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Zebranie sprawozdawcze
SPZG

Tradycyjnie, w kwietniu, odby³o siê zebranie sprawozdawcze w Stowa-
rzyszeniu Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Tradycyjnie, jak od lat, w Izbie
Muzealnej.

Prezes Stefan Pilaczyñski z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoœci organizacji
za 2012 rok. Omówi³ najwa¿niejsze przedsiêwziêcia zrealizowane w minio-
nym roku. Wspomnia³ o uruchomieniu gongu na zegarze miejskim i jego
oœwietlenie zrealizowane przez firmê panów Bo³oczki i Wieczorka, o ufundo-
waniu i postawieniu tablicy poœwiêconej Coronie Schröter, wielkiej niemiec-
kiej artystce urodzonej w Gubinie, o organizacji VIII. Nocy Muzeów, impre-
zy która wros³a ju¿ w krajobraz Gubina a organizowanej od lat wspólnie z
Muzeum Miasta i Przemys³u w Guben, i o wielu innych przedsiêwziêciach
takich jak remont sufitu w du¿ej sali, remoncie i nowym wystroju salki
wojskowej, czy te¿ oczekiwanym, od lat remoncie dachu.

Organizacja mo¿e funkcjonowaæ w sposób prawid³owy i niezachwiany

Z wynikami finansowym stowarzyszenia zapozna³a cz³onków Olga Ficnerowska
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dziêki pozyskiwaniu funduszy nie tylko ze sk³adek cz³onkowskich. Istotne
jest wsparcie uzyskiwane z kasy miejskiej w ramach zadania publicznego,
tak¿e z hojnoœci podatników przekazuj¹cy 1% swojego podatku, do tego pie-
ni¹dze pochodz¹ce ze skarbonki. Dziêki tym funduszom mo¿na wiele zrobiæ
na rzecz nie tylko organizacji, cz³onków ale i lokalnej spo³ecznoœci.

Praca zarz¹du w osobach: Urszuli Kondracik, Janiny Lisiak, Stefana
Pilaczyñskiego, Wies³awa £abêckiego i Tadeusza Buczka zosta³a pozytyw-
nie oceniona przez Komisjê Rewizyjn¹, któr¹ kieruje Roman Niparko i ze-
branie w g³osowaniu jednomyœlnie udzieli³o zarz¹dowi absolutorium. Tak¿e
pozytywnie przyjêto bilans organizacji, który przedstawi³a Olga Ficnerow-
ska.

W dyskusji poruszano miêdzy innym sprawê odbudowy popiersia
C.Schröter na Wyspie Teatralnej. Sprawê referowa³ Jerzy Czabator. Zespó³
powo³any przed rokiem dokona³ rozpoznania co do ewentualnych kosztów i
problemów z tym zwi¹zanych. Potrzeba ponad 30 tys. z³otych, a organizacji
ani urzêdu miejskiego na razie na to nie staæ. Póki co pozostajemy przy
ocenie problemu, co dalej - trudno dziœ wyrokowaæ. J. Czabator zg³osi³ po-
mys³ wynagradzania laureatów Gubiñskiej Nagrody Kulturalnej im. C.Schro-
ter statuetk¹ w postaci miniatury popiersia artystki. Pomys³ zostanie skie-
rowany do Komisji Kultury i Oœwiaty Rady Miejskiej.

Na zakoñczenie zebranie przyjê³o program dzia³ania na 2013 rok, a Anna
Dziadek przedstawi³a interesuj¹c¹ prezentacjê zwi¹zan¹ z remontem wie¿y
koœcio³a farnego. (sp)

Order Uœmiechu
Na wniosek uczniów Specjalnego Oœrodka Szko-

lono-Wychowawczego w Gubinie, Miêdzynarodowa Ka-
pitu³a Orderu Uœmiechu przyzna³a Panu Gerhardowi
Schulz z Eisenhuttenstadt (Niemcy) - by³emu nauczy-
cielowi i dyrektorowi szko³y - Order Uœmiechu.

Wielki Przyjaciel szko³y gubiñskiej zostanie uho-
norowany tym najwa¿niejszym dzieciêcym wyró¿nie-
niem w œwiecie 27 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w

Gubiñskim Domu Kultury.
Na tê uroczyst¹ chwilê zapraszaj¹ mieszkañców Gubina uczniowie, ro-

dzice i pracownicy Oœrodka.
K. Kêdzierska
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Wyk³ad doktora archeolo-
gii Jaros³awa  Lewczuka w sie-
dzibie SPZG w dniu 8 maja
2013  pod tytu³em "Znaleziska
archeologiczne, architektura,
¿ycie mieszkañców  œrednio-
wiecznego miasta nad Nys¹"
zapocz¹tkowa³ realizacjê pro-
jektu Od rycerzy do Okr¹g³e-
go Sto³u. Niemiecko-polskie
Spotkania Edukacyjne.

Projekt zosta³ dofinanso-
wany przez  Fundacjê Wspó³pracy Pol-
sko-Niemieckiej. Spotkanie, ciekawa
prezentacja i wiele interesuj¹cych in-
formacji przekazanych przez archeolo-
ga o osadnictwie na Ziemi Lubuskiej i
Ziemi Gubiñskiej, lokacji Gubina oraz
historii œredniowiecznej najbli¿szej oko-
licy zakoñczy³o siê barwn¹ dyskusj¹.
S³uchaczami byli miêdzy innymi
uczniowie gubiñskich szkó³ ponadgim-
nazjalnych, przybyli dziêki nauczycie-
lom Marcie Zakrzewskiej (Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych) i Izabeli Juszczyñ-
skiej (Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjal-
nych, dawny ZSR), uczniowie gubeñ-
skich szkó³ ponadpodstawowych oraz
s³uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Nie zabrak³o "zwyk³ych" mieszkañ-
ców Euromiasta oraz okolicy, jak np.

„Od rycerzy do Okr¹g³ego
Sto³u”. Polsko-Niemieckie
Spotkania Edukacyjne

so³tys Gêbic Henryk Gawron z córk¹.
Mo¿na by³o dowiedzieæ siê o burgwa-
dzie niemczañskim z potê¿nym grodem
w Niemczy (obecnie Polanowice, niem.
Niemitzsch), kto rz¹dzi³ w podgubiñ-
skiej  wsi   Schenkendorf  (Sêkowice)
czy o wynikach badañ archeologicznych
w koœciele farnym i o pierwszych po-
chówkach oraz cmentarzu w Gubinie
(teren na którym s¹ ruiny odnawianej
fary). Aktywni w dyskusji byli m. in.
cz³onkowie SPZG, jak Maria Bronow-
ska.

Kolejne przedsiêwziêcia w ramach
projektu zaplanowano na Wyspie Te-
atralnej 15 - 16 czerwca oraz wyk³ad
niemieckiego historyka i wydawcy
Andreasa Petera 27 czerwca w Stadt-
Und Industriemuseum w Guben.

Wies³aw £abêcki
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Od ponad roku od œmierci Lutza
Materne, szefa Heimatbundu Guben,
we wzajemnych kontaktach
z SPZG niewiele siê dzia³o.
Dlatego owocnie zapowiada-
³a siê inicjatywa dwóch pañ
z Heimatbundu: Ingrid Gie-
bler, sekretarza  i Gerlinde
Winter. Obie s¹ tak¿e cz³on-
kami redakcji Gubener He-
imatkalender.

Z ich inicjatywy 8 kwiet-
nia 2013 roku dosz³o do spo-
tkania z przedstawicielami
zarz¹du SPZG. Z udzia³em
t³umacza Waldemara Rasiñ-
skiego z Guben, cz³onka SPZG, pre-
zes SPZG Stefan Pilaczyñski i sekre-
tarz Wies³aw £abêcki przedstawili
paniom przedsiêwziêcia, które mo¿-
naby razem zrealizowaæ w bie¿¹cym
roku. Chodzi np. o organizacjê wy-
stawy map przedwojennych i wspó³-
czesnych Ziemi Gubiñskiej oraz wy-
stawy o restauracjach Guben i Gu-
bina przed wojn¹, zaraz po wojnie i
obecnych. Mo¿na tak¿e wspólnie
oznakowaæ przedwojenne cmentarze
na terenie Gubina.

Warto by w najbli¿szej przysz³o-
œci zorganizowaæ wystawê "Ludzie
euromiasta". Obie organizacje dyspo-
nuj¹ spor¹ iloœci¹ fotografii mieszkañ-

Spotkanie delegacji
Heimatbundu z SPZG

ców obu miast jakie zosta³y zgroma-
dzone na przestrzeni czasu. W maju

warto wspomnieæ  w Guben o Lutzu
Maternie urodzonym 14 maja 1940
roku i z³o¿yæ kwiaty na cmentarzu.

Mówiono tak¿e o wymianie infor-
macji i prezentowaniu artyku³ów pi-
sanych przez cz³onków SPZG  na
³amach Heimatkalender i niemiec-
kich tekstów w biuletynie naszego
stowarzyszenia. Na pocz¹tek W.
£abêcki zobowi¹za³ siê przygotowaæ
artyku³ na temat stanu cmentarzy
niemieckich na terenie gminy Gubin
wraz z kilkoma zdjêciami. Strona
gubeñska przygotuje m.in. posiada-
ne materia³y dotycz¹ce Witaszkowa
(Vattersfelde), potrzebne do zakoñcze-
nia opisu historii tej wsi.

W. £abêcki

W rocznicê urodzin L.Materne przedstawi-
ciele obu organizacji z³o¿yli kwiaty na jego
grobie w Guben
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Zwyk³y dzieñ w SPZG...

Wzbogaci³y siê zbiory Izby
Muzealnej

Obraz, który trafi³ do sali wojsko-
wej, przedstawiaj¹cy marsza³ka Jó-
zefa Pi³sudskiego, podarowa³ Wojciech
Jagielski. Droga eksponatu do siedzi-
by SPZG by³a d³uga. W. Jagielski
otrzyma³ obraz od przyjaciela z Nie-
miec, u którego wisia³ 30 lat. Niemiec
z kolei ten obraz mia³ od swojego ojca.
Jakie by³y jego wczeœniejsze losy?
Trudno dziœ ustaliæ.

W lutym 2013 honorowy cz³onek
SPZG z Guben, Bodo Podlich przeka-
za³ trzy okr¹g³e pude³ka po lekach.
Miêdzy innymi: najciekawsze z Kró-
lewskiej Prywatnej Apteki Richarda
Manno w Muskau z 3 sierpnia 1894
oraz z Farmaceutycznego Centrum
Forst/Guben i  Polikliniki-apteki CFK
W.-Pieck-St.Guben. Przekaza³ tak¿e
stare opakowanie Echtes Hans Sitt
Kolophon Marke: Lapella Leipzig

1909 Gesetzl. Geschützt Nr 53. Ka-
lafonia oraz malutkie pude³eczko o
wymiarach 25x30x30 mm z obr¹czk¹
z rysunkiem niemieckiego odznacze-
nia z 1914 roku - Krzy¿a ¯elaznego.
Krzy¿ ¯elazny ustanowiono w 1813
r. podczas wojen napoleoñskich. Re-
aktywowany po raz drugi w 1914 r.
(I wojna œwiatowa).

Od Tadeusza Uœciñskiego otrzy-
maliœmy kulê o wadze 900 gram, œred-
nicy 60 mm. W marcu br. kulê wy³u-
ska³ z muru kamiennego o wapien-
nych spoiwach w Miodnicy ko³o No-
wogrodu Bobrzañskiego (mur ogro-
dzeniowy przy krzakach).  Czy to dwu
funtowa kula (1 funt oko³o 0,45 kg), z
jakiej wojny? Mo¿e to szrapnel, kar-
tacz, czy z hakownicy?  A mo¿e z m³y-
na kulowego (u¿ywa³y podobne kule
cementownie, cegielnie, zak³ady prze-

Tadeusz Buczek oprowadza po sali wojsko-
wej kolejn¹ wycieczkê

Przedszkolaki z PM nr 3 odwiedzi³y Izbê
Muzealn¹. Dzxiewczynki chêtnie pozowa³y do
zdjêcia z wózkiem sprzed ponad pó³ wieku
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Zwyk³y dzieñ w SPZG...

róbki metali, mielenie gruzu)? Liczymy na pomoc specjalistów artylerii.
Genowefa Godlewska i jej córka Ma³gorzata Czernik z Witaszkowa 23

maja 2013, ofiarowa³y  nam piecz¹tkê o treœci Ko³o Gospodyñ Wiejskich
Witaszków 66-633 Stargad Gubiñski. Drobna, ma³a rzecz (o wymiarach
13x18x48 mm) a œwiadczy o dwóch faktach historycznych. Pierwszy fakt -
Witaszkowo nazywa³o siê nie-
raz Witaszków, a drugi - w
Witaszkowie wtedy istnia³o
KGW. Gdy powstawa³y kó³-
ka rolnicze, gdzie dominowa-
li mê¿czyŸni rolnicy, dla rów-
nowagi zaczêto tworzyæ Ko³a
Gospodyñ Wiejskich. Pani

Genowefa zosta³a wówczas przewodnicz¹c¹ jed-
nej organizacji dla dwóch wsi s¹siaduj¹cych ze
sob¹ tj. Witaszkowa i Kozowa. Pomaga³a jej w
pracy spo³ecznej Waleria Sarañczuk. Ponadto pa-
nie  podarowa³y przedwojenn¹ pi³ê do r¿niêcia
drzewa i blaszan¹ tabliczkê z napisem SO£TYS,
bia³e litery na czerwonym tle (wymiary 30x20

Urz¹dzenie do zwijania w³óczki

Pude³ko po lekach z Królewskiej
Prywatnej Apteki Richarda
Manno w Muskau z 3 sierpnia
1894

Sylwia Gajda t³umaczy, a panowie W.£abêc-
ki i H.Schollmayer ¿ywo dyskutuj¹ przy sta-
rej mapie Gubina

Cz³onkowie SPZG i Stowarzyszenia Gubener
Tuche und Chemiefasern Guben odwiedzili
Zenonê Dyrbusch w jej Muzeum w Biezycach
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Dziêkujemy

Miros³aw Kamieniarz z wnuczk¹ pe³nili go-
dzinny dy¿ur przy Baszcie Ostrowskiej pod-
czas tegorocznej „Wiosny nad Nys¹”

Panie z  Heimatbundu: Ingrid Giebler-sekre-
tarz i Gerlinde Winter odwiedzi³y siedzibê
SPZG. Rozmawiano o wspó³pracy

cm).
J o l a n t a

P a z d u r
( c z ³ o n e k
SPZG) przy-
nios³a 7
czerwca ko-
³ o w r o t e k
d r e w n i a n y
do zwijania
we³ny, liczy-
d³o biurowe i

szynkowar. Liczyd³o biurowe typ DP-
10, wyprodukowano w Fabryce Me-
bli Paczków, cena sprzed ponad 50 lat
wynosi³a 47 z³. Szynkowar tj. urz¹-
dzenie do wyrobu szynki, s³u¿y³ do
przyrz¹dzania i duszenia miêsa (szyn-
ka domowa, szynka pikantna i szyn-
ka w galarecie) w warunkach domo-
wych. Dla przyk³adu podajê zamiesz-
czony na ulotce sk³ad na szynkê do-
mow¹: miêso wieprzowe (0,8 kg), sól
(2 ³y¿eczki), woda (0,1 l), cukier pu-
der (1 ³y¿eczka).

W. £abêcki

Tegoroczna "Wiosna nad Nys¹",
która trwa³a od 31 maja do 2 czerw-
ca nie odby³a siê bez uczestnictwa na-
szego Stowarzyszenia.

W dniach 1 i 2 czerwca w godzi-
nach od 10 do 16 udostêpniona by³a
dla zwiedzaj¹cych Izba muzealna
oraz Baszta Bramy Ostrowskiej. Po-
nadto Adek Leda przygotowa³ w ga-
lerii "Na Murze" na dziedziñcu przy
ul. 3-go Maja 2 wystawê ze zdjêciami
Gubinian. Nasi cz³onkowie jak zwy-
kle stanêli na wysokoœci zadania,
pe³nili dy¿ury w obydwóch obiektach.

Zarz¹d serdecznie za to dziêkuje
kole¿ankom i kolegom Janinie Ma-
ciejewskie, Krystynie Toporskiej, Ha-
linie £uczyñskiej, Marii Uœciñskiej,
Sylwii Gajda, Jadwidze Œwiderskiej,
Aleksandrze Poraszka, Romanowi
Niparko, Marii Bronowskiej, Gra¿y-
nie Dymarczyk, Marii Dziewia³tow-
skiej, Tadeuszowi Raut, Piotrowi
Chlebnemu, Oldze Ficnerowskiej,

(dok. na str. 10)
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Stare tablice znalaz³y
swoje miejsce

Stowarzyszenie
Przyjació³ Ziemi Gu-
biñskiej po odebraniu
kilku telefonów w
sprawie poniewieraj¹-
cych siê tablic cmen-
tarnych z przedwojen-
nych grobów zwróci³o
siê do burmistrza z
proœb¹ o rozwi¹zanie
problemu. Zapropono-
wano dwie ewentual-
ne lokalizacje, w któ-
rych mo¿na by³oby
zbieraæ stare tablice. Decyzj¹ burmistrza wybrano miejsce na Cmentarzu Ko-
munalnym w pobli¿u tablicy postawionej przed laty przez mieszkañców Guben,
a poœwiêconej wszystkim pochowanym na tym cmentarzu przed wojn¹.  Tam
ostatecznie znalaz³y miejsce dotychczas znalezione tablice. Na razie jest ich
kilka, byæ mo¿e znajd¹ tu swoje ostateczne miejsce kolejne tablice.

W okresie powojennym, zgodnie z decyzj¹ w³adz centralnych, likwidowano
nagrobki na wielu cmentarzach Ziemi Gubiñskiej. Wykonanie tego rozporz¹-
dzenia mia³o bardzo ró¿ne wykonanie: od grabie¿y i dewastacji, poprzez ofi-
cjaln¹ sprzeda¿ przez gminy na terenie których znajdowa³y siê poniemieckie
cmentarze.

Wiele tablic poniewiera siê w ró¿nych miejscach do dziœ.  Ale od maja tego
roku mo¿na je gromadziæ na gubiñskim cmentarzu. To rozwi¹zanie, którego
d³ugo nie by³o. Pojawi³o siê doœæ póŸno. Mo¿ej jednak lepiej póŸno, ni¿ wcale. (sp)

Pierwsze tablice postawiono na Cmentarzu Komunalnym w maju
tego roku

Miros³awowi Kamieniarzowi, Zbigniewowi Piejkowi, Jerzemu Sarnec-
kiemu, Antoniemu Soko³owskiemu, Janowi Skórze, Stanis³awowi Biliczo-
wi, Mieczys³awowi Jasinowskiemu, Henrykowi Sieradzkiemu, Uli Matusz-
czak, Krzysiowi Beck, Diterowi Karpiñskiemu i Józefowi Wojtowiczowi.(uk)

Dziêkujemy (dok. z poprz. strony)
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Trzecim okiem
Obrazki, które szpec¹ nasze miasto

Ulica Piastowska, chodnik obok
s¹du, godzina 10.00. Taki obra-
zek tam, to niemal codziennoœæ.
Naganne parkowanie (a raczej
stawianie samochodów) w na-
szym mieœcie nie jest rzadkoœci¹.
Wystarczy przyjrzeæ siê ulicom w
centrum. Czêsto obok s¹ wolne
miejsca na parkingu. WyraŸnie
problem przerasta mozliwoœci
s³u¿b porz¹dkowych. Taki obra-
zek po drugiej stronie rzeki nie
mo¿e sie wydarzyæ. Dlaczego?

Przystanek autobusowy przy uli-
cy Roosevelta. Jego tragiczny
obraz trwa niemal od lat. A mo¿e
w tym miejscu wystarczy gustow-
ny daszek na s³upkach? Przysta-
nek, a w tle ruina dawnej kot³ow-
ni, która dope³nia reszty. Kto wsty-
dzi siê najbardziej? Prawdopo-
dobnie mieszkañcy tej ulicy.

Stary dach, na dawnym dworcu
autobusowym. Oczywiœcie -
obiekt jest w³asnoœci¹ prywatn¹.
Czy nikt nie jest w³adnym, by w³a-
œcielom wyt³umaczyæ, jak szkodz¹
wizerunkowi miasta. Jak wyt³u-
maczyæ wysiadaj¹cym z autobu-
sów goœciom, ¿e dach nie jest z
Gubina?
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Uroczyœcie otwarto wie¿ê
koœcio³a farnego

Po prawie 70 latach od pamiêtnych dni w lutym 1945 roku, kiedy sp³o-
nê³a gubiñska fara, mo¿na by³o znowu wejœæ na szczyt koœcielnej wiêzy.
To, co wydarzy³o siê w pi¹tek, 31 maja, z pewnoœci¹ zapisze siê z³otymi
zg³oskami w historii naszego miasta. Tego dnia o godz. 17.00 uroczyœcie
otwarto wyremontowan¹ wie¿ê fary przeznaczaj¹c j¹ do celów turystycz-
nych.

Przypomnijmy. W 2005 roku z inicjatywy ksiêdza kanonika Zbigniewa
Samociaka, wówczas proboszcza parafii pw. Trójcy Œwiêtej, powstaje funda-
cja maj¹ca na celu "postawienie na nogi" ruin koœcio³a.  W grupie optymi-
stów staje wówczas m.in. Bart³omiej Bartczak, wkrótce burmistrz Gubina.
W imieniu niemieckiej strony do³¹cza Gunter Quiel z Guben tworz¹c Sto-
warzyszenie Wspieraj¹ce Odbudowê Fary. W czerwcu 2007 roku na odbu-
dowanej latarni postawiony zosta³ he³m. Wkrótce, bo w 2011 roku ruszy³
remont wie¿y.  Remont tego wyj¹tkowego zabytku by³ mo¿liwy dziêki œrod-

Uroczysty  moment przeciêcia wstêgi otwieraj¹cej wejœcie na wie¿ê. Od lewej: G.Quiel,
B.Bielinis-Kopeæ, Cz.Fiedorowicz, B.Bartczak, M.Jab³oñski, J.Ostrouch, A.Iwan
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kom z Unii Europejskiej.
Ponadto w ramach Warsz-
tatu Konserwatora zorga-
nizowany zosta³ Miêdzyna-
rodowy Konkurs Architek-
toniczny, który ma nace-
lu wy³onienie wykonawcy
dokumentacji technicznej
na dalsz¹ renowacjê ko-
œcio³a farnego. Do tej pory
czyszczono ponad 1500 m2
powierzchni œcian cegla-
nych, wykonano ponad 2
tony schodów stalowych z blach ¿eberkowych oraz zamontowano ponad 50
m stalowych balustrad. Sam remont wie¿y kosztowa³ oko³o 2,3 miliona z³o-
tych.

W uroczystoœci otwarcia oprócz lokalnych goœci udzia³ wziêli m.in.: wi-
ceminister spraw wewnêtrznych Marcin Jab³oñski, Wojewoda Lubuski Je-
rzy Ostrouch, senator RP Andrzej Iwan, Lubuski Wojewódzki Konserwator
Zabytków Barbara Bielinis-Kopeæ. Burmistrz B.Bartczak i G.Quiel "za nie-
ustêpliwoœæ w d¹¿eniu do celu" otrzymali z³ote odznaki "Za opiekê nad za-
bytkami" przyznane im przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapewne  wielu mieszkañców miasta i goœci zechce wejœæ na sam szczyt
wie¿y.  Stamt¹d, przy dobrej pogodzie, roztacza siê niesamowity widok na
miasto i okolice. Warto zatem wdrapaæ siê na sam szczyt, ju¿ wy¿ej w Gubi-
nie wejœæ nie mo¿na. (sp)

W „Wiadomoœciach Gubiñskich” nr 7/2005 H.J.Berg-
mann tak m.in. pisa³ o koœciele miejskim:

W czasie od 1508 roku do 1557 roku póŸnogotycka budowla przyjê³a osta-
teczny wygl¹d zewnêtrzny. Tak oto w 1520 roku rozebrano obydwie niskie wie-
¿e. Zbudowanie zachodniej po³owy obiektu sprawi³o, ¿e koœció³ siê powiêkszy³.
Gander informuje ponadto: "Po tym jak w 1508 roku zasklepiono ceg³ami sufit
czêœci wschodniej spoczywaj¹cej na 7 filarach, z któr¹ ³¹czy³y siê oba piêtra
zakrystii, w 1519 roku na obszarze cmentarza wykonano podstawy pod nastêp-
ne 8 filarów, nastêpnie w 1520 roku zburzono dwie niskie wie¿e przy krawêdzi
zachodniej, na czym po³o¿ono fundament nowej wie¿y."

Widok z wie¿y koscio³a farnego na koœció³ parafii pw. Trójcy
Œw.

foto: B.Bilicz
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Nastêpnie koœció³ zostaje zadaszony, buduje siê wie¿ê, œciana szczytowa ko-
œcio³a zostaje zbudowana ponownie, "poniewa¿ przez d³ugi czas stwarza³a spore
niebezpieczeñstwo", potem w roku 1552 w wie¿y zamontowano dzwony, kilka
lat póŸniej budowê wie¿y zakoñczono. Budowa na zewn¹trz ci¹gnê³a siê przez
38 lat. Wci¹¿ by³y przerwy - po¿ary i dro¿yzna nie sprzyja³y gotowoœci do pomo-
cy ze strony mieszkañców.

W roku 1547 dla koœcio³a nast¹pi³y przemiany. Po raz pierwszy wspomnia-
no o rektorze szkolnym, powsta³a szko³a miejska, w roku 1564 umiera Marga-
rete von Werdeck, dwa lata póŸniej burmistrz Matthias Straupitz, który "bar-
dzo wiele uczyni³ dla miasta w dziele budowy wie¿y koœcielnej, sklepienia ko-
œcio³a, swe ostatnie miejsce spoczynku znalaz³ w Koœciele Miejskim na po³udnie
od o³tarza". Niestety w 1842 roku jego grób i epitafia usuniêto. Nie zosta³y one
zachowane, a napisów nie skopiowano.

Wewn¹trz rozbudowa nastêpowa³a wielokrotnie, w 1594 roku, nastêpnie w
1706 roku i w latach od 1842 do 1844 roku.

Koœció³ mia³ formê trójnawowej œwi¹tyni halowej z kru¿gankiem obok chó-
ru. Dach spoczywa³ na 15 filarach, powi¹zanych sklepieniami siatkowymi. Okna
z witra¿ami po stronie po³udniowej by³y dzie³ami sztuki z nowszych czasów i
stanowi³y prezent bogatych mieszkañców miasta. O³tarz koœcio³a wzniesiono w
latach od 1717 do 1727 roku. Obraz na o³tarzu g³ównym mia³ styl barokowy,
wspomniano tak¿e o dziewiêciu kielichach, jeden z nich pochodzi³ z roku 1401.
Ambona z poz³acanymi drewnianymi elementami snycerskimi pochodzi³a z roku
1706, dziewiêæ ¿yrandoli z XVII wieku. W zakrystii by³ m.in. krucyfiks, cynowy
dzbanek, pulpit do czytania, skrzynia i œwiecznik - przewa¿nie z wieku XVII.

W organach (budowniczy: Heinze z ¯ar) w roku 1913 zamontowano napêd
elektryczny, równie¿ dzwony zaczêto poruszaæ elektrycznie. Trzy dzwony (³¹cznie
by³o ich cztery) przetopiono w 1917, w roku 1922 poœwiêcono nowe dzwony.

Ju¿ w roku 1877 by³o oœwietlenie gazowe i œwiat³o elektryczne w 1925 roku.
Niemal naturalne wydaje siê, ¿e od 1896 roku koœció³ by³ ogrzewany.

Po stronie po³udniowej koœcio³a od 1883 roku znajdowa³a siê skromna tabli-
ca ku pamiêci Johanna Franka (1618 -1677). Jej rozbite resztki s¹ rozpoznawal-
ne jeszcze dzisiaj.

"19 lutego 1945 roku", tak opisuje œwiadek tamtych wydarzeñ Werner
Möhring, "rozwi¹za³ siê gubeñski urz¹d miejski". W zachodniej czêœci miasta
pozosta³y setki mieszkañców Guben. Œwiadek wydarzeñ opisuje, jak w centrum
miasta dzieñ i noc szala³y po¿ary. Koœció³ Miejski by³ pewnym celem sowieckiej
artylerii.

Hans - Joachim Bergmann opr. i przek³ad: K. Freyer
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Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia im. Kazimierza Serockiego kszta³ci
ju¿ 38 lata. Utworzona zosta³a zarz¹dzeniem nr 34 ministra kultury i sztuki z 26
maja 1975 r. (z moc¹ od 1 wrzeœnia 1975 r.). Patron od 1984 r. K. Serocki (1922-
1981) to wybitny kompozytor i pianista.

Zaczynem powo³ania szko³y na bazie istniej¹cego Spo³ecznego Ogniska Arty-
stycznego by³o pismo naczelnika miasta Ryszarda Pantkowskiego z 18 lutego
1974 r. skierowane do Wydzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego w Zielo-
nej Górze. Wojewódzcy urzêdnicy inicjatywê uznali "za niezwykle cenn¹, ze wzglê-
du na rozszerzaj¹ce siê kontakty kulturalne z NRD. Miasto Gubin po³o¿one w
bezpoœrednim s¹siedztwie Guben, powinno mieæ na swoim terenie tego typu pla-
cówkê kulturaln¹, która zaspokoi potrzeby spo³eczeñstwa w zakresie kszta³cenia
muzycznego i jednoczeœnie bêdzie reprezentantem naszej kultury muzycznej w
kontaktach miêdzynarodowych." A, ¿e powiat by³ w Kroœnie Odrzañskim chciano
"dalej graæ politycznie" i powo³aæ Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ w Kroœnie z Od-
dzia³em w Gubinie (szko³a w powiecie, u nas filia!).

Kolejno dyrektorami szko³y byli: Leonard Kury³owicz (zmar³ w 1978 r. po

38 lat szko³y muzycznej
w Gubinie

Na XXX. - lecie PSM - pracownicy, goœcie i niektórzy absolwenci
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tragicznym wypadku samochodowym jad¹c z uczniami do ¯agania), Edmund
Rodziewicz, Jaros³aw Felkel.

Nauczyciele: Alicja Gil - dyrektor od 2007 r. - fortepian, Urszula Andruszkie-
wicz - fortepian, chór, Andrzej Banach - saksofon, Jaros³aw Felkel - gitara, Janusz
Gajda - gitara, Andrzej Gil - skrzypce, Ma³gorzata Góralczyk - teoria, Paulina
Morawska - audycje muzyczne, Agnieszka Rzucid³o-Marczak - fortepian, Andrzej
Winiszewski - akordeon, Bogumi³a Œlusarczyk - flet, Beata Tec³aw - flet.

Uczniowie PSM I st. w Gubinie osi¹gnêli wiele sukcesów regionalnych i ogól-
nopolskich. Na przyk³ad: Andrzej Œwi¹tkowski, Ma³gorzata Jankowiak, Wanda
Kaczmarek i Jadwiga Smakowska. Rzesza absolwentów ukoñczy³a akademie
muzyczne, sta³a siê czo³owymi muzykami orkiestr symfonicznych i zespo³ów oraz
rozpoczê³a karierê artystyczn¹, jak m. in.: Violetta K³osowicz, Katarzyna Tarasie-
wicz, Iwona Wiœniewska,  Waldemar Ksi¹¿czyk, Artur Pacewicz, Krzysztof Œwi-
talski.

Mury szko³y goœci³y wybitnych przedstawicieli œwiata muzycznego, m. in.
Wandê Wi³komirsk¹ - czo³ow¹ skrzypaczkê XX wieku i pedagoga, pierwsz¹ ¿onê
premiera Mieczys³awa Rakowskiego oraz Mariê Fo³tyn - œpiewaczkê i re¿ysera
operowego.

Szko³a ma siedzibê w zabytkowym budynku, przy ul. Piastowskiej 23, blisko
Urzêdu Miejskiego.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. w Pañstwowej Szkole Muzycznej I st. w Gubinie
odby³y siê Miêdzyszkolne Prezentacje Duetów Fletowych a Capella  oraz Duetów
Fortepianowych na 4 rêce "MUZYKA DWÓCH SERC". Wydarzenie  rzec mo¿na
bez precedensu, które w swych za³o¿eniach obejmowa³o popularyzacjê umiejêtno-
œci gry zespo³owej.

Prezentacje otworzy³a wiceburmistrz miasta Justyna Karpisiak wraz z dy-
rektor szko³y Alicj¹ Gil.

Goszczono w Gubinie  siedem szkó³ z regionu lubuskiego. Prezentacje  by³y
jednoetapowe  i mia³y charakter konkursowy. Jury w sk³ad którego wchodzili
wybitni artyœci - specjaliœci w dziedzinie muzyki kameralnej, wy³onili zwyciêzców
w dwóch kategoriach wiekowych:

Grupa I :
I miejsce
Duet fortepianowy
PSM I st. Strzelce Krajeñskie
II miejsce
Duet fletowy

PSM I st. Gubin Amelia Kokociñska
kl.IIIc/6, Aneta Tr¹kowska kl.IIIc/6,
nauczyciel -  B. Tec³aw
III miejsce
Duet fortepianowy
PSM I st. Krosno Odrzañskie
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Poziom wykonawczy m³odych artystów, inicjatywa i organizacja prezentacji
" Muzyka dwóch serc" zosta³y ocenione bardzo wysoko. Laureaci i uczestnicy
konkursu  zostali obdarowani wspania³ymi nagrodami rzeczowymi, za które
serdecznie szko³a dziêkuje wszystkim sponsorom. Nie  sposób podziêkowaæ rów-
nie¿ Radzie Rodziców dzia³aj¹cej przy Pañstwowej Szkole Muzycznej I st. w
Gubinie, która zorganizowa³a s³odki poczêstunek dla  wszystkich artystów i
goœci i dba³a o wspania³¹ atmosferê. Miejmy nadziejê, ¿e Miêdzyszkolne Prezen-
tacje Duetów " Muzyka Dwóch Serc " wpisz¹ siê na sta³e w kalendarz.

VII Powiatowy Festiwal Muzyki Polskiej 20 maja 2013

Grupa I
I miejsce Filip Wiœniewski, tr¹bka, na-
uczyciel E. Rodziewicz,
II miejsce Dominik Rodziewicz gitara,
nauczyciel J. Gajda,
wyró¿nienie Jakub Cichosz gitara, na-
uczyciel J. Felkel.
Grupa II
Wyró¿nienie Karolina Gawron
 skrzypce, nauczyciel A. Gil, Natalia

Duet fortepianowy
PSM I st. Krosno Odrzañskie

Grupa II :
I miejsce
Duet fortepianowy
PSM I st. Wschowa
II miejsce
Duet fortepianowy
PSM I st. Gubin Karolina Jaroszyñska
kl.IVc/6, Karolina Zinowicz kl.IVc/6, na-
uczyciel - A. Rzucid³o
Duet fortepianowy
PSM I st. Gubin Karolina Gralak kl.IVc/
6, Maria Cierpik kl.VIc/6, nauczyciel -
A. Gil, U. Andruszkiewicz

Duet fletowy
PSM I st. Wschowa
III miejsce
Duet fortepianowy
PSM I st. Œwiebodzin
Duet fletowy
PSM I st. Miêdzyrzecz
Wyró¿nienia: Duet fortepianowy PSM I
st. Krosno Odrzañskie, Duet fletowy
PSM I st. Gubin Aleksandra Rutkow-
ska kl.IVc/4, Martyna Bejtlich kl.VIc/
6, nauczyciel - Bogumi³a Œlusarczyk

Duet fletowy
PSM I st. Gubin Lidia Nowak

kl.VIc/6, Anna Syka³a kl.VIc/6, na-
uczyciel - B. Tec³aw

Liczbiñska flet poprzeczny,  nauczyciel
B. Œlusarczyk, Damian Pytiak skrzyp-
ce, nauczyciel A. Gil, Jakub Brzeziñski
akordeon,  nauczyciel A. Winiszewski.
Grupa III
III miejsce  Maria Cierpik fortepian,
nauczyciel U. Andruszkiewicz, III miej-
sce  Anna Syka³a flet poprzeczny, na-
uczyciel B. Tec³aw.

Alicja Gil
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Skarby Ziemi Gubiñskiej
Zabytkowe domy i obiekty w Gubinie (5)

Stanis³aw Kowalski w ksi¹¿ce "Zabytki województwa zielonogórskie-
go" (Zielona Góra 1987) napisa³: "W zabudowie ulic Ko³³¹taja, Legnickiej,
Lubelskiej, 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 archi-
tekturê posiada zabudowa ulic Kosynierów, Wysockiego, Zwyciêstwa oraz
¯wirki i Wigury. Wiêkszoœæ budynków, g³ównie od strony fasad, posiada
architektoniczny wystrój, w wielu przypadkach bogaty, nawi¹zuj¹cy do
stylów historycznych (g³ównie do renesansu), ekletyczny i secesyjny".

Kompleks budynków ul. Wyspiañskiego 4,
Œl¹ska 1-3-5.

Domy s¹ zespolone, po³¹czone, miêdzy nimi nie ma przerwy, wiêc prezen-
tujê je jednoczeœnie, co widaæ na zdjêciu. Ponadto zarz¹dza nimi jedna firma
tj. Przedsiêbiorstwo Us³ug Miejskich spó³ka z o.o.

Dom przy ulicy Wyspiañskiego 4
Wybudowany w roku 1910. Stropodach p³aski o konstrukcji betonowej

kryty pap¹ termozgrzewaln¹. Œciany zewnêtrzne otynkowane tynkiem ce-
mentowo-wapiennym. Klatki schodowe betonowe. Œciany wewnêtrzne z ce-
g³y pe³nej, dzia³owe z ceg³y dziurawki pe³nej otynkowanej. Kondygnacji trzy.
Na parterze jest sklep "Wszystko dla pana", obok brama.

Dom przy ulicy Œl¹skiej 1
Wybudowany w 1880 roku. Stropodach p³aski o konstrukcji betonowej

kryty pap¹, czêœciowo od podwórka konstrukcji drewnianej pokryty dachówk¹
karpiówk¹. Konstrukcja dachu drewniana p³atwiowo-kleszczowa z ³aceniem
pod dachówkê. Dach dwuspadowy. Œciany zewnêtrzne otynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym nakrapianym. Œciany wewnêtrzne z ceg³y pe³nej,
dzia³owe z ceg³y dziurawki i pe³nej, otynkowane. Klatki schodowe betono-
we. W piwnicach posadzka cementowa. Dom trzykondygnacyjny. Na rogu
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wejœcie do Snack bar
Hammak. Za barem,
id¹c w g³¹b deptaka,
znajduje siê wejœcie do
budynku. Obok wisz¹
dwa szyldy o treœci: R
Pro Foto Us³ugi Fotogra-
ficzne Antoni Barabasz
pracownia czynna ponie-
dzia³ek i œroda w godz.
17.00 - 20.00 inne dni na
zamówienie ul. Œl¹ska 1
m 6 oraz drugi, mniejszy
160-0712 MZBM, a po-
miêdzy nimi oderwana
od œciany "ledwo wisi"
lampa elektryczna. Kilka
lat temu, przy pisaniu
Alfabetu gubiñskich ulic
odnotowa³em: "Na po-
cz¹tku ulicy, po lewej
stronie, na rogu, gdzie
obecnie jest sklep obuw-
niczy pañstwa Kaczmar-
ków, od 1946 r., do wy-
jazdu w³aœciciela do Lub-
ska w roku 1959, by³a
s³ynna na ca³e miasto
cukiernia Tadeusza Wachowskiego (zmar³ 1991 r., pochowany w  Piotrko-
wie Trybunalskim)".

Dom przy ulicy Œl¹skiej 3
Po kapitalnym remoncie w roku 1971. Dach stromy, dwuspadowy o kon-

strukcji drewnianej pokryty dachówk¹ karpiówk¹, od podwórka nad ofi-
cyn¹ stropodach pokryty pap¹. Konstrukcja dachu drewniana p³atwiowa
kleszczowa z ³aceniem pod dachówkê.  Œciany otynkowane tynkiem cemen-
towo-wapiennym nakrapianym. Œciany wewnêtrzne z ceg³y pe³nej, dzia³o-

Kompleks zabytkowych domów przy ul. Wyspiañskiego 4 -
Œl¹ska 1-3-5. Zarz¹dca budynków Przedsiêbiorstwo Us³ug
Miejskich spó³ka z o.o.

To samo miejsce co wy¿ej, ale fotografia zosta³a wykonana
przed 1945 rokiem
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we z ceg³y dziurawki i
pe³nej otynkowane. Dom
o trzech kondygnacjach.
Na parterze sklepy: wie-
lobran¿owy Azymut, Ko-
mis telefonów komórko-
wych i Eden.

Wy¿ej wymienione
trzy domy maj¹ 20 lokali
mieszkalnych i dwa po-
mieszczenia u¿ytkowe.
Ka¿dy lokal posiada in-
dywidualny system
grzewczy. Powierzchnia

u¿ytkowa  - 1 282,74 m2.

Dom przy ulicy Œl¹skiej 5
Budynek pochodzi z koñca XIX wieku. Rok odbudowy 1950. Wpisany do

rejestru zabytków 19 lipca 1976, pod nr 2274. Powierzchnia u¿ytkowa 344,2
m2. Kondygnacji cztery, lokali szeœæ ( w tym mieszkalne - piêæ, u¿ytkowe -
jeden). Fundamenty i œciany zewnêtrzne z ceg³y. Strop drewniany i cera-
miczny. Klatki schodowe drewniane - dwie sztuki. Na parterze sklep spo-
¿ywczy i odzie¿owy Matrix.

Wies³aw £abêcki

Wejœcie do budynku przy ul. Œl¹skiej 5 od deptaka jeszcze
nie straszy, choæ brzydko wygl¹da "szarzyzna" otynkowa-
nia. Z ty³u budynek prosi o natychmiastowy remont.

Guben przed 100 laty
Wybrane z "Gubener Zeitung"

Podatek od wózka dzieciêcego
Podatek od dzieciêcego wózka (Kinderwagensteuer) w wysokoœci 1,50

marki na ka¿dy wózek wprowadzi³o miasto Spandau, nara¿aj¹c siê na ostr¹
krytykê. Powszechnie mówi siê, ¿e tego rodzaju podatek jest wielce nie ludz-
ki. Tym bardziej, ¿e lekarze zachêcaj¹ na wyjazdy na spacery z dzieæmi dla
celów zdrowotnych. Noszenie dzieci na rêkach mo¿e byæ dla dziecka szkodli-
we. Tym samym wózek dzieciêcy jest wielk¹ wartoœci¹ nie do opodatkowa-
nia.
Na podstawie przedruku z Gubener Zeitung 23. Mai 1913, podano 100 lat póŸniej w:

Nesise-Echo 2013, nr 9, s. 5., przet³umaczy³ Z.G.
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To doktor Tadeusz Kunicki urodzony w 1896 roku w Wasylkowcach (w
II RP województwo tarnopolskie - dziœ Ukraina), w rodzinie majêtnej. Zmar³
28 maja 1958 roku. Spoczywa na cmentarzu w Gubinie.

Pozna³em dr Kunickiego w marcu 1946 roku. Józef Wieszczeczyñski
skierowa³ mnie do Doktora po œwiadectwo lekarskie o przydatnoœci do zawo-
du nauczycielskiego. Zosta³em przyjêty w domu przy obecnej ulicy Lenino.
Nie wiem-chyba to by³o wtedy mieszkanie prywatne czy przychodnia lekar-
ska. Bada³ nie szczegó³owo. U¿ywa³ rurkowego stetoskopu. Mo¿e w tym
czasie by³y tylko takie. Wypisa³ œwiadectwo i zachêci³ do zawodu pedagoga.

Powiedzia³em, ¿e bêdê organizatorem szko³y w Strzegowie. Powiedzia³,
¿e bêdê siê tam czu³ bezpiecznie, gdy¿ w Strzegowie jest du¿a stra¿nica
graniczna Wojsk Ochrony Pogranicza.

W latach 1946-50 raz w roku przyje¿d¿a³ do szko³y i bada³ ka¿dego ucznia.
Zwraca³ przede wszystkim uwagê na postawê krêgos³upa oraz wszawicê,
poniewa¿ niektóre dzieci j¹ mia³y. Które mia³o, otrzymywa³o od Doktora
szare myd³o i by³o pouczane jak myæ g³owê i w jaki sposób zwalczaæ wszawi-
cê odzie¿ow¹, Przy tej okazji przyjmowa³ w kancelarii szko³y sporo doro-
s³ych chorych. Podobnie odwiedza³ wszystkie szko³y w powiecie. Mawia³, ze
obecne dzieci spolonizuj¹ Ziemie Odzyskane i scementuj¹ z Macierz¹ Rzecz-
pospolitej Polski.

Wtedy i póŸniej nigdy nie s³ysza³em. Nie zauwa¿y³em a¿eby Doktor przyj-
mowa³ jakiekolwiek dobrowolne datki. Doktor nie by³ pazerny na wysokie
dochody. By³ doktorem z powo³ania, bardzo etyczny i wierny przysiêdze Hi-
pokratesa. Do 1950 roku sprawowa³ funkcjê lekarza powiatowego i organi-
zatora szpitala powiatowego. Pracowa³ po 16 godzin na dobê w niedziele i w
œwiêta. By³ tylko sam w ca³ym powiecie gubiñskim.  JeŸdzi³ po mieœcie ro-
werem po chodnikach. Pozdrawia³ przechodz¹cych, nie oczekiwa³ pozdro-
wieñ. Wszyscy robili Jemu miejsce.

Opowiada³ mi mieszkaniec Niemaszchleba (obecnie Chlebowa) ... ¿e ro-
werem pojecha³ po dr Kunickiego do rodz¹cej ¿ony. Doktor szybko siê ubra³
i pieszo ruszy³ w drogê. Poleci³ mê¿owi rodz¹cej zamówiæ taksówkê G¹sio-
rowskiego i po drodze go zabraæ. Dopêdzili Doktora ju¿ pod Wa³owicami.
Poród zosta³ profesjonalnie odebrany. To by³o nie jedno zdarzenie. Chodzi³ i
jeŸdzi³ rowerem na dalsze trasy do chorych. W luŸnych dyskusjach opowia-
da³ mi, ¿e podczas wichury przed Jego domem le¿a³y przewody elektryczne i

Gubiñski Judym
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iskrzy³y. Zadzwoni³ do punktu energetycznego. Nikogo nie by³o na poste-
runku. Wtedy zadzwoni³ do Milicji Obywatelskie. Dy¿urny zleci³ Doktorowi
roz³¹czyæ druty tyczk¹. Odpowiedzia³ stanowczo, ¿e ja te¿ uczy³em siê fizy-
ki.

Po 1950 roku by³o Doktorowi l¿ej. Przyby³ doktor Wincenty Dyduch na
dyrektora szpitala. Szpital mia³ nie w pe³ni w³asn¹ s³u¿bê zdrowia. Doktor
Kunicki chwali³ przyby³ych lekarzy. On przyjmowa³ tylko w przychodni
lekarskiej w budynku blisko apteki (przy ul. D¹browskiego 1) i zajmowa³
siê wizytami domowymi, ale by³ nadal zalatany i zatroskany o chorych.
Zawsze skromny i ¿yczliwy. Rzekomo czêsto biednym chorym dawa³ pieni¹-
dze na zakup leków.

W latach 1951-1958 pracowa³em ju¿ w Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Gubinie w Wydziale Oœwiaty i Powiatowej Komisji Planowa-
nia i Gospodarki. Wtedy z Doktorem widywaliœmy siê codziennie. On by³
kierownikiem Wydzia³u Zdrowia, wiêcej urzêdnik ni¿ lekarz. To stanowisko
Jemu nie odpowiada³. Po prostu nienawidzi³ pracy administracyjnej, "pa-
pierów".

Bywa³em zapraszany przez Doktora Kunickiego do domu prywatnego
przy ul. Wiejskiej (obecna dr Kunickiego). Prowadziliœmy dialog przy her-
batce i s³odyczach. Raz zwierzy³ mi siê o tragedii swojej najbli¿szej rodziny.
W czasie II wojny pewnego dnia przyszli banderowcy z ¿o³nierzami hitle-
rowskimi do ich domu. On szczêœliwie uciek³ i obserwowa³ z ukrycia. Rodzi-
na zosta³a wyprowadzona do sadu i rozstrzelana przez Ukraiñców. Potem
jeszcze zostali i k³uli bagnetem po kilka razy. Prawdopodobnie by³a to pierw-
sza ¿ona i dwoje dzieci Doktora. Ta tragedia odbi³a siê na Jego psychice.
Mówi¹c to, zalewa³ siê ³zami. W drugim ma³¿eñstwie mia³ czworo dzieci.
Mieszkanie by³o wzorowo utrzymane, meble stare. Nie zadba³ o nowsze,
lepsze. W tych pierwszych latach po wojnie móg³ za darmo postaraæ siê o
wspania³e wyposa¿enie domu. Odczuwa³em, ¿e rodzina Doktora tworzy³a
monolit w g³êbokiej mi³oœci. Na pewno mia³ dla niej za ma³o czasu.

Chcê wspomnieæ, ¿e w 1948 roku Doktor bada³ mnie z moj¹ przysz³¹
¿on¹ Halin¹ na weneryczne schorzenia. Taki by³ wymóg w Urzêdzie Stanu
Cywilnego do 1950 roku. Namawia³ mnie na liczn¹ rodzinê, bym mia³ na-
stêpców.

Niemców nienawidzi³. Kiedyœ odby³o siê spotkanie lekarzy z Gubina i
niemieckich z Guben, nie by³ serdecznym adoratorem kolegów, wykorzysty-
wa³ ich do leczenia polskich chorych. Jêzyk niemiecki zna³. PóŸniej oceni³



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG     23

ich wiedzê lekarsk¹ bez zachwytu. Przed przyjazdem niemieckich lekarzy
poprosi³ mnie na doradcê do zakupu ubrania. Dotychczas ubiera³ siê w odzie¿
unrowsk¹ tj. w niewykorzystane umundurowanie wojsk zachodnich. Nosi³
buty z cholewami, spodnie i swetry wojskowe. Zim¹ p³aszcz do kostek. Na-
mawia³em Doktora na ubranie pierwszej jakoœci, wówczas za 32 tysi¹ce z³,
to oko³o dwumiesiêczne pobory. W koñcu kupi³ tañsze za 10 tys. z³. Przeko-
nywa³ mnie, ¿e trzy ubrania po 10 tys. z³. i bêd¹ d³u¿ej s³u¿yæ i czêœciej nowe
od tego drogiego. Na spotkanie z Niemcami ubra³ siê w nowy garnitur, Wy-
gl¹da³ wspaniale. Doktor by³ doœæ przystojnym mê¿czyzn¹ œredniego wzro-
stu.

Z pacjentami rozmawia³ du¿o, przeprowadza³ szczegó³owe wywiady. Pi-
sywa³ bardzo szybko i nieczytelne, operowa³ skrótami np. gdy chory praco-
wa³ w Nadleœnictwie w Gubinie, pisa³ tylko "Las Gubin", skoro w Zarz¹dzie
Wodno-Melioracyjnym -"Woda Gubin".

Kiedy kierowa³ chorych poza Gubin przewa¿nie do kliniki na skierowa-
niu pisa³ w nastêpuj¹cym stylu: " Kierujê do Ciebie Drogi Janku, Józiu,
Mieciu chor¹ Marylê lat 70, Czesiê lat 65 czy Tadka lat 72. Proszê przebadaj
i jak mo¿esz zatrzymaj w szpitalu-klinice. Twój kolega Tadeusz" podpis, Ci
Jankowie, Miecie to Jego koledzy ze studiów lub przedwojennej pracy. Byli
ju¿ docentami, profesorami przede wszystkim we Wroc³awiu. W ten sposób
wielu skorzysta³o z licz¹cych siê specjalistów.

Gdy choroba dopad³a samego Doktora, zwalnia³ w leczeniu siê z guza
pochodzenia nowotworowego. Wypycha³ ga³kê oczn¹ z oczodo³u. Wygl¹da³o
na z³y stan zdrowia Doktora. Sam powtarza³, ¿e zbli¿a siê kres Jego ¿ycia.
Chorobê znosi³ spokojnie, z pokor¹. Nie ¿ali³ siê, nie mia³ pretensji do losu,
nie szuka³ wspó³czucia. Ufa³ Bogu, odwiedza³ samotnie koœciól. W rodzinie
t³umaczy³ wol¹ bo¿¹. Dodawa³ otuchy, ¿e stwórca Nieba i Ziemi zadzia³a dla
Jej pomyœlnoœci. W zasadzie nie chorowa³ d³ugo. Chodzi³ prawie do dnia
œmierci. Kiedy umar³ mieszkañcy miasta i ca³ego powiatu okryli siê ¿a³ob¹
i wszyscy nie mogli pogodziæ siê ze œmierci¹ Doktora. Wszyscy i wszêdzie
mówili z bólem i smutkiem o Doktorze. To by³a powszechna trauma.

Rada Narodowa Gubina zwo³a³a niezw³ocznie nadzwyczajn¹ sesjê Rady
pod przewodnictwem Baltazara Zakrzewskiego i podjê³a jednomyœlnie uchwa-
³ê o przemianowaniu ulicy Wiejskiej, przy której mieszka³a rodzina Dokto-
ra na ulicê dr. Tadeusza Kunickiego. Gubiñscy lekarze i ca³a s³u¿ba zdro-
wia ufundowa³a stypendium dla jednego z dzieci Doktora, które wykorzy-
stano twórczo, z po¿ytkiem. Dzieci Doktora wyros³y na jednostki spo³eczne
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prawe, odziedziczy³y s³u¿ebne cechy osobowe po Doktorze.
Pogrzeb pomog³a zorganizowaæ Miejska Rada Narodowa. Ja pojecha³em

do dowództwa gubiñskiej dywizji z proœb¹ o orkiestrê wojskow¹. Odmówio-
no mi, ze wzglêdu na formê pogrzebu koœcielnego z udzia³em ksiêdza. Inny
charakter pogrzebu nie wchodzi³ w rachubê. Za ¿ycia Doktor by³ g³êboko
wierz¹cy i praktykuj¹cy. W dniu pogrzebu orkiestra wojskowa przyjecha³a
pod koœció³ i prowadzi³a kondukt przez ca³e miasto a na cmentarzu d³ugo
gra³a marsze ¿a³obne. Kto zmieni³ rozkaz, nie wiem. Na cmentarzy by³o
"morze" ludzi. Wiêkszoœæ p³aka³a, jakby ¿egna³a kogoœ z w³asnej rodziny.
S³oneczna pogoda pochodzi³a od samego Stwórcy. W imieniu uczestników
pogrzebu i pacjentów nad mogi³¹ po¿egna³em Doktora Tadeusza Kunickie-
go. Powtórzy³em wszystkie chwalebne zas³ugi Doktora, stwierdzenia, oœwiad-
czenia, powiedzenia pe³ne wdziêcznoœci, szacunku zgromadzonych. Musia-
³em ograniczyæ mowy po¿egnalne, by nie trwa³y godziny. ¯onie, dzieciom i
ca³ej rodzinie Zmar³ego z³o¿y³em wyrazy wspó³czucie, smutku, bólu, ¿e wszy-
scy prze¿ywamy ¿a³obê i ¿e bêdzie w nas ¿y³ na zawsze. Doktor by³ niespoty-
kanie lekarzem dobroci. Troszczy³ siê o ka¿dego chorego zw³aszcza o zdro-
wie dzieci i kobiet w ci¹¿y. Cz³owiekiem przez du¿e C, mi³oœci bliŸniego i
Boga, gor¹cym patriot¹, prawym obywatelem, nietuzinkowym Polakiem,
wzorowym mê¿em i kochaj¹cym ojcem.

By³ jako pierwszy w powiecie i w s³u¿bie zdrowia województwa zielono-
górskiego odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Odrodzenia Polski, licznymi
medalami i odznaczeniami.

Chwa³a lekarzom Wincentemu Dyduchowi, Zygfrydowi Gwizdalskiemu,
pani Pawlikowskiej, Józefowi Hadadzie i nastêpnym, ¿e godnie i z charyzm¹
zast¹pili Doktora Kunickiego podnosz¹c zdrowotnoœæ spo³eczeñstwa.

Koñcz¹c wspomnienia o Doktorze Kunickiem zaznaczam, ¿e nie powta-
rza³em o Nim stwierdzeñ z moich wspomnieñ w 1995 roku.

Jestem dumny, ¿e by³o mi dane korzystaæ z Jego us³ug lekarskich, po-
znaæ Doktora prywatnie, zostaæ Jego przyjacielem., z prowadzonych dialo-
gów, a po¿egnanie Go na pogrzebie by³o zadoœæuczynienie za Jego wymierne
i ogromne zas³ugi zawodowe i spo³eczne, spopularyzowaniem Jego szlachet-
nych dokonañ, powszechnoœæ s³u¿enia ludziom w chorobach i biedzie.

Swoim w³asnym przyk³adem uczy³ nas patriotyzmu postawy obywatel-
skiej, mi³oœci rodzinnej, pomagania potrzebuj¹cym, sumiennoœci. Nigdy nie
skorzysta³ z miejsca przy tzw. stole prezydialnym. Ze spotkañ zabawowych
docenia³ uroczystoœci rodzinne, s¹siedzkie. Rzadko wypija³ toasty i tylko
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wina z domowej produkcji. Politycznie by³ obojêtny. Nienawidzi³ komuni-
stów, Rosjan i Niemców szczególnie.

By³ Cz³owiekiem wzorem i bogobojnym. Wierzê i mam nadziejê, ¿e Jego
dusza jest w Œwiat³oœci Nieba, a na ziemi winien byæ w naszych sercach,
pamiêci, wspomnieniach, w kronikach Gubina i placówek s³u¿by zdrowia.

              Przyjaciel maj¹cy Go dozgonnie w sercu Zenon Œmigielski
Strzelce Krajeñskie, 7.11.2012 r.

Od redakcji: Autor powy¿szego tekstu zmar³ 30 stycznia 2012 roku w
wieku 92 lat, o czym pisaliœmy w poprzednim numerze naszego biuletynu

Krystyna Jagie³owicz
W 13-t¹ rocznicê œmierci

Z domu Kwiatkow-
ska, nauczycielka, dy-
rektor Szko³y Podstawo-
wej i Publicznego Gim-
nazjum w Grabicach.

Krystyna Jagie³o-
wicz urodzi³a siê 4.
III.1950 r. w Kamieniu
Wielkim pow. Gorzów
Wlkp. Szko³ê Podsta-
wow¹ ukoñczy³a w Ka-
mieniu Wielkim, a Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Zielonej Górze (1968 r.). Po ukoñczeniu Liceum
rozpoczê³a naukê w Studium Nauczycielskim w Zielonej Górze na kierunku
filologia rosyjska. Po otrzymaniu dyplomu w 1970 r. zosta³a zatrudniona w
w Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie. Studia magisterskie z Pedagogiki
Kulturalno - Oœwiatowej ukoñczy³a w 1994 r.

Od podjêcia pracy w szkole ca³y czas zwi¹zana by³a ze œrodowiskiem
gubiñskim. Tutaj wysz³a za m¹¿ (1974 r.) i zamieszka³a na sta³e. Pracê w
szkolnictwie Pani Krystyny mo¿na podzieliæ na dwa okresy. Pierwszy, to
lata 1970-1990, kiedy to pracowa³a w Szkole Podstawowej nr 3, zaœ drugi.
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to kierowanie Szko³¹ Podstawow¹ i Publicznym Gimnazjum w Grabicach.
Pracuj¹c w Szkole Podstawowej nr 3 osi¹ga³a bardzo dobre wyniki w

nauczaniu i wychowaniu. Jak mówi¹ jej uczniowie, by³a "ukochan¹ Pani¹
od rosyjskiego". Szybko zdoby³a zaufanie uczniów i sta³a siê ich przyjacie-
lem. Jej pierwsze mieszkanie przy ulicy Cmentarnej by³o drugim miejscem,
poza szko³¹, w rozwi¹zywaniu nie tylko problemów edukacyjnych, ale i oso-
bistych uczniów.

Wiele swojego wolnego czasu poœwiêca³a na zajêcia pozalekcyjne. Pe³ni³a
funkcjê Szczepowej ZHP w szkole, a przez pewien okres zastêpcy komen-
danta hufca ZHP w Gubinie. Organizowa³a obozy harcerskie dla dzieci szkó³
gubiñskich i gminnych. Wraz z m³odzie¿¹ opiekowa³a siê miejscami Pamiê-
ci Narodowej. Pani Krystyna utworzy³a w szkole wspania³y zespó³ arty-
styczny "Niezapominajki", który swoimi wystêpami uœwietnia³ ró¿ne uro-
czystoœci w szkole, zak³adach pracy, jednostkach wojskowych oraz akade-
mie ogólnomiejskie. Dziêki Jej zaanga¿owaniu zespó³ znany by³ nie tylko w
Gubinie, ale i w województwie. Swoje doœwiadczenia i osi¹gniêcia w pracy
pedagogicznej upowszechnia³a poprzez odczyty na Wojewódzkich Sesjach
Postêpu Pedagogicznego.

Od 1 wrzeœnia 1990 r. zosta³a powo³ana na stanowisko dyrektora Szko³y
Podstawowej w Grabicach (gm. Gubin), a od 1998  r. objê³a równie¿ funkcjê

Zawsze otoczona wianuszkiem dzieci, którym poœwiêci³a ca³e swoje doros³e zycie
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dyrektora Gimnazjum. Jako dyrektor by³a wspania³ym organizatorem i ko-
ordynatorem pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuñczej szko³y. Przy-
k³adem by³ liczny udzia³ uczniów i wysokie wyniki uzyskiwane w konkur-
sach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu rejonu, wo-
jewództwa i ogólnopolskim, wysoki wskaŸnik uczniów kontynuuj¹cych na-
ukê w szkole œredniej i dobre wyniki nauczania.

Szko³a kierowana przez dyr. Jagie³owicz by³a organizatorem wielu im-
prez o zasiêgu lokalnym i œrodowiskowym do których nale¿a³y warsztaty
ekologiczne, wigilie dla samotnych, ferie na sportowo, wspó³udzia³ w organi-
zowaniu gminnych do¿ynek itp.

Pod kierunkiem pani Krystyny nauczyciele podejmowali wiele innowa-
cji pedagogicznych: m. innymi kszta³cenie ekologiczne, samorz¹dnoœæ
uczniowsk¹, dzia³alnoœæ artystyczn¹ uczniów.

W³aœciwie organizowa³a nadzór pedagogiczny opracowuj¹c w³asn¹ do-
kumentacjê, która sprzyja³a prawid³owej realizacji zadañ hospitacyjnych.
Stworzy³a w szkole atmosferê ¿yczliwoœci, wzajemnego zrozumienia i zdro-
wej rywalizacji. Efektem takiej dzia³alnoœci by³o sta³e podnoszenie kwalifi-
kacji w systemie doskonalenia zawodowego. K. Jagie³owicz by³a inspira-
tork¹ powstania zespo³u wokalno-tanecznego "Balbiny", który zyska³ roz-
g³os i s³awê nie tylko w œrodowisku gubiñskim, ale w kraju i poza jego
granicami, np. w Niemczech i na Wêgrzech. W ostatnich latach pracy peda-
gogicznej utworzy³a zespó³ teatralny "Bajdule", który móg³ poszczyciæ siê
laurami w wojewódzkim przegl¹dzie grup kolêdniczych i zapustnych.

Pani Dyrektor wykaza³a ogromn¹ troskê o stan techniczny bazy szkol-
nej. Zadba³a o   modernizacjê budynku, a tym samym stworzy³a uczniom i
nauczycielom dobre warunki do nauki i pracy. Dziêki tak du¿emu zaanga-
¿owaniu Szko³a Podstawowa w Grabicach, w ówczesnym okresie, nale¿a³a
do najestetyczniejszych i najaktywniejszych placówek  oœwiatowych w gmi-
nie Gubin. Wysoka ocena placówki szkolnej przez Samorz¹d Gminy i   Ku-
ratorium Oœwiaty mo¿liwa by³a równie¿ dziêki wspania³ej wspó³pracy z ro-
dzicami, organizacjami pozarz¹dowymi, instytucjami i wsparciu mê¿a Ta-
deusza.

Dyrektor K. Jagie³owicz cieszy³a siê ogromnym szacunkiem w szkole i
œrodowisku. By³a lubiana i ceniona przez uczniów, nauczycieli i rodziców.
W szko³ach, w których pracowa³a wnosi³a du¿o pogody ducha i radoœci. Nie
mia³a w³asnych dzieci, st¹d swoje ¿ycie poœwiêci³a pracy w szkole  - nade
wszystko kocha³a uczniów. Pomimo codziennych dojazdów do szko³y (12 km)
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i wieczornych póŸnych powrotów praca dawa³a jej pe³n¹ satysfakcjê.
Za wzorow¹ pracê pedagogiczn¹ i kierowanie szko³¹ otrzyma³a wiele

nagród i wyró¿nieñ m.in.: Nagrodê Ministra (1979), Krzy¿ Zas³ugi dla ZHP
(1983) i Odznakê Chor¹gwi Zielonogórskiej, Srebrny Medal Zas³u¿ony Opie-
kun Miejsc Pamiêci Narodowej (1985), Nagrodê Kuratora (1987), Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi (1992), Z³ot¹ Odznakê ZNP (1996) oraz wiele nagród Inspek-
tora szkolnego i w³adz samorz¹dowych.

Mimo choroby, z któr¹ dzielnie walczy³a do ostatnich dni, by³a czynna
zawodowo. Potrafi³a godnie i piêknie zakoñczyæ rok szkolny 1999/2000, a
kilka dni póŸniej, 1 lipca 2000r. odejœæ do wiecznoœci. Pogr¹¿eni w wielkim
smutku nie tylko rodzina, ale i uczniowie, nauczyciele, rodzice, znajomi
po¿egnali Pani¹ Dyrektor na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.

Krystyno - zbyt wczeœnie od nas odesz³aœ, a jeszcze tyle mia³aœ planów do
zrealizowania

K. Kêdzierska

W ró¿nych pu-
blikacjach o dokto-
rze Tadeuszu Ku-
nickim bardzo czê-
sto wspomina siê o
Karolu Szymañ-
skim jako bliskim
jego wspó³pracow-
niku, nikt nato-
miast nie wymie-
nia Andrzeja
Kuchciaka, który
prawie 10 lat
wspó³pracowa³ z
doktorem, którego
by³ "ziemlakiem"

mieszkaj¹c na Kresach Wschodnich w s¹siedniej miejscowoœci.
Postaram siê tê lukê wype³niæ. Andrzej Kuchciak urodzi³ siê 15. lutego

1915 roku w Liczkowcach, powiat Kopyczyñce, wsi biednej licz¹cej blisko

Andrzej Kuchciak

Przyjacielskie spotkanie. Od lewej A.Kuchciak z ma³¿onk¹ oraz
Karol Szymañski z ma³¿onk¹
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700 numerów, ale piêknie po³o¿onej miêdzy rzekami Tajna i Gni³a, które
po po³¹czeniu siê wpada³y do granicznej rzeki Zbrucz. Ludnoœæ w znacz-
nej mierze polska. We wsi mieœci³a siê siedziba gminy, by³ koœció³ i cer-
kiew, szeœcioklasowa szko³a powszechna oraz Dom Ludowy, w którym
skupi³o siê ¿ycie kulturalne wsi. Rodzice Andrzej i Anastazja z domu
WoŸna utrzymywali rodzinê z ma³ego gospodarstwa rolnego licz¹cego
nieca³e 3 hektary i z dorywczej pracy u dziedzica. Ojca rodzonego nie
zna³, gdy¿ on jako ¿o³nierz armii austriackiej zgin¹³ ju¿ na pocz¹tku I
Wojny Œwiatowej. Gdy mia³ 10 lat matka wysz³a powtórnie za m¹¿, za
krewnego ze strony ojca, z którym stosunki uk³ada³y mu siê nie najle-
piej. Tutaj ukoñczy³ szko³ê powszechn¹, z braku odpowiednich warun-
ków dalej kszta³ciæ siê nie móg³.

Ju¿ od lat szkolnych musia³ pracowaæ w gospodarstwie na swoje utrzy-
manie. Chodz¹c do szko³y wystêpowa³ w jase³kach, a póŸniej w amator-
skim kó³ku teatralnym, z którym to, z wystêpami, byli nawet w Warsza-
wie, dok¹d zabra³ przysz³¹ swoj¹ ¿onê Annê. By³a wówczas jeszcze na-
stolatk¹. W czasie od 1.09.1933 r. do 30.06.1934 r. bra³ udzia³ w æwicze-
niach, w oddzia³ach przysposobienia wojskowego, w Batalionie "Kopy-
czyñce" Korpusu Ochrony Pogranicza. W listopadzie 1936 roku zosta³
powo³any do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej. Do marca 1937 roku
przeszed³ przeszkolenie rekruckie w 4 Pu³ku Strzelców Podhalañskich
w Cieszynie, sk¹d zosta³ skierowany do Korpusu Ochrony Pogranicza.
S³u¿bê odbywa³ w Baonie Dederka³y 3 Kompanii Granicznej £anowce
na stra¿nicy Micha³ówka. Po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej we wrze-
œniu 1938 r. wróci³ do domu i nadal zajmowa³ siê prac¹ na roli. W sierp-
niu 1939r. zostaje zmobilizowany i bierze udzia³ w kampanii wrzeœnio-
wej do dnia 15 wrzeœnia, kiedy to zosta³ ranny pod Dzikowem (powiat
Tarnogród), dosta³ siê do niemieckiej niewoli. Po pobytach w ró¿nych
szpitalach i stalagach (m.in. stalag XXI A Lamsdorf) zostaje zwolniony
do domu.

Z wiadomych przyczyn nie pojecha³ w rodzinne strony zajête przez
Sowietów. Uda³ siê do Krakowa, zatrzymuj¹c siê w domu noclegowym
PCK, którego personel pomóg³ mu dostaæ siê na dalsze leczenie do Szpi-
tala  o.Bonifratrów przy ul. Trynitarskiej, gdzie mia³ w¹tpliwy zaszczyt
zamienienia kilku s³ów (przez t³umacza) z generalnym gubernatorem
Hansem Frankiem wizytuj¹cym szpital. Po wyleczeniu ran, ju¿ jako
inwalida, na mocy obowi¹zku pracy, zatrudniony zosta³ jako magazy-
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nier w firmie wykonuj¹cej prace budowlane na Wawelu.
Po zajêciu przez Niemców wschodnich terenów Polski, udaje siê we

wrzeœniu 1941 r. do miejsca swego urodzenia, gdzie a¿ do wkroczenia
Armii Czerwonej w 1944r. pracuje z rodzin¹ na roli. Za w³adzy radziec-
kiej pocz¹tkowo pracuje w charakterze magazyniera zbo¿owego, nastêp-
nie zostaje kierownikiem gorzelni w Liczkowcach. W 1943r. o¿eni³ siê z
Ann¹ Bartoszewsk¹, a w 1944r. urodzi³ siê im syn Zbigniew.

Wiosn¹ 1946 r. w ramach repatriacji wyje¿d¿aj¹ do Polski osiedlaj¹c
siê w Gubinie przy ul. Koœciuszki. W Pañstwowy Urzêdzie Repatriacyj-
nym przybycie rodziny zarejestrowano pod numerem 1529 dnia 20.05.1946.
W sierpniu tego¿ roku Andrzej Kuchciak zatrudniony zosta³ w Powiato-
wym Oœrodku Zdrowia jako intendent z przeniesieniem w tym samym
charakterze do Szpitala Powiatowego. PóŸniej by³ ksiêgowym w Wydzia-
le Zdrowia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. W tym czasie by³
jednoczeœnie organizatorem i d³ugoletnim cz³onkiem Zarz¹du Spó³dziel-
ni Inwalidów, a od 1956 r. jej etatowym pracownikiem, do chwili przej-
œcia na rentê.

Niezale¿nie od dzia³alnoœci w spó³dzielczoœci inwalidzkiej by³ tak¿e
za³o¿ycielem i dzia³aczem Zwi¹zku Inwalidów Wojennych na terenie Gu-
bina.

¯ona Anna zajmowa³a siê wychowaniem dzieci - ju¿ w Gubinie uro-
dzi³y siê córki Zdzis³awa i Teresa - i prowadzeniem ma³ego przydomowe-
go gospodarstwa rolnego. Gdy dzieci podros³y podjê³a pracê w sklepie
Spó³dzielni Inwalidów. W 1966 r. znalaz³a siê w grupie pierwszych Po-
lek zatrudnionych w Zak³adach W³ókien Sztucznych w Guben, gdzie
przepracowa³a do chwili przejœcia na emeryturê.

Pañstwo Kuchciakowie do¿yli sêdziwego wieku mieszkaj¹c we w³a-
snym domku (tym samym od 1946 r.) zajmuj¹c siê upraw¹ ogródka -
jednego z ³adniejszych przy tej ulicy. Odznaczeni zostali medalem "Za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie". Za ¿ycia dochowali siê 6 wnucz¹t i 6
prawnucz¹t. Andrzej Kuchciak zmar³ 15.01.2010 r., Anna 14.02.2011 r.
Pochowani na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.

Opracowa³ Adam Leda
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XIX wiek, to czas szczególnych przemian nie tylko w rozwoju przemy-
s³u, ale równie¿ w mentalnoœci ówczesnych ludzi. W tym okresie zaczêto
zwracaæ coraz wiêksz¹ uwagê na w³asne otoczenie i jego wygl¹d. W prawie
ka¿dym mieœcie powstawa³y towarzystwa upiêkszania miasta, które przy-
czyni³y siê miêdzy innymi do rozebrania murów obronnych szeregu starych
miast. Tak te¿ by³o w Gubinie. Zainteresowania skierowa³y siê ku  przesz³o-
œci  w³asnej ziemi bardziej ni¿ do tej pory. Przejawia³o siê to miêdzy innymi
w szybkim rozwoju muzealnictwa jak i archeologii. To te¿ okres, gdzie sze-
reg dotychczasowych prywatnych kolekcji zbieranych przez pokolenia do-
czeka³o siê opracowania. Powstawa³y pierwsze prace naukowe poœwiêcone
prehistorii. Stworzono podstawy usystematyzowania dotychczasowej wie-
dzy w dziedzinie klasyfikacji zabytków i osadzeniu ich w epokach wyodrêb-
nionych przez pierwszych archeologów.

W archeologii mianem skarbu okreœlane jest skupisko przedmiotów  zde-
ponowane na niewielkiej przestrzeni na przyk³ad w naczyniu. Mo¿e to
te¿ byæ pojedynczy przedmiot. Zwykle jednak skarbem s¹ znaleziska gro-
madne,  cenne dla  okresu, w którym je schowano. Mog¹ to byæ przedmioty
w postaci broni, ozdób, które dla mieszkaj¹cych tu ludzi by³y surowcem
niezwykle cennym. Dla archeologów skarby zdeponowane w ziemi, w ró¿-
nych okresach, dostarczyæ mog¹ bardzo wielu cennych informacji, zarówno
o samych przedmiotach, umiejêtnoœciach ludzi, którzy je wytworzyli, czy o
samym miejscu, gdzie dany skarb zosta³ znaleziony, a prêdzej schowany.

Wœród szeregu informacji zamieszczanych w ówczesnych czasopismach
o regionalnych znaleziskach znalaz³y siê wiadomoœci o odkryciach skarbów
równie¿ na Ziemi Gubiñskiej. Zapewne te zainteresowania, wiêksza œwia-
domoœæ mieszkañców przyczyni³a siê do faktu, ¿e w ci¹gu XIX wieku odno-
towano tylko z wczesnych okresów epoki br¹zu a¿ 9 skarbów. Informacje o
ich znalezieniu znalaz³y siê w prasie lokalnej jak i czasopismach specjali-
stycznych.

1. I tak w zbiorach British Museum w Londynie znajduje siê ostrze
sztyletu pochodz¹ce ze skarbu odkrytego przed 1900 rokiem w torfie na
obszarze miejscowoœci Biecz. W sk³ad tego znaleziska wchodzi³y równie¿ 2
naszyjniki wykonane z prêta br¹zowego z koñcami rozklepanymi i zwiniê-

Skarby wczesnobr¹zowe
z Ziemi Gubiñskiej
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tymi w uszka. Niestety naszyjniki zaginê³y.
2. Równie¿ z Biecza pochodzi³ kolejny skarb, który do II wojny œwiato-

wej znajdowa³ siê w zbiorach hr. Brühla w Brodach. Wed³ug przekazanych
w literaturze informacji do skarbu nale¿a³o 5 masywnych obrêczy znalezio-
nych prawdopodobnie w bagnie. Egzemplarz z kolekcji  hr. Brühla mia³
rdzeñ gliniany. Ca³oœæ zaginê³a.

3. Do kolekcji  hr. Brühla nale¿a³ równie¿ skarb pochodz¹cy z miejsco-
woœci  Brody. W jego sk³ad wchodzi³y 4 masywne obrêcze i 2 naszyjniki.
Dalsze jego losy nie s¹ znane.

4. W zbiorach dawnego Gimnazjum w Gubinie Hugo Jentsch opiekowa³
siê skarbem 5 owalnych obrêczy o silnie zwê¿onych koñcach. Skarb ten
zosta³ wykopany na zachód od wsi Czarnowice na wzgórzu po³o¿onym na
pó³noc od drogi. Obecne jego losy nie s¹ znane.

5. W 1880 roku na polu ogrodnika Mettkego po³o¿onym na prawo od
drogi prowadz¹cej z Datynia znaleziono 5 jednakowych masywnych obrêczy
wykonanych z br¹zu, których koñce by³y poprzecznie karbowane po 8 i 9
naciêæ. Ca³oœæ skarbu trafi³a do kolekcji hr. Brühla. Niestety tak jak ca³a
kolekcja w wyniku dzia³añ wojennych zagin¹³.

6. Niewiele informacji mamy na temat znalezionego skarbu z Krzesin.
W jego sk³ad mia³y wchodziæ 2 masywne naszyjniki (bransolety?) i frag-
ment trzeciego. Znaleziony zosta³ najprawdopodobniej przed 1929 r. w zwi¹zku
z publikacj¹ W. Bohm z 1935.

7. Niegdyœ w zbiorach hr. Brühla w Brodach znajdowa³ siê skarb od-
kryty na obszarze miejscowoœci Kumia³towice. Zosta³ on odkryty w naczy-
niu glinianym. Znajdowa³o siê w nim 17 naszyjników z prêta br¹zowego z
ostrymi koñcami; 7 naszyjników z prêta br¹zowego z koñcami rozklepany-
mi i zwiniêtymi w uszka; 6 owalnych obrêczy z koñcami niezdobionymi,
odlanych na rdzeniu glinianym; niezdobiony naramiennik oraz ozdobna tarcz-
ka z bia³ego metalu.

8. Przed 1893 rokiem na g³êbokoœci 0,3 m na terenie miejscowoœci  Sa-
dzarzewice odkryto skarb br¹zowy w naczyniu glinianym, które sta³o na
p³askim kamieniu i by³o nakryte p³ytk¹ kamienn¹ z niebieskawo-brunatne-
go piaskowca. W nim znajdowa³o siê: 6 siekierek; 3 owalne obrêcze; 2 bran-
solety spiralne o 9 i 10 zwojach. Bransolety spiralnie obejmowa³y 6 siekie-
rek, 3 ostrzami ku górze i 3 ostrzami na dó³, natomiast grube obrêcze le¿a³y
jedna na drugiej. Skarb zagin¹³ przed 1933 rokiem.

9. Do okresu miêdzywojennego, kiedy zagin¹³, w kolekcji Klemma w
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DreŸnie znajdo-
wa³ siê skarb br¹-
zowy z Wêglin.
Zosta³ on znale-
ziony na ³¹ce
przed 1826 ro-
kiem. W jego
sk³ad wchodzi³o:
6 owalnych obrê-
czy ze zwê¿onymi
koñcami ; 7 na-
szyjników z koñ-
cami rozklepany-
mi i zwiniêtymi w
uszka; 3 siekier-
ki z brzegami;
ozdobna p³ytka; 3 ³ukowate  prêty (surowiec?); bransoleta spiralna - mo¿e
raczej 2 egz. i 1 fragment  skrêtu o powrotnym zwoju.

W momencie gdy podstawowym surowcem do produkcji narzêdzi by³ przede
wszystkim kamieñ pojawienie siê l¿ejszego w transporcie i ³atwiejszego w
obróbce br¹zu by³o wielkim krokiem naprzód. Okres ten przypada na na-
szym terenie na ok. 3800 lat temu, gdy pojawia siê grupa ludnoœci pos³ugu-
j¹ca siê przedmiotami z br¹zu. Archeolodzy w swych opracowaniach lud-
noœæ tego okresu nazwali reprezentantami kultury unietyckiej od nazwy
miejscowoœci Únìtyce pod Prag¹, gdzie po raz pierwszy odkryto charaktery-
styczny zestaw, wyró¿niaj¹cych t¹ kulturê, przedmiotów. Czêsto znaleziska
gromadne z tego czasu przypisywane s¹ bezpoœrednio metalurgom. Czy po-
s³ugiwanie siê t¹ umiejêtnoœci¹ w owym czasie nobilitowa³o. Byæ mo¿e tak.
Pocz¹tkowo by³y to przedmioty bêd¹ce  importami. Z chwil¹ opanowania
umiejêtnoœci obróbki metalu zniszczone przedmioty stawa³y siê surowcem
do wytwarzania kolejnych nowych. Z czasem ulegaj¹ce zmianie podstawo-
we wzorce mog³y staæ siê specyficznymi rodzimymi wytworami. St¹d wystê-
powanie w skarbach zniszczonych przedmiotów, czy wrêcz pó³surowca z
br¹zu. Wszystko by³o cenne dla ich w³aœciciela i stanowi³o o jego stanie
posiadania. Najprawdopodobniej w chwili jakiegoœ zagro¿enia wy¿ej wymie-
nione skarby zosta³y ukryte byæ mo¿e jako kapita³ na powrót po miniêciu
zagro¿enia, lub jako depozyt czasowy, który nigdy nie zosta³ odnaleziony

Przyk³ady ozdób, narzêdzi i naczyñ z kultury unietyckiej wed³ug W.
Sarnowskiej (a, b, c - ze skarbu w Kumia³towicach; f - rekonstrukcja
uk³adu naczynia i kamieni w momencie odkrycia skarbu z Sadzarze-
wic).
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przez chowaj¹cego. Zastanawiaj¹cym jest te¿ fakt deponowania niektórych
ze skarbów na terenie bagien. Byæ mo¿e oprócz ukrywania skarbu przed
zagro¿eniem, deponowano te¿ to co by³o cenne w formie ofiar ówczesnym
bóstwom.

Stosunkowo du¿a iloœæ znalezisk z XIX wieku mog³a byæ te¿ wynikiem
prowadzonych prac ziemnych zwi¹zanych z melioracjami terenu, albo te¿
penetracj¹ szlaków, gdzie powstawa³a kolej.

Dalszy los ponownie odkrytych depozytów w wiêkszoœci pokrzy¿owa³a II
wojna œwiatowa. Likwidacja kolekcji  i lokalnych placówek muzealnych,
brak ludzi o odpowiedniej wiedzy, sytuacja tych terenów po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych spowodowa³a rozproszenie lub wrêcz zniszczenie tej czê-
œci ludzkiego dziedzictwa.

Okres nam wspó³czesny w znacznie mniejszym stopniu ujawnia depozy-
ty z wczesnego okresu epoki br¹zu. Mo¿emy tu wymieniæ odkryty w latach
60.XX wieku skarb 148 przedmiotów br¹zowych z Bresinschen,  czy bêd¹ce
w opracowaniu znaleziska 2 bere³ sztyletowych z Kozowa odkrytych w 2010
roku jak i skarbu 48 przedmiotów z br¹zu zdeponowanych w naczyniu od-
krytych w  Marcinowicach pod Krosnem Odrzañskim w 2011 roku.

Nowe dzieje ponownie odkrytym skarbom mo¿e pisaæ nasze pokolenie
analizuj¹c ka¿dy szczegó³ i detal zapisany na metalu, w otoczeniu gdzie
depozyty odkryto, czy prowadzonych specjalistycznych analizach. Po tych
wszystkich zabiegach zabytki te bêdzie móg³ zobaczyæ zwiedzaj¹cy Izbê
Muzealn¹ w Gubinie, czy Muzeum Archeologiczne Œrodkowego Nadodrza.
Zanim to jednak nast¹pi spróbujemy z nich odczytaæ dzieje tego czasu i
opracowaæ w publikacjach dla tych wszystkich, których interesuje  historia
rozwoju myœli i umiejêtnoœci technicznych nas ludzi, ale kiedyœ.

Marlena Magda-Nawrocka

Tak jeszcze niedawno wygl¹da³y
sklepy na ul. Wyspiañskiego
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 Osadnictwo wojskowe nie by³o wy-
tworem, który zaistnia³ po II Wojnie
Œwiatowej. Postulaty przyznawania zie-
mi polskim osadnikom na Kresach
Wschodnich pojawi³y siê ju¿ w 1919
roku, a ich motywem by³a chêæ nagra-
dzania wysi³ku ¿o³nierzy i umocowania
polskoœci na Kresach Wschodnich. Pod-
staw¹ prawn¹ w tej sprawie by³y dwie
Ustawy Sejmowe z 1920 roku. Osadnic-
two Wojskowe drugi raz zaistnia³o po II
Wojnie Œwiatowej, tym razem na Kre-
sach Zachodnich, bowiem gdzieœ trzeba
by³o rozmieœciæ polskich ¿o³nierzy i ich
rodziny, dawnych mieszkañców Kresów
Wschodnich.

W czerwcu 1945 roku dla osadnic-
twa wojskowego wyznaczono 12 przygra-
nicznych powiatów, w tym powiat gu-
biñski. Wobec tego faktu zaistnia³a po-
trzeba wypêdzenia ludnoœci niemieckiej latem 1945 roku. Wi¹za³o siê to z
planem osiedlenia siê w przygranicznych powiatach wzd³u¿ Odry i Nysy
³u¿yckiej demobilizowanych polskich ¿o³nierzy i ich rodzin. Mia³y one two-
rzyæ zbiorowoœæ gotow¹ do pierwszego przeciwstawienia siê ewentualnemu
ponownemu zagro¿eniu ze strony Niemiec.

Wiêkszoœæ mieszkañców - Niemców powiatu gubiñskiego - zosta³a wypê-
dzona ze swoich domostw na zachodni brzeg Nysy £u¿yckiej w czerwcu -
lipcu 1945 r. W powiecie gubiñskim w po³owie 1946 roku mieszka³o zaled-
wie 600 Niemców.

Zapocz¹tkowane z wielkim trudem osadnictwo cywilne na terenie Ziemi
Gubiñskiej w czerwcu 1945 roku czêœciowo zosta³o zahamowane w zwi¹zku

Osadnictwo wojskowe w
powiecie gubiñskim
po II Wojnie Œwiatowej

Osadnicy wojskowi w Gubinie
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z przeznaczeniem powiatu gubiñskiego pod osadnictwo wojskowe. Podstawê
prawn¹ stanowi³ Rozkaz Naczelnego D-cy Wojska Polskiego wydany
5.VI.1945 roku oraz Instrukcja z 15.VI.1945 r., w której szczegó³owo spre-
cyzowano warunki i sposób prowadzenia wojskowej akcji osadniczej.

Osadnictwo wojskowe przyczyniæ mia³o siê do szybkiego zasiedlenia Zie-
mi Gubiñskiej, jak te¿ innych terenów Ziem Zachodnich i Pó³nocnych. Kie-
rownicz¹ rolê w pocz¹tkowej fazie Osadnictwa Wojskowego sprawowa³ Ge-
neralny Inspektorat Osadnictwa Wojskowego z gen.brygady K.Œwierczew-
skim na czele, który prowadzi³ tê akcjê przy pomocy Komisji Osadnictwa
Wojskowego w Poznaniu z gen.brygady  J.Mierzycanem na czele.

Ni¿szy szczebel wojskowy na terenie powiatu gubiñskiego stanowi³ Ob-
wodowy Inspektorat na czele którego sta³ lokalny dowódca dywizji. Powiat
gubiñski nale¿a³ do 11. obwodu na czele którego sta³ dowódca 11 Dywizji
Piechoty p³k Czartoryski ze swoim sztabem. Sztab wówczas stacjonowa³ w
Lubsku (Zemsz).

W pierwszym okresie w powiecie gubiñskim, podobnie jak i w innych
powiatach przeznaczonych pod osadnictwo wojskowe, odpowiedzialny by³
komendant wojskowy, a póŸniej Inspektor Osadnictwa Wojskowego.

W powiecie gubiñskim pocz¹tkowo akcjê osadnictwa wojskowego mia³
prowadziæ kpt. Siedlecki oraz kpt.Bomba, delegowani z 11 Pu³ku Piechoty,
a od wrzeœnia chor.Pietkiewicz. Z chwil¹ zorganizowania w Gubinie In-
spektoratu Osadnictwa wojskowego funkcj¹ szefa obj¹³ por. Rozmus.

Do czasu nap³ywu osadników wojskowych w powiecie Gubin pojawi³y
siê najpierw grupy operacyjne, organizowane i wys³ane w teren przysz³ego
osadnictwa wojskowego, przez poszczególne jednostki wojskowe, z zadaniem
typowania zabezpieczenia i przygotowania obiektów gospodarczych i miesz-
kaniowych dla tych ¿o³nierzy i jednostek, które wyrazi³y chêæ osiedlenia na
Ziemi Gubiñskiej. Pierwsze Grupy Operacyjne na teren powiatu gubiñskie-
go przyby³y w lipcu 1944 roku. 45 - osobowa grupa z 2 Zapasowego Pu³ku
£¹cznoœci, 20 - osobowa grupa z por. Bartnikowem na czele z 4 Brygady
In¿ynieryjno - Saperskiej oraz 20 - osobowa grupa z por. Rabczukiem z DOW
Lublin.

W sierpniu przybywaj¹ dalsze grupy operacyjne m.in.100-osobowa gru-
pa z dowódc¹ kpt. Siedleckim z I Armi W.P., która objê³a równie¿ osadnic-
two wojskowe w czêœci powiatu ¿arskiego. W tym czasie przyby³a równie¿
20-sto osobowa grupa pod dowództwem ppor. Trêbacza z 11 Warszawskiego
Punktu Przesy³kowego, oraz 32 - osobowa grupa z dowódc¹ por. Szydlerowi-
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czem z DOW Lublin.
Praca tych grup operacyjnych by³a bardzo trudna, poniewa¿ dzia³a³y

one na terenie ma³o znanym, niekiedy pustym, spl¹drowanym i opuszczo-
nym przez ludnoœæ niemieck¹.

Okolice na kierunku g³ównego natarcia wojsk radzieckich i polskich
by³y przez wycofuj¹ce siê wojska hitlerowskie zaminowane i niedostêpne.
Wsie by³y opuszczone i zniszczone w czasie dzia³añ wojennych. Domy ogra-
bione, ziemia piaszczysta pe³na ugorów. Czêœæ ziemi obsiana, zbo¿a dojrza³e
czeka³y na zbiór, lecz nie by³o komu zbieraæ.

Osiedlaj¹cy siê zdemobilizowani ¿o³nierze zamieniali karabin na p³ug i
zabierali siê do intensywnej pracy, by zebraæ zbo¿a, by zabezpieczyæ utrzy-
manie swoich rodzin i znajomych s¹siadów w ¿ywnoœæ.

Na terenie powiatu gubiñskiego istnia³o wiele przyczyn obiektywnych i
subiektywnych niesprzyjaj¹cym osadnictwu wojskowemu. Ludzie, którzy
wiele prze¿yli w czasie wojny, po wojnie musieli, nadal stanowiæ barierê
chroni¹c¹ kraj przed niebezpieczeñstwem, odbudowywaæ zniszczony teren
w mieœcie i na wsi. To stanowi³o dla nich olbrzymie wezwanie. Nie licz¹c
faktu, ¿e w dalszym ci¹gu nara¿ali siê na niebezpieczeñstwo ze strony gra-
suj¹cych jeszcze na tym terenie band niemieckich wilko³aków i grasuj¹-
cych jeszcze niedobitków armii hitlerowskiej. Stan taki istnia³ jeszcze do
sierpnia 1945 roku.

Z chwil¹ ukazania siê dekretu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego
o czêœciowej demobilizacji wojska, zaczêli nap³ywaæ na teren powiatu gubiñ-
skiego zdemobilizowani ¿o³nierze oraz wczeœniej zdemobilizowani wraz z
rodzinami z terenów wschodnich. Nap³yw transportów z rodzinami, z tere-
nów wschodnich, przed³u¿a³ siê do grudnia 1945 roku.

£¹cznie do koñca 1945 roku na terenie powiatu gubiñskiego osiedli³o siê
1500 osadników wojskowych, a w lutym 1946 roku liczba ich wzros³a do
1600. Mimo wielu wysi³ków wyniki tej akcji by³y niezadowalaj¹ce. Nie gwa-
rantowa³y realizacji wytycznych partii i rz¹du w sprawie najszybszego za-
gospodarowania terenu powiatu lubiñskiego.

W sierpniu dowódca 11 Dywizji Piechoty gen.bryg. Czartoryski jako in-
spektor Wojskowego Obwodu Osiedleñczego otrzyma³ rozkaz dopuszczenia
czêœciowo osadników cywilnych, którzy nawet mimo woli osiedlili siê na
terenie gubiñskim. W zwi¹zku ze zmianami jakie zaistnia³y w przepisach i
zarz¹dzeniach w³adz centralnych we wrzeœniu i paŸdzierniku 1946 roku
nast¹pi³a reorganizacja organów prowadz¹cych osadnictwo wojskowe, zmie-
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rzaj¹ce do œciœlejszego po³¹czenia z osadnictwem cywilnym. Dokonano scen-
tralizowania dzia³alnoœci organów zajmuj¹cych siê osadnictwem. Przepro-
wadzona reorganizacja mia³a du¿e znaczenie dla szybszego zasiedlenia i
zagospodarowania Ziemi Gubiñskiej.

W wyniku wojskowej i cywilnej akcji osiedleñczej prowadzonej w 1945
roku, do koñca grudnia, osiedli³o siê w powiecie gubiñskim ponad 4.000
osadników, w tym 2.129 w Gubinie.

Gminy liczba ludnoœci w/g stanu na dzieñ
1.IX.1945 r. 3.XII.1947 r.

m. Gubin 2.591 2.129
gm. Biecz 68 182
gm. Czamowice 154 780
gm. Marko sice 93 233
gm. Pole 184 168
gm.Wa³owice 204 572

ogó³em 3.294 4.064

Wyniki akcji osiedleñczej w 1945 roku by³y jeszcze na ogó³ skromne. Na
terenie ca³ego powiatu osiedli³o siê nieca³e 10% stanu ludnoœci w stosunku
do 1939 roku. 14 lutego 1946 roku przeprowadzono Powszechny Sumarycz-
ny Spis ludnoœci, który ujawni³, i¿ na terenie powiatu gubiñskiego jest 6.174
mieszkañców, w tym w Gubinie 3.040 osób. Spis ujawni³ i uj¹³ do ogólnej
statystyki zamieszkanych na tych terenach Niemców, a by³o ich ponad 1.000
osób.

Akcja osiedleñcza w powiecie gubiñskim w 1946 roku znacznie siê wzmo-
g³a, mimo to napotyka³a ona na wiele trudnoœci.

Przybywaj¹ce transporty z osadnikami, z ka¿dym dniem powiêksza³y
iloœæ ludnoœci w powiecie. Ka¿dy nowo przyby³y transport w³adze osiedleñ-
cze zmuszone by³y najpierw przeprowadziæ agitacjê, rozwoziæ osadników po
terenie, pokazywaæ osady i kontaktowaæ ich z mieszkañcami, tj. z miesz-
kañcami, którzy ju¿ osiedlili siê. Czêsto uciekano siê do pomocy czynników
urzêdowych, starosty, dowódcy jednostek wojskowych, stacjonuj¹cych na
tych terenach, a nawet ksiê¿y proboszczów na parafiach, aby pomogli w
przekonaniu tych ludzi do osiedlania. Rodziny osadników obawia³y siê osie-
dlaæ przy granicy w obawie przed niebezpieczeñstwem ze strony Niemiec,
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gdy¿ naród polski dozna³ wiele cierpieñ w okresie okupacji od w³adz hitle-
rowskich Niemiec. St¹d ta obawa.

W okresie od czerwca 1945 roku do 31.XII.1947 roku w powiecie gubiñ-
skim osiedli³o siê 3.000 osadników. Stan ludnoœci polskiej w dniu 31.XII.1947
r na ca³ym terenie powiatu osi¹gn¹³ 12.555 mieszkañców, w tym w Gubinie
4.821 osób. Nale¿y podkreœliæ fakt, ¿e du¿e znaczenie w przeprowadzeniu
akcji osadnictwa wojskowego na terenie powiatu mia³ Zwi¹zek Osadników
Wojskowych "ZOW". Zwi¹zek, jako organizacja kombatancka, powsta³a w
1946 roku, w oparciu o zorganizowane samorzutnie przez osadników woj-
skowych tak zwane terenowe ''Ko³a ¿o³nierzy". Skupia³a ¿o³nierzy zdemo-
bilizowanych z wojska i osiedlonych na terenach Ziem Odzyskanych Polski
w 1945-1948 roku.

Zwi¹zek Osadników Wojskowych propagowa³ wœród ¿o³nierzy zdemobili-
zowanych akcjê osiedleñcza, na terenach Ziem Zachodnich i Pó³nocnych,
udziela³ im pomocy materialnej, pomaga³ w formalnym za³atwianiu tytu³ów
w³asnoœci na przydzielone gospodarstwa, organizowa³ dostawê ¿ywego in-
wentarza, sprzêtu gospodarskiego, patronowa³ w akcji zwi¹zanej z rozwo-
jem szkolnictwa zawodowego wœród osadników wojkowych, reprezentowa³
ich interesy wobec w³adz pañstwowych. Organizacja Osadników Wojsko-
wych dzieli³a siê na okrêgi, oddzia³y i ko³a. Okrêgi pod wzglêdem obszaru
pokrywa³y siê z granicami województw, oddzia³y z granicami powiatów, na-
tomiast ko³a by³y zak³adane w ka¿dej wsi i w miejscowoœciach gdzie znajdo-
wa³o siê nie mniej ni¿ 10 cz³onków.

Dziêki aktywnej dzia³alnoœci ZOW, akcja osiedleñcze ¿o³nierzy zdemobi-
lizowanych rozwija³a siê bardzo dynamicznie. Do lipca 1947 roku wojskowi
osadnicy na terenie by³ego powiatu gubiñskiego gospodarowali ju¿ na 420
gospodarstwach rolnych.

Pañstwo w miarê swych mo¿liwoœci spieszy³o z pomoc¹ dla osiedlaj¹cych
siê osadników przydzielaj¹c po¿yczki na remont zagród i zagospodarowanie,
przydzielano inwentarz ¿ywy i martwy.

Dla wzmo¿enia i zaktywizowania osadnictwa na terenie powiatu uru-
chomiono w tym czasie specjalne kredyty w formie dotacji, po 10 tysiêcy
z³otych na ka¿d¹ rodzinê. Ponadto ka¿dy osadnik móg³ otrzymaæ po¿yczkê
w wysokoœci 80-100 tyœ. z³otych na zakup inwentarza i zagospodarowanie.

Narodowy spis powszechny przeprowadzony z dnia 3.XII.1950 r. wyka-
za³, ¿e na terenie powiatu gubiñskiego zamieszkiwa³o ³¹cznie 13.302 osób w
tym w mieœcie Gubin 8.973.
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W wiêkszoœci nowo kszta³tuj¹ce siê spo³eczeñstwo powiatu gubiñskiego
rekrutowa³o siê przewa¿nie z przyby³ych osadników pochodz¹cych niemal
ze wszystkich zak¹tków ziem polskich, a tak¿e reemigrantów z wielu pañstw.

Najwiêksz¹ grupê ludnoœci na terenie powiatu reprezentowa³y grupy
zza Bugu, a liczba ta w 1950 roku wynosi³a 6.247 osób. Pozosta³a czêœæ to
ludnoœæ z centralnej Polski oraz 3,6 % stanowi³a ludnoœæ autochtoniczna. Z
centralnej Polski najwiêcej do powiatu gubiñskiego przyby³o z woj. poznañ-
skiego - 2.300 osób. Nowa spo³ecznoœæ powiatu gubiñskiego tworzy³a w tym
czasie typow¹ mozaikê regionaln¹, obejmuj¹c¹ wiele grup ludnoœci ró¿ni¹-
cych siê zewnêtrznymi formami bycia, przyzwyczajeñ, sposobami gospoda-
rowania, mieszkania i wys³awiania siê (mow¹). Wystêpowa³y wœród tej lud-
noœci du¿e zró¿nicowania psychiczne, wykszta³cenie pod wp³ywem ró¿nych
tradycji kulturowych, warunków cywilizacyjnych, a nawet systemów ustro-
jowych i gospodarczych. Utrudnia³o to adaptacjê i integracjê spo³eczn¹. Pierw-
szo fazê bezpoœredniego po zetkniêciu siê i zderzeniu poszczególnych grup
ludnoœci osiedlaj¹cej siê w powiecie, cechowa³o niemal powszechne zjawisko
wspó³¿ycia, na zasadzie pochodzenia regionalnego. W procesie powolnego
zrastania siê i powstawania nowej spo³ecznoœci, wa¿n¹ rolê odgrywa³o po-
czucie wspólnej przyjaŸni narodowej oraz œwiadomoœæ wype³nienia tej samej
historycznej roli zaludnienia i zagospodarowania nowych ziem zachodnich.
Szko³a, zak³ady pracy i polityka pañstwa, d¹¿¹c¹ do stworzenia jak najko-
rzystniejszych warunków dla osadników, przyczynia³y siê do przyspiesze-
nia procesów integracyjnych.

Pe³ny proces integracji spo³ecznej i tworzenia siê spo³ecznoœci obecnie
zamieszkuj¹cej Ziemiê Gubiñsk¹ trwa³ szereg lat.

Zasiedlenie i zagospodarowanie Ziemi Gubiñskiej przez osadników by³o
czêœci¹ olbrzymiego przedsiêwziêcia, koniecznoœci¹ sta³ siê fakt uregulowa-
nia stosunków w³asnoœciowych i przyznania tytu³ów w³asnoœci dotychcza-
sowym u¿ytkownikom poniemieckich obiektów gospodarczych.

Wszystko, co na tym terenie by³o poniemieckie, a nie stanowi³o w³asno-
œci autochtonów, nale¿a³o do pañstwa. Osadnicy przybywaj¹cy na teren po-
wiatu gubiñskiego otrzymywali obiekty gospodarcze i ziemiê ale byli tylko
u¿ytkownikami, a nie w³aœcicielami.

Ustawowe ustalenie stosunków w³asnoœciowych i nadanie ziemi dotych-
czasowym u¿ytkownikom wymaga³o pewnego czasu, stabilizacji i œrodków
pieniê¿nych.

Polska Partia Robotnicza od pocz¹tku sta³a na. stanowisku, ¿e ziemia
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³¹cznie z zabudowaniami i inwentarzem, któr¹ otrzymali indywidualnie osad-
nicy, winna staæ siê ich w³asnoœci¹. W dniu 17 sierpnia 1946 roku na tere-
nie powiatu gubiñskiego wydano zarz¹dzenie w sprawie uregulowanie pra-
wa w³asnoœci w osadnictwie rolnym. Pracê przeprowadzi³y powo³ane komi-
sje w zwi¹zku z Dekretem z dnia 6 wrzeœnia 1946 roku "O Ustroju Rolnym
i Osadnictwie". Repatrianci i osadnicy wojskowi otrzymali prawa w³asnoœci
u¿ytków rolnych od 5 do 7 hektarów, w zale¿noœci od gruntów glebowych. W
styczniu 1947 r. zarz¹dzeniem Ministerstwa Ziem Odzyskanych i Minister-
stwa Rolnictwa, powo³ane zosta³y komisje osadnictwa rolnego, które stano-
wi³y jedyn¹ w³adzê do orzekania i wydawania lub cofniêcia decyzji aktu
nadania. Du¿a trudnoœæ w pracach uw³aszczeniowych na terenie powiatu
gubiñskiego sprawia³ brak map kastralnych. W zwi¹zku z tym trzeba by³o
dokonywaæ niezwykle pracoch³onnych i kosztownych nowych pomiarów
gruntów.

Brak odpowiedniej iloœci fachowców przed³u¿a³o sprawy. Pierwsze akta
nadania wydano 9 marca 1947 roku. Wrêczenie ich mia³o charakter nie-
zwykle uroczysty i odbywa³o siê przy wspó³udziale licznych delegacji ch³op-
skich i przedstawicieli partii polityczny i spo³ecznych.

Do 1949 roku w powiecie gubiñskim akt nadania w³asnoœci gospodarstw
rolnych otrzyma³o 1.840 osadników wojskowych.

Gubin, miasto powiatowe, w okresie dzia³añ wojennych zniszczone zo-
sta³o w 80%. Dokonano przeliczenia strat w z³otówkach na sumê 90 miliar-
dów z³ przedwojennych.

Z piêknego miasta Gubina licz¹cego po obu stronach miasta niemal 50
tysiêcy mieszkañców œladu prawie nie zosta³o. Piêkna panorama miasta
zamieni³a siê w istne rumowisko.

Taki obraz miasta i jego okolic powsta³ w wyniku II Wojny Œwiatowej,
jako spuœcizna po armii hitlerowskiej. Wszystko to wp³ywa³o demobilizuj¹-
co na przybywaj¹cych tu osadników wojskowych i cywilnych, by doprowa-
dziæ do jak najszybszego zagospodarowania miasta i Ziemi Gubiñskiej. Wy-
maga³o to olbrzymiego wysi³ku i pracy ca³ego spo³eczeñstwa gubiñskiego.
Temu dzie³u poœwiêcili siê najbardziej oddani i zahartowani pionierzy i osad-
nicy wojskowi na terenie miasta, jak Rozmus Micha³, Jelonek Micha³, Jan
Ga³uszka, Jan Poklepa, Ludwik Ko³odziejski, Jan B³aszczyk, Tadeusz Ba-
naszkiewicz, Julian Garecki, Hieronim Sobo³ta, Jan Konieczny, Feliks Bo-
bek, Boles³awa Baranowska, Mieczys³aw Mierzyñski, Micha³ Bortkiewicz,
Józef Konopko, Kazimierz Jaœkowiak i wielu innych osadników. Z terenu
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gminy Czarnowice: Marian Drozdowski, Baltazar Zakrzewski, Stanis³aw
Kotapski, Wojciech Szymura, Antoni Deszcz, Kazimierz Turowski, Stefania
Kadajska, Bronis³aw Mazurkiewicz, Ludwig Sarbinowski, Jan Spycha³a.
Na terenie gminy Wa³owice: Jan Poleszuk, Jan Warzecha, Franciszek Bu³a,
H.Œmigiel. Na terenie gminy Pole: Józef Kie³bowicz, Jan Szymaniec, Kazi-
mierz Drozdowski, Wiktor Wawrzonek, Jan Pazera, Józef Jarosz, Jan Czer-
wiñski. Na terenie gminy Grabice: Stanis³aw Bednarz, J. Jagie³³o, Marian
Kaczmarek, Jan Sagan, Bogdan Stró¿niak. Na terenie gminy Biecz: Jan
Bielak, Fuczy³o, Marian Kaczmarek, Marcin Kulczyk, Piotr Machnicki,
Micha³ Fronczak, Jan Popiel.

W latach 50-tych nast¹pi³a stagnacja i uci¹¿liwoœæ osiedlania siê w po-
wiecie gubiñskich ze wzglêdu na zezwolenia zamieszkania w strefie nadgra-
nicznej. Przyjazny klimat wróci³ dopiero po 1956 roku.

Artyku³ zosta³ napisany na podstawie zapisów Kroniki Zarz¹du Miej-
skiego ZBOWiD w Gubinie oraz ustnych relacji weteranów i pierwszych
osadników wojskowych  z powiatu gubiñskiego: p³k Miko³aja Gaczyñskie-
go, Wiktora Wawrzonka by³ego wiêŸnia obozu Mathausem, osadnika woj-
skowego Jana Kuprewicza, Baltazara Zakrzewskiego osadnika wojskowe-
go, pierwszego Wójta Gminy Czarnowice, Sobo³ty Hieronima weterana, osad-
nika wojskowego.

opracowa³ Jerzy Czabator
Gubin maj 2013

Lata 60. Procesja
Bo¿ego Cia³a
maszeruje ulic¹
22 lipca(dziœ
Rycerska)
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Do Gubina przyje-
cha³am z rodzicami i
rodzeñstwem (brat
Ludwik 12 lat, siostry
Ania 8 lat i Zdzisia 3
latka) na pocz¹tku
paŸdziernika 1945 r.,
ze zburzonej Warsza-
wy. Po 5- letniej oku-
pacji niemieckiej, na-
lotach, bombardowa-
niach, egzekucjach
ulicznych, zostaliœmy
wypêdzeni po upadku
Powstania Warszaw-
skiego do obozu przej-
œciowego w Pruszkowie. Stamt¹d na wygnanie do Kochanowa, gdzie przez 3
miesi¹ce w oborze, w ciê¿kich warunkach przetrwaliœmy do wyzwolenia. W
styczniu 1945 r. w mroŸn¹ pogodê, wracaliœmy do naszej kochanej, rodzin-
nej Warszawy, w której niestety zastaliœmy wypalone domy i zgliszcza. Na
jakiœ czas przyjêli nas znajomi w Podkowie Leœnej. Tam mój ojciec dosta³
rozkaz wyjazdu na Ziemie Zachodnie. I tak znaleŸliœmy siê w Gubinie na ul.
Stalina (Nowotki). Mieszkanie czteropokojowe na I piêtrze, umeblowane,
³azienka, kuchnia, spi¿arnia pe³na zapasów, zabawki, lalki, rowery - istny
raj dla 7-letniego dziecka.

Pierwsz¹ moj¹ kole¿ank¹ by³a m³odsza ode mnie Jasia Grajnert (Graj-
kowska) obecnie Lisiak, z któr¹ do dziœ utrzymujê kontakt. Jasia mieszka³a
w drugiej czêœci domu z rodzicami i rodzeñstwem: Karolem, Józkiem, Zyg-
muntem i Teresk¹, która mieszka tam do dzisiaj. Po dwóch dniach ca³¹
nasz¹ trójkê mama zaprowadzi³a do szko³y przy ul. Warszawskiej (Obroñ-
ców Pokoju). Po drodze spotkaliœmy 7-letni¹ Danusiê Wosiównê, z któr¹
razem posz³yœmy do pierwszej klasy i do dzisiaj siê przyjaŸnimy. Obecnie
mieszka w Sopocie i nazywa siê Moroñ.

Gubin we wspomnieniach
warszawianki
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Nasza klasa by³a bardzo liczna, zosta³am zapisana pod numerem 56.
Uczniowie mieli od 7 do 13 lat. Kierownikiem szko³y by³ p. £oziñski, a opie-
kunem naszej klasy p. Podgórska. Zim¹ 1946 r. nasza szko³a, która mieœci-
³a siê w poniemieckim gimnazjum, zosta³a spalona, a nas przeniesiono do
budynku Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego przy ul. Œwierczewskiego.
Nie by³o ju¿ tych wspania³ych pracowni, pe³nych gablot, eksponatów i po-
mocy. Szko³a by³a biedna i przepe³niona. Po wakacjach czêœæ uczniów wraz
z kierownikiem £oziñskim przesz³a do wyremontowanej szko³y przy ul.
Rac³awickiej. Nasza szko³a otrzyma³a nr 1 i nazwê "Pañstwowa Szko³a
Ogólnokszta³c¹ca stopnia Podstawowego i Licealnego". Dyrektorem tej szko³y
zosta³ p. Mierzyñski, a póŸniej: p. Niezabitowska i p. Poukort. W naszej
szkole uczy³y panie: Œnie¿ka - Chlebna, Ostrowska, Wieszczeczyñska, Or-
³owa oraz panowie: Madej, Molenda, Podzerek, Iranek, Konieczny i nasz
wychowawca Jans.

W 1946r zapisa³yœmy siê z Ani¹ do harcerstwa, nasz¹ zastêpow¹ by³a
Jadzia Fronczak. Razem z nami by³y: Marysia Szarga³ówna, Ircia Arci-
szewska, Tereska Banasiakówna, Antkowiak i Korsakówna. Pierwszy obóz
odby³ siê w Jasienicy. Najbardziej zapamiêta³am kolonie w Niemaszchleba,
gdzie uton¹³ Kazio Wieman (brat naszej kole¿anki Helci), wycieczkê na
wystawê Ziem Odzyskanych we Wroc³awiu, gdzie nocowaliœmy w zburzo-
nym hotelu bez okien oraz koloniê w Ko³obrzegu.

Chocia¿ by³y to bardzo trudne warunki, ile¿ zosta³o po nich wspania³ych
wspomnieñ (budynki bez okien, œwiat³a, wody, z zarwanymi schodami i sien-
nikami napychanymi s³om¹, sto³ówki pod go³ym niebem - to wszystko mia³o
swój urok). Wrócê do pierwszych miesiêcy pobytu w Gubinie. Poza szko³¹
pozna³am nowych kolegów - Henia Kempa i Henia Szperkê, którego ojciec
wypieka³ gor¹cy chlebek na ul. Kosynierów. U pana Chmielewskiego, rzeŸ-
nika z ul. Wojska Polskiego, mo¿na by³o kupiæ pyszne pachn¹ce serdelki, a
po jego wyjeŸdzie masarniê przej¹³ p. Czerwiñski. W sklepie p. Samborskiej
na tej samej ulicy kupowa³am wyœmienite cukierki (raczki, kanoldy, m³yn-
ki). Najlepsze œledzie by³y w sklepie u p. Domaga³y na ul. Plater róg Kosy-
nierów. Mistrz szewski p. Kadziñski z ul. Woj. Polskiego robi³ nam pantofel-
ki do I Komunii Œw., któr¹ przyjê³yœmy 29 czerwca 1947 r. w koœciele pw.
Trójcy Œwiêtej. Proboszczem parafii w tym czasie by³ ks. Stoltman. Pamiê-
tam pierwsz¹ Wigiliê 1945 r. na ulicy Stalina, ¿yw¹ choinkê (srebrny œwierk)
do sufitu, ubran¹ w œliczne, poniemieckie cacka, a my przy stole, ubrane
jak laleczki, œpiewamy kolêdy. Pamiêtam te¿ nasz¹ pierwsz¹ w Gubinie



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG     45

Wielkanoc, harcersk¹ wartê przy grobie Pana Jezusa i ciasto z kruszonk¹
w zakrystii, harcerzy którzy z nami trzymali wartê - W³odka Kempa, Cze-
sia Nawrockiego i Wiesia Makowskiego, Lecha Jutrzenkê, Mietka Mali-
szewskiego, Mietka Bojczuka (którego ojciec by³ listonoszem), Marysiê Pa-
luszyñsk¹, Tereskê Matulewicz, Basiê Jurewicz, Basiê Michalsk¹, Basiê
£agock¹ (jej ojciec mia³ gospodê "Gdynia" na ul Œl¹skiej). To s¹ wspomnie-
nia, po których czujê siê zawsze m³odsza i beztroska.

Pierwszy z¹b rwa³a mi dentystka pani Cybulska na ul. Œl¹skiej, a póŸ-
niej dr Dubowik. Kiedy by³yœmy chore, leczy³ nas pan dr Kunicki. Naszemu
psu Lordzikowi ranê zszywa³ weterynarz Kuczera.

Latem 1946 r. przeprowadziliœmy siê do siedmiopokojowej willi przy ul.
Stromej 9. Tam mieszkaliœmy do wyjazdu z Gubina, 6 stycznia 1954 r. I
choæ tylko 8 lat mieszka³am w Gubinie, by³ to najpiêkniejszy okres mojego
¿ycia. Nie sposób zapomnieæ o pierwszych k¹pielach w Nysie, gdzie czysta
woda i pla¿a pozwala³a dzieciakom spêdzaæ gor¹ce lato. PóŸniej pla¿ê za-
mkniêto, teren wzd³u¿ Nysy zaorano, postawiono zasieki i ustawiono warty.
Jak jestem przy zasiekach, muszê wspomnieæ obóz przejœciowy dla cudzo-
ziemców, który znajdowa³ siê przy Urzêdzie Bezpieczeñstwa na ul. Piastow-
skiej - róg ul. Stalina. By³y to czasy radosne, ale by³y te¿ smutne. Œmieræ
naszych kolegów, którzy ginêli od niewypa³ów - Bobow, œmieræ Pelisa, Ko-
czo³owskiej i El¿uni Zió³kowskiej, matki Wojtka Lisiaka i matki Jurka Wróbla
oraz pierwsze morderstwo przy ul Stromej - pani Laubertowej.

Mile wspominam pierwsze filmy w kinie "Pionier" (potem Iskra): "Œwiat
siê œmieje", "Czarodziejskie ziarno" i zawsze ta sama melodia puszczana
przez p. Jankowskiego "Poczekaj, poczekaj powiem mamie..".

W roku 1946 przyjecha³y dwa transporty z Polakami ze wschodu, a w
nich m.in. Tadzio Rydzek z bratem, matk¹ i ciotk¹, Stasia ¯akowicz z mam¹,
rodzina B³a¿ewiczów, Micha³ Graczew z siostr¹ Nink¹ i matk¹, Bronek Sztu-
kowski z rodzeñstwem, rodzina Hajkowiczów.

W roku 1946 do przedszkola przy ul Lenino prowadzonego przez p. Gie-
niê Pisarek posz³a moja siostra Zdzisia, która wraz z Urszul¹ Dudziak gra-
³a w pierwszych jase³kach. Nie sposób te¿ zapomnieæ o szkolnych akade-
miach i wystêpach uczniów: popisie Ulki Liwerskiej w "Brzózkach", œlicznie
ubranej choince, œwiêtym Miko³aju i prezentach. Wszystko to z czasem siê
skoñczy³o. Na choince zawis³y obrazki fabryk, œwiñ, traktorów i has³a pla-
nu 6-letniego. Dziadek Mróz zast¹pi³ Miko³aja, a uczniowie deklamowali
wiersze komunistyczne. Najlepsze w tym by³y Lucyna Gwiazda i Zosia Buœ-
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ko.
W roku 1949 do Gubina przyjecha³a rodzina Braumanów z 12 letni¹

Lil¹ i 2 letnim Andrzejkiem. Zamieszkali oni na ul. Stromej. Lila zosta³a
zapisana do naszej klasy i od razu siê zaprzyjaŸni³yœmy. Obecnie mieszka w
Kroœnie Odrzañskim i nazywa siê Czech. Jej ojciec trener bokserski, war-
szawiak, zaraz za³o¿y³ z p. Adamskim sekcjê boksersk¹, w której trenowa³
mój brat Ludwik. Do Gubina zjecha³a te¿ z Warszawy rodzina Lange. Pan
Lange - fotograf - zaprzyjaŸni³ siê z moimi rodzicami i dziêki temu mam
wiele zdjêæ z tamtego okresu.

W tym samym czasie z ul. Kosynierów przeprowadzi³a siê na ul. Strom¹
moja najlepsza przyjació³ka Danusia Wosiówna z rodzin¹. Poprzedni ich
dom zajê³a Milicja Obywatelska.

Pamiêtam sadzenie drzew w miejscowoœci Pole pod Gubinem, na które
ca³a klasa jecha³a samochodem ciê¿arowym, wycieczki rowerowe do Kosa-
rzyna i obowi¹zkowe jajka na twardo. Latem zabawy w dwa ognie na skwe-
rze miêdzy ul. Stalina, a ul. Wojska Polskiego, a zim¹ zjazdy na sankach ul.
Strom¹ z Brylami, Kempami, Budniakówn¹, Braumanówn¹, G¹sior ch³op
czy kobieta, Grajnertami, Koz³owskimi, Kuczer¹, Stawickimi, Wosiówn¹,
Siudami, Kazimierczakiem, Szperkami, Wróblewskim, Charczukówn¹,
Matulewiczami, Krzy¿aniakiem, Gwiazd¹, Buœkówn¹, D¹browskimi, Ka-
dziñskimi, Nawrockim i Makowskim. W d³ugie jesienne i zimowe wieczory
organizowaliœmy prywatki u Józia Grajnerta na ul. Stalina i tam przy sta-
rych niemieckich p³ytach uczyliœmy siê tañczyæ. Latem festyny w parku
nad Lubic¹, loterie fantowe, zjazdy na linie przez rzekê i zawody w wor-
kach. Wszystko to mia³o niepowtarzalny swój urok.

W roku 1952 skoñczy³yœmy z Ani¹ szko³ê podstawow¹, której kierowni-
kiem by³ wtedy p. Poukort.  W roku szkolnym 1952/53 przeniesiono go do
nowo otwartego Liceum Wychowawczyñ Przedszkolnych w Oœnie Lubu-
skim, gdzie by³am jego uczennic¹.

6 stycznia 1954 z rodzicami wróci³am do Warszawy, zostawiaj¹c wszyst-
ko i przyjació³. £zy rosi³y nam oczy, a poci¹g nieub³aganie odje¿d¿a³ coraz
dalej i dalej. Nigdzie i nigdy nie œwieci³ tak piêknie ksiê¿yc, nigdzie nie
skrzypia³ tak œnieg pod nogami, jak w tamtych latach w Gubinie, do które-
go czêsto wracam. Ze wszystkimi utrzymujê serdeczne kontakty.

Kiedy po latach z siostrami lub z dzieæmi przyje¿d¿a³am do Gubina zawsze
organizowaliœmy mniejsze lub wiêksze spotkania - u Liii Brauman, p. Sambor-
skiej, p. Lange. M. Paluszyñskiej, Matulewiczów, Wróblewskich, Stawickich, B.
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Michalskiej, J. £apkowskiej, J.H. Polaszyków, B. Jurewicz, A. Szy³kowskiej, H.
Grzecznowskiej, I.J. Hajkowiczów, W.B. Kempów, W.J. Lisiaków, E.K. Grabiów,
E.E. Danków, J.Kaczanowskiej (Tretyn). Najwiêcej spotkañ odby³o siê u Maryli i
Henia Kempów. Jest to mój najserdeczniejszy kolega z tamtych lat. Gdyby nie on
i jego rodzina, pewnie by takich spotkañ nie by³o. Ich serdecznoœæ pozwala³a mi
tak czêsto odwiedzaæ Gubin.

Gdy zbli¿a³y siê moje 50 urodziny postanowi³am odnaleŸæ moich przyjació³ z
tamtych lat. Dziêki Heniowi Kempowi i Szymkowi (Teodorowi Szamañskiemu)
uda³o mi siê odnaleŸæ prawie ca³¹ nasz¹ paczkê m.in.: Tadzia Rydzka, Ryœka
Fronczaka i Tereskê Matulewicz, którzy jak siê okaza³o, te¿ mieszkali w Warsza-
wie. Po 35 latach spotkaliœmy siê u mnie na ul Marsza³kowskiej w Warszawie.
Radoœciom i wspomnieniom nie by³o koñca. I tak minê³y 3 dni.

Jeszcze w tym samym roku (we wrzeœniu 1988) Heniek Kemp, Szymek  i
Edek Grabia wypo¿yczyli namioty od wojska i zorganizowaliœmy spotkanie
w Kostrzynie, w oœrodku obuwniczym, który udostêpni³a p. Obarowa. By³o
to najliczniejsze nasze spotkanie. Przyjechali tam wszyscy ze swoimi rodzi-
nami. By³y te¿ spotkania w innych miastach - w Szczecinie u Szmerków i
Lesi Podniesiñskiej, w Sopocie u Danusi Wosiównej, w ¯ywcu u Heli Wie-
man, w Poznaniu u Irci Budniak i Luci R¹czko, w £asku u Krysi Tokarek,
w Be³chatowie u Marysi Szarga³ównej, w Le¿ajsku u Lucyny Gwiazdy, w
Che³mie u Stasi ¯akowicz, w Kroœnie Odrzañskim u Lili Brauman i Zosi
Charczuk, w Zielonce u Mili Szulc, w Zielonej Górze u £ubganów, u ks.
Grzesia Grzybka, u Lecha Jutrzenki, Danki i Micha³a Graczewów, na któ-
re przyjechali Czesio Nawrocki, Jurek Brzeziñski, Witek Trzaskawka, Lech
Jutrzenka, £ubgany i Cierpiccy oraz Danusia Woœ z Sopotu.

Od 1988r spotykamy siê co kilka lat w Gubinie i w Warszawie, i wci¹¿
odnajdujemy starych kolegów i kole¿anki. Swoje 70. urodziny w 2008 r.
urz¹dzi³am w Warszawie oraz w Gubinie w dawnym kinie Iskra u p. Krzysz-
tofa Kaszka. Przysz³o bardzo wielu przyjació³. Zaszczycili nas te¿ swoj¹
obecnoœci¹: nasz wychowawca p. Janusz Jans z ¿on¹, by³y burmistrz Gubi-
na p. Lech Kiedryczak, dr Gwizdalski z ¿on¹ - Krysi¹ Bitner i liczne grono
cz³onków Stowarzyszenia Pionierów na czele z przewodniczaca Id¹ Kacza-
nowsk¹. Ostatnie spotkanie odby³o siê w czerwcu 2011 r. w Gubinie, u Adka
Ledy.

Barbara Wojciechowska z d. Malinowska
cz³onek Stowarzyszenia Pionierów Miasta Gubina

Warszawa, wrzesieñ 2011 r.
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Pionierzy Ziemi Gubiñskiej
Do napisania artyku³u zmobilizowa³ mnie apel A. Ledy o uzupe³nia-

nie. Nie pochodzê z Gubina, mieszkam tutaj "króciutko" i nie mam w
rodzinie Pionierów, nie nale¿ê do organizacji skupiaj¹cej Pionierów,
wiêc pisanie o gubiñskich Pionierach, bez uwik³añ i  obaw o jakieœ
kumoterstwo, z pewnym dystansem, mo¿e byæ dla mnie ³atwiejsze.

Tadeusz Banaszkiewicz - mieszkaniec Gubina od 1945, pracowa³ w Powiato-
wej Radzie Narodowej. Jego nazwisko dostrzeg³ Czes³aw Osêkowski pisz¹c o gu-
biñskich organizacjach: "Obok partii politycznych o¿ywion¹ dzia³alnoœæ na niwie
kulturalnej i oœwiatowej w powiecie gubiñskim prowadzi³y organizacje m³odzie¿o-
we. Ko³o Zwi¹zku Walki M³odych w ¯ytowaniu w roku 1947 powa¿nie przyczyni-
³o siê do zorganizowania i uruchomienia szko³y podstawowej we wsi".  Pierwszym
przewodnicz¹cym Zarz¹du powiatowego ZWM by³ funkcjonariusz milicji i dzia-
³acz Polskiej Partii Robotniczej Tadeusz Banaszkiewicz, po nim od maja 1946 r. -
Stefania Wojciechowska, od stycznia 1947 r. - Stanis³aw Borna, od maja 1947 do
marca 1948 r. - Mieczys³aw Klepacz, po jego odwo³aniu Czes³aw Deszcz. Te czêste
zmiany, na „Dzikim Zachodzie” Polski zapewne wiele mówi¹ o sytuacji w tamtych
pionierskich latach.

Henryk Kapusta - urodzo-
ny 27 maja 1924 w Urzejawi-
cach, dnia 31 marca 1947 roku
od burmistrza Gubina Piotra
Samborskiego otrzyma³ miesz-
kanie przy ul. Kaliskiej 8 sk³a-
daj¹ce siê z trzech pokoi i kuch-
ni. Pionier szewstwa.  Od 1952
po egzaminie w Izbie Rzemieœl-
niczej w Zielonej Górze mia³
prawo u¿ywaæ tytu³u czeladni-
ka w rzemioœle szewskim (spe-
cjalnoœæ wyrób obuwia i naprawa obuwia). Ww. by³ sier¿antem, dowódc¹ dru¿yny
o specjalnoœci strzelec w piechocie, zdemobilizowanym 8 marca 1947 (w wojsku od
1 lutego 1945). W listopadzie 1948 r. "Wojsko Polskie RKU" Zielona Góra wyda³a
o tym fakcie zaœwiadczenie w celu "przedstawienia w³adzom w³aœciwym dla pro-
wadzenia akcji osiedleñczej i uw³aszczeniowej na obszarze Ziem Odzyskanych i b.
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W.M. Gdañska)". Odznaczony m.in.: Odznak¹ Grunwaldu (1948), medalami "Zwy-
ciestwa i Wolnoœci" (1946) i "Za udzia³ w walkach w obronie w³adzy ludowej" (1986),

By³ hodowc¹ pszczó³ (kurs odby³ w 1979 roku), co zaœwiadczy³ Henryk Jaku-
bowski agronom gminny kierownik gminnej s³u¿by rolnej.

In¿ynier Michalski - jak wynika z relacji K. Szymañskiego pod jego kierownic-
twem zamontowano po wojnie rentgen w gubiñskim szpitalu.

J. Masiubañski - "pierwszy gubiñski szafarz sztuk plastycznych".  W³aœciciel,
jedyny dostawca gubiñskiej galerii sztuk, staruszek - inwalida z pierwszej wojny
œwiatowej.

Pelagia Radecka - nieco ¿artobliwie: pani Pelagia by³a tutaj  w Gubinie, jesz-
cze przed zdobyciem miasta przez Armiê Czerwon¹., Jeszcze nie zakoñczy³a siê
wojna, nie by³o oficjalnych postanowieñ miêdzynarodowych, w³adz administracyj-
nych i regulacji prawnych a ju¿ za frontem pojawiali siê "pierwsi osadnicy", a
niektórzy mówi¹ i pisz¹ "pierwsi szabrownicy". Tutaj by³ "Dziki Zachód" i ¿ywio³o-
wy okres osadnictwa. A w³aœciwie mo¿na by³o spotkaæ osoby powracaj¹ce z obozów
w Niemczech. Na przyk³ad pierwszymi Polakami w Gubinie byli wiêŸniowie obozu
z rejonu pó³nocnego Gubina.

Niektórzy, jak Pelagia Radecka, znaleŸli siê tutaj przypadkowo i stali siê jed-
nymi z pierwszych osadników. Jak kilkakrotnie mówi³a: - Ju¿ w marcu 1945 r.
przyjecha³am transportem kolejowym z ¿o³nierzami radzieckimi do Czerwieñska,
a chcia³am jechaæ do Pi³y... I na swoje imieniny ju¿ 23 marca 1945 r. trafi³am
gazikiem czerwonoarmijnym do Gubina. Dla mnie, m³odziutkiej Polki nie groŸne
by³y kwietniowe walki Niemców i Rosjan w mieœcie. Ja prekursor osadnictwa ju¿
wybiera³am miejsce zamieszkania!

Stefan Rogoziñski -pionier szewstwa, urodzony 21 sierpnia 1815 Welzow pow.
Szpremberg. Jeniec niemiecki Stalagu IX C Bad Sulza, zwolniony 11.07.1940. Z
Arbeitskarte wystawionej 25 lutego 1944 r. przez Urz¹d Pracy w Gera wynika, ¿e
zajmowa³ siê szewstwem i pomoc¹ w rolnictwie, stanowisko pracy: Arno Grötsch
Roben.

Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny Ministerstwa Administracji Rzeczpospolitej
Polskiej 14 wrzeœnia 1945 r. wyda³ zaœwiadczenie nr 159499, ¿e S. Rogozñski
"przyby³ do Polski z terytorium Bawaria-Koburg i dnia 14.9.1945 zarejestro-
wa³ siê na Punkcie Przyjêcia w KoŸlu. Obecnie udaje siê do Dopiewice przez
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Poznañ". Refe-
rat Osadnic-
twa Wojskowe-
go Zarz¹du
Okrêgowego
Poznañ Pol-
skiego Zwi¹z-
ku Zachodnie-
go 9.10.1945
skierowa³ Ste-
fana Rogoziñ-
skiego lat 30
wraz z narze-
czon¹ W³adys³aw¹ lat 21 do punktu osadnictwa wojskowego w Gubinie. Kolejne
zaœwiadczenie z 22 listopada 1945, ju¿ Zarz¹du m. Gubina Dzielnicowa Komisja
Mieszkaniowa ul. Piastowska 42, stwierdza o przydzieleniu ww. mieszkania przy
ul. Kosynierów nr 143 sk³adaj¹cego siê z trzech pokojów i kuchni.  Córka S.
Rogoziñskiego, Urszula Matuszczak, cz³onek SPZG, wœród dokumentów ojca po-
siada ciekaw¹ ksi¹¿eczkê ABC jêzyka niemieckiego. Podrêcznik dla rozmów i
s³ownik do u¿ytku jeñców wojennych.

Jak wynika z dokumentu (foto powy¿ej) Stefan Rogoziñski 7 sierpnia 1951 r.
op³aci³ 104,10 z³ za egzamin czeladniczy.

Ksi¹dz Piotr Rozwadowski - w Gubinie od 25 lipca 1946 do 12 wrzeœnia 1947.
Nastêpnie dwa miesi¹ce, od wrzeœnia do listopada 1949, ks. Franciszek Smolarski.
Wczeœnie przyby³ do parafii ks. Stefan Dobrzañski, osiedli³ siê w Chlebowie.

L. Skusa (Skuza) - wicestarosta, m.in. wzi¹³ udzia³ w uroczystoœci poœwiecenia
szpitala w Gubinie 25 listopada 1945 r., z udzia³em starosty Czes³awa Koñczaka,
ksiêdza Niemca Reinholda Stolla, ministranta Mariana Masiowskiego (to tak¿e
"pionierzy gubiñscy").

Wac³aw Sztukowski - kolejny pionier szewstwa, pochodz¹cy z Kresów Wschod-
nich Rzeczypospolitej, szewc, mieszka³ w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego.

J. Uznañski - aktywnie dzia³a³ (wraz z M. Mierzyñskim, J. i A. Marcolii)  w
powsta³ym w roku 1946 gubiñskim Towarzystwie Mi³oœników Kultury, przemia-
nowanym póŸniej na Towarzystwo Popierania Kultury.

Julian ¯ywicki - pionier dróg ko³owych r. 1890,  pracowa³ w Rejonie Dróg ul.
Królewska (kierownikiem by³ Polaszek). ¯yje syn ww. i  Stefanii z d. Downar
Julian ¯ywicki  r. 1933 woj. nowogródzkie, pow. Sto³pce, czyli Kresy Wschodnie



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG     51

(obecnie Bia³oruœ), od 24 czerwca 1946 w Gubinie z rodzin¹ po przyjeŸdzie z zes³a-
nia z Syberii.

Uwaga do tekstu o Pionierach w poprzednim numerze biuletynu:
Ad. pozycja 43. Ks. Szymon Stoltman (nie Stolman). Jak poda³ ksi¹dz Aleksander

Dorucki, ks. Sz. Stoltman zast¹pi³ dawnego proboszcza narodowoœci niemieckiej ks.
Reinholda Stolla. Ksi¹dz Szymon przej¹³ parafiê 15 lutego 1946 roku i "¿ycie religijne
nabra³o rumieñców. Zakwit³y bractwa ró¿añcowe, Krucjata Eucharystyczna, o¿y-
wi³ siê kult MBCzêstochowskiej, Serca Jezusowego, "Caritas" - dobroczynna organi-
zacja koœcielna, powsta³ chór parafialny pod wezwaniem œw. Cecylii".  Po piêciu
latach wielkich trudów, ks. Stoltman mia³ doœæ Gubina i poprosi³ o zmianê.

Ponadto do Pionierów na Ziemi Gubiñskiej - Pionierów katolicyzmu zaliczam
jeszcze innego cz³owieka pochodz¹cego ze starej wsi Wasylkowce:  ks. Aleksandra
Dobruckiego (w 1938 r. we wsi jako wikary, zamieszka³y pod numerem 103).
Nominacjê "na proboszcza do zaniedbanej, nies³awnej parafii Gubin" otrzyma³ 23
grudnia 1958,

Mimo, ¿e nie przyby³ do Gubina od razu po wojnie, ale 14 lat póŸniej,  zaliczam
go do pionierów, z uwagi na tworzenie podstaw na kruchym wtedy zaczynie spo-
³ecznym i nadawanie trwa³oœci parafii. W styczniu 1959 przyj¹³ parafiê, a jak
przyjecha³ w lutym 1959 r. na sta³e, to zasta³ pustkê. "Nie by³o ju¿ fortepianów,
wiêkszoœci ornatów, maszyny do pisania, ¿arówek ani ¿yrandoli, klamek od drzwi
ani kluczy, ani krzese³, ani le¿anek, ani opa³u ani ¿ywnoœci, ¿adnej ³azienki z
wyposa¿eniem, okna bez szyb, przeci¹gi - s³owem wszystko poniszczone jak po
wojnie. Nie inaczej by³o w koœciele. W zakrystii zamiast szaf, jakieœ paki po³ama-
ne, pozas³aniane obrusami, podarte wys³u¿one ornaty, brak ksi¹g liturgicznych,
naczyñ. Zdziwiony by³em bardzo. Przed miesi¹cem by³o wszystko, a teraz nagle
znik³o. (...) Koœció³ zdewastowany, obok koœcio³a krowy i kozy pas³y siê, ¿adnych
p³otów ani bram ani furtek".  Jak wiêc widaæ, prawdziwym pionierem by³ ksi¹dz
Dobrucki, bo wszystko musia³ stworzyæ od podstaw, mimo 14 lat od zakoñczenia
wojny. Odgrzybi³ tak¿e koœció³ oraz odszczurzy³ zniszczon¹ ruderê przy plebani,
zwan¹ budynkiem gospodarczym.

Jak sam napisa³ o sobie "Dziecinna wiara, wrodzona upartoœæ i zapa³
sprawi³y, ¿e nie da³ siê po¿reæ smokowi gubiñskich nieprawoœci. Przeciwnie,
przeciwstawiaj¹c siê wszelkim pochlebstwom, donosicielstwo, oszustom, plot-
kom i oszczerstwom, nara¿a³ siê niejednokrotnie tak w³adzom œwieckim jak
i koœcielnym".

Wies³aw £abêcki
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Poprzedniczk¹ Miejskiego Zak³adu Us³ug Komunalnych (MZUK) by³
Miejski Zarz¹d Budynków Mieszkalnych, którego dyrektorem w latach 1970-
1977by³ Julian Kasowski, a Jego zastêpc¹ ds. technicznych Jerzy Maci¹g,
który obj¹³ to stanowisko 1 lutego 1972 r. Do zak³adu przyby³ z Poznañskie-
go Przedsiêbiorstwa Instalacji Przemys³owych, gdzie pe³ni³ funkcjê kierow-
nika budowy krytej p³ywalni w Zielonej Górze i nadzorowa³ roboty instala-
cji wodno- kanalizacyjnych i ciep³owniczych. Razem tworzyli niezwykle dy-
namiczny w dzia³aniach - na rzecz miasta - tandem. Mieli szereg pomys³ów,
które konsekwentnie realizowali, mimo trudnoœci finansowych i materia³o-
wych. To za ich kadencji wybudowano trzy bloki mieszkalne komunalne
(dwa przy ul. Marsz. ¯ymierskiego i jeden przy ul. Grunwaldzkiej). Siêgali
po firmy zewnêtrzne m.in. Wroc³awia, aby rozwi¹zywaæ problemy kapital-
nych remontów budynków mieszkalnych, przeciekaj¹cych dachów, potrze-
by w zakresie robót zduñskich (oko³o 95% mieszkañ by³o ogrzewanych pie-
cami kaflowymi) itp. Jerzy Maci¹g maj¹c doœwiadczenie w budowie krytej

Historia powstania krytej
p³ywalni w Gubinie

„W³adza” od samego pocz¹tku ¿ywo interesowa³a siê postêpem prac na budowie p³ywalni
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p³ywalni zainteresowa³ dyrektora Kasowskiego tym tematem - a mo¿e w
Gubinie kryta p³ywalnia?

Pamiêtam - by³am wówczas
kierownikiem Administracji
Domów Mieszkalnych (odpo-
wiednikiem dzisiejszego
MZUK) - poprosili mnie dyrek-
torzy, którym podlega³am s³u¿-
bowo do siebie i poinformowali
o takim pomyœle. Myœlê, ¿e szu-
kali poparcia, poniewa¿ by³am
cz³onkiem plenum komitetu
partii. Pomys³ podoba³ mi siê,
gdy¿ by³am m³oda, p³ywaæ w
wodzie umia³am. Mieli u mnie
poparcie.

Dyrektor Kasowski - otwar-
ty na pomys³y - zainteresowa³
tematem w³adze miejskie. Te-
mat zamiaru budowy krytej
p³ywalni rozszed³ siê po mieœcie
lotem b³yskawicy. Znalaz³o siê
oczywiœcie szereg sceptyków.
Gdzie, w takim ma³ym Gubi-
nie, kryta p³ywalnia? Takie
obiekty maj¹ tylko du¿e mia-
sta. Sk¹d pieni¹dze, kiedy wystêpuj¹ wa¿niejsze potrzeby. Sk¹d materia³y?
A by³y to bardzo trudne czasy. Wówczas to materia³y by³y reglamentowane,
a zapotrzebowanie na nie nale¿a³o sk³adaæ z du¿ym wyprzedzeniem. Jednak
w³adze miasta nie uleg³y tym opiniom i pomys³ „po³knê³y". Naczelnikiem
miasta by³ wówczas Stefan Ciszek, sekretarzem partii Zygmunt Chudzik.
Dyrektor Kasowski, zgodnie ze wskazaniem Jerzego Maci¹ga, oddelegowa³
kierownika dzia³u ds. technicznych Bronis³awa Lasotê po gotow¹ dokumen-
tacjê, do miejscowoœci Brzeszcze w ma³opolskim, powiecie oœwiêcimskim,
gdzie taka p³ywalnia zosta³a wczeœniej wybudowana.

Rozpoczê³y siê dzia³ania wokó³ budowy krytej p³ywalni (dziœ nazywaj¹ to
dzia³aniami logistycznymi). Powo³ano Zespó³ ds. Budowy Krytej P³ywalni,

Dyplom dla Stanis³awa B³a¿ewicza za pracê na rzecz
budowy p³ywalni
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w którego sk³ad weszli dyrektorzy i prezesi wiêkszych zak³adów pracy, a na
czele którego stan¹³ Julian Kasowski.

Wybrano miejsce pod budowê, uzyskano pozwolenie z powiatu kroœnieñ-
skiego od inspektora do spraw budownictwa in¿. Aleksandra Pupejko. Za-
warto porozumienie z dyrektorem Zak³adów Obuwia "Carina" Jerzym Opar¹
w sprawie dostarczania do obiektu ciep³ej wody do basenu i ogrzewania
pomieszczeñ z g³ównej kot³owni zak³adu.

Generalnym wykonawc¹ robót by³a Spó³dzielnia Remontowo-Budowla-
na "Nowa Era", którego prezesem by³ wówczas Pantmajer. Kierownikiem
budowy zosta³ Tadeusz Kêdzierski, a Lech Kiertyczk - pocz¹tkuj¹cy tech-
nik budowlany - koordynowa³ prace wykonywane w ramach czynów spo-
³ecznych i przez oddelegowanych pracowników z zak³adów pracy. G³ównym
majstrem zosta³ Mieczys³aw Polañski oddelegowany z zak³adu przez Julia-
na Kasowskiego, a inspektorem nadzoru zielonogórzanin Aleksander Jab³o-
kow. Miasto wziê³o na siebie finanse i ich rozliczanie. Roboty ruszy³y ca³a
par¹ w 1972 roku.

Radoœæ jednak nie trwa³a d³ugo. Nast¹pi³y pewne perturbacje. Na kilka
lat budowa stanê³a, zaros³a chwastami. W miêdzyczasie odszed³ z MZBM
Jerzy Macig, a póŸniej Julian Kasowski. Nast¹pi³a równie¿ zmiana na sta-
nowisku sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR, którym zosta³ Jan Klimek.
Gubinianie byli niezadowoleni, co wyra¿ali na ró¿nych spotkaniach. Tak
naczelnik miasta jak i sekretarz mieli nie lada orzech do zgryzienia. Budo-
wa ci¹gle "sta³a".

Zaczêto dzia³aæ. W dniu 26 paŸdziernika 1977 r. ówczesny Miejski Komi-
tet Frontu Jednoœci Narodowej powo³a³ Sztab do Budowy Krytej P³ywalni, a
w jego sk³ad wesz³y w³adze miasta i partii oraz niektórzy kierownicy zak³a-
dów pracy. Uzgodniono z za³ogami zak³adów pracy, ¿e opodatkuj¹ siê w wy-
sokoœci 0,25% od rocznych poborów i bêd¹ je przekazywaæ na rzecz budowy
p³ywalni. Dla informacji podam, ¿e udzia³ pracowników zak³adów pracy
Gubina w kosztach budowy wyniós³ 5.5 milionów z³. Piêæ milionów pozyska-
no z województwa i centrali. Wydrukowano tzw. cegie³ki o ró¿nych nomina-
³ach, które by³y wykupywane przez mieszkañców.

Naczelnik miasta w porozumieniu z sekretarzem Janem Klimkiem zwróci³
siê do prezesa Spó³dzielni Inwalidów Stanis³awa B³a¿ewicza, aby ratowa³
sytuacje i w³¹czy³ siê do dalszej budowy krytej p³ywalni. By³ dobrym gospo-
darzem w Spó³dzielni, któr¹ kierowa³. Poniewa¿ czu³ siê patriot¹ Gubina
wyrazi³ zgodê i wzi¹³ siê do roboty. Zwolni³ inspektora nadzoru Jab³okowa,
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a zatrudni³ gubinianina, doœwiadczonego in¿. Teofila Rodziewicza, który mia³
opiniê bardzo dobrego fachowca. Utworzy³ grupê remontow¹ i skierowa³ j¹
na budowê. Na g³ównego majstra - po przymusowej przerwie - powróci³ Mie-
czys³aw Polañski.

No... Robota na budowie po wielu latach znowu wróci³a. Prezes B³a¿e-
wicz wzi¹³ na swój zak³ad ciê¿ar zaopatrzenia w materia³y, rozliczanie bu-
dowy. W³adze miasta przyjê³y  ca³¹ ksiêgowoœæ dotycz¹c¹ p³ywalni. Nie oby-
³o siê bez problemów, jednak prezes B³a¿ewicz swoim uporem, roztropnoœci¹
i stoickim spokojem, rozwi¹zywa³ je na bie¿¹co, w czym mia³ równie¿ pomoc
we w³adzach partii i miasta. Du¿e wsparcie w³adze otrzyma³y ze strony
Narodowego Banku Polskiego (dzisiejszy WBK) i jego dyrektora Stefana
Chlebnego oraz naczelnika dzia³u kredytów Waldemara Go³aszewskiego,
których jednym z priorytetów by³y finanse krytej p³ywalni. Pomagali i do-
radzali w tym zakresie na bie¿¹co. Och! Co to byli za LUDZIE. Z sentymen-
tem i przyjemnoœci¹ siê dziœ o nich wspomina, o wspó³pracy z Nimi.

Kryta p³ywalnia z basenem o wymiarach 25 m na 12.5 m zosta³a oddana
do u¿ytku 5 wrzeœnia 1979 roku. Na otwarcie przybyli przedstawiciele w³adz
wojewódzkich i powiatowych. Ca³kowity koszt budowy wyniós³ 16.2 miliona
z³. Udzia³ za³óg zatrudnionych w zak³adach pracy z opodatkowania wyna-
grodzeñ, prac wykonanych spo³ecznie i sprzeda¿y cegie³ek mia³ wartoœæ 13.3
milionów, a pozosta³e œrodki pochodzi³y z innych Ÿróde³. Mo¿na powiedzieæ,
¿e p³ywalniê ufundowa³o sobie spo³eczeñstwo miasta Gubina. P³ywalnia s³u-
¿y³a d³ugie lata i po 25 zaczê³a wymagaæ coraz wiêcej nak³adów na usuwa-
nie awarii. Ale o tym w nastêpnym biuletynie.

Dziêkujê za udzielenie cennych informacji osobom zwi¹zanym z budow¹
krytej p³ywalni: Jerzemu Maci¹gowi, Stanis³awowi B³a¿ewiczowi, Janowi
Klimkowi, Lechowi Kiertyczakowi, Tadeuszowi Kêdzierskiemu, Bronis³a-
wowi Lasocie. Dziêkuje równie¿ za informacje udzielone przez Jadwigê Ka-
sowsk¹ - ¿onê nie ¿yj¹cego Juliana Kasowskiego.

Urszula Kondracik
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Wieœ Wielotów mo¿na scharaktery-
zowaæ krótko: - Wieœ jednej ma³ej ulicz-
ki, inaczej zau³ek wiejski  ma pierw-
szy udokumentowany zapis pod nazw¹
Waldaw 6 marca 1459 (Niederl. Mitt.
29 s. 63 nr 29). Nazwa zmienia³a siê
potem z biegiem historii na Welthe 21
grudnia 1541 (vgl. Quellen II S.54 nr
191), Weltow 19 wrzeœnia 1607 (Nie-
derl. Mitt. 18 S.99 nr 217),  Welche,
Welthow, Weltho, a¿ po Wielotów. Do
wsi nale¿a³ maj¹tek ziemski i folwark.
Pierwotnie stanowi³a w³asnoœæ  klasz-
toru benedyktynek  Guben. Jeszcze
dzisiaj wykazuje typow¹ branden-
bursk¹ zabudowê.

W materiale gminy Gubin, ujêtym
przy mapie gminy o wsi s¹ dwa zdania: "Wielotów - liczy oko³o 100 mieszk.
Ulicówka o luŸnej zabudowie, wzmiankowana w 1158 roku".

W ksi¹¿ce "Guben Stadt und Land vor 1945"  o wiosce czytamy: "Weltho
by³o zau³kiem wiejskim. W 1939 r. liczy³o 126 mieszkañcom usadowionych
na 312 ha. Nale¿a³o do klasztoru z Guben, nastêpnie zosta³o oddane w za-
staw v. Polenz, potem nale¿a³o do  miasta Guben. Razem z maj¹tkiem ziem-
skim Weltho zwi¹zane by³o z nazwiskami szlachty niemieckiej v. Wiede-
bach, v. Pilgram, v. Kleist, v. Burgsdorf, v. Maxen, v. Lindenau  i grafem
Brühlem".

Rudolf Lehmann poda³, ¿e w roku 1846 by³o 160 mieszkañców, w 1871 -
191 mieszkañców, 1900 - 130 osób we wsi i 52 osoby w maj¹tku ziemskim, w
1925 - 152 osób i w 1939 roku - 126 mieszkañców.

Odkrycie z³otego skarbu w Vattersfelde. Entdeckung des Goldfundes
von Vettersfelde

Adolf Furtwängler (1853-1907) w 1883 roku napisa³: "Zab³¹kany pro-

Wielotów i Witaszkowo.
Przyczynek do historii
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mieñ œwiat³a ze s³onecznej krainy, którego drgaj¹ce ciep³o do pustego po-
mieszczenia groty pada, jak ognista kometa z dalekiej innej atmosfery uka-
zuj¹ca siê z ciemnego nieba œwiec¹cym p³omieniem - tak ukaza³ siê z³oty
skarb z Vettersfelde wy³aniaj¹c siê wœród gêstej mg³y prehistorycznej kra-
iny".

Historia odkrycia naszego znaleziska jest tak dziwna jak jej opowieœæ.
Zdarzy³o siê to w 1882 roku 100 km na po³udnie od Berlina w dolno³u¿yckiej
wsi Vattersfelde (powiat Guben). Wioska le¿y dziœ na terenie Polski i nazy-
wa siê Witaszkowo, gmina Gubin, woj. lubuskie. Kiedy rolnik August Lau-
schke 5 paŸdziernika wyruszy³ na swoje pole nie mia³ pojêcia, ¿e odkryje
póŸniej najbardziej znany œlad po Scytach. By u³atwiæ sobie pracê przy dre-
na¿u terenu u¿y³ p³ug. Ten zag³êbi³ siê tylko 30 cm g³êboko w glebê. To by³o
wystarczaj¹co g³êboko, by natkn¹æ siê na elementy skorup. Poniewa¿ by³y
bardzo zabrudzone nie wiedzia³ co to. W dniu 7 paŸdziernika wróci³ jednak
do miejsca wykopu. Przedtem spad³ doœæ obfity deszcz i rowy wype³ni³y siê
wod¹. I wtedy Lauschke odkry³ z³ote rzeczy. Wœród znaleziska by³y przed-
mioty ozdobne, broñ, okucia z organicznych przedmiotów. Z³ote znalezisko
wystawa³o z ziemi: 41 cm d³ugie i oko³o 608,5 grama, ciê¿ka ryba.

Po pewnym czasie skarb z Vattersfelde trafi³ do r¹k w³aœciciela ziem-
skiego - liberalnego parlamentarzysty ksiêcia Heinrich zu Schönaich-Caro-
lath (1852-1920), z Amtizt (Gêbice). Nie wiadomo, czy Lauschke skarb odda³
dobrowolnie, czy po prostu mu zabrano. W ka¿dym razie Schönaich-Caro-
lath zaaran¿owa³ sprzeda¿ czêœci w Antykwariacie Królewskiego Muzeum
w Berlinie. W dniu 22 stycznia 1883 znaleziska zinwentaryzowa³ von E.
Curtius. Ten z³oty skarb znajduje siê dzisiaj w Starym Muzeum (Pañstwo-
we Muzeum w Berlinie). Za ca³e znalezisko zap³aci³o wtedy muzeum, jak na
owe czasy ogromn¹ sumê  6 000 marek. Co siê sta³o z pieniêdzmi, nie wiado-
mo. Wed³ug katalogu Im Zeichen des goldenen Greifen. Königsgräber der
Skythen (Znaki z³otego gryfa. Groby Scytów)  przychód ze sprzeda¿y zosta³
wyp³acony Lauschke, ale póŸniej stwierdzono, ¿e on nie wszystkie czêœci
odda³. W Realllexikon der germanischen Altertumskunde Bd. 32 (niemiec-
ka Encyklopedia archeologii tom 32) umieszczono, ¿e Schönaich-Carolath
zatrzyma³ pieni¹dze dla siebie. Gdy A. Lauschke o sprzeda¿y i wysokoœci
sumy dowiedzia³ siê, poczu³ siê oszukany przez dziedzica (w³aœciciela ziem-
skiego). Jako odszkodowanie otrzyma³ niewielki procent wartoœci, który czê-
œciowo miêdzy przyjació³ rozdzieli³ i sprzeda³ jubilerowi do przetopienia. Dla-
tego nie mamy wszystkich czêœci sk³adowych tego skarbu. Asystentowi ber-



58 Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

liñskiego muzeum Eduardowi Krause i profesorowi gimnazjum w Guben
Hugo Jentschowi (1840-1916), dyrektorowi Muzeum Miejskiego zawdziê-
czamy opis i rysunki sprzedanych i rozdanych czêœci znaleziska.

Powy¿sze teksty s¹ fragmentami z ksi¹¿ki "Wielotów i Witaszkowo. Przy-
czynek do historii". Wiêcej o obu miejscowoœciach, z po³udnia gminy Gubin,
mo¿na bêdzie dowiedzieæ siê z bêd¹cego w druku wydawnictwa SPZG. Pu-
blikacja, nie jest monografi¹ miejscowoœci lecz szkicem historycznym ska-
zanym z tej racji na fragmentarycznoœæ mimo, ¿e liczy ponad 150 stron i
oko³o 100 zdjêæ.

Wies³aw £abêcki

Cmentarz Pó³nocny (przy koszarach)
Friedhof in der Chöne - Nordfriedhof

Powsta³ w 1848 roku, dzisiaj nie istnieje. Pomiêdzy ulicami Genera³a
Bema, a Wyzwolenia, blisko gubiñskiej stacji kolejowej (ko³o dawnego biura
przepustek 73 pu³ku zmechanizowanego). Przed wojn¹ by³ to ma³y cmen-
tarz. Nazwa Nordfriedhof (Cmentarz Pó³nocny), bo po³o¿ony na pó³nocy miasta
i od wschodu przylega³ do ulicy o nazwie Nordstrasse, tak jeszcze na planie
urzêdowym z 1927 roku. Kiedy 20 wrzeœnia 1934 r. wybudowano  koszary
Moltke Kaserne, niektóre ulice dosta³y nowe nazwy, genera³ów, bohaterów
pruskich wywalczaj¹cych i wypracowuj¹cych podstawy zjednoczenia  Nie-
miec. I tak na mapie z 1939 ulicê Nordstrasse widzimy ju¿ jako Moltke-
strasse (Helmuth K.B. von Moltke, ur. 1800 - zm. 1891 to pruski genera³ i
feldmarsza³ek, który zaplanowa³ i skutecznie przeprowadzi³ kampaniê wo-
jenn¹ przeciwko Francji 1870-71). Z kolei ulicê Raüberhebbel zmieniono na
Schornhorststr, poœwiêcon¹ pruskiemu genera³owi Gerhardowi J.D. von
Schornhor, (ur. 1755 - zm.1812, przywódcy oporu przeciwko Napoleonowi).
Ulica Blütenweg otrzyma³a nazwê ministra - reformatora armii pruskiej
gen. Albrechta von Roona czyli Roonstrasse.

Cmentarz Norfriedhof, usytuowany by³ wiêc w trójk¹cie ulic: od pó³nocy
- Raüberhebbel (póŸniej Schornhororststr., obecnie ul. Armii Ludowej), od
wschodu - Nordstrasse (póŸniej Moltkestr.), od zachodu - biegn¹ca ukoœnie
Blütenweg (póŸniej Roonstr., ul. Genera³a Bema). Od wschodu, gdzie cen-
trum póŸniejszych koszar, prostopadle do cmentarza dochodzi³a ulica Aka-

Cmentarze Gubina
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zienweg.
Jak zaznaczy³

gubeñski regionali-
sta Joachim Winkler,
cmentarz s³u¿y³ pó³-
nocnej czêœci miasta,
dla osiedla zwanego
Chöne. Chöne to
okreœlenie staros³o-
wiañskie oznaczaj¹ce
sieñ, przedsionek,
westybul, czyli osie-
dle, dzielnica Chöne
to jakby przedsionek
miasta Guben.
Chöne by³o na Pa-
górku (Wzniesieniu)
Zbójców. Na planie
miasta z 1 kwietnia
1927 r. ulica prowa-
dz¹ca do cmentarza
nazywa³a siê prze-
cie¿  Räuberhebbel.
Räuber to przecie¿ po
niemiecku zbój, gra-
bie¿ca, rabuœ, roz-

bójnik. Niektórzy dawniej pisali i mówili przez dwa "p" tj. Räuberheppel.
W gwarze gubeñskiej - jak poinformowa³ Burghard „Hugo” Schollmeyer

- Hebbel oznacza³o pagórek (w niemieckim jêzyku literackim pagórek to
Hügel). Wed³ug pana Schollmeyera piaszczysta droga Räuberhebbel by³a
po³o¿ona bardziej na pó³noc, bli¿ej linii kolejowej. Po likwidacji pó³nocnej
starej czêœci Nordfriehof, zrobiono now¹ drogê Schornhororststr. (coœ podob-
nego jak z Teichbornstraße czyli ul. Królewsk¹).

Na potwierdzenie istniej¹cego tutaj dawno przedmieœcia Chöne œwiadcz¹
tak¿e dwie pobliskie ulice: Chönbuschweg (Droga Chöne, obecnie ul. Party-
zantów) i Chönesche Häuser (Domy Chöne, dzisiaj ul. Koœciuszki). Na Ver-
kehrsplan der Stadt Guben nach dem Bestande vom 1. April 1927 napis o

Cmentarz Pó³nocny na planie miasta Guben z 1927 i 1939 roku
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osiedlu  Chöne jest umieszczony oczywiœcie na pó³nocy miasta, miêdzy dzi-
siejszymi ulicami Partyzantów i Koœciuszki.

Jeszcze w 1967 r. widoczne by³y zaroœniête traw¹ pomniki. Czêœæ na-
grobków wywieziono na Wzgórza Gubiñskie, czêœæ zniszczono w inny spo-
sób. Resztki p³yt nagrobnych le¿a³y pod budynkiem biura przepustek, który
w latach 80. XX wieku postawiono dla s³u¿b dy¿urnych jednostki wojskowej
(o powierzchni u¿ytkowej 391 metrów kwadratowych). Obecnie po kupnie i
adaptacji prywatny dom jednorodzinny.

Pojawi³ sie te¿ pomys³ jednego z oficerów, aby p³yty nagrobne wykorzy-
staæ na krótki czas pod czo³gi, aby wzmocniæ plac na którym one sta³y. By³o
to ponad 40 lat temu.  Skruszonymi, pot³uczonymi p³ytami wzmocniono
centralny plac æwiczeñ...

O innych cmentarzach, przeczytasz Drogi Czytelniku po wydrukowa-
niu - mam nadziejê jesieni¹ br. - przygotowywanej w SPZG publikacji  pt.
"Cmentarze Gubina".

Przy okazji zagadka. Gdzie znajdowa³ siê w naszym mieœcie Cmentarz
Wendyjski (Wendischer Friedhof)? Kto pierwszy poda prawid³ow¹ odpowiedŸ
z przywo³aniem Ÿród³a informacji (bibliografia, literatura, mapa) otrzyma w
nagrodê ksi¹¿kê o Gubinie.

Wies³aw £abêcki

Lata 60-te.Mieszkañcy Gubina w dzieñ œwi¹teczny na nieistniej¹cym ju¿ frag-
mencie ulicy Wyspiañskiego



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG     61

Pomys³ ocalenia od zapomnienia i przybli¿enia tematu pracy polskich
kobiet, w Chemiefaserwek Guben (Zak³ady Chemiczne W³ókien Sztucznych
w Wilhelm Pieck Stadt Guben) zrodzi³ siê u Aleksandry Poraszki, cz³onka
Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Moja kole¿anka Ola pracowa-
³a w CFG i s¹dzê, i¿ pragnê³a pokazaæ, ¿e wspó³praca obu miast zaczê³a siê
w latach 60. XX wieku. 14 marca 1966 roku pierwsza grupa kobiet przekro-
czy³a granicê  i zosta³a zatrudniona w ramach umowy Cottbus-Zielona Góra.
Tak¿e chcia³a w ten sposób podziêkowaæ im za lata wspólnej pracy i wspólne
doznania, wzbogacaj¹ce ¿yciorysy. Chcia³a ukazaæ w Roku Demokracji, na
przyk³adzie wspomnieñ i dokumentów, bohaterów wspó³pracy polsko-nie-
mieckiej na pograniczu, prekursorów naszej drogi do euromiasta Guben-
Gubin. To polskie pracownice, z Gubina, Brodów, Bobrowic, Krosna Od-
rzañskiego, Jasienia, Lubska, Osiecznicy, Wê¿ysk a nawet z odleg³ej Pi³y i
Inowroc³awia rozpoczê³y przecieraæ szlak i ³amaæ stereotypy. Politycy wi-
taj¹ siê na lotniskach, œciskaj¹ przed kamerami, podpisuj¹ oficjalne doku-
menty i wyg³aszaj¹ dyplomatyczne frazesy pe³ne ogólników. Prawdziw¹
wspó³pracê, integracjê, tolerancjê kultur, poznawanie siê daj¹ jedynie lu-
dzie na najni¿szym poziomie struktur pañstwowych, poprzez codzienne kon-
takty, pracê, zakupy, wspólne biesiadowanie i zabawê. Ta skromna publika-
cja jest malutkim, swoistym ho³dem dla tych polskich kobiet, docenieniem
ich wk³adu. Granica na Nysie £u¿yckiej znik³a niedawno, ale ju¿ w ponad
40 lat temu podjêto kroki zbli¿aj¹ce mieszkañców obu miast.

Robert Skobielski w Przegl¹dzie Zachodnim (3/2008) w artykule pt. "Gra-
nica pokoju" PRL - NRD w latach 1949-1971, szeroko naœwietli³ t³o politycz-
no-spo³eczne wzajemnych relacji. Niemcy z NRD, ju¿ od 1963 r., odczuwaj¹c
narastaj¹cy deficyt r¹k do pracy zwracali siê do w³adz polskich z propozy-
cjami zatrudnienia w swoich przedsiêbiorstwach pracowników polskich. Z
kolei rz¹dz¹cy w Warszawie, zainteresowani zagospodarowaniem nadmia-
ru si³y roboczej chcieli przekonaæ jednoczeœnie Berlin Wschodni do podjêcia
szerszej wspó³pracy na pograniczu, która opiera³aby siê na kooperacji prze-
mys³owej. NRD nie wyra¿a³o zainteresowania tak¹ form¹, kalkuluj¹c, ¿e

Praca polskich kobiet w
zak³adach chemicznych
w WPS Guben
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przynosi³aby ona korzyœci przede wszystkim wschodniemu s¹siadowi. Osta-
tecznie oba pañstwa zdecydowa³y siê na jednokierunkowy przep³yw si³y ro-
boczej z PRL do NRD.W Polsce chciano unikn¹æ, ze wzglêdów ideologicz-
nych i presti¿owych, zarzutów na Zachodzie o istnieniu bezrobocia w PRL.
W³adze polskie obawia³y siê krajowych skojarzeñ z przedwojenn¹ emigracj¹
zarobkow¹ lub przymusowymi robotami w III Rzeszy niemieckiej podczas
okupacji. Polsko-enerdowska umowê o czasowym zatrudnieniu pracowni-
ków z PRL, przede wszystkim kobiet, na terenach przygranicznych zawar-
to w marcu 1966 r. Jednak ju¿ miesi¹c wczeœniej przedstawiciele Prezy-
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze i Rady Okrêgu Cott-
bus podpisali umowê dla VEB Chemiefaserkombinat Wilhelm Pieck-Stadt
Guben (Zak³ady W³ókien Chemicznych w Guben - ZWCh w Guben). Uzgod-
niono formê wynagrodzenia za pracê; mia³o byæ pobierane w 30% w mar-
kach enerdowskich i 70% w z³otówkach, podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych robotnic polskich, warunki pracy, ubezpieczeñ spo³ecznych, prawa
zatrudnionych Polek do prowadzenia rozmów z niemieckimi prze³o¿onymi
poprzez swoich przedstawicieli. Trudnoœci proceduralne i biurokratyczne w
trakcie negocjacji, brak wspólnych uzgodnieñ  np. tryb przekazywania przez
NRD do Narodowego Banku Polskiego sk³adek ubezpieczeniowych czy po-

Zdjêcie skrêcarek ze zmiany A, oko³o 1967-68 roku. Mê¿czyzna z prawej strony - majster
niemiecki Spichner.  Zdjêcie ze zbiorów Zofii Ko³odziejczak.
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datków od wynagrodzeñ pracowniczych,  spowalnia³y podpisywanie i reali-
zacjê umów. Sprawê komplikowa³a koniecznoœæ uzgadniania przez lokalne
w³adze obu krajów, nawet najdrobniejszych szczegó³ów z w³adzami central-
nymi w Berlinie i Warszawie.

Ju¿ na pocz¹tku 1965 r. dyrekcja ZWCh  w Guben zg³osi³a poprzez Cot-
tbus, piln¹ potrzebê przeszkolenia i zatrudnienia 150 polskich kobiet. Mia-
no podpisaæ porozumienie w sierpniu 1965, a podpisano w lutym 1966 r.
Ba³agan urzêdniczy by³ nawet po dope³nieniu formalnoœci w porozumieniach.
Kilkanaœcie kobiet z Gubina, które przesz³y procedurê do podjêcia pracy w
NRD, nie zosta³y zatrudnione, bo nie dostarczono im w terminie specjal-
nych wk³adek paszportowych do przekraczania granicy.

Nie tylko od œwiêta by³a wspó³praca polsko-enerdowska, co potwierdza
wywiad zastêpcy naczelnika miasta Bogumi³a Spytkowskiego z pocz¹tku
maja 1977 roku udzielony Gazecie Lubuskiej: "Takich kontaktów wynika-
j¹cych z bie¿¹cej codziennoœci jest wiêcej. Przede wszystkim w³aœnie w dzie-
dzinie gospodarki komunalnej, handlu i gastronomii oraz kultury, sportu i
wypoczynku. A o tym, ¿e kontakty mieszkañców obu miast s¹ trwa³e i nie
tylko oficjalne, œwiadczy choæby to, ¿e dotychczas zosta³o tu zawartych oko-
³o 70 polsko-enerdowskich ma³¿eñstw."  Do zatrudniania Polaków w Guben
dosz³o w po³owie lat szeœædziesi¹tych XX wieku. Jak napisa³ Ryszard Pant-
kowski (Gubin. Zarys historii miasta, Zeszyty lubuskie nr 22, Zielona Góra
1987, s. 107) "w³adze miejskie i spo³eczeñstwo Gubina zainteresowa³a kon-
cepcja wykorzystania przez NRD nadwy¿ki kobiecej si³y roboczej, wystêpu-
j¹cej na terenach przygranicznych. W konsekwencji podjêtych na szczeblu
centralnym decyzji w 1966 roku kobiety polskie podjê³y pracê w Fabryce
Pó³przewodników we Frankfurcie nad Odr¹ i w Zak³adach W³ókien Che-
micznych w Wilhelm Pieck Stadt Guben.

We wspomnieniach "Droga z Wystêp do Gubina" Stefan Ciszek, by³y
w³odarz Gubina zaznaczy³: "Za czasów mojego naczelnikowania (lata 1975-
85)  przysz³y takie czasy, gdzie Niemcy po wybudowaniu kombinatu zwróci-
li siê do w³adz polskich o pomoc w zatrudnieniu polskich obywateli, g³ównie
kobiet. Rozmowy trwa³y stosunkowo d³ugo, ale przynios³y pozytywne rezul-
taty. Ju¿ w 1966 r. skierowano do NRD pierwsze polskie niewiasty. Kiedy
kombinat osi¹gn¹³ pe³n¹ zdolnoœæ produkcyjn¹, zosta³o tam zatrudnionych
700 polskich kobiet. Z samego Gubina skierowaliœmy do NRD oko³o 300
niewiast. Dowo¿ono do pracy w Niemczech kobiety z Lubska, Jasienia, Kro-
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sna Odrzañskiego oraz z okolicznych wsi. Praca odbywa³a siê w systemie 3-
zmianowym. Wspó³praca wtedy przybra³a bardziej wymierny kszta³t."

Skierowanie Polek do pracy za granicê mia³o na celu udzielenie pomocy
Niemieckiej Republice Demokratycznej. Umo¿liwi³o zdobycie zawodu,  a sama
praca, wy¿szy ni¿ w PRL zarobek da³ mo¿liwoœci utrzymania rodzin. Dlate-
go chêtnych do pracy w NRD nie brakowa³o. Dlatego w³adze polskie, aby nie
dopuœciæ do zwalniania siê pracowników w Polsce i przenoszenia do ener-
dowskich przedsiêbiorstw, zgadza³y siê na rekrutacjê wy³¹cznie kobiet ni-
gdzie nie pracuj¹cych i zarejestrowanych w wydzia³ach zatrudnienia lub
zwalnianych z fabryk w tramach planowanych redukcji. Oprócz odpowied-
niego wieku i dobrego stanu zdrowia, od kandydatek do pracy w NRD oczy-
wiœcie wymagano niekaralnoœci i nieposzlakowanej opinii w miejscu zamiesz-
kania.

Dyrekcja nie zawsze radzi³a sobie z wyzwaniem, jakie stanowi³o przygo-
towanie zawodowe. W ZWCh, gdzie pod koniec 1970 r. pracowa³o ponad
tysi¹c Polek, zajêcia prowadzono najczêœciej w jêzyku niemieckim. A jêzyk
niemiecki, zna³y nieliczne wyj¹tki. Efekt tego to du¿e opóŸnienia we wdra-
¿aniu do pracy nowo przyjêtych i utrudnianie awansu zawodowego. Po kil-
ku latach do rzadkoœci nale¿a³y Polki o funkcjach brygadzistów, mistrzów
lub ich zastêpców. Okres przyuczenia do zawodu trwa³ trzy miesi¹ce (rów-
noczeœnie przeszkolenie teoretyczne 20 godzin, w tym struktura organiza-
cyjna przedsiêbiorstwa, przepisy bhp, uprawnienia, obowi¹zki  oraz prak-
tyczne na stanowisku pracy). Organizowano kursy jêzykowe, po pewnym
czasie przet³umaczono na jêzyk polski regulaminy pracownicze i niektóre
fragmenty enerdowskiego prawo pracy.

Polki musia³y braæ udzia³ w jednym z najbardziej charakterystycznych
rytua³ów socjalistycznej gospodarki; we wspó³zawodnictwie pracy, które trak-
towa³y jako z³o konieczne. Okazj¹ do wspó³zawodnictwa by³y m. in.: roczni-
ce urodzin Lenina, pucz bolszewików nazywany Rewolucj¹ PaŸdziernikow¹,
utworzenie NRD. Polki wykonywa³y rzetelnie swoj¹ ciê¿k¹, ale atrakcyjn¹
finansowo pracê (z regu³y ni¿sze zarobki ni¿ Niemek)  i najczêœciej przekra-
cza³y normy produkcyjne. Zdarza³y siê kary (potr¹cenia z pensji), w odró¿-
nieniu od enerdowskich pracownic, za zniszczenie surowca czy niewywi¹zy-
wanie siê z coraz bardziej wyœrubowanych norm. Katalog nieuprzejmoœci
dope³nia³o niekiedy wulgarne zachowanie ze strony kierowców niemieckich
i przypadki nieodpowiedniego traktowania Polek w enerdowskich, zak³ado-
wych sklepach i sto³ówkach (odnotowano tak¿e odmowê obs³ugiwania w
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placówkach handlowych w Guben i Görlitz.
Czternastego marca 1971 r. na jednym wydziale ZWCh w Guben, zmia-

na C w zak³adzie kordu "Dedotex", dosz³o o godzinie 6.30, do kilkugodzinne-
go strajku 22 robotnic polskich. Œwiadczy to o skali niezadowolenia i kon-
tekœcie, po niedawnym buncie robotniczym na Wybrze¿u.

Gubiñski lekarz Zygfryd Gwizdalski z perspektywy czasu napisa³: "W
1967 r. po uruchomieniu Zak³adu W³ókien Sztucznych w Guben, z powodu
braku si³y roboczej (mimo nap³ywu Kubañczyków, Wietnamczyków, Mo-
zambijczyków) poszukiwano pracowników we wschodnich miastach, naj-
pierw w Gubinie, potem w Lubsku i w Kroœnie. Otwarto granice dla zatrud-
nionych. Most graniczny zacz¹³ ³¹czyæ oba miasta. Z czasem, ze specjaln¹
przepustk¹, z okazji wa¿nych spotkañ przekraczali granicê tak¿e cz³onko-
wie rodzin zatrudnionych w zak³adach. Nauka jêzyka u³atwia³a zawieranie
znajomoœci z wspó³pracownikami potem ich rodzinami i znajomymi. Rodzi³a
siê przyjaŸñ, czasem mi³oœæ.

Przed przyjêciem do pracy (w Guben) odbywa³y siê badania lekarskie i
rozmowy kwalifikacyjne, przeprowadza³ je lekarz niemiecki. Brak znajomo-
œci jêzyka polskiego i trudnoœci w porozumiewaniu siê by³o powodem szuka-
nia pomocy wœród lekarzy polskich. Znaj¹c jêzyk niemiecki sta³am siê t³u-
maczem zbieraj¹cym wywiad i zapoznaj¹cym kandydatki z zakresem pracy
i potrzebnych kwalifikacji do zatrudnienia. By³o to doœæ skomplikowane ze
wzglêdu na brak znajomoœci realiów. Zaproponowano mi objêcie stanowiska
lekarza przeprowadzaj¹cego wstêpne badania po zapoznaniu siê z dzia³alno-
œci¹ zak³adu, poszczególnych dzia³ów oraz organizacj¹ niemieckiej s³u¿by
zdrowia i vice versa zapoznanie kolegów niemieckich organizacj¹ naszej
s³u¿by zdrowia."

W roku 1966 sto dziesiêæ Polek zaczê³o codziennie doje¿d¿aæ do Zak³adów
W³ókien Chemicznych. Ponad tysi¹c osób pracowa³o w 1972 r., a na koniec
1979 r. ju¿ mniej, bo 790 Polek. Niektóre osoby z Polski piastowa³y szereg
funkcji kierowniczych; 3 - majstrowie, 2 - zastêpcy majstrów, 1 - kierownik
zmiany, wielu kontrolerów jakoœci. Obok odznaczeñ pañstwowych i resorto-
wych wyró¿niano nagrodami pieniê¿nymi i honorowymi, tzw. szpilkami za-
k³adowymi: br¹zowymi, srebrnymi i z³otymi za piêcioletni¹, dziesiêcioletni¹
i piêtnastoletni¹ nieprzerwan¹ pracê. Niektórzy "wisieli" w galerii zas³u¿o-
nych pracowników zak³adu.

Eugenia Mochnacz, lekarz pediatra, laureatka III Konkursu Gubiñskiego
Towarzystwa Kultury "O Z³ote Pióro" w 2000 r. w konkursowym tekœcie
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"Integracja przygraniczna" tak nostalgicznie ujê³a tamte lata w kontekœcie
likwidacji gubiñskich zak³adów "Carina" i "Goflan": "Coraz têskniej przypo-
minamy czasy, kiedy Polki z nadgranicznych miasteczek i wsi jeŸdzi³y do
pracy w NRD. To by³a nowa kasta. Praca na pewno ciê¿ka - trzyzmianowa,
ale dobrze p³atna, a do tego mo¿liwoœæ zakupów. Ile przys³ug pozosta³ym
Gubiniakom one czyni³y, to wiedz¹ tylko zainteresowani. "Ale to ju¿ by³o i
nie wróci wiêcej..."

Praca Polek w Zak³adach Chemicznych zakoñczy³a siê w 1990 roku.
Powodem by³y zmiany ustrojowe zachodz¹ce w Polsce i w Niemczech.Upa-
da³y wielkie zak³ady pracy.

Wies³aw D. £abêcki

Pod ta-
kim has³em
w Siedli-
sku, ko³o
Nowej Soli
26 kwietnia
2013 odby³o
spotkan ie
w p r o w a -
dzaj¹ce do
polsko-nie-
mieckiego
p r o j e k t u
upowszech-
niania dzie-
d z i c t w a
kulturowego wœród dzieci i m³odzie¿y. Seminarium zorganizowa³a organiza-
cja pozarz¹dowa ze S³ubic, Fundacja Dobro Kultury zachêcaj¹ca mieszkañ-
ców pogranicza do anga¿owania siê w opiekê nad lokaln¹ spuœcizn¹ kultu-
row¹, co powinno prowadziæ do wzmacniania wiêzi miêdzyludzkich i rozwo-

Dziedzictwo, które ³¹czy.
Moje? Twoje? Nasze!

Trzy panie z Ziemi Gubiñskiej - K.Kaczmarek-Skóra, A.Dziadek, G.Nazaruk
z Elenor¹ von Schoenaich-Carolath (z prawej)
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ju spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz Katedra Ochrony Zabytków Uniwer-
sytetu Europejskiego Viadrina. Mo¿na wiêc skomentowaæ, ¿e realizuje po-
dobne przedsiêwziêcia co Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Dzie-
dzictwo kulturowe upowszechniamy na co dzieñ, pocz¹wszy od przedszkola-
ków, a skoñczywszy na doktorantach i s³uchaczach Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Wymiana doœwiadczeñ, nawi¹zanie kontaktów, nauka od ka¿dego
jest zawsze wskazana i tym razem "owoce spotkaniaê pozosta³y w g³owie i
na papierze. A by³o siê od kogo uczyæ! Byli np. samorz¹dowcy, nauczyciele z
Polski i Niemiec, regionaliœci, muzealnicy (Zielona Góra, Nowa Sól, Œwidni-
ca), historycy i specjaliœci z Maopolskiego Instytutu Kultury z Krakowa.
Moderatorem by³a dr Joanna Drejer z Viadriny. Joanna Kopczyñska z Via-
driny (pochodz¹ca z Lubska) podkreœli³a m.in., ¿e zabytek nie wype³niony
ludŸmi, spo³eczeñstwem obywatelskim niszczeje, popada w ruinê.

Eleonore von Schoenaich-Carolath, pomys³odawczyni projektu, potomek
s³awnego rodu ksi¹¿êcego (tak¿e w³aœcicieli Amtitz - dzisiaj Gêbice gm. Gubin)
zwróci³a uwagê, ¿e ochrona zabytków, upowszechnianie dziedzictwa kultu-
rowego to problem i troska nie tylko Polski, ale i bogatych Niemiec. - Wa¿ne
jest wzmacnianie to¿samoœci kulturowej i widzenie powi¹zania Dolnych £u¿yc
z Dolnym Œl¹skiem. Co kszta³cenie kulturowe mo¿e daæ dzieciom? - pyta³a
retorycznie i za¿artowa³a: - Niektórzy mówi¹, ¿e dzieci, wnuki s¹ inteligent-
ne do czasu, a¿ nie pójd¹ do szko³y.(…) W Starosiedlu, Gêbicach zamki,
dwory zginê³y, ale zachowaly siê domy, zagrody wiejskie. Miêdzy innymi
doda³a, ¿e w szkole w Neuzelle uczy siê ochrony zabytków.

Pani Eleonore jest dyplomowanym restauratorem dzie³ i w pracy magi-
sterskiej zajmowa³a siê swoim rodem  Schoenaich. Mieszka w Berlinie, wcze-
œniej - w Monachium.

Doktor Tomasz Andrzejewski, dyrektor Muzeum Miejskiego w Nowej
Soli, nauczyciel, regionalista na przyk³adzie Rodzina Schoenach w dziejach
pogranicza wskaza³, ¿e od ma³ych ojczyzn przechodzi siê do Wielkiej Ojczy-
zny. Pierwsze wzmianki o Schoenaichach pochodz¹ z XIV wieku. Wykszta³-
ci³y siê trzy œl¹skie g³ówne linie rodu, który nie wymar³. Drobna szlachecka
rodzina sta³a siê magnateri¹. Pocz¹tek rodowej fortuny dali bliŸniacy Seba-
stian i Fabian, którzy s³u¿yli na dworach królów czeskich i Jagiellonów.
Fabian (1509-1591) by³ rycerzem kilku królów europejskich, który dorobi³
siê na wojnach. Wybitnym przedstawicielem rodu byli ponadto m.in.: Georg
(1557-1619) twórca pañstwa stanowego Carolath-Beuthen, wielki humani-
sta i budowniczy, chcia³ za³o¿yæ wielki uniwersytet w Bytomiu Odrzañskim,
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promieniuj¹cy nauk¹ protestanck¹; pierwszy ksi¹¿ê Carolath-Beuthen Hans Carl (1688-
1763), jako protestant postawi³ na "dobrego konia" króla Prus a nie na niemieck¹ dyna-
stiê Habsburgów; Heinrich Carl (1783-1864), romantyczny budowniczy.

Budowa pozycji maj¹tkowej polega³a m.in. na nabyciu maj¹tku Amtitz w
1613 roku (zakup wielkiego kompleksu ziemskiego). Schoenaichowie zabezpie-
czali dobra wdów poprzez uzyskiwanie majoratu i wolnego pañstwa stanowego.
Cesarz niemiecki w 1616 r. potwierdzi³ majorat tj. bezsporne prawa bez podzia-
³u. Inne rody dzieli³y, traci³y na znaczeniu, upada³y. W koñcu XIX wieku zaku-
piono dobra w Starzeddel (Starosiedle); by³ to jeden z ostatnich maj¹tków przy-
³¹czony do Amtitz.

Prywatn¹ Niemieck¹ Fundacjê Ochrony Zabytków z Bonn (Deutsche Sti-
ftung Denkmalschutz) reprezentowan¹ przez historyka sztuki dr Susanne Braun
za³o¿ono, "aby przesz³oœæ mia³a przysz³oœæ". Ta fundacja dobra publicznego cieszy
siê zaufaniem ponad 200 tysiêcy darczyñców, patronuje jej prezydent Republiki
Federalnej Niemiec. Pani Susanne jako kierownik projektu szkolnego, programu
edukacyjnego uczuli³a na dostrzeganie bogatych w historiê fragmentów rzeczywi-
stoœci, odbieranie "pomników" jako autentycznych œwiadectw, a zabytków jako
pozaszkolnych miejsc nauki.  Dzieci fotografuj¹, dokonuj¹ pomiarów, opracowuj¹
wystawy, programy oprowadzania, przygotowuj¹ dokumentacjê, albumy, zdjêcia,
broszury, koncepcje i realizuj¹ strony internetowe. Bo jak zauwa¿y³ jeden uczeñ
gimnazjum: -  Stare budynki opowiadaj¹ swoje historie (jak w biuletynie SPZG - w
cyklu o zabytkowych domach, skarbach Ziemi Gubiñskiej).

Katarzyna Dzigañska  z Ma³opolskiego Instytutu Kultury wyt³umaczy³a, ¿e
dziedzictwo kulturowe mo¿e inspirowaæ do poznawania nie tylko historii, ale
tak¿e biologii, matematyki czy fizyki. Doda³a m.in.: - Nauka to zabawa, to pro-
ces trwa³y i ci¹g³y. Nawet nauczyciele ucz¹ siê ca³e ¿ycie. Edukacja - najbardziej
efektywne rozwijanie talentów i zdolnoœci, a nie tylko przekazywanie wiedzy.
Dziedzictwo kulturowe jest kontekstem u³atwiaj¹cym kszta³towanie kluczowych
kompetencji.

Piotr Idziak omawiaj¹cy Metoda anga¿owania siê m³odzie¿y w aktywn¹ reflek-
sjê nad dziedzictwem kulturowym - Konkurs "Skarby Ma³opolski wskaza³, ¿e
dziedzictwo to: tradycja, spadek co otrzymaliœmy od pokoleñ, duma, bogactwo
(skarb, który trzeba odkryæ), przesz³oœæ, d³ug (odpowiedzialnoœæ wobec przesz³o-
œci), uprzedzenia (dla jednych duma, etos, u innych wstyd), sk³adnik to¿samoœci
(identyfikacji), œwiadomoœæ, proces budowania to¿samoœci. Co robiæ z dziedzic-
twem? Osobista relacja i aktualizacja; dziedzictwo bliskie (lokalane, co obok
nas, kto tutaj mieszka³, coœ tutaj wartoœciowego, co tutaj siê wydarzy³o, kto
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tutaj tworzy³). Co mnie teraz to obchodzi? Was geht mich das an?  Podsun¹³
metodê "mikow¹"("mik"):

- skupiæ siê na detalu, co jest u ludzi;
- odnieœæ temat do wspó³czesnego kontekstu (a co mnie to obchodzi dziœ?);
- sprawiæ, by m³oda osoba odnalaz³a osobist¹ relacjê do tematu.
Edukacyjne gry terenowe prezentuj¹ce w niecodzienny sposób specyfikê da-

nego miejsca jako metodê odkrywania dziedzictwa tzw. Questing (od 2008 r. z
USA, coœ podobnego do naszych podchodów) zaprezentowa³a Karolina Likhtaro-
vich, socjolog z Legnicy. Takie wyprawy odkrywców, po³¹czenie zdobywania
wiedzy z zabaw¹, rekreacj¹, ruchem na œwie¿ym powietrzu, integracja spo³ecz-
noœci lokalnej to narzêdzie aktywnej edukacji regionalnej (namiastkê tego robi-
my w SPZG jako wycieczki np. jesieni¹ 2012 r. po pó³nocnej czêœci gminy Gu-
bin).

O szansach i zagro¿eniach w zajêciach upowszechniania dziedzictwa kultu-
rowego w szko³ach na pograniczu mówi³ nauczyciel historii i jêzyka niemieckie-
go Rahn-Schule z Neuzelle Andreas Hoffmann. Wskaza³ na Heinricha Grafa
von Brühla, poœrednika miêdzy Saksoni¹ i Polsk¹. Pedagogik¹ zabytków zajê³a
siê te¿ Dorothée Schmidt-Breitung z Neuzelle, sygnalizuj¹c doznania zmys³owe,
naukê o kolorach na przyk³adzie œredniowiecznych kamieni konsolacyjnych w
kru¿gankach, poszukiwaniu œladów w starych budynkach ewentualnie daw-
nych recept rzemieœlniczych (zestawienie glosariusza materia³ów). - Historycz-
ne farby - tak cenne jak sztaby z³ota. A mo¿e zaj¹æ siê "Legendami i mitami" - Co
jest prawd¹ (np. podziemne przejœcie z fary pod Nys¹ do Guben)? Czy te¿ starsi
uczniowie ucz¹ m³odszych o zabytkach w formie zabawy. Pani pedagog podkre-
œli³a: - Nauczyæ siê dostrzegaæ to co ukryte. Jak w budynku wspiera ³uk? Odle-
wy z metalu - praktycznie.

Warto podkreœliæ, ¿e wszyscy uczestnicy spotkania reprezentuj¹cy Zie-
miê Gubiñsk¹ tj.: pedagodzy, dzia³acze Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
Krystyna Kaczmarek Skóra i Gabriela Nazaruk oraz Anna Dziadek, Doro-
ta Chwa³ek i Wies³aw £abêcki w dyskusji przedstawili ciekawe przemyœle-
nia i wnioski (wœród nich trzy osoby to cz³onkowie SPZG). Na koniec spo-
tkania, K. Kaczmarek-Skóra, G, Nazaruk i W. £abêcki byli jednymi z naj-
bardziej kreatywnych uczestników interaktywnych warsztatów "Dziedzic-
two - punkty widzenia".

Jesieni¹ 2013 zaplanowano szkolenie animatorów grup w Krakowie i
Neuzelle (jak otrzymaj¹ pieni¹dze).

Wies³aw £abêcki
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Jeszcze kilkanaœcie lat temu trudno sobie by³o wyobraziæ, ¿e tak
potê¿ny garnizon wojskowy, jakim by³ Gubin przestanie istnieæ. Tak siê
jednak sta³o.

Dziœ, w naszym mieœcie, roœnie ju¿ nowe pokolenie, które ¿o³nierzy
Wojska Polskiego widzi tylko w Internecie, telewizji lub w koszarach
innych miast. Rozpadaj¹ce siê gubiñskie koszary strasz¹ pustk¹. Czas
robi swoje. Zaciera siê te¿ pamiêæ "starych wiarusów". Myl¹ siê nazwi-
ska dowódców, numery jednostek, fakty z ¿ycia oddzia³ów.

Najbardziej rozpowszechnionym mitem wœród mieszkañców Gubina
jest rodowód naszej dywizji. Ju¿ pod koniec lat 50. XX wieku sala tra-
dycji sztabu dywizji nawi¹zywa³a do bojowej chwa³y 5 Saskiej Dywizji
Piechoty, a jej frontowi ¿o³nierze traktowali gubiñskie jednostki jako
swoje, okryte chwa³¹ bojow¹ pu³ki i bataliony. Czy mo¿na jednak dzi-
wiæ siê kombatantom skoro, jak wspomina ówczesny oficer sztabu 5
DPanc pp³k Stefan Pilaczyñski, Minister Obrony Narodowej gen. broni
Florian Siwicki w czasie jednej z wizyt w gubiñskim garnizonie powie-
dzia³: "Prze¿y³em w tej dywizji niezapomniane chwile.  By³em jej do-
wódc¹ w czasie kiedy by³a jeszcze dywizj¹ piechoty".

Otó¿ to. Czy nasza dywizja kiedykolwiek by³a dywizj¹ piechoty? Nie,
nigdy ni¹ nie by³a.

 N A S Z A  D Y W I Z J A
19 Dywizja Zmechanizowana - 19 Dywizja Pancerna

5 Saska Dywizja Pancerna
im. gen. bryg. Aleksandra Waszkiewicza

5 Kresowa Dywizja Zmechanizowana
im. Króla Boles³awa Chrobrego

Zawsze Jednostka Wojskowa 1606

W 1950 roku wybuch³a wojna koreañska. Œwiat stan¹³ na krawêdzi III
wojny œwiatowej. 12 lutego 1951 roku  minister obrony narodowej, marsza-
³ek Polski  Konstanty Rokossowski zatwierdzi³ przyspieszony "plan zamie-
rzeñ organizacyjnych na lata 1951 i 1952". Plan ten, opracowany w koñcu
1950 roku  przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, zrywa³ z dotychcza-
sow¹ koncepcj¹ zrównowa¿onej rozbudowy wojska w powi¹zaniu z rozwo-
jem gospodarki narodowej.  Przyspieszony plan zak³ada³ dwukrotnie wy-
¿szy wzrost iloœciowy si³ zbrojnych w stosunku do za³o¿onego w "planie
szeœcioletnim rozwoju wojska". Planowano  rozbudowaæ struktury wojska
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oraz wprowadziæ do armii wielkie iloœci sprzêtu bojowego.
Wojska L¹dowe w swojej strukturze rozwija³y system korpuœny. Dla

korpusów piechoty zaczêto tworzyæ "grupy szybkie" w postaci dywizji zme-
chanizowanych. Dla 2 Korpusu Piechoty  w Poznaniu postanowiono sfor-
mowaæ 19 Dywizjê Zmechanizowan¹.

Dywizjê rozpoczêto formowaæ wiosn¹ 1951 roku  wed³ug etatów 5/77-5/
91 o stanie osobowym 8382 ¿o³nierzy oraz 140 pracowników cywilnych.
Dowództwo dywizji stacjonowa³o w Torzymiu. Jej oddzia³y tworzono w przy-
granicznych garnizonach Ziemi Lubuskiej: Kostrzynie, S³ubicach i Gubi-
nie. Miejscowoœci te dysponowa³y nowoczesnymi kompleksami koszarowy-
mi. Zosta³y one w czasie dzia³añ wojennych mocno zniszczone, a po wojnie
wykorzystywa³y je tylko czêœciowo oddzia³y Wojsk Ochrony Pogranicza. Du¿¹
wartoœæ u¿ytkow¹ stanowi³y koszary w Gubinie. By³y to nowoczesne ponie-
mieckie koszary wojsk zmotoryzowanych z s¹siaduj¹cym placem æwiczeñ w
Bie¿ycach i Wa³owicach. Tylko jeden kompleks zajmowa³ 92 batalion WOP.
Proces formowania mia³ zostaæ zakoñczony w terminie do 1 grudnia 1952
roku.

Po zakoñczeniu formowania,  na stan etatowy 82 czo³gów dywizja posia-
da³a zaledwie 12, na etat 24 dzia³ pancernych by³o 21 . Z 98 dzia³ przewi-
dzianych w etacie faktycznie by³o tylko 65, z 452 samochodów by³o 268.
Dotkliwe by³y te¿ braki w kadrze oficerskiej. Na  przewidzianych etatem
686 oficerów, by³o zaledwie 426. Braki w kadrze podoficerskiej wyrównywa-
³a nadwy¿ka w szeregowych.

Struktura organizacyjna 19 DZ w 1951 roku
dowództwo i sztab dywizji  w Torzymiu (etat 5/77)
kompania dowodzenia w Torzymiu (etat 5/78)
69 pu³k zmechanizowany w S³ubicach   (etat 5/83)
72 pu³k zmechanizowany w Gubinie (etat 5/83)
73 pu³k zmechanizowany w Gubinie (etat 5/83)
23 pu³k czo³gów w S³ubicach (etat 5/84)
26 pu³k artylerii pancernej w Komorowie (etat 5/85)
113 pu³k artylerii haubic w Komorowie (etat 5/86)
18 pu³k moŸdzierzy w Komorowie (etat 5/87)
12 dywizjon artylerii rakietowej w Komorowie (etat 5/88)
3 dywizjon artylerii przeciwlotniczej w Komorowie (etat 5/72)
14 szkolny batalion czo³gów w Kostrzynie   (etat 5/82)
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2 batalion rozpoznawczy w Torzymiu (etat
5/81)

59 batalion ³¹cznoœci w Torzymiu (etat 5/
79)

66 batalion saperów w Kostrzynie (etat 5/
80)

65 kompania samochodowa w Torzymiu
(etat 5/89)

20 Ruchomy Warsztat Naprawy Czo³gów
w S³ubicach  (etat 5/90) ch

27 Ruchomy Warsztat Naprawy Samocho-
dów  w Gubinie (etat 25/42)

29 Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzêtu Arty-
leryjskiego  w Gubinie (etat 5/91)

Gwa³towny wzrost wydatków na zbrojenia
spowodowa³ za³amanie siê realizacji planu 6-letniego. Nast¹pi³a  czêœciowa
korekta planów rozbudowy wojska.  Sprzyja³ temu zastój w dzia³aniach
wojennych na Pó³wyspie Koreañskim. W paŸdzierniku 1952 roku Sztab
Generalny WP przygotowa³  "Plan redukcji wojska na prze³omie 1952/53".

Rozkazem Ministra Obrony Narodowej Nr 0082/0rg. z 4 grudnia 1952
roku w sztabie i oddzia³ach 19 Dywizji Zmechanizowanej wprowadzono nowe
etaty. Zmniejszono stan osobowy dywizji i ograniczono liczbê czo³gów i dzia³
pancernych. Na bazie 14 szkolnego batalionu czo³gów sformowano w S³ubi-
cach 14 szkoln¹ kompaniê (etat 5/104), a na bazie 65 kompanii samochodo-
wej w Torzymiu sformowano pluton samochodowy (etat 5/111)

Stan osobowy dywizji ustalono na 5857/8313 ¿o³nierzy oraz 105 pracow-
ników cywilnych. W sk³adzie pu³ku zmechanizowanego znajdowa³ siê jedy-
nie jeden batalion piechoty zmotoryzowanej oraz kompania czo³gów, nato-
miast w pu³ku czo³gów funkcjonowa³a tylko kompania zamiast batalionu
piechoty zmotoryzowanej. Szkolny batalion czo³gów przeformowano na
szkoln¹ kompaniê czo³gów. Liczbê czo³gów i dzia³ pancernych zmniejszono
do 100 z tego: w batalionie rozpoznawczym - piêæ T-34/85, w szkolnej kompa-
nii czo³gów - dwa T-34/85, jeden IS-2 i dwa ISU-122, w pu³ku zmechanizo-
wanym - dziesiêæ

T-34/85, w pu³ku czo³gów - trzydzieœci jeden T-34/85 i w pu³ku artylerii

¯o³nierze dywizji. Z prawej kpr.
Piotr  Szy³kowski
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pancernej - trzynaœcie IS-2 i szesnaœcie ISU-122 . W sumie etatowo w dywi-
zji powinno znajdowaæ siê 15 czo³gów ciê¿kich IS-2, 69 czo³gów œrednich T-
34, 16 dzia³ pancernych SU-85, 8 wyrzutni rakietowych M -13, 26 haubic
122 mm, 22 armaty 57 mm, 40 armat 76 mm, 18 armat przeciwlotniczych
37 mm

W latach 1951-1953 w dywizji mia³o miejsce szereg przedyslokowañ jed-
nostek. Minister Obrony Narodowej rozkazem nr 00 129/0per.  z 18 paŸ-
dziernika 1951 roku nakaza³ dowódcy Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego prze-
nieœæ miejsce formowania 23 pu³ku czo³gów i 14 szkolnego batalionu czo³-
gów z Kostrzyna do S³ubic, 69 pu³ku zmechanizowanego i 20 Ruchomego
Warsztatu Naprawy Czo³gów ze S³ubic do Kostrzyna, 2 batalionu rozpo-
znawczego z Torzymia do S³ubic. 11 grudnia 1952 przeniesiono 27 Ruchomy
Warsztat Naprawy Samochodów  z Gubina do Komorowa.

W 1953 roku dokonano kolejnych zmian w rozlokowaniu jednostek. Roz-
kazem Ministra Obrony Narodowej Nr 0079/0per. z 7 lipca 1953 roku,  do 15
paŸdziernika 1953 przeniesiono dowództwo i sztab dywizji, kompaniê dowo-
dzenia, 59 batalion ³¹cznoœci, pluton samochodowy z Torzymia do Komoro-
wa. Jednostki te zajê³y miejsce po 18 pu³ku moŸdzierzy, który to przeniesio-
no do Torzymia. W koñcu 1953 roku, zarz¹dzeniem Szefa Sztabu General-
nego Nr 00128/0per. z 21 listopada 1953 roku ze S³ubic do Kostrzyna prze-
niesiono 2 batalion rozpoznawczy.

Ul. Wyzwolenia. Maszeruje 72 pu³k zmechanizowany
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Zarz¹dzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0263/Org. z 17 lipca
1953 roku przeformowano 14 szkoln¹ kompaniê czo³gów w S³ubicach na 28
szkoln¹  kompaniê czo³gów.

 Z jesieni¹ zarz¹dzeniem szefa Sztabu Generalnego WP nr 0321/Org. z
dnia 25 wrzeœnia 1953 roku przeformowano 28 szkoln¹ kompaniê czo³gów
na 8 szkolny batalion czo³gów

19 Dywizja Pancerna

W koñcu 1954
roku  Zwi¹zek Ra-
dziecki udostêpni³
pañstwom Uk³adu
Warszawskiego wyni-
ki doœwiadczeñ z bro-
ni¹ j¹drow¹. Wykazy-
wa³y one,   ¿e na przy-
sz³ym polu walki li-
czyæ siê bêdzie szyb-
koœæ i si³a uderzenia.
Mog³y to zapewniæ tyl-
ko jednostki pancerne
i zmechanizowane wykorzystuj¹ce skutki uderzeñ j¹drowych.  Liczono, ¿e
pancerz zapewni ochronê za³ogi przed promieniowaniem.

19 wrzeœnia 1955 roku,  Minister Obrony Narodowej rozkazem Nr 0058/
0rg. nakaza³ przenieœæ 19 Dywizjê Zmechanizowan¹ na etaty dywizji pan-
cernej nr 5/159-5/185 o stanie osobowym 6275 ¿o³nierzy oraz 121 pracowni-
ków cywilnych z terminem zakoñczenia przeformowania do 20 grudnia 1955
roku. Jednoczeœnie dywizja zosta³a wy³¹czona ze sk³adu 2 Korpusu Armij-
nego w Poznaniu i podporz¹dkowana dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowane-
go we Wroc³awiu .

Struktura organizacyjna 19 Dywizji Pancernej w 1955
Dowództwo i sztab dywizji w Gubinie (etat 5/159 - sformowane na bazie
dowództwa 19 DZ)
53 kompania sztabowa w Gubinie  (etat 5/160 - sformowana na

Koszary "pod stacj¹".  Defiluje sztab 72 pu³ku zmechanizo-
wanego
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bazie kdow 19 DZ)
73 pu³k zmechanizowany w Gubinie (etat 5/178)
23 pu³k czo³gów w S³ubicach (etat 5/179)
69 pu³k czo³gów w Kostrzynie (etat 5/179 - sformowany na bazie  69pz)
13 batalion czo³gów i artylerii pancernej w Gubinie (etat 5/180
- sformowany na bazie 26 papanc)
36 dywizjon artylerii haubic w Gubinie (etat 5/181 - sformowany
na bazie 113 pah)
3 dywizjon artylerii przeciwlotniczej w Gubinie (etat 5/182)
12 dywizjon artylerii rakietowej w Gubinie (etat 5/183)
pluton dowodzenia dowódcy artylerii w Gubinie  (etat 2/199)
2 batalion rozpoznawczy w Kostrzynie (etat 5/163)
59 batalion ³¹cznoœci w Gubinie (etat 5/175)
66 batalion saperów w Kostrzynie (etat 5/176)
8 szkolny batalion czo³gów w S³ubicach (etat 5/177)
48 batalion samochodowo-transportowy w Gubinie  (etat 5/184
- sformowany na bazie plutonu samochodowego 19DZ)
56 batalion medyczno-sanitarny w Gubinie (etat 2/196)
60 kompania obrony przeciwchemicznej w Gubinie (etat 5/185)
20 Ruchoma Baza Naprawy Czo³gów w S³ubicach (etat 5/186
- sformowana na bazie 20 RWNCz)
27 Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów w Gubinie (etat 5/156)
29 Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzêtu Artyleryjskiego w Gubinie
(etat 5/157)
19 Dywizyjny Punkt Zaopatrzenia w Gubinie (etat 5/158)
Jesieni¹ 1955 roku, na bazie jednego z pu³ków zmechanizowanych, prze-

prowadzono æwiczenie doœwiadczalne. Zorganizowano w pu³ku piêæ silnych
kompanii piechoty zmotoryzowanej, wspieranych przez dywizjon artylerii
przeciwlotniczej,  dywizjon artylerii przeciwpancernej, kompaniê czo³gów i
artylerii pancernej i bateriê moŸdzierzy. Eksperyment by³ prób¹ przeniesie-
nia na pu³ki zmechanizowane przyjêtej wczeœniej struktury kompanijnej w
pu³kach czo³gów. Mimo pozytywnych rezultatów nie zdecydowano siê jed-
nak na tak¹ strukturê w jednostkach zmechanizowanych.

Ocieplenie w stosunkach pomiêdzy ZSRR i USA spowodowa³o, ¿e od 1955
roku rozpoczêto redukcjê potencja³u wojskowego pañstw bloku wschodnie-
go. Proces ten, trwaj¹cy do 1958 roku, doprowadzi³ do znacznej redukcji
armii oraz unowoczeœnienia jej struktury wyra¿aj¹cej siê w pe³nym zmoto-
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ryzowaniu wojsk i zwiêkszeniu iloœci zwi¹zków pancernych i zmechanizo-
wanych.

W paŸdzierniku 1955 roku sformu³owano wstêpne za³o¿enia planu, za-
k³adaj¹ce zwiêkszenie liczby zwi¹zków taktycznych oraz oddzia³ów wojsk
pancernych i zmechanizowanych. Za³o¿enia te wykorzystano jednak dopie-
ro w nowym planie zamierzeñ organizacyjnych WP na lata 1956-1960. Plan
ten, wprowadzony do realizacji po redukcji wojsk jesieni¹ 1955 roku.

Dywizja w wydarzeniach Poznañskiego Czerwca 1956

W czerwcu 1956 roku, bêd¹ca w sk³adzie 2 Korpusu Pancernego, 19
Dywizja Pancerna szkoli³a siê na poligonie OC Biedrusko. 28 czerwca 1956
roku o 11:30, cz.p.o. dowódcy 2 Korpusu Pancernego p³k Mateusz Lach
otrzyma³ od szefa Sztabu Generalnego, gen. broni Jerzego Bordzi³owskiego
zarz¹dzenie nakazuj¹ce og³oszenie alarmu bojowego dla oddzia³ów korpusu
i postawienie ich w stan gotowoœci bojowej. O 14:00 jednostki 19 DPanc
osi¹gnê³y gotowoœæ bojow¹. O 14:30, na rozkaz szefa Sztabu Generalnego,
jej oddzia³y rozpoczê³y marsz w kierunku Poznania.

Dowódca dywizji postawi³ dowódcom oddzia³ów szczegó³owe zadania.
Zadania te jednostki realizowa³y do 30 czerwca.

4 i 5 kcz 23 pu³ku czo³gów wys³ano do dyspozycji dowódcy pu³ku KBW.
Dotar³o jedynie siedem czo³gów. Pozosta³e zmuszone by³y "walczyæ" na uli-
cach miasta. Pozosta³e kompanie dzia³a³y na ulicach Poznañska, Roosevel-
ta, D¹browskiego, Mylna, Kochanowskiego i Mickiewicza.

69 pu³k czo³gów ochrania³ radiostacjê poznañsk¹  oraz zamyka³ ulice w
rejonie Fortu IVa i VIIa. Ochrania³ te¿ lotnisko i browar przy ul. Ratajcza-
ka.

73 pu³k zmechanizowany swoim 1 batalionem piechoty zmotoryzowanej
do 29 czerwca ochrania³ koszary KBW i WUBP. Pozosta³e pododdzia³y pu³-
ku ochrania³y Dworzec G³ówny i Zachodni.

13 batalion czo³gów i artylerii pancernej otrzyma³ zadanie ochraniaæ
poznañsk¹ elektrowniê miejsk¹.

2 batalion rozpoznawczy odszed³ do dyspozycji dowódcy pu³ku KBW i
otrzyma³ zadanie nie dopuœciæ "prowokatorów" dzia³aj¹cych od strony torów
kolejowych i ogródków dzia³kowych u zbiegu ulic Roosevelta i D¹browskie-
go oraz Mostu Teatralnego.

12 dywizjon artylerii rakietowej - 28 czerwca dzia³a³ samodzielnie jako
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piechota na Moœcie Teatralnym i wzd³u¿ ul. Roosevelta, a 29 czerwca wspie-
ra³ 2 batalion rozpoznawczy

3 dywizjon artylerii przeciwlotniczej dzia³a³ czo³gi 23 pcz jako piechota
36 dywizjon artylerii haubic dzia³a³ z 23 pcz jako piechota na ulicach

Poznañska i Mylna
66 batalion saperów wszed³ do walki wieczorem 28 czerwca i od tej chwi-

li wspiera³ 2 batalion rozpoznawczy
59 batalion ³¹cznoœci zabezpiecza³ ³¹cznoœæ pomiêdzy jednostkami dywi-

zji i z prze³o¿onymi
30 czerwca dowódca 19 DPanc rozpocz¹³ wycofywanie z Poznania w dwóch

turach swoich oddzia³ów. O 15:00 zacz¹³ wyprowadzaæ 36 dah, 12 dar i 66
bsap. Do 17:30 jednostki te zeœrodkowa³y siê na OC Biedrusko. Pozosta³e
oddzia³y: 73 pz, 69 pcz, 23 pcz, 13 bczap i 2 br wyruszy³y z Poznania o 21:00
i dotar³y na poligon do 1:00 1 lipca.

W wyniku walk ulicznych zgin¹³ ppor. Marian Sepkowski . Ranni zosta-
li: ppor. Henryk Wyrwa³, sier¿. Zdzis³aw Przybycieñ,  kpr. Helmut Pisu³a,
kpr. Staszyszyn,  szer. Franciszek Cendrowski, szer. Mieczys³aw Duda,
szer. Jan Merkuda,  szer Jan Michalik, szer.  Artur Stanka, szer. Józef
Szot, elew Jan Go³da.

Kolejne reorganizacje dywizji

Jesieni¹ 1956 roku rozwi¹zano dowództwo 2 Korpusu Pancernego. 19
Dywizja Pancerna wesz³a w bezpoœrednie podporz¹dkowanie dowódcy Œl¹-
skiego Okrêgu Wojskowego. Dokonano kolejnej redukcji oddzia³ów dywizji.
Likwidacji uleg³ 56 batalion medyczno-sanitarny w Gubinie .

Zdecydowano, by w terminie do 15 sierpnia 1957 roku rozformowaæ  5
Sask¹ Dywizjê Piechoty . Jednoczeœnie, celem kontynuowania bojowych
tradycji ludowego Wojska Polskiego, 19 Dywizjê Pancern¹ przemianowano
na 5 Sask¹ Dywizjê Pancern¹. Od tej pory nasza dywizja dziedziczy³a tra-
dycje "bojowe" swojej saskiej imienniczki i sta³a siê Saskim Zwi¹zkiem Tak-
tycznym, jak j¹ w sposób oficjalny nazywano. Sama nie posiadaj¹c bojo-
wych tradycji, zapo¿yczy³a je od rozwi¹zanej s¹siadki, której to sztab stacjo-
nowa³ do 1950 roku w Miêdzyrzeczu, a potem w Sulêcinie.

Czy 5 Saska Dywizja Piechoty nie mia³a jednak nic wspólnego z na-
szym miastem?

W 1945 roku, realizuj¹c rozkaz Naczelnego Dowódcy WP Nr 00264/OP
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z 17 maja 1945 roku, dywizja ochrania³a zachodni¹ granicê pañstwow¹.
Pod koniec sierpnia 5 DP na swym prawym skrzydle przekaza³a odcinek
granicy Krajnik - Kostrzyn nowo sformowanej 12 Dywizji Piechoty, przyjê-
³a zaœ na lewym skrzydle od 11 DP odcinek Kosarzyn - Mielno .

W wyniku dokonanych zmian, sztab 15 pu³ku piechoty rozlokowany
zosta³ w Gubinie. Jesieni¹ 1945 roku oddzia³y dywizji przekaza³y ochronê
granicy formuj¹cym siê Wojskom Ochrony Pogranicza, a 15 pu³k dysloko-
wano do Skwierzyny. Kilkumiesiêczny gubiñski okres w dziejach 5 Saskiej
Dywizji Piechoty zakoñczy³ siê.

Dowódcy 19 Dywizji
pp³k/p³k dypl. Henryk Aszkenazy
p³k Sergiusz Siwicki
p³k Józef Obodziñski
p³k dypl. Mateusz Lach

Ci¹g dalszy informacji o naszej dywizji w nastêpnym numerze biulety-
nu.
Autorami tekstu s¹ redaktorzy pisz¹cy artyku³y o tematyce wojskowej na wikipedia.pl

(Kerim44, Jurek281, Lonio17). W rzeczywistoœci pod nickami ukrywaj¹ siê
gubinianie: Miros³aw Szy³kowski i Jerzy Chamienia oraz warszawiak: Wojciech

Kosmala. Pierwszy z nich s³u¿y³ w latach 80. w 2 br i 27 pcz, drugi w 2/6 br i 5 bzaop.
Ten trzeci, to typowy cywil - in¿ynier, który zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ odby³ w 21

plrt.
Artyku³ opracowano na podstawie:

1. Jerzy Kajetanowicz, "Polskie wojska l¹dowe w latach 1945-1960". Europejskie
Centrum Edukacyjne . Toruñ 2004. ISBN  83-88089-67-6

2. Pawe³ Piotrowski, "Œl¹ski Okrêg Wojskowy. Przekszta³cenia organizacyjne 1945-
1956", Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003, ISBN 83-88542-53-2.

3. Pawe³ Piotrowski, "Wojsko Polskie w czasie wojny koreañskiej", Nowa Technika
Wojskowa nr 1/1998

4. Wybór dokumentów z zasobów CAW dotycz¹cych "poznañskiego czerwca". Przegl¹d
Historyczno-Wojskowy nr  5/ 2006.

5. Wikipedia pl.
6. Wspomnienia Alicji i Piotra Szy³kowskich

7. Wspomnienia Stefana Pilaczyñskiego
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Na tej cyklicznie ukazuj¹cej siê stronie naszego Biuletynu SPZG sta-
ramy siê Szanownym Czytelnikom przybli¿yæ osoby niezwyczajne. Czê-
sto ma³o znane, ale tak wiele znacz¹ce kiedyœ w ¿yciu miasta. Goœci³y
na tej stronie osoby powszechnie znane nie tylko w Gubinie, ale i w
kraju, urodzone lub zwi¹zane z Ziemi¹ Gubiñsk¹.

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

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

Janusz Jans
Zanim zabra³em siê do pisania o kolej-

nym Honorowym Obywatelu Miasta Ja-
nuszu Jansie, wpad³ mi w rêce artyku³
nie¿yj¹cego ju¿ W.A.Robowskiego napi-
sany przed laty do lokalnej "Gazety Gu-
biñskiej". Po przeczytaniu teksy zada³em
sobie proste pytanie: czy ja wymyœlê lep-
szy tekst o J.Jansie? Postanowi³em nie
kombinowaæ i wykorzystaæ to, co przed
laty napisa³ Alek. Poniewa¿ od napisania
poni¿szego tekstu minê³o kilkanaœcie lat
muszê dodaæ, ¿e: ¿ona Aniela zmar³a w
paŸdzierniku 2010 roku. Bohater poni¿-
szego tekstu trzyma siê dzielnie, pomi-
mo sêdziwego wieku.

Trudno jest pisaæ o kimœ, o jego dokona-
niach, jeœli siê go dobrze zna i darzy sza-
cunkiem, gdy¿ mo¿e powstaæ panegiryk od-
biegaj¹cy kszta³tem od rzeczywistoœci. Postaram siê przedstawiæ J.Jansa i
jego rodzinê, opieraj¹c siê jedynie na faktach.

J. Jans za sw¹ dzia³alnoœæ zawodow¹ i spo³eczn¹ zosta³ odznaczony m.in.
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³u-
gi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wyró¿niony Srebrn¹ Odznak¹
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego (któr¹ szczególnie ceni), nagrodami Mini-
stra Edukacji Narodowej, Kuratora, Inspektora, Medalem "Za zas³ugi dla
rozwoju województwa zielonogórskiego". Nagradzano jego wiedzê oraz umie-
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jêtnoœæ stosowania jej w praktyce, uzyskiwanie znacz¹cych wyników w pracy
dydaktycznej i wychowawczej. Teraz, w jesieni ¿ycia, otrzyma³ najwy¿sz¹
godnoœæ, jak¹ mo¿e przyznaæ spo³eczeñstwo miasta Gubina - tytu³ Honoro-
wego Obywatela Miasta, miasta, którego mieszkañcom poœwiêci³ sw¹ dzia-
³alnoœæ.

W swym d³ugim okresie pracy zawodowej pe³ni³ ró¿ne funkcje w szkol-
nictwie. Zaczyna³ jako nauczyciel niekwalifikowany (wojna przewala mu
naukê w szkole œredniej) Szko³y Podstawowej w Strzegowie. PóŸniej uzy-
ska³ kwalifikacje i ukoñczy³ Akademiê Wychowania Fizycznego. By³ kie-
rownikiem szko³y, wizytatorem Wydzia³u Oœwiaty, metodykiem wf, dyrek-
torem liceum, nauczycielem wf. Obecnie, bêd¹c na emeryturze, pe³ni funk-
cjê wiceprezesa Stowarzyszenia Pionierów Miasta Gubina, którego jest wspó³-
za³o¿ycielem.

W swej dzia³alnoœci nigdy nie wi¹za³ siê z ¿adn¹ parti¹ polityczn¹, pra-
gn¹c zachowaæ niezale¿noœæ. Szczególnie interesowa³ go sport, co ukierun-
kowa³o jego dalszy kierunek studiów. Uczuciowo zwi¹za³ siê ze szkoln¹ dru-
¿yn¹ siatkówki z lat 50., gdy gubiñskie liceum zdoby³o mistrzostwo szkó³
œrednich w województwie. Mile wspomina przygody zwi¹zane z udzia³em
jego podopiecznych w zawodach. S¹ wœród nich weso³e wspomnienia, jak
np. w rozgrywanym w Guben turnieju pi³ki siatkowej, w którym startowa-
³y reprezentacje Guben, Policyjny Klub Sportowy z Cottbus, garnizonu Ar-
mii Radzieckiej z Guben i SKS "Chrobry" z LO w Gubinie. Po zwyciêstwie
naszych ch³opców do kapitana zespo³u Czeœka Fiedorowicza, póŸniejszego
pos³a i burmistrza Gubina, podesz³a dziewczynka i wrêczy³a bukiet kwia-
tów przy rzêsistych oklaskach Niemców, ciesz¹cych siê zwyciêstwem Pola-
ków nad ekip¹ radzieck¹, a ten z najwiêksz¹ powag¹ przyj¹³ kwiaty i poca-
³owa³ jej ma³¹ r¹czkê.

S¹ te¿ pewne dziedziny dzia³alnoœci J. Jansa, o których prawie siê dzi-
siaj nie pamiêta, a by³y jednak bardzo potrzebne. W latach 1970-81 z ramie-
nia gubiñskiego szpitala prowadzi³ gimnastykê rehabilitacyjn¹ z dzieæmi
dotkniêtymi wadami budowy. Przez kilka lat by³ nauczycielem jêzyka pol-
skiego w liceum dla pracuj¹cych, zyskuj¹c sobie uznanie wœród uczniów.

Gdy zbli¿a³ siê okres ferii letnich, myœla³ o zapewnieniu dzieciom mo¿li-
woœci wyjazdu na wczasy. Przeobra¿a³ siê w organizatora i kierownika ko-
lonii dla dzieci gubiñskich zak³adów pracy.

Szerzenie wiedzy i oœwiaty nie by³o mu obce. W latach 50. i 60. pe³ni³
funkcjê kierownika rejonu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, organizuj¹c
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odczyty wœród mieszkañców wsi gubiñskich. Wybiera³ tematykê pedago-
giczn¹ lub zwi¹zan¹ z literatur¹ piêkn¹. By³y to czasy, gdy przyjazd takiego
prelegenta, a nie agitatora spó³dzielczoœci produkcyjnej, wzbudza³ zaintere-
sowanie mieszkañców pozbawionych radia, kina. Telewizja jeszcze nie by³a
znana. Œwietlice wiejskie zape³nia³y siê ludŸmi ¿¹dnymi wiedzy.

Aktywnie dzia³a³ w Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, pe³ni³ przez kil-
ka lat funkcjê kierownika pedagogicznego konferencji zwi¹zkowych. By³
tak¿e organizatorem lub wspó³organizatorem wycieczek nauczycielskich,
m.in. do Krakowa, Zakopanego, Warszawy, w Kotlinê K³odzk¹ i Hradec
Kralove - Pragi, do Drezna, Berlina. Jego wszechstronna dzia³alnoœæ mog³a-
by stanowiæ kanwê do napisania powieœci.

Ma wielu przyjació³. Kiedyœ postawi³em mu niedyskretne pytanie: z któ-
rym zwierzchnikiem pracowa³o Ci siê najlepiej? Odpowiedzia³: z dyrekto-
rem Józefem Muzgiem. Zawsze stwarza³ mi³¹ atmosferê dla sportu szkolne-
go swym zaanga¿owaniem i s³u¿eniem pomoc¹.

Informacja nie by³aby pe³na, gdybym nie napisa³ o jego rodzinie. ¯ona
Aniela, zwana przez bliskich Nel, jest tak jak w m³odoœci, jego podpor¹. To
przecie¿ za ni¹ pojecha³ na Ziemie Odzyskane, by stworzyæ swe rodzinne
gniazdo.

Najstarszy syn, Wojciech, poszed³ œladem ojca. Ukoñczy³ AWF w Pozna-
niu, przez pewien czas uczy³ w-fu w Zespole Szkó³ Zawodowych w Gubinie,
aby po uzyskaniu doktoratu przenieœæ siê na AWP w Gdañsku i obj¹æ stano-
wisko pracownika naukowo-dydaktycznego. Syn Tomasz, w m³odoœci zapa-
lony zawodnik pi³ki no¿nej, wystêpuj¹cy w barwach "Cariny", obecnie in-
spektor informatyki Urzêdu Miejskiego w Gubinie.

Walenty Andrzej Robowski, "Gazeta Gubiñska" nr 11 z 7.07.1999 r.
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