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W towarzystwie licznej grupy przypadkowych mieszkañców uroczyœcie
ods³oniêto pami¹tkowy g³az pochodz¹cy z 1812 roku. G³az przed laty sta³ na
ulicy Legnickiej, a przed zaginiêciem zabezpieczy³ go nie¿yj¹cy ju¿ Zbigniew
Pankiewicz.

G³az zosta³ postawiony na pami¹tkê koncentracji armii saskiej w 1812
roku, przed wymarszem na kampaniê rosyjsk¹, u boku armii napoleoñskiej.
Pierwotnie usytuowany przy Sommerfelder Strasse (dziœ ul. Legnicka) w
miejscu, gdzie, najprawdopodobniej, utonê³a w bagnie saska armata. Dziœ
stanowi jedyny zachowany na terenie Gubina zabytek zwi¹zany z epok¹ na-
poleoñsk¹.

Projekt ekspozycji, krótko przed œmierci¹, wykona³a Jolanta Kucharska.
Ideê ustawienia g³azu zrealizowa³o Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gu-

biñskiej przy niezbêdnej pomocy firm: Decor Sklep Meblowy, PKM Wioletta
i Zbigniew Poniatowscy  i Agencja Reklamowa Art Grafik. Tym samym mia-
stu przyby³a kolejna atrakcja turystyczna. (sp)

Pami¹tka po armii
Napoleona

Na zakoñczenie wykonano pami¹tkow¹ fotografiê uczestników uroczystoœci
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Szczêœcie sprzyja wydawnictwom ksi¹¿kowym
o Gubinie. Po ksi¹¿ce Janiny Kaœki Izdebskiej
"Oczami wiedŸmy" i publikacji monograficznej
Wies³awa £abêckiego "Wielotów i Witaszkowo.
Przyczynek do historii" Stowarzyszenie Przyja-
ció³ Ziemi Gubiñskiej wyda³o kolejn¹ pozycjê
ksi¹¿kow¹ tego samego autora zatytu³owan¹
"Cmentarze Gubina".  Autor na prawie 130 stro-
nach opisuje historiê i dzieñ dzisiejszy cmenta-
rzy gubiñskich. Dog³êbnie analizuje powody ich
za³o¿enia, lokalizacjê oraz historiê nekropolii
na przestrzenie dziejów. Dziêki takiego podej-
œcia do tematu Czytelnik mo¿e dowiedzieæ siê
na przyk³ad o wielu ciekawych historiach zwi¹-
zanych z cmentarzem przy ulicy Królewskiej, który liczy sobie ponad 350 lat.
Alter Fridhof - bo tak¹ nazwê nosi³ ten po³o¿ony na Wzgórzu Wielkanocnym cmen-
tarz, powsta³ w 1660 roku i grzebano na nim zmar³ych do 1869 roku, kiedy to
otwarto nowy cmentarz Ostfriedhof, dziœ Cmentarz Komunalny. Na Starym Cmen-
tarzu przy ulicy Królewskiej odbywa³y siê tylko pojedyncze, sporadyczne pochów-
ki wymagaj¹ce specjalnej zgody zarz¹dcy cmentarza. Do ³ask powróci³ w 1945
roku stanowi¹c zasadniczy cmentarz dla miasta. Regularne pochówki odbywa³y
siê tu do 1956 roku. PóŸniej chowano zmar³ych na cmentarzu przy ulicy Kujaw-
skiej. Od tego czasu do lipca 2013 roku pochowano tu 9380 gubinian.

Ksi¹¿ka szczegó³owo analizuje cmentarze na terenie miasta, autor kilka uwag
poœwiêci³ cmentarzom za Nys¹. Wszak one kiedyœ przynale¿a³y do jednego mia-
sta. W sumie pozycja warta zwrócenia uwagi i w³¹czenia do domowego zbioru
ksi¹¿ek.

"Cmentarze Gubina" mo¿na jeszcze otrzymaæ w Stowarzyszeniu Przyjació³
Ziemi Gubiñskiej przy ul. 3 Maja 2. Nale¿y dodatkowo podkreœliæ, ¿e ksi¹¿ka
ukaza³a siê dziêki pomocy finansowej Starostwa w Kroœnie Odrzañskim. (sp)

Kolejna ksi¹¿ka o Gubinie

W biurze SPZG mo¿na nabyæ ksi¹¿ki o tematyce gubiñskiej. Proponujemy: „Alfabet
gubiskich ulic” wydanie dwujêzyczne - polsko-niemieckie, „Ziemia Gubiñska 1939-1949 ...”
autorstwa Zygmunta Traczyka, Wies³awa £abêckiego „Wielotów i Wiatszkowo. Przyczynek
do historii”,  „50. Wiosen nad Nys¹” - album fotograficzny, mapy Gubina, kartki pocztowe,
zak³adki do ksi¹¿ek.
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 Czêsto stajemy przed koniecznoœci¹  identyfikacji  znalezionych skarbów.  Szu-
kamy w katalogach, aukcjach monet, szukamy porad wytrawnych numizmatyków i
dochodzimy do istoty przekazanego nam muzealium. Okazuje siê, ¿e badany kr¹¿ek
to nie moneta, ani nawet medal, a liczman.

Literatury na temat liczmanów jest niewiele. Nic wiêc dziwnego, ¿e wiedza na
ten temat jest trudno dostêpna. Czym wiêc jest ten liczman? Id¹c za ubog¹ definicj¹
z Wikipedii: liczman to "metalowy kr¹¿ek s³u¿¹cy do liczenia". Cech¹ charaktery-
styczn¹ liczmanów jest brak legendy oraz nomina³u. Te metalowe kr¹¿ki (zwykle
miedziane, z br¹zu lub mosi¹dzu) s³u¿y³y do wykonywania skomplikowanych obli-
czeñ matematycznych. Kiedyœ przecie¿ nie by³o kalkulatorów, a jakoœ trzeba by³o
sobie radziæ.

Rachmistrz mia³ do dyspozycji deskê (abak), na której narysowane by³y poziome
linie, odpowiadaj¹ce kolejno cyfrom w ci¹gu (jednoœci, dziesi¹tki, setki, tysi¹ce itd.)
Uk³adaj¹c liczmany w kolumnie otrzymywano cyfrê. Aby dodaæ kilka cyfr sumowano
iloœci liczmanów w linii. Jak widaæ by³o to coœ w rodzaju œredniowiecznego liczyd³a.

Liczmany szybko rozprzestrzeni³y siê po Europie, z W³och (sk¹d podobno pocho-
dzi ta idea XIII w.) do Niemiec, gdzie w Norymberdze przez lata produkowano licz-
many dla wielu zleceniodawców.

Od czasów Zygmunta Augusta i w Polsce zaczêto produkowaæ te kr¹¿ki, zwane
podskarbiówkami (bo przez podskarbich by³y u¿ywane). Na tych numizmatach wid-
nia³y g³ównie motywy heraldyczne, religijne sentencje oraz wszelkie mo¿liwe deko-
racje.

Do Izby Muzealnej taki  LICZMAN (¿eton, szton, bana³) przekaza³ Pan Edward
Sawaniewski, a znalaz³ go spaceruj¹c po Wzgórzach Gubiñskich. Œrednica przekaza-
nego liczmana to 25 mm, wykonany z br¹zu, waga 90g. Zosta³ wybity w Norymber-
dze w latach 1608 - 1612 r, przez  HANSA SCHVLTES ZV NVRNE (napis z awersu)
. Na rewersie napis GLIK KVMPT VON GOT ISTWAR, co w t³umaczeniu jest reli-
gijn¹ sentencj¹ o brzmieniu: ,,ZAPRAWDÊ SZCZÊŒCIE POCHODZI OD BOGA".
Czêste znaleziska monet na Wzgórzach Gubiñskich mog¹ wskazywaæ, ¿e przebiega³
têdy trakt handlowy o którym wspominamy omawiaj¹c historiê ,,Starego Kraju"
(Starosiedle).

Przy okazji serdecznie dziêkujemy za przekazywane ,,skarby''.
Tadeusz Buczek

Identyfikacja  przekazywanych do Izby
Muzealnej "skarbów" - liczman
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Do r¹k gubiñskich czytelników trafi³a ko-
lejna pozycja ksi¹¿kowa zwi¹zana z naszym
miastem. Jej autorem jest W³odzimierz Rogow-
ski, przed laty dyrektor Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego, dziœ wicestarosta kroœnieñski. To dru-
ga pozycja ksi¹¿kowa tego autora. Pierwsza ob-
razowa³a historiê Banku Spó³dzielczego w Rze-
pinie i jego oddzia³ów. Tym razem autor zaj¹³
siê dziedzin¹ "najbli¿sz¹ sercu". Ksi¹¿kê "Z kart
historii Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i
oœwiaty w Gubinie" W.Rogowski zadedykowa³
mieszkañcom Ziemi Gubiñskiej, którzy nasz¹
najnowsz¹ historiê tworzyli, oraz Kole¿ankom
i Kolegom. Oczywiœcie chodzi o œrodowisko na-
uczycielskie.

Autora od lat pasjonuje niedawna prze-
sz³oœæ, czego da³ przed laty dowód tworz¹c wspólnie z Czes³awem Osêkowskim
tekst do "Zeszytów Lubuskich" nr 22, zatytu³owany "Gubin. Zarys historii mia-
sta". Tak¿e nowa ksi¹¿ka, w znacznej czêœci, poœwiêcona jest czasom przesz³ym
w dzia³alnoœci gubiñskiego oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Na po-
nad 100 stronach autor przypomnia³ nazwiska wielu zacnych i zas³u¿onych dla
miasta pedagogów, wychowawców wielu pokoleñ gubiñskiej m³odzie¿y. Przybli-
¿y³ tak¿e czas przesz³y i dzieñ dzisiejszy wa¿nej dla miasta instytucji jak¹ by³ i
jest Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego. Jak zauwa¿y³ we wstêpie do ksi¹¿ki
Stanis³aw Turowski … "W ksi¹¿ce zaakcentowane s¹ trzy obszary tematyczne:
administracja ogólna (lokalna), administracja oœwiatowa i ogniwa zwi¹zkowe -
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Opracowanie ma charakter przyczynkarski.
Bez pretensji do naukowej analizy zjawisk spo³ecznych, nawet w ich wymiarze
lokalnym - miasta i gminy Gubin, powiatu (gubiñskiego, kroœnieñskiego)".

Promocja ksi¹¿ki odby³a siê w goœcinnej galerii GDK "Ratusz" i zgromadzi³a
liczne grono przede wszystkim pedagogów tak tych, bêd¹cych na emeryturze,
jak i tych czynnych. By³y wspomnienia, by³y s³owa uznania dla autora, by³y
kwiaty i gratulacje. S³owem - promocja na jak¹ sobie W³odzimierz Rogowski
zas³u¿y³. (sp)

"Z kart historii Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego i oœwiaty w Gubinie"
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Szanowni  Pañstwo!
Z du¿ym zainteresowaniem przeczyta³em 20 zeszyt Biuletynu SPZG (2013) w

wiêkszoœci poœwiêcony 100 - leciu Muzeum Miejskiego w Guben/Gubinie. Do wspo-
mnieñ i opracowañ wi¹zanych z tym jubileuszem pragnê do³¹czyæ tak¿e swoje
wspomnienia i informacje uzyskane od dwóch nie¿yj¹cych ju¿ kolegów. W latach
siedemdziesi¹tych prof. Tadeusz Wiœlañski (1931-1989) z Poznania, znaj¹c moje
zaanga¿owanie w badaniach Ziemi Gubiñskiej, opowiedzia³ mi nastêpuj¹c¹ histo-
riê, któr¹ dziœ rekonstruujê z pamiêci. Jako m³ody absolwent archeologii w Pozna-
niu, wspomina³ prof. T. Wiœlañski - zosta³em wys³any z ramienia Muzeum Arche-
ologicznego w Poznaniu do Gubina (lata 1953-1954) w celu likwidacji tamtejszego
Muzeum Miejskiego. Zaopatrzony w wszelkie potrzebne dokumenty wraz z ekip¹
wkroczy³em do Muzeum, a w³aœciwie do tego co z niego zosta³o (by³o to 8-9 lat po
wojnie). W czêœci archeologicznej rega³y by³y odsuniête od œcian, z których zdarto
kurdyban* którym by³y pokryte (fundatorem muzeum by³ fabrykant obuwia). Na
rega³ach sta³y jeszcze naczynia g³ównie kultury ³u¿yckiej, natomiast na œrodku sali
piêtrzy³ siê wielki stos zabytków, g³ównie ceramiki, wysypanych z pude³ek, te zbytki
by³y "ofiarami" swoich opakowañ. Pierwotnie znajdowa³y siê w pude³kach w któ-
rych by³y pakowane ró¿ne produkty, w czêœci w drewnianych pude³kach po cyga-
rach. Dla penetruj¹cych budynek zabytki by³y bezwartoœciowe, natomiast pude³ka
szczególnie drewniane by³y cennym ³upem. Wysypane na stos zabytki mia³y nie-
wielk¹ wartoœæ naukow¹ (chocia¿ próby identyfikacji mo¿na podejmowaæ nawet
dzisiaj). Naczynia zosta³y zapakowane i przewiezione do Muzeum Archeologiczne-
go do Poznania. Na pytania przedstawicieli miejscowych w³adz zainteresowanych
oczyszczeniem budynku: Co zrobiæ ze stosem zabytków le¿¹cych na œrodku pomiesz-
czenia? Odpowiedzia³ zapakujcie w worki i zakopcie. Z innych Ÿróde³ wiadomo, ¿e
tak te¿ post¹piono. Naczynia przewieziono do Poznania i tam w³¹czono do inwen-
tarza Muzeum (W. Œmigielski, Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu w latach 1955-1957, Fontes Archaeologici  Posnanienses, t. 10, 1959, 256-
286). Profesor Lech Leciejewicz (1931-2011) wspominaj¹c czasy studenckie (lata
piêædziesi¹te) opowiada³ jak to rysowa³ garnki z Gubina na kartach katalogowych
w Muzeum w Poznaniu, dorabiaj¹c do stypendium. Postanowienie o likwidacji
Muzeum w Gubinie zapad³o jednak przynajmniej rok przed opisywanymi wyda-
rzeniami o czym œwiadczy notatka zamieszczona przez prof. Bogdana Kostrzew-
skiego - Likwidacja b. Muzeum Regionalnego w Gubinie, Z otch³ani wieków R.
XXI, 1952, 69, któr¹ zacytujê w ca³oœci: "W najbli¿szym czasie Muzeum Narodowe

Napisali do nas ...
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i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu przyst¹pi¹ do ostatecznego zlikwidowania
b. Muzeum  Regionalnego w Gubinie, które nie bêdzie restytuowane. Bogate zbiory
archeologiczne przewiezione zostan¹ do Nowej Soli wzglêdnie do Zielonej Góry.
Nieliczne zbiory etnograficzne przejmie Muzeum Narodowe w Poznaniu." W latach
siedemdziesi¹tych zabytki z Gubina g³ównie naczynia przewieziono z Poznania do
Zielonej Góry gdzie do dziœ, przynajmniej w czêœci, znajduj¹ siê w zbiorach Mu-
zeum Archeologicznego Œrodkowego Nadodrza. Jednak wraz z zabytkami nie prze-
kazano do Zielonej Góry dokumentacji sporz¹dzonej w Poznaniu, tych wspomnia-
nych powy¿ej kart katalogowych i mo¿na przypuszczaæ, ¿e znajduj¹ siê w dalszym
ci¹gu w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. Mam nadziejê ¿e moje wspomnie-
nia przyczyni¹ siê do rekonstrukcji chocia¿ niewielkiego fragmentu dziejów Mu-
zeum w Gubinie. Z serdecznymi pozdrowieniami

prof. Grzegorz Domañski

*Od redakcji: kurdyban - skóra garbowana, barwiona, po czym intensywnie
zdobiona we wzory t³oczeniami, z³oceniami lub srebrzeniami oraz malowid³ami.
Najcenniejszy kurdyban wykonywano ze skóry cielêcej garbowanej roœlinnie, w
gorszych gatunkach koŸlej lub owczej.

Kurdyban wykorzystywano (na ramach) do ozdabiania œcian i innych elemen-
tów stolarki wnêtrzarskiej, do produkcji parawanów i antepedii, do obijania sie-
dzisk i oparæ mebli, poduszek, oklejania ok³adek ksi¹g, produkcji obuwia, a tak¿e
na ornaty

Gubin przed laty...

Jeszcze przed wojn¹,
u zbiegu dzisiejszych
ulic  Piastowska i Ro-
osevelta, utworzono
coœ na kszta³t ronda.
Po prawie 70-ciu la-
tach znowu powsta³o
rondo, ale ju¿ bez
drzewa



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG   9

W po³owie paŸdziernika 2013
Maria Dziewia³towska-Gintowt
przekaza³a fragment p³yty nagrob-
nej pochodz¹cy z przedwojennego
cmentarza w Kosarzynie (³u¿. Ko-
sarna, niem.Cuserin, Kuschern).
Zabezpieczony element o gruboœci 2
cm zawiera fragment tekstu, m.in.
Geliebt be... (Ukochanemu...)

Od Boles³awy Wo³czek i Ewalda
Miki z Guben otrzymaliœmy nie-
mieckie prawo jazdy z 1922, wysta-
wione na Johann Proske urodzone-
go 20 grudnia 1897. Dokument jest
czterostronicowym dokumentem na

Wzbogaci³y siê zbiory

p³ótnie o wymiarze
22x15 centymetrów.

Renata Majorek
przynios³a tabliczkê
o wymiarach
36x25,5 cm o treœci
"Biblioteka szkolna.
II piêtro". Jest to
"odzysk" z remontu
by³ej  bibl ioteki
szko³y nr 1 z ul. Ra-
c³awickiej  2 .  Po-
mieszczenie jest
adaptowane na har-

cówkê.
Nasze zbiory muzealne wzboga-

ci³y siê jeszcze o szrankownicê
(niem. Schränkzange) tj. urz¹dzenie
do rozwierania zêbów pi³y. Model
FiX II firmy Garanto-ska II D.R.P.
pochodz¹cy z pierwszej po³owy XX
wieku, przekaza³ Andrzej Olchowik
z Sulechowa.

Bodo Podlich z Guben ofiarowa³
przedwojenn¹, skórzan¹ torebkê na
pieni¹dze (Geldtasche, Geldbeitel)
sygnowan¹ "Sparkasse des Land-
kreises Guben - Kreissparkasse -"

W. £abêcki

Boles³awa Wo³czek i Ewald Mika z Guben przekazali niemiec-
kie prawo jazdy z 1922 roku
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Dziêki konferencji naukowej
pod has³em 60 lat S³u¿b Konserwa-
torskich na Ziemi Lubuskiej, która
odby³a siê 22 listopada 2013 roku
w Filharmonii Zielonogórskiej mo¿-
na by³o dowiedzieæ siê o wielu ini-
cjatywach, doœwiadczeniach, miej-
scach zachwytu i zagro¿eniach oraz
nawi¹zaæ nowe kontakty przydat-
ne regionalistom w dziedzictwie
kulturowym.

W województwie lubuskim jest
ponad 44 tysiêcy obiektów w ewidencji zabytków, a tylko 12 pracowników mery-
torycznych.

Jak podkreœli³a w przywitaniu LWKZ dr Barbara Bielinis-Kopeæ, "…obec-
noœæ m.in. regionalistów, spo³eczników ze stowarzyszeñ mobilizuje nas do twór-
czej pracy".

Euromiasto Gubin-Guben by³ bardzo dobrze zaprezentowane, bo na konfe-
rencji byli m.in.: burmistrz Bart³omiej Bartczak, prezes euroregionu, by³y bur-
mistrz Czes³aw Fiedorowicz, Günter Quiel, prezes Fundacji Wspieraj¹cej Odbu-
dowê Fary z Guben wraz z Ann¹ Dziadek (tak¿e cz³onek Stowarzyszenia Przyja-
ció³ Ziemi Gubiñskiej), ze stowarzyszenia Stefan Pilaczyñski (prezes zarz¹du
SPZG), Jerzy Czbator i Wies³aw £abêcki (sekretarz) oraz prezes Gubiñskiego
Towarzystwa Kultury, Florian Firlej (tak¿e cz³onek SPZG).

Jan Œwirepo, wicewojewoda lubuski w nawi¹zaniu do polskiego osadnictwa
po 1945 roku przypomnia³, ¿e "wszystko co poniemieckie traktowano jako naj-
gorsze. (...) Po powstaniu zielonogórskiego urzêdu konserwatorskiego w 1953
roku zauwa¿ono, ¿e co ma swoje lata, niezale¿nie kto wytworzy³, ma swoj¹ war-
toœæ".

Stanis³aw Kowalski mówi¹c o pocz¹tkach s³u¿b konserwatorskich  w woje-
wództwie  zielonogórskim tak¿e zaakcentowa³ "tamte" myœlenie i podejœcie do

60 lat S³u¿b
Konserwatorskich na
Ziemi Lubuskiej

Dr B.Bielinis-Kopeæ ¿yczenia sk³ada burmistrz
Bart³omiej Bartczak                                      (foto z www.lwkz)
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dziedzictwa kulturowego administracji, rz¹dz¹cej partii i ludzi: - Budynkami
germañskimi nie powinniœmy siê przejmowaæ. W powiatach wszystkie s³u¿by,
g³ównie milicja przeszkadza³y i nawo³ywa³y niszczyæ co niemieckie, bo oni nisz-
czyli wszystko co polskie. W imiê spo³eczeñstwa nie ma co ruder niemieckich
chroniæ. Nawet chcieli zniszczyæ bramê przy pa³acu w Brodach, bo napis wyda-
wa³ siê w jêzyku niemieckim (ale napis by³ faktycznie ³acin¹). Polityka partii
by³a antykoœcielna, ale paradoksalnie, szczêœliwie parafie katolickie ³¹czy³y lu-
dzi przyby³ych z ró¿nych stron kraju i œwiata. Pa³ace zdewastowano, rozgrabio-
no, ale koœcio³y w miarê pozosta³y. Krosno Odrzañskie celowo, z zemsty spalono,
za ostrzelanie ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Pa³ac kroœnieñski mia³ byæ odbudo-
wany ju¿ w latach 60. ubieg³ego wieku, ale wystarczy³ sprzeciw jednego urzêdni-
ka...

Jak kierowano W³adys³awa Chrostowskiego historyka sztuki, do pracy na
stanowisko konserwatora zabytków woj. gorzowskiego powiedziano: "W Gorzo-
wie nie ma zabytków, bêdzie mia³ pan spokojn¹ pracê". Pan Chrostowski zazna-
czy³, ¿e krajobraz kulturowy to wspania³a ksiêga. Wspomnia³ o wiêŸniu obozu
koncentracyjnego w Sonnenburgu (S³oñsk, pow. Sulêcin) mêczonym od 28 lutego
1933, niemieckim pisarzu i dziennikarzu, nobliœcie Carlu von Ossietzky. Do koñ-
ca ¿ycia - 4 maja 1938 - przebywa³ w niemieckich obozach i wiêzieniach. Przed
œmierci¹ Carl v. Ossietzky powiedzia³ córce, ¿e jest z pochodzenia Polakiem.

Ksi¹dz Zdzis³aw Przybysz odkry³ na nowo zbytek tj. œredniowieczny  koœció³
w Kosieczynie  ko³o Zb¹szynka. Jest to najstarszy drewniany koœció³ w Polsce, i
chyba w Europie. Najstarsze drewno, z którego zrobiono belkê z tego koœcio³a
œciêto, jak pokaza³y najnowsze badania, w styczniu 1345 roku (sosna)! Parafiê
odnotowano w roku 1406, wiec koœció³ ju¿ musia³ byæ.

Anna Dziadek zaprezentowa³a spo³eczne inicjatywy na rzecz ochrony zabyt-
ków na pograniczu polsko-niemieckim. Omówi³a m.in. odbudowê koœcio³a farne-
go jako Miêdzynarodowe Centrum Kultury i Komunikacji, zamiary w zagospo-
darowaniu Wzgórz Gubiñskich. Na przyk³adzie inicjatywy obywatelskiej wokó³
dawnego koœcio³a luterañskiego we Wschowie Marta Ma³kus zasygnalizowa³a
jak "wêdrowa³y" zabytki po wojnie. O³tarz i ambona "wyjecha³y", by po 1948
roku znaleŸæ siê w Gdañsku, a œwiecznik w koœciele w Lesznie. My w SPZG tu¿
ju¿ coœ niecoœ wiemy o wêdrówce zabytkowych przedmiotów, o³tarzy, obrazów z
Ziemi Gubiñskiej po Polsce i innych krajach.

Konferencja unaoczni³a jak wa¿ne s¹ ma³e kroczki i cierpliwe d¹¿enie do
celu, co stale czynimy w codziennej pracy organicznej w stowarzyszeniu od 2003
roku.

Wies³aw £abêcki
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Relikty œredniowiecznej osady
przedlokacyjnej odkryte w ulicy
M.Konopnickiej we wrzeœniu 2012 roku

Nadzór archeologiczny prac ziemnych zwi¹zanych z realizowan¹ od sierpnia
do paŸdziernika 2012 roku inwestycj¹ "Odbudowa ul. M. Konopnickiej, ³¹cznie z
sieci¹ wodno-kanalizacyjn¹, w Gubinie" przyniós³ bardzo interesuj¹ce dla pozna-
nia dziejów miasta wyniki. Mo¿emy je streœciæ w kilku punktach:

- Obecny przebieg wspó³czesnej ul. M. Konopnickiej pokrywa siê zasadniczo z
póŸnoœredniowiecznym traktem miejskim ³¹cz¹cym kwarta³y po³o¿one w s¹siedz-
twie Bramy Kroœnieñskiej na pó³nocnym wschodzie oraz Bramy Klasztornej w
zachodniej czêœci Gubina,

- Pierzeje przedwojennej zabudowy miejskiej, której relikty znajduj¹ siê jesz-
cze w ziemi po stronie pó³nocnej i po³udniowej ulicy, respektowa³y historyczny
uk³ad przestrzenny tej czêœci miasta,

- Prace ziemne zwi¹zane z budow¹, w osi ulicy oraz w chodnikach, bardzo
bogatej infrastruktury miejskiej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, instalacje wodne,
gazowe, telefoniczne oraz energetyczne), jakie mia³y miejsce na prze³omie XIX i
XX wieku, zniszczy³y, uszkodzi³y, lub powa¿nie zaburzy³y wczeœniejsze historyczne
uwarstwienia oraz relikty zabytkowej zabudowy,

- Dzia³ania wojenne, powojenne prace rozbiórkowe, ahistoryczna i doœæ cha-
otyczna wspó³czesna zabudowa mieszkalna (wraz z ca³¹ infrastruktur¹ podziemn¹)
spowodowa³y dalsze nieodwracalne zniszczenia wczeœniejszych warstw archeolo-
gicznych,

- Odkryte relikty póŸnoœredniowiecznej warstwy kulturowej oraz nieliczne obiek-
ty archeologiczne przetrwa³y tylko dziêki temu, ¿e znalaz³y siê tu¿ obok lub nieco
ni¿ej ni¿ budowana kanalizacja sanitarna, instalacje wodne, gazowe czy telefo-
niczne.

Do najciekawszych odkryæ dokonanych w trakcie realizacji przedmiotowej in-
westycji nale¿¹ pozosta³oœci drewnianego moszczenia ulicy rozpoznane w wykopie
pod studniê S17, zlokalizowan¹ na granicy jezdni oraz chodnika, na wysokoœci
budynku nr 4. Uchwycono je na g³êbokoœci oko³o 200 cm poni¿ej wspó³czesnego
poziomu terenu w tej czêœci miasta

Przykrywaj¹ce omawiane znalezisko nawarstwienia miejskie (póŸnoœrednio-
wieczne, nowo¿ytne i wspó³czesne) przedstawia³y siê w nastêpuj¹cy sposób:

- warstwa I, chodnik z kostki typu "Polbruk", o gruboœci oko³o 6 cm, konstruk-
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cja ta powsta³a u schy³ku wieku XX,
- warstwa II, podsypka piaszczysta z ¿ó³-

tego piasku o mi¹¿szoœci oko³o 15 cm,
- warstwa III, przedwojenna jeszcze lub tu¿

powojenna podsypka pod ówczesny (obecnie ju¿
zdemontowany) chodnik; warstwa brunatnosza-
rego poziomo poprzewarstwianego piasku o
mi¹¿szoœci oko³o 18-20 cm,

- warstwa IV, ciemna ziemia (oznaczona
na profilu lit. A); prawdopodobnie s¹ to pozo-
sta³oœci wspó³czesnego (XIX - XX wiek) pozio-
mu u¿ytkowego tej czêœci Gubina, mi¹¿szoœæ
warstwy wynosi oko³o 15-16 cm,

- warstwa V, warstwa niwelacyjna(?) z czy-
stego bia³ego piasku o mi¹¿szoœci oko³o 18-20
cm; mo¿e to byæ równie¿ œlad po jednym z licz-
nych wylewów Lubszy,

- warstwa VI, ciemna ziemia (oznaczona

Do najciekawszych odkryæ nale¿¹ pozosta³oœci drewnianego moszczenia ulicy M.Konop-
nickiej

Nawarstwienia miejskie
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na profilu lit. B); prawdopodobnie s¹ to relikty wczesno- (XVI - pierwsza po³owa
XVII w) i póŸnonowo¿ytnego (druga po³owa XVII - prze³om XVIII i XIX wieku)
poziomu u¿ytkowego tej czêœci miasta, mi¹¿szoœæ warstwy wynosi oko³o 20-22 cm,

- warstwa VII, bruk kamienny typu "kocie ³by", kamienie o œrednicy oko³o 8-10 cm,
- warstwa VIII, jednolita warstwa szarego piasku, mi¹¿szoœæ warstwy wynosi

oko³o 18-20 cm,
- warstwa IX, ciemna ziemia (oznaczona na profilu liter¹ C); s¹ to najprawdopo-

dobniej resztki póŸnoœredniowiecznego (XIV - XV wiek) poziomu u¿ytkowego Gubina,
mi¹¿szoœæ warstwy wynosi oko³o 24025 cm,

- warstwa X, jednolita warstwa czystego ¿ó³tego piasku o mi¹¿szoœci oko³o 50 cm;
byæ mo¿e jest to warstwa nap³ywowa zwi¹zana z którymœ z licznych wylewów Lubszy,

- warstwa XI, moszczenie nawierzchni ulicy oraz sk¹pe resztki mierzwy (warstwa
u¿ytkowa) o ³¹cznej mi¹¿szoœci oko³o 15 cm; pocz¹tki XIII wieku,

- warstwa XII, silnie uwodniony calec piaszczysty uchwycony na g³êbokoœci oko³o
215 cm poni¿ej pierwotnego poziomu chodnika w tej czêœci ulicy M. Konopnickiej. Za-
chowanie drewnianego historycznego moszczenia ulicy by³o mo¿liwe tylko dziêki specy-
ficznym warunkom (sta³e podsi¹kanie wody z Lubszy) jakie panowa³y i panuj¹ na tej
g³êbokoœci.

Zachowana fragmentarycznie konstrukcja wykonana zosta³a z du¿ych dranic so-
snowych (rozszczepianych klinami wzd³u¿ osi belek) o d³ugoœci 230 cm i szerokoœci
oko³o 30-33 cm. Z 4 odkrytych po³ówek bali uda³o siê pobraæ tylko 2 próbki celem
okreœlenia ich wieku metod¹ dendrochronologiczn¹. W trakcie analiz uzyskano sekwencje
dendrochronologiczne licz¹ce 67 i 101 przyrostów rocznych (M. Kr¹piec, Wyniki analizy
dendrologicznej i dendrochronologicznej próbek drewna pochodz¹cych z badañ prowa-
dzonych w Gubinie, Kraków 2012, maszynopis w posiadaniu autora). Korelacje kom-
puterowe oraz wizualne porównania dendrogramów nie pozwoli³y na datowanie ze
wzglêdu na wystêpuj¹ce strefy w¹skich przyrostów, bêd¹cych wynikiem gradacji szkod-
ników. W tej sytuacji zastosowano analizê radiowêglow¹. Datowanie najm³odszych s³o-
jów jednej z próbek wskazuje, ¿e powsta³y one przed 1215 rokiem naszej ery.

Podobne, bardzo wczesne, datowania posiadamy dla materia³ów uzyskanych w
trakcie badañ archeologicznych w Gubinie w roku 2007. Prowadzi³ je prof. G. Domañ-
ski na dzia³ce nr 61 miêdzy ulicami Westerplatte i Zygmunta Starego, a wiêc w cen-
trum œredniowiecznego miasta. Uzyskane daty pochodz¹ z pierwszych kilkunastu lat
XIII wieku. Œwiadczy to o tym, ¿e miasto nie zosta³o za³o¿one na tzw. "surowym korze-
niu", ale mia³o ju¿ wczeœniej silne  tradycje osadnicze (wa¿na wczesnoœredniowieczna
osada handlowa oraz gród kasztelañski z prze³omu XII i XIII wieku).

Jaros³aw Lewczuk
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Wykszta³cenie
-  Liceum Pedagogiczne w Sulechowie, Studium Na-
uczycielskie w Gorzowie Wlkp. (kierunek - historia z
wychowaniem obywatelskim), Wy¿sza Szko³a Pedago-
giczna w Zielonej Górze (kierunek - historia), Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna w Krakowie (kierunek - pedago-
gika specjalna (oligofrenopedagogika), II stopieñ spe-
cjalizacji zawodowej oraz tytu³ nauczyciela dyplomowa-
nego, kursy, szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów pla-
cówek oœwiatowych organizowanych przez Kuratorium
Oœwiaty, Oddzia³ Doskonalenia Nauczycieli i Minister-
stwo Oœwiaty póŸniej Edukacji Narodowej.

Zatrudnienie:
- 1.09.1958 r. - 15.03.1961 r. Szko³a Podstawowa w Wa³owicach, nauczyciel,
- od 1958 r. cz³onek ZNP
- 16.03.1961 r.- 31.08.1967 r. Szko³a Podstawowa w Chlebowie, nauczyciel
- 1.09.1967 r. - 31.01.1979 r. Szko³a Podstawowa nr 2 w Gubinie, nauczyciel
- od 01.03.1974 r. wicedyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w Gubinie
- 1.02.1979 r.- 31.08.2001 r. Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Gubi-
nie, dyrektor.

Pracê pedagogiczn¹ rozpoczê³a po ukoñczeniu Liceum Pedagogicznego w 1958
roku. Praca z uczniami w szkole i na zajêciach pozalekcyjnych pozwoli³a jej bli¿ej
poznaæ dzieci oraz wzbogaciæ jej warsztat pracy edukacyjnej. Pracuj¹c w Szkole
Podstawowej w Chlebowie dodatkowo kierowa³a œwietlic¹ wiejsk¹ i prowadzi³a
oœwiatê dla doros³ych, w szkole wieczorowej. Dziêki zaanga¿owaniu w rozwój  œro-
dowiska zdobywa³a umiejêtnoœci wspó³dzia³ania z rodzicami, ró¿nymi instytucja-
mi i organizacjami spo³ecznymi. Po przeniesieniu siê do Szko³y Podstawowej nr 2
w Gubinie uczy³a w klasach I - IV oraz historii w klasach V -VIII. Prowadzi³a
Samorz¹d Uczniowski, kó³ko historyczne i dru¿ynê harcersk¹. Jako wychowaw-
czyni klasy aktywnie w³¹cza³a siê w organizowanie uroczystoœci szkolnych i œrodo-
wiskowych. Dziêki sumiennej pracy dydaktyczno-wychowawczej zdoby³a zaufanie
u uczniów i rodziców.

Od 1 marca 1974 roku zosta³a powo³ana na wicedyrektora Szko³y Podstawowej

Kazimiera Kêdzierska - biografia
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nr 2 w Gubinie. Pe³ni¹c tê funkcjê stara³a siê dobrze wykonywaæ powierzone jej
zadania dotycz¹ce nadzoru pedagogicznego. W miêdzyczasie ukoñczy³a studia i
szereg kursów metodycznych.

1 lutego 1979 roku przejê³a obowi¹zki dyrektora Pañstwowego Zak³adu Wy-
chowawczego (w 1984 roku zmieniona nazwa na Specjalny Oœrodek Szkolno-Wy-
chowawczy). Oœrodkiem tym kierowa³a 23 lata, do chwili przejœcia na emeryturê
to jest 31 sierpnia 2001 roku. Doœwiadczenia z wieloletniej pracy pedagogicznej
przedstawia³a kilkakrotnie w komunikatach na Wojewódzkich Sesjach Postêpu
Pedagogicznego i na konferencjach kadry kierowniczej województwa zielonogór-
skiego, póŸniej lubuskiego. By³y to m.in.:

1. Wspó³praca Oœrodka Szkolno-Wychowawczego ze Spó³dzielni¹ Inwalidów
w zakresie przygotowania uczniów do pracy

2. Przygotowanie do ¿ycia i pracy uczniów szkó³ ¿ycia
3. Wychowanie przez pracê w systemie dydaktyczno-wychowawczym
4. Wdra¿anie nowej reformy w szkolnictwie specjalnym na przyk³adzie na-

szego oœrodka
5. Edukacja ogólnoszkolna w nowej szkole podstawowej i gimnazjum w syste-

mie integracyjnym i segregacyjnym
6. Ocena pracy nauczyciela. W czasie tej konferencji kadry kierowniczej szkol-

nictwa specjalnego dokona³a oceny pracy jednej z nauczycielek (wg ustawy MO).
Stanowi³a ona wzór oceniania pracy nauczycieli przez innych dyrektorów

Bêd¹c dyrektorem SOSiW by³a organizatorem wielu wojewódzkich konferencji
kadry kierowniczej szkolnictwa specjalnego, w³¹czaj¹c w to konferencje w placów-
kach niemieckich (w Guben). Wspomniana szko³a sta³a siê miejscem odbywania
praktyk metodycznych dla studentów pedagogiki specjalnej. Podopieczni oœrodka
mieli zapewnion¹ opiekê specjalistyczn¹ przez zatrudnienie odpowiednich tera-
peutów, logopedów i pedagogów. Objê³a terapi¹ dzieci autystyczne w oparciu o
doœwiadczenia z terapeutami niemieckimi i szwedzkimi (konferencje - warsztaty
prowadzone przez psycholog ze Szwecji Wande Wac³aw). Po raz pierwszy podjêto
wniosek o utworzenie Stowarzyszenia Rodzin Dzieci z Autyzmem. Utworzy³a trzy
zespo³y rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci g³êboko upoœledzonych od trzech
lat wzwy¿, tym samym po raz pierwszy w œrodowisku gubiñskim objêto rewali-
dacj¹ (stymulacj¹ rozwojow¹) wszystkie dzieci upoœledzone. Dziêki wsparciu Rady
Rodziców i ró¿nych instytucji mo¿na by³o otworzyæ gabinet logopedyczny, terapeu-
tyczny, salkê rehabilitacyjn¹, salê "doznañ œwiata", zakupiono komputery oraz sa-
mochód-bus, niezbêdny do lepszego funkcjonowania oœrodka. Modernizacja szko³y
i internatu wp³ynê³a na poprawê warunków pracy z uczniami niepe³nosprawnymi



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG   17

umys³owo i fizycznie. W celu rozwoju zainteresowañ wychowanków oœrodka czyn-
nie dzia³a³a w Stowarzyszeniu Olimpiad Specjalnych. Z ramienia tego stowarzy-
szenia zorganizowa³a pierwsz¹ Wojewódzk¹ Olimpiadê Specjaln¹ w P³ywaniu (1995
r.), która jest kontynuowana do chwili obecnej.

Sukcesy
- I miejsce wychowanki gubiñskiego oœrodka w Ogólnopolskiej Olimpiadzie

Specjalnej w P³ywaniu w Warszawie i udzia³ w X Œwiatowych Igrzyskach Olim-
piad Specjalnych w USA (Karolina Pó³n. 26.06 - 06.07.1999 r., tam zdoby³a 2
srebrne medale.

- Udzia³ uczniów w Europejskich Letnich Igrzyskach Specjalnych w Holan-
dii w Groningen (lipiec 2000 rok), zdobyte - 1 z³oty, 2 srebrne medale oraz
br¹zowy w jeŸdzie konnej.

W ramach stowarzyszenia zorganizowa³a równie¿ Wojewódzki Mityng Jaz-
dy Konnej w Bronkowie, w czerwcu roku 2001. Szko³a by³a organizatorem
Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego, który by³ kontynuowany w nastêp-
nych latach. Stara³a siê, aby szko³a bra³a udzia³ we wszystkich konkursach
organizowanych przez Kuratorium, ODN, Ministerstwo Oœwiaty, SANEPiD.
By³y wyró¿nienia i czo³owe lokaty, np. w konkursie Szko³a czysta, zdrowa i
bezpieczna. Oœrodek zaj¹³ w województwie I miejsce (1992 r.),  II miejsce (1993
r.) oraz wyró¿nienia.

W latach 1985 - 1995 szko³a aktywnie uczestniczy³a we wszystkich dzia³a-
niach Towarzystwa Konopniczan (szko³y w Polsce o imieniu Marii Konopnic-
kiej).Jedno z osi¹gniêæ to I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Jubileuszo-
wym z okazji 150-lecia ur. M. Konopnickiej. W nagrodê uczniowie zwiedzili
Warszawê. Wspiera³a nauczycieli, którzy prowadzili kó³ka zainteresowañ, m.in.:
teatralne, taneczne, recytatorskie. Zespo³y te reprezentowa³y szko³ê w woje-
wódzkich przegl¹dach artystycznych podczas festiwalu w Lubsku, ¿ywego s³o-
wa w ¯aganiu, odnosz¹c du¿e sukcesy. Kieruj¹c placówk¹ zorganizowa³a kilka
Jubileuszy. W 1985 r. - XX - lecie Powstania Szko³y Specjalnej w Gubinie.
Podczas tej uroczystoœci Rada Miejska odznaczy³a Oœrodek i Dyrektora Meda-
lem Zas³u¿ony dla Rozwoju Miasta Gubina.

W 1996 roku - XXX - lecie Szko³y Specjalnej w Gubinie. Zorganizowano
wystawê prac dzieciêcych, przedstawiono osi¹gniêcia i ca³y dorobek szko³y.
Poza prac¹ w szkole K. Kêdzierska wspó³dzia³a³a z ró¿nymi instytucjami i
organizacjami spo³ecznymi.

W 1979 roku utworzy³a Towarzystwo Przyjació³ Dzieci w Gubinie tworz¹c
13 kó³ TPD. Powsta³ Zarz¹d Miejsko Gminny TPD którym kierowa³a. Or-
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ganizowa³a kolonie, pó³kolonie, zimowiska dla gubiñskich dzieci. Od 1984 roku,
do odejœcia na emeryturê (2001 r.) organizowa³a co roku obozy rehabilitacyjne
nad morzem. Przez cztery kadencje by³a prezesem  ZM-G TPD w Gubinie. Jest
przewodnicz¹c¹ Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Oddzia³u TPD w Zielonej Gó-
rze. Pisze regularnie artyku³y do biuletynu wydawanego przez SPZG               „Gubin
i okolice”.

Bliskie jej s¹ problemy miasta, szczególnie osiedla, w którym mieszka. Przez
wiele lat udziela³a siê w Radzie Osiedla nr 1 (sekretarz RO).

Od 1958 roku jest cz³onkiem ZNP. By³a wspó³organizatork¹ wielu konfe-
rencji zwi¹zkowych jako dyrektor wspó³dzia³a³a i wspiera³a zadania podjête
przez Zarz¹dy ZNP. W roku 1997 zosta³a powo³ana przez Kuratora Oœwiaty
na cz³onka Komisji Dyscyplinarnej dzia³aj¹cej przy Kuratorium.

Za wieloletni¹ (43 lata) pracê zawodow¹ i aktywnoœæ spo³eczn¹ Kazimiera
Kêdzierska otrzyma³a wiele nagród, odznaczeñ, dyplomów i listów pochwal-
nych.

1. Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski -  1988 r.
2. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi - 1979 r.
3. Medal Edukacji Narodowej - 1996 r.
4. Medal im. Dr. Henryka Jordana - 1989 r.
5. Medal Zas³u¿ony dla Rozwoju Miasta Gubina - 1985 r.
6. Odznaka Honorowa za Zas³ugi w Rozwoju Województwa Zielonogór
     skiego -  1988 r.
7. Z³ota Odznaka Przyjaciel Dziecka - 1988 r.
8. Z³ota Odznaka ZNP - 1997 r.
9. Odznaka Specjalna Przyjaciel Dziecka - 2004 r.
10.  Medal 100-lecia ZNP - 2005 r.
11.  Odznaka za 50-letni¹ przynale¿noœæ do ZNP - 2008 r.
Nagrody
1. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej -1980 r.
2. Nagroda Specjalna Ministra Edukacji Narodowej -1986 r.
3. Nagroda Kuratora - 1974 r., 1990 r., 1998 r.
4. Nagroda i Wyró¿nienie Kuratora - 1982 r.
5. Nagrody Inspektora Oœwiaty - 1984 r., 1987 r.
6. Nagrody Starosty Powiatu - 1999 r.,2000 r.,  2001 r.
Kole¿anka Kazimiera Kêdzierska bêd¹c na emeryturze w³¹cza siê aktyw-

nie w ¿ycie naszej spo³ecznoœci. ¯yczymy Ci dobrego zdrowia i samopoczucia w
realizacji swoich planów i zamierzeñ.

W³odzimierz Rogowski
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Budynek na ulicy Obroñców  5-7
W s p ó l n o t ¹

Mieszkaniow¹ za-
rz¹dza spó³ka "Lo-
cum". Budynek
przedwo jenny.
Obroñców Pokoju
nr 5 wpisano do
rejestru zabytków
4 kwietnia 1977,
numer L-244/A (d.
2527), a Obroñców
Pokoju nr 7 wpisa-
no do rejestru  19
lipca 1976, numer
L-245/A (d. 2288). Lokali mieszkalnych - 6, u¿ytkowych - 4, klatek - 2. Dach o
konstrukcji drewnianej krokwiowej, plaski dwuspadowy z deskowaniem pod pap¹.
Papa termozgrzewalna na ca³oœci dachu. £awy fundamentalne z ceg³y. Œciany
dzia³owe z ceg³y pe³nej i dziurawki, otynkowane. Stropy na belkach drewnia-
nych ze œlepym pu³apem. Nad piwnic¹ strop ceramiczny na belkach stalowych.
Trzy balkony usytuowane w naro¿niku miêdzy œcian¹ klatki schodowej nr 7, a
œcian¹ oficyny. Elewacja frontowa z ceg³y klinkierowej licówki z pasami tynku.
Elewacja budynku nr 5 ozdobiona licznymi wnêkami, ³ukami, p³askorzeŸbami i
pomalowana. Ceg³a licówka pomalowana. Elewacja tylna - œciana oficyny bloku
nr 7 czêœciowo ocieplona styropianem w technologii lekkiej-mokrej. Pozosta³e
œciany otynkowane tynkiem w kolorze szarym. Pralnia - osobny budynek gospo-
darczy w odleg³oœci 2 m od budynku mieszkalnego. Œciany murowane otynkowa-
ne. Dach jednospadowy kryty pap¹.

Przy ul. Obroñców Pokoju 5-7 niemal "od zawsze" funkcjonuje ksiêgarnia, od
marca 1983 kierowana przez Ryszarda Koœcieszê, w paŸdzierniku 1990 r. spry-
watyzowana. W budynku mieszka artysta malarz Jan Koluch, przyby³y do Gubi-
na w roku 1957.

Skarby Ziemi Gubiñskiej
Zabytkowe domy i obiekty w Gubinie (6)
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Budynek przy ulicy Roosevelta 4
Posiad³oœæ po³o¿o-

na jest na terenie wpi-
sanym do rejestru za-
bytków - zespo³u urba-
nistyczno-krajobrazo-
wego (Stare Miasto -
rejestr zabytków pod
nr 62 (3031), dlatego
przy ka¿dym remoncie
znajduj¹cych siê tutaj
budynków, Lubuski
Wojewódzki Konser-
wator Zabytków wyda-
je swoje zalecenia konserwatorskie np. nawet przy wykonaniu izolacji pionowej.
Budynek powsta³ oko³o 1900 roku i znajduje siê w wykazie obiektów nierucho-
mych, ujêtych w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Konstrukcja dachu drewniana, mansardowa z ³aceniem pod dachówkê. Pozo-
sta³a konstrukcja krokwiowa z deskowaniem pod papê. Dach wielospadowy, dach
p³aski jednospadowy kryty pap¹. Nad lukarniami poddasza dach p³aski drewnia-
ny jedenospadowy kryty dachówk¹. Pokrycie mansardowe dachówk¹ ceramiczn¹
karpiówk¹, wykonane bez membramy. Œciany zewnêtrzne z ceg³y pe³nej otynko-
wane tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowane farb¹ elewacyjn¹. Balkony od
strony tylnej i loggie od frontu. Drzwi wejœciowe do klatki schodowej drewniane z
naœwietleniem. Dobudowany od szczyty budynek gospodarczy - budynek po by³ej
kot³owni, œciany z ceg³y pe³nej kratówki, budynek nieu¿ytkowy.

Remont kapitalny 1996 rok. Budynek mieszkalno-us³ugowy o 5 kondygnacjach
(4 plus u¿ytkowe poddasze). Kubatura budynku 5 684 m2, powierzchnia u¿ytkowa
- 11198,3 m2. Mieszkañ 13, lokali u¿ytkowych - 2, na jednym napis "Obuwie, To-
rebki", na drugim "Do wynajêcia" (dane z 26 sierpnia 2013). Kilka lat temu w
„Alfabecie gubiñskich ulic” napisa³em, ¿e przy ul. Roosevelta nr 4 s¹ sklepy: firmo-
wy "Karo" (w³aœciciel pochodzi z Wê¿ysk), sklep miêsno-wêdliniarski (dostawca
ZHP Brodex). Przy Roosevelta 4-8-10 na wspólnym terenie miejskim i czêœciowo
dwóch wspólnot - w sierpniu 2006 wykonano odwodnienie placu, drogê dojazdow¹
oraz parking i chodnik przez Miejski Zak³ad Us³ug Komunalnych.

Wies³aw £abêcki
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Historia zagospodarowania
Wzniesieñ Gubiñskich

Tereny Wzniesieñ Gubiñskich by³y od niepamiêtnych czasów wykorzystywane
przez cz³owieka. Przed XII wiekiem tereny te stanowi³y pastwiska dla zwierz¹t
domowych (byd³a, owiec) to g³ównie z owczej we³ny gubiñscy mieszkañcy produko-
wali sukno. Gubiñscy sukiennicy produkowali sukno tzw. grube. Wed³ug Korcza
[1971], iloœci sprowadzanej we³ny z Polski by³y ogromne gdy¿ stany ³u¿yckie w
1754 roku domaga³y siê zakazu jej dowozu.

Trudno by³oby przypuœciæ, patrz¹c na dzisiejszy Gubin, ¿e w³aœnie tutaj przez
d³ugi czas dojrzewa³y winne grona, a stoki okolicznych wzgórz pokrywa³y liczne
winnice. Jeszcze trudniej domyœliæ siê, ¿e to w³aœnie Gubin by³ kiedyœ tym oœrod-
kiem, który pod wzglêdem iloœci wyprodukowanego wina znacznie przewy¿sza³
Zielon¹ Górê, nie mówi¹c ju¿ o rozleg³oœci jego kontraktów handlowych [Korcz
1997]. Tradycje winiarskie w Gubinie siêgaj¹ XII wieku i by³y jednym z najcen-
niejszych wyrobów gubinian tamtych czasów. Jedne Ÿród³a podaj¹, ¿e w 1128 roku
pierwsz¹ winoroœl do Gubina sprowadzi³ Otto von Bamberg (Pantkowski 1998)

Mapa pokazuj¹ca stan zagospodarowania Wzgórz Gubiñskich w 1934 roku umieszczona
na planie miasta z 2013 roku. Mapkê wykona³a M. Milewicz-Borngräber
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natomiast inne informuj¹, ¿e przywioz³y j¹ benedyktynki z po³udniowej Europy.
Na pocz¹tku winno by³o wykorzystywane na w³asne cele przez duchownych, jako
winno mszalne. W miarê rozwoju winnic przyklasztornych oraz rosn¹cej s³awy
gubiñskiego wina powstawa³y mieszczañskie winnice na zboczach Wzniesieñ Gu-
biñskich, co mia³o miejsce na pocz¹tku XIII wieku [Kurowska 2010]. Przywilej
Henryka Dostojnego z 1280 roku zezwala³ mieszczanom na przeznaczenie czêœci
podmiejskich pastwisk pod uprawê winoroœli [Walter Schirm 1990]. Oko³o 1280
roku wzgórza gubiñskie pokry³y siê licznymi plantacjami winnego krzewu, staj¹c
siê nie lada atrakcj¹ w gospodarce [Korcz 1971]. Wed³ug Korcza [1971] kolejny
wa¿ny dla Gubina przywilej wyda³ w 1306 roku margrabia brandenburski Her-
man III D³ugi. Pozwala³ on sprzedawaæ mieszczanom wino i piwo w ci¹gu jednego
kwarta³u w roku. Jeszcze w roku 1730 pisano, ¿e z gubiñskiego wina najs³awniej-
sze jest czerwone, przez wytrawnych znawców uznawane za równie dobre jak bur-
gundzkie [Korcz 1997]. Na winnych wzgórzach, rozci¹gaj¹cych siê a¿ po Germers-
dorf (dzisiejsze Jaromirowice) i Mückenberg (Komorów), znajdowa³a siê znaczna
liczba domków winiarskich, niektórych bardzo okaza³ych. Przeciêtna winnica mia-
³a powierzchniê jednej magdeburskiej morgi (0, 5 ha) [Kurowska 2010]. Wed³ug
Kurowskiej [2010] do wojny trzydziestoletniej (1618-1648) na terenie Wzniesieñ
Gubiñskich znajdowa³o siê ponad 1000 winnic o ³¹cznej powierzchni oko³o 200 ha.
Na podstawie sztychu z 1745 r. na którym widaæ koœció³ Farny oraz poroœniête
winoroœl¹ Wzgórza Gubiñskie mo¿na wywnioskowaæ ¿e powierzchnia winnic by³a
wiêksza i mog³a siêgaæ nawet ponad 1000 ha. Doskonale rozwijaj¹ca siê kultura
winiarska uleg³a
c a ³ k o w i t e m u
z n i s z c z e n i u -
wszystkie winni-
ce zosta³y zrów-
nane z ziemi¹, nie
pozosta³o prak-
tycznie nic po
wojnie 30-letniej.
Niestety wojna
zaprzepaœc i ³a
kontakty handlo-
we, których nie
da³o siê ju¿ odbu-
dowaæ a uprawa Kopalnia „Am Nassen Fleck” pracuj¹ca przed laty przy  dzisiejszej

ul. Gdyñskiej
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winoroœli nie
by³a prowadzo-
na na tak du¿¹
jak kiedyœ ska-
lê.

Ju¿ w 1800
roku zorganizo-
wano zwi¹zek
mieszczan, ma-
j¹cy na celu
przede wszyst-
kim podniesie-
nie i ulepszenie
uprawy winne-
go krzewu. Po-
stanowiono usun¹æ z hodowli nieodpowiednie gatunki, a na ich miejsce spro-
wadziæ lepsze oraz za³o¿yæ szko³ê uprawy wina [Korcz 1997]. Poza winiar-
stwem, utrwalone na opisywanym terenie by³y te¿ tradycje sadownicze, zwi¹-
zane z upraw¹ jab³oni, gruszy, œliwy, dzikiej œliwy, czereœni, brzoskwiñ, moreli
i orzecha w³oskiego. W Gubinie uda³o siê tak¿e wyhodowaæ now¹ odmianê
œliwy, zwan¹ Gubink¹ [Kurowska 2010].

Wed³ug Przewodnika Turystycznego, do 1815 roku na Wzgórzach za wie¿¹
Bismarcka w
miejscu zwa-
nym "Werners
Ruh" przebie-
ga³a granica
saksoñsko-pru-
ska.

Od 1847 po-
wstawa³y na
o p i s y w a n y m
obszarze liczne
kopalnie wêgla
b r u n a t n e g o :
"Guben", "Fel-
ler", "Gottes Se-

Restauracja na Wzgórzu Engelmana (dziœ przed³u¿enie ulicy Ró¿anej)

Rok 1903. Restauracja na Wzgórzu Schönhöhe. Dziœ rejon ogrodów
dzia³kowych „Wzgórze”
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gen", "Gottes
Hülfe", "Barba-
rossa", "Gut
Glück” i "Glück
auf" [Walter
Schirm 1990].
Od 1862 do
1903 roku pra-
cowa³a najwiêk-
sza z kopalni -
Gottes Hülfe
przy obecnej uli-
cy ¯elaznej,
wzd³u¿ której
rozci¹ga³y siê
pola kopalniane wêgla brunatnego. Do 1927 roku pracowa³a ostatnia kopalnia
"Am Nassen Fleck" wydobywaj¹ca wêgiel brunatny metod¹ g³êbinow¹ na Wzgó-
rzu Zag³êbia Wêglowego przy obecnej ulicy Gdyñskiej [Przewodnik Turystycz-
ny].

1.04.1860 roku sukiennik Eduard Engelmann wybudowa³ w Gubinie willê,
a póŸniej otworzy³ w niej restauracjê i punkt widokowy na wzgórzu, które
póŸniej nazywano Engelmannsberg [Schirm 1990].

W 1880 roku zupe³nie zaprzestano produkcji wina z gubiñskiej winoroœli.
Mieszkañcy przestawili siê na produkcjê owoców i warzyw. Masowo powsta-
wa³y sady owocowe, z których produkowano wino m.in. jab³kowe. Warzywa, w
tym g³ównie sa³ata, by³y transportowane do Berlina.

W nocy z 14 na 15 marca 1897 roku wybuch³ po¿ar w kopalni wêgla bru-
natnego- Feller am Nassen Fleck; kopalnia zosta³a ca³kowicie zniszczona, przez
co wstrzymano jej eksploatacjê [Walter Schirm 1990].

24.12.1905 r. Wilhelm Püschel otworzy³ nowo zbudowan¹ restauracjê "Wil-
helmshöhe" obok restauracji Engelmannsberg (obecnie na wzgórzu nad przy-
chodni¹ przy. ul. Gdañskiej) [Walter Schirm 1990].

Od 1907 do 2.09.1908 roku zbudowano wie¿ê Bismarcka na Wzgórzu Hugo
Lehmanna, które wczeœniej nazywa³o siê Wzgórzem Barscha, przy obecnej uli-
cy Tobruk. Wie¿a wznosi³a siê prawie do 130 m n.p.m. i górowa³a nad wszyst-
kimi wzgórzami. U podnó¿a wie¿y znajdowa³ siê lokal z noclegowni¹ zwan¹
Bismarckgebäude.

Restauracja na Wzgórzu Friedrichshöhe. Dziœ to wzniesienie nad pla-
cem Boles³awa Chrobrego
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W 1908 roku oddano do u¿ytku "Die Schnecke" - punkt widokowy na Wzgó-
rzu Ulryka [Walter Schirm 1990]. Dziœ jest to miejsce u podnó¿a anten, a
punkt widokowy powsta³ na zasypanym i nieczynnym zamku wodnym po którym
pozosta³y ruiny.

14.04.1926 roku nieopodal restauracji Engelmannsberg radnemu Karlowi
Köhlerowi za zas³ugi postawiono pomnik w formie kamienia [Walter Schirm
1990].

W 1928 roku nazwano wzgórze przy ulicy Podgórnej - Wzgórzem Adolfa
Wolfa. By³ on w³aœcicielem fabryki sukna i fundatorem budynku Muzeum Miej-
skiego w 1913 roku. Na szczycie znajduje siê upamiêtniaj¹cy tê chwilê wielki
g³az z wyrytym nazwiskiem oraz dat¹ 15.02.1928 r. Na szczycie do dziœ stoi
ten kamieñ przepo³owiony na dwie czêœci prawdopodobnie od wybuchu bomby,
o czym poinformowa³ mnie Jerzy Czabator (prezes SPZG i dzier¿awca jednej z
dzia³ek na Piêknej Górze).

1.03.1945 r. niemieccy ¿o³nierze wysadzili wie¿ê Bismarcka za pomoc¹ ³adun-
ków wybuchowych oraz bomb lotniczych [Walter Schirm 1990].

Od 1945 roku na wzgórzach toczy³y siê zaciek³e walki, po których jeszcze
dziœ mo¿na trafiæ na pozosta³oœci po wojnie - miny, bomby, granaty.

Wed³ug Przewodnika Turystycznego, na Wzgórzach znajduj¹cych siê za
wie¿¹ Bismarcka, na sztucznie usypanych wzniesieniach sta³y (do pocz¹tku
lat 70-tych ub. wieku) radzieckie radary. Do usypania tych ma³ych wzniesieñ
wykorzystano od³amki z Wie¿y Bismarcka. Teren Wzgórz Radarów by³ ogro-
dzony i strze¿ony przez rosyjskich wartowników. Wzgórza  Gubiñskie wielo-
krotnie by³y nazywane Gór¹ Œmierci, gdy¿ wiele osób straci³o tam ¿ycie.

Do 1970 roku u podnó¿a Wzgórza Adolfa Wolfa, od wschodniej strony, znaj-
dowa³a siê ¿wirownia, a na po³udniu wyrobiska gliny. Na terenie wyrobisk
gliny znajdowa³ siê staw, który zosta³ ca³kowicie zasypany, gdy¿ w tym miej-
scu ulokowa³o siê miejskie wysypisko œmieci. Tê informacjê przekaza³ mi miesz-
kaniec Gubina w podesz³ym wieku.

Od oko³o 1980 roku na terenie wzniesieñ utworzono Zwi¹zek Ogródków
Dzia³kowych "Wzgórze" w miejscu gdzie przed wojn¹ znajdowa³a siê restaura-
cja "Schönhöhe".

Po likwidacji w 1991 r. Pañstwowych Gospodarstw Rolnych i z powodu
braku zainteresowania rolników uprawami, (obecnie w wiêkszoœci pola uprawne
i ³¹ki sta³y siê nieu¿ytkami), ulegaj¹ one sta³ej degradacji, porastaj¹c krzewa-
mi i drzewami [£atwiñski 2004].

Od kilku lat na najwy¿szym wzgórzu nazywanym kiedyœ Wzgórzem Ulry-
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ka ustawiono anteny  telefonii komórkowej. Na wzgórzu zag³êbia wêglowego
istnieje pole szparagów, oraz niewielkie pole pszenicy.

W 2011 roku na Wzniesieniach Gubiñskich powsta³a pierwsza winnica, o
powierzchni 2ha, na Wzgórzu Zag³êbia Wêglowego poni¿ej pola szparagów. W³a-
œciciel winnicy zamierza zagospodarowaæ w najbli¿szym czasie jeszcze trzy dzia³ki
pod uprawê winoroœli.

Fragment pracy in¿ynierskiej Ma³gorzaty Borngräber zatytu³owanej "Koncepcja
rekultywacji i zagospodarowania Wzniesieñ Gubiñskich", napisanej w 2012 roku w

Wy¿szej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Sulechowie

Wystêpuj¹ce w nawiasach nazwiska dotycz¹ autorów publikacji z których korzysta³a autorka pracy
- Jermacrek A., Przyroda Ziemi Lubuskiej, Wyd. Klubu Przyrodników,Œwiebodzin 2005
- £atwiñski J., Wzniesienia Gubiñskie, Wyd. Ziemia Gubiñska, Gubin 2004
- Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody, Wyd. Difin, Warszawa 2008
- Pantkowski R., Gubin, Wyd. Poligrafia, Nowa Ruda 1998
- Greinert A., Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej, 2000
(1.04.2011)
- Korcz W., Z przesz³oœci Gubina i okolicy. W: Gubin. Zeszyty Lubuskie nr 11. Zielona Góra 1971 s. 25-34
- Greinert H., Greinert A., Ochrona i rekultywacja œrodowiska glebowego, Wyd. Politechniki Zielonogórskiej,1999
(1.04.2011)
- Seneta,W. Dolatowski J., Dendrologia, Wyd. PWN, Warszawa 2008 (26.05.2011)
- Czekalski M., Liœciaste krzewy ozdobne, PWRiL, Poznañ 2005
- Marosz A., Kar³owe drzewa i krzewy liœciaste, Wyd. Dzia³kowiec, Warszawa 2006
- Marosz A., Kar³owe drzewa i krzewy iglaste, Wyd. Dzia³kowiec, Warszawa 2006
- Klemme B., Ogród dla alergika, Klub Dla Ciebie, Warszawa 2006
- Rak J., Ogrody skalne. Zak³adanie i pielêgnacja, Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa 2006
- Flehmig A., Ogród w cieniu, Klub Dla Ciebie, Warszawa 2007
- Majorowski M., Ogród Japoñski elementy i zasady kompozycji, Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa
2009
- Kurowska H., Gubin i jego mieszkañcy, Studium demograficzne XVII-XIX w., Zielona Góra, Oficyna Wydaw-
nicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2010, s. 49-55
Korcz W., Na Gubiñskich Wzgórzach, Wyd. Zeszyty Gubiñskie Nr 2., Gubin 1997, s. 7-12
Firlej T., Przyrodnicze Reminiscencje, Wyd. Zeszyty Gubiñskie Nr 3., Gubin 1998, s. 38-44
- Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, Wroc³aw 2010 http://wiking.edu.pl/article.php?id=285
- Romañski M., Inwazyjne gatunki roœlin, WIGRY nr 3 2009 http://www.wigry.win.pl/kwartalnik/nr27_inwa-
zyjne2.htm#top
- Meridian, Pomniki przyrody, http://www.ochrona-przyrody.edu.pl/wiki/pomniki-przyrody
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W numerze 3/2013 Biuletynu "Gubin i
okolice" Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej ukaza³  siê  ¿yciorys Honorowe-
go Obywatela miasta Gubina pana Józefa
Bartkowiaka. W tym ¿yciorysie ominiêto
moim zdaniem bardzo wa¿ny szczegó³ fakt
z dzia³alnoœci spo³ecznej pana Józefa. Pan
Bartkowiak w latach 1983-1988 pe³ni³ funk-
cjê przewodnicz¹cego Spo³ecznego Komite-
tu Rozbudowy Szpitala w Gubinie. Dziêki
dzia³alnoœci tego Komitetu zebrano œrodki,
opracowano projekt i rozpoczêto budowê bu-
dynku szpitalnego, który do dziœ spe³nia rolê
placówki s³u¿by zdrowia dla mieszkañców
Gubina.

Przy tej okazji nie od rzeczy bêdzie, cho-
cia¿ w du¿ym skrócie, wspomnieæ lata prób
i starañ o budowê lub rozbudowê istniej¹-
cego szpitala. Szpital czterooddzia³owy od-
dano dla mieszkañców powiatu gubiñskie-
go w styczniu 1960 roku. Ju¿ wtedy wiado-

mym by³o, ¿e rozwijaj¹ce siê miasto, wzrost liczby jego mieszkañców oraz gminy
wymagaæ bêdzie powiêkszenia tej placówki.

W 1963 roku pan Mieczys³aw Pruchniewicz kieruj¹cy pracami rozbiórkowymi
w mieœcie oraz in¿. Wies³aw Lewandowski, wobec decyzji w³adz o rozbiórce ponie-
mieckiego szpitala stoj¹cego przy ul. II Armii Wojska Polskiego (dziœ teren p³ywal-
ni), wyst¹pili z wnioskiem o wszczêcie starañ o remont, adaptacjê i uruchomienie
tego obiektu. Wed³ug ich oceny obiekt by³ w bardzo dobrym stanie. In¿. Wies³aw
Lewandowski, nadzoruj¹cy wówczas wiele miejskich przedsiêwziêæ budowlanych,
przedstawi³ mi (by³em wówczas dyrektorem szpitala w Gubinie) opracowany plan
i kosztorys naprawy uszkodzonej przez dzia³ania wojenne nadbudowy oraz skutki
dzia³alnoœci szabrowników. Z t¹ propozycj¹ i projektem uda³em siê do ówczesnego
wojewody. Niestety jego decyzja by³a jednoznaczna: ceg³a rozbiórkowa by³a po-
trzebna na odbudowê Warszawy. Nawiasem wspomnê, ¿e rozbiórka nie powiod³a
siê, budynek zbudowany z ceg³y klinkierowej na zaprawie cementowej nie da³ siê

Jeszcze raz o szpitalu

Zygfryd Gwizdalski - dyrektor gubiñskie-
go szpitala e latach 1962-1975. Fotogra-
fia z pocz. lat 90-tych ub. wieku
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rozebraæ na ceg³ê,
zosta³ wiêc zburzony
przy u¿yciu materia-
³ów wybuchowych.

W 1968 r. szpital
dos³ownie pêka³ w
szwach, nie mieœci³
wszystkich pacjen-
tów. Opracowano
plan rozbudowy
szpitala. W pierw-
szym etapie rozbu-
dowie ulec mia³a ta
czêœæ, w której mie-
œci³y siê sale operacyjne i oddzia³ po³o¿niczy wraz z przyleg³ym budynkiem mieszkal-
nym. Po opracowaniu projektu, tu¿ przed rozpoczêciem prac, postanowieniem staro-
stwa powiatowego (a przede wszystkim kierownika powiatowego wydzia³u zdrowia)
- wstrzymano decyzjê.

Nasta³ rok 1973. Ci¹gle nie by³o zgody na rozbudowê szpitala. Powsta³a wiêc
idea wszczêcia starañ o budowê nowego szpitala w Gubinie. Na poparcie w powiecie
raczej nie liczono. Województwo zaanga¿owane w rozbudowê szpitala w Zielonej
Górze i Nowej Soli proponowa³o od³o¿yæ starania, pozosta³a wiêc jedynie droga szu-
kania zgody w ministerstwie. Œcie¿ka by³a d³uga i krêta. Niestety wszêdzie odpo-
wiedŸ by³a jedna - brak mo¿liwoœci "wciœniêcia" budowy do planu przed 1985 rokiem.

Szczêœliwy przypadek postawi³ na mojej drodze dwóch m³odych architektów, któ-
rzy zdobyli nagrodê na konkursie architektonicznym w Stanach Zjednoczonych na
projekt 200 ³ó¿kowego szpitala pawilonowego. Zdecydowali przekazaæ projekt do re-
alizacji bezp³atnie. Niestety próba uzyskania zgody na realizacjê tego projektu spe³-
z³a na niczym.

Wtedy doœæ wp³ywowa, a przychylna osoba szepnê³a, ¿e ministerstwo ma mo¿li-
woœci finansowe na realizacjê projektów, ale w czynie spo³ecznym. Polecono mi szu-
kaæ mo¿liwoœci pokrycia 30% kosztów budowy. Szukajcie, a znajdziecie - uda³em siê o
pomoc do wojska. Ówczesny dowódca dywizji p³k Zbigniew Maziej zaoferowa³ pomoc
wojska. Po przeliczeniu wartoœci udzia³u wojska (kultywacja terenu, wykop pod fun-
damenty, wywóz ziemi, przewóz materia³ów budowlanych oraz udzia³ w pracach
niespecjalistycznych ¿o³nierzy) suma przekracza³a 30% planowanych nak³adów. Do
tego drugi sekretarz Komitetu Partii w Zielonej Górze po wys³uchaniu moich planów

Budynek przedwojennego szpitala, który sta³ w miejscu dzisiejszej
p³ywalni przy ul. II Armii WP
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popar³ ideê i zleci³ biuru projektów opracowanie planów lokalizacji zabudowy, nieod-
p³atnie, w czynie spo³ecznym. Z tymi wyliczeniami i planami zg³osi³em siê w Mini-
sterstwie Zdrowia, uzyska³em zgodê i zapewnienie finansowania projektu w 70%
kosztów.

Dziêki pomocy przychylnych osób w województwie uda³o siê pozyskaæ firmê bu-
dowlan¹, która zdecydowa³a siê podj¹æ budowê oraz uzyskaæ przydzia³ materia³ów
budowlanych w 1975 r. Budowa maj¹ca siê rozpocz¹æ w po³owie 1975 roku zosta³a
prze³o¿ona z niewiadomych dla mnie przyczyn (zosta³em odsuniêty od realizacji pro-
jektu) na 1976 rok. W 1976 roku budowy nie rozpoczêto, bowiem w³adze powiatowe
cofnê³y zgodê na budowê i lokalizacjê szpitala, który mia³ stan¹æ przy ulicy Ró¿anej.
Uzasadniano, ¿e szpital by³by zbyt daleko oddalony od centrum miasta. Nowej loka-
lizacji nie zaproponowano.

Rok 1982. Po szeœcioletniej mojej nieobecnoœci w Gubinie, za namow¹ i proœb¹
wojewody zielonogórskiego w stanie wojennym i naczelnika miasta wróci³em do
Gubina, aby obj¹æ stanowisko ordynatora oddzia³u i zreorganizowaæ bêd¹cy w roz-
sypce oddzia³ po³o¿niczo - ginekologiczny. Ju¿ w 1983 roku wróci³em do idei budowy
szpitala przypominaj¹c o obietnicy Ministerstwa Zdrowia o mo¿liwoœci wprowadze-
nia budowy do planu po 1985 roku. Zainspirowane w³adze samorz¹dowe i partyjne
miasta w 1983 roku zorganizowa³y spotkanie -naradê z udzia³em kierowników za-
k³adów pracy i dowództw jednostek wojskowych. Na tej naradzie odst¹piono od pro-
jektu budowy nowego szpitala, na rzecz rozbudowy istniej¹cego, w czynie spo³ecz-
nym. Powo³ano Spo³eczny Komitet Rozbudowy Szpitala, a w jego sk³ad weszli przed-
stawiciele gubiñskich zak³adów pracy i wojska. Kierownictwo Komitetu by³o piêcio-
osobowe, a na przewodnicz¹cego wybrano pana Józefa Bartkowiaka. Za³ogi gubiñ-
skich zak³adów pracy, a tak¿e polskie pracownice CFG (Zak³ad W³ókien Sztucznych)
w Guben opodatkowa³y siê na rzecz rozbudowy szpitala.

W 1984 roku maj¹c zapewnione œrodki finansowe zlecono opracowanie projektu
budowy pierwszego pawilonu z ³¹cznikiem do budynku "B"- jako I etap rozbudowy
szpitala. Wed³ug za³o¿eñ budynek mia³ byæ dwukondygnacyjny. Na parterze mia³
byæ zlokalizowany oddzia³ rehabilitacji, na jednej kondygnacji oddzia³ wewnêtrzny z
salami 1-2 osobowymi, ³¹cznie z ³azienkami oraz z sal¹ dziennego pobytu dla cho-
rych. Druga kondygnacja to oddzia³ dzieciêcy z bawialni¹ i pokojem dla matek. Labo-
ratorium, rentgen i punkt krwiodawstwa mia³y pozostaæ w budynku "B" lub w nowo
wybudowanym ³¹czniku.

W 1985 roku Spó³dzielnia Remontowo-Budowlana "Nowa Era" w Gubinie rozpo-
czê³a wykopy pod fundamenty. Niestety, nap³ywaj¹ca woda gruntowa zalewa³a wy-
kopy i budowê wstrzymano. Najêto inn¹ firmê budowlan¹, lepiej wyposa¿on¹ w od-



30  Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

powiedni sprzêt, któ-
ra upora³a siê z pro-
blemem i zaczê³a
wznosiæ mury. Okaza-
³o siê, ¿e kierownictwo
budowy i dyrektor
szpitala bez wiedzy i
zgody Spo³ecznego
Komitetu Budowy,
odst¹pili od niektó-
rych z³o¿eñ projekto-
wych, usuwaj¹c wa¿-
ne elementy, miedzy
innymi ³¹cznik. Dla-
tego pan Józef Bart-
kowiak w 1988 roku zrezygnowa³ z funkcji przewodnicz¹cego Komitetu.

W tym czasie mury nowego budynku siêgnê³y dachu. Jako zastêpca Przewodni-
cz¹cego Spo³ecznego Komitetu - do czasu wyboru nowego przewodnicz¹cego - mia³em
kierowaæ pracami Komitetu. Zawirowania spo³eczno-polityczne w kraju spowodowa-
³y wstrzymanie budowy.

W 1990 roku funkcjê burmistrza obj¹³ pan Czes³aw Fiedorowicz i zainteresowa³
siê od razu budow¹ niedokoñczonego obiektu szpitalnego. Spotka³ siê z by³ymi cz³on-
kami Spo³ecznego Komitetu Rozbudowy Szpitala i dzia³aczami zwi¹zkowymi. Wy-
brano nowy Komitet, który doprowadzi³ do zmian w projekcie i dokoñczenia budowy
w 1995 roku.

Na parterze ulokowano aptekê, laboratorium i krwiodawstwo, na I-szym piêtrze
pracowniê rentgenowsk¹ kosztem oddzia³u szpitalnego, a salê dziennego pobytu za-
mieniono na kaplicê. Na II piêtrze ulokowano oddzia³ dzieciêcy.

Niestety i te zmiany nie przetrwa³y d³ugo. Po podjêciu przez radê Powiatu uchwa³y
o po³¹czeniu szpitali kroœnieñsakiego i gubiñskiego w jeden szpital powiatowy prze-
niesiono oddzia³y chirurgiczny i wewnêtrzny do Krosna. Po przejêciu szpitala przez
spó³kê „Nasz Szpital” przeniesiono do Krosna oddzia³ dzieciêcy i po³o¿niczo-ginekolo-
giczny, likwiduj¹c w ten sposób szpital gubiñski. Budynek „C” przeznaczono na po-
radnie lekarskie i oddzia³ pielegnacyjny ale wykorzystano pomieszczenia zupe³nie
nie przygotowane do realizacji nowych zadañ.

I co pozosta³o ze snu o potêdze?
Zygfryd Gwizdalski dyrektor szpitala w Gubinie w latach 1962 - 1975

Nowo wybudowany w 1996 roku budynek szpitalny, który w pier-
wotnych planach mia³ ³¹czyæ sie z budynkiem „B” (z prawej stro-
ny) - fotografia z 2013 roku
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Lokale gastronomiczne w
Gubinie po 1945 roku

Przedwojenny Guben to przede wszystkim miasto z dobrze rozwiniêtym przemy-
s³em w³ókienniczym i sukienniczym. Miejscowa ludnoœæ mia³a pracê w licznych zak³a-
dach. Dobrze rozwiniêty by³ handel detaliczny, rzemios³o, gastronomia. Mieszkañcy
Guben, których przed wojn¹ by³o oko³o 45.000 mieli do dyspozycji 48 lokali (restauracji,
winiarni, piwiarni i kawiarni), rozlokowanych g³ównie po wschodniej stronie mia-
sta.By³y to obiekty wolnostoj¹ce, o piêknej architekturze z piêknym wystrojem. Miesz-
kañcy po pracy mieli siê gdzie spotykaæ, zabawiæ, prowadziæ rozmowy przy piwie, winie.
¯ycie towarzyskie kwit³o, a¿ do lutego 1945 roku.

W 1945 roku, przed koñcem wojny, podczas walk o Gubin miasto zosta³o zniszczone
w 80 procentach, a przede wszystkim jego centrum.

Na skutek porozumieñ ówczesnych koalicjantów Guben zosta³ podzielony na dwie
czêœci, dwa miasta. Jeszcze przed zakoñczeniem wojny, pod koniec kwietnia 1945 roku
w Gubinie rozpoczê³o siê nowe ¿ycie. Pierwszymi osadnikami byli ¿o³nierze, którzy
wracali z Berlina, gdzie zakoñczyli swoj¹ wojaczkê. W Gubinie zaczê³a powstawaæ pol-
ska administracja.

Tu¿ po zakoñczeniu wojny miasto liczy³o niewiele ponad 200 mieszkañców, liczba ta
szybko ros³a. Osadnicy zaczêli sprowadzaæ swoje rodziny z centralnej Polski, z Kresów
gdzie Polska utraci³a swoje przedwojenne terytorium. Przybywali repatrianci ze Wschodu.
Wracali ludzie z przymusowych robót w Niemczech, z zes³ania na Sybir. Nikt z nikim
nie zna³ siê, jeden do drugiego podchodzi³ nieufnie. O zmroku ulice by³y puste, ¿ycie
miasta zamiera³o, ludzie bali siê wychodziæ na ulice.

Z centralnej Polski "lawinowo" zaczêli przybywaæ szabrownicy, na ka¿dym kroku
widzia³o siê patrole wojskowe, milicyjne i funkcjonariuszy Urzêdu Bezpieczeñstwa. Nie
byli w stanie wszystkiego upilnowaæ. Szabrownicy, szczególnie nocami dokonywali dzie³a
spustoszenia w ró¿nych obiektach. Nie usz³y ich uwadze obiekty i lokale gastronomicz-
ne. £upem szabrowników pada³y urz¹dzania gastronomiczne i elementy wystroju wie-
lu przedwojennych lokali.

Pomimo tego w mieœcie zaczê³o rozwijaæ siê ¿ycie gospodarcze. Najlepiej funkcjono-
wa³ handel, us³ugi i gastronomia. Ludzie przecie¿ musieli gdzieœ zaopatrywaæ siê w
¿ywnoœæ, korzystaæ z us³ug rzemios³a i jeœæ. W marcu 1946 roku czynne by³y ju¿ 42
sklepy spo¿ywcze, 5 kiosków, 25 sklepów z artyku³ami przemys³owymi, 25 z pieczy-
wem, 10 masarskich, 24 lokali gastronomicznych, 1 winiarnia, 6 kawiarni, 1 bar i 1
cukiernia. By³a to dzia³alnoœæ prywatna. Ludzie mieli siê gdzie spotykaæ, zawieraæ nowe
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znajomoœci, zaczê³o kwitn¹æ ¿ycie towarzyskie. Ale administracja lokalna zaczê³a wni-
kaæ w ka¿da dziedzinê gospodarki miasta. Zaczêto nêkaæ "prywaciarzy". Ju¿ w listopa-
dzie 1946 roku zlikwidowano 14 zak³adów gastronomicznych., a powodem tego by³y
wyniki rozliczenia zaleg³ych op³at z tytu³u korzystania z urz¹dzeñ i pomieszczeñ bêd¹-
cych w³asnoœci¹ pañstwa.

Pierwsz¹ restauracjê w mieœcie prowadzi³ Marian Che³niakowski, który przyby³ z
Poznania. Nie uda³o siê jednak autorce artyku³u ustaliæ gdzie siê znajdowa³a.

Nastêpn¹ restauracjê przy ulicy Gen. ¯ymierskiego nr 14 (dziœ mieszkania) otwo-
rzy³ w 1945 roku pan Karpik i zatrudni³ Ludwikê Jutrzenka. Przyby³a ona z zes³ania
na Sybir, on ze Wschodu, gdzie znali siê jeszcze przed wojn¹. Poniewa¿ Ludwika by³a
bardziej obrotna, organizowa³a pracê w restauracji. Równie¿ zajmowa³a siê kuchni¹, bo
kucharka z niej by³a przednia. Przy restauracji by³y równie¿ pokoje hotelowe. W 1946
roku pan Karpik lokal przekaza³ Ludwice, a sam wyjecha³ do Szczecina. Poniewa¿
wszelka dzia³alnoœæ gospodarcza zaczê³a byæ uspo³eczniana  pani Jutrzenka dzia³al-
noœæ zlikwidowa³a i zosta³a zatrudniona  w PSS "Spo³em" , w kawiarni "Maleñka" przy
ulicy Genera³a Œwierczewskiego 2 (obecnie sklep spo¿ywczy "¯abka"). By³a tam - jak na
jej posturê przysta³o - bufetow¹. Funkcjê kelnerki sprawowa³a niesamowicie sprytna w
obs³udze pani Wanda Rauch. Nigdy nie zapomnê, kiedy by³am w kawiarni z przysz³ym
mê¿em, obs³ugiwa³a nas pani Wanda. Kiedy podchodzi³a z rachunkiem pyta³a: "p³aci-
cie razem czy rozdzielnie?". Jeszcze d³ugo wspominaliœmy ten fakt.

W 1945 roku równie¿ otwarto restauracjê przy ul. Krzywej (na skarpie od strony
ulicy Kresowej gdzie prowadz¹ schody do przychodni lekarskiej przy ul. Gdañskiej)
prowadzi³ Henryk Pacanowski. Restauracja nazywa³a siê "Tatrzañska" (przed wojn¹
by³a tu znana w mieœcie winiarnia).

Przy ulicy Kresowej (obecnie sklep "Satman") pod koniec lat 60-tych powsta³ bar "Sam".
Podawano tam g³ównie najtañsz¹ wódkê "czyœciochê" i piwo. Przy ulicy Œl¹skiej w

mniej wiêcej tym samym czasie otworzono bar "Zag³oba". Ówczesna w³adza partyjna i
administracja wrêcz zobowi¹za³a PSS "Spo³em", aby takie bary otworzyæ. Mia³y one
s³u¿yæ "klasie robotniczej".

I rzeczywiœcie s³u¿y³y. Szczególnie po godz.15-tej bary pêka³y w szwach. Kiedy za-
brak³o kufli do piwa, podawano je w musztardówkach, s³oikach po kompotach czy d¿e-
mie. Na zak¹skê podawano œledzie z beczki, jajko w majonezie, galaretê z nó¿ek wie-
przowych, tatary. Jednak nie cieszy³y siê one powodzeniem, bo ka¿dy chcia³ mieæ wiêcej
pieniêdzy na alkohol. PóŸniej wprowadzono obowi¹zek zamawiania przek¹sek do alko-
holu, o czym informowa³y napisy umieszczane w widocznym miejscu. Awantury by³y
niesamowite. Obs³uga musia³a im dzielnie stawiaæ czo³a.

Bary nie cieszy³y siê dobr¹ reputacj¹. Tak w barach, jak i w ich obejœciu, by³y ci¹gle
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bijatyki, steki przekleñstw. Mimo, ¿e w barach by³y toalety, klienci za³atwiali swoje
potrzeby fizjologiczne na zewn¹trz obiektów. Szczególnie latem roznosi³ siê swoisty
zapach. Spokój okolicznych mieszkañców by³ zak³ócany jeszcze d³ugo po godzinach
zamkniêcia barów. Nap³ywa³y ci¹g³e skargi, które sk³adano podczas sesji Rady Miej-
skiej i w komitecie partii. Na pocz¹tku lat 90-tych ub. wieku bary zosta³y zlikwidowane.
Mieszkañcy odetchnêli.

W 1947 roku przy ul. W. Polskiego 62 po by³ej niemieckiej winiarni pana Klamke
dzia³alnoœæ gastronomiczn¹ rozpocz¹³ Maksymilian Brzêczek. Pozosta³o tu jeszcze nie
zrabowane przez szabrowników wyposa¿anie, takie jak meble, ¿yrandole w kszta³cie
³ódek, a na podwórzu wpust do piwnicy na beczki z winem, gdzie by³o sk³adowane. Na
szczycie budynku, na metalowym uchwycie (istnieje do dzisiaj) wisia³a du¿a beczka po
piwie. Od razu przyjê³a siê nazwa restauracji: "Pod Beczk¹". Syn w³aœciciela, te¿ Mak-
symilian, wspomina, ¿e w piwnicy by³o du¿o metalowych rega³ów przystosowanych do
sk³adowania wina. Nie poginê³y, bo w Gubinie nie by³o jeszcze skupu z³omu. Przed
domem na skarpie - jak wspomina syn Maksymilian - ros³y choinki i tam siê bawi³ siê
z dzieæmi s¹siadów, gdy rodzic byli zajêci obs³ug¹ klientów. Mama Wanda zarz¹dza³a w
kuchni. Codziennie oferowano klientom dwa dania. A charakterystyczne by³o to, ¿e do
drugiego dania niezmiennie podawano ziemniaki. Nie by³o alternatywy: kasza, ry¿ czy
makaron. Zawsze ziemniaki. Klientami byli przede wszystkim funkcjonariusze Urzêdu
Bezpieczeñstwa, którzy mieli swoj¹ siedzibê przy ulicy Piastowskiej, naprzeciw zburzo-
nego Mostu Pó³nocnego oraz kadra Wojsk Ochrony Pogranicza z pobliskich koszar przy
ulicy Sportowej.

W 1949 rozpoczê³a siê "nagonka" na "prywaciarzy". Nak³adano domiary i pan Brzê-
czek zmuszony by³ zaprzestaæ dzia³alnoœci. Jednak pró¿nia nie pozosta³a. Mo¿e to by³o
celowe dzia³anie administracji, bo lokal zosta³ zaraz zaw³adniêty przez sztab WOP.
Otworzono sto³ówkê dla kadry WOP i UB. W kuchni szefow¹ by³a Maria Grajkowska
mama Janiny Lisiak. Do dziœ niektórzy starsi mieszkañcy wspominaj¹, ¿e dobrze goto-
wa³a. Na pocz¹tku lat 70-tych sto³ówkê przeniesiono do willi przy ul. Sportowej, blisko
koszar WOP. Powsta³ tam równie¿ "Konsum"  ("za ¿ó³tymi firankami" jak siê wówczas
mawia³o), sklep zaopatruj¹cy rodziny ¿o³nierzy WOP. Cywile nie mieli tam wstêpu.

Sporym powodzeniem cieszy³a siê restauracja "Warszawianka" przy ulicy Piastow-
skiej 29. Sk¹d nazwa? Mo¿e otworzy³ j¹ jakiœ warszawiak? Tego nie dowiedzia³am siê.
Lokal posiada³ piêkny wystrój z boksami i  boazeri¹ z drewna. Ró¿ne losy przychodzi³y
pomieszczenia restauracji. PSS otworzy³ tam sklep spo¿ywczy, a w latach 90-ch bar z
daniami zimnymi i gor¹cymi. Zarz¹d PSS wyszed³ naprzeciw pracownikom Urzêdu
Miasta, kadrze nauczycielskiej i uczniom z "ogólniaka". Zainteresowania wielkiego nie
by³o. Dzia³alnoœæ baru by³a deficytowa i szybko go zlikwidowano. Lokal jakiœ czas sta³
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pusty. Na pocz¹tku lat 90-tych PSS przekaza³a pomieszczenia do dyspozycji w³adz
lokalnych. Lokal sprzedano i przechodzi³ ró¿ne koleje losu. Ostatecznie od kilku lat
mieœci siê tu sklep spo¿ywczy, a po restauracji pozosta³a historia.

Nikt ju¿ dziœ nie œni o innych restauracjach po okresie wojennym. A by³o ich tak wiele.
W latach 1945-50 przy ulicy Jednoœci Robotniczej (dziœ zak³ad wykonuj¹cy ogrodze-

nia metalowe) by³a restauracja "Gdynia", prowadzona przez Jana £agockiego. Dlacze-
go "Gdynia"? Mo¿e w³aœciciel lokalu pochodzi³ z Gdyni i o nadaniu nazwy zdecydowa³y
wzglêdy sentymentalne? Trudno dziœ dywagowaæ. Odleg³a historia. Ci, co pamiêtali,
odeszli do lepszego œwiata.

A kto mo¿e pamiêtaæ, ¿e na rogu ulic Œl¹skiej i Legnickiej, w obecnym sklepie z
artyku³ami motoryzacyjnymi i metalowymi mieœci³a siê "Gospoda Ludowa" prowadzo-
na przez pana Biedzika. By³a tam restauracja, w której zawsze by³o bardzo gwarno.

Tak, jak np. funkcjonariusze WOP i UB, swój lokal mieli liczni gubiñscy kolejarze.
Przybyli tutaj sami, bez rodzin niby na okreœlony czas, musieli gdzieœ jeœæ i spaæ. Przy
ulicy Kosynierów 81 kolejarze mieli do dyspozycji ca³y budynek w którym do lat 70-ch
mieœci³a sie sto³ówka i pokoje goœcinne. Na piêtrze niewielkie mieszkanie zajmowa³a
rodzina kolejarska pañstwa Derkowskich.

Przy ulicy Œl¹skiej 3 (obecnie sklep "Eden") mieœci³a siê restauracja i hotel "Pod
Z³ot¹ Rybk¹". Zatrzymywali siê tam goœcie z Polski. Przyje¿d¿ali w ró¿nych interesach,
a i "szabrowniczych" równie¿. Zatrzymywali siê tam goszcz¹cy w mieœcie funkcjonariu-
sze administracji pañstwowej, którzy przyje¿d¿ali jako kontrolerzy instytucji pañstwo-
wych. Trudno dziœ stwierdziæ, kto prowadzi³ ten lokal. W okresie "nagonki" na "prywa-
ciarzy" lokal zosta³ zlikwidowany. W latach 70-tych PSS -po generalnym remoncie -
parter przystosowa³ na bar mleczny. By³ to okres, kiedy w³adze centralne stawia³y na
tanie bary maj¹ce s³u¿yæ klasie robotniczej. Stosowa³y wysokie dotacje dla  tego rodzaju
barów. Wszystkie PSS-y w Polsce zosta³y zobowi¹zane do prowadzenia takich placó-
wek gastronomicznych. Serwowano w nich dania mleczne i m¹czne, a w menu
królowa³y pierogi z ró¿nym nadzieniem, kopytka, pyzy, kasze z sosem "za grosze".
Serwowano równie¿ dania miêsne, schabowy z kapust¹, mielone, sztuka miêsna z
sosem. Jednak dania te nie by³y dotowane. Mo¿na siê by³o napiæ mleka, kakao,
kawy zbo¿owej, a nawet prawdziwej kawy. To by³y czasy! Najbiedniejsi otrzymy-
wali z opieki spo³ecznej bony na posi³ki. Nikt w Polsce Ludowej nie mia³ prawa
g³odowaæ.

Urszula Kondracik
C.d. w nastêpnym biuletynie. Proszê tych Pañstwa, którzy maj¹ uwagi i dodat-

kow¹ wiedzê w tym temacie o kontakt pod nr telefonu 684558162.
Do opracowania tematu korzystano z wydania ZPZG "Kalendarium Gubina lata 1945-

2009 i przeprowadzono szereg wywiadów z gubinianami
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Pionierzy Ziemi Gubiñskiej cz.III
Stanis³aw Beœkiewicz (1918-2001) -

do Gubina przyjecha³ z plutonem operacyj-
nym MO z komendy wojewódzkiej w Po-
znaniu. D³ugoletni pracownik Wydzia³y
Handlu i Us³ug Urzêdu Miejskiego, póŸ-
niej pe³nomocnik wojewody do spraw ko-
biet polskich pracuj¹cych w kombinacie
chemicznym w Niemczech, dzia³acz Pol-
skiego Zwi¹zku Wêdkarskiego.

Stanis³aw Bodnar (1914-2001) -
przed wojn¹ podoficer zawodowy, kampania wrzeœniowa, Syberia, 1DP im. T. Ko-
œciuszki, oficer WOP, osadnik wojskowy - gospodarstwo rolne w Drzeñsku Ma³ym,
póŸniej d³ugoletni inkasent Zak³adu Energetycznego w Gubinie. ¯ona Anna, dzieci -
Edward i Adam.

Miko³aj Buszczak (1898-1963) - ¿ona Anna (1904-1978), dzieci- Zofia (1939-
1992), Hanna (1940), Miko³aj (1942), W³adys³aw (1946), przyjechali w 1947 roku z
Gródka Jagielloñskiego.

Kazimierz Chojnacki (1889-1963)- ¿ona Natalia (1898-1986), dzieci- Henryk
(1927), Józef (1930), Genowefa, po mê¿u Tulibacka (1934), do Gubina przyjechali w
kwietniu 1946 roku.

Stanis³aw Czerwiñski (1920-1984)-jeden z pierwszych rzeŸników- masarzy przy
ul. Piastowskiej, przyby³ w 1946 roku, ¿ona Eugenia (1926-2005).

Stanis³aw Dobiecki (1914-2007) - uczestnik kampanii wrzeœniowej, póŸniej
Wojsko Polskie- 38 Pu³k Piechoty, w Gubinie od 1945 roku, d³ugoletni kierowca Spó³-
dzielni Pracy Rem.-Bud. "Nowa Era"

Marian Fatalski (1910-1970)- etatowy pracownik Powiatowej Rady Ludowych
Zespo³ów Sportowych, dzia³acz sportowy, sêdzia kolarski, w Gubinie od 1946 roku.

Alojzy Grzecznowski (1902-1980) - podoficer zawodowy 76 pp w Grodnie, uczest-
nik kampanii wrzeœniowej, ¿o³nie¿ II Armii Wojska Polskiego, d³ugoletni pracownik
GS "Samopomoc Ch³opska", ¿ona Michalina (1904-1989), do Gubina przyjechali w
1947 roku z dzieæmi: Danut¹ (1934), Halin¹ (1939) i Janem (1942-2008)

Aleksander Iwañski (1898-1954) - z ¿on¹ Weronik¹ (1902-1989), dzieæmi: Fran-
ciszek (1931-2010), Genowefa (1933) i Piotr (1937-2002) i Marianna Smolarek (1871-
1957) - matka Weroniki, repatrianci z Niemiec przyjechali w 1946 roku, gospodar-

Stanis³aw Bodnar Alojzy Grzecznowski
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stwo  rolne.
Micha³ Jelonek (1919-1999) - w latach 1940-43 w Armii Czerwonej,

nastêpnie w Wojsku Polskim, osadnik wojskowy - Drzeñsk Ma³y, póŸniej za-
mieszka³ w Gubinie.

Stanis³aw Juchacz (1898-1947)- powstaniec wielkopolski, s³u¿ba w Stra-
¿y Granicznej, ¿ona Amelia (1904-1991), dzieci: Ludmi³a (1922-1989), Maria
(1924), Leszek (1926-1947) i Tadeusz (1929), przyjechali w 1946 roku z Wolsz-
tyna.

Józef Kosmala - pod koniec lat czterdziestych XX. w. sekretarz miasta,
w Gubinie od 1945 roku.

Józef Kosmala (1922-1997) - przyby³ z powiatu dêbickiego z ¿on¹ Zofi¹
w 1948 roku, poprzednio przebywa³ w Niemczech, milicjant.

W³adys³aw Konieczny (1890-1967)- w Gubinie od 1945 roku, dzia³acz
ruchu robotniczego (PPR).

Andrzej Kuchciak (1915- 2010)- s³u¿ba w KOP, kampania wrzeœniowa,
ranny, pobyt w szpitalach i stalagach, osiedli³ siê w 1946 roku, pracowa³ w
s³u¿bie zdrowia jako intendent i ksiêgowy, póŸniej w Spó³dzieli Inwalidów,
której by³ wspó³za³o¿ycielem, strony rodzinne - Liczkowice w powiecie kopy-
czyñskim.

Wies³aw Lewandowski (1929-1987) - w Gubinie od 1945 roku, uczeñ
liceum, wspó³za³o¿yciel Miêdzyszkolnego Ko³a Sportowego "Orlêta" (pi³ka
no¿na), którego by³ sekretarzem. Po ukoñczeniu studiów wróci³ do Gubina,
in¿ynier budowlany.

Alicja Niezabitowska (1908-1954) - nauczycielka Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego, do Gubina przyby³a w 1946 roku z mê¿em Antonim (1905-1947).

Henryk Pacanowski - jeden z pierwszych restauratorów - "Tatrzañska"
przy ul. Poznañskiej (obecnie Kresowa), za s³uchanie Radia "Wolna Europa"
i komentowanie audycji skazany na karê wiêzienia. W latach szeœædziesi¹-
tych i siedemdziesi¹tych XX wieku w³aœciciel znanego sklepu tekstylno- pa-
smanteryjnego ko³o Baszty Ostrowskiej, przyby³ z Poznania.

Piotr Penconek (1910-1947) - z ¿on¹ Genowef¹ (1920-1984) i synem
Miros³awem (1941), przyjecha³ do Gubina z Warszawy w 1945 roku, dzia³acz
robotniczy.

Antoni Rauch (1913-1947) - przymusowe roboty w Niemczech, powrót
w 1945 roku, osiedli³ siê w Gubinie, z ¿on¹ Wand¹ (1919-2004) prowadzi³
rzeŸnictwo przy ul. Rycerskiej.

Micha³ Straszak (1896-1981) - d³ugoletni pracownik Spó³dzielni Inwa-
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lidów, repatriant z Niemiec, do Gubina przyjecha³ w 1946 roku z ¿on¹ Aniel¹
(1894-1974), dzieæmi: Janem (1928-1988), Ann¹ Karolin¹ (1934-1958) i wnu-
kiem Edwardem Grabi¹ (1938-2013).

Józef Tauchert (1903-1989) - piekarz (róg ulic ¯wirki i Wigury i Ró¿a-
nej), przyby³ w 1945 roku z Jarocina z ¿on¹ Janin¹ (1920-2012) i dzieæmi.

Stanis³aw Wróblewski (1908-1981) - stolarz na PKP, póŸniej w LZPS
"Carina", ¿ona Stanis³awa (1908-1983), dzieci: Bernard (1933), Alicja po mê¿u
Szy³kowska (1936) i Jerzy (1937-1989), przyjechali z Osieka w powiecie jaro-
ciñskim w 1946 roku.

Boles³aw Wróblewski (1895-1977) - powstaniec wielkopolski, w okre-
sie miêdzywojennym celnik w Zb¹szyniu, po II Wojnie Œwiatowej w Gubinie.
¯ona Stanis³awa (1895-1990), dzieci: Zygmunt (1925-2012), Juliusz (1928) i
Anna (1926), przyjechali w 1946 roku.

Opr. A. Leda

W grudniu  mija kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Pol-
sce, podczas którego obowi¹zywa³y ró¿ne ograniczenia, m.in. na zmianê miejsca
pobytu nale¿a³o uzyskaæ zezwolenie. Dokument taki (poni¿ej) przechowa³a, a teraz
udostêpni³a redakcji Krystyna Toporska, cz³onek SPZG.
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Mjr Pruszczyñski
zastêpca dowódcy Ba-
talionu Wojsk Ochrony
Pogranicza w Gubinie,
pe³ni¹cy ofiarn¹ s³u¿bê
na zachodniej rubie¿y
kraju, zosta³ 22 wrze-
œnia 1973 r. wyró¿nio-
ny najwy¿szym dzieciê-
cym odznaczeniem -
Orderem Uœmiechu.
By³ to pierwszy Order
w naszym wojewódz-
twie z numerem 98.
Obecnie poczet Kawalerów Orderu Uœmiechu liczy 953 osoby z 45 krajów.

Takie Ordery Uœmiechu Kapitu³a od 1968r. nagradza (2 razy w roku) ludzi, którzy
przynosz¹ na co dzieñ radoœæ, zadowolenie i uœmiech najm³odszym. Dzieci przyznaj¹
swoim prawdziwym przyjacio³om, a do takich nale¿a³ mjr M.Pruszczyñski.

Jego kandydaturê zg³osi³y do Kapitu³y Orderu uczniowie ze Szko³y Podstawowej w
Sêkowicach (gmina Gubin). Do wniosku przy³¹czy³y siê dzieci z innych szkó³ gubiñ-
skich i dru¿yn harcerskich z którymi Major wspó³pracowa³. Kandydaturê popar³ zespó³
nauczycieli, rodzice z Sêkowic, oraz w³adze oœwiatowe. Uczniowie napisali czterostroni-
cowy wniosek do Kapitu³y Orderu mieszcz¹cej siê w Warszawie, a na zatwierdzenie
czekali 7 miesiêcy. Spoœród czterech wyró¿nionych by³ mjr M.Pruszczyñski.

Major bardzo przywi¹za³ siê do sêkowickiej szko³y, czêsto j¹ odwiedza³, zachêca³ do
wspó³zawodnictwa w ochronie granicy, organizowa³ ró¿ne konkursy i festyny. Wraz z
innymi wopistami organizowa³ rajdy "Szlakiem stra¿nic", dziêki którym zdoby³ wielu
przyjació³ wœród uczniów i harcerzy œrodowiska gubiñskiego. Uczestniczy³ w ró¿nych
uroczystoœciach szkolnych organizowanych przez uczniów i nauczycieli. Z okazji œwi¹t
wojskowych, szczególnie œwi¹t WOP-u dzieci z bukietami kwiatów odwiedza³y ¿o³nie-
rzy na granicy i w stra¿nicy WOP.

Uczniowie chcieli jak najczêœciej i najd³u¿ej przebywaæ z Panem M.Pruszczyñskim.
Czêsto mówili to jest nasz kochany Pan Major.

Order Uœmiechu na
¿o³nierskim mundurze

Mjr M.Pruszczyñski podczas dekoracji Orderem Uœmiechu
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Budynek szkolny w Sêkowicach wówczas by³ w op³akanym stanie. Zmursza³a ceg³a
odstrasza³a ka¿dego. D³ugoletni dyrektor Stanis³aw Skóra bezskutecznie stara³ siê u
w³adz gminy o przeprowadzenie remontu. Widz¹c to Major postanowi³ odremontowaæ
ca³y budynek szkolny. Przy aktywnym poparciu swego prze³o¿onego i pozosta³ej kadry
WOP, zorganizowa³ ¿o³niersk¹ ekipê wraz z odpowiednim sprzêtem budowlanym. Kosz-
tem wolnego czasu ¿o³nierzy, szko³a zosta³a ca³kowicie odnowiona. W kronice szkolnej
zapisano, "Panie Majorze dziêkujemy za wspania³e biwaki i piêkn¹ szko³ê".

Przyznanie Orderu Uœmiechu to najlepsze podziêkowanie uczniów i harcerzy za
odnowienie szko³y, za organizowanie zajêæ pozalekcyjnych, a przede wszystkim za do-
bre serce i codzienn¹ troskê.

To dzieciêce odznaczenie mia³o symboliczn¹ wymowê jak powiedzia³ M.Pruszczyñski
Jest radosne jak uœmiech dziecka, które mia³o szczêœliwe dzieciñstwo. Mo¿e dlatego tak
dobrze rozumiem dzieci i ich potrzeby, ¿e sam by³em pozbawiony dzieciñstwa, poniewa¿
przypad³o ono na najtrudniejsze lata wojenne". (Kurier Polski z dn. 9 maja 1974 r.)

Major podkreœli³ równie¿, ¿e na uzyskanie Orderu Uœmiechu sk³ada³ siê wysi³ek
ca³ej kadry wopistów, która na wszystkich posterunkach spo³ecznej dzia³alnoœci stara³a
siê zrobiæ jak najwiêcej dla jednostki WOP, okolicznych mieszkañców, m³odzie¿y i szkó³.
Sumienne wype³nianie s³u¿by wopiœci zawdziêczali mieszkañcom pogranicza i orga-
nom wspó³dzia³aj¹cym.

Za uhonorowanie tak donios³ym odznaczeniem major otrzyma³ szereg gratulacji,
m.innymi od ówczesnego dowódcy WOP-u gen. brygady Czes³awa Stêpiñskiego. Przy-
znanie Orderu Uœmiechu by³o zaszczytem dla ca³ej brygady WOP.

Za swoj¹ sumienn¹ s³u¿bê i zaanga¿owanie w wychowanie dzieci i m³odzie¿y mjr
Marian Pruszczyñski zosta³ odznaczony Krzy¿em Kawalerskim, Z³otym Krzy¿em Za-
s³ugi, Z³otym Medalem "Si³y Zbrojne w s³u¿bie Ojczyzny", Krzy¿em Zas³ugi dla ZHP,
Odznak¹ Ruchu Przyjació³ Harcerstwa, Srebrn¹ Odznak¹ im. Janka Krasickiego i
Orderem Uœmiechu.

Marian Pruszczyñski zmar³ w wieku 65-ciu lat (1993) zosta³ pochowany na Cmen-
tarzu komunalnym w Gubinie.

K.Kêdzierska

Legitymacja Orderu Uœmiechu
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 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 przyjêtym w drugiej po³owie lat osiemdziesi¹tych planie rozwoju si³ zbroj-

nych na lata 1986-1990, g³ównym za³o¿eniem zmian organizacyjnych by³o wzmoc-
nienie dywizji pierwszego rzutu. Przyjêto nowy, dwuletni plan reorganizacji woj-
ska, na lata 1989-1990. Za³o¿ono restrukturyzacjê jednostek poprzez wprowadze-
nie uniwersalnej struktury organizacyjnej.

Przezbrajano  pu³ki czo³gów œrednich w czo³gi T-72 i bojowe wozy piechoty
BWP-1 z jednoczesn¹ zmian¹ ich struktury organizacyjnej z kompanijnej na bata-
lionow¹.

W grudniu 1989 roku, 5 Sask¹ Dywizjê Pancern¹ przeformowano na
zmechanizowany zwi¹zek taktyczny i utworzono 5 Dywizjê Zmechanizo-
wan¹.

Jednak przetasowaniom i przeformowaniom koñca nie by³o. Okaza³o siê, ¿e
dywizja powinna kontynuowaæ dobre tradycje i mieæ patrona. Dlatego z dniem 15
wrzeœnia 1993 roku przejê³a tradycje wszystkich polskich dywizji oznaczonych cyfr¹
„5”, przyjê³a nazwê wyró¿niaj¹c¹ „Kresowa” (w spadku po 5 Kresowej Dywizji
Piechoty z II Korpusu Polskiego gen. bryg. W.Andersa) a patronem zosta³ król
Boles³aw Chrobry.

A mia³o byæ tak piêknie
Kto w roku 1990, w okresie reorganizacji dywizji i tworzenia zmechanizo-

wanego zwi¹zku taktycznego przepuszcza³, ¿e jest to pocz¹tek koñca sztan-
darowej dywizji Wojska Polskiego i  gubiñskiego garnizonu. Dobrze wiemy,
¿e decyzje o redukcji wojska i wyborze likwidowanych jednostek nie za-
wsze mia³y cokolwiek wspólnego z tzw. zdrowym rozs¹dkiem, czêsto by³y
podejmowane pod wp³ywem emocji, osobistych "widzimisie" decydentów,
czy wrêcz politycznego kumoterstwa. Tak te¿ siê sta³o. Gubiñskie koszary
opustosza³y i nadal strasz¹.
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5 Kresowa Dywizja
Zmechanizowana im.

Króla Boles³awa
Chrobrego

Rozwi¹zano 23 pu³k czo³gów w S³ubicach,
a pozosta³e pu³ki ogólnowojskowe przekszta³-
cono w pu³ki zmechanizowane .

Z s¹siedniej 4 Dywizji Zmechanizowanej
przejêto 22 pu³k artylerii, 24 dywizjon rakiet
taktycznych, 97 dywizjon artylerii przeciwpan-
cernej i 5 batalion saperów. W zamian 4 Dywi-
zji Zmechanizowanej przekazano jednostki gar-
nizonu kostrzyñskiego.

Na pocz¹tku lat 90. utworzono Miêdzyre-
sortow¹ Komisjê ds. Reform w Organizacji Obrony Narodowej. Zespó³ przygotowa³
koncepcjê modelu Si³ Zbrojnych RP okreœlaj¹c¹ zamierzenia w celu dostosowania
wojska do nowych zada³ wynikaj¹cych z doktryny obronnej RP. Koncepcja ozna-
czona jako "Si³y Zbrojne 2000" nie zosta³a jednak zaakceptowana.

W drugiej po³owie 1992 roku, po ratyfikacji uk³adu CFE,  wznowiono prace
nad koncepcj¹ rozwoju wojska. Opracowano model "Si³y Zbrojne 2005". Uwzglêd-
nia³ on uzyskanie strategicznego celu jakim by³o wst¹pienie Polski do NATO. W
za³o¿eniach restrukturyzacyjnych przewidywano zapewnienie cywilnej kontroli nad
armi¹, przystosowania wojska do realizacji zadañ wynikaj¹cych z porozumieñ miê-
dzynarodowych, równomierne rozmieszczenie si³ zbrojnych na terenie kraju, utwo-
rzenie wojsk OT oraz wzmocnienie systemu obrany powietrznej.

15 wrzeœnia 1993 roku dywizja przyjê³a dziedzictwo tradycji Dywizji
Wojska Polskiego oznaczonych cyfr¹ „5”:

Dywizji Polskiej 1808 - 1813
5 Dywizji Piechoty 1831
5 Lwowskiej Dywizji Piechoty 1918 - 1939
5 Lwowskiej Dywizji Piechoty AK 1944
5 Wileñskiej Dywizji Piechoty 1941 - 1943
6 Lwowskiej Dywizji Piechoty 1941 - 1943
5 Kresowej Dywizji Piechoty 1943 - 1946

Emblemat jaki nosili na marynarkach
kubowych cz³okowie Zwi azku ̄ o³nie-
rzy 5 KDP w Londynie
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5 Dywizji Zmechanizowanej nadano te¿ na-
zwê wyró¿niaj¹c¹ Kresowa i imiê Króla Bole-
s³awa Chrobrego. Z tej okazji, przed budynkiem
sztabu dywizji, ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹
poœwiêcon¹ 51. rocznicy powstania 5 Kresowej
Dywizj Piechoty i dla upamiêtnienia przejêcia
tradycji „Kresowych” przez 5 KDZ. Goœciem ho-
norowym by³a ¿ona gen. W³adys³awa Andersa -
Irena Anders.

Symbolem dywizji zosta³ szar¿uj¹cy ¿ubr.
Nowe tradycje przyjê³y równie¿ podporz¹d-

kowane 5 KDZ oddzia³y: 5 Kresowy pu³k artyle-
rii przeciwlotniczej w Gubinie, 13 pu³k zmecha-
nizowany w Ko¿uchowie, 5 pu³k artylerii w Su-
lechowie, 6 Kresowy batalion rozpoznawczy w
Komorowie,  5 Kresowy batalion saperów w Kro-
œnie Odrzañskim.

Wczeœniej tradycje U³anów Karpackich z czasu II
Wojny œwiatowej przyj¹³ 73 pu³k zmechanizowany U³a-
nów Karpackich w Gubinie.

Odznaka dywizyjna
Odznakê wykonano w kszta³cie krzy¿a kawalerskie-

go ze srebrnymi krawêdziami i z kulkami na koñcach
ramion. Na ramionach pokrytych granatow¹ emali¹
umieszczono napis 5 KDZ. Miêdzy ramionami krzy¿a
oksydowane or³y Ksiêstwa Kroœnieñskiego maj¹ce na
piersi pó³ksiê¿yc i krzy¿. W centrum odznaki tarcza her-
bowa o czarnym obramowaniu, wype³niona ¿ó³t¹ ema-
li¹, na któr¹ na³o¿ono sylwetkê ¿ubra w kolorze br¹zo-
wym.

Odznaka o wymiarach 42x42 mm, zaprojektowa³ Zbi-
gniew Góralewicz, Zbigniew Matuszczyk i Jeremiasz Sli-
wiec. Wykonana zosta³a w pracowni grawerskiej Andrzeja
Panasiuka w Warszawie. Pierwsze odznaki wrêczono 15
wrzeœnia 1993 roku.

Tablica upamiêtniaj¹ca przejêcie
tradycji „Kresowych” przez 5 KDZ

Symbolem dywizji zosta³
szar¿uj¹cy ¿ubr

Odznaka dywizyjna



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG   43

Struktura organizacyjna dywizji 5 DZ w latach 90.
W 1994 roku w Wojsku Polskim rozpocz¹³ siê proces przechodzenia dywizji

zmechanizowanych na strukturê brygadow¹. Kontynuowano go z powodzeniem w
1995 i 1996 roku. Wyj¹tek stanowi³a 5 Dywizja Zmechanizowana. Dywizja nada
posiada³a strukturê pu³kow¹.

Wyprowadzony z Gubina do Opola 27 pu³k czo³gów przeformowa³ siê w 89 pu³k
zmechanizowany, a potem przyj¹³ nazwê 102 pu³ku zmechanizowanego. Z czasem
przeszed³  w podporz¹dkowanie opolskiej 10 Dywizji Zmechanizowanej i zosta³

przekszta³cony w 5 Bry-
gadê Pancern¹ "Skor-
pion".   5 Dywizja Zme-
chanizowana posiada³a
ju¿ tylko dwa pu³ki ogól-
nowojskowe.

Na pocz¹tku 1996
roku przyst¹piono do
prac nad nowym progra-
mem reorganizacji woj-
ska "Armia 2012". Jego
zasadniczym celem by³o
przygotowanie Wojska
Polskiego do odparcia
agresji o charakterze lo-
kalnym oraz osi¹gniêcie
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zdolnoœci do wspó³dzia³ania z si³ami sojuszu NATO. Program  zak³ada³ utworzenie
sil reagowania z³o¿onych z si³ natychmiastowego reagowania i si³ szybkiego reago-
wania.

Jesieni¹ 1998 roku rozwi¹zano 5 Kresow¹ Dywizjê Zmechanizowan¹, a na
bazie oddzia³ów stacjonuj¹cych w Gubinie sformowano 5 Kresow¹ Brygadê Zme-
chanizowan¹. Wczeœnie, w grudniu 1997 roku, czêœæ jednostek w³¹czono do 4 Dy-
wizji Zmechanizowanej.

24 wrzeœnia 1998 roku przebywa³ z wizyt¹ w mieœcie ostatni prezydent RP na
uchodŸstwie Ryszard Kaczorowski. Goœcia podj¹³ ostatni dowódca 5 KDZ p³k Lech
Kamiñski. Odby³o siê spotkanie z kadr¹ sztabu dywizji podczas którego prezydent
interesowa³ siê losami ¿o³nierzy po rozwi¹zaniu dywizji.

30 grudnia 1998 roku pe³ni¹cy obowi¹zki dowódcy dywizji szef sztabu
p³k Lech kamiñski z³ozy³ meldunek zastepcy dowódcy Œl¹skiego Okrêgu
Wojskowego gen.bryg. Aleksandrowi Topczakowi o rozwi¹zaniu 5 Kreso-
wej Dywizji Zmechanizowanej im. Kóla Boles³awa Chrobrego.

Dowódcy 5 Dywizji Zmechanizowanej i 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej

p³k dypl. Zbigniew Jab³oñski (1989 - 1990) - 5 DZ
p³k dypl. Zbigniew Jab³oñski (1990 - 1992) - 5 DZ
p³k dypl. Antoni Tkacz (1992 - 1993) - 5 DZ
gen. bryg. Zbigniew Jab³oñski (1993 - 1996) - 5 KDZ
p³k dypl. Mieczys³aw Stachowiak (1996 - 1997) -  5 KDZ
p.o. p³k dypl. Lech Kamiñski (1997 - 1998) -  5 KDZ

Jednostki wojskowe naszej dywizji:

W latach 1951 - 1998 struktura organizacyjna naszej dywizji ulega³a czêstym
zmianom. W jej podporz¹dkowaniu znajdowa³y siê ró¿ne jednostki wojskowe. Rów-
nie¿ i one zmienia³y swoj¹ strukturê i nazwy. Czêsto jednak ich numery pozosta-
wa³y niezmienione.  Oto ich wykaz:

JW 1272 (56 batalion medyczno-sanitarny w Gubinie)
JW 1280 (48 batalion transportowy, 5 batalion zaopatrzenia w Gubinie)
JW 1392 (19 dywizyjny punkt zaopatrzenia)
JW 1606 (dowództwo i sztab dywizji  w Torzymiu i Komorowie)
JW 1606 A (84 bateria dowodzenia szefa artylerii w Komorowie, Kostrzynie)
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JW 1606 B  (28 bateria dowodzenia szefa OPL w Komorowie)
JW 1606 Ch (60 kompania chemiczna w Komorowie)
JW 1606 D (kompania ochrony i regulacji ruchu w Komorowie)
JW 1787 (59 batalion ³¹cznoœci w Torzymiu i Komorowie)
JW 2240 (66 batalion saperów; 14 batalion saperów w Kostrzynie)
JW 2337 (18 dywizjon rakiet taktycznych w Kostrzynie)
JW 2429 (2 batalion rozpoznawczy w Torzymiu, S³ubicach, Gubinie i
Komorowie, 6 batalion rozpoznawczy w Komorowie)
JW 2535  (14 szkolny batalion czo³gów , 14 szkolna kompania czo³gów,
28 szkolna kompania czo³gów, 8 szkolny batalion czo³gów w S³ubicach)
JW 2545  (97 dywizjon artylerii przeciwpancernej w Sulechowie)
JW 2643 (69 pu³k zmechanizowany, 69 pu³k czo³gów w S³ubicach i Kostrzynie)
JW 2646  (22 pu³k czo³gów w ¯aganiu)
JW 2716  ( 22 pu³k artylerii w Sulechowie)
JW 2731 (72 pu³k zmechanizowany w Gubinie)
JW 2790 (24 dywizjon rakiet taktycznych w Sulechowie)
JW 2894 (73 pu³k zmechanizowany, 73 pu³k czo³gów w Komorowie i
Gubinie)
JW 2959 (23 pu³k czo³gów w S³ubicach)
JW 3001 (38 pu³k zmechanizowany, 13 pu³k zmechanizowany w Ko¿uchowie)
JW 3116 (13 pu³k czo³gów i artylerii pancernej, 13 batalion czo³gów i
artylerii pancernej, 26 pu³k artylerii pancernej, 26 pu³k czo³gów, 27 pu³k
czo³gów w Komorowie)
JW 3137 ( 5 batalion saperów w Kroœnie Odrzañskim)
JW 3330 (36 dywizjon artylerii haubic, 113 pu³k artylerii haubic, 113
pu³k artylerii, 13 pu³k artylerii w Komorowie i w Kostrzynie)
JW 3610 (12 dywizjon artylerii rakietowej w Komorowie, Sulechowie)
JW 3631 (3 dywizjon artylerii przeciwlotniczej; 5 pu³k artylerii przeciw
lotniczej w Komorowie
JW 3725 (20 Ruchoma Baza Remontu Czo³gów, 20 Ruchomy Warsztat
Naprawy Czo³gów  w S³ubicach)
JW 3776 (25 dywizjon artylerii rakietowej)
JW 3780 (218 Wojskowa Stacja Pocztowa w Gubinie)
JW 3805  (56 batalion medyczny w Gubinie)
JW 3847  (18 pu³k moŸdzierzy w Gubinie)
JW 3876 (27 Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów; 5 batalion
remontowy  w Gubinie)
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JW 4158 (29 Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzêtu Artyleryjskiego  w
Gubinie)

Autorami tekstu s¹ redaktorzy pisz¹cy artyku³y o tematyce wojskowej na wikipedia.pl.
gubinianie: Miros³aw Szy³kowski i Jerzy Chamienia oraz warszawiak  Wojciech

Kosmala. Artyku³ opracowano na podstawie:
Wikipedia pl. (edycje Kerim44, Jurek281, Lonio17).Edward Paw³owski, "5 Dywizja

Piechoty w dziejach orê¿a polskiego". "Oficyna Wydawnicza Ajaks", Pruszków 1997.
ISBN 83-87103-20-9 Jerzy Kajetanowicz, "Polskie wojska l¹dowe 1985-2000". Przegl¹d

Wojsk L¹dowych 2000, nr 9. Jerzy Kajetanowicz, "Wojska l¹dowe III Rzeczypospolitej",
Wojska L¹dowe 2003 nr 24/2003, Wspomnieñ Alicji i Piotra Szy³kowskich, Wspomnieñ

Stefana Pilaczyñskiego

Gubin na starej fotografii

Od redakcji:  W biuletynie "Gubin i okolice"  nr 3 (22) z wrzeœnia 2013, na stronie 36 i 40 wkrad³
siê b³¹d. W schematach organizacyjnych b³êdnie podano jakoby 113 pu³k artylerii stacjonowa³ w
Gubinie. Utworzony w 1968 roku, na bazie 36 dah, pu³k stacjonowa³ oczywiœcie w Kostrzynie. Za
pomy³kê przepraszamy.

Pocz¹tek lat 50-tych ub. wieku. Na Wyspie Strzeleckiej trwaj¹ prace przy rozbiórce spalo-
nego teatru
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Koœció³ jest Ludem Bo¿ym, którego cz³onkiem cz³owiek staje siê na mocy wiary
w Chrystusa i sakramentu chrztu œw., którego prawem jest nowe przykazanie
mi³oœci. Kult tego nowego przymierza nie jest zwi¹zany z okreœlonym miejscem na
zasadzie wy³¹cznoœci, poniewa¿ Chrystus jest prawdziw¹ Œwi¹tyni¹ Bo¿¹, co spra-
wia, ¿e równie¿ chrzeœcijanie i ca³y Koœció³, Lud Bo¿y, staj¹ siê œwi¹tyniami Boga.
Koœció³ potrzebuje jednak, w swoim ziemskim wymiarze, miejsc, w których mog³a-
by gromadziæ siê wspólnota wiernych w celu celebracji liturgii. Takimi miejscami
s¹ œwi¹tynie, koœcio³y, bêd¹ce Bo¿ymi domami, symbolami Koœcio³a, który w tym
miejscu ¿yje, a tak¿e obrazem mieszkania niebieskiego, do którego pielgrzymuje-
my. S¹ to miejsca modlitwy, w których Koœció³ celebruje przede wszystkim Eucha-
rystiê i adoruje Chrystusa . Koœció³ oznacza budowlê œwiêt¹ przeznaczon¹ dla kul-
tu Bo¿ego, do której wierni maj¹ prawo wstêpu w celu wykonywania w niej kultu,
zw³aszcza publicznego.

Na terenie parafii p.w. Trójcy Œwiêtej w Gubinie znajduj¹ siê obecnie
trzy obiekty sakralne: koœció³ parafialny p.w. Trójcy Œwiêtej w Gubinie,
koœció³ filialny p.w. œw. Rodziny w Sêkowicach oraz kaplica p.w. Najœwiêt-
szego Serca Pana Jezusa w Gubinie.

Pierwsze wzmianki o koœciele parafialnym pochodz¹ z maja 1858 r., kiedy po³o-
¿ono kamieñ wêgielny pod budowê nowej, gubiñskiej œwi¹tyni. Prace budowlane
rozpoczêto latem 1858 r., a zakoñczono w 1860 r. O³tarz g³ówny  wyrzeŸbiony zo-
sta³ w drewnie przez architekta Lange z Wroc³awia i zawiera³ obraz przedstawia-
j¹cy tytu³ œwi¹tyni - Trójcê Œwiêt¹. Zawiera³ on tak¿e drewniane tabernakulum.

Poni¿ej prezentujemy jeden z rozdzia³ów obszernej pracy
magisterskiej diakona Norberta Lasoty napisanej w tym roku
w Katedrze Historii Koscio³a, Wydzia³ Teologiczny Uniwersy-
tetu Szczeciñskiego. Z ca³oœci¹ mozna zapoznaæ siê w biurze
SPZG (siedziba redakcji biuletynu) Gubin, ul. 3 Maja 2. Re-
dakcja gratuluje zdania egzaminu i dziêkuje za udostêpnienie
pracy.

RODZIA£ II
NAJWA¯NIEJSZE WYDARZENIA W HISTORII PARAFII, DUSZPASTE-

RZE ORAZ SIOSTRY ZAKONNE, BUDYNKI WYKORZYSTYWANE W ROZ-
WIJANIU KULTU BO¯EGO

Budynki wykorzystywane w
rozwijaniu kultu Bo¿ego
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Dodatkowo wnêtrze zdobi³y dwa o³tarze boczne z namalowanymi w Berlinie obra-
zami przedstawiaj¹cymi Niepokalane Poczêcie Najœwiêtszej Maryi Panny oraz œw.
Józefa. W koœciele znajdowa³y siê dêbowe ³awki, ambona i konfesjona³, które wy-
kona³ lokalny stolarz Seidel. Poœrodku budynku, przed prezbiterium, mieœci³a siê
chrzcielnica z bia³ego piaskowca. Organy zosta³y natomiast wykonane i zamonto-
wane przez firmê Sauer z Frankfurtu nad Odr¹, jednak z powodu braku precyzji
twórców musia³y byæ one ju¿ w 1884 r. gruntownie wyremontowane. Wa¿nym ele-
mentem wyposa¿enia œwi¹tyni by³a wykonana w Kolonii srebrna monstrancja w
stylu gotyckim, która s³u¿y³a do wszystkich uroczystoœci.

Gubiñska œwi¹tynia zosta³a ulokowana na wzniesieniu, 19 m nad poziomem
rzeki Nysy £u¿yckiej, a dooko³a otoczona by³a prywatnymi winnicami. Budowla o
d³ugoœci 15 m, szerokoœci 9 m i wysokoœci 7,8 m, zosta³a wykonana z czerwonej
ceg³y. W po³udniowej stronie koœcio³a usytuowana zosta³a oœmiok¹tna wie¿a, zwieñ-
czona z³otym krzy¿em. Znajdowa³y siê na niej trzy dzwony. W tylnym, pod³u¿nym
froncie budynku wybudowana zosta³a zakrystia o d³ugoœci 3,3 m i szerokoœci 2,7
m. Okna zosta³y wykonane w formie ³uków z kolorowymi szybami. G³ówne drzwi
wejœciowe, równie¿ zwieñczone ³ukiem, zrobione zosta³y z drzewa dêbowego i mia-
³y 3 m wysokoœci.

Koœció³ parafialny móg³ pomieœciæ wówczas 200 osób, jednak wraz ze wzrostem
liczby mieszkañców Gubina, a co za tym idzie, zwiêkszeniem siê równie¿ grupy
katolickich wiernych, okaza³ siê on zdecydowanie za ma³y. Ju¿  23 lutego 1905 r.
zebra³a siê rada parafialna, z ks. proboszczem Hermanem Bileckim na czele, która
podjê³a decyzjê o budowie nowej, wiêkszej œwi¹tyni. W tym celu wprowadzony
zosta³ wœród wiernych podatek koœcielny, który mia³ umo¿liwiæ w okresie kolej-
nych 30 lat wzniesienie nowego budynku sakralnego.

Z powodu z³ego stanu œwi¹tyni, spowodowanego m.in. zniszczeniem murów i
fundamentów wie¿y, w 1907 r. dokonano gruntownego remontu koœcio³a, wykonu-
j¹c jednoczeœnie prowadz¹ce do niego od ul. Haagstr. kamienne schody.

29 kwietnia 1910 r. podjêto kolejne rozmowy na temat nowej œwi¹tyni. Ponie-
wa¿ fundusze z ofiar gubiñskich wiernych okazywa³y siê niewystarczaj¹ce, wyst¹-
piono z proœb¹ o pomoc do diecezji. Przekazane datki by³y jednak ma³o satysfakcjo-
nuj¹ce, dlatego ks. Bilecki postanowi³ zwróciæ siê o pomoc do katolików w Austrii.
Kwesti¹ t¹ mia³ zaj¹æ siê Wilhelm Ott w Würzburgu, który podj¹³ siê wysy³ania
listów do potencjalnych ofiarodawców. W³aœciciel firmy okaza³ siê oszustem, wsku-
tek czego gubiñska parafia obarczona zosta³a ogromnymi d³ugami w wysokoœci 90
tys. marek. Gazety w tym czasie ca³¹ winê przypisywa³y ks. Hermanowi, który
rzekomo mia³ sponiewieraæ oszczêdnoœci swoich wiernych. Dziêki pomocy adwoka-
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ta Herschela z Wroc³awia uda³o siê na szczêœcie te pieni¹dze odzyskaæ. Gubiñscy
wierni byli bardzo zdeterminowani i postanowili podj¹æ kolejn¹ próbê zbiórki pie-
niêdzy, tym razem na terenie Niemiec. W tym celu zosta³o wys³anych kilka tysiêcy
listów z proœb¹ o wsparcie dzie³a budowy nowego koœcio³a. Dodatkowo apel og³o-
szono w katolickich gazetach. Te wszystkie poczynania doprowadzi³y do zebrania
ok. 50 tys. marek.

Od 1913 r. poczyniono istotne przygotowania do budowy, które nadzorowa³
architekt Heinz Jöhren. Przedstawione plany budowlane zosta³y jednak odrzuco-
ne przez ówczesne w³adze Gubina. Sytuacji nie polepszy³a tak¿e interwencja kard.
Kopfa z Wroc³awia. Pozwolenie zosta³o uzyskane dopiero w 1914 r. Pomimo podjê-
tych postanowieñ, prace budowlane zosta³y powstrzymane przez wybuch I wojny
œwiatowej i dopiero w 1923 r. rozpoczêto kolejne starania w tym zakresie. Ks.
Herman Bilecki znów rozpocz¹³ zbiórkê potrzebnych finansów.

21 kwietnia 1930 r. wierni parafii Gubin wys³ali list do Paderborn, w którym
widnia³ wniosek przewodnicz¹cego œl¹skiej kasy koœcielnej o wci¹gniêcie budowy
gubiñskiej œwi¹tyni na listê priorytetów Koœcio³a katolickiego w Niemczech. Plany
budowy by³y w tym czasie ró¿norodne, wiêkszoœæ zak³ada³a jednak wzniesienie
nowego gmachu przy istniej¹cym ju¿ koœciele. Problemem by³ jednak zbyt ma³y
teren w³asnoœci parafii. Utrudnieniem by³ dodatkowo brak zgody w³aœcicieli s¹-
siednich dzia³ek na ich odsprzedanie. 18 marca 1931 r. biskup Wroc³awia kard.
Adolf Bertram nakaza³ budowê w innej czêœci miasta, jednak i ta propozycja oka-
za³a siê niemo¿liwa do zrealizowania. Te utrudnienia, a tak¿e brak mo¿liwoœci
wziêcia kredytu przyczyni³y siê do zmiany planów wspólnoty parafialnej. Postano-
wiono powiêkszyæ koœció³ ju¿ istniej¹cy.

Architekt Burton przygotowa³ w tym celu dwa plany budowy, w zale¿noœci od
tego, czy w³aœcicielka ziemi przy koœciele - pani Scaar, odsprzeda je katolickiej
wspólnocie. Pomimo wczeœniejszych zapewnieñ nie uczyni³a ona tego. W tym celu
ks. Bilecki interweniowa³ u burmistrza Gubina, ale nie przynios³o to satysfakcjo-
nuj¹cych rezultatów. Poniewa¿ sytuacja wiernych wymaga³a jak najszybszej roz-
budowy œwi¹tyni, 2 paŸdziernika 1934 r. wys³ano list z proœb¹ o pomoc do Adolfa
Hitlera, a 25 paŸdziernika do Rudolfa Hessa, który w swojej odpowiedzi napisa³,
¿e nie ma mo¿liwoœci nak³onienia p. Scaar do zmiany jej decyzji.

Pomimo ci¹g³ego braku porozumienia w kwestii nabycia dzia³ki pod budowê, z
pocz¹tkiem roku 1935 rada parafialna poczyni³a dalsze zbiórki finansowe. Zg³a-
sza³o siê wielu ofiarodawców, w tym wspólnota z Paderborn, która przekaza³a na
ten cel 10 tys. marek. Równie¿ aktorzy gubiñskiego teatru wystawili sztukê Calde-
rona pt. "Uczta Baltazara", z której dochód przekazany zosta³ katolickiej wspólno-
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cie. 10 kwietnia przysz³a zgoda w³adzy koœcielnej na budowê i podjêto bezpoœred-
nie prace organizacyjne.

Rozbudowê rozpoczêto 30 lipca 1935 r., ale z du¿ymi problemami, spowodowa-
nymi m.in. niedopracowanym planem prac. 27 sierpnia, po wielu problemach i
negocjacjach, uda³o siê tak¿e odkupiæ potrzebny teren od p. Scaar. 6 listopada
ukoñczona zosta³a konstrukcja dachowa pó³nocnej czêœci œwi¹tyni, ale po³o¿enie
dachówki uniemo¿liwi³y du¿e mrozy, co opóŸni³o i tak ju¿ przed³u¿aj¹ce siê prace.
Nowe, zewnêtrzne œciany koœcio³a, zosta³y wykonane z czerwonego klinkieru, by
pasowa³y do starej czêœci œwi¹tyni. Pomimo stanu budowy liturgia ca³y czas spra-
wowana by³a w œwi¹tyni, co utrudnia³o wyburzenie zakrystii. Od 24 listopada
Msze œw. odprawiano
ju¿ w auli budynku
gimnazjum i (mimo
niezadowolenia wier-
nych) stan ten mia³
trwaæ a¿ do ukoñczenia
koœcio³a. Wiele prac
hamowanych by³o bra-
kiem potrzebnych fun-
duszy, wskutek czego
zrezygnowano z okaza-
³ej, marmurowej po-
sadzki oraz du¿ego o³-
tarza g³ównego.

Je¿eli chodzi o wy-
strój wnêtrza, to ks. Bilecki postanowi³ w prezbiterium umieœciæ srebrny krzy¿, a
o³tarze boczne mia³y zostaæ wykonane ze sztucznego kamienia. Okna przywiezio-
no z Berlina, a drzwi wejœciowe od Teichbornstr. wykona³a gubiñska firma stolar-
ska. Œciany wewnêtrzne, ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê materialn¹, zosta³y tylko
wybia³kowane. Na wie¿y zamontowany zosta³ nowy dzwon, zakupiono nowe orga-
ny, ponownie od firmy Sauer. Koœció³ wyposa¿ono tak¿e w drewniane ³awki na 250
miejsc siedz¹cych, konfesjona³y i wisz¹c¹ ambonê.

30 sierpnia 1936 r. do Gubina przyby³ kard. Adolf Bertram z Wroc³awia, aby
dokonaæ konsekracji nowej œwi¹tyni. Uroczysta Eucharystia rozpoczê³a siê o godz.
16.00 i uczestniczy³o w niej wielu wiernych zarówno ze wspólnoty gubiñskiej, jak i
z Neuzelle. Okolicznoœciowe kazanie wyg³osi³ sam kardyna³. Po Mszy œw. wspólne
œwiêtowanie zosta³o przeniesione do jednej z miejskich restauracji, gdzie odby³y

Koœció³ parafii pw. Trójcy Œw. po zakoñczeniu rozbudowy w 1936
roku
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siê przemówienia i gratulacje m.in. kard. Bertrama i pastora ewangelickiego.
Architektura powiêkszonego koœcio³a nie jest œciœle zwi¹zana z jakimkolwiek

ze stylów klasycznych. Przypomina jednak styl romañski, albo tzw. neoromañski.
Wnêtrze koœcio³a jest bardzo proste, odpowiadaj¹ce "ruchowi liturgistów" niemiec-
kich, powracaj¹cych do pierwszych wieków chrzeœcijañstwa, gdzie g³ówna uwaga
wiernych skupia³a siê na Najœwiêtszej Ofierze, dokonuj¹cej siê na o³tarzu podczas
Eucharystii.

W czasie dzia³añ wojennych koœció³ bardzo mocno ucierpia³. Dach by³ prawie
doszczêtnie zniszczony, wie¿a zosta³a czêœciowo zwalona, a jej pozosta³a czêœæ prze-
chyli³a siê o blisko 30 cm. Szyby by³y ca³kowicie powybijane, a œciany i sufit po-
dziurawione. Z powodu takiego ogromu zniszczeñ zorganizowano w pomieszczeniu
pod zakrysti¹ kapliczkê, w której sprawowano Eucharystiê i inne nabo¿eñstwa dla
wiernych.

Pierwszego remontu podj¹³ siê ks. Reinchold Stoll. Odgruzowano w tym czasie
œwi¹tyniê i przyleg³y do niej teren, rozpoczêto pokrycie dachu i oszklenie okien.
Prace te zosta³y ukoñczone z pocz¹tkiem 1946 r.

Kolejne dzia³ania zosta³y podjête przez ks. Szymona Stoltmana. Dokoñczono w
tym czasie naprawê dachu z dachówek zebranych z terenu miasta i powiatu, na-
prawiono organy, za³atano dziury w œcianach i suficie oraz wymalowano wnêtrze
œwi¹tyni. Wstawione zosta³y tak¿e nowe okna - 2 ma³e w zakrystii i 15 du¿ych we
wnêtrzu koœcio³a. Od sierpnia 1947 r. rozpoczêto równie¿ remont wie¿y, który ukoñ-
czony zosta³ w roku nastêpnym. Prace te prowadzi³ jeden z parafian, pan Rymkie-
wicz. Odbudowane zosta³y wiêc kolumny i kopu³a wie¿y. Koszt tego remontu wy-
niós³ wówczas pó³ miliona z³otych. 23 maja 1948 r. na szczycie koœcielnej wie¿y
zamontowany zosta³ du¿y dzwon pochodz¹cy z rozbitej kaplicy w Gêbicach .

We wnêtrzu œwi¹tyni, obok o³tarza g³ównego, znajdowa³y siê dodatkowo o³ta-
rze boczne: Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, z obrazem olejnym w poz³acanych ra-
mach i wysuwalnym obrazem œw. Anny, oraz o³tarz œw. Antoniego. Drewniana
ambona pozosta³a niezmieniona od 1937 r., podobnie jak ³awki oraz dwa konfesjo-
na³y. Dodatkowo w koœciele znajdowa³y siê obrazy: biczowania Pana Jezusa, œw.
Rodziny, Madonny Sykstyñskiej i Ecce Homo, oraz figury: Serca Pana Jezusa, MB
z Dzieci¹tkiem, œw. Józefa, Chrystusa, œw. El¿biety, œw. Tereski od Dzieci¹tka Je-
zus, œw. Antoniego, œw. Piotra i Paw³a, Jezusa w grobie i zmartwychwsta³ego, a
tak¿e 14 figur do bo¿onarodzeniowej szopki.

7 paŸdziernika 1950 r. na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków ks.
Tadeusz Kowalski mia³ zabezpieczyæ 3 rzeŸby ze zniszczonego koœcio³a w ¯ytowa-
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niu. Ks. proboszcz w odpowiedzi pisa³, ¿e dwie ze wspomnianych figur zosta³y ju¿
bardzo zniszczone, a trzecia pozbawiona jest g³owy, przez co ciê¿ko jest zidentyfi-
kowaæ postaæ, któr¹ przedstawia³a. Na wniosek kurii umieœci³ je jednak w gubiñ-
skiej œwi¹tyni. Dokona³ tak¿e drugiego remontu organów w 1951 r.

Kapitalny remont koœcio³a parafialnego rozpoczêty zosta³ przez ks. Antoniego
Micha³ka w czerwcu 1955 r. Zmieniono wówczas czêœciowe pokrycie dachu koœcio-
³a, zamontowano now¹ pod³ogê z sosnowych desek na strychu, wykonano ca³kowi-
te oszklenie okien, za³o¿ono now¹ instalacjê elektryczn¹ oraz czêœciowo na³o¿ono
nowe otynkowanie œcian i sufitu. Wa¿nym krokiem, doprowadzaj¹cym œwi¹tyniê
do porz¹dku, by³o wymalowanie jej wnêtrza. Prezbiterium zosta³o pomalowane
b³êkitn¹ farb¹, a na frontowej œcianie, tu¿ pod sufitem, wymalowane zosta³y dwa
anio³y okadzaj¹ce monstrancjê, umieszczon¹ na œrodku. Pod monstrancj¹ znajdo-
wa³a siê bia³a wstêga z napisem: "Ecce panis angelorum", z racji Roku Euchary-
stycznego. Na sklepieniu prezbiterium umieszczono malunek go³êbia - znaku Du-
cha Œwiêtego. Ozdobiony obrazami zosta³ równie¿ ³uk na granicy prezbiterium i
nawy g³ównej. Na za³amaniu ³uku wymalowano z³oty kielich z hosti¹. Nawa g³ów-
na pokryta zosta³a farb¹ seledynow¹, a sufit - bia³¹. Ponadto na suficie umieszczo-
no symbol Trójcy Œwiêtej: krzy¿, trójk¹t z okiem i go³êbia. Z tego znaku rozchodzi³y
siê promienie w czterech kierunkach. Dokonano w tym czasie dodatkowo reparacji
i pomalowania ³awek. To samo uczyniono z ambon¹.

Wraz z przybyciem do parafii ks. Aleksandra Dobruckiego w 1959 r. rozpoczêto
dalsze prace w koœciele. Naprawione zosta³y organy i œwiat³a elektryczne, wpro-
wadzono do okien wentylatory, a do zakrystii zakupiono nowe meble. W kaplicy
MB Czêstochowskiej zawieszono nowy obraz, a w nawie g³ównej obraz G³owy Je-
zusa Ukrzy¿owanego oraz obraz-zegar Stra¿y Honorowej.

W 1961 r., z powodu niefachowego wykonania remontu wnêtrza koœcio³a w
1955 r. parafia przyst¹pi³a do nowych prac. Przygotowano projekt malowania, otyn-
kowano œciany wewnêtrzne, zabezpieczaj¹c je jednoczeœnie przed wilgoci¹, spra-
wiono now¹ wejœciow¹ bramê z ¿elaza i uporz¹dkowano teren przykoœcielny. Do-
datkowo prezbiterium oddzielone zosta³o od pozosta³ej czêœci koœcio³a balaskami w
jasnoszarym kolorze. W tym czasie we wnêtrzu znajdowa³y siê równie¿ trzy ka-
mienne kropielnice, jedna przy wejœciu na chór, a dwie u wejœcia do koœcio³a. Robo-
ty te kontynuowano w 1962 r., kiedy ustawiono nowe ogrodzenie koœcielnego tere-
nu. Dziêki hojnym ofiarom wiernych zmieniono, stosownie do nowych przepisów
liturgicznych, o³tarz g³ówny i boczne. W prezbiterium ustawiona zosta³a ponad-
dwumetrowa figura Serca Pana Jezusa. Ponadto w du¿ych oknach za³o¿one zosta-
³y dwa witra¿e z przedstawieniem Narodzenia i Zmartwychwstania Jezusa a w
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mniejszych (zarówno w prezbiterium, jak i kaplicy bocznej) - cztery kolorowe w
kratkê. Wraz z zabezpieczeniem kolejnych okien, koœció³ zosta³ nale¿ycie przygoto-
wany do nowego malowania. Na œwi¹tyni naprawione zosta³y piorunochrony, po-
malowano wie¿ê, wraz ze zwieñczaj¹cym j¹ krzy¿em. Obok zakrystii po³o¿ono bruk,
a na filarach bramy g³ównej, prowadz¹cej na plac przykoœcielny, zamontowano
cementowe okapy, w których zamieszczono ¿elazne krzy¿e.

W 1963 r. malowanie koœcio³a wykonali Józef Pade, plastyk z Poznania oraz
koœcielny Anastazy Kruk ze swoim synem. Projekt malowide³ wykona³ sam ks.
Aleksander Dobrucki. U wejœcia do prezbiterium namalowana zosta³a symbolika
siedmiu Sakramentów œw. oraz Ostatnia Wieczerza, na miejscu ³¹czenia siê starej
czêœci koœcio³a z now¹ umieszczono natomiast wizerunki œwiêtych Pañskich. Ma-
lowid³ami ozdobione dodatkowo zosta³y: ambona, chór, sufit nad kaplic¹ Matki
Bo¿ej i œw. Antoniego, odnowione zosta³y tak¿e œciany zakrystii.

22 stycznia 1964 r. w koœciele parafialnym wybuch³ po¿ar. •ród³o znajdowa³o
siê w zakrystii i by³ to najprawdopodobniej tl¹cy siê papieros. Ca³a zakrystia wraz
z wyposa¿eniem uleg³a zniszczeniu. Na szczêœcie jednak metalowe drzwi do pre-
zbiterium uniemo¿liwi³y dostanie siê ognia do wnêtrza œwi¹tyni, gdzie w tym cza-
sie znajdowa³o siê wiele choinek.

W zwi¹zku z now¹ reform¹ liturgiczn¹, w dniu 7 maja 1965 r. zafundowano
nowy o³tarz liturgiczny, przy którym Eucharystia mog³a byæ sprawowana twarz¹
do ludu. Na ca³ym dachu koœcielnym zosta³a tak¿e po³o¿ona dachówka, poprawio-
no rynny i przeprowadzono tak¿e remont kaplicy pod koœcio³em. W roku 1966
odremontowany zosta³ piec centralnego ogrzewania ciep³ym powietrzem. Od 25
kwietnia 1967 r. gruntowny remont organów przeprowadzi³a firma z Wronek. Ca³e
organy rozebrano, wyczyszczono  i uzupe³niono o brakuj¹ce elementy. 5 listopada
1967 r. ks. bp Wilhelm Pluta dokona³ poœwiêcenia dwóch nowych dzwonów na
koœcieln¹ wie¿ê, które wykona³a firma Maria Koz³owska-Weizer z Wroc³awia. Wiêk-
szy dzwon, o wadze 380 kg nosi imiê "Maryja" i zawiera napis: "Na drugie Tysi¹c-
lecie g³oœ chwa³ê Boga i Maryi", a mniejszy, wa¿¹cy 125 kg, o imieniu "Aleksan-
der", ozdobiony zosta³ tekstem "Witaj ¿ywych, ¿egnaj umar³ych, ratuj zb³¹kanych,
b³ogos³aw wiernym".

W latach 1972-1973 po raz kolejny naprawiono organy, okna (ramy i szyby),
pomalowana zosta³a zakrystia i salka katechetyczna. Dokonano równie¿ oszklenia
wie¿y i przerobiono oœwietlenie na bocznych œcianach nawy g³ównej.

W 1977 w kaplicy MB Czêstochowskiej zamontowany zosta³ nowy o³tarz z drze-
wa dêbowego w kszta³cie litery "T". Na œcianie centralnej znajdowa³ siê obraz Pani
Jasnogórskiej w z³oconej, rzeŸbionej ramie z napisem: "Królowo Polski, módl siê za
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nami!". Na prawej œcianie kaplicy znajdowa³ siê natomiast obraz MB Nieustaj¹cej
Pomocy oraz szeœæ skrzynek z wotami.

W 1978 r. w koœciele parafialnym wmurowano nowe drzwi wejœciowe oraz za³o-
¿ono kraty w oknach. Koniecznoœæ ta wynika³a z czêstych w³amañ. Ozdobna krata
zosta³a tak¿e zamontowana u wejœcia do kaplicy MB Czêstochowskiej. W ca³ym
koœciele wymieniona zosta³a tak¿e ca³kowicie boazeria oraz u³o¿ono z p³ytek now¹
posadzkê. Prace malarskie zosta³y wykonane przez Edmunda i Waldemara Pe-
dów. Œwi¹tyniê zdobi³y odt¹d malowid³a ukazuj¹ce Wieczerzê Pañsk¹, polskich
œwiêtych, obrazy ze Starego i Nowego Testamentu i historii narodu. Z³ocon¹ meta-
loplastyk¹ ozdobione zosta³o natomiast tabernakulum.

W latach pos³ugi ks. Jana Gussa, który zaj¹³ siê w wiêkszej mierze budownic-
twem nowych obiektów sakralnych na Ziemi Gubiñskiej, koœció³ parafialny bardzo
podupad³. Wiêksze prace rozpoczê³y siê dopiero po wybudowaniu ostatniego ko-
œcio³a p.w. MB Fatimskiej w Gubinie w 1995 r. Nast¹pi³o wówczas przeniesienie
konsoli z klawiszami organów w nowe miejsce. Do tego czasu znajdowa³y siê w osi
piszcza³ek, centralnie poœrodku chóru. Ks. Jan wyremontowa³ przedwojenne orga-
ny i zmieni³ mechanizm uruchamiaj¹cy piszcza³ki. Po remoncie konsola stanê³a po
prawej stronie chóru, pod œcian¹.

Wynajêta zosta³a równie¿ firma, która w szybkim tempie odnowi³a wnêtrze
koœcio³a. W prezbiterium zawieszony zosta³ wówczas du¿y krzy¿ z pasyjk¹ Chry-
stusa, natomiast na œcianach, po lewej i prawej stronie prezbiterium, na marmu-
rowych o³tarzach ustawione zosta³y dwie figury z drewna: MB z Dzieci¹tkiem Je-
zus oraz Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Na placu przedkoœcielnym wybudowa-
ne zosta³y równie¿ dwie kapliczki z figurami: MB Fatimskiej oraz œw. Józefa.

Wraz z przyjœciem do parafii ks. Zbigniewa Samociaka wymienione zosta³o w
pierwszej kolejnoœci tabernakulum, poniewa¿ dotychczasowe stanowi³a zwyczajna
kasa pancerna, pokryta na frontowej czêœci z³otkiem .

W roku 2002 ks. Zbigniew rozpocz¹³ remont dachu, który zakoñczy³ siê   w
czerwcu 2003 r. Pocz¹tkowo dachówki zosta³y wymienione na starej, pochodz¹cej z
1861 r. czêœci koœcio³a, a w póŸniejszym czasie, dziêki wsparciu finansowym wier-
nych, nowe dachówki za³o¿ono na pozosta³ej czêœci œwi¹tyni. Przy tej okazji zmie-
nione zosta³y równie¿ niektóre krokwie dachowe oraz dokonano renowacji bla-
charki na szczycie wie¿y i wymieniono w niej na nowe wszystkie drewniane ¿alu-
zje. Na frontowej œcianie koœcio³a wstawiona zosta³a równie¿ figura Pana Jezusa,
zapraszaj¹ca wiernych do œwi¹tyni, natomiast na placu przykoœcielnym ustawiono
nowy, dêbowy krzy¿ misyjny.

W dniach 17 - 18 lipca 2003 r. przeprowadzono remont i konserwacje parafial-
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nych organów. Dokona³a tego firma z Gdañska.
W 2004 r. zmieniono na now¹ instalacjê odp³ywow¹ dla wody deszczowej wokó³

koœcio³a, wykonano izolacjê pionow¹ na zewnêtrznej stronie œcian œwi¹tyni i za³o-
¿ono nowoczesn¹ izolacjê poziom¹ nad dawn¹ salk¹ katechetyczn¹ pod koœcio³em.
Przy okazji robót ziemnych za³o¿ono równie¿ now¹ instalacjê odgromow¹. Ponadto
du¿¹ inwestycj¹ w tym roku by³o po³o¿enie nowej kostki granitowej wokó³ koœcio-
³a. Postawiono tak¿e dwa murki od zachodniej strony œwi¹tyni. To wszystko wyko-
nano z ofiar wiernych i zbiórki przy okazji festynu parafialnego.

Ks. Samociak w lutym 2005 r., na krótko przed opuszczeniem gubiñskiej para-
fii, przeprowadzi³ jeszcze remont zakrystii. Postawiona zosta³a nowa œcianka,
umo¿liwiaj¹ca zbudowanie toalety i zrobienie klatki schodowej do dolnej zakrystii,
gdzie przygotowane zosta³o pomieszczenie dla ministrantów. Wszystkie okna zo-
sta³y oczyszczone ze starej farby, pomalowano œciany i sufit. Wymienione przy tej
okazji zosta³y drzwi prowadz¹ce do prezbiterium oraz wykonano nowe, dêbowe
schody.  Po cyklinowaniu pod³ogi i odmalowaniu œcian, wstawiono nowe meble.
Ca³oœæ prac zosta³a wykonana przez wiernych parafii, którzy poœwiêcili na to swój
wolny czas.

Prace wewn¹trzkoœcielne kontynuowa³ równie¿ ks. Ryszard Rudkiewicz. W
roku 2006 zamontowany zosta³ nowy piec ogrzewania oraz na œcianie bocznej,
obok kaplicy MB Czêstochowskie,j zawieszona zosta³a tablica upamiêtniaj¹ca pon-
tyfikat papie¿a Jana Paw³a II.

W 2007 r. rozpoczê³y siê znacz¹ce prace remontowe, trwaj¹ce do wrzeœnia na-
stêpnego roku. W tym czasie wymieniona zosta³a posadzka w prezbiterium, wyko-
nana z br¹zowego marmuru, po³o¿ono now¹ instalacjê elektryczn¹ oraz oœwietle-
nie. W tym czasie ca³a œwi¹tynia zosta³a wymalowana    i zainstalowano projektor
multimedialny, s³u¿¹cy wiernym do wyœwietlania tekstów pieœni mszalnych. Za-
montowane zosta³y tak¿e nowe drzwi boczne.

Je¿eli chodzi o wa¿niejsze prace w roku 2009, to nadmieniæ nale¿y kapitalny
remont dolnej zakrystii, który obejmowa³ drena¿ wnêtrza, po³o¿enie pod³ogi oraz
zakup nowych mebli. W czerwcu i lipcu przeprowadzono równie¿ badania geolo-
giczne, które mia³y na celu zlokalizowanie Ÿród³a wilgoci               w dolnych
pomieszczeniach koœcio³a. W listopadzie i grudniu firma p. Olejnika wykona³a
pierwsz¹ czêœæ remontu organów, która objê³a zainstalowanie nowego miechu,
dmuchawy i pod³¹czenie do nowego zasilania. W grudniu zakrystia doczeka³a siê
nowego sejfu.

W zwi¹zku z jubileuszem 150-lecia istnienia parafii zakupiono i zainstalowano
w prezbiterium now¹ ambonkê i o³tarz g³ówny.
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Kolejnym miejscem, w którym gromadz¹ siê wierni parafii jest ko-
œció³ p.w. œw. Rodziny w Sêkowicach.

Sêkowicka œwi¹tynia zbudowana zosta³a w II po³. XVII w., najprawdopodob-
niej na miejscu wczeœniejszego koœcio³a, zniszczonego w trakcie wojny trzydziesto-
letniej. W XVIII w. w jej pobli¿u zbudowano drewnian¹ dzwonnicê rozebran¹ na
prze³omie lat 80/90. XX w. Koœció³ wzniesiony zosta³ w konstrukcji szkieletowej na
rzucie oœmioboku wzbogaconego od wschodu prostok¹tn¹ zakrysti¹, a od po³udnia
krucht¹ i wejœciem prowadz¹cym na empory. Budowla zwieñczona jest oœmiospa-
dowym dachem z tamburem i latarni¹, a elewacjê opracowano jako prosty uk³ad
s³upów i rygli oparty na wysokim cokole. Okna umieszczone s¹ w dwóch pozio-
mach, a do wejœcia prowadz¹ dwuskrzyd³owe drzwi ozdobione dekoracja klepkow¹.
Wejœcie na empory ulokowano natomiast od strony pó³nocno-zachodniej. Wnêtrze
przykryte nagim stropem belkowym zakomponowano centralnie, wprowadzaj¹c
obiegaj¹ce ca³oœæ koœcio³a empory, z balkonem w ich zachodniej czêœci. Na uwagê
zas³uguj¹ renesansowe epitafia oraz barokowy o³tarz i chrzcielnica powsta³a w II
po³. XVII w. zdobi¹ce wnêtrze koœcio³a.

Do roku 1945 koœció³ s³u¿y³ jako zbór protestancki lokalnej wspólnocie. Dzia³a-
nia wojenne przyczyni³y siê znacznie do pogorszenia jego stanu: dach by³ zniszczo-
ny w 70%, a okna w 80%, widoczne by³y liczne pêkniêcia œcian. Zrujnowane by³y
tak¿e organy. Na placu przykoœcielnym znajdowa³ siê parterowy dom mieszkalny,
wraz z zabudowaniami gospodarczymi, który równie¿ uleg³ zdemolowaniu przez
szabrowników w okresie powojennym.

Poœwiêcenia œwi¹tyni dokona³ 24 lutego 1946 r. ks. Szymon Stoltman, jednak
do 1 stycznia 1952 r. przynale¿a³a ona do parafii w Kopernie (Kopcach). Wraz z
bocznymi budynkami koœció³ zosta³ przekazany na w³asnoœæ parafii w Gubinie w
dniu 26 marca 1957 r., na mocy ówczesnych w³adz Starostwa Powiatowego w Gu-
binie.

Do 1959 r. prace remontowe koœcio³a w Sêkowicach ograniczy³y siê tylko do
ogólnego doprowadzenia go do ³adu przez lokalnych mieszkañców. Z³y stan budow-
li przyczyni³ siê do postanowienia w³adz o jej rozbiórce. Przeciwko takim postano-
wieniom interweniowa³ jednak ks. Aleksander Dobrucki, który zachêci³ wiernych
do uprz¹tniêcia wnêtrza œwi¹tyni. 24 czerwca 1960 r. pierwsz¹ Mszê œw. odprawi³
wikariusz ks. W³adys³aw Obacz. Gdy nastêpnego dnia przybyli robotnicy maj¹cy
dokonaæ rozbiórki, ludzie uniemo¿liwili im wykonanie tego polecenia. W 1961 r.
ks. Dobrucki dokona³ poœwiêcenia obrazu œw. Rodziny. Rok póŸniej wykonane zo-
sta³y prace porz¹dkowe na terenie przykoœcielnym oraz ogrodzono znajduj¹cy siê
tam cmentarz.
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W okresie od 24 sierpnia do 4 listopada 1966 r. wymalowane zosta³o ca³e wnê-
trze œwi¹tyni, wed³ug projektu s. Ma³gorzaty Majerskiej z Pniew. Na g³ównym
balkonie umieszczono obraz or³a piastowskiego z wizerunkiem MB Czêstochow-
skiej i napis: "966 - 1966 - 2966. Za pierwsze tysi¹clecie chrzeœcijañstwa w Polsce
Te Deum laudamus. Na drugie œlubujemy wiernoœæ Bogu, Ewangelii, Krzy¿owi,
Koœcio³owi i Jego Pasterzom". Tê polichromiê wykona³ malarz Micha³ Lipka z miej-
scowoœci Warnice. Wnêtrze ozdobiono tak¿e nowymi stacjami drogi krzy¿owej.

W okresie pos³ugi proboszczowskiej ks. Dobruckiego dokonano równie¿ m.in.
po³o¿enia nowego dachu, oszklenia okien, naprawy drzwi, po³o¿enia nowej instala-
cji elektrycznej i oœwietlenia oraz otynkowano œciany zewnêtrzne. Dokonano tak¿e
znacznego doposa¿enia w paramenty, bieliznê i ksiêgi liturgiczne.

Kolejne znacz¹ce prace w koœciele w Sêkowicach rozpocz¹³ ks. Zbigniew Samo-
ciak w 2002 r., wymieniaj¹c ca³kowicie pokrycie dachowe.

Ogromu remontów podj¹³ siê z kolei ks. Ryszard Rudkiewicz. W grudniu 2007
r. zakoñczony zosta³ remont fundamentów oraz schodów zewnêtrznych. W czerw-
cu 2010 r., dziêki pozyskaniu dofinansowania, mo¿liwe by³o podjêcie dalszych prac,
które obejmowa³y g³ównie remont œcian, co uchroni³o œwi¹tyniê przed zawaleniem
i ustabilizowa³o jej konstrukcjê. Dokonano tak¿e fragmentarycznego rozebrania
œcian i wykonano naprawê i czêœciowe wype³nienie konstrukcji szkieletowej. Zo-
sta³y one równie¿ otynkowane. W tym czasie Msze œw. sprawowane by³y w œwietli-
cy wiejskiej. W 2011 r. dodatkowo wyremontowano dach.

Ostatnim miejscem sakralnym, przynale¿¹cym obecnie do parafii p.w.
Trójcy Œwiêtej w Gubinie, jest kaplica p.w. Najœwiêtszego Serca Pana Je-
zusa w centrum miasta, przy ul. Obroñców Pokoju.

Jej budowê rozpoczêli pañstwo Anna i Zdzis³aw Sadakiewscy, z myœl¹ o prze-
znaczeniu budynku do dzia³alnoœci produkcyjno-handlowej w bran¿y cukierniczej.
Przed ukoñczeniem budowy postanowili oni jednak sprzedaæ tê nieruchomoœæ, któr¹
w dniu 16 listopada 1988 r. naby³, jako osoba prywatna, ks. Jan Guss. Ju¿ w lutym
1989 r. kontynuowa³ on prace budowlane. Zamierzeniem ks. proboszcza by³o ulo-
kowanie w tym miejscu kaplicy, jednak z powodu niezbyt przychylnego nastawie-
nia ówczesnych w³adz Gubina, utrzymywa³ to w œcis³ej tajemnicy, a¿ do momentu
odprawienia pierwszej Eucharystii. 8 grudnia 1989 r. uroczystego poœwiêcenia do-
kona³ ks. bp Józef Michalik i nada³ jej tytu³ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
Wiosn¹ 1990 r. dokonano intronizacji Najœwiêtszego Sakramentu.

Ca³kowita powierzchnia zabudowy wynosi 13 200 m2, a powierzchnia u¿ytko-
wa - 225,80 m2. Na parterze usytuowana jest kaplica o powierzchni 78 m2 oraz
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zakrystia - 2m2. Na pierwszym piêtrze znajduj¹ siê dwie salki, a na poddaszu
mieszkanie z czterema pokojami, kuchni¹, sal¹ sto³ow¹ oraz sanitariaty.

Od 12 grudnia 1996 r., na skutek proœby ks. bpa Adama Dyczkowskiego, czêœæ
obiektu zosta³a wynajêta dla Wspólnoty œw. Tymoteusza, któr¹ za³o¿y³ ks. Artur
Godnarski. Od pocz¹tku istnienia kaplic¹ opiekowa³a siê p. Jadwiga Drza³a .

Znacz¹cego remontu kaplicy dokona³ ks. Zbigniew Samociak, który zadba³ o
ca³kowite odnowienie jej wnêtrza. Œciany zosta³y wymalowane, wmurowano nowe
tabernakulum oraz boczne kinkiety oœwietlenia. Zamontowano równie¿ ozdobn¹
kratê, wydzielaj¹c czêœæ pomieszczenia dla wiernych, wstêpuj¹cych w ci¹gu dnia
na modlitwê. Mia³a ona zapewniæ zabezpieczenie przed ewentualnymi kradzie¿a-
mi .

Ks. Rudkiewicz wykona³ remont wejœcia. Wy³o¿ono now¹ kostk¹ schody oraz
zamontowano daszek przeciwdeszczowy nad drzwiami g³ównymi.

Od czasu poœwiêcenia kaplicy zawi¹za³a siê wokó³ niej wspólnota wiernych z
terenów parafii le¿¹cych w centrum miasta. W szczególnoœci osoby starsze, niemo-
g¹ce z powodu du¿ej odleg³oœci udaæ siê do koœcio³a parafialnego, uczestnicz¹ w
Mszach œw. i nabo¿eñstwach tu sprawowanych.

Budynkami nale¿¹cymi obecnie do maj¹tku parafialnego s¹ dodatko-
wo plebania, dom katechetyczny oraz dom sióstr zakonnych.

W³aœciwa plebania, nale¿¹ca do parafii od roku 1853 r., znajdowa³a siê przy
Haagstr., czyli dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej. Po zakoñczeniu dzia³añ II wojny œwia-
towej u¿ytkowa³ j¹ jeszcze ks. Reinhold Stoll, ale ju¿ jego nastêpca - ks. Szymon
Stoltman zamieszka³ w wynajmowanym od miasta budynku przy ul. Królewskiej.
Tzw. "stara plebania", maj¹ca dwupiêtrow¹ konstrukcjê, posiada³a 11 pokoi, 2 kuch-
nie, pralniê, komórkê i toaletê. W wyniku dzia³añ wojennych zosta³a zniszczona w
blisko 80% .

Od momentu wynajmowania nowego budynku mieszkalnego, przy ul. Grun-
waldzkiej ks. Stoltman urz¹dzi³ "dom katolicki", w którym mieszka³a obs³uga ko-
œcielna, m.in. organista i koœcielny. Mieœci³y siê tam równie¿ siedziba Caritasu
oraz kuchnia i jad³odajnia dla najbiedniejszych. Z powodu braku funduszy na jej
remont porzucone zosta³y plany jej ca³kowitego odbudowania, poniewa¿ prioryte-
tem by³ wówczas remont koœcio³a parafialnego.

Budynek przy ul. Królewskiej, w którym zamieszkali kap³ani, posiada³     6
pokoi, kuchniê, kancelariê, gara¿, komórkê i szopê. Wiêksze remonty na plebanii
rozpocz¹³ wraz ze swoim przybyciem do Gubina ks. Dobrucki. Ju¿ w 1959 r. wyre-
montowana zosta³a podrêczna szopa gospodarcza, drzwi, okna, oœwietlenie, dach,



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG   59

wybudowano ³azienkê, postawiono ogrodzenie oraz uprz¹tniêto gruz. W kolejnym
roku wyremontowano biuro parafialne, trzy pokoje wraz z klatk¹ schodow¹, we-
randê, drzwi, wyposa¿ono ³azienkê, dach pokryto pap¹ i wykonano zewnêtrzn¹
elewacjê. Równie¿ w 1962 r. odnowiono 4 pokoje oraz wyposa¿ono pomieszczenia
dla wikarych.

W 1971 r., obok plebani, przebudowano pomieszczenia gospodarcze, przekszta³-
caj¹c je w wikarówkê, w której urz¹dzono salkê katechetyczn¹, biuro parafialne
sk³adaj¹ce siê z dwóch pokoi, poradnictwo rodzinne, archiwum i ³azienkê oraz
gara¿ i kot³owniê.

W 1973 r. podjêto prace na terenie przed plebani¹ - usuniêto kilka drzew, i
postawiono nowe ogrodzenie od ulicy. Od 1 lipca do 15 wrzeœnia trwa³ natomiast
gruntowny remont wnêtrza. Wykonano roboty dekarskie i blacharskie, elewacjê
zewnêtrzn¹ i wytapetowano ca³e wnêtrze.

6 wrzeœnia 1979 r., przy okazji remontu centralnego ogrzewania, przez nie-
ostro¿noœæ jednego z pracowników dosz³o do wybuchu po¿aru na strychu nad we-
rand¹. Ogieñ zniszczy³ dach nad holem i czêœciowo nad mieszkaniami, a woda,
któr¹ stra¿acy gasili, zniszczy³a dodatkowo wszystkie mieszkania na piêtrze. Po
raz kolejny potrzebne by³y gruntowne naprawy.

Remontu na plebanii dokona³ tak¿e ks. Jan Guss. Zwi¹zane by³o to z zamiesz-
kaniem ksiê¿y wikariuszy w czêœci budynku domu katechetycznego. Poniewa¿ w
1985 r. w pomieszczeniach wikarówki zamieszka³y siostry zakonne, na parterze
plebanijnego budynku urz¹dzona zosta³a kancelaria parafialna oraz pokój goœcin-
ny wraz z ³azienk¹.

Ks. Samociak dokona³ powiêkszenia jadalni, wyburzaj¹c œcianê pomiêdzy dwo-
ma pomieszczeniami. Wnêtrze zosta³o równie¿ odmalowane.

Ks. Ryszard Rudkiewicz wyremontowa³ natomiast pokoje na piêtrze, urz¹dzo-
ne zosta³o archiwum parafialne wraz z wstawieniem nowych mebli i wymieniono
kuchniê. W lipcu 2006 r. przeprowadzono remont wie¿y plebanii, a w 2009 r. ca³ego
dachu. W 2011 r. ks. Ryszard przyst¹pi³  do prac maj¹cych na celu przebudowanie
kancelarii parafialnej. Prace te zak³ada³y powiêkszenie ganku oraz stworzenie
poczekalni dla wiernych .

Rozwijaniu kultu Bo¿ego w Gubinie s³u¿y równie¿ dom katechetyczny.
Starania o jego budowê podj¹³ na pocz¹tku lat 80. XX w. ks. Dobrucki. By³o to

spowodowane brakiem miejsc do nauczania religii dzieci i m³odzie¿y    w czasach,
gdy nie mo¿na by³o uczyæ jej w szko³ach. Po pocz¹tkowych problemach z dope³nie-
niem wszelkich formalnoœci, w 1982 r. ówczesne w³adze wyda³y zgodê na budowê
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na placu na wprost koœcio³a parafialnego, po drugiej stronie ul. Królewskiej.
12 stycznia 1983 r. rozpoczê³y siê prace porz¹dkowe. Budowy podjê³a siê Spó³-

dzielnia "Nowa Era", której prezesem by³ Lech Kiertyczak. Robotnicy rozpoczêli
pracê 2 maja 1983 r., natomiast 15 czerwca, w przeddzieñ drugiej wizyta Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II w Polsce, wmurowany zosta³ akt erekcyjny. Ofiary na ten
cel pochodzi³y w g³ównej mierze od wiernych. W parafialnym komitecie budowy
byli natomiast: ks. proboszcz, in¿. Teofil Rodziewicz, Mieczys³aw Horoszkiewicz,
Wac³aw Mazan, in¿. Edmund Gronikowski oraz Boles³aw Fiedorowicz.

Po przejœciu ks. Dobruckiego na emeryturê prace kontynuowa³ ks. Guss. We
wrzeœniu 1985 r. do nowych mieszkañ wprowadzili siê ksiê¿a wikariusze, a w no-
wych salkach rozpoczêto katechizacjê.

Powierzchnia domu wynosi 603,2 m2. Czêœæ katechetyczna obejmuje szeœæ sal
wyk³adowych, du¿y korytarz, klatkê schodow¹, cztery sanitariaty, pokoje dla ucz¹-
cych siê, kot³owniê. Czêœæ mieszkalna obejmuje natomiast cztery dwupokojowe
mieszkania z korytarzem, ³azienk¹ oraz balkonem.

Budynek s³u¿y³ swoj¹ pomoc¹ Szkole Podstawowej nr 1, która pod koniec lat
80. ubieg³ego stulecia uleg³a zniszczeniu na skutek po¿aru oraz Szkole Podstawo-
wej nr 2, kiedy ta znalaz³a siê w trudnej sytuacji lokalowej na pocz¹tku 1990 r. Od
czasu, gdy wraz z przemianami ustrojowymi w Polsce religia powróci³a do szkó³,
dom katechetyczny zacz¹³ s³u¿yæ parafialnym grupom oraz wakacyjnym grupom
oazowym.

Wiêkszych prac remontowych w domu katechetycznym podj¹³ siê ks. Zbigniew
Samociak. W lipcu 2003 r. wykonano remont czêœci zamieszkiwanej przez wikariu-
szy, 3 gara¿y oraz in-
stalacji grzewczej ,
natomiast w roku
2004 wyremontowa-
no dwie salki, w któ-
rych utworzona zo-
sta³a pracownia kom-
puterowa.

W czasach paste-
rzowania ks. Samo-
ciaka w domu kate-
chetycznym rozpoczê-
³y swoj¹ dzia³alnoœæ
równie¿ jad³odajnia Rozpoczêcie budowy Domu Katechetycznego przy ulicy Królew-

skiej. Kierownikiem budowy by³ E.Gronikowski
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dla najubo¿szych i œwietlica dla dzieci. W zwi¹zku z tym zosta³y dostosowane i
wyposa¿one niektóre pomieszczenia oraz zrobiono now¹ kuchniê .

Ks. proboszcz Rudkiewicz w 2007 r. przeprowadzi³ remont klatki schodowej,
zakupi³ nowy piec centralnego ogrzewania, a w 2010 r. wykonana zosta³a elewacja
zewnêtrzna czêœci mieszkalnej i wymieniono wszystkie okna.   W 2011 r. wstawio-
no dwoje drzwi.

Ostatnim budynkiem nale¿¹cym do w³asnoœci parafialnej jest dom za-
mieszkiwany obecnie przez pos³uguj¹ce w parafii siostry betanki.

Dom sióstr zakonnych urz¹dzony zosta³ w 1985 r. w wikarówce, znajduj¹cej siê
obok plebanii. W 1987 r. ks. Jan Guss dokona³ kapitalnego remontu budynku. Na
parterze urz¹dzonych zosta³o 6 pokoi, 2 ³azienki, kuchnia z jadalni¹, przedpokój
oraz pomieszczenia gospodarcze, natomiast na poddaszu zorganizowano pokój i
kaplica. W sierpniu 1987 r. ks. Guss odprawi³ pierwsz¹ Mszê œw. w nowej kaplicy,
natomiast jej poœwiêcenia dokona³ ks. bp Józef Michalik 8 grudnia 1989 r.

Pierwsze wiêksze prace remontowe podjête zosta³y w sierpniu 2002 r., kiedy
odnowiona zosta³a ³azienka goœcinna oraz korytarz, natomiast w lipcu 2003 r. od-
malowano kaplicê, refektarz i kuchniê.

Kilku remontów domu sióstr zakonnych podj¹³ siê ks. Samociak. W 2003 r.
wykonano now¹ elewacjê zewnêtrzn¹ z izolacj¹ termiczn¹, odnowiono wewnêtrz-
ny dziedziniec miêdzy domem sióstr a plebani¹, wstawiono nowe okna w kaplicy
oraz ocieplono strych.

W 2011 r. ks. Rudkiewicz wymieni³ natomiast na budynku pokrycie dachowe.

Warto pokrótce wymieniæ obiekty sakralne przynale¿¹ce do parafii p.w. Trójcy
Œwiêtej w Gubinie w czasach powojennych, które wraz z erygowaniem nowych
parafii odchodzi³y spod opieki gubiñskich duchownych. Wed³ug sprawozdania ks.
Stoltmana z 1947 r. by³y to obiekty sakralne w Chlebowie, Kaniowie, Starosiedlu,
Stargardzie Gubiñskim, Kopernie, Witaszkowie, Strzegowie i Mielnie.

Poewangelicki koœció³ œw. Józefa w Chlebowie wybudowany zosta³  w XIII w.
By³ wielokrotnie przebudowywany (a¿ do XIX w.). W 1900 r. rozebrano wie¿ê, któ-
ra najprawdopodobniej grozi³a zawaleniem. W po³udniowej czêœci dobudowano
natomiast kruchtê.

Po wojnie znajdowa³ siê on w stanie praktycznie niezniszczonym, gruntownego
remontu wymaga³y jedynie organy. Po ustaniu dzia³añ II wojny œwiatowej korzy-
sta³o z niego blisko 900 wiernych. Sprawowana w nim by³a codzienna liturgia,
poniewa¿ od sierpnia 1947 r. mieszka³ tam ks. Dobrzañski. Dokonywa³a siê auto-



62  Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

nomizacja parafii.
Kaniów by³ w 1939 r. wsi¹ rolnicz¹, któr¹ zamieszkiwa³o 259 osób, z tego 252

mieszkañców by³o cz³onkami Koœcio³a ewangelickiego. Koœció³ zbudowany zosta³
w latach 1845-1850 ze sk³adek wiernych i zosta³ poœwiêcony 17 listopada 1850 r.
przez superintendenta Schneidera z Forst. W swoim wyposa¿eniu posiada³ m.in.
okaza³e, 19-g³osowe organy. Podczas walk wojennych w okresie 18-21 lutego 1945
r. koœció³ nie dozna³ wiêkszych szkód poza artyleryjskim trafieniem w górn¹ czêœæ
zegara na po³udniowej stronie wie¿y. Pocz¹tek niszczenia koœcio³a zacz¹³ siê ok. 8
marca 1945 r. Wysadzona zosta³a wówczas wie¿a, natomiast du¿y dzwon ju¿ wcze-
œniej, w 1942 r. zosta³ przetopiony na cele wojenne.

Pomimo zniszczeñ jeszcze do koñca 1946 r. odprawiano w tym koœciele nabo-
¿eñstwa. Problemy zaczê³y siê pojawiaæ jednak z powodu braku w Kaniowie sta³e-
go kap³ana. Ówczesny gubiñski proboszcz, ks. Stoll, nie by³ w stanie zaspokoiæ
wszystkich duchowych potrzeb katolików zamieszkuj¹cych Ziemiê Gubiñsk¹. Do-
prowadzi³o to do sytuacji, ¿e tamtejsi osadnicy zaczêli rozbieraæ œwi¹tyniê i w nie-
d³ugim czasie pozosta³y ju¿ tylko jej mury i zniszczona wie¿a. Œwiat³o nadziei na
odbudowê koœcio³a pojawi³o siê wraz z przybyciem do Gubina ks. Aleksandra Do-
bruckiego. Pomimo pragnieñ wiernych wojsko w dniu 13 czerwca 1961 r. wysadzi-
³o pozosta³e mury, a ceg³a najprawdopodobniej zosta³a przeznaczona na budowê
strzelnicy w Bie¿ycach.

W tym czasie wszystkie praktyki religijne przeniesiono do prywatnego domu,
który przekszta³cono na kaplicê p.w. MB Niepokalanie Poczêtej. Msze odprawiane
tu by³y w niedziele i œwiêta. Uczestniczyli w nich tak¿e mieszkañcy s¹siednich
miejscowoœci: Grochowa, Dobrego, Pola i Przyborowic.

Od 1980 r. ks. Dobrucki stara³ siê o zgodê na budowê nowego koœcio³a w Kanio-
wie, z wykorzystaniem fundamentów dawnej œwi¹tyni. Ówczesne w³adze ustawicz-
nie jednak odmawia³y. Pozwolenie uzyska³ dopiero 6 lipca 1987 r. ks. Guss , który
przyst¹pi³ do budowy. Uroczystego poœwiêcenia nowego koœcio³a dokona³ w dniu 6
wrzeœnia 1988 r. ks. bp Józef Michalik. Intronizacja Sakramentu O³tarza mia³a nato-
miast miejsce 13 czerwca 1993 r.

Od 1995 r. koœció³ w Kaniowie przynale¿y do parafii p.w. MB Fatimskiej w
Gubinie.

Kolejny obiekt sakralny to koœció³ p.w. œw. Jana od Krzy¿a w Starosiedlu.
Pierwsze wzmianki o œwi¹tyni pochodz¹ z XV w. W XVIII w. wzniesiono now¹
czêœæ œwi¹tyni. Przedwojenny koœció³ by³ bardzo bogato wyposa¿ony, m.in. w am-
bonê i okaza³y o³tarz g³ówny. Korpus nawowy zwieñczony jest dachem dwuspado-
wym, a prezbiterium wielospadowym. Na wie¿y znajduje siê dzwon ufundowany
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przez Heinricha
von Schönaich-Ca-
rolath. Znajduj¹ siê
równie¿ organy z
1863 r., a w zakry-
stii renesansowe
nagrobne p³yty z
koñca XVI w.

Dzia³ania wo-
jenne nie spowodo-
wa³y wiêkszych
uszkodzeñ koœcio³a
w Starosiedlu.
Zniszczone zosta³y
tylko organy. Wiêk-
sze szkody zosta³y naprawione bezpoœrednio po wojnie. W nabo¿eñstwach tu od-
prawianych bra³o udzia³ ok. 500-700 osób.

Od 13 wrzeœnia 1950 r. parafia Starosiedle obs³ugiwana jest przez samodziel-
nego proboszcza. Od tego czasu przynale¿¹ te¿ do niej koœcio³y w Stargardzie Gu-
biñskim, Kopernie i Witaszkowie, które wczeœniej obs³ugiwali gubiñscy duszpaste-
rze.

Koœció³ p.w. œw. Józefa w Stargardzie Gubiñskim pochodzi z XIV w., jed-
nak w XVIII w. zosta³ on gruntownie przebudowany. Do³¹czono do niego m.in.
drewnian¹ wie¿ê. Korpus koœcio³a pokryty jest trójspadowym dachem i posiada
wysokie okna. Wewn¹trz znajduj¹ siê równie¿ szerokie empory. Za o³tarzem znaj-
duje siê dobudowana czêœæ z krypt¹ grobow¹. Zarówno o³tarz g³ówny, jak i empora
organowa pochodz¹ z okresu barokizacji œwi¹tyni.

Wskutek dzia³añ wojennych prawie ca³kowitemu zniszczeniu uleg³y dach, okna
i organy. Pierwsze prace naprawczo-porz¹dkowe wykona³ ks. Stoltman. Nabo¿eñ-
stwa odprawiano w nim dwa razy w miesi¹cu i korzysta³o z nich blisko 800 wier-
nych.

Koœció³ p.w. MB Bolesnej w Kopernie (Kopcach) zbudowany zosta³ oko³o
XIX w. w stylu gotyckim. Murowano go z ceg³y. Jego budowla jest jednonawowa z

Koœció³ p.w. œw. Józefa w Stargardzie Gubiñskim. Fotografia z lat
60-tych ub. wieku



64  Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

absyd¹ prezbiterialn¹ od wschodu i wie¿¹ od zachodu. Po II wojnie œwiatowej
drobne uszkodzenia naprawili mieszkañcy miejscowoœci. Remontu wymaga³y tak-
¿e organy. Nabo¿eñstwa odprawiane by³y w nim bardzo nieregularnie i uczestni-
czy³o w nich wówczas ok. 600-700 wiernych.

W Witaszkowie znajduje siê natomiast koœció³ p.w. Niepokalanego Po-
czêcia NMP. Powsta³ on w 1749 r. w miejscu wczeœniej istniej¹cej œwi¹tyni, a jego
fundatorem by³a rodzina Schönaich z Gêbic. Wiêksze prace remontowe wykony-
wane by³y najprawdopodobniej w 1863 i 1909 r. Koœció³ wzniesiony jest na planie
prostok¹ta z zamkniêtym trójbocznie prezbiterium. Wewn¹trz usytuowana jest
empora, uformowana w kszta³cie "U". W œwi¹tyni znajduje siê datowany na 1596
r. o³tarz z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy i figur¹ MB oraz pochodz¹ce z
XVIII w. ³awki . W czasie II wojny œwiatowej uleg³ niewielkim uszkodzeniom da-
chu, okien i organów. Z œwi¹tyni korzysta³o wówczas blisko 600 osób.

Ostatnimi obiektami, które przynale¿a³y do gubiñskiej parafii, a od 28 czerwca
1957 r. wchodz¹ w sk³ad erygowanej, samodzielnej parafii w Strzegowie, s¹ œwi¹-
tynie w Strzegowie i Mielnie.

Koœció³ œw. Antoniego w Strzegowie zbudowany zosta³ w XV w. w stylu
póŸnogotyckim z polnych kamieni. Posiada prostok¹tny zarys, a w prezbiterium
znajduje siê obraz patrona œwi¹tyni. Dzia³ania wojenne przynios³y niewielkie uszko-
dzenia okien i organów. Prace naprawcze wykonywane by³y przez wiernych ju¿ w
1946 r. Nabo¿eñstwa by³y tu odprawiane co trzy tygodnie uczestniczy³o w nich
blisko 900 osób.

Koœció³ œw. Franciszka z Asy¿u w Mielnie zosta³ wzniesiony w 1982 r. w stylu
neogotyckim. We wschodniej czêœci posiada absydê, a w zachodniej znajduje siê
wie¿a. Wojna przyczyni³a siê tylko do zniszczenia organów. Msze odprawiane by³y
nieregularnie z powodu sporej odleg³oœci od Gubina i uczestniczy³o w nich 400-600
osób.

W latach 1985-2000 ówczesny proboszcz, ks. Jan Guss, podj¹³ siê trudu budo-
wania koœcio³ów i kaplic na Ziemi Gubiñskiej. Obok koœcio³a w Kaniowie i kaplicy
w centrum Gubina, zbudowana zosta³a druga œwi¹tynia w tym mieœcie, a tak¿e
œwi¹tynie w Komorowie, Bie¿ycach oraz kaplica w Wa³owicach.

Jak ju¿ wczeœniej wspomina³em, pierwszych starañ o budowê nowego koœcio³a
podejmowa³ siê ks. A.Dobrucki, napotykaj¹c jednak na nieustanne odmowy i utrud-
nienia ówczesnych w³adz miasta i powiatu. Podobnie sytuacja wygl¹da³a równie¿
w roku 1987 r., gdy te same plany budowlane stara³ siê zrealizowaæ ks. J. Guss.
Wielokrotnie w takich sytuacjach nak³aniano stronê koœcieln¹ do podjêcia odbudo-
wy ruin kolegiaty z pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e fundusze do tego potrzebne s¹ niemo¿-
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liwe do uzyskania.
Na nic zdawa³y siê
równie¿ wsparcia
ks. abpa Bronis³awa
D¹browskiego w
rozmowach z Urzê-
dem ds. Wyznañ w
Warszawie oraz Ku-
rii Biskupiej w Go-
rzowie Wlkp. Dopie-
ro w zwi¹zku ze zbli-
¿aj¹cymi siê zmia-
nami ustrojowymi w
Polsce, Urz¹d Woje-
wódzki w Zielonej
Górze wyda³ zgodê na budowê nowego koœcio³a w rejonie ul. Kujawskiej, Cmentar-
nej i D³ugiej.

21 sierpnia 1991 r. burmistrz Czes³aw Fiedorowicz odda³ parafii w u¿ytkowa-
nie wieczyste dzia³kê o powierzchni 18.510 m2. Po zgromadzeniu potrzebnej doku-
mentacji, wiosn¹ 1992 r. rozpoczê³a siê budowa koœcio³a p.w. MB Fatimskiej. Po-
wierzchnia u¿ytkowa œwi¹tyni mia³a wynosiæ 901 m2. Dziêki pomocy wielu para-
fian, a tak¿e m.in. ks. bpa Bernarda Huhn z Görlitz, ks. kan. Leona Gussa i ks.
Franciszka Pierik z Ede w Holandii, po 3 latach od rozpoczêcia prac, 13 maja 1995
r. zosta³a w nowym koœciele odprawiona pierwsza Eucharystia.

Do nowo utworzonej w 1995 r. parafii p.w. MB Fatimskiej przynale¿y obecnie
wybudowany tak¿e przez ks. Jana Gussa koœció³ p.w. œw. Maksymiliana Marii
Kolbe w Bie¿ycach.

Z powodu wielu problemów zwi¹zanych z budowaniem nowych obiektów sa-
kralnych, ks. Guss wyst¹pi³ w 1987 r. z proœb¹ do w³adz o zgodê na budowê domu
katechetycznego w Bie¿ycach, poniewa¿ 220 uczniów musia³o tam uczêszczaæ na
naukê religii do prywatnego mieszkania. Wydzia³ ds. Wyznañ wyda³ zgodê na bu-
dowê w dniu 7 stycznia 1988 r. Wiosn¹ 1988 r. przyst¹piono wiêc do budowy na
dzia³ce, któr¹ w tym celu ofiarowali pañstwo Helena i Jan Leszczyñscy.

Ks. Jan, pomimo z³o¿enia odmiennego, oficjalnego planu budowy, postanowi³
nie tylko wybudowaæ pomieszczenie dydaktyczne, ale równie¿ czêœæ koœcieln¹. Pierw-
sza Msza œw. zosta³o odprawiona na Bo¿e Narodzenie 1989 r., natomiast 22 lipca
1990 r. uroczystego poœwiêcenia œwi¹tyni dokona³ ks. bp Józef Michalik. Introni-

Koœció³ parafii pw. Œw. Franci¿ka z Asy¿u w Mielnie
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zacja Najœwiêtszego
Sakramentu mia³a na-
tomiast miejsce 13
czerwca 1992 r.

Kolejnymi obiekta-
mi sakralnymi, które
przynale¿a³y do parafii
p.w. Trójcy Œwiêtej w
Gubinie i zosta³y wy-
budowane przez ks.
Gussa s¹ koœció³ w Ko-
morowie i kaplica w
Wa³owicach.

Od 1982 r. ks. Alek-
sander Dobrucki stara³
siê o pozyskanie w Ko-
morowie budynku w
celu zorganizowania w
nim punktu nauczania
katechezy . Od   1984
r. parafia posiada³a
salkê katechetyczn¹ w
Komorowie, w której
uczono religii dzieci ze
wsi oraz s¹siedniego
osiedla wojskowego.
Stan budynku nie by³ jednak najlepszy, dlatego ks. Jan rozpocz¹³ w 1986 r.
starania o jego rozbudowê. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody, na pocz¹tku
1987 r. rozpoczê³y siê prace, które (podobnie jak w przypadku omawianego
wy¿ej przypadku w Bie¿ycach) zak³ada³y potajemn¹ budowê nowego koœcio-
³a. Doprowadzi³o to jednak do oskar¿enia o naruszenie planu realizacji i
ukarania ks. proboszcza grzywn¹ przez w³adze gminy.

Koœció³ p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Komorowie poœwiê-
cony zosta³ przez ks. bpa Michalika w dniu 6 wrzeœnia 1988 r.  1 grudnia
1990 r. zosta³a erygowana samodzielna parafia w Komorowie.

Obecnie do komorowskiej parafii przynale¿y te¿ kaplica p.w. MB Ro-
kitniañskiej w Wa³owicach.

Koœció³ katolicki w ̄ ytowaniu. Fotografia wykonanana przed
1945 rokiem. Koœció³ zosta³ zniszczony tu¿ przed zakoñcze-
niem II wojny œwiatowej
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16 czerwca 1989 r. ks. Guss sta³ siê w tej wsi w³aœcicielem sali wiejskiej,
któr¹ postanowi³ przeznaczyæ na obiekt sakralny. Prace, dziêki pomocy wier-
nych, zosta³y bardzo szybko ukoñczone i 22 lipca 1990 r. bp Michalik doko-
na³ uroczystego poœwiêcenia.

Na koniec warto wspomnieæ pokrótce o kaplicy w gubiñskim szpitalu,
w której pos³ugiwali duszpasterze parafii.

Mo¿na siê o niej dowiedzieæ ju¿ z listu ks. Szymona Stoltmana z 1946 r.,
kiedy zwraca³ siê do kurii z proœb¹ o zgodê na poœwiêcenie obiektu oraz
umo¿liwienie odprawiania dwa razy w miesi¹cu Eucharystii dla ok. 60 pa-
cjentów. Trudno stwierdziæ, kiedy kaplica ta zosta³a zlikwidowana, w zwi¹z-
ku z panuj¹cym ustrojem komunistycznym, jednak w maju 1975 r. grupa
katolickich pacjentów podpisa³a siê pod petycj¹ o zorganizowanie w szpitalu
obiektu sakralnego. Spotka³o siê to jednak z odmow¹ lokalnych w³adz .W
czasach pos³ugiwania ks. Gussa zorganizowana ju¿ by³a kapliczka na pod-
daszu, obok pomieszczeñ socjalnych w bloku oddzia³u wewnêtrznego. Jej lo-
kalizacja by³a jednak du¿ym utrudnieniem dla chorych. Pomimo "wspó³pra-
cy" œrodowiska szpitalnego z duszpasterzami, zdarza³y siê niema³e proble-
my. 25 kwietnia 1987 r. wikariusz, ks. Leszek Kazimierczak pozawiesza³ w
salach chorych oddzia³ów: chirurgicznego, wewnêtrznego i ginekologicznego
krzy¿e, co spotka³o siê z du¿ym sprzeciwem prze³o¿onych szpitala i z³o¿e-
niem doniesienia do milicji. .

Szansa na zorganizowanie innej kaplicy pojawi³a siê w 1997 r., przy oka-
zji budowy nowego pawilonu szpitalnego. Dziêki zaanga¿owaniu ks. Gussa i
ówczesnego dyrektora dra Janusza Gurynowicza, uda³o siê 23 sierpnia 1997
r. odprawiæ pierwsz¹ Mszê œw. w nowo urz¹dzonej kaplicy Mi³osierdzia Bo-
¿ego. Od tego momentu w regularnie sprawowanych w niej sakramentach
mogli uczestniczyæ nie tylko pacjenci, ale równie¿ szpitalny personel. Od
1997 r. kaplic¹ opiekowa³a siê pani Halina Wysocka.

W grudniu 2007 r., w zwi¹zku ze zmianami granic gubiñskich parafii,
wesz³a ona pod opiekê duszpastersk¹ kap³anów z parafii p.w. MB Fatim-
skiej.

Od redakcji: fotografie zosta³y zamieszczone z inicjatywy redakcji i pochodz¹ z archiwum sp



68  Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

LZPS "Carina"- I etap rozwoju
Lubuskich Zak³adów Przemys³u Skórzanego "Carina"
w Gubinie przy ulicy Budziszyñskiej 4

W 1956 roku aktywizacja Gubina by³a wyrazem dokonuj¹cych siê w naszym
kraju przeobra¿eñ politycznych i gospodarczych. Zniszczenia miasta na skutek
dzia³añ wojennych w 1945 roku oraz podzia³ miasta wynikaj¹cy z uk³adów po
zakoñczeniu wojny, by³y przyczyn¹ powstania wielu niekorzystnych warunków
rozwojowych.

Najbardziej ucierpiano stare miasto - wypalone i zrujnowane, a centrum prze-
mys³owe i g³ówny dworzec kolejowy przypad³y w udziale Niemieckiej Republice
Demokratycznej.

Podzia³  ten podci¹³ podstawy gospodarcze miasta prawobrze¿nego - dlatego
te¿ nie stanowi³o ono w pierwszej fazie atrakcyjnego oœrodka nawet dla nap³ywa-
j¹cych osadników-repartianów. Po³o¿enie przygraniczne z dala od uczêszczanych
szlaków i wiêkszych oœrodków miejskich pogarsza³o sytuacjê miasta tym bardziej,
¿e zniszczenia wojenne siêga³y 80 procent strat.

Brak miejsc pracy w pierwszych  powojennych latach oraz wprowadzenie ob-
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ostrzenia w zamieszkiwaniu obszarów przygranicznych - pomimo innych korzyst-
nych warunków, spowodowany odp³yw ludnoœci i stopniowe zamieranie miasta.
Licz¹ca ju¿ po wojnie 8 tysiêcy mieszkañców ludnoœæ zmniejszy³a siê do 4 tysiêcy
mieszkañców. Sytuacja ta spowodowa³a w pewnej mierze zwiêkszenie strat stanu
posiadania miasta w budynkach mieszkalnych, us³ugowych i przemys³owych, a
tak¿e w urz¹dzeniach komunalnych i uzbrojeniu. Sady i ogrody warzywne na sku-
tek niezagospodarowania pozostawa³y od³ogami.

Rok 1956 by³ rokiem przemian gospodarczych w ca³ym kraju i stworzy³ warun-
ki przyst¹pienia do aktywizacji gospodarczej i kulturalnej miasta.

Realne sta³y siê mo¿liwoœci wykorzystania terenów uzbrojonych, aktywizacji
przemys³owej i gospodarki warzywniczo-sadowniczej - zniesione zosta³y dotych-
czasowe trudnoœci zwi¹zane z przebywaniem w bliskoœci granicy.

W zwi¹zku z pozytywnymi zmianami zachodz¹cymi w kraju Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej - Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego w
Gubinie - widz¹c taki stan oraz uwzglêdniaj¹c postulaty ludnoœci - wykorzystania
nieczynnych obiektów przemys³owych - zwróci³a siê do KC PZPR oraz rz¹du z
wnioskiem o spowodowanie zagospodarowania przez przemys³ kluczowy obiektów
przy ulicy Budziszyñskiej. W wyniku tych pism jak i kilku narad odbytych na
szczeblu centralnym z udzia³em przedstawicieli w³adz miejscowych, przydzielono
ten obiekt do zagospodarowania Centralnemu Zarz¹dowi Przemys³u Skórzanego i
Odzie¿owego. Obiekt przekazany do zagospodarowania do 1945 roku by³ zak³a-
dem w³ókienniczym "Wolf", w czasie dzia³añ wojennych nie zosta³ powa¿nie znisz-
czony.

Jedynie w jednym miejscu zosta³ trafiony pociskiem artyleryjskich du¿ego ka-
libru, co spowodowano przebicie dachu i uszkodzenia stropów do samego parteru.
Natomiast parterowa hala najstarszej czêœci zak³adu zosta³a wypalona. Zak³ad
posiada³ wszystkie maszyny i urz¹dzenia do rozpoczêcia produkcji sukna, na tere-
nie zak³adu znajdowa³a siê du¿a iloœæ surowca.

Praktycznie zak³ad ten móg³ po wojnie byæ uruchomiony ale ze wzglêdu na
sytuacjê polityczn¹ i brak zainteresowania, a w³aœciwie trudnoœciami wynikaj¹cy-
mi z przejêcia administrowania miasta przez w³adze polskie sprawi³o, ¿e wykorzy-
sta³a to wydzielona grupa Armii Czerwonej do przeprowadzenia reparacji wojen-
nych (odszkodowañ). Dokonano demonta¿u wszystkich urz¹dzeñ, maszyn i zabra-
no zgromadzon¹ du¿¹ iloœæ surowca. By sprawnie wywieŸæ wszystko, co znajdowa-
³o siê w zak³adzie, wybudowano specjaln¹ bocznicê kolejow¹ pod sam zak³ad. Bocz-
nica ³¹czy³a siê z przystankiem kolejowym w Gubinku (koniec ulicy Œl¹skiej).

Po 1945 roku, po okresie demonta¿u, do chwili przejêcia obiektów na organiza-
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cjê zak³adu obuwia, czêœciowo obiekty wykorzystywa³y Pañstwowe Zak³ady Zbo¿o-
we, tak¿e tu mia³a magazyny Gminna Spó³dzielnia "Samopomoc Ch³opska". Czêœæ
terenu od szrony ulicy Ko³³¹taja zajmowa³a Jednostka Wojskowa Armii Radziec-
kiej.

Zak³ad rozpocz¹³ dzia³alnoœæ pod nazw¹ Gubiñskie „Zak³ady Obuwia i Odzie¿y
w budowie” na mocy Zarz¹dzenia Ministra Przemys³u Lekkiego nr 190 z 28 kwiet-
nia 1956 roku. Na pierwszej piecz¹tce pojawi³ siê tekst: Centralny Zarz¹d Przemy-
s³u Obuwniczego Gubiñskie Zak³ady Obuwia i Odzie¿y w Gubinie Przedsiêbior-
stwo Przemys³owe w Gubinie ul. Ko³³¹taja 10a tel. 162.

Praktyczne wykonanie i przygotowanie zak³adu do produkcji obuwia powie-
rzono, z tytu³u nadzoru, Zjednoczeniu Przemys³u Skórzanego w £odzi.

Natomiast przystosowanie obiektów po by³ej fabryce w³ókienniczej "Wolfa" do
potrzeb produkcji obuwia Zjednoczenie Przemys³u Skórzanego w £odzi powierzy³o
Œl¹skim Zak³adom Obuwia w Otmêcie powiat Krapkowice.

W po³owie 1956 roku przyby³a do Gubina pierwsza grupa pracowników ŒZO
Otmêt celem zorganizowania i przygotowania obiektów do produkcji obuwia tek-
stylnego. Zaczêto przygotowywaæ hale produkcyjne, organizowaæ administracjê i
za³ogê. Pierwszym dyrektorem kieruj¹cym ekip¹ remontowo - budowlan¹, która
sk³adaka siê w wiêkszoœci z mieszkañców Gubina, by³ Tadeusz Krowiranda, a od
dnia 16 paŸdziernika 1956 roku Henryk Gusman, jego zastêpc¹ Dzitkowski. Ad-
ministracja tworz¹cego siê zak³adu obuwia mieœci³a siê tymczasowo w budynku
Stra¿y Po¿arnej przy ulicy Ko³³¹taja. Tu równie¿ mieœci³a siê pierwsza kasa zak³a-
du a jej pierwsz¹ kasjerk¹ by³a Weronika Malinowska gubinianka, pierwszym
g³ównym ksiêgowym by³ wówczas Stanis³aw Laprus.

Zorganizowano pierwsz¹ grupy pracowników do pracy na produkcji. Przyjêto
razem 44 osoby, w tym 26 kobiet i 18 mê¿czyzn, a byli to: Strupiñska Alfreda,
Markiewicz Danuta, Kopeæ Maria, Strupiñska Leokadia, Kostka Sabina, Strupiñ-
ska Jadwiga, B³awat Aniela, Szymczak Irena, Slaut Anna, Matusiak Jadwiga,
Bodziak Zofia, Kêdzierska Aleksandra, Spychalska Genowefa, Wielgo Irena, Pik
El¿bieta, Nieratka Wiktoria, Grygielska Apolonia, Grudzieñ Aleksandra, Gerach
Stanis³awa, Kuczma Barbara, Pietraszek Karolina, Panków Janina, Micha³ek
Helena, Zmoczyñska Stanis³awa, Kuœniacka Kazimiera, Frankowicz Stanis³awa,
Sagan Stanis³aw, Kamiñski Jan, Kopeæ Stanis³aw, Turowski Wiadys³aw, Micha-
³owski Waldemar, Zarêba Kazimierz, Ciemny W³adys³aw, Bryl Aleksander, ̄ ukowski
Jan, Piwowarczyk Kazimierz, Wêglarz Stanis³awa, Walukowicz Czes³aw, Ma³ek
Mieczys³aw, Rylski Stanis³aw, Pardel Kazimierz, Pietraszek Jan, Golonka Stani-
s³aw, Zdebski Józef.



Gubin i okolice - Biuletyn SPZG   71

Wymienion¹ grupê pracowników mieszkañców Gubina wys³ano do Œl¹skich
Zak³adów Obuwia Otmêt celem przyuczenia ich do produkcji obuwia.

W miêdzyczasie sprowadzono pierwsz¹ taœmê produkcyjn¹ z niezbêdnymi
maszynami i urz¹dzeniami produkcyjnymi. Nale¿y mieæ na uwadze to, ¿e powsta-
j¹cy zak³ad otrzyma³ maszyny ju¿ wys³u¿one i nie wszystkie niezbêdne.

Opiekunami grupy pracowników produkcyjnych wys³anych na przyuczenie do
zawodu w zak³adzie obuwia w Otmêcie byli Jan Bronowski oraz Franciszek Brat-
ko. Po przyuczeniu do zawodu obuwnika grupa pracowników-gubiniaków wraca
do gubiñskiego zak³adu.

Wraz z nimi zostaje oddelegowana do Gubina grupa pracowników specjalistów
produkcji obuwia ze Œl¹skich Zak³adów Obuwia Otmêt, a byli to: Bronowski Jan,
Bratko Franciszek, Gornow Sergiusz, Dzitkowski Marian, Sudziarski Jerzy, Kusch
Bernard, Litwiñski Karol, Batura, Cieœlik Jerzy i inni.

W marcu 1957 roku w pomieszczeniach gdzie póŸniej powsta³y Zak³ady Odzie-
¿owe (od strony Nysy £u¿yckiej) zostaje uruchomiona pierwsza taœma szwalnicza
i monta¿owa (szkoleniowe) wraz z oddzia³em manipulacji. Ju¿ w kwietniu 1957
roku wyprodukowano pierwsze 7300 par "gdynek" damskich.

W trakcie produkcji doskonalono pracowników, co da³o im mo¿liwoœæ awansu
na ró¿ne kierownicze stanowiska od brygadzisty do kierowników produkcji.

Wraz z rozpoczêt¹ produkcj¹ obuwia tekstylnego podjêto równoczeœnie odbu-
dowê kolejnych pomieszczeñ produkcyjnych przeznaczonych na zak³ad obuwia.

W pierwszym rok produkcji, przy niskim stopniu umaszynowienia (podstawo-
we operacje, jak æwiekowanie wykonywano rêcznie) uzyskano wysoki wskaŸnik
produkcji obuwia zgodnego z norm¹.

WskaŸniki wykonania planu w 1957 roku:
- iloœæ produkcji par ogó³em w tyœ.: plan 375,o wykonano 385,6
- wskaŸnik I gatunku w procentach: zaplanowano 92,1 wykonano 93,9
- zatrudnienie: ogó³em zaplanowano 378 pracowników ,wykonano 302 prac.
- œrednia p³aca: zaplanowano 828,4 z³, wykonano 999,58 z³.
Na pocz¹tku 1958 roku przeniesiono oddzia³y produkcyjne z budynków gdzie

rozpoczê³y pracê nowo powsta³e Zak³ady Odzie¿owe "Goflan". Uruchomiono drug¹
taœmê szwalniczo-monta¿ow¹.

Po remoncie budynków przeniesiono administracjê zak³adu ze Stra¿y Po¿arnej
z ul. Ko³³¹taja i ulokowano j¹ na drugim piêtrze budynku produkcyjnego stwarza-
j¹c w ten sposób bezpoœrednie powi¹zanie administracji z produkcj¹. To przyspie-
szy³o i usprawni³o szybkie podejmowanie decyzji w celu sprawnego funkcjonowa-
nia zak³adu. Poza przygotowanym budynkiem do produkcji i dla administracji,
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pozosta³e budynki by³y w op³akanym stanie. Zosta³y zdewastowane i wymaga³y
powa¿nych remontów by przywróciæ im funkcjonalnoœæ. Budynek póŸniej zajmo-
wany przez administracjê by³ ca³kowicie zniszczony, podobnie by³o z budynkiem
póŸniejszego warsztatu szkolnego.

Na tym etapie tworzenia zak³adu obuwia podstawow¹ kadrê kierownicz¹ sta-
nowili oddelegowani pracownicy ze Œl¹skich Zak³adów Obuwia Otmêt, a miêdzy
innymi byli to: kierownik produkcji Bretko Franciszek, kierownik manipulacji
Bronowski Jan, majstrowie oddzia³u monta¿u Cieœlik Jerzy, Litwiñski Karol, Bart-
kowiak Stanis³aw, g³ówny mechanik Badura i inni.

Wraz ze sta³ym zwiêkszeniem iloœci produkcji nastêpowa³a dostawa maszyn
obuwniczych koordynowana przez Centralny Zarz¹d Przemys³u Obuwniczego w
£odzi, co pozwala³o na wprowadzenie do produkcji innych typów obuwia.

6 paŸdziernika 1958 roku nastêpuje zmiana na stanowisku dyrektora zak³adu
- nowym dyrektorem zostaje mianowany Kazimierz Wachowiak.

Pod koniec 1958 roku wraz z sukcesywn¹ dostaw¹ maszyn, g³ównie maszyn
æwiekuj¹cych i frezuj¹cych, opracowano nowe, bardziej skomplikowane modele
obuwia.

WskaŸniki planowania i wykonania przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
- iloœæ produkcji tyœ. par: planowano 1335,7 wykonano 1193,0
- wskaŸnik I gatunku: plan 93,3 % wykonano 84,7 %
- zatrudnienie ogó³em: plan 787 pracowników, wykonano 742 prac.
W miêdzyczasie, dla potrzeb zak³adu, równolegle zostaje rozbudowywana baza

socjalna. Zak³adowi przekazano 26 budynków mieszkalnych, w pierwszej kolejno-
œci dla pracowników-specjalistów przeniesionych z Otmêtu, oraz z innych zak³a-
dów obuwniczych.

W zak³adzie ju¿ od pocz¹tku jego organizacji zaczynaj¹ dzia³aæ organizacje
spo³eczno-polityczne, kulturalne i sportowe. Ju¿ w pierwszym roku organizacyj-
nym, 8 paŸdziernika 1956 roku, w zak³adzie tworzy siê Grupa Inicjatywna Zwi¹zków
Zawodowych. Przewodnicz¹cym zostaje Stanis³aw Sagan.

W roku 1959 kontynuowana jest rozbudowa zak³adu, nastêpuje tak¿e zwiêkszenie
produkcji obuwia tekstylnego. Zarz¹dzeniem Ministra Przemys³u Lekkiego nr 28/59 z
31 stycznia 1959 roku wprowadzona zostaje nazwa Gubiñskie Zak³ady Obuwia. Dalsza
odbudowa zak³adu postêpuje wed³ug projektu Biura Projektów Przemys³u Skórzanego
w Krakowie, które prowadzi³o nadzór autorski. Rok ten charakteryzuje siê pe³nym
usamodzielnieniem zak³adu poprzez wybudowaniem ujêcia wody, budowê trafostacji
oraz kot³owni.

Maj¹c na uwadze sta³y nabór specjalistów do produkcji obuwia z innych zak³adów
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du¿o uwagi poœwiêcono remontom przejêtych budynków mieszkalnych.
Pod koniec roku, we wrzeœniu, oddano do u¿ytku kolejne dwie taœmy szwalniczo -

monta¿owe, z jednoczesnym powiêkszeniem oddzia³ów pomocniczych.
WskaŸniki wykonania planu w 1959 roku przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
- iloœæ produkcji ogó³em tys. par plan 2o12,9 wykonano 2o71,1
- wykonanie obuwia w I gat. w %: planowano 89,5 wykonano 91,2
- zatrudnienie ogó³em pracowników: plan 970, wykonano 887
- œrednia p³aca: plan 1211,82 z³,  wykonano 1350,18 z³
Rok 1960 by³ rokiem zakoñczenia pierwszego etapu organizacji i tworzenia

Gubiñskich Zak³adów Obuwia. Sukcesywne uruchomianie poszczególnych taœm
szwalniczych i monta¿owych wraz z nowym lub zregenerowanym parkiem ma-
szynowym pozwoli³o na wprowadzenie do produkcji nowych asortymentów obu-
wia.

Rok 1953 i 1960 charakteryzowa³ siê dynamicznym wzrostem iloœci produk-
cji co przy stosunkowo niskim zatrudnieniu, bo wynosz¹cym 1042 pracowników,
stawia³o zak³ad na jednym z czo³owych miejsc wœród przedsiêbiorstw bran¿y
obuwniczej. Wysok¹ ocenê potwierdza fakt osi¹gniêcia bardzo wysokiej jakoœci
produkowanych wyrobów przekraczaj¹c¹ za³o¿enia planu.

WskaŸniki planu i ich wykonania w 1960 roku:
- iloœæ produkcji ogó³em w tys. par: plan 2646,6 wykonanie 2676,8
- wykonanie obuwia w I gat w %: plan 91,4 wykonanie 92,6
- zatrudnienie ogó³em osób: plan 1038, wykonano 1042
- zarobki w z³otych: plan 1294,71, wykonanie 1273,66
Jak wczeœniej nadmieni³em, rok 1960 by³ zakoñczeniem pierwszego etapu

powstania i rozwoju zak³adu obuwia, którego koszt powstania wówczas wynosi³
31 milionów z³otych. W tym roku, na trzech taœmach, produkowano gdynki, ba-
leriny damskie tekstylne, na czwartej taœmie rozpoczêto produkcjê nowego typu
obuwia - botków dzieciêcych zimowych na spodach styrogumowych.

W pierwszym etapie rozwoju-rozbudowy zak³adu obuwia w Gubinie w latach
1956 -1960 funkcjê dyrektorów zak³adu pe³nili: Tadeusz Krowiranda, Henryk
Gusman oraz Kazimierz Wachowiak. Byli to wczeœniej pracownicy Œl¹skich Za-
k³adów Obuwia Otmêt, którzy doskonale znali siê na organizacji produkcji obu-
wia.

Organizacja i uruchomienia zak³adów obuwia w Gubinie rozpoczê³a aktywi-
zacjê miasta. Przez 3 lata liczba ludnoœci zwiêkszy³a siê od stanu 6 tysiêcy miesz-
kañców w 1956 roku do 13 tysiêcy. Ludnoœæ miejscowa oraz nap³ywaj¹ca znala-
z³a zatrudnienia przy odbudowie zak³adów przemys³owych, budynków miesz-
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kalnych, urz¹dzeñ komunal-
nych oraz w porz¹dkowaniu
miasta, a nastêpnie w uru-
chomianych zak³adach pracy
i przedsiêbiorstwach budow-
lanych.

W zwi¹zku z tym, ¿e od
1961 roku na terenie Gubi-
na i okolic dal siê zauwa¿yæ
nadwy¿kê si³y roboczej, tak-
¿e jej wzrost, w³adze miasta
wspólnie z kierownictwem
Zak³adu Obuwia uznali za
celowe wyst¹piæ z wnioskiem
do Zjednoczenia Przemys³u
Skórzanego w £odzi o dalsz¹
rozbudowê Gubiñskich Za-
k³adów Obuwia.

Zjednoczenie, po uzyska-
niu akceptacji w Ministerstwie Przemys³u Lekkiego inwestycjê zwi¹zan¹ z roz-
budow¹ zak³adu ujê³o j¹ w planie inwestycyjnym na lata 1963 - 1965. To stwo-
rzy³o dalsz¹ perspektywê rozbudowy i modernizacji Gubiñskich Zak³adów Obu-
wia.

Szanowny Czytelniku! W swoim artykule podj¹³em tylko temat pierwszego
etapu powstania i rozwoju Lubuskich Zak³adów Przemys³u Skórzanego "Cari-
na" w Gubinie. Jestem przekonany, ¿e wielu by³ych pracowników tego zak³adu
dysponuje dokumentami i fotografiami i z pewnoœci¹ bêdzie chcia³a siê nimi
podzieliæ, do czego gor¹co zachêcam.

Przez bramê tego zak³adu przesz³o tysi¹ce pracowników. W³o¿yli wiele wysi³-
ku w rozwój miasta oraz zak³adu, dlatego zachêcam do opisania dalszych losów
rozbudowy i funkcjonowania zak³adów, a¿ do jego rozwi¹zania w 1997 roku.

W artykule wykorzysta³em ustne relacje d³ugoletniej pracownicy tego zak³a-
du pani Mari Bronowskiej oraz w³asn¹ wiedzê i posiadane dokumenty z ponad
trzydziestu lat pracy w tym zak³adzie w którym rozpoczyna³em pracê w pierwsz¹
etapie jego tworzenia i funkcjonowania.

Gubin, dnia 26 listopada 2013 rok Jerzy Czabator

Rok 1886. Zakupiono now¹ maszynê do produkcji
obuwia
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Pod takim has³em, 12 paŸdziernika 2013 w godzinach 9.00 - 16.00 odby³a siê
wycieczka cz³onków Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej po wschodnim
terenie gminy Gubin.  Uczestnicy zapoznali siê z zabytkami, ciekawymi miejscami
i osobami pochodz¹cymi ze wsi: Zawada, Pole, Kaniów, Grochów, Przyborowice,
Dobre, £azy, Chêciny, Chociejów, Gêbice. Udzia³ w wycieczce wziêli: Kazimiera i
Jerzy Czabator, Olga i Jan Ficnerowscy, Zygfryd Gwizdalski, Urszula Kondracik,
Adolf Leda, Janina Lisiak, Wies³aw £abêcki, Barbara i Stefan Pilaczyñscy, Alek-
sandra Poraszka, Brygida i Waldemar Rasiñscy, Irmgard Schneider, Józef Wójto-
wicz i Jerzy Zawadzki.

Zawada - ³u¿yckie, sorbisch Zawod - niemieckie, deutsch Saude
W roku 1357 wieœ pojawi³a siê w dokumentach pod nazw¹ Sauwade.
By³a so³tys El¿bieta Smolenkiewicz w kilku zdaniach zaprezentowa³a dzieñ

dzisiejszy Zawady. W miejscowoœci jest 29 domów, nowy budynek leœniczego. Po-
kaza³a pomnik, (teraz "ala kapliczka") postawiony w latach dwudziestych XX wie-
ku ku chwale poleg³ych ¿o³nierzy niemieckich w I wojnie œwiatowej. Pani I.Schne-

Wycieczka "Wschód gminy Gubin" -
dziedzictwo kulturowe wczoraj i dziœ
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ider z sentymentem zatrzyma³a siê przy placu, gdzie przed wojn¹ znajdowa³a
siê posesja jej babci ze strony matki i na pami¹tkê wziê³a stamt¹d kamyk. W
okresie przedwojennym siostry wybiera³y siê od czasu do czasu na tañce do
tzw. "Per³owego M³yna". Dziœ s¹ tam resztki muru. Babcia mieszka³a w Saude,
obecnie nie ma œladu po domu. Gospodarstwo w przedwojennej Zawadzie by³o
drugim pod wzglêdem wielkoœci.

Pole - ³u¿. Pólo - niem. Pohlo
Pod nazw¹ Pule nadmieniono w dokumencie urzêdowym w 1363 roku. Do

wsi nale¿a³ folwark, m³yn wodny, owczarnia,  póŸniej nadleœnictwo.
Anna Hajnas, ¿ona so³tysa, na co dzieñ prowadz¹ca sklep Gminnej Spó³-

dzielni "Samopomoc Ch³opska" opowiedzia³a m.in., ¿e we wsi jest 50 domów,
ale tylko trzy osoby s¹ rolnikami. Kilku m³odych pracuje w lesie.

Kaniów- ³u¿. Kañjow - niem. Kanig
Wspomniano o wsi, wtedy pod nazw¹ Kamenick, po raz pierwszy w doku-

mencie w roku 1527. By³y równie¿ nazwy Kameink, Kanicker Mühle, które
mog³y byæ identyczne z Pohloer Wassermühle. W nazwie jest zasugerowane,
¿e istnia³ tam wodny m³yn. Wieœ podlega³a dziedzicom w Brodach.

Weronika Mazur opiekuje siê koœcio³em filialnym pw. Matki Boskiej Fa-
timskiej. Obok,  gdzie by³a stara œwi¹tynia, jest plac zabaw.

W 1961 r. Walenty A. Robowski napisa³ "W Kaniowie widzimy ruiny wypa-
lonego koœció³ka z XIX w. Za wiosk¹ znajduje siê m³yn".

W centrum wsi, bli¿ej posesji nr 16, so³tysa Henryka Basznicy roœnie wi¹z
szypu³kowy (Ulmus laevis) o obwodzie ponad 282 cm i wysokoœci 25 metrów;
ujêty w rozporz¹dzeniu wojewody lubuskiego w 2007 roku jako pomnik przy-
rody Z Kaniowa mo¿na dojechaæ do Czeklina, wsi, która zniknê³a po 1990
roku. Przed wojn¹ nazwa Schegeln z 208 mieszkañcami. Pad³o Pañstwowe
Gospodarstwo Rolne i wiekowy d¹b, symbol Czeklina.

Grochów - ³u¿. Grochow - niem. Grocho
 Wieœ wymieniono pierwszy raz w dokumentach w roku 1588. Nale¿a³ do

niej m³yn. W XVI w. by³a to wieœ wasali panuj¹cych w³adców na posiad³o-
œciach Forst - Brody.

W czasie II wojny œwiatowej, w tej wsi jak i w setkach innych  miejscowo-
œci, wykorzystywano Polaków jako robotników przymusowych.

Na koñcu wsi, na murze stodo³y zachowa³ siê napis w jêzyku rosyjskim z
okresu walk Armi Radzieckiej z Niemcami w 1945 roku. Tam gdzie swietlica
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by³ szpital polowy. So³tys Katarzyna Majkowska, pracuj¹ca w firmie budowla-
nej, mieszka tutaj piêæ lat. „Porzuci³a" Jeleni¹ Gorê i Berlin, aby z rodzin¹
zamieszkaæ na pieknej Ziemi Gubiñskiej, w ubogiej miejscowoœci. W domu
so³tysowej mieszka³ wczeœniej pan Stachowicz. Kupili tutaj domy ludzie z Da-
nii, Œl¹ska i Szczecina. Stoj¹ pustostany, dwa budynki spalone. Jest w sumie
28 budynków.

Przyborowice - ³u¿. Cygrin - niem. Tzschiergern, od 1937 Schiegern
Pisano wioskê jako Zcigerin, Scieger, Tzschiegern, Zschiegern. Po raz pierw-

szy wymieniono w dokumentach urzêdowych w 1357 roku. Po kilkakrotnej
zmianie panuj¹cych, w 1810 r. podzielona, sta³a siê w³asnoœci¹ miejscowych
ch³opów. Miejscowoœæ nie zachowa³a pierwotnego typu wsi.

Obecnie so³tysem jest Zbigniew Lider (dom nr 11, wczeœniej mieszka³ tutaj
Langiewicz), który podj¹³ wycieczkowiczów w nowej œwietlicy. Œwietlicê zro-
biono z obiektu, w którym by³y tylko cztery œciany. Mieszkañców wsi - 56 (osie-
dli³ siê te¿ cudzoziemiec z Niemiec). Wczeœniej so³tysami wsi byli m.in. Jolan-
ta i Czes³aw Ni¿yñscy, pan Bielecki.

Dobre - ³u¿. Dobryñ - niem. Dobern
Wieœ wymieniono po raz pierwszy 17 paŸdziernika 1527 roku jako Dobrin

(Homagb. I Bl. 6a). Maj¹tek podzielono w 1928 roku. "Budynki mieszkalne
stoj¹ zwrócone grzbietami dachów równolegle do ulicy, natomiast zabudowa-
nia gospodarcze obramowuj¹ podwórze." - napisa³a Ewa Lukas-Janowska. W
ksiêdze parafialnej rejestruj¹cej wiernych z r. 1967/8 (status animarum) zano-
towano czternaœcie rodzin przyjmuj¹cych ksiêdza z wizyta duszpastersk¹, ra-
zem 60 osób. Wszystkie rodziny wsi przyjê³y ksiêdza. Obecnie mieszka tutaj
38 osób. Jedno so³ectwo wspólne z Przyborowicami.

£azy - ³u¿. £az - niem. Laaso (Loes, Der Lasische)
Wiejska osada Loeß (Loes) - bo pod t¹ nazw¹ zapisano w dokumencie £azy

16 paŸdziernika  1527 roku (Homagb. I Bl. 5a) - nale¿a³a do maj¹tku Amtitz.
Nazwa Laeß zapisana 18 wrzeœnia 1538 (ebd Bl. 36a). £azy to niewielka wieœ
ze œlepymi uliczkami, w której zachowa³a siê stara cegielnia z prze³omu XVIII/
XIX wieku.

Œwietlicê zaadoptowano na kaplicê; w niedzielê Mszê œwiêt¹ odprawia ksi¹dz
ze Starosiedla. Zdun Józef Kotwicki przekaza³: - W tym budynku, gdzie ka-
pliczka w czasie wojny by³ burdel. Chomont, robotnik przymusowy, dobry szu-
ler, gra³ tam w karty.  W £azach zwiedziliœmy zniszczony cmentarz przedwo-
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jenny, usytuowany na malym wzniesieniu, na skraju wsi i lasu. Pani I. Schne-
ider na jedenej z p³yt nagrobnych odczyta³a: Johan Carl Eduard Eckert geb. 6.
Januar 1843 gest 15. Mai 1876. Na kikutach kilku grobów zapaliliœmy znicze pa-
miêci.

Chêciny - ³u¿. Saskojce - niem. Sachsdorf
So³tys, pochodz¹cy z Sieradza, Rafa³ Janiak mieszka w domu pochodz¹cym z

1896 roku. W centrum wsi jest zarybiony staw, obok stoi stara, drewniana remiza.
Jak nas poinformowano, za poprzedniego "wójta Edwarda Aksamitowskiego by³a
przeznaczona do rozbiórki, obecnie po remoncie ma byæ magazyn wsi". Nikt nie ma
krów. Obok posesji so³tysa by³a owczarnia zwana "Pañsk¹ obor¹", podleg³a pod
Spo³dzielniê Kó³ek Rolniczych. Mieszka 47 osób (siemioro dzieci). Nowy dom z
obory zrobi³ Rados³aw Pluciñski.

Chociejów - niem. Göttern (Gotterisch)
Z Chociejowem identyfikowano œredniowieczn¹ nazw¹ Gotheiuua.
Typowa wieœ brandenburska. Rudolf Lehmann poda³, ¿e w dokumencie z 1

maja 1000 roku wymieniono Gotheiuua (DO III 359 S. 788; Cod dipl. Anh. I S. 70
Nr. 90), póŸniej Gattir 1452 (Riedel B V S. 19), Gotter 17 X 1527 (Homagb. I Bl. 14
b).

W roku 1933 we wsi mieszka³o 117 osób, szeœæ lat póŸniej, w czasie rozpoczêcia
wojny przez Niemcy by³o 100 mieszkañców.

Gêbice - ³u¿. Homœika - niem. Amtitz, Amptitz, Ambtitz
Po raz pierwszy odnotowano nazwê miejscowoœci jako Ompticz 19 paŸdzierni-

ka 1357 roku. Nastêpnie Ampticz (5.05.1449). Tutaj, w radosnej, muzyczno-œpiew-
nej atmosferze dziêki so³tysowi Henrykowi Garwonowi (gitara), jego 12-letniej cór-
ce Karolinie (skrzypce) i ¿onie Halinie, przy ognisku zakoñczono wycieczkê. So³tys
mieszka tutaj 11 lat.

Przewodnikami historycznej wycieczki byli: Jerzy Czabator i Wies³aw £abêcki,
który merytorycznie opracowa³ wyprawê. Kolejna na wiosnê, wzd³u¿ Nysy £u¿yc-
kiej, po³udnie gminy Gubin.

W. £abêcki
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Na tej cyklicznie ukazuj¹cej siê stronie naszego Biuletynu SPZG staramy
siê Szanownym Czytelnikom przybli¿yæ osoby niezwyczajne. Czêsto ma³o
znane, ale tak wiele znacz¹ce kiedyœ w ¿yciu miasta. Goœci³y na tej stronie
osoby powszechnie znane nie tylko w Gubinie, ale i w kraju, urodzone lub
zwi¹zane z Ziemi¹ Gubiñsk¹.

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

O kolejnoœci decyduj¹ mo¿liwoœci pozyskania materia³ów. Dziœ Honoro-
wy Obywatel Gubina

Nikodem Melerowicz
Nikodem Melerowicz urodzi³ siê 14 wrzeœnia

1919r. W Piotrkowie w woj .poznañskim w rodzinie
w³oœciañskiej. Po ukoñczeniu szko³y powszechnej,
do wybuchu II wojny œwiatowej pracowa³ na gospo-
darstwie rolnym rodziców. W czasie okupacji nie-
mieckiej zatrudniony by³ na gospodarce ko³o Wolsz-
tyna u Niemca Heindricha Redlicha, dziêki czemu
unikn¹³ wywózki na przymusowe roboty w g³¹b Nie-
miec. Mia³ szczêœcie, gdy¿ stosunki jego z rodzin¹
Redlichów uk³ada³y siê bardzo dobrze, do tego stop-
nia, ¿e po wojnie wzajemnie siê odwiedzali, oczywi-
œcie w czasie, gdy by³o to ju¿ mo¿liwe.

Gdy H.Redlicha w koñcowej fazie wojny zabra-
no na front, zosta³ polskim gospodarzem na niemieckiej gospodarce.

Ca³e jego ¿ycie powojenne by³o ju¿ zwi¹zane z kolej¹. W maju 1945r, po odpo-
wiednim przeszkoleniu, w grupie czternastu kolejarzy przyjecha³ do Gubina, a
w³aœciwie na stacjê kolejow¹ w Guben, gdzie kwaterowa³ w budynku dworcowym,
a zatrudniony by³ przy obs³udze ruchu poci¹gów. Z ma³ymi przerwami pracowa³
tam do roku 1949, nastêpnie po zdaniu stosownych egzaminów zosta³ dy¿urnym
ruchu na stacji kolejowej w Gubinie. Przepracowa³ na tym stanowisku do czasy
przejœcia na emeryturê w 1979 roku. Jak twierdzi³ o kolei móg³by mówiæ godzina-
mi. Odnoœnie jego przyjazdu do Gubina, to rzeczywiœcie przyjecha³ salonk¹, z or-
kiestr¹, jak pisz¹ "Wiadomoœci Gubiñskie" nr.22/2005, ale zrz¹dzi³ to przypadek.



80  Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

Otó¿, 10 maja 1945 roku z grup¹ kolejarzy dotar³ On do Krosna Odrzañskiego
(wówczas Krosna Wlkp.). Po trzech dniach grupa zosta³a za³adowana do wspo-
mnianej ju¿ salonki, któr¹ jecha³a orkiestra kolejowa na uroczystoœæ otwarcia wy-
remontowanego, granicznego mostu kolejowego Gubin-Guben. W 1946 roku za-
war³ zwi¹zek ma³¿eñski z Boles³aw¹ Koster¹ (ur. 192 lr.), z któr¹ zna³ siê jeszcze w
okresie wojny. W Gubinie zamieszkali w domu przy ul. Wojska Polskiego, i by³o to
ich pierwsze i ostatnie mieszkanie przez ponad 60 lat. W 1948 roku urodzi³ im siê
syn Jerzy, a w 1951 córka Halina. Dochowali siê wnuków- Kasi, Marty, £ukasza,
Beaty i Marcina, oraz piêcioro prawnuków. Po przejœciu na emeryturê pan Niko-
dem zajmowa³ siê ogródkiem (15 arów), hodowa³ kury i króliki, co by³o jego hobby
od " zawsze". Nadwy¿kami plonów dzieli³ siê z potrzebuj¹cymi. Papierosów prak-
tycznie nigdy nie pali³, trunków alkoholowych u¿ywa³ - jak Pawlak z "Samych
swoich" - "dla zdrowotnoœci". W 1995r. by³ jednym z za³o¿ycieli Stowarzyszenia
Pionierów Miasta Gubina ( obecnie Stowarzyszenie Gubiñskich Pionierów), przez
dwie kadencje pe³ni³ funkcjê skarbnika.

W grudniu 2005 roku na wniosek Stowarzyszenia Pionierów Miasta Gubina,
uchwa³¹ Rady Miejskiej nadano Mu tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Gubina.
Z posiadanych wyró¿nieñ i odznaczeñ (m.in. Z³oty Krzy¿ Zas³ugi) najbardziej sobie
ceni³ odznakê "Przoduj¹cy kolejarz". Zmar³ 16 grudnia 2011 roku, ¿ona Boles³awa
zmar³a 6 sierpnia 2013roku. Oboje spoczywaj¹ w jednym grobie na Cmentarzu
Komunalnym w Gubinie. W pogrzebach wziêli udzia³ cz³onkowie Stowarzyszenia
Gubiñskich Pionierów, oraz licznie mieszkañcy Gubina.

A.Leda


