o za-
interesowanie inicjatywy prywatnej istniej¹cymi mo¿liwoœciami tworzenia
przedsiêbiorstw. Oferty w tej sprawie wp³ywa³y od wielu chêtnych,  równie¿
spoza województwa zielonogórskiego. W ten sposób w roku 1957 na bazie
wystêpuj¹cych rezerw w powiecie gubiñskim powsta³o parê

przedsiêbiorstw prywatnych. By³y to: tartak w Chlebowie, Zak³ad Pre-
fabrykatów Materia³ów Budowlanych w Jaromirowicach , cegielnia w Gra-
bicach. Ta ostatnia zosta³a wydzier¿awiona przez ¯arskie Zak³ady Przemy-
s³u Terenowego Materia³ów Budowlanych w ¯arach Janowi Paluszkowi.
Tartak w Chlebowie i Zak³ad Prefabrykatów Materia³ów Budowlanych w
Jaromirowicach, wskutek trudnoœci w zaopatrzeniu w niektóre materia³y i

Tabela 12 (Ÿród³o: metryki statystyczne, archiwum PPRN w Kroœnie Odrz., akta Gubina, t-
ka 1200)
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stosunkowo niewielu otrzymywanych zamówieñ, w roku 1958 zosta³y zli-
kwidowane. W lipcu 1958 roku rozpoczê³a dzia³alnoœæ produkcyjn¹ gubiñ-
ska kaflarnia (dzier¿awca Staworzyñski). Wytwarzane przez ni¹ wyroby
nabywa³y miejscowe firmy budowlane. Z pocz¹tkiem roku 1959 zosta³y uru-
chomione przez prywatnych dzier¿awców dwa m³yny: w Komorowie (sty-
czeñ 1959) i Czarnowicach (luty 1959). Dzia³alnoœæ ich by³a jednak krótko-
trwa³a, gdy¿ w drugim pó³roczu 1960 roku oba zosta³y zlikwidowane. Tak
wiêc na koniec grudnia 1960 roku pozosta³y tylko dwa prywatne zak³ady
produkcyjne: kaflarnia w Gubinie i cegielnia w Grabicach.

   To Gubin

Jak piêkne nasze góry, krakowski rynek - cud
i pe³ne kras Mazury, co wabi¹ do swych wód.
Stolica ma swój Olimp i nad nim milion gwiazd.
Zgadnijcie, które wolê z tych najpiêkniejszych miast?

To Gubin, zachodni s³ychaæ wiew, têsknisz…
twój gwar rozgrzewa krew.
Gubin kochane miasto, tu rzeki dwie wci¹¿ pieszcz¹ Ciê.
To Gubin lubuski stary gród, Gubin z histori¹ los nas splót³.
Wiwat niech roœnie piêkny skroœ naszym snom ojczysty DOM.

Warszawa ma Syrenkê, a Pary¿ s³ynny £uk.
W mym sercu jest Irenka, co mieszka w³aœnie tu.
Biegniemy hen na Wzgórza pe³ne bzów, a st¹d na Wyspê
wró¿yæ, czy skarb znajdziemy znów.
To Gubin…

Spod Baszty trasa bie¿y do Fary - piêkny trakt,
pêdzimy na szczyt wie¿y, by ujrzeæ miasta dal.
To gród nasz graniczny, kolory jak we snach,
a wszystko takie œliczne, ¿e godne gromkich Braw.
To GUBIN.

                                                                  Janusz Jans
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Historia zapisana w dokumentach
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Poszukujemy informacji o stacjonowaniu w
Gubinie, po wojnie, Armii Radzieckiej

Biuletyn w znacznej mierze poœwiêcamy publikowaniu materia³ów
zwi¹zanych z powojenn¹ histori¹ miasta. Poprzez bezpoœredni kontakt z
mieszkañcami miasta tworzymy kolejne zapiski o jego historii. W pew-
nym (nie wiemy dok³adnie jakim) okresie w mieœcie stacjonowa³ podod-
dzia³ AR obs³uguj¹cy stacje radarowe na Wzgórzach Gubiñskich. Chcie-
libyœmy by fakt ten znalaz³ siê w powojennej historii Gubina. Prosimy
zatem wszystkich, którzy maj¹ cokolwiek do powiedzenia na ten temat o
kontakt z redakcj¹ Biuletynu - telefon 68 455 162 lub 3 Maja 2.



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG 49

Okazuje siê, ¿e budynek Urzêdu Skarbowego (po wojnie Hotel „Nysa”)
by³ kiedyœ tymczasowym budynkiem teatralnym. Ale zanim budynek przej¹³
funkcjê urzêdu, znajdowa³a siê w nim restauracja Gesellschaftshaus (Dom
Towarzystw), która przed budow¹ gubeñskiego teatru (1874) przez wiele lat
s³u¿y³a mieszkañcom jako zastêpczy teatr.

£¹ka Schreibera – Hindenburgplatz – plac Wdziêcznoœci – plac B.Chro-
brego s¹siaduje przez Lubszê z ulic¹ D¹browskiego. Kiedyœ to Kastaningra-
ben, dziœ ulica D¹browskiego. Przed laty sta³a tu Synagoga i marynarska
gospoda „Pod z³otym stateczkiem”. Gospoda sta³a blisko dzisiejszego ronda
przy moœcie na Lubszy. Sk¹d pochodzi pierwsza nazwa placu? Kiedyœ w
obrêbie placu by³o kilka winnic, które jako wiano w roku 1754 otrzyma³o
m³ode ma³¿eñstwo córki rzeŸnika z Guben z senatorem Gottfriedem Schre-
iber. St¹d droga biegn¹ca wzd³u¿ placu nazwa³a siê kiedyœ Schreibersweg,
a ³¹ka, póŸniej plac, nosi³y tak¹ sam¹ nazwê.

Dawni mieszkañcy ulicy wspominaj¹: - Oko³o 50 m na prawo od budyn-
ku mieszkalnego pod numerem 16 sta³a Synagoga, która na zdjêciach z

Plac Chrobrego i okolice

Tak przed wojn¹ wygl¹da³a dzisiejsza ulica D¹browskiego. W budynku po prawej mieœci³
siê urz¹d finansowy (po wojnie hotel Nysa), po lewej w g³êbi by³ „Plac nianiek”.
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tamtych czasów jest s³abo widoczna. Zosta³a ona nocy 9 listopada 1938 r.
podpalona i zniszczona. W tym miejscu od 1998 r. znajduje siê tablica pa-
mi¹tkowa z polskim i niemieckim tekstem. Horst Schwitzky wspomina: -
Mieszka³em w trzecim budynku na lewo od Urzêdu Skarbowego. Plac Hin-
denburga by³ miejscem mojej m³odoœci, terenem gier i zabaw. Plac pod bu-
dynkiem Urzêdu Skarbowego zwano placem Urzêdowym.

Wiadomo te¿, ¿e ma³y placyk przed urzêdem nazywano „placem nianiek”.
Wziê³o to siê z faktu, ¿e liczni bogaci mieszkañcy zatrudniali opiekunki -
niañki i mamki - które do czasu wynalezienia sztucznych pokarmów karmi-
³y dzieci piersi¹. Niañki przywozi³y na ten plac dzieci w wózkach, obsiada³y
³awki, karmi³y dzieci i plotkowa³y.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e zarówno Lindengraben (ul. Roosevelta) jak i
Kastaniengraben (ul. D¹browskiego) to dawniejsze fosy przed murami miej-
skimi. Uliczki te powsta³y na wale ziemnym, który usypano w miejscu fosy,
które zasypano rowu oko³o 1840 r. Wa³ obsadzono kasztanami i lipami - st¹d
nazwa tych dwóch uliczek powsta³ych na wale. Przez d³ugie lata by³y to
piêkne trasy spacerowe. W 1898 r. Lindengraben zosta³a wybrukowana i
otwarta dla ruchu pojazdów, a w 1910 r. podobnie  udostêpniono Kastanien-
graben. Ulice te nazywano tak¿e promenad¹.

Po lewej stronie placu pod numerem 9 mieszka³ urodzony w 1902 r.
nauczyciel i pisarz. Uczy³  w Sand Schule – dziœ ZSLiT na ul. Rac³awickiej.
Pisa³ przed wojn¹ liczne opowiadania dla dzieci o zwierzêtach. Po wojnie by³
kierownikiem szko³y w Göttingen. Do koñca swego ¿ycia – zm. w 1976 r. -
wyda³ ponad 130 ksi¹¿ek w nak³adzie ponad 4 milionowym, wydanych przez
kilka wydawnictw. Za sw¹ dzia³alnoœæ pisarsk¹ by³ wielokrotnie nagradza-
ny, miêdzy innymi otrzyma³ medal Dolnej Saksonii.

I kilka uwag do placu. £¹ki Schreibersa zosta³y w 1911 r. wykupione
przez miasto, a w 1913 r. zamienione na teren miejski, który sta³ siê miej-
scem zawodów sportowych, spotkañ spacerowych i wieców organizowanych
przez partie i zwi¹zki. W 1933 r. plac otrzyma³ nazwê Hindenburgplatz. W
tym czasie odbywa³y siê tu krajowe m³odzie¿owe zawody.

W okresie zimowym plac by³ lodowiskiem, a na przyleg³ym zboczu orga-
nizowano tor saneczkowy. Obok trasy saneczkowej prowadzi³a ku górze stro-
ma œcie¿ka, która wiod³a do licznych lokali rozlokowanych na Friedrichsho-
he (wzniesienie nad dzisiejszym placem Chrobrego).

Poni¿szy tekst pochodzi z gazety „Der Märkische Bote”, która ukaza³a siê 17
wrzeœnia 2011. Opracowano go na podstawie wspomnieñ dawnych mieszkañców

Guben. T³umaczenie zg, oprac sp
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Na papierze tzw. przebitkowym autor opisa³ wra¿enia i obserwacje z
pierwszego spotkania z Ziemi¹ Gubiñsk¹ w 1945 roku. Autor nazywa siê
Wiktor Wawrzonek. Kim by³ Wiktor Wawrzonek? To postaæ z pierwszych
stron wydarzeñ w powojennym Gubinie. Myœlê, ¿e postaæ prawie zapomnia-
na, postaæ o której wie i pamiêta niewielu gubinian.

Urodzony 25.03.1910 roku w Tadzinie, gm.
Brzeziny woj. ³ódzkie. W £odzi mieszka³ do wrze-
œnia 1939 roku. Poniewa¿ w pierwszych dniach
okupacji narazi³ siê miejscowym Niemcom, zosta³
zmuszony wynieœæ siê do Wiœniowej Góry pod
£odzi¹.

W roku 1941 zwi¹za³ siê z grup¹ dzia³aczy
konspiracyjnych, ale trwa³o to nied³ugo. Gestapo
roaszyfrowa³o dzia³alnoœæ i poprzez wiêzienie w
Radogoszczy trafi³ do obozu Mauthausen, gdzie
uda³o mu przetrzymaæ nawet najtrudniejsze chwi-
le. Przebywa³ tam cztery lata, a¿ do wyzwolenia
obozu przez wojska amerykañskie 5 maja 1945
roku.

WiêŸniowie którzy wyrazili chêæ powrotu do
kraju amerykanie przewieŸli samochodami do
Czeskich Budziejowic, sk¹d ju¿ kolej¹ dotar³ do
£odzi.

By³ pocz¹tek lipca 1945 roku. W³aœciwie nie mia³ do kogo wracaæ. Miesz-
kanie zajmowa³a jakaœ bezdomna rodzina z ob³o¿nie chor¹ kobiet¹. W³adze
kwaterunkowe £odzi nie dawa³y ¿adnej gwarancji na szybkie otrzymanie
mieszkania. Wiktor Wawrzonek zostawi³ pod opiek¹ siostry w Zgierzu syna
W³odka. Syn przebywa³ tam i wychowywa³ siê od czasu œmierci matki od
1938 roku. Za namow¹ innych W.Wawrzonek postanowi³ wyjechaæ do Gu-
bina, dok¹d zaprasza³ go bratanek Aleksander Czerwiñski, który by³ Do-
wódc¹ Grupy Operacyjnej Wojska Polskiego. Grupa ta zajmowa³a  siê w
naszym rejonie zabezpieczeniem mienia poniemieckiego, przeprowadzeniem

Wiktor Wawrzonek na fotogra-
fii z lat 80-tych ub. wieku.

Przypadkowo wpad³ mi w
rêce po¿ó³k³y maszynopis
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¿niw oraz aprowizacj¹ wojska.
Jak wielokrotnie powtarza³, przyjecha³ do Gubina, w którym wtedy stra-

szy³y zniszczone i wypalone budynki mieszkalne, obiekty u¿ytecznoœci pu-
blicznej oraz ledwie oczyszczone z gruzów ulice. Ludzi by³o ma³o, wszêdzie
wa³êsa³y siê na wpó³ zdzicza³e psy i koty. Po okolicznych lasach nasi ¿o³nie-
rze razem z czerwonoarmistami wy³apywali ukrywaj¹cych siê SS-manów i
oficerów Wermachtu. Wsie by³y ca³kowicie wyludnione. Tu i ówdzie znajdo-
wano jeszcze trupy wojskowych lub cywili. Œmieræ wci¹¿ zbiera³a ¿niwo,
ludzie ginêli na podstêpnie poukrywanych przez hitlerowców minach.

Swoim zaanga¿owaniem pomaga³ bratankowi w organizowaniu wojsko-
wego gospodarstwa. Zbierali po polach i lasach broñ i amunicjê. ¯o³nierze
prowadzili om³oty i obsiewali pola sukcesywnie oczyszczane z min i niewy-
pa³ów. Kiedy zaczê³o przybywaæ wiêcej osób - cywilnych osadników z ró¿-
nych zak¹tków Polski i repatriantów z ZSRR - zaczêli organizowaæ w³adze
powiatowe i gminne. Praca oraz dzia³alnoœæ organizacyjna i spo³eczna - jak
mówi³ Wawrzonek - wspaniale oddzia³ywa³y na jego sko³atane prze¿yciami
obozowymi nerwy. To te¿ odda³ siê im bez reszty.

Najbardziej stabiln¹ i patriotycznie usposobion¹ grup¹ osadnicz¹ stano-
wili osadnicy wojskowi. Bêd¹c pracownikiem Zarz¹du Gminnego w Bie¿y-
cach, pozna³ wszystkie podgubiñskie wsie. To on zorganizowa³ pierwsz¹
szko³ê w Bie¿ycach. Wybra³ obecny dom z nr.24 na czas odremontowania
zniszczonej szko³y. Otwarcie szko³y odby³o siê 1 lutego 1946 roku, by³o skrom-
ne bez ¿adnej uroczystoœci.

Pracowa³ W.Wawrzonek w Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”,
by³ prezesem Zarz¹du Gminnego w Bie¿ycach. W tym czasie by³ tutaj jed-
nym z nielicznych ze œrednim wykszta³ceniem, dlatego by³ anga¿owany we
wszystkie przedsiêwziêcia. Kolejne zatrudnienie znalaz³ w PZGS w Gubi-
nie. W latach 1957-58 by³ Kierownikiem gubiñskiej Ekspozytury „Ruch”,
która zajmowa³a siê kolporta¿em prasy i handlem ksi¹¿kami. W 1958 roku
przeszed³ do pracy w Poznañskim Zak³adzie Produkcji Materia³ów Budow-
lanych jako Kierownik Zak³adu w Gubinie. Zak³ad ten mieœci³ siê w cen-
trum Gubina przy ulicy 3-Maja (obecnie teren Netto). Starzy gubinianie
pamiêtaj¹ jak nazywano zak³ad - gubiñska fabryka kurzu. Pracuj¹c zawo-
dowo bra³ aktywny udzia³ w ¿yciu kulturalnym Gubina, które skupia³o siê
w ówczesnym Domu ¯o³nierza. W 1962 roku, na wniosek Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej, przeszed³ do pracy na stanowisku kierownika Domu
Kultury.
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Brzmia³ g³os konduktora. Te s³owa wyrwa³y mnie spoœród siedz¹cych
pasa¿erów i wnet znalaz³em siê na w¹skim peronie ma³ej stacyjki podgubiñ-
skiej.

By³a to ostatnia stacja przed Gubinem. Zgodnie z informacjami, jakie
nades³a³ mi Olek, s³u¿¹cy tu w tym czasie w wojsku, nale¿a³o po wyjœciu z

Walwitz! Walwitz! Wysiadaæ!

Na tym stanowisku wykaza³ du¿o inicjatywy i zaanga¿owania, wniós³
wiele nowych propozycji maj¹cych na celu o¿ywienie ¿ycia kulturalnego w
Gubinie. Za jego kierownictwa sekcjê fotograficzno-filmow¹ prowadzi³ zna-
ny gubiñski poeta i regionalista Tadeusz Firlej. To u niego zjawia³ siê Wik-
tor Wawrzonek na „poniedzia³kach firlejowskich”. Pracowniê ceramiczno-
malarsk¹ wówczas prowadzi³ Micha³ Switalski, by³a ona zorganizowana w
starej, opuszczonej piekarni przy ul.Œl¹skiej.

Na odnotowanie zas³uguje równie¿ fakt, ¿e by³ jednym z wa¿nych orga-
nizatorów pierwszego Œwiêta Wiosny nad Nys¹. W 1963 roku przechodzi
kolejno do pracy w Zak³adach Odzie¿owych gdzie pe³ni funkcjê kierownika
dzia³u kadr, a w 1965 roku na w³asn¹ proœbê pe³ni funkcjê kierownika
dzia³u gospodarczego.

Jednak lata obozu Mauthausen da³y znaæ o sobie. Zmuszony zostaje by
udaæ siê na leczenie sanatoryjne. Po powrocie nie wraca ju¿ do zak³adu.
Przechodzi na rentê inwalidy wojennego. Ale jeszcze wtedy aktywnie uczest-
niczy w dzia³alnoœci zwi¹zanej z upowszechnieniem kultury.

Wiktor Wawrzonek zwi¹za³ swoje losy na sta³e z Bie¿ycami i Gubinem.
Prze¿y³ tu powojenne lata, lata trudne i l¿ejsze, ró¿nie przecie¿ bywa³o na
zachodnich rubie¿ach Rzeczypospolitej. Surowe przepisy strefy granicznej
w latach piêædziesi¹tych nie czyni³y ¿ycia ³atwym. Dopiero lata póŸniejsze
przynios³y normalny, chocia¿ spóŸniony w stosunku do reszty kraju, rozwój
przygranicznego miasta Gubina. By³ podziwiany za niespo¿yt¹ energiê i to
wszystko - mimo obozowych prze¿yæ i trudnych lat po zakoñczeniu wojny.

Zmar³ 1.10.1985 roku, spoczywa na gubiñskim Cmentarzu Komunal-
nym. Do œmierci mieszka³ w Bie¿ycach.

Jest pewne, ¿e W.Wawrzonek by³ jednym z pierwszych powojennych
mieszkañców naszego miasta, o czym m.in. œwiadczy powy¿szy tekst wspo-
mnieniowy. Kiedy zosta³ napisany? Po¿ó³k³y maszynopis i zardzewia³y spi-
nacz œwiadcz¹, ¿e sporo lat temu. Myœlê, ¿e na pocz¹tku lat 70. Krój czcion-
ki maszynowej podpowiada mi ten czas.
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poci¹gu udaæ siê drog¹ wysadzan¹ lipami prowadz¹c¹ w stronê lasu, a na-
stêpnie iœæ a¿ do miejscowoœci o dziwnej nazwie Gros Bozic. Domyœla³em siê,
¿e to na pewno nazwa jeszcze poniemiecka Gross Bösitz, ale Olek pisowni
niemieckiej nie zna³ i pisa³ tak jak wymawia³.

Wysiad³em tylko ja sam i nikogo tu oprócz mnie nie by³o. Przez chwilê
szuka³em wzrokiem kogoœ, kto by móg³ mi udzieliæ informacji, w którym
kierunku trzeba iœæ. Informacja ta dla mnie w tej chwili by³a wa¿na, bo
droga wysadzana lipami prowadzi³a po obu stronach toru.

Po drugiej stronie toru, tu¿ przy nawierzchni peronu sta³ ma³y budy-
nek, na którym mo¿na by³o odczytaæ s³abo zatart¹ wapnem nazwê Walwitz.
By³ to budyneczek stacyjny. W nadziei, ¿e mo¿e tam kogoœ znajdê, skiero-
wa³em siê prosto do drzwi budynku. Rzeczywiœcie, by³a to poczekalnia. Na
³awach pod œcianami le¿eli radzieccy ¿o³nierze. Stoj¹c w drzwiach, zapyta-
³em o poszukiwan¹ miejscowoœæ. W odpowiedzi na moje pytanie pierwszy z
brzegu, nie zmieniaj¹c pozycji, odpowiedzia³: "Idi ty w czortu, my niczewo
nie znajem". Nie czeka³em na dalsze wywody przemêczonego i rozespanego
¿o³nierza, prêdko opuœci³em poczekalniê i zatrzyma³em siê przy drodze w
odleg³oœci kilkunastu metrów od stacyjnego budynku. Zamyœli³em siê tam,
co dalej nale¿y czyniæ, a raczej, gdzie tu siê udaæ.

W tym momencie przypomnia³em sobie, ¿e Olek ze swoim pu³kiem stoi
na samej granicy, czyli w kierunku zachodnim, tam te¿ nale¿y iœæ. Ta myœl
tak mnie ucieszy³a, jakbym ju¿ by³ u celu. Pospieszaæ nale¿a³o tym bardziej,
¿e s³oñce skry³o siê ju¿ za pobliski las, a z opowieœci Olka wynika³o, ¿e
podró¿ samotnego wieczorem jest czymœ ryzykownym.

Po czterech latach pobytu w Mauthausen nie bardzo siê ba³em, ale te¿
nie mia³em chêci na umieranie w ci¹gu kilku dni po opuszczeniu mauthau-
senowskiej mordowni.

List ostrzega³ nie tylko przed w³ócz¹cymi siê po lasach, na pó³ zdzicza³y-
mi esesowcami i innego rodzaju bandytami, mówi³ te¿ o wielu innych nie-
bezpieczeñstwach. Ostrzega³ przed minami, których tu jest pe³no prawie w
ka¿dym miejscu, przed pociskami rozrzuconymi po œcie¿kach i drogach, które
detonuj¹ przy najl¿ejszym uderzeniu i przed wielu jeszcze innymi niebezpie-
czeñstwami czyhaj¹cymi tu na cz³owieka, a szczególnie na ludzi podró¿uj¹-
cych noc¹.

Wszystkie te ostrze¿enia nakazywa³y mo¿liwie jak najwiêkszy poœpiech,
bo pora by³a ju¿ póŸna. Podnios³em z ziemi walizkê, w której taszczy³em litr
bimbru i pewno ze trzy kilogramy krojonego tytoniu, owiniêtego w bieliznê,
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i pomaszerowa³em w stronê zachodniego lasu. S³onko jeszcze znacznie przy-
grzewa³o, pomimo ¿e dzieñ chyli³ siê ku zachodowi. Opuœci³em stacjê i zna-
laz³em na doœæ szerokiej drodze, w tym miejscu ogromnie zoranej przez g¹-
sienice czo³gów. Min¹³em wyrwy i znalaz³em siê na g³adkiej tafli asfaltu.
Nad drog¹ po obu jej stronach, w tyle za lipami sta³y budynki przewa¿nie
uszkodzone. W ¿adnym z nich nie by³o okien, a drzwi, je¿eli przy którymœ
jeszcze by³y, to otwarte na ca³¹ szerokoœæ. Nas³uchiwa³em ciekawie, czy nie
doleci mnie jakiœ ludzki g³os, ale wszêdzie panowa³a zupe³na cisza. Min¹³em
wieœ, przeszed³em niewielk¹ przestrzeñ pomiêdzy lasem a wsi¹ i wkrótce
doszed³em do pierwszych drzew. W tym miejscu postanowi³em jednak za-
trzymaæ siê. Prawie wszystkie drzewa by³y tu bez konarów i poobdzierane z
kory, ziemia ju¿ na przedpolu poorana ró¿nego rodzaju rowami, lejami i
wyrwami ¿ó³ci³a siê na ca³ym przedlesiu. Asfaltowa nawierzchnia szosy po-
r¿niêta czo³gami i podarta pociskami, w niczym nie przypomina³a g³adkiej
drogi. W lesie po obu jej stronach wala³ siê najró¿niejszy sprzêt bojowy.
Le¿a³y tu powywracane samochody ciê¿arowe, osobowe i wozy konne. Z ro-
wów i do³ów stercza³y ku górze wysmuk³e lufy ma³ych dzia³. Na kupkach
œwieci³y b³yszcz¹ce ³uski wystrzelonych pocisków. A co karabinów rêcznych
i maszynowych, co plecaków i podartych mundurów i brezentów, co masek
itp. drobnego ekwipunku ¿o³nierskiego, to trudno jest wszystko to opisaæ.
Jakby dla uzupe³nienia groŸnego wygl¹du, nieco dalej, le¿a³y du¿e iloœci
skrwawionej waty i podartych bia³ych szmat.

Obserwacje te zabra³y mi trochê czasu i trzeba by³o ju¿ opuszczaæ owo
pobojowisko. Zanim odszed³em postanowi³em koniecznie przekonaæ siê, ja-
kie to wojsko dosta³o takie lanie. OdpowiedŸ otrzyma³em prawie natych-
miast. Tu¿ przy placu klêski zauwa¿y³em poœród kilku sosenek stoj¹ce dwa
czo³gi z czarnymi krzy¿ami po bokach. Ju¿ wiedzia³em, kto poniós³ klêskê,
ale ciekawoœæ wiod³a mnie do przekonania siê naocznie, w jaki sposób uniesz-
kodliwiono w jednym miejscu a¿ dwa czo³gi. Podszed³em do nich i zauwa¿y-
³em, ¿e oba s¹ przechylone do siebie, a pomiêdzy nimi widaæ g³êboki lej.
Dalszego wyjaœnienia nie potrzebowa³em. Pomiêdzy oba kolosy trafi³a doœæ
du¿a bomba i zakoñczy³a ich s³u¿bê w "Panzer Waffen". Zajêty robieniem
lustracji placu boju nie zauwa¿y³em, a raczej nie czu³em trupiego zapachu i
poruszaj¹cych siê ga³¹zek. W tej samej chwili dolecia³ mnie wark psa. Och³o-
n¹³em, a nastêpnie sp³oszy³em kundla rzuconym w jego kierunku kamie-
niem i zapanowa³a cisza. Mia³em ju¿ tego wszystkiego dosyæ, tote¿ prawie
biegiem pogna³em w obranym kierunku.
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Wkrótce znalaz³em siê na skraju lasu i ujrza³em rozleg³e pola naszpiko-
wane owocowymi drzewami, które przedstawia³y tak samo nieweso³y wi-
dok. Jedne wznosi³y do góry bezlistne kikuty podartych konarów, a inne
znów jak jedyn¹ d³oni¹ grozi³y ostatni¹ pozosta³¹ ga³êzi¹. Zrobi³o mi siê ¿al
biednych drzew, które tak bardzo okaleczyli ludzie. Z tej zadumy wyrwa³
mnie widok cha³up wychylaj¹cych siê spoœród drzew. Bez namys³u skiero-
wa³em siê w ich stronê. Kilkanaœcie metrów przed pierwszym zabudowa-
niem zauwa¿y³em na betonowym s³upie podziurawion¹ tablicê z czarnym
napisem Mückenberg. Nic mi ta nazwa nie mówi³a. Zatrzyma³em siê przy
pierwszej stoj¹cej otworem furtce i zajrza³em w podwórko. By³o ono poro-
œniête traw¹, wœród której szarza³ pas chodnika u³o¿onego z p³yt betono-
wych pomiêdzy zabudowaniami gospodarskimi a domem mieszkalnym. Pro-
wadz¹ce do œrodka mieszkania drzwi i tu sta³y otworem, a w oknach bez
szyb dynda³y strzêpy firanek. Po lewej stronie w du¿ej szopie sta³y ró¿ne
maszyny i sprzêt rolniczy. Wiedziony ciekawoœci¹ zajrza³em do œrodka przez
jeden z otworów okiennych. Okno prowadzi³o do kuchni, w której sta³y ty-
powo kuchenne meble. Kredens patrzy³ obojêtnie przed siebie otworami po
wyci¹gniêtych szufladach. Panowa³a tu zupe³na cisza, a ka¿de silniejsze
uderzenie w coœ twardego wydawa³o siê hukiem. Nie by³o tu nic specjalnie
zas³uguj¹cego na uwagê, a do tego póŸna pora spowodowa³y, ¿e opuœci³em
podwórko i pospieszy³em w obranym kierunku. Szed³em przez wieœ, w któ-
rej nie by³o nikogo i wszêdzie panowa³a pustka, wszêdzie ten sam widok.
Puste domy bez okien z pootwieranymi drzwiami. Ta powszechnie króluj¹ca
pustka nastroi³a mnie jakoœ dziwnie. Nie ba³em siê, ale mimo woli st¹pa³em
cicho i szed³em œrodkiem drogi. Po kilkunastu minutach marszu wieœ skoñ-
czy³a siê. Na szerokiej asfaltowej szosie trzeba by³o zatrzymaæ siê i rozej-
rzeæ, aby obraæ dalszy kierunek podró¿y.

W doœæ znacznej odleg³oœci zauwa¿y³em okaza³e zabudowania, a pod jed-
nym z nich przechadzaj¹cego siê w tê i z powrotem cz³owieka. Domyœli³em
siê, ¿e tak spacerowaæ mo¿e tylko ¿o³nierz na warcie. Zrobi³em to spostrze-
¿enie i uda³em siê w tamtym kierunku. Zbli¿y³em siê do owych ogromnych
zabudowañ mo¿e na jakieœ sto metrów i stwierdzi³em, ¿e mój domys³ by³
s³uszny. By³ to radziecki ¿o³nierz na warcie. Zwolni³em kroku i trochê nie-
pewnie ruszy³em w kierunku otwartej bramy. ¯o³nierz przechadza³ siê wol-
nym krokiem, spojrza³ raz czy dwa w moim kierunku, ale nawet o nic nie
zapyta³ i to mnie oœmieli³o do tego stopnia, ¿e bez pytania przekroczy³em
bramê i znalaz³em siê na bardzo obszernym dziedziñcu koszarowym. Krêci-
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³o siê tu pe³no wojskowych, ale nikt na mnie i tu specjalnej uwagi nie zwra-
ca³. Przeszed³em dziedziniec i znalaz³em siê przed drug¹ bram¹, a za ni¹ na
szerokiej drodze. Sta³ tu jakiœ oficer, którego bez namys³u zagadn¹³em o
poszukiwan¹ miejscowoœæ. Dla pozyskania sobie jego sympatii poczêstowa-
³em go "Ba³tykiem". Wys³ucha³ opowiedzianych mu w krótkich s³owach przy-
gód i celu mej podró¿y, poinformowa³ mnie natychmiast, pokazuj¹c d³oni¹:
"Tam priamo za liesom ¿ywiut polskije sa³daty". Wiêcej o nic ju¿ nie pyta-
³em, poda³em mu rêkê na po¿egnanie i pomaszerowa³em we wskazanym
kierunku.

Mija³em domy i domki gêsto rozmieszczone nad w¹skimi uliczkami.
Wszystkie one by³y nowe, w ogródkach ros³y krzewy i zaniedbane kwiaty.
Mija³em te uliczki jedn¹ po drugiej, ale i tu panowa³a zupe³na cisza i pust-
ka. Wierzyæ siê nie chcia³o, aby w tych ³adnych domkach nikt nie mieszka³,
by nikt nie uprawia³ grz¹dek znajduj¹cych siê za kolorowymi p³otami.

Od chwili wypalenia z oficerem papierosa czu³em w ustach gorycz i pra-
gnienie. Rozgl¹da³em siê w mijanych podwórkach za studni¹, a¿ w jednym
z nich ujrza³em wysoki cokó³ drewnianej pompy. Skrêci³em do bramy i wnet
znalaz³em siê przed celem. Wody siê jednak nie napi³em ani nawet nie pró-
bowa³em tego uczyniæ. Na podstawie pompy le¿a³y resztki zw³ok ju¿ zupe³-
nie roz³o¿onych, i tylko strzêpy umundurowania œwiadczy³y, ¿e zmar³y to
niemiecki ¿o³nierz. Pomyœla³em, ¿e pewno ranny i opuszczony przez swoich
towarzyszy dowlók³ siê tu z zamiarem pokrzepienia siê zimn¹ wod¹, zas³ab³
i dokoñczy³ ¿ywota. Opuœci³em podwórko i ju¿ bez ogl¹dania siê poci¹gn¹-
³em we wskazanym mi przez wojskowego kierunku. Przyspiesza³em kroku,
bo mrok ogarnia³ ziemiê. Las, w którym po krótkie czasie siê znalaz³em, by³
w¹skim pasmem sosenek dziel¹cych wieœ od pola. Zaraz za laskiem le¿a³a
³adna podmiejska wioska, a w tym miejscu by³o skrzy¿owanie dróg, przy
których sta³a postrzêpiona tablica z napisem Gross Bösitz. Sylabizuj¹c tê
nazwê, ucieszy³em siê ogromnie, a do tego jeszcze dosz³y mnie odg³osy nawo-
³ywania i porykiwania byd³a. Odetchn¹³em g³êboko, postawi³em walizkê na
ziemi i w tym momencie zauwa¿y³em w mroku zbli¿aj¹cych siê do mnie
dwoje ludzi. Poczeka³em, a kiedy zbli¿yli siê, zapyta³em o nazwê miejscowo-
œci i o wojsko. Zamiast odpowiedzi zadudni³y w szarówce kroki prêdko ucie-
kaj¹cych, a oni dopadli do pierwszych zabudowañ i zniknêli w podwórku.
"Pal was diabe³" - pomyœla³em, boj¹ siê barany cz³owieka jak dzikiego zwie-
rza. Id¹c na chybi³ trafi³, przed jednym z budynków napotka³em polskiego
¿o³nierza. Po kilku zamienionych z nim s³owach wiedzia³em ju¿, ¿e znajdujê
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siê u celu.
Us³u¿ny ¿o³nierz zaprowadzi³ mnie natychmiast przed oblicze pana sze-

fa, a by³ nim w³aœnie Olek. Olek w tym czasie by³ tu "szych¹". Nadzorowa³
z ramienia wojska kilka miejscowoœci i jednoczeœnie zarz¹dza³ tak zwanym
gospodarstwem batalionowym. JeŸdzi³ konno, na motocyklach i samocho-
dem. Przy pomocy kilku ¿o³nierzy, wspólnie z dowódc¹ ca³oœci - poruczni-
kiem, gospodarzyli ziemi¹ na wielkim obszarze. Sprz¹tali zbo¿a, karmili
konie, przygotowywano tu te¿ dla dowództwa pu³ku i dla ludnoœci cywilnej
wyroby mleczarskie, takie jak sery i mas³o i wysy³ano ka¿dego dnia samo-
chód z mlekiem do dowództwa. Wszystkie te prace wykonywa³o kilkudzie-
siêciu Niemców niemaj¹cych w tym czasie z czego ¿yæ. Byli zadowoleni, ¿e
za stosunkowo lekk¹ pracê otrzymywali dobry - jak na owe czasy - wikt.
Nikt tu ich specjalnie nie zmusza³ do pozostania, mieli doœæ du¿¹ swobodê.
W wolne dni od pracy mogli sobie chodziæ, gdzie chcieli, mogli siê odwiedzaæ
i goœciæ. O tym, ¿e nie kwapili siê za bardzo do Deutschlandu, mo¿e œwiad-
czyæ choæby to, ¿e w pierwszych dniach potrzebuj¹cych pomocy lekarskiej
wojsko wysy³a³o do Guben konnymi wozami bez specjalnej eskorty. Bêd¹c w
Guben, odnajdywali znajomych lub rodziny, lecz o wyznaczonej godzinie
wszyscy byli na miejscu, gotowi do powrotu. Tu mieli zapewnione wy¿ywie-
nie, spokój i nieciê¿k¹ pracê. Po drugiej stronie w tym czasie jeszcze ró¿nie
bywa³o. Rozmawia³em z m³odymi i rozmawia³em ze starymi tu pracuj¹cymi
Niemcami. M³odzi Niemcy przewa¿nie z okolic Zielonej Góry bardzo czêsto
dziwili siê, ¿e Polacy niczym siê nie ró¿ni¹ od nich. Pewna m³oda Niemka z
Zielonej Góry opowiada³a mi, jak ona strasznie ba³a siê Polaków, kiedy po
raz pierwszy us³ysza³a, ¿e w tym w³aœnie kierunku nadci¹gaj¹ Polacy. Jej
strach pochodzi³ z przekonania, ¿e Polacy morduj¹ ka¿dego, kto pos³uguje
siê tylko niemieckim jêzykiem, a ona innego nie zna³a. Zapytana, kto jej
takie brednie opowiada³, wyjaœni³a, ¿e to by³o przedmiotem nauczania w
szkole. Trudno jej jeszcze dziœ uwierzyæ, aby nauczyciel móg³ k³amaæ. Pod-
czas wyk³adów i opowiadañ o Polsce i Polakach nauczyciele odczytywali
wycinki z gazet, pokazywali "autentyczne zdjêcia", na których Polacy znê-
cali siê nad Niemcami w Polsce. Pamiêta³a dok³adnie, ¿e czêsto zadawano
nauczycielowi pytania, dlaczego ci Polacy tak znêcaj¹ siê nad spokojnymi,
uczciwymi i pracowitymi Niemcami w Polsce. Nauczyciel zawsze udowod-
ni³, ¿e tylko dlatego, ¿e Niemcy tym Polakom pozwolili kiedyœ dawno osiedliæ
siê na niemieckich ziemiach, ¿e Niemcy wielkim kosztem wprowadzili w
Polsce chrzeœcijañstwo itd., itd. Wreszcie brednie hitlerowskich propagan-
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dzistów s¹ znane i prawdê o nich znaj¹ dziœ wszyscy. O tego rodzaju szkol-
nych wyk³adach opowiada³a mi uczennica jednej z zielonogórskich szkó³
œrednich, a siostra jej coœ tam studiowa³a w Lipsku. Opowiadaj¹c mi to
wszystko, liczy³a Niemeczka na ul¿enie jej w obecnym po³o¿eniu. Bo i ona
musia³a zarabiaæ na utrzymanie prac¹ tak¹, do jakiej by³a zdolna, to jest
fizyczn¹ przy robotach polnych. Ubolewa³a biedaczka nad swoim losem,
narzekaj¹c na to, ¿e ona, uczennica szko³y œredniej, musi pracowaæ na rów-
ni z ch³opkami z okolic Zielonej Góry, które mog³yby byæ u jej rodziców
s³u¿¹cymi. Spokojnie wyjaœni³em jej, ¿e w Polsce, nie znaj¹c polskiego jêzy-
ka, mo¿e zarabiaæ tylko prac¹ fizyczn¹. To, ¿e jest by³¹ uczennic¹ szko³y
œredniej i musi pracowaæ wraz z ch³opkami, powinno j¹ cieszyæ, bo Polki w
Niemczech pracowa³y u ordynarnych bauerów za nêdzne grosze i sta³e prze-
œladowanie narodowoœciowe. Bauerzy czêsto wprost znêcali siê nad Polkami
tylko dlatego, ¿e by³y studentkami na wy¿szych uczelniach, a dla ciemnego
hitlerowskiego gbura to wystarczy³o, aby takiej Polki nienawidziæ. O tym
wszystkim panieneczka nie wiedzia³a i w ¿aden sposób nie mog³a uwierzyæ.
Nie wytrzyma³em i powiedzia³em jej, ¿e na razie jest g³upi¹ gêsi¹ wycho-
wan¹ w szkole wykolejeñców, ale przyszli m¹drzy Niemcy na pewno jej jesz-
cze to wyt³umacz¹. Posmutnia³a i ju¿ nigdy nie szuka³a okazji do dyskusji
na ten temat.

Podobno k³óci³a siê ze starymi Niemcami, zarzucaj¹c im, ¿e ok³amywali
ich, opowiadaj¹c o Polakach, ¿e to Niemco¿ercy. Da³a wreszcie dowód, ¿e ju¿
Polaków absolutnie siê nie boi, flirtuj¹c z przystojnym ¿o³nierzem, a nawet
prosi³a, aby j¹ uczyæ polskiej mowy i czytania. M³odzi na ogó³ doœæ prêdko
wyzbywali siê nienawiœci do Polaków, gorzej by³o ze starszymi. By³ sobie
taki jeden stary Laube, który w zacietrzewieniu odwa¿y³ siê powiedzieæ, ¿e
Niemcy tu jeszcze wróc¹ i ka¿¹ sobie za wszystko zap³aciæ, a Polacy pozo-
stan¹ tu tylko jako parobki u niemieckich bauerów. Naturalnie imæ Laube
po tym "echte Nazi" wywodzie otrzyma³ gorsz¹ pracê, a nastêpnie wyjecha³
transportem do obozu Niemców przygotowanych do transportu "nach Deutsch-
land".

W pierwszych dniach pobytu u Olka by³em zupe³nie zajêty obserwowa-
niem Niemców jako podleg³ych. Do tej pory zna³em ich jako gestapo i mau-
thausenowskich esesowców. Jacy¿ oni byli inni. Stale uœmiechali siê do ka¿-
dego z nas. Byli gotowi wykonaæ ka¿de nasze polecenie. Ani jeden z nich
nawet nie zna³ zbyt blisko prawdziwego hitlerowca. O obozach œmierci coœ
s³yszeli, ale tylko tyle, ¿e w³adze nie pozwalaj¹ tym ludziom na spokojny
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¿ywot. Stale wzdychali, powtarzaj¹c: "Ach, der Hitler, po co to wszystko, po
co ta wojna, ka¿dy móg³ spokojnie sobie ¿yæ, a jemu zachcia³o siê wojny".
Bajki te i inne mog³y nas tylko nudziæ, wiêc po prostu unikaliœmy z nimi na
te tematy rozmów.

Pewnego dnia umówiliœmy siê z Olkiem, ¿e na codziennym rannym ape-
lu przedstawi mnie jako swego zastêpcê do spraw niemieckich, do których
tu zosta³em specjalnie sprowadzony. Olek nie zna³ prawie nic z jêzyka nie-
mieckiego oprócz wyrazów "du" i "Osse". By³o czasem œmiesznie, kiedy chcia³
wyt³umaczyæ Niemcowi, ¿e ma dziœ oraæ wo³ami. W tym przypadku wrzesz-
cza³, pokazuj¹c w kierunku Niemca palcem: "du ohse". Niemiec wytrzesz-
cza³ oczy, a Olek znów wrzeszcza³: "Ty jasna cholero, co siê gapisz, du ohse".
Niemiec zdejmowa³ czapkê i cichym g³osem pyta³: "Warum, Herr Schef"?
Nie mog³em d³ugo wytrzymaæ bez œmiechu, bêd¹c œwiadkiem tego nieporo-
zumienia. Oddala³em siê w g³¹b podwórka, aby nie pokazaæ, ¿e rozumiem o
co chodzi.

Wyœmiawszy siê, wróci³em znów przed szereg zebranych robotników i
powiedzia³em temu Niemcowi, aby uda³ siê do roboty w pole, zaprzêgaj¹c
wo³y. Nastêpnie w imieniu Olka powiedzia³em mu krótko, ¿e od jutra ja
przejmujê nadzór i kierownictwo nad pracami polnymi. Przy tej okazji po-
wiedzia³em, ¿e ze mn¹ bêdzie siê na pewno lepiej pracowa³o, poniewa¿ ja
œwie¿o wyszed³em z niemieckiej szko³y pracy w Mauthausen i od jutra bêdê
stosowa³ w³aœnie takie metody, jakich mnie uczyli Niemcy przez cztery lata.
Doda³em, ¿e niektórzy z nich s¹ niezadowoleni z obecnych warunków, jakie
tutaj maj¹. Ja mogê wszystkich zapewniæ, ¿e po miesi¹cu metod, jakie za-
prowadzimy wed³ug "deutsche muster", o których przez cztery lata mówili
nam Niemcy i którymi tak siê che³pili, ¿e to jest w³aœnie niemiecka szko³a
pracy. Wszyscy bêd¹ zadowoleni, kiedy po³o¿¹ siê spaæ i bêd¹ mogli doceniæ,
co to jest zas³u¿ony odpoczynek. Blady strach pad³ na wiêkszoœæ obijaj¹cych
siê tu nygusów. Przygl¹dali mi siê spode ³ba, g³ównie koncentrowali swoje
spojrzenia na szerokim rowie wygolonym przez wierzch mojej g³owy. Wygo-
lony pas przez g³owê w ostatnim tygodniu przed wyzwoleniem jeszcze nie
zarós³, a po bokach krótkie w³osy nadawa³y mi rzeczywiœcie dziwnego wy-
gl¹du.

Coœ ze dwa dni s³u¿y³em Olkowi jako t³umacz, ale w koñcu znudzi³o mi
siê udawanie groŸnego i ¿ycie Niemców potoczy³o siê zwyk³¹ kolej¹. Pewne-
go dnia postanowi³em zapoznaæ siê z okolic¹. Wieczorem ustaliliœmy, ¿e ju-
tro rano pojedziemy konno do pobliskich wiosek Pleesen, Saude i wielu in-
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nych. Rano po rozdzieleniu Niemcom pracy jeden z nich trzyma³ osiod³ane
dwa koniki przed bram¹. Olek wskoczy³ na swojego - przed wojn¹ s³u¿y³ w
konnych zwiadach, ja przy pomocy Niemca, nadrabiaj¹c min¹, wskroba³em
siê na grzbiet szczup³ej klaczki.

Pojechaliœmy wolniutko przez wieœ drog¹ w stronê lasu, minêliœmy las i
znaleŸliœmy siê na drodze wysadzanej po obu stronach wierzbami. Droga
prowadzi³a w kierunku innego lasu, przecinaj¹c ogromne obszary ³¹k o tej
porze pokrytych kwiatami jak daleko siêgn¹æ okiem. Olek uzna³, ¿e tu nie
ma nic ciekawego i wobec tego nale¿y pogalopowaæ szybciej. Jego kary tr¹-
cony w bok ostrog¹ skoczy³ z miejsca jak szalony, co te¿ nie usz³o uwadze
mojej klaczki i ona wykona³a taki sam gwa³towny skok. Nie by³em przygo-
towany na takie cyrkowe wyczyny i tym samym siedzia³em sobie jak na
krzeœle okrakiem. Skok klaczki spowodowa³, ¿e znalaz³em siê na jej karku,
a nastêpnie za siod³em i znów na grzywie i ostatecznie zjecha³em po ogonie
w przydro¿ny rów. Zerwa³em siê natychmiast na nogi i dopiero teraz zauwa-
¿y³em, ¿e jeden z saperków (but - dop. mój) le¿y w doœæ znacznej odleg³oœci, a
klacz jak zwariowana pêdzi za Olkiem. - Szlag by ciê trafi³ - to pierwsze
s³owo jakie wypowiedzia³em, poprawiaj¹c jednoczeœnie spodnie. Prêdko wci¹-
gn¹³em na nogê podniesiony but i przez chwilê sta³em bezradny, nie wie-
dz¹c, co dalej czyniæ. Klacz uwolniona od ciê¿aru prêdko dogna³a karego.
Olek natychmiast zatrzyma³ swego wierzchowca i odwróci³ go w moj¹ stro-
nê. Z³o¿y³em d³onie do ust i krzycza³em na ca³e gard³o: - IdŸ do diab³a z tymi
bydlakami, ja wracam. Na to Olek zawróci³ i stan¹³ obok mnie. Aby jakoœ
zatrzeæ pierwsze wra¿enie, sk³ama³em, ¿e zapatrzy³em siê na ³¹ki i zawa-
dzi³em o ga³¹Ÿ, która mnie œci¹gnê³a. Wraz z Olkiem nadci¹gnê³a moja klacz-
ka, ale ja ani myœla³em po raz drugi gramoliæ siê na jej grzbiet. Stanowczo
odmówi³em dalszej jazdy konno i nie by³o innej rady, trzeba by³o wracaæ,
prowadz¹c konie. Widzia³em, jak Olek czyni³ wysi³ek, aby siê nie œmiaæ, ale
udawa³em, ¿e nie widzê. Temat nam siê nie klei³. Po powrocie oddaliœmy
konie zdziwionemu Niemcowi i dopiero po po³udniu pojechaliœmy w obra-
nym kierunku, lecz tym razem rowerami.

Pleœno to wieœ bardzo gêsto zabudowana po obu stronach. W tej wsi
nawet szabrownicy ju¿ od d³u¿szego czasu nie pl¹drowali, bo ca³a droga
by³a poroœniêta wysok¹ traw¹. Na jednym z budynków zauwa¿yliœmy kilka
go³êbi. Ptaki te jednak tak bardzo odwyk³y od cz³owieka, ¿e na nasz widok
zerwa³y siê i po chwili kr¹¿y³y wysoko, jakby ich goni³o kilka jastrzêbi. W
tej wsi wszystkie mieszkania posiada³y zupe³nie nieuszkodzone meble. Za-
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gl¹daliœmy do niektórych zagród i szliœmy dalej. Wszêdzie to samo. Puste
mieszkania, lepsze lub gorsze meble i cisza. Na koñcu wioski sta³ jeden z
najokazalszych tu budynków. By³ to dom cz³onków hitlerowskiej organiza-
cji. Na jednej ze œcian najwiêkszej izby wisia³ sobie jeszcze w bardzo szero-
kich z³oconych ramach sam wódz, w z¹bek czesany. Na jego widok prawie
razem wykrzyknêliœmy: - A ten byk co tu robi? Trzyma³ siê tu Hitler mocno,
jeszcze jak. Dopiero znaleziony ³om ¿elazny zdetronizowa³ wodza narodu
panów. Rozprawiliœmy siê z hitlerowskim portretem i nie mieliœmy tu ju¿
nic wiêcej do roboty. Z Pleœna udaliœmy siê polnymi drogami do miejscowo-
œci odleg³ej o jakieœ pó³tora kilometra, nosz¹cej nazwê Schöneiche (¯eni-
chów). I tu nikt jeszcze nie mieszka³, i tu jak wszêdzie sta³y puste domy i
budynki gospodarskie. W jednej stodole znaleŸliœmy zamaskowany s³om¹
³adny, zupe³nie na chodzie, samochód "Wanderer". Œci¹gnêliœmy go do Bie-
¿yc i po przeczyszczeniu uruchomiliœmy. Samochód ten kupi³ od nas pewien
pu³kownik, daj¹c nam chud¹ krowê, któr¹ nastêpnej nocy ktoœ ukrad³.

Od tego dnia dokonaliœmy wiele wycieczek, za ka¿dym razem dalej. £atwo
to siê dziœ wspomina i mówi o wycieczkach do wsi i miasteczek, ale nie by³o
to takie ³atwe w owych czasach. Ka¿dego dnia Gubinem i okolicami wstrz¹-
sa³y wybuchy pêkaj¹cych pocisków, min i pancernych piêœci. Ka¿dego dnia
ginêli ludzie i przybywa³o inwalidów. Nie tak ³atwo przysz³o zagospodaro-
wanie Ziem Odzyskanych. Po okolicznych lasach w³óczyli siê ró¿nego ro-
dzaju i nacji dezerterzy i zdziczeli ze strachu esesowcy. Ka¿dego dnia znaj-
dowano zamordowanych ludzi. Najwiêcej ginê³o tu powracaj¹cych z obozów,
z robót i zdemobilizowanych ¿o³nierzy. Ludzie ci przewa¿nie nie mieli ju¿
gdzie wracaæ i szukali sobie miejsca na terenach wolnych i czekaj¹cych na
gospodarzy. Ludzie czêsto ginêli ca³ymi grupami. Pamiêtam taki wypadek,
kiedy piêciu ¿o³nierzy usiad³o sobie na trawie obok ulicy i rozpalili ognisko,
by podgrzaæ konserwê. W pewnym momencie nast¹pi³ silny wybuch i wszy-
scy zostali zabici. Okaza³o siê, ¿e ognisko rozpalono na ogromnej minie prze-
ciwczo³gowej. Pewna rodzina sk³adaj¹ca siê z rodziców i dorastaj¹cych dzie-
ci wybra³a sobie w Gubinie domek wraz z ogródkiem, a poniewa¿ przybyli tu
z powa¿nym zamiarem pozostania na sta³e, przyst¹pili do porz¹dków nie
tylko w domu, ale i w ogrodzie. Zagrabili suche trawy i ga³¹zki, z³o¿yli je na
kupie, podpalili, ustawiaj¹c siê ko³em wokó³ p³on¹cego ogniska. A kiedy
ogieñ doszed³ do spodu, nast¹pi³ wybuch i ca³a rodzina zginê³a na miejscu.
Ile zginê³o dzieci, ile byd³a i koni - trudno jest dziœ wyliczyæ, a w tych cza-
sach nikomu nie przysz³o do g³owy, by prowadziæ rejestr tych wszystkich
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wypadków. Drogo Polacy p³acili za przywracanie tym ziemiom ich polsko-
œci. Do nieszczêœæ nale¿a³y jeszcze i takie wypadki, jak podpalenia domów,
gospodarstw ch³opskich i lasów. W samym Gubinie podpalono najpiêkniejsz¹
szko³ê jaka tu by³a, podpalono te¿ magazyny materia³ów budowlanych. W
okolicach wci¹¿ p³onê³y lasy. Ówczesne w³adze zwo³ywa³y dorywcze akcje
ratownicze, ale stra¿y ogniowej w tym czasie jeszcze nie by³o. Garstka osia-
d³ych tu ludzi bardzo czêsto musia³a siê dwoiæ i troiæ, aby podo³aæ wszyst-
kim zadaniom, jakie tu wyrasta³y ka¿dego dnia. Uwijali siê te¿ jacyœ osobni-
cy zatr¹caj¹cy jêzyk polski z niemiecka, którzy rozsiewali paniczne wieœci o
zawarciu porozumienia w sprawie zwrotu tych terenów Niemcom. Rozsie-
wano ca³¹ masê innych plotek, bardzo czêsto zupe³nie za³amuj¹cych na du-
chu ludzi s³abszej woli. By³a jednak grupa ludzi twardych, zaprawionych i
znaj¹cych siê na tego rodzaju chwytach. Oni stanowili odtrutkê na siej¹-
cych postrach panikarzy lub wrêcz wrogów Polski.

W takich mniej lub wiêcej podobnych warunkach przeminê³a jesieñ i
zima 1945 roku. Przysz³a wiosna roku 1946. By³o nam ju¿ weselej. Przez te
kilka miesiêcy zimowych osiedli³o siê w samym Gubinie i okolicy wielu zde-
mobilizowanych ¿o³nierzy. Wiêkszoœæ z nich prowadzi³a jeszcze gospodarkê
z pozycji "trochê jeszcze poczekam". Byli jednak i tacy, którzy sprowadzili
ju¿ rodziny i zabierali siê na dobre do zagospodarowywania zajêtego gospo-
darstwa czy warsztatu. Tacy ludzie byli tu w tym czasie naprawdê pioniera-
mi. Byli i tacy, którzy po kilku dniach pobytu w Gubinie uciekali dalej, ale
najwartoœciowsi pozostawali i zapuszczali korzenie w Ziemiê Gubiñsk¹.
Wrastali w ni¹ z dnia na dzieñ coraz bardziej. Oni to w³aœnie byli tymi
prawdziwymi kamieniami do budowy podmurówki obecnego potê¿nego gma-
chu polskoœci tych terenów. Przybywali ludzie, zaczê³y siê mno¿yæ potrzeby.
Powstawa³y w przyspieszonym tempie urzêdy i instytucje pañstwowe i han-
dlowe. Wszystko to by³o s³abe, prowizoryczne, ze s³abymi kadrami.

Ogromnie dawa³ siê we znaki brak lekarzy i leków. W tych pierwszych
dniach mimo woli musia³em zajmowaæ siê znachorstwem. Leczy³em w pierw-
szym rzêdzie Niemców, bo mi ufali, odczytuj¹c nazwy stosowanych w ich
chorobach œrodków z niemieckimi napisami. Osiedlaj¹cy siê tu Polacy po-
cz¹tkowo odnosili siê do posiadanych w mojej apteczce medykamentów z
nieufnoœci¹, bo to niemieckie. Ale kiedy pewna dziewczyna zachorowa³a na
ostre zapalenie p³uc - tak mi siê przynajmniej zdawa³o - przyjechano po
mnie w nocy, a kiedy próbowa³em siê wykrêciæ, zaczêto mi wprost groziæ -
pojecha³em. Mia³em termometr, który wykaza³, ¿e dziewczyna na tempera-
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turê dochodz¹c¹ do czterdziestu stopni, bredzi i rzuca siê przyciskana pie-
rzynami przez wrzeszcz¹c¹ matkê. Matka mia³a j¹ jedn¹ i da³aby wszystko,
aby j¹ ratowaæ. Ba³em siê podejmowaæ decyzji, bo wypadek uwa¿a³em za
powa¿ny i wymagaj¹cy lekarskiej diagnozy. Lekarz by³ tylko jeden, w szes-
nastym pu³ku, a wojska du¿o i na dodatek st¹d daleko. Nie by³o wyjœcia,
trzeba by³o braæ siê do stosowania pomocy. Mia³em ze sob¹ kilkanaœcie uzbie-
ranych baniek, aspirynê, chininê, piramidon i du¿¹ butelkê metylowego
spirytusu. Zmusi³em dziewuszynê do po³kniêcia tabletek aspiryny i pirami-
donu. Ob³o¿y³em jej ca³e plecy i boki bañkami, po tym zabiegu natar³em jej
plecy i piersi metylem. Nastêpnie kaza³em przygotowaæ kilka koszul i zmie-
niaæ w miarê potrzeb. Poniewa¿ narzeka³a na ból g³owy, kaza³em przyk³a-
daæ jej kompresy z wody i octu. Pozostawi³em kilka tabletek aspiryny i
trochê spirytusu, udzieli³em kilku wskazówek, jak nale¿y postêpowaæ dalej
i zakoñczy³em pracê "lekarsk¹". Ojciec chorej chcia³ mi coœ tam p³aciæ, ale
widz¹c moj¹ stanowcz¹ odmowê przyjêcia zap³aty, poczêstowa³ mnie szklank¹
bimbru tak silnego, ¿e a¿ nie mog³em przez kilka sekund przemówiæ. By³o
ju¿ póŸno i musia³em wracaæ. Okaza³o siê, ¿e chcia³ mnie odwiedziæ s¹siad,
który ju¿ poszed³ spaæ. Ojciec chorej konia jeszcze nie posiada³. No có¿,
trzeba by³o wracaæ pieszo. Zaczêto mnie namawiaæ do zanocowania, ale nie
mia³em chêci spaæ w obecnoœci pojêkuj¹cej dziewczyny i szlochaj¹cej matki.
Widz¹c mój upór, ojciec postanowi³ mnie kawa³ek odprowadziæ, ale ¿e droga
wiod³a przez las, a oni wiedzieli, ¿e takie chodzenie jest niebezpieczne, nie-
daleko przed lasem zacz¹³ mnie przepraszaæ, ¿e dalej ju¿ nie pójdzie, musi
wracaæ, bo tam ¿onka biedulka bardzo p³acze i musi jej pomóc. Po¿egna³em
prêdko tchórzliwego dziada i sam zaszy³em siê w gêste krzaki. Droga przez
las wiod³a przez jakieœ pó³ kilometra, ale i to nie nale¿a³o do przyjemnych
przechadzek. By³a ju¿ póŸna godzina, mo¿e druga czy trzecia nad ranem, i
wiatr porusza³ drzewami, wywo³uj¹c szmer. Szed³em szybko, lecz zachowy-
wa³em ostro¿noœæ, st¹paj¹c bezszelestnie po przydro¿nej trawie. Przesze-
d³em las, a potem ju¿ szed³em drog¹ prowadz¹c¹ przez puste pola. Ju¿ wid-
nia³o, kiedym stan¹³ u drzwi mojego mieszkania. Dziewczyna na drugi dzieñ
poczu³a siê znacznie lepiej, a mnie z tego powodu przyby³o pracy. Pracy,
której przecie¿ nie wolno mi by³o podejmowaæ, chocia¿ robi³em to zupe³nie
bezp³atnie. Nagromadzi³em ró¿nych znanych mi leków, ró¿nych maœci, a
najwiêcej ichtiolowej, p³ynów na egzemê, na ³uszczenie skóry, na wszelkie-
go rodzaju dokuczliwoœci, o których mog³em wyczytaæ na etykietkach. Dru-
giego k³opotu przysporzy³y mi zwierzêta. Nazbiera³em leków na dolegliwo-
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œci czworonogów. Przed wojn¹ anim myœla³, ¿e takie lekarstwa istniej¹.
Zbiera³em leki na kolkê, o której nigdy nie s³ysza³em, na koñski œwierzb, na
rany i na wiele innych dokuczliwoœci. Zaczêto te¿ zwracaæ siê do mnie o
pomoc w wypadkach choroby zwierz¹t. Niemcy kiwali g³owami, mówi¹c: -
Kto on taki jest? Leczy ludzi, leczy zwierzêta, orze, sieje, w kuŸni przerabia
powozik, wymalowa³ pokój, kto on jest?

Na pocz¹tku powojennych lat w Gubinie nie by³o sklepów i po towary
trzeba by³o jeŸdziæ a¿ do Poznania. Nieco póŸniej otworzyli tu sklepy trzej
prywatni w³aœciciele: Berno lak, Stelmaszczyk i Karpiñski. Sklepy te po
otwarciu nie by³y zbyt bogato zaopatrzone. Mo¿na by³o w nich nabyæ trochê
artyku³ów przemys³owych, takich jak ró¿ne proszki poniemieckie, tytonie i
wódkê.

Bardzo dotkliwie odczuwa³o siê w tym czasie brak oœwietlenia. Letni¹
por¹ nie by³o tak Ÿle, gorzej natomiast ta sprawa przedstawia³a siê zim¹.
Œwieci³o siê wiêc karbidowymi lampami, a karbid mo¿na by³o otrzymaæ za
artyku³y spo¿ywcze.

Olek musia³ wyjechaæ z pu³kiem do Ko¿uchowa, a ja zosta³em sam, go-
spodarz¹c przy pomocy Niemców w jego imieniu. Niemcy zajmowali pomiesz-
czenia na górze, a ja sam szeœciopokojowe mieszkanie na dole. ¯adne drzwi
nie mia³y klucza, a nawet i zamków, œlusarza wœród obecnych nie by³o.
Spa³em przy niezamykanych na noc drzwiach. Dla bezpieczeñstwa stawia-
³em przy ³ó¿ku flower, tak zwan¹ "dziewi¹tkê". W podwórku mieliœmy psa
na ³añcuchu, ale tak sp³oszonego, ¿e wystarczy³o strzeliæ z bata i ju¿ przez
kilka godzin nie sposób go by³o wyci¹gn¹æ z budy. Psisko na odg³os nawet
odleg³ego wystrza³u skomla³o i trzês³o siê, b³yskaj¹c dziko oczami. Pewnej
nocy jesiennej wy³ wicher, trzaska³y wisz¹ce okiennice i drzwi u w³azów na
strych, siek³ zimny deszcz, szemrz¹c za oknami. Niemcy swoim zwyczajem
po zakoñczeniu obowi¹zków wynieœli siê do swoich kwater, a ja siedzia³em
przy karbidówce. Czyta³em niemieck¹ ksi¹¿kê o ogrodnictwie i potem po³o-
¿y³em siê do ³ó¿ka. Wicher i uderzenia okiennic nie pozwala³y mi zasn¹æ, to
i te¿ popala³em papierosa i przys³uchiwa³em siê szalej¹cemu ¿ywio³owi. W
pewnym momencie. us³ysza³em skradaj¹ce siê kroki w kierunku drzwi pro-
wadz¹cych do mojej sypialni. Kroki by³y ciche, ale doœæ wyraŸne, a do tego
skrzypnê³a deseczka parkietu w przyleg³ym pokoju, z którego w³aœnie do-
chodzi³o owo st¹panie. Przyznam, ¿e oblecia³ mnie trochê strach. Siêgn¹³em
po flower, naci¹gn¹³em iglicê i chwilê czeka³em. Prawie w tej samej chwili
us³ysza³em szmer i szuranie po drzwiach. Nie wytrzyma³em nerwowo i za-
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wo³a³em: - Kto tam? Ucich³o. Zawo³a³em drugi raz po niemiecku, dodaj¹c, ¿e
bêdê strzela³, ale i tym razem odpowiedzia³a mi cisza. Za oknami wicher
targa³ okiennicami i wy³ w ga³êziach ogromnego kasztana. Napiêcie nerwo-
we zaczê³o braæ górê. Wysila³em wzrok, pragn¹c ujrzeæ kontury drzwi, aby
zauwa¿yæ, kiedy bêd¹ siê otwiera³y. Kurczowo œciska³em w d³oniach kolbê
floweru z luf¹ skierowan¹ ku drzwiom. Przypomnia³em sobie, ¿e drzwi te
przy otwieraniu skrzypi¹ i ¿e od kilku dni mia³em zamiar nasmarowaæ ich
zawiasy. Wicher w pewnej chwili jakby "odskoczy³" do innego zabudowania
i przez moment ucich³o, a w tym w³aœnie czasie us³ysza³em oddalaj¹ce siê
ciche kroki. Odetchn¹³em z du¿¹ ulg¹ i pomyœla³em, ¿e rano za wszelk¹
cenê muszê dorobiæ klucze lub uzupe³niæ zamkniêcie od wewn¹trz. By³ to
jednak jakiœ uparty intruz. Zamiast oddaliæ siê tam, sk¹d przyszed³ - zna-
laz³ siê z kolei w kuchni, do której tak samo prowadzi³y drzwi z sypialni.
Tego mia³em doœæ. Wrzasn¹³em na ca³e gard³o, a nastêpnie strzeli³em w róg
pokoju nad wysokim piecem. Us³ysza³em jak coœ zaszura³o, zamrucza³o i
potr¹ci³o w poœpiechu drzwi od strony podwórka, a potem ucich³o. Odczeka-
³em z flowerem w rêku jeszcze kilka minut i wysun¹³em siê spod ko³dry.
Zachowuj¹c ostro¿noœæ i ciszê, wci¹gn¹³em spodnie, nocne pantofle i mary-
narkê i zbli¿y³em siê do kuchennych drzwi. By³y niedomkniête. Przy³o¿y-
³em lufê floweru do szpary i lekko odchyli³em je nog¹. Nikogo tu nie by³o. Na
stole kuchennym sta³a karbidówka z maleñkim p³omyczkiem. Wsun¹³em
siê do kuchni, zbli¿y³em do lampy i prêdko j¹ odkrêci³em. Prawie natych-
miast wyd³u¿y³ siê w¹ski, b³êkitnawy p³omyczek, rozjaœniaj¹c wnêtrze. W
kuchni nie by³o ¿adnego œladu, jedynie drzwi od korytarza sta³y lekko uchy-
lone. Z lamp¹ w rêku wyszed³em do korytarza, a nastêpnie na strych, do
pokoju Niemek. Ich pokój by³ zaryglowany i musia³em mocno waliæ do drzwi
zanim jedna z nich zapyta³a: - Kto to jest? Poleci³em natychmiast otworzyæ.
Przeszuka³em ich pokój. I tu nikogo nie by³o. Rano stwierdzi³em, ¿e by³ to
du¿y pies.
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Pismo dyrektora Publicznej Szko³y Powszechnej £oziñ-
skiego, w którym donosi do Inspektoratu Szkolnego o
rozpoczêciu roku szkolnego 1946/47. Pismo nosi datê 4
wrzeœnia 1946 roku

Polityka oœwiatowa rz¹du w pierwszym okresie po wyzwoleniu kraju
zmierza³a przede wszystkim do likwidacji analfabetyzmu, upowszechnienia
oœwiaty i podniesienia poziomu nauczania. Tymczasem stan bazy szkó³ i
kadry nauczycielskiej przedstawia³ siê krytycznie – brakowa³o wykszta³co-
nych ludzi i odpowiednich obiektów szkolnych. Powiat gubiñski jako gra-
niczny mia³ pod tym wzglêdem du¿e trudnoœci. Czêste kontrole dokumen-
tów to¿samoœci zniechêca³y osadników.

Jeszcze do 1955 roku obowi¹zywa³y przepustki pozwalaj¹ce na przyjazd
do Gubina i do ca³ej strefy przygranicznej. Wœród uczciwych mieszkañców
miasta znaleŸli siê i tacy przyjezdni, którzy zainteresowani byli tylko „sza-
brem”.

W zwi¹zku z niepewn¹ sytuacj¹ kurator w Poznaniu mianowa³ 28 lipca
1945 roku Józefa Wieszczeczyñskiego do organizowania szkó³ w powiecie.
W tym dziele wspiera³ go starosta gubiñski Czes³aw Koñczak z burmistrzem
Gubina Piotrem Samborskim.

Organizacjê szkó³ rozpoczêto od Gubina. Naukê szkoln¹ rozpoczêto w
mieœcie 6 wrzeœnia 1945 roku. Pierwszym kierownikiem szko³y zosta³ przy-
by³y tu w po³owie sierpnia Stanis³aw £oziñski, grono nauczycielskie liczy³o
wówczas 4 osoby. (obok kopia pisma)

W wyniku akcji osiedleñ-
czej zwiêkszy³a siê liczba
mieszkañców, zachodzi³a po-
trzeba otwierania szkó³ i
przedszkoli. Do pracy w pla-
cówkach oœwiatowych kiero-
wano nauczycieli kwalifiko-
wanych (wykszta³conych
przed wojn¹) i nie posiada-
j¹cych wykszta³cenia peda-
gogicznego. W pierwszych
latach powojennych korzy-
stano z wielu form przyspie-
szonego szkolenia lub dosko-

Oni tworzyli szkolnictwo
na Ziemi Gubiñskiej
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Wykaz imienny nauczycieli i pracowników administracyjnych podlegaj¹-
cych ubezpieczeniu  w Ubezpieczalni Spo³ecznej w Zielonej Górze

wg stanu na 1.VIII.1946 r.
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nalenia zawodowego poprzez ró¿nego rodzaju fachowe kursy. Od 1946 roku
Wydzia³ Oœwiaty kierowa³ do Rejonowej Komisji Kszta³cenia Nauczycieli
przy funkcjonuj¹cym ju¿ Liceum Pedagogicznym w Sulechowie.

Kierownicy szkó³ i nauczyciele tworz¹cy szkolnictwo na Ziemi Gubiñ-
skiej to ludzie odwa¿ni, sumienni i pracowici. To oni prowadzili agitacjê do
szkó³, zak³adali szko³y nie tylko dla dzieci i m³odzie¿y, ale i szko³y wieczoro-
we dla pracuj¹cych. Kadra pedagogiczna by³a obci¹¿ona ogromem pracy
spo³ecznej i ideologicznej. Uczestniczy³a we wszystkich przedsiêwziêciach
swojego œrodowiska. Przygotowywa³a z uczniami akademie z okazji œwi¹t i
rocznic pañstwowych. Nauczyciele byli pierwszymi organizatorami i krze-
wicielami kultury w swoim œrodowisku. Zajmowali siê (szczególnie na
wsiach) tworzeniem bibliotek i czytelni o charakterze powszechnym.

Ponadto praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniami wymaga³a wiele
czasu, np. przygotowania siê do ka¿dej lekcji (pisanie konspektów). Etat
nauczyciela wówczas wynosi³a 36 godzin tygodniowo. Dopiero 1 wrzeœnia
1958 roku zmniejszono do 26 godzin (dziœ 18 godzin). W ka¿dej szkole orga-
nizowano szereg zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Dzia³alnoœæ rozpo-
czê³y teatrzyki szkolne i ko³a sportowe.

Ze sprawozdania za okres od 1 wrzeœnia do 28 listopada 1950 roku  spo-
rz¹dzonego przez zastêpcê Inspektora Wydzia³u Oœwiaty w Gubinie Zenona
Œmigielskiego wynika, ¿e w powiecie gubiñskim dzia³a³y w szko³ach nastê-
puj¹ce organizacje:

29 kó³ Odbudowy Warszawy  - 1599 cz³onków
10 kó³ TPPR (Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej) – 272 cz³onków
9 dru¿yn harcerskich – 395 cz³onków
22 ko³a PCK – 1121 cz³onków
Szkolne Ko³o Oszczêdnoœci (SKO) – 96 cz³onków
7 Spó³dzielni Uczniowskich – 237 cz³onków
3 ko³a Towarzystwa Przyjació³ ¯o³nierza – 72 cz³onków
1 ko³o Ligi Lotniczej – 45 cz³onków
6 œwietlic dzieciêcych
Zajêcia pozalekcyjne wdra¿a³y uczniów do ¿ycia spo³ecznego.

Dziêki zaanga¿owaniu kadry pedagogicznej szko³y mog³y pokonywaæ
trudnoœci i realizowaæ zadania zawarte w ówczesnych programach naucza-
nia i wychowania.

Kazimiera Kêdzierska
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Organizacja Wydzia³u Oœwiaty w Gubinie
w roku szkolnym 1950/51

Organizacjê Wydzia³u Oœwiaty w Gubinie okreœla³y instrukcje Mini-
sterstwa Oœwiaty z dn. 30.X.1950 r., instrukcje Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Gubinie z 19.VIII.1950 r. oraz Ustawa z 20.III.1950 r. zawarta
w Dz.U.Nr 14/1950 mówi¹ca o terenowych organach jednolitej w³adzy pañ-
stwowej.

Instrukcje ustali³y dla Wydzia³u 8 samodzielnych referatów. Z braku
odpowiednich ludzi nie obsadzono 3 stanowisk referendarskich. Faktyczn¹
strukturê organizacyjn¹ ówczesnego Wydzia³u Oœwiaty przedstawia poni¿-
sze zestawienie:

1. Kierownik Wydzia³u - wykonuj¹cy równoczeœnie czynnoœci referatu
szkolnictwa podstawowego i specjalnego.

2. Z-ca kier.Wydzia³u - dzia³aj¹cy g³ównie w zakresie czynnoœci refera-
tu „Oœwiaty dla Doros³ych i wykonuj¹cy równie¿ dzia³alnoœci w zakresie
ref. „Kadr i Szkolenia" oraz wychowania fizycznego.

3. Referat Finansowy oraz Planowania i Inwestycji (jednoosobowy).
4. Referat Administracyjny (jednoosobowy)
5. Referat Opieki n/ Dzieckiem (jednoosobowy), wykorzystuj¹cy ponad-

to dzia³alnoœæ wyznaczon¹ dla referatu „Przedszkoli".
Pracownicy wykonywali swoje obowi¹zki wg opracowanego podzia³u pracy

w zakresie poszczególnych czynnoœci referatowych. Z protoko³u z kontroli
Wydzia³u Oœwiaty PPRN w Gubinie przeprowadzonej przez mgr Francisz-
ka Witkowskiego w maju 1951 r.wynika, ¿e w powiecie dzia³a³o 28 szkó³
podstawowych, w tym 16 jednoklasowych (1 nauczyciel - kl.I-IV lub I-III), 3
szko³y dla pracuj¹cych (2-3 oddzia³owe), 3 kursy i 12 zespo³ów czytelni-
czych.

W roku szkolnym 1951/52 Wydzia³ zaplanowa³ zwiêkszenie iloœci szkó³
dla pracuj¹cych, kursów wstêpnych do tych szkó³. W tym celu rozpoczêto
szerok¹ dzia³alnoœæ agitacyjno – rekrutacyjn¹ oraz walkê z analfabetyzmem.
Przeprowadzono szkolenia ideologiczne (2 kolokwia i egzamin) dla pracow-
ników oœwiaty. W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych kierowano
nauczycieli do Rejonowej Komisji Kszta³cenia Nauczycieli. Kadry prowadzi-
³y szczegó³ow¹ dokumentacjê nauczycieli (akta osobowe). Wydzia³ Oœwiaty
jako organ prowadz¹cy i nadzoruj¹cy szko³y, du¿¹ uwagê zwraca³ na wy-
chowanie fizyczne w szko³ach. Sprawdza³ realizacjê programu w-f, otacza³
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Od lat trwa bardzo dobra wspó³praca SPZG z Muzeum Miasta i Przemys³u w Guben. Na
zdjêciu cz³onkowie SPZG (od lewej): Uszula Matuszczak, Maria Dziewia³towska, Jerzy
Czabator i Zygfyd Gwizdalski podczas otwarcia 26 maja 2012 wystawy "Tradycyje i historia
kapelusznictwa w Guben".

opiek¹ Szkolne Ko³a Sportowe, wspiera³ zbiorowe imprezy sportowe. Tak¿e
prowadzi³ specjalne kartoteki, które zawiera³y: nazwy szkó³, dane osobowe,
sprzêt sportowy, urz¹dzenia terenowo-sportowe, itp. Referat Opieki n/Dziec-
kiem i Przedszkoli organizowa³ wy³¹cznie dzia³alnoœæ w zakresie opieki czê-
œciowej, bowiem zak³adów opieki ca³kowitej (zamkniêtej) w powiecie nie by³o.
Funkcjonowa³y 42 rodziny zastêpcze, a nadzór nad tymi rodzicami sprawo-
wa³o 16 nauczycieli (opiekunów).

W/w referat prowadzi³ w szko³ach akcjê do¿ywiania, wczasy letnie dla
dzieci i m³odzie¿y. W 195I r. zorganizowano dwa punkty kolonijne na ok.
200 dzieci i jeden punkt pó³kolonijny na ok. 100 uczestników. W tym czasie
na terenie powiatu dzia³a³o 10 przedszkoli pañstwowych i 1 spo³eczne (PGR).
Dzieciñców jeszcze nie organizowano.

Ksiêgowoœæ kasow¹ i faktycznego wykonania bud¿etu prowadzono na
bie¿¹co.

Inwestycje w 1950 r. obejmowa³y drobne remonty w szko³ach i zakup
pomocy naukowych.

Wykorzystano akta z Archiwum Pañstwowego w Zielonej Górze oprac. K.Kêdzierska
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Kamieñ
czyli Gubin, a sprawa
napoleoñska

Okaza³o siê, ¿e kamieñ nie zgin¹³. W³asciciel poprzedniej posesji po-
stawi³ go w nowym miejscu (niedaleko od miejsca gdzie sta³ przed laty)
z zachowaniem „szacunku” dla dwustuletniej pami¹tki

Kilka lat temu, jeszcze zanim na jakiœ czas wyjecha³em z Gubina, doœæ
czêsto odwiedza³em siedzibê Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.
Lubi³em s³uchaæ opowiadañ i anegdot dotycz¹cych lokalnej historii. Mo¿e
dlatego, ¿e by³o to coœ zupe³nie innego ni¿ historia, jak¹ ja siê interesowa³em
(mój konik to wojny napoleoñskie, jednak w ujêciu konsumpcyjnym, czyli
nie badawczym). Pewnego dnia panowie Tadeusz Buczek i Jerzy Czabator,
znaj¹c tê moj¹ pasjê, postanowili „podrzuciæ mi temat”. Temat okaza³ siê
sporej wielkoœci g³azem z wykut¹ liczb¹ „1812” (nic wiêcej), który sta³ sobie
na terenie ja-
kiejœ posesji.
Wszyscy mi³o-
œnicy wojen na-
poleoñskich (i
nie tylko) za-
krzyknêliby w
tym momencie
chórem: „WY-
PRAWA MO-
SKIEWSKA!”.
Tak¹ te¿ opcjê
p r z y j ê l i œ m y,
tzn. ¿e kamieñ
u p a m i ê t n i a
wymarsz wojsk
saskich na tê kampaniê, zw³aszcza i¿ wiedzia³em, ¿e w³aœnie w okolicach
Guben wiosn¹ tego¿ roku koncentrowa³ siê korpus saski, by u boku Boga
Wojny wzi¹æ udzia³ w wojnie zwanej przez napoleoñsk¹ propagandê „Drug¹
wojn¹ polsk¹”, przez Rosjan zaœ (pierwsz¹) Wielk¹ Wojn¹ OjczyŸnian¹ (ta z
Hitlerem by³a drug¹). Nasze przypuszczenie potwierdzi³ jeszcze ktoœ z dru-
giej strony Nysy i na tym na razie stanê³o. Potem na oko³o pó³tora roku
opuœci³em Gubin i sprawa kamienia straci³a dla mnie znaczenie. Po powro-
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cie w 2008 roku odwiedzi³em miejsce, gdzie wczeœniej sta³ sobie rzeczony
g³az, lecz go tam nie znalaz³em. Uda³em siê w te pêdy do siedziby stowarzy-
szenia, ¿eby siê czegokolwiek dowiedzieæ. Po naradzie z panami Stefanem
Pilaczyñskim i Wies³awem £abêckim doszliœmy do smutnego wniosku, ¿e
kamieñ pos³u¿y³ chyba komuœ jako element podmurówki. A¿ tu wiosn¹ tego
roku otrzymujê wiadomoœæ: „Odnalaz³ siê twój kamieñ!” Razem z koleg¹
Jurkiem Urbanowiczem (równie¿ zapalonym napoleonist¹) ju¿eœmy go op³a-
kali (gdy¿ by³ jedyn¹ znan¹ nam pami¹tk¹ tamtych czasów na terenie Gu-
bina), a tu proszê, stoi sobie gdzieœ i ma siê dobrze.

Nie bêdê tu opisywa³ wêdrówki tego kamienia. Pan Jerzy Czabator, nie-
zmordowany detektyw historii , zrobi to lepiej ode mnie. Dla mnie kamieñ
sta³ siê pretekstem do zajêcia siê tym fragmentem dziejów Gubina, który
jest ma³o znany lub wrêcz nieznany. Gubin, z punktu widzenia wielkiej
historii, nie odegra³ istotnej roli w kampaniach napoleoñskich. W jego pobli-
¿u nie stoczono ¿adnej godnej odnotowania bitwy, nie le¿a³ te¿ (poza jednym
wyj¹tkiem) na trasie przemarszu wiêkszych wojsk. Jednak dla kilku tysiê-
cy jego mieszkañców i kilkuset ¿o³nierzy tu kwateruj¹cych b¹dŸ lecz¹cych
rany by³ wtedy miejscem najwa¿niejszym na œwiecie, tak jak dzisiaj dla
nas. Dlatego zdecydowa³em siê niemal przeoraæ wszystkie znane i dostêpne
mi Ÿród³a, by choæ przedstawiæ szkic umo¿liwiaj¹cy wyobra¿enie sobie na-
szego miasta w tamtych burzliwych latach.

Na pocz¹tek trochê niezbêdnych faktów. Otó¿ w roku 1635, na mocy
ustaleñ pokoju praskiego koñcz¹cego tzw. szwedzki okres wojny trzydzie-
stoletniej, £u¿yce wraz z Gubinem, bêd¹ce wtedy w granicach Czech, prze-
sz³y pod panowanie Saksonii (jednak bez powiatu Cottbus, który do 1806
roku pozosta³ enklaw¹ brandenbursk¹ i prusk¹). Saksonia by³a wówczas
jednym z najwiêkszych pañstw zwi¹zkowych Œwiêtego Cesarstwa Rzym-
skiego Narodu Niemieckiego (które skupia³o oko³o 300 pañstw, pañstewek,
ksiêstw, elektoratów, biskupstw, arcybiskupstw i licho wie jeszcze czego).
W po³owie XVIII wieku jej armia liczy³a ok 35 tys. ¿o³nierzy, by³a wiêc jedn¹
z liczniejszych w Rzeszy. By³a te¿ wysoko ceniona. Dla Polaków istotnym
jest, i¿ w latach 1697-1763 (z ma³ym zawirowaniem zwi¹zanym z walk¹
„Sasa” z „Lasem”) Saksonia by³a zwi¹zana z Polsk¹ uni¹ personaln¹ w oso-
bach Augusta II Mocnego oraz jego syna Augusta III. Potem unia ta na
krótko powróci w okresie Ksiêstwa Warszawskiego w osobie Fryderyka
Augusta (nb. zgodnie z postanowieniami Konstytucji 3 Maja).

W wojnach napoleoñskich Saksonia wyst¹pi³a najpierw jako wymuszo-
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¯o³nierze sascy oko³o roku 1802. Od lewej:
muszkieter, oficer i grenadier. Fragment
rysunku Richarda Knoetela.

ny sojusznik Prus, by po klêsce pod Jen¹ (14 X 1806 r.) zmieniæ front i
sprzymierzyæ siê z Francj¹ (niebagateln¹ rolê odegra³ tu z pewnoœci¹ fakt,
i¿ podpisuj¹c 11 XII 1806 r. w Poznaniu traktat z Napoleonem, elektor saski
z r¹k Cesarza Francuzów otrzyma³ koronê królewsk¹). W myœl tego przy-
mierza Saksonia zobowi¹za³a siê zasiliæ Wielk¹ Armiê dwudziestotysiêcz-
nym kontyngentem wojska, które wziê³o udzia³ w oblê¿eniu Gdañska i ko-
lejnych walkach a¿ do bitwy pod Frydlandem. Na mocy traktatu w Tyl¿y (7
i 9 VII 1807 r.) utworzono m.in. Ksiêstwo Warszawskie, którego w³adc¹
Napoleon „mianowa³” Fryderyka Augusta, króla Saksonii.

Saksonia niemal do koñca epopei napoleoñskiej trwa³a przy Francji.
Saskie wojska spotykamy pod Wagram, pod Raszynem i w kampanii rosyj-
skiej. Dopiero pod Lipskiem armia saska przesz³a na stronê sprzymierzo-
nych. 9 VI 1815 roku zosta³y podpisane dokumenty koñcowe Kongresu Wie-
deñskiego. Na ich podstawie Saksonia utraci³a czêœæ swych ziem na rzecz
Prus, w tym Gubin. Tyle t³a makrohistorycznego; czas przejœæ do naszej
ma³ej historii.

Otó¿ Gubin w czasach napoleoñ-
skich by³ miejscem stacjonowania pod-
oddzia³ów dwóch pu³ków saskiej pie-
choty. By³y to pu³ki: „von Sänger” (do
1810 r., czyli do rozwi¹zania) oraz „von
Low” (w latach 1810-15). Oczywiœcie
nie stacjonowa³y tu one w ca³oœci, gdy¿
w wykazie garnizonów znajduj¹ siê te¿
inne miejscowoœci. I tak dla regimen-
tu „von Sänger” by³y to oprócz Gubi-
na: ¯ary i Spremberg, a dla „von Low”:
¯ary i Luckau. Na podstawie informa-
cji o strukturze armii saskiej obowi¹-
zuj¹cej na stopie pokojowej i wojennej
przypuszczam, ¿e w Gubinie mog³y sta-
cjonowaæ cztery kompanie muszkieter-
skie (oko³o 600 ¿o³nierzy, a po 1810
roku ponad 700), jednak nie mam na
to niezbitych dowodów, wiêc w dalszej
czêœci bêdê opisywa³ dzia³ania wszyst-
kich pododdzia³ów danych regimentów,
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¯o³nierze sascy z roku 1810. Od le-
wej: muszkieter pu³ku „von Rechten”
i oficer grenadierów pu³ku „von
Low”. Fragment rysunku Richarda
Knoetela.

choæ czêsto siê zdarza³o, ¿e kompanie grena-
dierskie (zw³aszcza w kampanii rosyjskiej)
walczy³y oddalone o kilkaset kilometrów od
reszty pu³ku.

W bitwie pod Jen¹ z pu³ku von Sängera
wziê³y udzia³ jedynie kompanie grenadier-
skie (etatowo oko³o 300 ludzi), natomiast pu³k
„von Low” uczestniczy³ w niej w pe³nym sk³a-
dzie. Po zmianie uk³adu sojuszy obydwa re-
gimenty wesz³y w sk³ad wojsk, które naj-
pierw wspiera³y armiê francusk¹ w oblê¿e-
niu Gdañska, a nastêpnie walczy³y w bitwie
pod Frydlandem.

W kampanii 1809 roku w sk³adzie IX
korpusu marsz. Bernadotte (saskiego) wal-
czy³ kompletny pu³k „von Low”. Nie mam,
niestety, konkretnych danych o pu³ku von
Sängera, ale analiza sk³adu znanych mi
zwi¹zków taktycznych posiadaj¹cych w
swym sk³adzie wojska saskie pozwala mi s¹-
dziæ, ¿e walczy³ on w Tyrolu przeciwko po-
wstañcom Andreasa Hofera i poniós³ tam
znaczne straty, co w konsekwencji doprowa-
dzi³o do jego rozwi¹zania.

W 1812 roku Saksonia wystawi³a VII Korpus Wielkiej Armii pod do-
wództwem gen. Reyniera. Wczesn¹ wiosn¹ skoncentrowa³ siê on w rejonie
Gubina i st¹d wyruszy³ najpierw do Polski, gdzie w rejonie Kalisza zosta³
zreorganizowany, nastêpnie walczy³ na Bia³orusi. W wyniku wspomnianej
reorganizacji wiele oddzia³ów zosta³o skierowanych na inne kierunki opera-
cyjne. Dla nas najwa¿niejszy jest oczywiœcie pu³k „von Low”, którego kom-
panie grenadierskie pozosta³y w sk³adzie Korpusu. Nie wziê³y one, na szczê-
œcie, udzia³u w fatalnej bitwie pod Kobryniem, za to przyczyni³y siê do zwy-
ciêstwa pod Horodeczn¹. Korpus saski stoczy³ jeszcze kilka bitew, z których
najkrwawsz¹ pod Wo³kowyskiem, po czym na pocz¹tku grudnia wzi¹³ udzia³
w ogólnym odwrocie. W lutym 1813 roku poniós³ ciê¿kie straty w bitwie pod
Kaliszem, po czym skierowa³ siê w rejon Drezna, gdzie zosta³ poddany reor-
ganizacji. Nie mam szczegó³owych danych dotycz¹cych grenadierów pu³ku
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„von Low” w tej fazie kampanii, wiêc poda³em ogólny zarys dzia³añ VII
Korpusu.

Teraz zobaczmy, co dzia³o siê z muszkieterami, z którymi rozstaliœmy siê
w Kaliszu na pocz¹tku kampanii. Najpierw zostali oni skierowani do Gdañ-
ska lub G³ogowa (¿adne ze znanych mi Ÿróde³ nie okreœla jednoznacznie
dok¹d). Jesieni¹ wraz z muszkieterami pu³ku „von Rechten” utworzyli bry-
gadê, która zasili³a IX Korpus marsz. Victora na Bia³orusi. Brygada ta wziê³a
udzia³ w bitwie nad Berezyn¹ w os³onie przeprawy. Przed bitw¹ liczy³a ona
oko³o 1000 ¿o³nierzy. Po bitwie rzekê przekroczy³o 109. Po osi¹gniêciu Wil-
na, tak jak reszta armii, jednostka ta rozpad³a siê ca³kowicie.

Na pocz¹tku kampanii 1813 roku Saksonia wystawi³a ju¿ tylko jedn¹
dywizjê piechoty (w sk³adzie której znalaz³ siê pu³k „von Low”) oraz brygadê
jazdy i kilka baterii artylerii. W czasie trwania rozejmu w okresie  czerwiec
- sierpieñ utworzono drug¹ dywizjê piechoty. Armia saska mia³a ju¿ jednak
doœæ francuskiego sojusznika i zaczê³o siê jej powolne przechodzenie na stro-
nê sprzymierzonych. „Nasz” regiment uczyni³ to jako jeden z ostatnich.

W powy¿szym szkicu przedstawi³em wszystko, co na podstawie dostêp-
nych mi Ÿróde³ uda³o mi siê zebraæ na temat jednostek wojskowych stacjo-
nuj¹cych w Gubinie w okresie napoleoñskim. Do zbadania pozostaje jeszcze
temat koszar oraz dziejów samego miasta w tamtych latach. Na razie moja
wiedza na ten temat jest raczej szcz¹tkowa, a informacje wymagaj¹ po-
twierdzenia, lecz „zwêszone” przeze mnie tropy pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e nieba-
wem uda siê uzupe³niæ nasz¹ wiedzê w tej materii.

Stefan Pokrzywiñski

Sztandary pu³ku "von Low". Z prawej 1. batalionu (tzw. Leibfahne), z lewej 2. batalionu
(tzw. Ordinärfahne). Sztandary saskie by³y proste i jednolitego wzoru, ró¿ni³y siê jedynie
barwami ("von Sänger" -jasnoczerwony, "von Low" -ciemnozielony; takie same barwy
wystêpowa³y na wy³ogach mundurów). Taki system by³ doœæ praktyczny i obni¿a³ koszta.
Np. w 1813 roku jeden z pu³ków, który utraci³ sztandary w kampanii rosyjskiej, otrzyma³
nowe (a raczej stare) po wczeœniej rozwi¹zanym "naszym" pu³ku "von Sänger" (identyczne
barwy). •ród³o: http://wargaming.pl.
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 Urodzi³ siê 19 sierpnia 1926 roku
w miejscowoœci Krupiec pow. £uck woj.
wo³yñskie w rodzinie ch³opskiej, z mat-
ki Marii z domu Adamczuk i ojca Anto-
niego.

W czasie okupacji niemieckiej, w
obawie przed utrat¹ ¿ycia ze strony
ukraiñskich nacjonalistów, rodzina Ja-
kubowskich uciek³a z Kresów, osiedla-
j¹c siê w Sitañcu ko³o Zamoœcia, gdzie
zasta³ ich koniec wojny. Nie mog¹c po-
wróciæ w rodzinne strony, wyjechali na
Ziemie Odzyskane. Do Gubina dotarli
transportem kolejowym 15 wrzeœnia
1945 roku, sk¹d zawieziono ich do Gra-
bic. Po spêdzeniu tam jednej nocy wró-
cili do Gubina. Zamieszkali przy ul.
Hugo Ko³³¹taja - jednej z najmniej znisz-
czonych ulic w mieœcie.

M³ody Henryk Jakubowski pocz¹tkowo zatrudnia³ siê przy ró¿nych pra-
cach, m.in. przy pozyskiwaniu ceg³y (rozbiórka budynków) na odbudowê
stolicy. W 1948 roku zosta³ zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Gubi-
nie. Po reorganizacji terenowych organów w³adzy (likwidacja starostwa)

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¿

Henryk Jakubowski
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przeszed³ do pracy w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na stanowi-
sko kierownika Wydzia³u Rolnictwa. By³ równie¿ zastêpc¹ przewodnicz¹ce-
go Powiatowej Komisji Planowania, a póŸniej jej przewodnicz¹cym. W cza-
sie tym uzupe³nia³ wykszta³cenie œrednie i poszerza³ wiedzê zawodow¹. Po
likwidacji powiatu gubiñskiego przez rok pracowa³ w Prezydium PRN w
Kroœnie Odrzañskim.

W grudniu 1950 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z s¹siadk¹ z ulicy Ko³-
³¹taja Halin¹ Faliñsk¹, która z matk¹ przyjecha³a do Gubina w lipcu 1945
roku ze zniszczonej Warszawy i by³a jedn¹ z organizatorek przedszkoli w
Gubinie. Ze zwi¹zku tego urodzi³y siê dzieci: Andrzej (1951 r.) - oficer Woj-
ska Polskiego, emeryt, mieszka w Trzebiatowie; Iwona (1955 r.) - pielêgniar-
ka, po mê¿u Ko³odziejczyk; Zygmunt (1958 r.) - prowadz¹cy rolnicz¹ dzia³al-
noœæ gospodarcz¹. Iwona i Zygmunt z rodzinami mieszkaj¹ w rodzinnym
domu (po Faliñskich) przy ul. Ko³³¹taja nr 25, opiekuj¹c siê mam¹ Halin¹
(1928 r.)

Od grudnia 1962 roku obj¹³ stanowisko przewodnicz¹cego Miejskiej Rady
Narodowej w Gubinie (pe³ni³ je do 1971 r.). By³ zwolennikiem utworzenia w
Gubinie liceum medycznego, a w trakcie jego powstawania udostêpni³ salê
budynku Miejskiej Rady Narodowej na prowadzenie lekcji, co by³o niemile
widziane przez jego zwierzchników z województwa, którzy wczeœniej byli
przeciwni tego rodzaju szkole w Gubinie.

W latach 1971-72 pracowa³ w Zielonogórskich Zak³adach Produkcji Be-
tonu w Gubinie, w charakterze kierownika. Nastêpnie powróci³ do pracy w
administracji pañstwowej, obejmuj¹c stanowisko naczelnika gminy Wa³o-
wice (od 1 stycznia 1973 r.).

W roku 1976 po po³¹czeniu ma³ych gmin zosta³ naczelnikiem du¿ej gmi-
ny wiejskiej Gubin, któr¹ gospodarzy³ do czasu przejœcia na emeryturê w
1990 r. Za swoja pracê i dzia³alnoœæ spo³eczn¹ wielokrotnie wyró¿niany by³
odznaczeniami pañstwowymi i resortowymi.

W 1995 roku Henryk Jakubowski wraz z innymi pierwszymi mieszkañ-
cami Ziemi Gubiñskiej tworzy³ Stowarzyszenie Pionierów Miasta Gubina.
Na wniosek tego¿ stowarzyszenia uchwa³¹ Rady Miejskiej nr XII/66/95 z
dnia 25 kwietnia 1995 r. nadano mu tytu³ Honorowego Obywatela Gubina.

Zmar³ 23 kwietnia 2007 roku, pochowany z honorami na Cmentarzu
Komunalnym w Gubinie.

opr. A. Leda
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