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SPZG prosi o 1% podatku
Znowu strzeli³ rok. Kolejny, w miarê pomyœlny. Uda³o siê zrealizowaæ
szereg ciekawych przedsiêwziêæ, g³ównie dziêki tym, którzy pomagaj¹ i daj¹
nadziejê. mam tu na myœli przede wszystkim tych, którzy zdecydowali siê
przekazaæ nam 1% podatku. Uzbiera³a siê tego w miarê przyzwoita sumka
(trochê ponad 4 tys. z³otych), dziêki której mogliœmy "rozwin¹æ" skrzyd³a,
utrzymaæ, a nawet nieco podnieœæ, poprzeczkê. Za przekazane pieni¹dze
pozwoliliœmy sobie z³o¿yæ pisemne podziêkowania wszystkim tym, którzy
obdarzyli nas 1% i pozwolili na publikacjê danych osobowych.
Przed nami kolejny rok wytê¿onej pracy. Apetyt roœnie nam w miarê
potrzeb i pomyœlnych dokonañ. Codzienne i owocne funkcjonowanie organizacji wymaga stosowych nak³adów, nie tylko fizycznych ale i finansowych.
Wiele dobra przynosi wsparcie naszych dzia³añ przez dofinansowanie w ramach zadania publicznego og³aszanego przez burmistrza Gubina. Tak¿e
nieocenion¹ jest codzienna pomoc wielu cz³onków i sympatyków stowarzyszenia. Cieszy dostrzeganie naszego wysi³ku, a jednoczeœnie jest to zobowi¹zuj¹ce do dalszego dzia³ania.
Dlatego po raz kolejny zwracam siê do Pañstwa z proœb¹ o przekazanie
tegorocznego 1% podatku dla Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej KRS 0000203707.
Z powa¿aniem - prezes SPZG Stefan Pilaczyñski
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Urodzi³a siê 24.03.1934 r. w Ko³pinie, powiat Bia³a Podlaska. Do szko³y
podstawowej chodzi³a w Dobratyczach, a szko³ê œredni¹ ukoñczy³a w latach
w Terespolu. Studia medyczne rozpoczê³a w Lublinie, a skoñczy³a w Gdañsku. Bêd¹c na sta¿u jako lekarz pediatra w Akademii Medycznej w Gdañsku przeczyta³a w gazecie medycznej, ¿e gubiñski szpital poszukuje lekarza. Bez zastanowienia w 1959 r. przyjecha³a z dwiema malutkimi córeczkami i mê¿em do naszego miasta. Zosta³a zatrudniona na oddziale pediatrii
gubiñskiego szpitala. Wspó³dzia³a³a z lekarzami tego oddzia³u w organizowaniu opieki nad dzieckiem, jednoczeœnie prowadzi³a poradniê dzieciêc¹.
Zorganizowa³a oddzia³ noworodkowy, który zosta³ pododdzia³em oddzia³u
po³o¿niczego.
W 1962 roku zdoby³a specjalizacjê w dziedzinie pediatrii i powo³ano j¹ na
stanowisko ordynatora oddzia³u noworodkowego. Zajmowa³a siê przede
wszystkim patologi¹ noworodków. W 1974 roku zosta³a ordynatorem oddzia³u dzieciêcego. W 1983 roku zorganizowa³a i wprowadzi³a opiekê nad
dzieæmi specjalnej troski. Z ¿yczliwoœci¹ szkoli³a m³odych pediatrów przekazuj¹c im swoj¹ solidn¹ wiedzê m.in. El¿bietê Stroñsk¹, Piotra Demutha,
Marka Jedrzejczaka, którzy pracuj¹ do dziœ w naszym mieœcie i powiecie.
Spo³ecznie pe³ni³a opiekê nad dzieæmi niepe³nosprawnymi. Konsultowa³a
przychodnie lekarskie na terenie gminy wiejskiej zapewniaj¹c w³aœciw¹
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opiekê nad dzieæmi. By³a wspó³organizatorem poradnictwa konsultacyjnego
dla dzieci do trzeciego roku ¿ycia.
Eugenia Mochnacz by³a lekarzem dyspozycyjnym. O ka¿dej porze doby,
poza pe³nieniem dy¿urów, mo¿na by³o liczyæ na jej pomoc, bo najwa¿niejszy
by³ dla niej ma³y pacjent. W 1999 roku przesz³a na emeryturê ale nadal
wspomaga³a kadrê lekarsk¹ na terenie gminy wiejskiej. Oprócz pracy zawodowej udziela³a siê spo³ecznie. By³a aktywnym cz³onkiem PTTK, Klubu
Kobiet Niezale¿nych, Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. By³a
konsultantem w Towarzystwie Walki z Kalectwem, gdzie wspomaga³a swoimi fachowymi radami osoby niepe³nosprawne. By³a tak¿e zaanga¿owana w
¿ycie kulturalne naszego miasta. W konkursie literackim o "Z³ote Pióro" w
2000 roku zdoby³a wyró¿nienie za opowiadanie "Integracja przygraniczna".
Na krótko przed œmierci¹, 11 listopada 2013 roku, na wniosek œrodowiska lekarskiego miasta, zosta³a uhonorowana przez Radê Miejsk¹ tytu³em
"Zas³u¿ony dla Miasta Gubina".
Po d³ugiej i wyczerpuj¹cej chorobie zmar³a 4 grudnia 2013. Zosta³a pochowana w grobie obok mê¿a, który odszed³ do wiecznoœci we wrzeœniu ubieg³ego roku. (uk)

Zmar³ pu³kownik
Stanis³aw Berkieta
7 lutego br., w wieku 95 lat zmar³ w Londynie pu³kownik Stanis³aw Berkieta, ¿o³nierz 15. Pu³ku U³anów
Poznañskich, prezes Zwi¹zku ¯o³nierzy 5KDP. P³k
S.Berkieta by³ uczestnikiem legendarnych walk pod Monte Cassino i Ankon¹. Walczy³ w kampanii w³oskiej, dowodzonej przez gen. Andersa. Kilkukrotnie ranny podczas walk. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej osiedli³
siê w Wielkiej Brytanii.
Zakocha³ siê w naszym mieœcie w 1993 roku, kiedy
to by³ cz³onkiem grupy Kresowiaków maj¹cej na celu organizacjê przejêcia
tradycji Kresowych przez 5 Dywizjê Zmechanizowan¹ w Gubinie.
By³ mocno zwi¹zany ze œrodowiskiem Gubina i Ziemi Gubiñskiej, tak¿e
regularnym goœciem w³adz mieskich podczas wielu pobytów w Gubinie z
okazji œwi¹t dywizji, póŸniej 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej. (sp)
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„Z³ota Baszta” dla
Ma³gorzaty Czernik
Kapitu³a nagrody przyznawanej przez Stowarzyszenie
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej, tegoroczn¹ „Z³ot¹ Basztê”
przyzna³a Ma³gorzacie Czernik, mieszkance podgubiñskiego Witaszkowa. Nagrodê uroczyœcie wrêczono
podczas styczniowego Spotkania Noworocznego.

Magorzata Czernik (druga z prawej) w towaryzstwie zarz¹du SPZG

Pani Ma³gosia to bardzo skromna kobieta, a swoj¹ pasj¹ i skutecznoœci¹
przyczyni³a siê do promocji najmniejszej miejscowoœci gminy wiejskiej Gubin, w Polsce i w Niemczech.
Korzenie Ma³gosi pochodz¹ z Wielkopolski. Jej dziadkowie Marianna (r.
1910) i Antoni (1908) Barscy, przybyli do Starosiedla w roku 1947, a w 1960
r. osiedlili siê w Witaszkowie. Mama Ma³gosi to Genowefa Barska, po mê¿u
Godlewska. Ma³gorzata Czernik, jak i jej mama, zawsze by³a aktywna i
obecnie, od lat nale¿y do Ko³a Polskiego Stronnictwa Ludowego. By³a cz³onkiem Zarz¹du Miejsko-Gminnego PSL. Ma czworo dzieci: Dawida, Seba-
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stiana, Paulinê i Katarzynê. Zadba³a, i czyni to nadal, o wszechstronne
wykszta³cenie dzieci.
So³tysem wsi by³a 10 lat, tj. od lutego 2003 do marca 2013 roku.
Przyczyni³a siê do generalnego remontu wa¿nego zabytku - koœcio³a zbudowanego w 1749 roku. Obiekt wzniesiony w konstrukcji szachulcowej,
salowy, od strony prezbiterium zamkniêty trójbocznie, ma o³tarz z 1596
roku i ¿yrandol z pa³acu z Czarnowic. So³tys Ma³gosia Czernik przy
pomocy proboszcza parafii pw. œw. Jana od Krzy¿a ze Starosiedla ksiêdza Bogdana Kusiaka zmobilizowa³a i z³¹czy³a mieszkañców okolicznych
wiosek w jednym celu: odbudowa piêknej œwi¹tyni. Koœció³ek to Zabytkowa Pere³ka Dolnych £u¿yc, która ma duszê, jak byli i obecni mieszkañcy wsi. Koœció³ jest ozdob¹ miejscowoœci. Uda³o jej siê wyremontowaæ koœció³, który "móg³ paœæ". Woda la³a siê z dachu, œcieka³a wprost
na o³tarz, œciany nie trzyma³y. Mur pruski, z którego zbudowano koœció³
by³ otynkowany, ale pod tynkiem próchnia³o. Œwi¹tynia ledwo sta³a, ceg³y sypa³y siê, drewniane bele za chwilê "mia³y siê przewróciæ". Materialny rozpad œwi¹tyni by³ kwesti¹ czasu.
O pomoc w remoncie koœcio³a so³tys Ma³gosia zwróci³a siê do redakcji
Gazety Lubuskiej ju¿ w 2006 roku. Publikacje w gazecie przynios³y efekt.
Ma³gosia wtedy podkreœli³a: - Mam ¿al. G³êboki ¿al do ludzi, którzy siedz¹
za biurkiem a odpowiadaj¹ za losy naszego koœcio³a.
Ma³gosia nie mog³a spaæ po nocach, to jej upór doprowadzi³ do remontu zabytkowego koœcio³a. Skrzykniêci mieszkañcy dokonali rzeczy na
pozór niemo¿liwej - zebrali kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych. Porwaæ da³y
siê nawet najwiêksze niedowiarki. Z tacy, z festynów, z chodzenia po
domach, z Urzêdu Gminy Gubin. Pomogli dobrzy ludzie. I nie maj¹ w¹tpliwoœci, ¿e by³o warto. To przecie¿ ich koœció³. W 2008 r. zaczêto remont. Konserwator zabytków dorzuci³a 80 tys. z³ i by³o na œciany. Jednak wartoœæ prac przy œcianach i dachu siêgnê³a 310 tys. z³. Widz¹c
zapa³ mieszkañców i nie chc¹c robiæ œcian bez dachu - to wbrew zasadom
i zdrowemu rozs¹dkowi, wykonawca, szef firmy Lapis z ¯agania dokoñczy³ remont na przys³owiow¹ krechê. Ma³gosia wtedy wykrzycza³a: - To
paranoja, mieliœmy obiecan¹ pomoc z wielu stron, mia³y byæ dostêpne
pieni¹dze unijne. Nagle okazuje siê, ¿e nie dostaniemy wsparcia poniewa¿ byliœmy ... zbyt aktywni. Marsza³ek nie mo¿e wspomóc inwestycji
ju¿ zakoñczonej.
Poœwiecenia odbudowanego koœcio³a dokona³ biskup Pawe³ Socha 14
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grudnia 2008 roku.
Pani Ma³gosia nawet napisa³a w 2009 roku pismo z proœb¹ o pomoc
finansow¹ do Muzeum Zbiorów Antyków w Berlinie, gdzie przechowywany jest scytyjski skarb z Witaszkowa z 1882 r. - tzw. z³ota ryba. OdpowiedŸ przysz³a negatywna, ale dyrektor muzeum zaprosi³ mieszkañców
Witaszkowa do muzeum gdzie "by³by zaszczycony powitaæ ich w Berlinie".
Remont koœcio³a sp³acono dopiero w lipcu 2011 roku, dziêki refundacji
Lubuskiego Konserwatora Zabytków (ca³kowity koszt 350 tys. z³).
Ma³gosia wspomnia³a: - Najbardziej ba³am siê, gdy konstrukcja zaczê³a trzeszczeæ podczas prostowania. Robotnicy opasali koœció³ stalowa lin¹
i zaczepili j¹ do traktora. Powolutku, powolutku... I œciany stanê³y wysoko. PóŸniej z powrotem trzeba by³o wymurowaæ œciany, pomalowaæ,, a na
koñcu po³o¿yæ now¹ dachówkê ceramiczn¹ zamiast dotychczasowej metalowej.
Remont zrealizowano zasad¹ naprawy "drewno - drewnem" z najwiêkszym poszanowaniem substancji autentycznej (drewna i dawnego wype³nienia œcian). Uzupe³nienia konstrukcji wykonano z tego samego rodzaju
drewna przy zachowaniu analogicznych przekrojów i uk³adu s³ojów, z dok³adnym odtworzeniem oryginalnych kszta³tów i wymiarów istniej¹cych
z³¹cz ciesielskich i zamków. Szczegó³owe rozwi¹zania naprawcze musia³y
byæ uzgodnione z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Ma³gorzatê Czernik w 2010 roku doceni³ minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, wyró¿niaj¹c J¹ srebrn¹ odznaka "Za
opiekê nad zbytkami"
Ma³gosia Czernik wraz z mam¹ opiekuje siê na co dzieñ koœcio³em w
Witaszkowie i z wielk¹ przyjemnoœci¹ otwiera bramê œwi¹tyni dla wszystkich chc¹cych zwiedziæ koœció³, zapoznaæ siê z zabytkiem, pomodliæ oraz
pos³uchaæ opowieœci Ma³gorzaty Czernik i Genowefy Godlewskiej. Pani
Ma³gosia przekaza³a kilka przedmiotów przedwojennych i wspó³czesnych
do Izby Muzealnej Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Pomog³a
regionalistom z SPZG uporz¹dkowaæ teren przy koœciele i ze œmieci wydobyæ przedwojenne p³yty nagrobne, z których zrobiono ma³e lapidarium.
W³¹czy³a siê w rozwój dziedzictwa kulturowego regionu, sta³a siê jednym z kreatorów to¿samoœci lokalnej. (w³)
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Ferie na Wzgórzach
Gubiñskich

Uczestnicy wycieczki z opiekunami na Wzgórzu Engelmana

Z inicjatywy pracowników Gubiñskiego Domu Kultury prowadz¹cych
ferie zimowe w mieœcie, zorganizowano wycieczkê po Wzgórzach Gubiñskich.
Przewodnikami byli cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej
Jerzy Czabator i Wies³aw £abêcki.
Dzieci w ró¿nym wieku, nie tylko z Gubina (kilkoro przebywa³o na feriach w Gubinie u wujostwa, dziadków, np. z £ochowic, Krosna, Osiecznicy, Bie¿yc) zapozna³y siê z ciekawymi miejscami Wzgórz Gubiñskich. Najpierw zwiedzili Wzgórze Wielkanocne gdzie do dziœ jest usytuowany Stary
Cmentarz, tak¿e Szko³a Podstawowa nr 2, a obok niej zbiornik wodny, czêsto nazywany nies³usznie murem obronnym.
Gubiñskie wzgórza, powsta³e w epoce lodowcowej, przed laty dzia³a³y jak
magnes na mieszkañców i goœci z okolic i Berlina. Ich tajemniczy urok
wychodzi³ siê z niespotykanego widoku kwitn¹cych na zboczach drzew owocowych i kolorowych ³¹k nizinnych
Na koñcu ulicy Ró¿anej zobaczyliœmy pozosta³oœci po otwartej 1 kwiet
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nia 1860 r. restauracji wybudowanej tu przez Eduarda Engelmanna (st¹d
nazwa wzgórza). Obok restauracji widaæ œlady ogrodu kawowego, pod wielka lip¹ z szerok¹ koron¹. Wed³ug legendy posadzono j¹ w roku 1825 przez
pomy³kê odwrotnie, korzeniami do góry, a koron¹ do ziemi.
Przed wejœciem na teren po restauracji mo¿na zobaczyæ resztki przedwojennego zbiornika wodnego, z wyszczerbionym w niedawnej przesz³oœci fryzem. Dalej ogl¹daliœmy romantyczne miejsce - Einsame Fichte (Samotny
œwierk), pod którym sta³a kiedyœ ³awka i by³a wielk¹ atrakcj¹.
Wie¿ê Bismarcka dzieci ogl¹da³y na starych fotografiach. Po niej pozosta³o miejsce i rozrzucone fragmenty wie¿y wysadzonej w 1945 roku przez
Niemców. Niektóre wykorzystano do usypania wzniesieñ na radzieckie radary. Budowa wie¿y Bismarcka realizowana by³a pocz¹wszy od roku 1905
przez mistrza murarskiego Bruno Schneidera. Powsta³a ona na wzniesieniu zwanym Bäros-Höhe.
Ze wzgórzami wi¹¿e siê tak¿e wspania³y rozwój miasta, okolicznych wsi
i praca dla wielu mieszkañców. Tu wydobywano glinê (na ceg³y robione w
miejscowych cegielniach) i wêgiel brunatny (wykorzystywany w fabrykach
w erze maszyn parowych) oraz piasek i ¿wir.
Co dawa³y owoce i warzywa z sadów i pól? Na przyk³ad soki, szampan,
wino czy kilkanaœcie wagonów sa³aty dziennie wysy³anych do Berlina. Przeróbk¹ owoców zajmowa³y siê w mieœcie 22 zak³ady.
Klimat, widoki, drzewa, krzewy, szczególnie w okresie wiosny-lata (w
innych porach roku by³ inny urok) oraz restauracje, winiarnie i cukiernie
sprawia³y, ¿e kwit³a turystyka. Nawet krzese³ka i stoliki dla nich produkowano w miejscowych fabrykach.
Jednak po wojnie ginêli tutaj ludzie. Przez wiele lat wzgórza by³y niedostêpne i groŸne. Ukryte miny niejednego mieszkañca pozbawi³y ¿ycia. St¹d
powszechnie spotykana nazwa - Góra œmierci.
M³odzie¿ z uwag¹ s³ucha³a opowieœci o dawnym uroku Wzniesieñ Gubiñskich. Szkoda, ¿e wszêdzie towarzyszy³ nam widok niechcianych œmieci.
Wydaje siê, ¿e o problemie trzeba mówiæ przy ka¿dej okazji.
Wies³aw £abêcki
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J.Lewandowski "To tylko
dziesiêæ kilometrów"

Po autograf ustawi³a siê spora kolejka

Mocnym akcentem wydawniczym na koniec 2013 roku by³a nowa publikacja,
tym razem autora, który "pope³ni³" debiut pisarski. To Julian Lewandowski, skromny gubinianin, tu urodzony i wychowany. I zapewne ma³o kto wie, ¿e od 20 lat
dok³adnie opisuje on ptasie ¿ycie na mokrad³ach. Swoje doœwiadczenia i obserwacje
spisa³ i sfotografowa³ i dziêki finansowemu wsparciu PGE Gubin Sp. z o.o. móg³
przekazaæ w postaci barwnej, profesjonalnie wydanej ksi¹¿ki. Na 170 stronach ksi¹¿ki
pod tytu³em "To tylko dziesiêæ kilometrów. Gubiñskie Mokrad³a" opisa³ faunê i florê
¿yj¹c¹ na kilkudziesiêciu hektarach w rejonie dawnego lotniska za stacj¹ kolejow¹.
By obejœæ i podziwiaæ ca³y teren Gubiñskich Mokrade³ trzeba pokonaæ 10 kilometrów. Autor czyni³ to wielokrotnie, gdy¿ na co dzieñ, oprócz wo¿enia pasa¿erów taksówk¹, wspó³pracuje z Zak³adem Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz Wydzia³em Biologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z takich miêdzy
innymi dzia³añ powsta³a ta nader ciekawa publikacja, której wydania podjê³o siê
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.
14 lutego w goœcinnych progach czytelni Miejskiej Biblioteki Publicynej autor
promowa³ ksi¹¿kê licznie zgromadzonej widowni. Promocjê prowadzi³ prezes
SPZG Stefan Pilaczyñski. (sp)
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WoŸny Geller
Czêsto prezentujemy szefów instytucji, ludzi ze "œwiecznika", honorowych obywateli. Warto przedstawiaæ i innych. Przecie¿ ka¿dy cz³owiek ma
do spe³nienia jak¹œ rolê. Wszyscy jesteœmy jednakowo wa¿ni i równi, co
najlepiej widaæ na cmentarzu w Zaduszki. Teraz przypomnê wieloletniego
woŸnego z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gubinie, Stanis³awa Edmunda
Gellera.
Urodzi³ siê w Józefatowie, ko³o Skierniewic.
PóŸniej mieszka³ w Warszawie. W metryce koœcielnej zapisano prawdziw¹ datê urodzin 23
marca 1926 roku. Jednak w dowodzie osobistym i na grobie zapisano urodziny 23 marca
1928 ("zrobiono" go m³odszym o 2 lata, spisuj¹c datê chrztu; ochrzczono Stasia Gellera jak
mia³ dwa lata). W stolicy ukoñczy³ gimnazjum
ogólnokszta³c¹ce (1948). W Warszawie pracowa³ w ambasadzie niemieckiej. W 1951 r. o¿eni³ siê z Emili¹ z d. Szymczak. Mieszka³ z ¿on¹
w mieszkaniu o powierzchni 17 m?. Nie przydzielono mu wiêkszego mieszkania, ale zaproStanis³aw Geller
ponowano pracê w Gubinie lub na czeskiej granicy. Wybra³ Gubin, gdzie otrzyma³ pokój goœcinny, póŸniej mieszkanie na ulicy 1 Maja 20. W zagospodarowaniu mieszkania pomóg³ miejscowy proboszcz. Pracowa³ w urzêdzie celnym. Absorbuj¹ca, nocna praca spowodowa³a pierwszy zawa³ serca. Osiem tygodni le¿a³
w szpitalu pod opiek¹ doktora Tadeusza Kunickiego, który przez znajomego
za³atwi³ kilkumiesiêczne leczenie w oœrodku rz¹dowym w Warszawie. ¯ona
z siedmiomiesiêczn¹ córk¹ dojecha³y do Warszawy, do teœciowej. W tym czasie wszystkie rzeczy usuniêto z jego mieszkania w Gubinie, po prostu bez
przyczyny zosta³ wyrzucony z mieszkania. Po powrocie do Gubina, wynaj¹³
pokój u Bogumi³a Góralczyka. Wznowi³ pracê w urzêdzie celnym, ale zwolniono go, bo za d³ugo chorowa³. Podj¹³ pracê w Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej przy ul. S³owackiego, jednak zredukowano etaty. Zatrudni³ siê
w Polskim Czerwonym Krzy¿u. Po likwidacji PCK, znowu by³ bez pracy.
Od 1963 roku do 1993 roku, prawie 30 lat pracowa³ jako woŸny i dodatkowo jako palacz centralnego ogrzewania w gubiñskim LO. A w ogóle to
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robi³ prawie wszystko,
bo i zakupy sprzêtu,
materia³ów biurowych,
œrodków czystoœci. Kierowa³ zespo³em piêciu
sprz¹taczek. Bardzo
mile wspomina³ tam
pracê. Z szacunkiem
wypowiada³ siê o dyrektorach: Józefie Muzgu, Edwardzie Wo³oszynie, W³odzimierzu
Rogowskim, Kazimierzu Jerzym Kobusie.
Matury prze¿ywa³ z
uczniami, na studniów- Od lewej: Emilia Geller, córka Urszula (po dyplomie lekarza,
ki by³ zapraszany z AM Poznañ), Stanis³aw Geller i córka Joanna
¿on¹. Uczniowie szanowali go. By³ cz³onkiem Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego od 1 wrzeœnia
1954 roku. ¯y³ szko³¹ od rana do nocy, bo w liceum by³a te¿ szko³a dla
pracuj¹cych. Nie by³o mu obce ¿adne zagadnienie, które dotyczy³o procesu
dydaktyczno-wychowawczego. Wszak czêsto mówi siê, ¿e woŸny jest "wa¿niejszy" ni¿ dyrektor.
Na emeryturze utrzymywa³ kontakt ze szko³¹. Czêsto tutaj przychodzi³.
Jedna córka Urszula Pañczak pracowa³a jako lekarz pediatra w Skierniewicach, nastêpnie w Mogielnicy (gdzie mieszka), a obecnie jest lekarzem
rodzinnym i pediatr¹ w Belsku Du¿ym (ko³o Grójca). Druga córka Joanna
Markowska pracowa³a w Urzêdzie Miejskim do 2011 r., teraz w spó³ce Akromar. Syn Jan, w wieku 21 lat zgin¹³ na drodze blisko Lubska, jad¹c motorowerem.
Stanis³aw Geller zmar³ 16 stycznia 2009 roku. Pochowany jest na cmentarzu gubiñskim w grobie z ¿on¹ Emili¹ (29.03.1932-23.02.2008).
Powy¿szy tekst napisa³em na podstawie wywiadu uczennic klasy IIIb
LO Agnieszki Piaseckiej i Patrycji Olek, zamieszczonego w Panorama piêædziesiêciolecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Gubinie 1945-1995, wydanie
1995, s. 42-44 oraz rozmowy z córk¹ Joann¹ i nauczycielk¹ prosz¹c¹ o zachowanie anonimowoœci.
Wies³aw £abêcki
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Zmar³a Stanis³awa
Nowakowska
W wieku 90 lat, 29 listopada 2013 roku zmar³a Stanis³awa Nowakowska. Nie by³oby w tym fakcie mo¿e i nic nadzwyczajnego, bo codziennie ktoœ
od nas odchodzi, kogoœ ¿egnamy odprowadzaj¹c na miejsce ostatniego przeznaczenia cz³owieka. Jednak wspominam gubiniankê, Pioniera Gubina,
Stanis³aw¹ Nowakowsk¹, gdy¿ by³a ona "w³aœcicielk¹" aktu ma³¿eñstwa nr
1. Jej niecodzienny œlub z Telesforem Nowakowskim (1915-1998) z 10 listopada 1945 r. odnotowano w aktach jako pierwszy w zdobytym Gubinie. Œlubu
w holu remontowanego budynku udzieli³ burmistrz Piotr Samborski, a wpisu
jak powiedzia³a mi w 2006 pani Stanis³awa "dokonano w ksi¹¿ce niemieckiej, ledwo j¹ znaleŸli". Œwiadkami byli pan Rogala, kierownik robot i murarz Stachowicz. Œlubu koœcielnego 25 listopada 1945 w koœciele Trójcy
Œwiêtej udzieli³ ksi¹dz niemiecki. Ponad szeœædziesi¹t lat póŸniej pani Stanis³awa pamiêta³a: "Okna by³y pozamykane a duchowny spóŸni³ siê, bo
œwieci³ wczeœniej szpital i most na Lubszy. Ksi¹dz zwraca³ siê do nas ³aman¹
polszczyzn¹ z wyrazami niemieckimi. Do œlubu koœcielnego przyst¹pi³y wówczas trzy pary, w tym pani £ukaszewska. (...) Wesele odby³o siê bez jakiejkolwiek muzyki. Mama przywioz³a poci¹giem z poznañskiego trochê drobiu,
miêsa i ciasto".
Stanis³awa Nowakowska z d. £ysiak urodzi³a siê 1 kwietnia 1924. Jej i
mê¿a rodowód pochodzi z du¿ej wsi Dobros³owo, 20 km od Konina. Telesfor
Nowakowski w czasie wojny by³ na robotach przymusowych w Niemczech.
W sierpniu 1945 przyjecha³ z rodzin¹ do Koperna, gdzie pracowa³ przy ¿niwach.
Wies³aw £abêcki

Jubilatka ze Stargardu
Mieszkankê Stargardu Gubiñskiego, Stanis³awê Kwiatkowsk¹ c. Jana
Kocura i Anieli Gardeckiej urodzon¹ 30 stycznia 1924 Zakoœciele pow. Moœcicka woj. Lwów pozna³em w gubiñskim Zak³adzie Opiekuñczo-Leczniczym.
Zak³adem, który istnieje dwa lata (od 19 stycznia 2012), kieruje Wioletta Jêdrzejczyk.
W tej placówce zdrowia obchodzi³a jubileusz urodzin. Na 90-lecie pani
Stanis³awy tort przygotowa³a córka Barbara Szym³owicz. Wnuczka Anna
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No, mieszkaj¹ca w USA, przys³a³a
kwiaty i s³odycze. Stanis³awa
Kwiatkowska ma 15 wnuków i 12
prawnuków (w tym 3 ch³opców).
Pani Stanis³awa jest kobiet¹ utalentowan¹, potrafi mówiæ wiersze i
œpiewaæ piosenki wymawiaj¹c je od
koñca np. POLSKA - AKSLOP.
Umie zaœpiewaæ Mazurek D¹browskiego "od koñca". Mieszka³a na
Kresach Wschodnich. Pewnego
razu, gdy mia³a 11 lat, przyszed³ z
koœcio³a brat, który s³u¿y³ do Mszy
Œw. jako ministrant. Powiedzia³, ¿e
uczyli siê kolêdy po ³acinie. Zapyta³
siê siostry: - Stasiu, czy zaœpiewasz
j¹ „od ty³u”?. Na przyk³ad: "Pasto- Stanis³awa Kwiatkowska
res lokwentem audite, nobiskum kantate": a „od ty³u” "Serotsap metnewkol
etidua, muksibon etatnak". I od tego zaczê³o siê. Zauwa¿y³a, ¿e ma talent w
mówieniu s³ów, zdañ w taki nietypowy sposób. Podkreœli³a: - Samej mi na
myœl to przysz³o i bez nauki, od razu umia³am. Mam bardzo dobr¹ pamiêæ.
Takim mówieniem od ty³u, by³ zaszokowany jeden Niemiec, profesor, podczas II wojny œwiatowej.
Po œmierci papie¿a Jana Paw³a II u³o¿y³a wiersz, koñcz¹cy siê s³owami:
... W naszych sercach jak ¿y³eœ tak ¿yjesz, ukochany nasz Ojciec Œwiêty!
Ojciec jej by³ malarzem, malowa³ obrazy w koœcio³ach, restaurowa³ dwory i pa³ace. Spad³ z rusztowania, by³ sparali¿owany, ale dorabia³ na zycie
naprawiaj¹c zegarki lew¹ rêk¹. W Stargardzie mieszka od 1983 roku. Przyjecha³a tutaj z ¯agania, do córek, gdzie „wybawi³a” troje dzieci.
We wsi przed laty by³a placówka pocztowa (Stargard Gubiñski 2) w jednopiêtrowym, murowanym, przedwojennym domu. Budynek kupi³a córkaBarbara Szym³owicz, która by³a tutaj kierownikiem poczty. Pracowa³o dwóch
listonoszy i szefowa - pani Basia.
Szko³ê we wsi prowadzi³a pani Barska. Jej syn jest dziœ wójtem gminy
wiejskiej Gubin. Budynku szkolnego nie ocala³ (zniszczony). By³o tak¿e przedszkole. Obecnie mieœci siê tu sklep spo¿ywczy, prowadzony przez Henryka
Godlewskiego.
Wies³aw £abêcki
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24 lutego minê³o 110 lat od chwili, gdy na gubiñskich
ulicach pojawi³ siê po raz pierwszy tramwaj. Towarzyszy³ mieszkañcom do 8 czerwca 1938 r., kiedy to odby³
po¿egnalny kurs. Choæ wczeœniej o tramwaju pisaliœmy,
wspomnijmy go przy okazji tej niecodziennej rocznicy.

Tramwaje w Gubinie
G³ównym powodem
podjêcia decyzji o powstaniu komunikacji tramwajowej w tym nie najwiêkszym przecie¿ mieœcie
(wtedy ponad 30 tys.
mieszkañców) by³a spora
odleg³oœæ do stacji kolejowej oraz okolicznoœæ budowy miejskiej elektrowni.
Inne Ÿród³a nadmieniaj¹
tak¿e, i¿ uznano, ¿e nowo
Pierwszy w Gubinie tramwaj, model z 1904 roku
wybudowana elektrownia
na Nysie dostarczy tyle pr¹du, ¿e mo¿na jego nadmiar wykorzystaæ do uruchomienia tramwaju. Ojcowie miasta, którzy zadecydowali o budowie miejskiej elektrowni, przyjêli zatem, ¿e równolegle do tej inwestycji powstanie
tak¿e linia tramwajowa ³¹cz¹ca odleg³y dworzec kolejowy z miastem.
Wczeœniej, w rozwlek³ej zabudowie przedmieœcia klasztornego wybudowano w 1846 roku dworzec kolejowy, który sta³ siê wa¿nym skrzy¿owaniem
tras poci¹gów dalekobie¿nych. Miêdzy innymi odleg³oœæ miêdzy dworcem i
centrum miasta spowodowa³a, ¿e doro¿ki konne, które wówczas by³y g³ównym miejskim œrodkiem komunikacji nie nad¹¿a³y - coraz czêœciej pojawia³y siê skargi, ¿e w momentach najwiêkszej potrzeby doro¿ki s¹ nieosi¹galne. Równie¿ mieszkañcy chcieli tramwaju, choæby dlatego, ¿e w innych miastach by³y one skutecznym œrodkiem transportu i nobilitowa³y miasto.
Zarz¹d miasta podpisa³ pierwsze umowy ju¿ w roku 1899, ale ich realizacja przeci¹ga³a sie z powodu rozmaitych powodów (kryzysy ekonomiczne)
do roku 1903, kiedy to firma Elektrizitäts-AG vormals W. Lahmeyer & Co
(EAG) wygra³a przetarg na budowê elektrowni i zobowi¹za³a siê do równole-
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g³ej budowy komunikacji tramwajowej. EAG w owym czasie nale¿a³a do
najwiêkszych firm przemys³u energetycznego i mia³a du¿e doœwiadczenie w
budowie i uruchamianiu elektrycznych linii tramwajowych. Firma by³a
w³aœcicielem licznych linii w kraju i za granic¹.
Elektrowniê wybudowano w miejscu, w którym do 1900 roku sta³ m³yn
miejski. M³yn rozebrano po tym, gdy fundamenty uszkodzi³a powódŸ. Oddano j¹
do u¿ytku 4 maja 1904 roku, instaluj¹c 4 turbozespo³y o ³¹cznej mocy 1000 kW.
Mia³a wspomagaæ istniej¹c¹ od grudnia roku 1903 elektrowniê gazow¹, dzia³aj¹c¹ przy ówczesnym zak³adzie gazowniczym w zachodniej czêœci miasta. Elektrownia gazowa ju¿ po kilku miesi¹cach od uruchomienia nie by³a w stanie
pokryæ gwa³townie wzrastaj¹cego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹.
Równolegle z budow¹ elektrowni, 8 paŸdziernika1903 r. rozpoczêto uk³adaæ
szyny na potrzeby linii tramwajowej. Du¿ym utrudnieniem by³y trzy mosty,
które z powodu dodatkowych obci¹¿eñ trzeba by³o wzmocniæ ¿elaznymi podporami. Na prze³omie roku 1903-1904 zakoñczono uk³adanie torów, a¿ do wiaduktu
w pobli¿u dworca kolejowego (dziœ Guben).
W dniu 12 lutego 1904 r. przyjecha³ transport z wagonami napêdowymi.
Wagony przywieziono transportem kolejowym, a z dworca przetransportowano
specjalnymi wozami do nowo wybudowanej przy Bahnhofstraße zajezdni. Ju¿
16 lutego nast¹pi³ pierwszy próbny przejazd tramwaju, który odby³ siê bez zak³óceñ, chocia¿ policjanci musieli siê nieŸle napracowaæ - powstrzymywaæ dzieci, które z wrzaskiem towarzyszy³y jad¹cym wagonom.
Oficjalny odbiór trasy i wagonów odby³ siê 23 lutego1904 r. poczym podpisano protokó³ odbioru . Z tej okazji odby³ siê przejazd w wagonie wystrojonym
kwiatami - miejsca zajêli oficjale rz¹du, zarz¹du EAG i magistratu miasta Guben, specjaliœci (biegli), inspektor budowlany Frank z Królewskiej Inspekcji
Kolei i Urz¹dzeñ. Ca³¹ trasê przekazano do u¿ytku bez zak³óceñ.
Ju¿ nastêpnego dnia 24 lutego 1904 r. rozpoczê³y siê pierwsze jazdy zgodnie
z przyjêtym rozk³adem. Mimo, ¿e by³a to œroda to nie stanowi³o to przeszkody dla
wiêkszoœci mieszkañców by skorzystaæ z pierwszej jazdy tramwajem. Wszystkie wagony przez ca³y dzieñ by³y zape³nione. Obawiano siê pierwszej niedzieli,
gdy wiêkszoœæ mieszkañców z Guben i okolic, a szczególnie dzieci, które bêd¹
chcia³y koniecznie braæ udzia³ w przejazdach. Na stacjach koñcowych, a tak¿e
na przystankach poœrednich, czeka³y t³umy - w zasadzie do wagonów nie by³o
mo¿na dostaæ siê.
Linia tramwajowa mia³a d³ugoœæ 2442 m, a ca³kowita d³ugoœæ wszystkich torów wynosi³a 3169 metrów (doliczono te w zajezdni). Trasa w zasa-

18 Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

dzie by³a p³aska poza wzniesieniem w okolicy dworca kolejowego - co prawda tylko 29,6 %, najmniejszy zakrêt mia³ promieñ 18
m i mieœci³ siê w ramach wówczas dopuszczalnych. Z powodu
lepszej mo¿liwoœci dopasowania
torów do przebiegu ulic oraz ni¿szych kosztów budowy wybrano
1000 mm rozstaw szyn. Braki
wysz³y dopiero po latach. Linia
tramwajowa ³¹czy³a dworzec kolejowy z centrum miasta i bieg³a
ulicami: Bahnhofsberg - most nad
torami- Bahnhofstraße - Frankfurter Straße - most na Nysie Klosterstraße (ul. Westerplatte plac przed far¹) - Herenstraße (ul.
Zygmunta Starego) - Köenigstraße (ul.3 Maja obok Baszty
Ostrowskiej) - Zindelplatz (ul.
Tramwaj na dziejszej ul. Weasterplatte, w
g³êbi budynek ratusza
Obroñców Pokoju) - Lubststraße
(ul. Wyspiañskiego) do mostu nad
Lubsz¹. Most ze wzglêdu na drewnian¹ konstrukcjê móg³by nie wytrzymaæ ciê¿aru tramwaju, dlatego tu koñczy³a siê linia.
Linia by³y jednotorowa i by umo¿liwiæ przejazd wagonu z przeciwnego
kierunku trzeba by³o zbudowaæ tzw. mijanki.
Tzw. mijanki znajdowa³y siê:
- na Zindelplatz (przy skrzy¿owaniu ulic Chopina, Nowej, Wyspiañskiego);
- na rynku przy farze (s¹ jeszcze œlady na bruku)
- na Bahnhofstraße
- na podjeŸdzie przy dworcu kolejowym
Rozk³ad jazdy w pierwszym roku dzia³alnoœci wygl¹da³ tak:
od godz. 8.00 do godz.11.00 tramwaj kursowa³ co 15 minut
od godz. 11.00 do godz. 20.00 tramwaj kursowa³ co 7,5 minuty
od godz.20 do godz.21.00 tramwaj kursowa³ co 15 minut
PóŸniej co 30 minut. Ostatni kurs zaczyna³ siê o 22.15 na dworcu i

Gubin i okolice - Biuletyn SPZG 19

koñczy³ w zajezdni. Testowano równie¿ ruch poranny. Odjazdy z mostu na
Lubszy (przystanek koñcowy) 5.45, 6.15, 6.26, 6.45 7.15, 7.35, 7.45. Z przeciwnej strony, od dworca, o 6.00, 6.30, 6.48, 7.10, 7.30, 7.48.
Doroœli za bilet p³acili 10 fenigów, a dzieci od lat 4 do 12 uiszcza³y op³atê 5 pf.
Jednak rozk³ad jazdy jak i czêstotliwoœæ kursowania wagonów w ró¿nych
okresach ulega³y zmianom, g³ównie na ¿yczenie i potrzeby pasa¿erów.
W rozk³adzie jazdy dopisywano, ¿e obowi¹zuje czas wed³ug zegara dworcowego, który nie zawsze by³ zgodny z zegarem na ratuszu. Czas przejazdu od dworca
do rynku obok koœcio³a farnego trwa³ 10 min., st¹d do mostu na Lubszy tramwaj
jecha³ jeszcze 4 minuty. Najwiêksza szybkoœæ wynosi³a 15 km/godz., zmniejszano
j¹ na odcinku Frankfurter Straße do 10 km/godz. i w niektórych miejscach do
szybkoœci "wprawnego piechura". Na pocz¹tku przyjêto zwyczaj, ¿e dosiadaæ mo¿na by³o w wybranym miejscu poza miejscem mijankowym, na krzy¿ówkach i
zakrêtach. Poza tym na ¿¹danie pasa¿era kieruj¹cy by³ zobowi¹zany zatrzymaæ
siê w ka¿dym miejscu. Wysiadanie by³o od pocz¹tku dozwolone na przystankach,
których by³o 16. By³y to w zasadzie przystanki na ¿¹danie. Mimo to, ¿e przystanki
oddalone by³y od siebie o 175 metrów dochodzi³o czêsto do wypadków powodowanych przez pasa¿erów, którzy wyskakiwali z tramwaju w czasie jazdy.
Radoœæ mieszkañców z otwarcia by³a wielka, jednak rozczarowanie nie mniejsze z powodu niewielkiej d³ugoœci linii, a tak¿e gdy wiadomym siê sta³o, ¿e linia
koñczy siê na wysokoœci mostu na Lubszy. Od pocz¹tku lutego 1904 r. organizowano liczne manifestacje, zbierano podopisy i wys³ano petycje by przed³u¿yæ liniê
przez most na Lubszy przynajmniej do Cmentarza Wschodniego (Ostfriedhof).
Naciskano do czasu, dopóty biuro budowy tramwaju znajdowa³o siê na terenie
Guben.
Po pó³ roku okaza³o siê, ¿e bilans funkcjonowania linii tramwajowej by³ zdecydowanie pozytywny. W dniu 8 kwietnia 1914 r. dosz³o do przed³u¿enia umowy miêdzy
miastem a AEG i rozpoczêto prace wstêpne. Niestety, nie brakowa³o protestów w³aœcicieli posesji i zak³adów, którzy co prawda chêtnie popierali przebieg linii ko³o ich
domów, ale na lokalizacjê przystanków czy mijanek nie wyra¿ali zgody. Przeszkadza³o im pisk hamuj¹cego tramwaju, zgrzyty na mijankach itp. Jednak I wojna
œwiatowa przerwa³a rozpoczête prace. Wprawdzie 4 lata póŸniej znowu prace kontynuowano, jednak kryzys gospodarczy przekreœli³ na zawsze realizacjê tych planów.
Zamiary przed³u¿enia linii tramwajowej zaniechano tak¿e dlatego, ¿e AEG zas³ania³o siê trudnoœciami gospodarczymi ale te¿ tym, ¿e rozwijaj¹cy siê przemys³ i transport autobusowy staje siê konkurencyjny dla tramwajów.
Ceny biletów kszta³towa³y siê ró¿nym poziomie. Np. od 1 czerwca 1920 roku
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cena za bilet normalny wynosi³a
60 fenigów, ale ju¿ w sierpniu
1923 roku bilet kosztowa³ 1000
marek. By³ to wynik postêpuj¹cej w Niemczech inflacji. Najwy¿sza cena biletu dosz³a do 80 miliardów marek w dniu 29 listopada 1923r. i wtedy wstrzymano
jazdy tramwajowe. Powtórne
uruchomienie nast¹pi³o w czerwcu 1924 r. przy nowej cenie biletów - 15 fenigów. Cena obowi¹zywa³a do czasu przejêcia transportu miejskiego przez autobusy. W
miêdzyczasie nast¹pi³a jednak
poprawa sytuacji gospodarczej w
kraju. Poniewa¿ za³oga zak³adu
w nie by³a zwalniana, pracowa³a wewn¹trz zak³adu, wiêc mo¿na by³o uruchomiæ linie tramwajow¹ bez przeszkód.
Jednak tramwaju ci¹gle nie
Lata 30. ub. wieku. Tramwaj przy Baszcie
Ostrowskiej. To jeden z ostatnich modeli
likwidowano, ale ju¿ 15 grudnia
tramwaju (os³oniête miejsce motorniczego,
1927 r. uruchomiono po³¹czenia
pantograf ³amany) przed likwidacj¹ lini
autobusowe, które stopniowo zatramwajowej
czê³y odgrywaæ coraz powa¿niejsz¹ rolê w systemie gubeñskiej komunikacji. W przedwojennym mieœcie do
1945 roku istnia³y cztery linie komunikacyjne, w tym z numerem jeden - tramwajowa, pozosta³e trzy obs³ugiwa³y autobusy.
Gubeñskie zak³ady tramwajowe posiada³y 6 wozów motorowych (napêdowych)
z numerami od 1 do 6 które, by³y w s³u¿bie od otwarcia linii do jej ostatecznej
likwidacji.
Ka¿dy wóz posiada³ dwa motory o sile 11 KW. Platformy by³y na pocz¹tku
odkryte tak, ¿e kieruj¹cy by³ nara¿ony na wiatr i deszcz. Zim¹ wygl¹da³ czasem
jak ba³wan. Pod koniec 1920 r. platforma otrzyma³a szklan¹ obudówkê jednak
boki by³y nadal odkryte. Drzwi by³y tylko w czêœci dla pasa¿erów. Odbiór pr¹du
przez uchylne wieszaki wymaga³y sta³ego ustawiania przez kieruj¹cego przy
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zmianie kierunku jazdy, co sprawi³o nie lada
k³opoty. PóŸniej nast¹pi³a zamiana na wieszaki no¿ycowe, takie jak jeszcze dziœ w tramwajach s¹ w u¿ytku. Zajezdni¹ by³a hala posiadaj¹ca trzy tory dla wagonów w tym jeden
przystosowany do napraw. Do zajezdni
wje¿d¿a³o siê z Banhofstrasse - dziœ znajduj¹
siê tam warsztaty. Poza kierownikiem zak³adu zatrudnionych by³o 8 kierowców, 1 kontroler i 4 robotników. Ten stan zatrudnienia
wzrós³ w 1935 r. do 5 urzêdników i 11 robotników.
Wszyscy byli zgodni, ¿e autobus jest bardziej przysz³oœciowym œrodkiem transportu
W pobli¿u mostu granicznego
pozostawiono do dziœ na pami¹tkê w mieœcie wielkoœci Gubina. Wkrótce te¿ likawa³ek szyn tramwajowych
nia tramwajowa zaczê³a byæ dublowana przez
now¹ liniê autobusow¹ do Kloster Vorstadt
(Przedmieœcie Klasztorne). Maj¹c w pamiêci seriê wykolejeñ w czasie zimy 1937/
38, gdzie tylko przez przypadek nie by³o ofiar, miejscy radni postanowili zamkn¹æ liniê tramwajow¹ w dniu 15 maja1938 r. Jednak na skutek protestów
wielu osób i sprzeciwu kilku instytucji termin ten uleg³ przesuniêciu i ostatecznie 8 czerwca 1938 r. odby³a siê ostatnia, bezp³atna i odœwiêtna podró¿ gubiñskich tramwajów. Przesz³y one na trwa³e do historii miasta.
Dziœ jedynym œladem i pami¹tk¹ po tramwajach s¹ dwa niewielkie odcinki
szyn w pobli¿u przejœcia granicznego na ulicy Westerplatte. Tak¿e w bruku na
placu Jana Paw³a II (vis a vis ruin fary) mo¿na zobaczyæ œlady po torach mijanki. Na kilku budynkach stoj¹cych wzd³u¿ trasy tramwaju pozosta³y resztki
œladów po uchwytach do których mocowano przewody trakcji elektrycznej. Jaki
los spotka³ gubiñskie tramwaje? Nie uda³o siê ustaliæ co z wozami tramwajowymi zrobili ówczeœni rz¹dz¹cy miastem. Pozosta³a zajezdnia w niemieckim Guben, która zmieni³a przeznaczenie, tory tramwajowe po czêœci zdemontowano
jeszcze przed zakoñczeniem wojny, resztê rozebrano po wojnie i ponoæ wyjecha³y
do Gorzowa, gdzie do dziœ jeŸdzi tramwaj.
Z albumu "Tramwaje w Polsce" wydawnictwo Ksiê¿y M³yn 2013 £ódŸ, artyku³ Stefana
Pilaczyñskiego str. 93
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69 lat temu, w lutym 1945 roku, wojna dotar³a do Gubina. Na przedpolach miasta znaleŸli siê ¿o³nierze Armii Czerwonej. Poœpiesznie zorganizowane si³y niemieckie zaciekle broni³y miasta. Skapitulowali w
kwietniu wycofuj¹c siê za rzekê. Miasto zosta³o zdobyte. Potem zaczê³a
siê tu Polska.
Z tej okazji przypominamy wyk³ad prof. Jerzego Piotra Majchrzaka
wyg³oszony na wspólnej sesji Rad Miejskich Gubina i Guben z okazji
760-lecia nadania praw miejskich miastu.

Miasto Gubin po roku 1945

Centrum miasta wiosn¹ 1945 roku

Dostêpu do Berlina na linii Odra - Nysa £u¿ycka broni³y na pocz¹tku
1945 roku trzy miasta twierdze: na pó³nocy Kostrzyn, na po³udniu G³ogów
i niemal na œrodku tej linii le¿¹cy Gubin nad Nys¹.
Trudno teraz, po piêædziesiêciu latach, rekonstruowaæ przebieg walk o
Gubin. W literaturze przedmiotu zdarzeniom z po³owy lutego 1945 roku
poœwiêcono zaledwie kilka ogólnikowych sformu³owañ o tym, ¿e oddzia³y
wojsk radzieckich toczy³y zaciête boje o zdobycie miasta.
Ju¿ wówczas powstawa³a legenda o Górze Œmierci. Le¿¹ce na wschod-
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nim skraju miasta wzgórze, niegdyœ 200-hektarowy park, pe³en rzadkich, egzotycznych
drzew, kwiatów, piêknych domów, winiarni i
winnic zamieniono w twierdzê. Po malowniczych stokach, romantycznych alejkach chodziæ mia³a Œmieræ. Chadza³a tam jeszcze d³ugo
po zakoñczeniu wojny.
Niemal ka¿da towarzyska rozmowa prowadzona w Gubinie na temat tych idyllicznych,
zazielenionych i okwieconych wzgórz, koñczy
siê fraz¹ uzasadniaj¹c¹ makabryczn¹ nazwê
tej okolicy. Miejscowe cmentarze s¹ za³¹cznikiem i potwierdzeniem tego, co dzia³o siê tutaj
blisko piêædziesi¹t lat temu. Groby polskich
Micha³ Ratajczak, pierwszy bursaperów nad Lubsz¹, w samym œródmieœciu,
mistrz Gubina po zakoñczeniu
mówi¹ nagrobkami, ¿e polegli latem i jesieni¹
wojny
1945, wiosn¹ i latem 1946 roku podczas rozminowania wzgórza i miasta. Wzgórze minowali Niemcy, minowali Rosjanie i
¿adna ze stron nie mia³a klucza, wed³ug którego u³o¿ono pola œmierci. Saperzy rozbroili tam po wojnie ponad 30 tysiêcy min.
Jeszcze nad miastem unosi³y siê dymy dopalaj¹cych siê ruin, a ju¿ rozpowiadano wieœci o ukrytych na wzgórzu skarbach. Szabrownicy, nieodzowny
element ka¿dego wojn¹ dotkniêtego krajobrazu, zamiast z³ota, zyskiwali
kalectwo albo œmieræ, Jeszcze wiosn¹ 1946 roku na wzgórzu z ¿elazem pomieszani byli ludzie. Le¿eli obok siebie Niemcy, Rosjanie i Polacy.
Opowiadaj¹ gubiniacy: "Jest nad Gubinem góra wysoka, wiosn¹ pe³na
kwiatów i s³owiczego œpiewu. Niektórzy bardzo ciekawi, co jest na jej szczycie wchodzili tam. Poszed³ jeden - nie wróci³. Poszed³ drugi - s³uch po nim
zagin¹³. Poszed³ inny - nie zosta³o po nim œladu. Ludzie zaczêli siê baæ góry
i nikt ju¿ na ni¹ nie wchodzi³. Ale by³a ma³a dziewczynka. Bardzo kocha³a
swoj¹ mamusiê. Na imieniny postanowi³a sprezentowaæ jej bukiet ró¿. Dziewczynka wiedzia³a, ¿e ró¿e naj³adniej kwitn¹ na górze. Nic nikomu nie mówi¹c posz³a tam, skry³a siê w zieleni i póŸniej rozleg³ siê wielki huk. Zrozpaczona matka, wspólnie ze znajomymi rozpoczê³a poszukiwania. Dziewczynkê znaleziono na zboczu, martw¹, bez g³owy, na piasku, a obok niej le¿a³a
wi¹zanka ró¿, tak piêknych, jakich jeszcze nikt nie widzia³".
Ale przysz³y czasy, ¿e góra siê uspokoi³a. Ludzie wchodz¹ na ni¹ bez-
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pieczni i ciesz¹ siê kwiatami.
- W zbiorach archiwalnych zachowa³ siê egzemplarz wojskowej gazety,
drukowanej w Gubinie, rêcznie sk³adan¹ czcionk¹, nosi³a ona nazwê "Na
Granicy" W numerze sierpniowym z roku 1946 przeczytaæ mo¿na: "W dniu
19 sierpnia przy zak³adaniu ³adunku do wysadzania min zosta³ ciê¿ko ranny i zmar³ saper Stanis³aw Grabowski. Wieczna pamiêæ m³odemu patriocie,
który odda³ swoje ¿ycie dla Ojczyzny". Ale tak¿e w tej samej gazecie jest
zapis, jest mowa o tym, ¿e gubiñscy osadnicy wojskowi otrzymali od wojska
konie i ze s³owami "Szczêœæ Bo¿e" zabrali siê do orki.
A potem w miarê normalnie potoczy³o siê ¿ycie nadgranicznego miasta. Z
tajnego sprawozdania starosty gubiñskiego Andrzeja Wencla do wojewody
poznañskiego z grudnia 1946roku mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e "stosunek spo³eczeñstwa do w³adz i ich zarz¹dzeñ jest zadawalaj¹cy. Zarz¹dzenia s¹ wprowadzane w ¿ycie bez wiêkszych przeszkód. Starosta skar¿y siê tylko na
brak wolnych mieszkañ. Brak ten wystêpuje nawet dotkliwie, gdy zachodzi
potrzeba zatrudnienia na miejscu fachowców, np. lekarza, nauczycieli". Dalej
konkluduje starosta, ¿e tak¿e "nie ma co liczyæ na inicjatywê prywatn¹
przed uregulowaniem prawa w³asnoœci odnoœnie obiektów i przed ustabilizowaniem granicy na Nysie w drodze aktu miêdzynarodowego".
W czerwcu 1947 roku starosta raportowa³ do Poznania: "Przez miasto
Gubin przep³ywa rzeka Nissa, która odcina czwart¹ czêœæ miasta. G³ówny
dworzec kolejowy znajduje siê po stronie niemieckiej i jest punktem wyjœciowym dla dwóch wa¿nych po³¹czeñ: przez Krosno do Poznania i przez Lubsko, ¯ary do Wroc³awia. (...) Nasza czêœæ miasta zasilana jest w pr¹d elektryczny i wodê ze strony niemieckiej. Po naszej stronie znajduje siê stacja
pomp i czynna przepompownia œcieków, obs³uguj¹ca obie czêœci miasta. (...)
Cztery istniej¹ce mosty drogowe zosta³y zniszczone w czasie dzia³añ wojennych. Nale¿a³oby odbudowaæ jeden most, ³¹cz¹cy obie czêœci miasta dla ma³ego ruchu granicznego".
W sierpniu tego samego roku uruchomiono po³¹czenie autobusowe z Zielon¹ Gór¹.
Na pocz¹tku roku 1948 dzia³aj¹ w Gubinie ju¿ Polski Zwi¹zek Zachodni, Zwi¹zek Osadników Wojskowych, Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego. Znak to, ¿e ¿ycie spo³eczno-polityczne zaczyna siê stabilizowaæ. Powstaj¹ zwi¹zki bran¿owe: Zwi¹zek Restauratorów,
Zwi¹zek Zawodowy Kolejarzy, Samopomoc Ch³opska, Zwi¹zek Kupców i
Przemys³owców. Nadal pal¹c¹ spraw¹ jest kwestia mieszkaniowa. Starosta

Gubin i okolice - Biuletyn SPZG 25

Wencel podkreœla, ¿e ma³e anga¿owanie siê prywatnej inicjatywy spowodowane
jest brakiem prawno-politycznym ustalenia granicy pañstwowej. Na koniec roku
1947 liczba mieszkañców Gubina wynosi nieca³e szeœæ tysiêcy, z tego blisko
cztery tysi¹ce przesiedleñców z kresów wschodnich.
Wa¿nym wydarzeniem politycznym by³y obrady ogólnopolskiego zjazdu delegatów Akademickiego Zwi¹zku Przyjació³ £u¿yc "Pro³uz" w dniach od 11 do 14
paŸdziernika 1947 roku.
Na pocz¹tku 1949 roku starosta pisze do Poznania: "Miasto Gubin jest zniszczone w 75%. Brak wiêkszego przemys³u oraz brak mieszkañ wp³ywa ujemnie
na rozwój osadnictwa. Miasto liczy obecnie nieca³e piêæ tysiêcy mieszkañców.
Zauwa¿a siê odp³yw ludnoœci. Na terenie miasta znajduje siê Pañstwowa Fabryka Poñczoch i Skarpet, Pañstwowe Zak³ady Przemys³u Drzewnego i jedna
drukarnia pod zarz¹dem pañstwowym… Najbardziej ¿ywotn¹ dzia³alnoœæ polityczn¹ na terenie miasta przejawia Polska Partia Robotnicza i Polska Partia
Socjalistyczna; aktywizuje siê Stronnictwo Ludowe. Pozosta³e partie jak Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Demokratyczne nie przejawiaj¹ publicznej dzia³alnoœci.
Nie brak w zachowanych Ÿród³ach z tego okresu relacji krytycznych w sprawach ¿ycia publicznego w Gubinie. "Mieszkañcy miasta to element nap³ywowy,
w wielu przypadkach o niskiej wartoœci moralnej - pisa³ w listopadzie 1950 roku
przedstawiciel wojewódzkiej instancji partyjnej, W³adys³aw Kiwak, - szerzy siê
spekulanctwo, szabrownictwo i pijañstwo. Organizacje partyjne nie stoj¹ na
wysokoœci swoich zadañ".
Mimo takich spostrze¿eñ, niew¹tpliwie uzasadnionych, proces zasiedlania i
tworzenia warunków egzystencji materialnej ludnoœci trwa³ i przebiega³ mniej
lub bardziej sprawnie, nie budz¹c obaw co do ewentualnego za³amania siê rozwoju miasta. Przyznaæ trzeba, ¿e nader niekorzystnie oddzia³ywa³y akty prawne dotycz¹ce przebywania w tzw. strefie nadgranicznej. Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych rozpoczêto nawet wysiedlanie ludnoœci zamieszka³ej w budynkach
bezpoœrednio przylegaj¹cych do granicy.
Elementem opóŸniaj¹cym rozwój miasta by³a tak¿e decyzja o likwidacji powiatu gubiñskiego w 1961 roku. Je¿eli na kanwie tego wydarzenia i jego skutków prof. W³adys³aw Korcz pisa³: "Gubin lat szeœædziesi¹tych to œwiat kompletnie zabity deskami, œwiat peryferyczny i zapomniany" - nie-wiele mija³ siê z
prawd¹. Lata aktywizacji gospodarczej, przypadaj¹ce na drug¹ po³owê lat piêædziesi¹tych, tym samym zosta³y zaprzepaszczone.
Okres budowania mostów, w tym tak¿e mostów dla przysz³oœci miêdzy Pola-
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kami i Niemcami nast¹pi³ z chwil¹ otwarcia w roku 1972 granicy pañstwowej
miêdzy Polsk¹ i Niemieck¹ Republik¹ Demokratyczn¹. Nawet je¿eli by³y to
mosty wytyczone administracyjnie i ideologicznymi potrzebami by³a to jednak
mimo wszystko szansa dla miasta w jego rozwoju. Uporano siê z materi¹ mieszkaniow¹, spó³dzielcz¹ i budownictwem jednorodzinnym Zahamowano ucieczkê
inteligencji; niemal po³owa mieszkañców miasta znalaz³a miejsca pracy u siebie. Nawet je¿eli nieco przesady by³o w obiegowym wówczas porzekadle - Gubin,
polskie okno na œwiat - to jednak na warunki gubiñskie by³ to czas prosperity, i
- nowych jakoœciowo polsko-niemieckich spotkañ. A kiedy stan¹³ odrestaurowany ratusz - symbol suwerennoœci miasta, jego bogatych tradycji, kiedy ruszy³a
komunikacja miejska i z roku na rok sprawniej i piêkniej przebiega³a Wiosna
Nad Nys¹ , kiedy garnizon poczu³ siê integraln¹ czêœci¹ miejskiego krajobrazu,
Gubin Korcza przeszed³ do niechlubnej ale realnej przesz³oœci.
Niew¹tpliwe osi¹gniêcia miasta, mimo nieraz spektakularnych i fasadowych
ideologiczno-politycznych imprez towarzysz¹cych kolejnym "otwarciom", "realizacji uchwa³" czy nawet nie-s³usznie dzisiaj z ironi¹ traktowanych "czynów spo³ecznych" - jedno stwierdziæ mo¿na bez przesady i popadania w propagandê sukcesu:
miasto doczeka³o siê pokolenia identyfikuj¹cego siê z nim i tu poszukuj¹cego swojej przysz³oœci. Miasto dzieli trudy, blaski i cienie oœrodka granicznego, w którym
nie zawsze wszystko przebiega utartymi œcie¿kami. Na rozwi¹zanie czeka wiele
kwestii natury komunalnej, oœwiatowej, zdrowotnej. Ale miasto trwa i rozwija siê.
Przyjdzie mo¿e niebawem czas, ¿e na wyspie ponownie stanie wspania³y teatr, w
którym wspó³czesna Corona Schröter, wielka córa tego miasta, zagra swoj¹ Ifigeniê wed³ug Goethego, a mo¿e tak¿e nadejdzie pora, kiedy s³awne czasy gubiñskiego gimnazjum epoki Melanchthona nie bêd¹ tylko zamierzch³¹ tradycj¹, a gubiñskie wina ponownie pojawi¹ siê na sto³ach Gotlandii.
Od chwili, kiedy Dostojny Miœnieñczyk lokowa³ swój "Gubyne" minê³o 760
lat. Wiele w tym czasie miasto przesz³o kryzysów i politycznych, i gospodarczych, i po¿arów i wojen lecz zawsze dŸwiga³o siê z ruin, w tym samym miejscu,
i zawsze obok siebie, mniej lub bardziej zgodnie mieszkali S³owianie i Germanie.
Tu siê rodzili, pracowali, tu siê modlili i umierali.
Jest pragnieniem chyba nas wszystkich, i tych po lewej stronie i prawej
stronie Nysy, aby wraz z runiêciem muru berliñskiego run¹³ tak¿e straszliwy
baga¿ obci¹¿aj¹cy nasz¹ historiê, nie po to ¿eby zapomnieæ, ale po to, ¿eby na
jego gruzach budowaæ trwa³¹ przyjaŸñ i wieczny pokój. Mo¿liwe, ¿e wówczas
historia dopisze inne zakoñczenie legendy o gubiñskiej Górze Œmierci.
Gubin 1 czerwca 1995 r.
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Skarby Ziemi Gubiñskiej
Zabytkowe domy i obiekty w Gubinie (7)
Stanis³aw Kowalski w ksi¹¿ce "Zabytki województwa zielonogórskiego"
(Zielona Góra 1987) napisa³: "W zabudowie ulic Ko³³¹taja, Legnickiej, Lubelskiej, Sikorskiego i Œl¹skiej przewa¿aj¹ budynki z trzeciej i czwartej
czêœci XIX wieku. Przy ulicach Piastowskiej, Piecka (obecnie Ró¿ana - W.£),
Rac³awickiej, Œwierczewskiego oraz Wojska Polskiego domy i wille pochodz¹
z koñca XIX b¹dŸ pocz¹tków XX w. Dwudziestowieczn¹ architekturê posiada zabudowa ulic Kosynierów, Wysockiego, Zwyciêstwa oraz ¯wirki i Wigury. Wiêkszoœæ budynków, g³ównie od strony fasad, posiada architektoniczny
wystrój, w wielu przypadkach bogaty, nawi¹zuj¹cy do stylów historycznych
(g³ównie do renesansu), ekletyczny i secesyjny".

Ulica Roosevelta 8-10

Dwoma przylegaj¹cymi do siebie kamienicami zarz¹dza Przedsiêbiorstwo Us³ug Miejskich z ul. Œl¹skiej 36. Lokali mieszkalnych - 17. Liczba
kondygnacji - 4. Technika wykonania: tradycyjna z ceg³y pe³nej.
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Ulica Roosevelta 8
Przed wojn¹ budynek by³ przypisany do Lindengraben 7. Ulica by³a jak
elegancka Grüne Wiese, podnios³¹ dzielnic¹ mieszkaln¹ z piêknymi kamienicami, z których jeszcze niektóre istniej¹, w tym z elementami Jugendstil (stylu
m³odzie¿owego), czyli secesji. Secesja z ³ac. seccesio - odejœcie to styl w sztuce
europejskiej ostatniego dziesiêciolecia XIX wieku i pierwszego XX wieku, zaliczany w ramy modernizmu (cechy: p³ynne, faliste linie, ornamentacja abstrakcyjna b¹dŸ roœlinna, inspiracje sztuk¹ japoñsk¹, swobodne uk³ady kompozycyjne, asymetria, p³aszczyznowoœæ i linearyzm oraz subtelna pastelowa kolorystyka). Niemiecka nazwa Jugendstil, pochodzi od monachijskiego tygodnika "Jugend" (M³odoœæ).
Dom nale¿a³ kiedyœ do fotografa Karla
Kaegbeina, który mia³ tutaj swój warsztat fotograficzny (Fotoatelier). Wskazuje
na to detal krasnala (kar³a) z aparatem
fotograficznym na prawym wykuszu (foto
obok). Wykusz - wystaj¹cy z lica elewacji
fragment budynku poszerzaj¹cy przylegaj¹ce wnêtrze, nadwieszony powy¿ej pierwszego piêtra na wysokoœci jednej lub kilku kondygnacji, który sta³ siê elementem
wzbogacaj¹cym ukszta³towanie bry³y budynku i daj¹cym lepsze doœwietlenie wnêtrza w budownictwie mieszczañskim. Inny
detal, w kszta³cie sowy znajdujemy po lewej stronie. Oba elementy znajduj¹ siê pomiêdzy pierwszym a drugim piêtrem.
W domu mieszkali m.in. zastêpca burmistrza, radny magistratu ds. budownictwa Johannes Römmler (architekt,
twórca Muzeum Miejskiego, liceum i innych budowli), wizytator uczelniany,
fotograf.
Willa po³o¿ona jest na terenie wpisanym do rejestru zabytków - zespo³u
urbanistyczno-krajobrazowego (Stare Miasto - rejestr zabytków pod nr 62 (3031),
dlatego przy ka¿dym remoncie znajduj¹cych siê tutaj budynków, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje swoje zalecenia konserwatorskie.
Miêdzy innymi w roku 1972 przy ul. Roosevelta 8/10 mieszka³ Tadeusz Ka-
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³ucki, który od 1948 r. by³ dzia³aczem Polskiego Zwi¹zku Go³êbi Pocztowych.
Kamienicê przy ul. Roosevelta 8 wpisano do rejestru zabytków 2 listopada
1994 r., pod pozycj¹ 3318. Powierzchnia u¿ytkowa 1086 m?, kubatura budynku - 6948,2 m?. Dach stromy, wielospadowy drewniany kryty dachówk¹ karpiówk¹ podwójnie, elementy drewniane facjet i wykuszy w elewacji od strony
ulicy z oznakami erozji. Konstrukcje dachu drewniane p³atwiowe-kleszczowe
z ³aceniem pod dachówkê. Kute balustrady. Œciany zewnêtrzne otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym. Œciany wewnêtrzne z ceg³y pe³nej, dzia³owe
z ceg³y dziurawki i pe³nej otynkowane. Klatka schodowa ceramiczna, biegi
schodowe policzkowe betonowe o stopniach drewnianych.
Na dole znajduje siê sklep rybno-warzywny. W trakcie pisania niniejszego tekstu dowiedzia³em siê, ¿e w najbli¿szym czasie w budynku otwarte
zostanie Biuro Rachunkowe "Boguszewicz", którego w³aœcicielk¹ jest córka
Mariana Boguszewicza, mgr Katarzyna Majchrzak.
Na œcianie szczytowej (widok od przystanku komunikacji miejskiej) figuruje nieaktualny napis: "Sprzêt RTV. Sprzeda¿. Serwis".
Kamienicê przy ul. Roosevelta 10 wpisano do rejestru zabytków tak¿e 2
listopada 1994 r., pod pozycj¹ 3319. Budynek mieszkalno-us³ugowy, jednoklatkowy. Kubatura 4051 m2, pow. u¿ytkowa 520,9 m2. Dach dwuspadowy.
Œciany zewnêtrzne - otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i czêœciowo licowane ceg³¹ pe³n¹. Œciany wewnêtrzne z ceg³y pe³nej, dzia³owe z ceg³y
dziurawki i pe³nej otynkowane. Klatka schodowa ceramiczna. Biegi schodowe policzkowe betonowe o stopnicach drewnianych. Na parterze sklep "U
Grzegorza.Elektro-przemys³owy".

Ulica Œl¹ska 14
Przed wojn¹ Pförtener Stra?e 16. Dom nale¿a³ kiedyœ do murarza i mistrza ciesielskiego Karla Gutte. Fasada kamienicy pokazuje wiele detali,
szczegó³ów i miniatur. Widaæ m.in. rysunek bractwa
murarzy i cieœli. Na medalionie po stronie szczytowej, z
rokiem 1876, jest po³¹czenie pierwszej litery nazwiska
Gutte, czyli "G".
Kilka lat temu w Alfabecie gubiñskich ulic napisa³em: "Przy ul. Œl¹skiej 14 (s¹siaduje dziœ ze sklepem
papierniczym Kubuœ) znajdowa³a siê od 1954 r. siedziba
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego (na parterze
dyspozytornia, na piêtrze dy¿urka lekarska, pomieszcze-
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nie kierowców i sanitariuszy w oficynie), póŸniej siedziba Komendy Garnizonu
Gubin, po niej ulokowa³ siê Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, nastêpnie budynek zosta³ sprzedany. 27 marca 2007 r. otwarto tam Punkt Obs³ugi Klienta
(Biuro Kredytowe) Lukas Banku S.A. W latach 1954 - 1962 mieœci³a sie tu
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego. Obecnie mieœci siê tam "Royal
Joker Pub", o czym informuje wisz¹cy szyld.
Elewacja od strony deptaka ³uszczy siê i odpada p³atami.
Od podwórka, prostopad³y do budynku o numerze 14, jest budynek mieszkalny opisywany te¿ jako budynek us³ugowy zaliczony do ul. Œl¹ska 14 b. Wpisany do rejestru zabytków 4 sierpnia 1997 r. pod pozycj¹ 3345. Zarz¹dza nim
PUM. Liczba lokali mieszkalnych 3. Powierzchnia u¿ytkowa budynku 168,5
m?, kubatura budynku 728 m?. Kondygnacji trzy. Wykonany tradycyjnie z
ceg³y pe³nej. Stropodach p³aski drewniany kryty pap¹. Œciany od strony wejœcia
licowane ceg³¹ pe³n¹. Œciana szczytowa od strony po³udniowej otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym nakrapianym. Klatki schodowe i biegi policzkowe
drewniane. Schody do piwnic z ceg³y pe³nej. Okna klatek schodowych drewniane krosnowe, w mieszkaniach czêœciowo wymienione przez lokatorów na okna
PCV.
Wies³aw £abêcki
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Lokale gastronomiczne w
Gubinie po 1945 roku (czêœæ 2)

Pijalnia piwa „U Kurdyka” w parku przy ulicy Chopina

Ka¿da nadarzaj¹ca siê okazja, aby zdobyæ informacje na temat funkcjonowania dzia³alnoœci gastronomicznej w Gubinie po zakoñczeniu wojny jest
dla mnie bardzo cenna. Niedawno spotka³am starszego kolegê jeszcze z gubiñskiego liceum Micha³a Graczewa, który przyjecha³ do Gubina z rodzin¹,
z Syberii, 8 sierpnia 1946 roku. Mia³ ju¿ 10 lat i pamiêta wiêcej ode mnie.
Mieszka³ w Gubinie do matury i potem wyjecha³ do Zielonej Góry, gdzie
wykszta³ci³ siê na in¿yniera budownictwa i mieszka tam do dziœ. Nawiasem
mówi¹c jest cz³onkiem gubiñskiej organizacji pionierów i cz³onkiem naszego Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Dyskutuj¹c na temat gastronomii powiedzia³ mi, ¿e przy ul. Jednoœci Robotniczej, naprzeciw tzw.
"ruskiego stawu", w latach 1946- 51 pijalniê piwa prowadzi³ W³adys³aw
Litwinowicz wraz z synem Alfredem. By³ profesjonalnym gastronomem, gdy¿
przed wojn¹ by³ w³aœcicielem piwiarni w Sobokince ko³o Druskiennik na
Litwie. A jak tu siê znalaz³? Jak to wówczas najczêœciej bywa³o, losy wojenne rzuci³y go do Gubina. W 1953 r. wyjecha³ do Nowej Soli, a póŸniej do
Zielonej Góry gdzie mieszka³ do koñca swoich dni.
Niezbyt dobr¹ s³aw¹, ale za to spor¹ frekwencj¹ cieszy³a siê piwiarnia "U
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Kurdyka". By³ to wolnostoj¹cy obiekt przy ulicy Nowej (w tym miejscu stoi
dziœ pomnik). Zbudowany by³ z nietrwa³ych materia³ów i nie prezentowa³
zbyt okazale. Ot, taki siermiê¿ny. Bar by³ w³asnoœci¹ Wojewódzkiej Spó³dzielni Inwalidów w Zielonej Górze, prowadzi³ go pan Kurdyk z ¿on¹. Trudno mi by³o ustaliæ, do kiedy tam pracowali. Po nich bar przej¹³ Edward
Grabia. Warunki pracy by³y nieciekawe. Czêsto brakowa³o ciep³ej wody do
mycia kufli, a i klientela przysparza³a wiele problemów natury porz¹dkowej. Awantury i bijatyki pomiêdzy smakoszami piwa by³y na porz¹dku dziennym. Edek- tak wszyscy na niego mówili- cz³owiek o s³usznej posturze radzi³ sobie z awanturnikami. Bra³ czupurnych delikwentów za karki, umiarkowanie zderza³ ich g³owami i zaprowadza³ porz¹dek. Umia³ te¿ roz³adowaæ
sytuacjê swoistym poczuciem humoru. Szkoda, ¿e ju¿ go nie ma. Zmar³ w
2013 r.
By³a te¿ pijalnia piwa "Pod WDT-em"- w³asnoœæ Gminnej Spó³dzielni
"Samopomoc Ch³opska", a prowadzi³o j¹ ma³¿eñstwo Ochalowie. W 1984 r.
pijalniê przej¹³ Zbigniew Jasinowski, pocz¹tkowo jako pracownik GS "Samopomoc Ch³opska", a od 1992 r. - jako dzier¿awca lokalu - na w³asny rachunek. W 2000 r. po udarze nie wróci³ do dzia³alnoœci, zmuszony by³ przejœæ
na rentê. Choæ sam by³ uosobieniem spokoju - jak pamiêtam go z tamtego
okresu - mówi, ¿e niekiedy mia³ doœæ niew³aœciwych zachowañ niektórych
klientów.
Czas przejœæ do opisania lokali gastronomicznych z tzw. "wy¿szej pó³ki",
czyli restauracji, a wiêc z miejscami konsumenckimi, obs³ug¹ kelnersk¹,
szerokim asortymentem dañ i napojów oraz dzia³alnoœci¹ rozrywkow¹.
W 1956 roku, kiedy to w S¹dzie w Zielonej Górze zarejestrowana zosta³a
Powszechna Spó³dzielnia Spo¿ywców "Spo³em", w³adze miasta przekaza³y
do jej dyspozycji w formie dzier¿awy (nie by³o wtedy rozpowszechnionej w³asnoœci) szereg lokali na sklepy, us³ugi, produkcjê i gastronomiê. Otrzyma³a
równiej obiekt wolnostoj¹cy po przedwojennej restauracji. A ¿e lokal usytuowany by³ w parku, restauracji nadano nazwê "Parkowa".
Przyst¹piono do remontu. Nadal pozostawiono wejœcie g³ówne od strony
zachodniej, dokonano napraw budynku, odœwie¿ono pomieszczenia wewn¹trz
i jeszcze w tym samym roku rozpoczêto dzia³alnoœæ. Pierwsz¹ bufetow¹ by³a
Julia Jaœko. która do¿y³a sêdziwego wieku i kilka lat temu zmar³a. Posi³ki
gotowane by³y na tzw. westwalkach, w których palono wêglem. Prowadzona by³a sprzeda¿ dañ gor¹cych, przek¹sek i alkoholi. Lokal cieszy³ siê du¿¹
frekwencj¹. Spotyka³a siê tu elita Gubina. Tu dziewczyny (a i wtedy by³y
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Budynek restauracji Parkowa przed modernizacj¹

równie piêkne), zapoznawa³y m³odych oficerów dopiero co po szkole, a póŸniej wychodzi³y za m¹¿. By³ taki okres, ¿e na dancingi chodzi³o siê trzy razy
w tygodniu. Wspomniany wy¿ej Edek Grabia gra³ na kontrabasie, okrêca³
instrumentem w ró¿ne strony robi¹c przy tym rozweselaj¹ce klientów miny
i "r¿a³" swoim donoœnym œmiechem. Ka¿dy lubi³ przebywaæ w Jego towarzystwie - i ja te¿. To by³y czasy. Sentymentalna ³za siê w oku krêci gdy na
myœl przychodz¹ wspomnienia.
W 1978 roku PSS postanowi³a ca³kowicie obiekt przebudowaæ i zmodernizowaæ. G³ówne schody wejœciowe przeniesiono na stronê pó³nocn¹, przebudowano dach na konstrukcjê p³ask¹, powiêkszono salê konsumenck¹ przenosz¹c bufet na zaplecze, wykonano ma³y podest dla orkiestry. Kuchniê
wyposa¿ono w cztery nowe piece gazowe sprowadzone przez Edmunda Siewruka z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, zainstalowano patelniê elektryczn¹ produkcji Zak³adów Metalowych "Kromet" w Gubinie, nowoczesn¹
gastronomiczn¹ maszynê do zmywania naczyñ, elektryczny wyparzacz o
wysokiej wydajnoœci, zamontowano instalacjê wentylacyjn¹. Salê dla konsumentów wyposa¿ono w nowe stoliki i krzes³a, pomieszczeniu nadano nowy
wystrój. Jak na owe czasy lokal prezentowa³ siê okazale. Otwarcie nast¹pi³o z wielk¹ pomp¹, a udzia³ w nim wziêli przedstawiciele w³adz wszystkich
szczebli. Kucharze przygotowali przednie dania na poczêstunek goœci.
Zmiana wygl¹du restauracji przyci¹ga³a klientów. To nic, ¿e gdy urz¹dzenia ulega³y awarii i nie mo¿na by³o dostaæ czêœci zamiennych albo czeka³o siê na realizacjê zamówienia miesi¹cami. To nic, ¿e ginê³y sztuæce, papier
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Wnêtrze restauracji przed kapitalnym remontem i modernizacj¹. Z prawej kelnerka Julia
Jaœko

toaletowy, bo nie mo¿na ich by³o kupiæ w sklepie. Wa¿na by³a adrenalina jak je zdobyæ, doprowadziæ urz¹dzenia do sprawnoœci? Temu zadaniu sprostali tacy fachowcy jak Andrzej BeŸdziczek i Tadeusz £oza.
Na przestrzeni lat lokal prowadzi³o wielu kierowników: d¿entelmen Edmund Siewruk-AK -owiec, urodziwa czarnula Maria Birycka, uosobienie
spokoju El¿bieta Szczur, m³ody, ale z klas¹, przystojny Jacek ¯ukowski,
dystyngowana Janina Musielak i opanowana Alicja Nawrot. D³ugoletni¹
pracownic¹ na stanowisku kalkulatora by³a Stefania Magierska, ¿ona cenionego w mieœcie felczera. W kuchni królowa³y szefowe: W³adys³awa Klucznik, która po pewnym czasie zosta³a gospodyni¹ na plebani, a na jej miejsce
przysz³a Danuta S³owik (po mê¿u Bu³aœ). Niezapomnianymi kelnerami starsi gubinianie na pewno pamiêtaj¹ - byli Irena Krawczyñska "Irenka",
Mieczys³aw Maliszewski "Mieciu" i Jerzy Abramczyk "Jurek". Tak nazywali ich stali bywalcy. Irena i Mieciu s¹ ju¿ w innym œwiecie. Byli to kelnerzy
m.in. do obs³ugi "wa¿nych" goœci miejscowych, zza granicy, z województwa,
centrali czy kontrahentów. Wtedy szczególnie pokazywali swoj¹ klasê. W
tym czasie w restauracji kszta³cono praktycznie uczniów w zawodzie kelnera i kucharza. Byli oni pod opiek¹ dobrych fachowców. Otrzymali solidn¹
szko³ê i do dziœ s¹ dobrymi fachowcami.
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Sala konsumencka restauracji Parkowa po modernizacji budynku

Chcia³abym jeszcze wspomnieæ, ¿e od pocz¹tku istnienia lokalu odbywa³y siê tu dancingi, które cieszy³y siê wielkim powodzeniem. W latach 80.
przygrywa³ zespó³ muzyczny pod kierownictwem Bolka Mo³dawskiego (wyjecha³ do Kanady), który gra³ na instrumentach klawiszowych, zmar³y w
2013 roku Edward Ropela - gra³ na gitarze basowej, na perkusji przygrywa³
Leszek Jerszyñski, a solistk¹ by³a Halina Nodzak. Mo¿na by³o zadedykowaæ utwór dla sympatii. Zagrali wszystko. Wszyscy posiadali wykszta³cenie muzyczne. Ich profesjonalizm przyci¹ga³ do lokalu goœci. Miejsca na
dancing nale¿a³o zamawiaæ z wyprzedzeniem lub mieæ znajomoœci u kierownika, który - jak ka¿dy dobry szef - zawsze mia³ coœ w zanadrzu.
Pod koniec lat 70-tych rozpocz¹³ siê kryzys w zaopatrzeniu w surowce do
produkcji szczególnie potraw miêsnych. Wprowadzono miesiêczne przydzia³y, miêsa, wêdlin, podrobów nie wspominaj¹c kawy prawdziwej, piwa, alkoholi, których sprzeda¿ by³a limitowana i mo¿na j¹ by³o prowadziæ dopiero od
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godziny 13-tej. Centrala "Spo³em" zaleca³a produkcjê dañ bez udzia³u miêsa. Korzystaj¹cych z posi³ków by³o coraz mniej. Goœcie, którzy przychodzili
na wódkê nie chcieli kupowaæ "przymusowej" zak¹ski, wyk³ócali siê z kelnerami. Poniewa¿ gastronomicy w ca³ej Polsce narzekali na tak¹ sytuacjê gastronomia stawa³a siê nierentowna, centrala "Spo³em" zabiega³a w ówczesnym Ministerstwie Handlu o mo¿liwoœæ zakupu ¿ywca wieprzowego u
gospodarzy indywidualnych. Wydano rozporz¹dzenie zezwalaj¹ce na tê formê zaopatrzenia. W praktyce by³ to jednak problem. Pomijaj¹c "furê" papierów do sporz¹dzenia na okolicznoœæ zakupu ¿ywca, ¿ywego wieprza nale¿a³o
dostarczyæ do geesowskiej masarni, gdzie dokonywano uboju, podzia³u na
poszczególne elementy i oczywiœcie wystawiono odpowiedni¹ cenê. Cena
musia³a mieæ odzwierciedlenie w cenie gotowego posi³ku. Coraz mniej ludzi
z nich korzysta³o. Restauracja nie osi¹ga³a zysku. Zarz¹d PSS robi³, co
móg³. Zaproponowano zak³adom pracy bony obiadowe. Opieka Spo³eczna
równie¿ wydawa³a swoim podopiecznym bony jednak inni klienci mieli pretensje, gdy¿ do lokalu przychodzili z bonami ludzie pod wp³ywem alkoholu,
nieodpowiednio ubrani. Trzeba by³o z tego zrezygnowaæ. Gastronomia podupada³a nie tylko w Gubinie, ale w ca³ym kraju. Prowadzenie gastronomii
na zasadach pracowniczych okaza³o siê prze¿ytkiem. Ju¿ pod koniec lat 80.
centrala "Spo³em" zezwoli³a podleg³ym spó³dzielniom na przekazywanie dzia³alnoœci gastronomicznej na zasadach agencji. By³o to jakieœ wyjœcie. Agencja - namiastka dzia³alnoœci prywatnej - polega³a na tym, ¿e og³aszano konkurs i wy³aniano spoœród chêtnych do prowadzenia lokalu za tzw. czynsz z
obowi¹zkiem dokonywania drobnych remontów, napraw urz¹dzeñ itp. No i
zjawi³ siê chêtny. By³a to Spó³dzielnia Rolnicza w Grochowie. Mieli hodowlê
trzody, byli panami sytuacji, miêsa mieli pod dostatkiem.
D³ugo nie porz¹dzili gdy¿ byli to ludzie nie maj¹cy zielonego pojêcia o
gastronomii. Uwa¿ali, ¿e jak maj¹ miêso, wódkê i piwo to zrobi¹ wielki
interes. Poziom obs³ugi pozostawia³ wiele do ¿yczenia. Powsta³y zaleg³oœci w
op³atach i Zarz¹d PSS by³ zmuszony do wypowiedzenia umowy. Lokal przez
d³u¿szy czas sta³ nieczynny.
Po przemianach polityczno - ekonomicznych w 1990 roku Zarz¹d PSS
stan¹³ przed obliczem reorganizacji. W³adze miasta wypowiada³y dzier¿awê
lokali, aby je sprzedaæ i dokonaæ prywatyzacji. Spó³dzielnia mia³a tylko kilka w³asnych lokali. Wi¹za³o siê to ze zwolnieniami pracowników no i oczywiœcie zmniejszeniem zatrudnienia w administracji. I po co dwóch prezesów? Pe³ni¹c¹ funkcjê prezesa w tym czasie by³a autorka tekstu. D³ugo siê
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nie zastanawia³a. Po latach wspomina: - By³am zmêczona prezesowaniem.
Ci¹gle borykaliœmy siê z problemami zaopatrzeniowymi. W³adza partyjna
przypisywa³a nam brak starañ o zaopatrzenie, nie widz¹c w tym winy w
sposobie swojego rz¹dzenia. Poniewa¿ pracê magistersk¹ pisa³am na temat
funkcjonowania gastronomii w aspekcie ekonomicznym, postanowi³am spróbowaæ praktycznie prowadziæ t¹ dzia³alnoœæ na w³asny rachunek i w ten sposób "badaæ" ekonomicznoœæ gastronomii. Zaproponowa³am Radzie Nadzorczej
Spó³dzielni na moje stanowisko w Zarz¹dzie PSS dotychczasowego zastêpcê
Józefa Domania, przygotowanego fachowo, który z powodzeniem pe³ni tê funkcjê
do dziœ, a sama odesz³am ze stanowiska prezesa od 1 wrzeœnia 1990 roku i z
zapa³em zabra³am siê za porz¹dkowanie pomieszczeñ po ba³aganie w "Parkowej", jaki zostawi³ poprzedni u¿ytkownik. Zorganizowa³am zespó³ pracowników i od 15 wrzeœnia 1990 r. restauracja by³a czynna. Pocz¹tki by³y trudne,
ale z czasem wszystko siê unormowa³o. By³ to okres, kiedy powsta³o w Gubinie wielkie targowisko obejmuj¹ce ca³e centrum przy farze i okoliczne skwery.
Powsta³o tysi¹ce stoisk handlowych, a i przy tym gastronomicznych. Przyje¿d¿ali tu handlowaæ czym siê da, ludzie z ca³ej Polski. Klientami g³ównie
byli Niemcy z Guben i dalszych okolic. Korzysta³a te¿ na tym gastronomia.
Przez dwa lata interes szed³ dobrze. Mia³am jednak problem z utrzymaniem
porz¹dku i bezpieczeñstwa klientów. Jeszcze z rozpêdu po minionym okresie
przychodzili klienci, których zachowanie budzi³o wiele zastrze¿eñ. Z czasem,
z wodzirejami w rozrabianiu i odstraszaniu klientów "zaprzyjaŸni³am" siê
stawiaj¹c im piwo lub 50-tkê, a na "porz¹dkowego" stawia³am najwiêkszego
rozrabiakê. Zapanowa³ spokój. Sytuacjê zmieni³a te¿ konkurencja. Zaczê³y
powstawaæ jak grzyby po deszczu restauracje i punkty tzw. ma³ej gastronomii. Nast¹pi³ ogólny dostêp do napojów alkoholowych i mo¿liwoœæ kupowanie
taniego piwa w Guben, co te¿ przyczyni³o siê do zapanowania spokoju w "Parkowej". Z jednej strony odetchnê³am, ale z drugiej coraz trudniej by³o prowadziæ t¹ dzia³alnoœæ pod wzglêdem ekonomicznym. W pewnym okresie za podpowiedzi¹ œp. Jarka Paszkowskigo zakupi³am dwa wózki -zamra¿arki do sprzeda¿y lodów i ustawi³am pracowników wzd³u¿ dojazdu do granicy, gdzie kierowcy oczekiwali na kontrolê graniczn¹. Jednak i ten interes zakoñczy³ siê,
gdy przyspieszono kontrolê i kierowcy szybko przemykali przez granicê nie
wykazuj¹c chêci do kupowania lodów. Obroty by³y coraz ni¿sze, zyski minimalne, obawia³am siê bankructwa. Z tych powodów, a i z powodu sytuacji
rodzinna, sk³oni³y mnie do zrezygnowania z dzia³alnoœci. W 1999 roku skorzysta³am z emerytury i zakoñczy³am dzia³anoœæ w „Parkowej”.
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Epizodycznie restauracjê prowadzi³ Dariusz Ku³ak, ale po krótkim czasie
zrezygnowa³.
Nastêpnie "Parkow¹" wydzier¿awi³a pani Kwapich Halina i Andrzej Ga³êzyka, którzy prowadzili dotychczas restauracjê "Ró¿ana" w obiekcie Policji.
Nazwê tê przenieœli na "Parkow¹". Ale i tak wszyscy starsi gubinianie mówili: idziemy do "Parkowej".
W 2004 roku PSS sprzeda³ obiekt dotychczasowym dzier¿awcom. Ci zabrali siê do remontu (inaczej inwestuje siê w swoj¹ w³asnoœæ). Wymienili okna,
drzwi, ca³¹ instalacjê centralnego ogrzewania, wyremontowali toalety dla klientów. Restauracja oprócz codziennych klientów obs³ugiwa³a ró¿ne uroczystoœci
rodzinne, zak³adowe itp. Niestety. ¯ycie p³ata figle. Pani Halina dozna³a udaru i w 2006 roku zmuszona by³a zaprzestaæ dzia³alnoœci i przejœæ na rentê
inwalidzk¹. Wspomina, ¿e gdyby nie choroba, to do dziœ prowadzi³aby t¹ dzia³alnoœæ. To by³ jej ¿ywio³.
W 2007 roku sprzedali obiekt pañstwu Bogumile i Józefowi Storto, którzy
prowadzili dzia³alnoœæ do 2012 roku, sta³ pewien czas nieczynny, ale w 2013
roku znalaz³ nabywcê. Nowy w³aœciciel zlikwidowa³ kuchniê, toalety dla klientów, kominek, który postawi³ pan Ku³ak i pod koniec 2013 roku otworzy³ tu
sklep z odzie¿¹.
Starsi gubinianie nie mog¹ pogodziæ siê ze zmian¹ charakteru obiektu.
Jak "œwiat œwiatem" by³a tu zawsze "Parkowa"! Tu bywali w swojej m³odoœci,
tu bawili siê na dancingach, w Sylwestra, poznawali swoje mi³oœci, tu urz¹dzali wesela, imieniny. Tu "oblewali" zdanie matury, zdobycie dyplomu na
studiach. Tu jedli pyszne œledzie w oleju, które wspaniale w czasach PRL-u
przygotowywa³a Danusia S³owik szefowa kuchni.
Pisz¹c o restauracji "Parkowa"- proszê mi wybaczyæ - podesz³am do jej
historii bardziej sentymentalnie - jestem przecie¿ ¿yw¹ legend¹ tego okresu.
Dalsza historia gubiñskiej gastronomi uka¿e siê w kolejnym numerze,
dlatego proszê o uwagi, uzupe³nienia, wzglêdnie przekazanie ró¿nej wiedzy o
gastronomii po wojnie, Czekam na Pañstwa pod numerem telefonu 68 4558162
lub proszê o przybycie do biura Stowarzyszenia ul. 3 Maja 2. Jednoczeœnie
dziêkujê za cenne informacje mgr Józefowi Domaniowi, Violetce Glêbin za
pomoc w przeszukiwaniu dokumentów archiwalnych, Halinie Kwapich i Andrzejowi Ga³êzyka, Micha³owi Graczewowi, Zbyszkowi Jasinowskiemu i Halinie Nodzak.
Urszula Kondracik
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Lubuskie Zak³ady
Przemys³u Skórzanego
Carina w Gubinie
- II etap rozwoju

1 maja 1964 roku

Po otrzymaniu akceptacji Ministerstwa Przemys³u Lekkiego dotycz¹cej
dalszej rozbudowy Gubiñskich Zak³adów Obuwia na lata 1963 - 1965. Gubiñskie zak³ady w 1961 roku kontynuowa³y podjêt¹ produkcjê obuwia przy
podnoszeniu ich atrakcyjnoœci i wzornictwa.
Produkowano w tym roku pó³buty damskie i mêskie tekstylne, na spodach
styrogumowych, botki damskie i mêskie w kombinacji tekstylno-tworzywoskórzanej na spodach styrogumowych.
Patrz¹c na produkowany asortyment obuwia w 1961 roku nale¿y stwierdziæ , ¿e g³ównym materia³em stosowanym na cholewki w pó³butach i botkach by³ tekstyl, od 1962 roku nastêpuje zwiêkszenie udzia³u skóry w po³¹czeniu z tekstylem, co jednoczeœnie niew¹tpliwie podnosi³o estetykê wyrobu
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lecz poci¹ga³o za sob¹ wzrost pracoch³onnoœci. Takie po³¹czenia materia³owe by³o mo¿liwe do wprowadzenia dziêki otrzymanym maszynom æwiekuj¹cym czubki z Nowotarskich Zak³adów Obuwia Podhale. Maszyny wyremontowane by³y sukcesywnie przekazywane do Gubiñskich Zak³adów Obuwia.
Rok 1961 by³ rokiem utworzenia Szko³y Przyzak³adowej o kierunku obuwniczym. Zosta³a ona utworzona za zasadach Zasadniczej Szko³y Zawodowej.
Praktyczna nauka zawodu odbywa³a siê w zak³adzie, w przystosowanym do
tego celu warsztacie szwalniczo-monta¿owym. Nauczaniem zawodu obuwnika zajmowali siê doœwiadczeni specjaliœci od technologii produkcji obuwia.
WskaŸniki realizacji planu za rok 1961 wygl¹da³y nastêpuj¹co:
- wartoœæ produkcji towarowej w tys. z³: plan 155.517 z³ wyk.154,914
- iloœæ produkcji ogó³em w tys. par: plan 2756, wykon.2779,6 100,9%
- wskaŸnik obuwia I gat.: plan 92,6 % wykon. 92,7
- zatrudnienie osób: plan 1031 wykonano 1033
- œrednia p³aca z³: plan 1307,3 wykonano 1312,33
W tym roku po zakoñczeniu robót budowlanych w biurowcu przeniesiono tu ca³¹ administracjê z budynku produkcyjnego.
Sta³y wzrost liczby mieszkañców Gubina i okolic mia³ pozytywne odbicie
w rozwoju zak³adu. Umo¿liwia³o to podjêcia produkcji nowych asortymentów obuwia pracoch³onniejszych w wykonaniu ni¿ dotychczas produkowane. Takimi by³y mi.n. botki damskie i mêskie tekstylne na spodach styrogumowych.
Z biegiem lat, oceniaj¹c takie czêœciowe doinwestowanie w podstawowy
park maszynowy, mo¿na posiedzieæ, ¿e by³o to ³atanie dziur zu¿ytymi maszynami, które wycofywa³y renomowane firmy takie jak: Podhale, Otmêt,
Radoskór, Che³mek. Firmy te w to miejsce otrzymywa³y nowoczesne na owe
czasy maszyny.
Bywa³y takie okresy, ¿e z powodu awarii maszyny æwiekuj¹cej czubki
czy piêty, trzeba by³o stawiaæ do æwiekowania kilku pracowników i æwiekowaæ rêcznie, co nie zawsze wychodzi³o na dobre, a obuwie trzeba by³o kwalifikowaæ do ni¿szego gatunku. Zak³ad w Gubinie dysponuj¹c zu¿ytym parkiem maszynowy jednak osi¹ga³ dobre wyniki jakoœciowe, co utwierdza³o
opiniê solidnego producenta.
W tym czasie zak³ad posiada³ ju¿ w³asn¹ komórkê modelarsko-konstruk-
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cyjn¹.
Wykonanie zadañ produkcji obuwia za rok 1962 by³y nastêpuj¹ce:
- wykonanie produkcji towarowej w tys. z³.: plan 154.372,2 wyk.137,061
- iloœæ produkcji ogó³em w tys. par: plan 2650,8 wyk. 2343,5 88,8%
- wskaŸnik obuwia I gat.: plan 91,4 wyk.84,8 92,8%
- zatrudnienie osób: plan 1024 wyk. 1012 98,8%
- œrednia p³aca z³.: plan 1181,72 wyk. 1168,25 98,9%
Z pocz¹tkiem 1962 roku nastêpuje sukcesywne umaszynowienie podstawowych stanowisk pracy. Z Nowotarskich Zak³adów Obuwia Podhale przysz³y zregenerowane æwiekarki czubków i piêt, które znacz¹co wp³ynê³y na
zmniejszenie zatrudnienia w fazie monta¿u, tak¿e na poprawê jakoœci wykonywanych butów.
W 1963 roku decyzj¹ w³adz Gubina i Gminnej Spó³dzielni "SCh" dla
ci¹gle rozbudowuj¹cych siê zak³adów obuwia przekazano obiekty od strony
ulicy Budziszyñskiej i Ko³³¹taja. By³a to du¿y baza lokalowa i roz³adowa³a
ona ciasnotê panuj¹c¹ w budynkach produkcyjnych z których przeniesiono
magazyn wyrobów gotowych, magazyn urz¹dzeñ, stolarniê i warsztat mechaniczny.
W 1963 roku zatrudnienie zaplanowano na 1038 osób, a œredni¹ p³acê
miesiêczn¹ na1333,80 z³.
W tym roku zgodnie z wczeœniejszy decyzj¹ przyst¹piono do II - go etapu
rozbudowy zak³adu, a g³ównie od podstaw budynku Nr 5. W zwi¹zku z tym
Zjednoczenie Przemys³u Skórzanego w £odzi powo³a³o Wydzia³ 430 w Budowie wchodz¹cy w sk³ad zak³adu. Oprócz odbudowy budynku produkcyjnego
zamierzano:
- rozbudowaæ kot³owniê o trzy piece
- odbudowaæ budynek administracyjny (drug¹ czêœæ)
- wybudowaæ now¹ hydroforniê
- wybudowaæ now¹ trafostacjê
- wymieniæ sieæ centralnego ogrzewania
W 1963 roku osi¹gniêto do 1000-1100 par na jedn¹ zespo³ozmianê, jednak¿e porównuj¹c okres produkcji z 5 -ci u lat, wydajnoœæ dzienna wzros³a
z 1900 par w roku 1957 do 9600 par w roku 1963. Osi¹gniêto zatem 5 -cio
krotny wzrost wydajnoœci. W tym roku uruchomiono produkcjê z wiêkszym
udzia³em skór naturalnych co mia³o wp³yw na pracoch³onnoœæ ale i mia³o

42 Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

wp³yw na jakoœæ.
Rok 1964 by³ rokiem kontynuacji rozbudowy zak³adu w II etapie, d¹¿eniem docelowym by³o uruchomienie 6 - ciu taœm monta¿owych i szwalniczych przy jednoczesnym rozbudowaniu oddzia³ów towarzysz¹cych, tj. manipulacji i kartonarzu.
Produkuj¹c obuwie tekstylne zak³ad by³ zmuszony do zlecania wykonawstwa klejonek na zewn¹trz przedsiêbiorstwa, gdy¿ nie posiadano maszyn przystosowanych do sklejania tkanin. Stosowane klejonki tkanin na
cholewki by³y trzywarstwowe, do tej pory wykonywa³y je Œl¹skie Zak³ady
Obuwia "Otmêt". Takie zlecenie wykonywania klejonek by³o niewygodne ze
wzglêdu na odleg³oœæ oraz terminowoœæ dostaw, mia³o te¿ wp³yw na jakoœæ.
Widz¹c ten problem dyrekcja og³osi³a w zak³adzie konkurs na rozwi¹zanie
problemu.
Grupa zak³adowych racjonalizatorów w sk³adzie: W³odzimierz Mikoda,
Jan Ko³odziejski, Eugeniusz Olechnowicz i Józef Piniarski rozwi¹za³a technologiê sklejania tkanin na miejscu, w wyniku czego zosta³ uruchomiony
Oddzia³ Lepiarni, który wykonywa³ klejonki nie tylko na w³asne potrzeby,
ale tak¿e realizowa³ zamówienia sk³adane spoza zak³adu.
W roku 1964 kontynuowano przyjêty w roku poprzednim profil produkcji zmieniaj¹c udzia³ iloœciowy pó³butów damskich i mêskich tekstylnych
przy jednoczesnym zwiêkszeniu pó³butów z tworzyw sztucznych. Nale¿y
podkreœliæ fakt, ¿e w 1963 roku budynki po gminnej spó³dzielni znacz¹co
wp³ynê³y ny warunki panuj¹ce na produkcji. Nie mo¿na te¿ pomin¹æ faktu,
¿e w 1964 roku zatrudniono na produkcji pierwszych absolwentów Przyzak³adowej Szko³y Zawodowej.
W roku 1965 zakoñczono ca³kowit¹ odbudowê czyli tzw. inwestycyje II
etapu, której ³¹czny koszt na ówczesne czasy wyniós³ 43 miliony z³otych.
Kompleks budynków produkcyjnych, po wybudowaniu budynku nr 5,
zosta³ po³¹czony w jedn¹ ca³oœæ, ³atwiej mo¿na by³o prowadziæ dzia³alnoœæ
produkcyjn¹. Oddano równie¿ szereg innych budynków, które wp³ynê³y na
poprawê warunków pracy. A by³y to: kot³ownia po zwiêkszeniu mocy przerobowej, hydrofornia, wentylatornia z systemem wentylacji wyci¹gowej i nawiewnej pod³¹czonej do budynków produkcyjnych. Dziêki przejêciu pomieszczeñ od Gminnej Spó³dzielni, zaplecze techniczne zosta³o powiêkszone o warsztat samochodowy.
W 1965 roku zosta³y oddane do u¿ytku nastêpne taœmy monta¿owe, których ³¹czna iloœæ wynosi³a szeœæ. By³y równie¿ propozycje uruchomienia
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siódmej taœmy monta¿owej na czwartym piêtrze, lecz nie dosz³o to do skutku, ze wzglêdu na s³ab¹ wytrzyma³oœæ stropów.
Rok 1965, ze strony profilu produkcji, charakteryzowa³ siê podjêciem
produkcji kozaczków dzieciêcych i damskich z tworzyw sztucznych typu
skay i proderm podklejanych podszewk¹ ocieplan¹.
By³ to typ obuwia, który wymaga³ skomplikowanych maszyn do æwiekowania czubków i piêt, æwiekowanie boków odbywa³o siê sposobem rêcznym.
Patrz¹c na ró¿norodnoœæ produkowanych wyrobów mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
zak³ad w Gubinie, z biegiem lat, podejmowa³ siê produkcji coraz to trudniejszych wyrobów, dochodz¹c do kozaczków, czyli artyku³ów trudnych i z³o¿onych pod wzglêdem wykonania. Zak³ad podejmuj¹c siê produkcji obuwia
zimowego tj. kozaczków, bez odpowiedniego wyposa¿enia w park maszynowy, przeszkolenia pracowników stan¹³ przed trudnym zadaniem.
Taka sytuacja doprowadzi³a do tego, ¿e uzyskano bardzo niskie wydajnoœci dzienne oraz niski udzia³ wyrobów I gatunku.
Realizacja wykonania planu za 1965 rok wygl¹da³a nastêpuj¹co:
- wykonanie produkcji towarowej w tys. z³.: plan 192.271 wyk. 191.587
- iloœæ produkcji ogó³em w tys. par: plan 2460,0 wyk. 2472,5
- wskaŸnik obuwia I gat.: 85,6 wyk. 85,6 100 %
- zatrudnienie osób: plan 1107 wyk.1105 99,8%
- œrednia p³aca z³.: 1422,31 wyk.1435,77 100,94%
Koniec 1965 roku by³ czasem podsumowania realizacji II etapu tworzenia i modernizacji Gubiñskich Zak³adów Obuwia. W jej wyniku powsta³
kompleks budynków produkcyjnych po³¹czonych w jedn¹ ca³oœæ. W tym
roku produkowano ju¿ obuwie na kompletnych szeœciu taœmach monta¿owych. Produkowane przez Gubiñskie Zak³ady Obuwia obuwie by³o standardowym, ³¹czonym w ró¿nych uk³adach materia³owych: botki damskie i
mêskie w po³¹czeniu skóra i tekstyl oraz tworzywo, kozaczki dzieciêce skóra i tekstyl, pó³buty skóra i tekstyl oraz skóra.
Szanowny Czytelniku! W tym artykule nie wyczerpa³em pe³nej wiedzy o
rozbudowie i organizowaniu Gubiñskich Zak³adów Obuwia. Niezale¿nie od
spraw rozbudowy zak³adu i organizacji produkcji obuwia, tak¿e zosta³y zorganizowane wszystkie s³u¿by administracyjno-socjalno-bytowe.
Stanowi³y one integraln¹ czêœæ funkcjonowania firmy. To wymaga³o olbrzymiego wysi³ku i determinacji kompetentnych pracowników. W tym tekœcie przedstawiam jednego z nich. Mo¿na uznaæ Go za najbardziej zas³u¿o-
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nego i oddanego tej firmie w realizacji I i II etapu tworzenia i rozwo-ju
Gubiñskich Zak³adów Obuwia.
Józef Ko³odziejczyk (1916- 1964) dyrektor w latach
1961 - 1964, urodzony 19.02.1916 w Chwaliszewie ko³o
Krotoszyna. Do 1937 by³ z rodzicami na gospodarstwie.
W tym czasie ukoñczy³ m.in. gimnazjum i Instytut Administracyjno-Gospodarczy w Krakowie. W 1938 roku wcielony do wojska, do szko³y podchor¹¿ych rezerwy w Zgierzu k.Warszawy. Szko³ê ukoñczy³ w stopniu plutonowego
podchor¹¿ego. W 1939 roku rozpocz¹³ studia na kierunku
agronomia, przerwane z powodu braku œrodków materialnych na ich kontynuowanie. Nastêpnie rozpocz¹³ pracê zarobkow¹ na poczcie w Krotoszynie. W sierpniu ponownie powo³any do wojska. Uczestnik
Kampanii Wrzeœniowej, ciê¿ko ranny pod Modlinem przebywa³ do grudnia
w szpitalu w Jab³onnie.
Po powrocie ze szpitala pocz¹tkowo pracowa³ w gospodarstwie u rodziców. Po wyw³aszczeniu rodziców przez okupanta z gospodarki pracowa³ w
firmie budowlanej, w obozie pracy w Ostrowie Wielkopolskim. W 1945 roku
wywieziony przez okupanta do kopania rowów przeciwczo³gowych do Wielunia. W 1949 roku o¿eni³ siê z Pelagi¹ H¹zer w Ostrowie Wlkp. Ojciec
Adama i Marka.
W 1956 zg³osi³ siê ochotniczo do Wojska Polskiego. Po weryfikacji otrzyma³ stopieñ podporucznika, pe³ni³ funkcjê kwatermistrza a póŸniej Szefa
Ty³ów Zwi¹zku Taktycznego, awansuje do stopnia majora. W zwi¹zku z
uchwal¹ rz¹du o redukcji si³ zbrojnych zosta³ w 1956 roku przeniesiony do
rezerwy. 22 paŸdziernika 1956 zosta³ zatrudniony jako kierownik zaopatrzenia w Gubiñskich Zak³adach Obuwia i Odzie¿y w Gubinie. 1 maja 1961 powo³any na stanowisko Naczelnego In¿yniera ds. inwestycji. Od 16 lipca 1961
roku zostaje mianowany Dyrektorem Gubiñskich Zak³adów Obuwia i Odzie¿y w budowie. 19 sierpnia 1964 roku umiera w Gubinie, zosta³ pochowany na
gubiñskim Cmentarzu Komunalnym.
Dziêki uprzejmoœci syna Adama, do dziœ mieszkañca Gubina, mia³em
mo¿liwoœæ otrzymania kopii niektórych dokumentów zak³adowych po Ojcu.
Na uwagê zas³uguje legitymacja pracownika z numerem 1/56 (foto na nastpnej stronie) podpisana przez Naczelnego In¿yniera Tadeusza Korwirandê, tak¿e decyzja Ministra Przemys³u Lekkiego zatwierdzaj¹ca J.Ko³odziej-
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czyka na stanowisko dyrektora zak³adu.
W ka¿dym
przedsiêwziêciu
¿yciowym, budowie fabryki i
organizacji produkcji, w budowie ró¿nych
obiektów u¿ytecznoœci publicznej, i inLegitymacja J.Ko³odziejczyka z numerem 1/56, podpisana przez na- nych obiektów,
g³ówn¹ rolê odczelnego In¿yniera Tadeusza Korwirandê.
grywaj¹ ludzie
o okreœlonej profesji. Tak te¿ by³o przy tworzeniu i rozbudowie Gubiñskich
Zak³adach Obuwia w Gubinie. Nie sposób ich wszystkich wymieniæ. By³o
ich przecie¿ tysi¹ce. Dziêki pamiêci i ¿yczliwoœci wielu by³ych pracowników
uda³o siê odtworzyæ czêœæ nazwisk pracowników zajmuj¹cych w zak³adzie
ró¿ne funkcje w okresie istnienia zak³adów obuwia w Gubinie.
A oto oni:
1 Tadeusz Krowiranda - Naczelny In¿ynier od 1956 roku przyby³ z
Œl¹skich Zak³adów Przemys³u Skórzanego Otmêt Krapkowice.
3 Henryk Gusmann - Dyrektor od 1956 do 1958 r. by³y pracownik
Œl¹skich Zak³adów Obuwia Otmêt
5 Kazimierz Wachowiak - Dyrektor Zak³adu od 1958 do 1961 r. by³y
pracownik Œl¹skich Zak³adów Obuwia Otmêt
7 Józef Ko³odziejczyk - Dyrektor od 1961 r. by³y oficer Wojska Polskiego
8 Mieczys³aw £awrynowicz - Dyrektor od 1965 do 1967 r. przyby³ z Nowej
Soli
9 Henryk Sieracki - Dyrektor Zak³adu od 1967 do 1970 r.
10 Feliks Bogusz - Dyrektor Zak³adu od 1970 do 1973 r.
11 Feliks Otachel - Dyrektor Zak³adu od 1973 do 1975 r.
12 Leszek Œwi³³o - Dyrektor Zak³adu od 1975 do 1978 r. przyby³ z Krosna.
Odrzañskiego
14 Jerzy Opara - Dyrektor Zak³adu od 1978 roku do likwidacji zak³adu
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

w 1997 r., przyby³ z Krosna Odrzañskiego
Marian Dzitkowski - Z-ca dyrektora d/s Techniczno - Produkcyjnych
Kazimierz Sawicz - Z-ca dyrektora d/s Techniczno - Produkcyjnych
Jan Bronowski - Z-ca dyrektora d/s Techniczno - Produkcyjnych
Stanis³aw Janota - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Handlowych
Andrzej Zielezny - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Handlowych
Albin Piwowarczyk- Z-ca dyrektora d/s Technicznych
Tadeusz Hanuszko - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Handlowych
Kazimierz Twardowski - Z-ca Dyrektora d/s Produkcyjnych
Franciszek Knapik - Z-ca dyrektora d/s Technicznych
Adam B¹czkowski - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Handlowych
Edward Brodziejewski - Z-ca dyrektora d/s Technicznych
Jerzy Michna - Z-ca Dyrektora d/s Produkcyjnych
Melchior Sadowski - Z-ca Dyrektora d/s Ekonomiczno-Handlowych
Alfons Badura - G³ówny Mechanik
Jerzy Piputa - G³ówny Mechanik
Adam Jarosz - G³ówny Mechanik
Janina Pawlik - G³ówny Mechanik
Andrzej Dêbowski - G³ówny Mechanik
W³odzimierz Mikoda - G³ówny Energetyk
ludwik Nowak - G³ówny Energetyk
Cieœla Czes³aw - Szef Produkcji
Jan Sopy³a - Szef Produkcji
Karol Litwiñski - Szef Produkcji
Zbigniew Krupiñski - Szef Produkcji
Franciszek Bratko - Kierownik Produkcji
W³adys³aw Ciemny - Kierownik Produkcji
Stanis³aw Bartkowiak- Kierownik Produkcji
Sergiusz Gornow - Kierownik Produkcji
S³awomir Milewicz - Kierownik Produkcji
Piotr Kopacz - Kierownik Produkcji
Jadwiga Miszkiel - Kierownik Wydzia³u Szwalni
W³adys³awa Kulikowska - Kierownik Wydzia³u Szwalni
Jan Bronowski - Kierownik Manipulacji
Ryszard Szczepañski - Kierownik Manipulacji
Marian Klasa - G³ówny Technolog
Henryk Abramczyk - Kierownik Dzia³u Kontroli Jakoœci
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Halina Koœciow - Kierownik Dzia³u Kontroli Jakoœci
Julian Mat³acki - Kierownik Dzia³u Zbytu
W³adys³aw Mucha - Kierownik Dzia³u Zbytu
Stanis³aw Laprus - G³ówny Ksiêgowy
Jan PoŸniak - G³ówny Ksiêgowy
Roman Ciszewski - G³ówny Ksiêgowy
Jan Œwidurski - G³ówny Ksiêgowy
Jerzy Piputa - G³ówny Ksiêgowy
Ewa Pilaczyñska - G³ówny Ksiêgowy
Stanis³aw Soko³owski - Kierownik Dzia³u Transportu
W³odzimierz Nowak - Kierownik Dzia³u Transportu
Antoni Gawin - G³ówny Mechanik
Alfred Boczkowski - Kierownik Dzia³u Kadr i Szkolenia Zawodowego
Jerzy Czabator - Kierownik Dzia³u Kadr i Szkolenia Zawodowego
Stanis³aw Kulikowski - Kierownik Dzia³u Kadr i Szkolenia
Zawodowego
66 Józef Strach - Kierownik Dzia³u Kadr i Szkolenia Zawodowego
67 Danuta B³êdowska - Kierownik Dzia³u Kadr i Szkolenia Zawodowego
68 Jan Krawczak - Kierownik Dzia³u Ekonomicznego
69 Stanis³aw Wawrzyniak - Kierownik Dzia³u Ekonomicznego
70 Danuta Piputa - Kierownik Dzia³u Ekonomicznego
71 Ró¿a Mikoda - Kierownik Oddzia³u Szkolnego
72 Teresa Opara - Kierownik Dzia³u Socjalnego
73 Jerzy Czabator - Kierownik Dzia³u Administracyjno-Gospodarczego
74 Leszek K³ujsza - Kierownik Dzia³u Administracyjno-Gospodarczego
75 Julian Kassowski - Kierownik Dzia³u Inwestycji
76 Krzysztof Œmietana - Kierownik Magazynu Gotowego Obuwia
77 Kazimierz Kielar - Kierownik Dzia³u Zaopatrzenia
78 Zofia Kapuœciñska - Kierowniczka Przedszkola Zak³adowego
79 Wanda Moskal - Kierowniczka Zak³adowego ¯³obka
80 Ma³gorzata Fus - Jankowiak - Kierownicyka Przyzak³adowej
Przychodni Zdrowia
81 Zbigniew Fiedorowicz - Cz³onek Zarz¹du LZPS Carina
82 Wilhelm Ligocki - Kierownik Produkcji
83 Alfred Boczkowski - Kierownik Ochrony Zak³adu i Spraw Obronnych
84 Edward Wróblewski - Kierownik Ochrony Zak³adu i Spr.
Obronnych
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85 Jerzy Czabator - Kierownik Ochrony Zak³adu i Spraw Obronnych
Niezale¿nie od funkcji zawodowych w zak³adzie wielu pracowników
pe³ni³o ró¿ne funkcje w organizacjach polityczno-spo³ecznych i zwi¹zkach
zawodowych. W tym miejscu pragnê Czytelników poinformowaæ, kto w
historii zak³adu sprawowa³ funkcje Przewodnicz¹cych Zwi¹zków Zawodowych:
Stanis³aw Sagan - Przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej 1956 Zwi¹zku
Zawodowego Pracowników Przemys³u W³ókienniczego, Odzie¿owego i Skórzanego
1 Józef Zdebski - Przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej 1957 r.
2 Józef B¹kowski - Przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej 21.IV.1958
3 W³adys³aw Michniacki - Przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej 1960-11963
4 Witold Kaciuñka - Przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej 1963-1976
5 Józef Polaszyk - Przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej 1979
6 Aleksander Stein - Przewodnicz¹cy Zarz¹du NSZZ Pracowników
Lubuskich Zak³adów Przemys³u Skórzanego Carina
7 Jerzy Czabator - Przewodnicz¹cy Zarz¹du NSZZ Pracowników
LZPS Carina
Komisja Zak³adowa NSZZ Solidarnoœæ w LZPS Carina w Gubinie
1 Waldemar Kleszcz - Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
2 Lech Michalak - Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
3 Tadeusz D¹browski - Przewodnicz¹cy Komisji Zak³adowej
Szanowni Czytelnicy! Tak jak w pierwszym artykule zamieszczonym
w Biuletynie GiO Nr 4/23 z grudnia 2013 podkreœlam, ¿e uj¹³em tylko to
co zosta³o w pamiêci by³ych pracowników z którymi prowadzi³em rozmowy na ten temat oraz na bazie posiadania w³asnych materia³ów. Nadal
zachêcam do opisania dalszych losów funkcjonowania LZPS Carina w
Gubinie.
Pragnê równie¿ podziêkowaæ panu Adamowi Ko³odziejczykowi za udostêpnienie materia³ów dotycz¹cych ojca Józefa jednego z pierwszych pracowników Gubiñskich Zak³adów Obuwia i Odzie¿y w Budowie.
Jerzy Czabator Gubin luty 2014 rok
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Jakie skarby kryje ziemia
pod Gubinem?
Planowana budowa kompleksu wydobywczo-energetycznego w rejonie
gmin Gubin i Brody przyniesie archeologom mo¿liwoœæ przebadania tego
miejsca. Œci¹gniêcie humusu z du¿ej po-wierzchni prowadzone pod œcis³ym
nadzorem archeologicznym stwarza szansê dokonania podobnych odkryæ,
jak skarb z Witaszkowa - Kozowa, pod warunkiem, ¿e takie skarby zosta³y
tam zakopane.
Badania archeologiczne w ramach przygotowania do eksploatacji przeprowadzi³a na zlecenie spó³ki PGE Gubin Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska Archekon z Zielonej Góry. - Zleciliœmy badania ¿eby dok³adnie
zapoznaæ siê z terenem pod inwestycjê. Dziêki temu mo¿liwe bêdzie zabezpieczenie i ochrona istniej¹cych zabytków - podkreœla cel badañ Hanna
Mrówczyñska, Dyrek-tor Projektu PGE Gubin.
Pami¹tki z wojen
Obszar po³o¿ony w wid³ach Nysy £u¿yckiej i Lubszy charakteryzuje siê
historycznym, obejmuj¹cym okres od starszej epoki kamienia do czasów
nowo¿ytnych. Na terenie przeznaczonym pod przysz³¹ kopalniê i elektrowniê zlokalizowanych jest 16 miejscowoœci: Biecz, Datyñ, Grabice, Grodziszcze, Jasienica, Jazów, Ko³o, Kopero, Kozów, Kumia³towice, Luboszyce, Nowa
Wioska, Wêgliny, Wielotów, Wierzchno, Witaszkowo, w wiêkszoœci o œredniowiecznej metryce. Prawie w ka¿dej z nich znajduj¹ siê obrazki architektury: koœcio³y, pa³ace, dwory, folwarki i parki.
Tereny planowane pod budowê kopalni bezpoœrednio granicz¹ z wa¿nym
grodem ludnoœci kultury ³u¿yckiej z okresu halsztackiego w Widnie (zniszczonego przez najazd scytyjski) i z okresu wczesnego œredniowiecza po³o¿onego w Polanowicach (Niemczy £u¿yckiej). Badania bezpo-œredniego zaplecza tych grodów pozwol¹ odtworzyæ sieæ osadnicz¹ i wyjaœniæ zjawiska jakie wtedy zachodzi³y. Ponadto u schy³ku œredniowiecza i w czasach nowo¿ytnych tereny te by³y œwiadkiem wielu dzia³añ wojennych. W XV wieku
Gubin dwa razy zosta³ najechany przez husytów (1429 i 1432 r.), istnieje
wiêc prawdopodobieñstwo uchwycenia œladów przemarszu taborów husyckich, w postaci spalonych osad, dworów. W 1633 r. w Polanowicach by³
Wallenstein oraz Szwedzi, którzy mieli tu kwaterê zimow¹. W pobli¿u Pola-
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nowie w 1758 stacjonowa³y wojska króla pruskiego Fryde-ryka II Wielkiego,
wiêc tak¿e istnieje mo¿liwoœæ natkniêcia siê na relikty obozu wojskowego.
Stanowiska archeologiczne
W wyniku przeprowadzonego rozpoznania zasobów archeologicznych na
terenach przeznaczonych pod budowê odkrywkowej kopalni wêgla brunatnego zarejestrowano ³¹cznie 221 stanowisk archeologicznych. Ponadto na
terenie tym znajduje siê 13 cmentarzy oraz 5 innych obiektów za-bytkowych, takich jak krzy¿ pokutny, trzy wiatraki oraz pozosta³oœci konstrukcji kamiennych. £¹cznie jest to 239 lokalizacji. Do wyprzedzaj¹cych badañ
archeologicznych zosta³o zakwalifikowanych 145 obiektów, do ekshumacji i
badañ archeologicznych - 13 obiektów (cmentarze), do badañ sonda¿owych 64 stanowiska i do nadzorów archeologicznych - 17 stanowisk. Ponadto
wytypowano 18 obszarów potencjalnego wystêpowania zabytków archeologicznych, tzn. terenów, które na podstawie analizy materia³ów archiwalnych, zdjêæ lotniczych, lotniczego skanowania laserowego skanowania powierzchni ziemi oraz analizy warunków œrodowiska wybitnie nadaj¹ siê do
osadnictwa, ale z jakiœ powodów nie znajdujemy œladów osadnictwa na powierzchni ziemi. Pewnym wyt³umaczenie braku takich œladów mo¿e byæ
fakt ich niedostêpnoœci dla archeologów. Czêœæ z nich jest poroœniêta lasem
lub znajduj¹ siê na nich nieu¿ytki. Tereny te zostan¹ objête nadzorem archeologicznym podczas odhumusowania, a w przypadku odkrycia nowych
stanowisk archeologicznych zostan¹ przeprowadzone na nich ratownicze
badania wykopaliskowe.
Wiadomoœci Gubiñskie nr3 z 12 lutego 2014

Na pocz¹tku 1913 roku w "Gubener Zeitung" donosi³:
4 stycznia 1913 ze statystyki koœcielnej. Œlub w roku 1912 bra³o 275 par, w
1911 r. - 254 par, czyli œlubów o 21 wiêcej. Ochrzczono 706 dzieci - 368 ch³opców i 338 dziewcz¹t. W roku 1911 - 726 dzieci, czyli mniej o 20 dzieci. Do
konfirmacji (w koœcio³ach ewangelickich odpowiednik Pierwszej Komunii Œw.
bierzmowania) przyst¹pi³o 383 ch³opców i 386 dziewcz¹t, czyli w sumie doliczono siê 769. W roku 1911 - 378 ch³opców i 382 dziewcz¹t (760 konfirmowanych). Wœród tych 769 by³o 8 g³uchoniemych - 6 ch³opców i 2 dziewczyny.
Œwiêt¹ wieczerzê przyjê³o 5675 osób, w roku 1911 - 6084. Pogrzeb koœcielny 404 osoby (475 osób w 1911 r.).Z³ote gody uroczyœcie obchodzi³o 6 par.
t³um. zg oprac w³
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Pomniki dawnego prawa
na Ziemi Gubiñskiej

Ulica Œl¹ska w Gubinie - kamienie pokutne z lat 1453 - 1459

Tu¿ przy skrzy¿owaniu ulic Œl¹skiej i Ko³³¹taja od strony po³udniowowschodniej przy ceglanym murku zachowa³y siê wykute w zlepieñcu 3
krzy¿e pokutne, których powstanie okreœla siê na lata 1453 - 1459. Te
zaledwie pó³metrowe zabytki, mocno zniszczone zêbem czasu stoj¹ w miejscu, gdzie jak g³osi legenda trzech rzeŸników stoczy³o œmierteln¹ bójkê o
szynkê. Inna opowieœæ mówi o podobnej œmiertelnej bójce trzech braci o
jajko. Tak czy owak s¹ one pami¹tk¹ o pope³nionej zbrodni. Na œrodkowym z nich mo¿na dojrzeæ niewyraŸny ryt miecza - narzêdzia mordu.
Znacznie wiêkszy krzy¿ pokutny, oko³o metrowej wysokoœci i w lepszym stanie zachowania, bo wykonany z granitu, znajduje siê na prywatnej posesji w ogrodzie w miejscowoœci Ko³o, 150 metrów na po³udnie od
koœcio³a - id¹c do centrum wsi to po lewej stronie. Podobny krzy¿ jest w
Markosicach, jad¹c od Gubina tu¿ na pocz¹tku wsi, przy polnej drodze
prowadz¹cej w kierunku wschodnim, oko³o 200 metrów od drogi g³ównej.
W pierwszych latach XXI wieku przy koœciele w Strzegowie znaleziono
krzy¿ po³amany, który po sklejeniu przez mi³oœników pami¹tek œredniowiecznego prawa karnego z Lubska zosta³ zabrany i umieszczony w Lub-
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sku. Po 1945 roku istnia³ krzy¿ pokutny przy budynku by³ego Wiejskiego
Domu Towarowego, od strony pó³nocno-wschodniej, tu¿ przy kamienicy, w
której pp. Pacanowscy prowadzili sklep pasmanteryjny. Niestety nie pozosta³ po nim ¿aden œlad. Prawdopodobnie zosta³ usuniêty podczas odgruzowywania miasta w wyniku zaniedbania. •ród³a pisane wspominaj¹ te¿ o
krzy¿u pokutnym przy drodze z Chlebowa na prom. Poszukiwania nie
przynios³y pozytywnego rezultatu. Oba uznane zosta³y za zaginione.
Historia tych wszystkich pomników wi¹¿e siê nierozerwalnie ze œmierci¹, krzywd¹ ludzk¹, cierpieniem - pocz¹wszy od œredniowiecza po czasy
nowo¿ytne. Ich pochodzenie ³¹czy siê z dawnym prawem zwyczajowym.
Œredniowieczne kodyfikacje pozwala³y na odpokutowanie zbrodni i powrót
przestêpcy do normalnego ¿ycia. Ograniczono stosowanie zasady "oko za
oko, z¹b za z¹b". Kto zabi³ umyœlnie karany by³ wed³ug prawa, "kto zabi³
przygodnie gard³a nie powinien traciæ", tylko odpokutowaæ. Mo¿liwoœæ
takiego postêpowania wynik³a z przyjêcia zapisów prawa sasko-magdeburskiego. Winnym zabójstwa umo¿liwia³y zawarcie ugody z ofiar¹ rodziny, je¿eli ta wyrazi³a tak¹ wolê. Wówczas sprawca zobowi¹zany by³ do
stosownego zadoœæuczynienia, którego rodzaj i wymiar ustala³ s¹d, przed
którym spotka³ siê zabójca z bliskimi zamordowanego. By³o to prawo, jak
na ówczesne czasy bardzo postêpowe. Podstaw¹ umo¿liwiaj¹c¹ pojednanie
stron by³a przysiêga oskar¿onego zobowi¹zuj¹ca go do opisu przebiegu
zdarzeñ i z³o¿enia zapewnienia o nieumyœlnoœci dokonanego zabójstwa. W
gestii ³awników le¿a³a interpretacja tragicznych wydarzeñ, poparta zeznaniami œwiadków.
Generalnie w zawartych œwiadczeniach pojednawczych mo¿na wyró¿niæ dwie grupy. Pierwsza z nich to zadoœæuczynienia wzglêdem rodziny
zabitego; przez przekazanie stosownego odszkodowania w pieni¹dzu lub w
naturze, najczêœciej na rêce wdowy lub ojca zamordowanego, sfinansowanie lekarza, pogrzebu, s¹du (np. zap³acenie za piwo wypite przez s¹d w
czasie rozprawy), czasem o¿enienie siê z wdow¹ zamordowanego (oczywiœcie je¿eli sprawca by³ stanu wolnego), utrzymywanie sierot itp.
Druga grupa obowi¹zków dotyczy³a zabiegów maj¹cych dopomóc duszy zmar³ego w zaœwiatach, który zmar³ bez spowiedzi, nie otrzymawszy
rozgrzeszenia i ostatniego namaszczenia. Do nich nale¿y zaliczyæ: zamówienie okreœlonej iloœci mszy zadusznych w intencji zmar³ego, ufundowanie œwiec lub sprzêtów do koœcio³a czy inne finansowe wsparcie koœcio³a.
Niekiedy s¹d nak³ada³ obowi¹zek odbycia boso pielgrzymki do okreœlonego
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miejsca œwiêtego np. do Rzymu lub Akwizgranu (¿¹dano potwierdzenia
odbycia pielgrzymki!), le¿enia krzy¿em na grobie ofiary.
W wiêkszoœci przypadków ¿¹dano wystawienia wykonanego w³asnorêcznie pomnika pojednania i ustawienia go w miejscu zbrodni lub w miejscu wskazanym przez wdowê, poniewa¿ tragiczna sytuacja czêsto zaistnia³a w miejscu odludnym, albo umieszczenia go w murze cmentarnym.
Najczêœciej przybiera³ on formê krzy¿a, który musia³ byæ wykonany z jednego kawa³ka kamienia. Gdyby krzy¿ pêk³ na przyk³ad w czasie transportu, na wskazanym miejsce nieszczêœnik musia³ wykonaæ nowy. Niekiedy warunkiem pojednania by³o wystawienie kapliczki z przedstawieniem mêczeñstwa Chrystusa lub innego œwiêtego mêczennika. Wystawienie takiego pomnika mia³o trwale upamiêtniæ zajœcie, sk³aniaæ do modlitwy za duszê zabitego i byæ znakiem pojednania. Na przedniej stronie
krzy¿a umieszczany by³ ryt narzêdzia zbrodni. By³y to najczêœciej: nó¿,
miecz, wid³y, w³ócznia, kusza, topór, sierp, strza³a, kielich (zapewne nape³niony trucizn¹) itp. Wystawienie takiego krzy¿a stanowi³o ostatni punkt
pokuty. Krzy¿ by³ wyrazem ostatecznego zadoœæuczynienia, zbrodniê puszczano w niepamiêæ, rodzina wyrzeka³a siê zemsty.
Tak na marginesie i niejako przy okazji wspomnê o licznych pomnikach owego prawa istniej¹cych do dziœ, choæ nie na Ziemi Gubiñskiej.
Równie¿ mo¿na je podzieliæ na dwie grupy; pierwsza to s³u¿¹ce do wykonywania kar na honorze jak np. prêgierze, dyby, kuny, kamienie czy klatki hañbi¹ce. Do wykonywania kar "gard³owych" s³u¿y³y topory, lochy g³odowe, szubienice na których zw³oki wisia³y czasem rok lub dwa dopóty,
dopóki ptaki je nie rozdzioba³y, albo nie spad³y do ocembrowanego ko³a.
Szubienice by³y wystawiane na wzniesieniach, w miejscach widocznych z
daleka, w pobli¿u dróg by budzi³y grozê.
Dziœ przypominaj¹ nam tamte czasy, zapomniane zbrodnie i tragedie
ludzkie. Obecnie mo¿na zauwa¿yæ coraz mniejszy szacunek do tych pomników pokuty i pojednania. Ludnoœæ nie znaj¹ca ich znaczenia niszczy
je, u¿ywa jako materia³u budowlanego. Te relikty danego prawodawstwa
znajduj¹ siê pod opiek¹ spo³ecznych opiekunów zrzeszonych w Dolnoœl¹skiej Komisji Opieki nad Zabytkami PTTK.
Takim opiekunem mo¿esz zostaæ i TY czcigodny Czytelniku.
Józef Wójtowicz
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Po¿ar w Szkole Podstawowej
nr 1 w Gubinie

Budynek szko³y po ugaszeniu po¿aru. Z prawej strony na ostatniej kondygnacji jeszcze
widaæ dym

W dniu 8 lutego 1990 roku, wczesnym rankiem oko³o godziny 6:00 miastem wstrz¹snê³a wiadomoœæ, ¿e pali siê Szko³a Podstawowa nr 1. Szko³a z
bogat¹ histori¹ i tradycjami. By³a pierwsz¹ szko³¹ powsta³¹ po wyzwoleniu
Gubina (otwarcie 5 IX 1945 r.)
Na wieœæ o po¿arze Gubinianie chêtnie spieszyli z pomoc¹. Ogieñ rozprzestrzeni³ siê w górnej czêœci budynku. Sp³on¹³ strych i czêœæ piêtra.
W kulminacyjnym momencie akcji ratowniczej bra³o udzia³ 9 sekcji stra¿y
po¿arnej z Gubina, Krosna Odrz., Lubska i Zielonej Góry. Du¿¹ aktywnoœæ
wykaza³o wojsko.
W ratowaniu sprzêtu i pomocy dydaktycznych brali udzia³ równie¿ nauczyciele, rodzice i m³odzie¿. Nad bezpieczeñstwem w czasie gaszenia po¿aru oprócz kierownictwa Stra¿y Po¿arnej czuwa³a milicja.
Komenda Wojewódzkiej Stra¿y Po¿arnej w Zielonej Górze oszacowa³a
straty siêgaj¹ce do 500 milionów z³otych (zapis w Kronice Szko³y). W rezul-
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tacie stwierdzono, ¿e najprawdopodobniej przyczyn¹ po¿aru by³a wada przewodów kominowych.
Decyzjê, co do dalszych losów szko³y, natychmiast podejmowa³y w³adze
miasta z naczelnikiem Kazimierzem Dêbickim, inspektorem Oœwiaty Krzysztofem Brzeziñskim i kuratorem Stanis³awem RzeŸniczakiem. Du¿e wsparcie dyrektorce szko³y Krystynie GwoŸdziañskiej w funkcjonowaniu placówki okazali dyrektorzy szkó³ gubiñskich. Najwiêksz¹ pomoc zaoferowa³a Szko³a
Podstawowa nr 2, przekazuj¹c budynek na zajêcia lekcyjne na drug¹ zmianê. Dyrektor Jerzy Kostrzewa oraz wicedyrektor Maria Bajus podzielili siê
swoimi gabinetami sekretariatem. Natomiast miejscowy proboszcz Jan Guss
udostêpni³ salki katechetyczne podobnie, jak i Szko³a Podstawowa nr 3 dla
klas pocz¹tkowych, a "zerówki" umieszczono w przedszkolach. Jak wynika
z wypowiedzi nauczycieli, ¿e by³ to najtrudniejszy okres pracy pedagogicznej w szkole.
Do odbudowy szko³y przyst¹piono bardzo szybko. Postanowiono powiêkszyæ kubaturê obiektu przez dobudowê drugiego piêtra i nadbudówki. Opracowaniem dokumentacji zaj¹³ siê prof. Jan Kondrat Stawiarski z Wy¿szej
Szko³y In¿ynierskiej w Zielonej Górze, a prace wykonawcze odbudowy przekazano Przedsiêbiorstwu "Interbud" z Lubska. Inspektorem nadzoru by³
mgr in¿. Zenon Pilarczyk. Nad przebiegiem robót i pozyskiwaniem finansów czuwali: nowo powo³any burmistrz miasta Czes³aw Fiedorowicz, Kurator Oœwiaty, od 1 wrzeœnia 1991 roku (po odejœciu na emeryturê dyr. K.
GwoŸdziarskiej), dyrektor Stanis³aw Turowski. Do odbudowy w³¹czy³o siê
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wielu sponsorów miêdzy innymi
Spó³dzielnia Inwalidów "Pokój", Gminnna Spó³dzielnia "Samopomoc ch³opska", zak³ady pracy, ¿o³nierze garnizonu i osoby indywidualne.
Po rozbudowie i modernizacji budynku szko³a sta³a siê nowoczesnym
obiektem stwarzaj¹cym dobre warunki do pracy edukacyjno-wychowawczej. Mog³a dysponowaæ 33 pomieszczeniami, by³ow tym 28 sal lekcyjnych.
Przewidziano pomieszczenie na studio radiowe, harcówkê, salkê gimnastyczno-korekcyjn¹ i salê komputerow¹.
Odbudowan¹ szko³ê oddano 24 kwietnia 1992 roku. By³o to wielkie wydarzenie w historii "Jedynki" i œrodowiska gubiñskiego. W tej szczególnej,
niecodziennej uroczystoœci uczestniczy³y w³adze samorz¹dowe, oœwiatowe z
Gubina i województwa. Uroczystoœæ uœwietnili wykonawcy robót budowlanych na czele z prof. K. Stawiarskim, przedstawiciele wojska, ró¿nych instytucji i organizacji pozarz¹dowych. Najliczniejsz¹ grupê stanowili uœmiech-
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niêci uczniowie i nauczyciele. Cieszyli siê, ¿e znów bêd¹ pracowaæ w swojej
odnowionej i dobrze wyposa¿onej szkole.
Grono pedagogiczne wraz z dyrektorem Stanis³awem Turowskim z wielkim zapa³em przyst¹pi³o do realizacji zadañ dydaktycznych i wychowawczych, podejmuj¹c nowe formy pracy, takie jak: realizacja promocji zdrowia
i ochrony œrodowiska naturalnego, wspó³praca z pensjonariuszami Domu
Dziennego Pobytu Osób Starszych i zwiêkszona opieka nad dzieæmi podczas
wakacji. Zadania edukacyjne ukierunkowano równie¿ na rozwój kultury
fizycznej i turystykê. By³y to zarazem przygotowania do wielkiego Jubileuszu 50-lecia powstania szko³y. To nadzwyczajne œwiêto odby³o siê 1995
roku.
Po wprowadzeniu nowej reformy oœwiatowej w budynku tym utworzono
Szko³ê Podstawow¹ nr 1 (kl. I-VI) i Gimnazjum (kl. I-III), z jednostek tych w
2004 roku powsta³ Zespó³ Szkó³, któremu rok póŸniej nadano imiê Miko³aja
Kopernika.
Obecnie Zespo³em Szkó³ kieruje dyrektor Dorota Grzelak, zastêpc¹ jest
Dorota Milto. Ogó³em w roku szkolnym 2013/14 zapisanych jest 378 uczniów,
w tym w szkole podstawowej 186, a 192 w gimnazjum. W Zespole Szkó³ im.
Miko³aja Kopernika zatrudnionych jest 52 nauczycieli i 17 pracowników
administracji i obs³ugi. Placówka cieszy siê dobr¹ opini¹ spo³eczeñstwa.
Jest to zas³uga dobrze przygotowanej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która z pe³nym oddaniem pracuje na rzecz uczniów.
K.Kêdzierska

Gubinianie na dawnej fotografii

Rok 1968. Pracownicy Gubiñskich Zak³adów Obuwia jad¹
na wycieczkê
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Pionierzy Ziemi Gubiñskiej
cz. IV
1. Józef Bal (1913-2004) kampania wrzeœniowa 1939r, ¿o³nierz Armii
Polskiej we Francji, jeniec stalagów, dwie ucieczki, rodzinne strony - powiat
Stanis³awów. Przyjecha³ w 1947r, w³aœciciel prywatnego sklepu przy ul.
Poznañskiej, obecnie Kresowej, na rogu z ul. Doln¹.
2. Wiktoria B³a¿ewicz (1907-1988) z dzieæmi: Stanis³awem (1927) i Helen¹ po mê¿u Mróz (1929-2013) przyby³a do Gubina w marcu 1946r. transportem z Syberii, pochodzili z Kresów Wschodnich. M¹¿ Stanis³aw (ur. 1890)
zosta³ rozstrzelany przez NKWD w 1939r.
3. Karolina Brylska (1905-1984) z synami Czes³awem (1930), Eugeniuszem (1935-2001) i Piotrem (1937-?) do Polski przyjecha³a w 1946r. z przymusowych robót, zamieszkali przy ul. Koœciuszki, rodzinne strony - pow.
kostopolski w woj. wo³yñskim.
4. Jan Caliñski (1907-1981) bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej 1939r.
(18 pu³k piechoty), walczy³ w rejonie Warszawy i Kutna, ranny, po szpitalu
odes³any do domu. W 1940r. z rodzin¹ wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty. W 1946r.z ¿on¹ Ann¹ (1917-2002) i dzieæmi - Eugeniuszem (19331994) i Zofi¹ po mê¿u Rogatka(1942) wracaj¹ do Polski, osiedlaj¹c siê w
Jaromirowicach.
6. Józef Er¿ant (1885-1952) przyby³ do Gubina w 1946r, z ¿on¹ Mari¹
(1900-1982) i dzieæmi: Janem (1933-1980) i Katarzyn¹ (1938-2006) z pow.
Dzisna, zamieszkali przy ul. Sikorskiego.
7. Dominik Hajkowicz (1899-1967) - walczy³ z bolszewikami w 1920 roku,
osadnik wojskowy z nadania J. Pi³sudskiego, gospodarstwo dosta³ w pow.
oszmiañskim. Uczestnik kampanii wrzeœniowej w stopniu wachmistrza.
Wywieziony na Syberiê z ¿on¹- Ann¹ (1906-1967), dzieæmi-Janin¹ (1930) po
mê¿u Jasinowska, Helen¹ (1934) po mê¿u ¯amojda, Ireneuszem (1937-2004)
i Tadeuszem (1940-2012). Z ca³¹ rodzin¹ wracaj¹ do Polski w 1946 roku
osiedlaj¹c siê w Jaromirowicach, gospodarstwo rolne.
8. Ludwik Haracz (1892-1955), z ¿on¹ Mari¹ (1890-1969) i dzieæmi Ann¹
(1924-1991) po mê¿u Cudejko, Józef¹ (1929- 1998) po mê¿u Koniarek, Stanis³aw¹ po mê¿u Furman, Stefanem (1939) i wnukiem Tadeuszem Cudejko
przybyli z przymusowych robót w Niemczech w 1946 roku, osiedlili siê w
Jaromirowicach, gospodarstwo rolne.
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9. Mieczys³aw Karpiuk (1915-2007) - rodzinne strony pow. sokolski w
woj.lwowskim, kampania wrzeœniowa 1939r, ranny, niewola u Niemców,
ucieczka, niewola u Sowietów, w latach 1943-1946 I Armia Wojska Polskiego, zdemobilizowany osiad³ z ¿on¹ Janin¹ (1927-1995) w Wêglinach.
10.Karol Otto Krawczyñski (1904-19720) pochodzi³ z Przemyœla, uczestnik kampanii wrzeœniowej 1939, niewola, przymusowe roboty w Niemczech.
Do Gubina przyby³ w 1945 roku z drug¹ ¿on¹ Mari¹ (1906-1970) - pierwsza
¿ona zginê³a w 1939r.- i dzieæmi: Janin¹ Teres¹ po mê¿u Kopacz (19282013), Zdzis³awem (1932-2004), Jerzym (1933-2013), Stanis³aw¹ po mê¿u
Kruk (1934) i Mieczys³awem (1937- 2010), zamieszkali przy ul. Œl¹skiej
11. Piotr Kopacz (1928) - do Gubina przyjecha³ w 1947r. z Lubliñca na
Œl¹sku, d³ugoletni (40 lat) pracownik gubiñskich wodoci¹gów i kanalizacji,
przez 22 lata kierownik. Projektant i twórca fontanny na skwerze przy ul.
Obroñców Pokoju. O¿eni³ siê z Janin¹, z domu Krawczyñsk¹ z któr¹ dochowa³ siê dwóch córek, trzech synów i wianuszka wnucz¹t.
12. Józef Leda (1902-1984) jako ochotnik wst¹pi³ do Wojska Polskiego w
1920r, nastêpnie przebywa³ w Niemczech na saksach, gdzie o¿eni³ siê ze
Stanis³aw¹ (1903-1992). W 1946 roku z ¿on¹ i synami: Stefanem (19302010), Janem (1931) i Adolfem (1939) przyjecha³ do Polski osiedlaj¹c siê w
Jaromirowicach.
13. Wac³aw £omoæ - Kresy Wschodnie, w latach 1941-1945 w Armii Czerwonej, obrona Leningradu, walka pod Wielkimi £ukami i o Tallin, po zdemobilizowaniu wraca do Polski osiedlaj¹c siê w Komorowie, pracowa³ w
budownictwie jako murarz.
14. Stanis³aw Smorgol (1905-1984) - krawiec osiedli³ siê w Gubinie w
1945 roku z ¿on¹ Franciszk¹ (1909-1992), synem Janem (1936-2003) i córk¹
Barbar¹ (1945) po mê¿u Olszewska, zamieszkali przy ul. Œwierczewskiego.
15. Hieronim Sobo³ta (1905-1982) - urodzony we Lwowie, wiêzieñ Buchenwaldu, do Gubina przyby³ 8 wrzeœnia
1945r. z Poznania, pracownik Urzêdu Miejskiego.
16. Piotr Stachowicz (1905-1970) z ¿on¹ W³adys³aw¹(1911- 2009) i dzieæmi: Henrykiem (1930), Zofi¹ (19312000), Stanis³awem (1934), Tadeuszem (1938) i Antonim
(1944) przyjechali w 1945 r. z Kochanowa w woj. kieleckim,
zamieszkali przy ul. Œl¹skiej.
H.Sobo³ta
17. Stanis³aw Szperka (1904-1958) - rodzinne miasto to
Trzemeszno w Poznañskiem, przymusowe roboty w Niemczech, do Gubina
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przyjecha³ w 1945 roku z ¿on¹ Mariann¹ (1907-1980) i synami - Zbigniewem (1932), Kazimierzem (1934-1991) i Henrykiem (1939), piekarz przy ul. Kosynierów.
18. Piotr Szymaniec (1911-2000) pochodzi³ z Kresów
Wschodnich, zsy³ka na Syberiê, ¿o³nierz Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. W 1947 roku powróci³ do Polski, osiedli³ siê w Grochowie, gdzie sprowadzi³ ¿onê Jadwigê. W latach 1960-1972 przewodnicz¹cy Gromadzkiej Rady Narodo- S.Szperka
wej w Polu.
19. Mieczys³aw Tr¹bczyñski (1900-1978) - rodzinne miasto Poznañ, wiêzieñ obozów Oœwiêcim i Buchenwald, do Gubina przyby³ we wrzeœniu 1945
roku z ¿on¹ £ucj¹ (1904-1992) i dzieæmi: Urszul¹ (1935) i Dominikiem (19391985), zamieszkali przy ul. Rac³awickiej
20. Andrzej Wuttke (1915-1985) - d³ugoletni - na ró¿nych stanowiskach
- pracownik s³u¿by zdrowia, zwerbowany przez dr. Tadeusza Kunickiego,
osiedli³ siê w Pleœnie w 1946 roku, ¿ona Maria (1923-1912).
21. Jan Zieliñski (1894-1981) - do Gubina przyby³ jako kolejarz w 1945
roku z ¿on¹ W³adys³aw¹ (1897-1979) i synami- Leszkiem (1930-?) i Ryszardem ( 1932-2009), zamieszkali przy ul. Kosynierów 32, rodzinne strony Ko³odziejowo k/Mogilna.
oprac. A.Leda

Na pocz¹tku 1913 roku w "Gubener Zeitung" donosi³:
Biblioteka miejska W roku 1912 wypo¿yczono 16 249 osobom 27 872
ksi¹¿ek do domu. Niestety w latach ubieg³ych czêsto trzeba by³o ponaglaæ o
zwrot wypo¿yczonych ksi¹¿ek. Upominano te¿, by ksi¹¿ki zaopatrzyæ ok³adk¹,
chroniæ przed zamoczeniem i ma³ymi dzieæmi, zniszczeniem. W razie uszkodzenia ksi¹¿ki nale¿y fakt zg³osiæ w miejscu wypo¿yczenia. Czytelniê w tym
czasie odwiedzi³o 5 274 osoby obu p³ci. W ostatnim kwartale roku przed³u¿ono otwarcie czytelni do wpó³ do dziewi¹tej. Jednak wobec ma³ej frekwencji
skrócono godziny od 5 do 8 w dni powszednie i od 4 do 7 w niedzielê.
2 stycznia 1913 przekazano Miejskie Zak³ady Elektryczne i Elektrowniê
Seydeirschen M³yn do Markische Elektrizitatswerk. Zarz¹d zak³adu ma
swoja siedzibê przy Frankfurterstraße 33, we frontowej czêœci budynku,
wynajêtym od w³aœciciela gubeñskiej Dutenfabrik Maxa Graula. Parter
obecnie adaptowany, a pierwsze piêtro oddane zostanie dopiero 1 kwietnia.
t³um. zg oprac. w³
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Jak to najczêœciej w ¿yciu bywa przypadek sprawi³, i¿ wpad³a mi w
rêce niepozorna ksi¹¿eczka wydana w 1964 roku, a zatytu³owana „Niemaszchleba”. Okaza³a siê byæ na tyle ciekawa, ¿e postanowi³em fragment zamieœciæ w Biuletynie. Wydawa³o by siê, ¿e historia wsi Chlebowo jest oczywist¹ dla kazdego, ale ksi¹¿ka przybli¿a wiele sytuacji, zdarzeñ i nzawisk o których wie niewiele osób lub niewiele osób pamiêta.
(sp)

Niemaszchleba
Stara³em siê zachowaæ w tej opowieœci wiernoœæ podstawowym faktom.
Zachowa³em w wiêkszoœci tak¿e prawdziwe nazwiska bohaterów. Opowieœæ
"Niemaszchleba" jest jednak wypadkow¹ wielu relacji o czasach, do których
ju¿ dzisiaj trudno dotrzeæ nawet pedantycznemu kronikarzowi. A zatem
forma opowieœci nie mo¿e podlegaæ klasycznym rygorom reporta¿owej sprawdzalnoœci. Najwa¿niejszym celem, jaki mi przyœwieca³, by³o jednak przekazanie klimatu tamtych dni, zdarzeñ i konfliktów w Rzeczypospolitej ¯o³nierskiej nad granic¹.
Autor

… Upodobali sobie wioskê, która roz³o¿y³a siê w wid³ach Odry i Nysy.
Dok³adnie w miejscu, gdzie siê obie rzeki schodz¹, gdzie Odrê graniczn¹
przed³u¿a graniczna Nysa. Wioska by³a piêkna. Na oko wygl¹da³a zamo¿nie. Zwa³a siê po staropolsku - Niemaszchleba.
Mia³a ze dwieœcie kominów. Obejœcia schludne. W podwórkach, jakby
na powitanie ¿o³nierzy, powymiatano. Dym szed³ z czêœci kominów, kiedy
zachodzili po raz pierwszy od Gubina. Na miejscu pozostali tylko ci, których
"swoimi" major nazywaæ kaza³. Pozawierali silnie okiennice. £ba ¿aden nie
wystawi³. Gdy na goœciñcu do nich zagada³eœ, czapkê zdjêli, Panem Bogiem
odpowiedzieli i szli dalej. Naród to by³ ch³odny, zamkniêty w sobie. Ludzie,
jakbyœ ich od wnêtrza zamrozi³.
Wioskê Niemaszchleba upodobali sobie piechurzy, pancerniacy, artylerzyœci, osiad³o tu kilku rannych saperów. W wiêkszoœci ch³opaki ju¿ po¿enione. Œci¹gali swoich. Dymek od pancerniaków samotn¹ matkê z Drohobycza sprowadzi³. Na swoich czekali Biga³owski, Podgórski, Brewerski, Zdunek i Cecu³a, trzeciego brata spodziewali siê dwaj weseli ch³opcy zwani "Demokratami". Tak¿e sier¿ant Jasiñski szykowa³ siê na gubiñski dworzec po
swoich z Podlasia.
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Jako jeden z pierwszych wjecha³ do Niemaszchleba sier¿ant 5 Zapasowego Pu³ku II Armii, Piotr Jasiñski. Nie wszed³ piechot¹, a wjecha³. Wjecha³
jak pan. Koniem. Szkapie mo¿na by³o co prawda graæ na ¿ebrach jak na
cymba³ach. Tylne lewe ko³o zielonego wozu by³o scentrowane i j¹ka³o siê za
ka¿dym obrotem. Na wozie by³ tylko kuferek i kilkanaœcie puszek z konserwami. Rogatywkê naci¹gn¹³ Jasiñski g³êboko, na same oczy, postawi³ ko³nierz od zielonego szynela i wypatrywa³ pierwszych domów. Powiedzieli, ¿e
na tym trakcie, na szesnastym kilometrze, wioska le¿y staropolska - Niemaszchleba. Doje¿d¿a³o siê lasami. Po gêstoœci drzew, po poszyciu, po luŸnych olszynach i drobnych krzewach pomiarkowa³ Jasiñski, ¿e las jest grzybowy. W kêpach brzezin na pewno trafisz jesieni¹ na kozaka w czerwonym
kapeluszu.
Wiêc tu mu ¿yæ przyjdzie! W³aœnie tu. Ju¿ dosyæ naw³óczy³ siê po œwiecie. By³ jednym z tysiêcy, którzy szli "na zachód". Na obce. Na nieznane. Na
niepewne. Niektórzy jechali po rodziny na wschód. Wówczas stary dom poleski obchodzili, w cztery wêg³y go ca³owali. Z kaszkietem pod pach¹ ca³owali
ojcowe, w³asne. Teraz szli na "niemieckie".
Po ka¿dej wojnie - zawsze wraca³ ¿o³nierz pod serdeczny dach rodzinny,
do znanej wsi. Na rogatce swoi. Tymczasem tutaj na ka¿dym zakrêcie czeka³a zagadka. Odnajdywa³ wêdrowiec nieznajome horyzonty, obce cha³upy,
obce podwórka.
… I sta³a siê we wsi rzecz historyczna. Pleban powiada³, ¿e nieszczêœcia
ze wsi ust¹pi¹, kiedy siê wiara z Panem Bogiem przeprosi, hardoœæ ¿o³niersk¹ z serc wyrzuci i w pokorê uderzy. A towarzysz Gwiazda zaproponowa³ inne lekarstwo. Wieœ nie mo¿e siê nazywaæ Niemaszchleba. To nazwa,
która nie pasuje do kraju buduj¹cego socjalizm. Sugerowa³aby ona wrogom
i wszystkim niepewnym elementom, ¿e w Polsce brakuje chleba. Trzeba z
tym skoñczyæ.
Kiedy zapytali go, jak by wieœ nale¿a³o przemianowaæ, odpowiedzia³ bez
wielkiego namys³u:
- Chlebowo! Chlebowo, towarzysze!
- Gdy za³o¿ymy we wsi spó³dzielniê produkcyjn¹ - mówi³ Gwiazda na
zebraniu aktywu - z czym pojedziemy na do¿ynki do Warszawy? Z tablic¹,
na której bêdzie napisane "Niemaszchleba"?
Zebra³ burzliwe oklaski. Dobrze mówi³! Jak tu siê przyznaæ do takiej
nazwy? "Sk¹d jesteœ?" "Z Niemaszchleba?" Wyœmiej¹. Bêdzie spó³dzielnia,
bêd¹ przoduj¹cy rolnicy, a tu "Niemaszchleba", Niechaj bêdzie Chlebowo!
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Entuzjazm zanieœli do powiatu. Powiat pochwali³ projekt zmiany. Przyklasnê³o mu równie¿ województwo. Warszawa odpowiedzia³a: "PrzyjedŸcie z
opini¹ wsi, za³atwimy".
W kilka dni przemalowano tablice drogowe. Nowe tabliczki zawis³y na
poczcie, w radzie gminnej, u so³tysa. Zmienili szyldy na posterunku, nad
knajpk¹, nad sklepami.
Protest by³ tylko jeden. Nieoczekiwany. Od najm¹drzejszego towarzysza, zdawa³oby siê, we wsi: porucznika Barskiego. Przyszli prosiæ, ¿eby tablicê zmieni³. Szko³a ma byæ teraz nie w Niemaszchleba, a w Chlebowie.
Akurat skoñczy³y siê lekcje. Dzieci wybiega³y z wrzaskiem. Barski zaprosi³
delegatów wsi do pokoju kancelaryjnego. Obsiedli stó³ doko³a.
S³ysza³em - powiedzia³ - ¿e umyœliliœcie zmieniæ nazwê wsi na Chlebowo.
Sprzeciwiam siê temu kategorycznie. Mo¿ecie siê ze mn¹ nie liczyæ. Jestem,
jak widzê, w mniejszoœci. Oœwiadczam wam jednak, ¿e tablicy na szkole nie
zmieniê. Bêdzie w dalszym ci¹gu informowaæ, ¿e szko³a podstawowa znajduje siê w Niemaszchleba. W staropolskiej wsi o staropolskiej nazwie.
… Barski stan¹³ w poprzek Gwiazdowej i ch³opskiej inicjatywie. Stan¹³
w poprzek powszechnemu entuzjazmowi. Kto staje na przekór - przegrywa.
Nie wziêli pod uwagê tego inteligenckiego gadania. Kilku ch³opów nieœmia³o
przytaknê³o nauczycielowi, ale i oni ucichli. Ostatecznie o coœ wiêcej tu
chodzi, ni¿ siê to wydaje inteligencikowi o porcelanowych paluszkach. Dziwol¹g z tego Barskiego. Ale profesorowie s¹ zawsze lekko pofyrtani. Niech
mu tam ...
16
Rodzinne albumy zwykle zaczynaj¹ siê od sprezentowania dziadków.
Dziadkowie nosz¹ sztywne cylindry, maj¹ nienagannie odprasowane spodnie
i wysokie ko³nierzyki. Za dziadkiem, swobodnie rozpartym na fotelu, stoi
babcia. W¹cha bia³¹ liliê. Babcie nosz¹ sznurowane wysoko buciki. Na drugim planie - ³abêdzie.
Takie albumy rodzinne znajdziecie w Kieleckiem, Warszawskiem, Krakowskiem, wszêdzie w tzw. Polsce centralnej.
Albumy] rodzinne na Ziemiach Zachodnich zaczynaj¹ siê od roku 1945.
Konkretnie w Niemaszchleba - od portretu taty w mundurze. Jakieœ pomiête zdjêcie amatorskie z obozu sieleckiego, tata siedz¹cy okrakiem na rozwalonym "Tygrysie", tata, oznaczony strza³k¹, w d³ugiej kolumnie maszeruj¹cej wœród ruin niemiec-kiego miasteczka.
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I oto zdjêcie zrobione ju¿ w Niemaszchleba. Gromadka dzieci. Du¿y zielony kasztan przy szkole. W samym œrodku wojskowy: porucznik Barski.
Pierwsza. powojenna klasa. Pierwszy miesi¹c nauki. Pierwsi uczniowie.
Pierwszy nauczyciel. Niektóre dzieci w koszulinach. Na no¿ynach ³apcie.
Rok tysi¹c dziewiêæset czterdziesty pi¹ty.
Ile ich by³o? Jedno... dwoje... troje... dwadzieœcia dziewiêæ.
Stare zdjêcie pierwszej powojennej klasy z Barskim to ju¿ historia. Nie
wrócisz tamtych czasów. Tyle lat! Gdzie¿ te dzieciaki wyfrunê³y? Gdzie siê
je teraz odnajdzie?
Oto Jêdrek Jasiñski, syn Pietrka. Jest we wsi. Skoñczy³ w Gubinie technikum budowlane. O¿eni³ siê. Pracuje w mieœcie i trochê gospodarzy. Drugi
m³ody Jasiñski znalaz³ zajêcie w gdyñskiej stoczni.
Marysia Buchta - dziœ nauczycielka w Wadowicach... Basia Nowowiejska i Helena Tyliszczak s¹ nauczycielkami w Niemaszchleba, Krysia Stêpieñ te¿ uczy w szkole.
W owym czasie Barski mia³ gromadkê umorusanych maluchów, co to
jeszcze ani be, ani me. A teraz oni rz¹dziæ zaczynaj¹. Starym zió³ka parzyæ
i pod pierzynê. Ani siê spostrze¿ono, kiedy dzieciaki spod matczynej rêki
wyfrunê³y. Ze szkó³ wracaj¹ ju¿ nie ci sami. "Mêdrki wracaj¹" - mówi¹
starzy bez ¿ó³ci.
Coraz to zjedzie do wsi, do starych rodziców, jakiœ elegant. ¯ó³ta walizeczka, porz¹dny garnitur, buty modne w szpic. Patrzysz, a to jeden z tych,
co jeszcze niedawno szorowali ty³kiem po kurzu. A tu masz! Ka-waler: na
piwo chodzi, dziewczyny szczypie i starszym pyskuje.
Trzeba by na chybi³ trafi³ wybraæ z tego historycznego zdjêcia z Barskim
jakieœ warkoczyki, oczy dzieciêce, jakiœ nos obcierany akurat wtedy, gdy
mignê³a magnezja. Warto przeœledziæ kilka powojennych ¿yciorysów dwudziestolatków.
Ot, choæby Kazia Bielañskich. W piêædziesi¹tym trzecim posz³a po szkole u Barskiego do Liceum Pedago-gicznego. Autobus jeszcze wtedy nie doje¿d¿a³, wiêc postanowili, ¿e Kazia pójdzie do internatu. W sobotê podje¿d¿a³a do wsi z ch³opakami z WOP-u albo geesowsk¹ ciê¿arówk¹. Nieraz przysiad³a na ramê. Wywozi³a od matki garnuszek smalcu ze skwarkami, pó³
chleba, woreczek kaszy. Pod koniec szko³y przenios³a siê z internatu na
prywatn¹ stancjê. Zamieszka³a w ³adnie urz¹dzonym pokoiku w willi emerytowanego prawnika. Wtedy dosz³y do garnuszka smalcu i woreczka kaszy jeszcze dwa metry kartofli. Kazia nauczy³a siê przy sêdzinie haftu, kroje-
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nia dzieciêcych koszul, bluzek i fartuszków.
Wieczorem, po tradycyjnej herbacie, siada³a z sêdzi¹ w bibliotece. Ta
ostatnia by³a poza szko³¹ drugim wa¿nym elementem w kszta³towaniu przysz³ej nauczycielki. Przeci¹gaj¹ce siê nieraz do póŸnej nocy dysku-sje by³y
najlepszymi lekcjami rozumienia ludzi i œwiata,
W pokoju bibliotecznym by³ Mann, Dostojewski, Balzac, Szekspir, Rolland, Turgieniew, Szo³ochow, Steinbeck. W tym pokoju pe³nym zio³owych
ekstraktów, a jesieni¹ pe³nym aromatu dojrzewaj¹cych jab³ek s³ychaæ by³o
sun¹cego kalifornijsk¹ drog¹ "Hudsona" Joadów z Oklahomy, Colas Breugnon potulnie s³ucha³ k³ótliwej ¿ony, a Hans Castorp czeka³ codziennie irytuj¹cego klapniêcia drzwiami jadalni "Berghofu". Z am-bicj¹ w³aœciw¹ pierwszemu pokoleniu inteligentów umia³a przysz³a nauczycielka wch³on¹æ górê
tomów.
Ojciec moœci³ siedzenie sianem, nakrywa³ deskê derk¹. Poprawi³ uzdê
gniademu. Kazia sta³a jeszcze na ganku. Ca³owa³a siê z sêdzin¹. Sêdzia
niós³ do furki walizkê i paczkê z ksi¹¿kami.
Wszelkiej pomyœlnoœci pani profesorce - uœmiechn¹³ siê sêdzia. W obydwie szerokie d³onie chwyci³ jej ma³¹ r¹czkê. - Wychowuj mi dobrych ludzi,
dwóje stawiaj, kiedy zas³u¿¹, ale i pochwal, kiedy trzeba. Z¹ uszy targaj,
pêdŸ do roboty. No i wpadaj od czasu do czasu do starych przyjació³...
Drugie siedzenie, w tyle, ojciec wymyœli³ specjalnie. Mogli usi¹œæ razem
na przodzie, tu¿ przy koñskim zadzie, ale Bielañski posadzi³ Kaziê na tylnej
desce. Z ty³u, w sianie, po³o¿yli walizki, pod nogi Kazi - ksi¹¿ki.
- Co tatuœ! Nie mo¿emy razem?
- Cichaj. SiedŸ z ty³u. Baga¿u pilnuj - odpowiedzia³ na odczepne, ale w
gruncie rzeczy chodzi³o o coœ innego. To wymoszczenie na tylnej desce wygodnego siedzenia nie by³o przypadkowe.
Jak tylko Bielañski siêgn¹³ pamiêci¹ - tak w³aœnie wje¿d¿a³y do wsi
panie nauczycielki. Furman z przodu z biczyskiem - pani nauczycielka na
tyle podwody. Oddzielona. Córka, nie córka, a przecie¿ nauczycielkê wiezie.
Ona ju¿ pani, z miasta, wykszta³cona, a nie ¿adne byle co, ¿eby na koŸle,
przy ogonie.
Wydostawali siê ju¿ na ostatnie miejskie uliczki. Ojciec biczyskiem wskazywa³ zakrêty. Przystan¹³ przed "monopolem" na rogatce. Wróci³ z butelk¹
na piersi.
Bielañski by³ z tych, którym siê we wsi nie poszczêœci³o. Wzi¹³ najmar-
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niejsze grunta, mocno nadszarpniêt¹ gospodarkê. Przyszed³ ze swoimi w
czterdziestym szóstym, kiedy ju¿ najlepsze by³o zajête. Kredytów, po¿yczek,
inwentarza nie dawali ju¿ tak jak pierwszym. Wiele razy podejmowa³ decyzjê ucieczki. Jak wielu innych, chcia³ iœæ w inne strony, popróbowaæ nowego
losu, l¿ejszego chleba. Tak jak wszystkim we wsi, ³eb mu trochê posiwia³,
w³osy zrzed³y, kark siê zni¿y³, kilkanaœcie lat od wojny stuknê³o. I teraz
myœla³ sobie, czy te kilkanaœcie lat nic dobrego nie przynios³o? Im; starym,
wiele nie da³o. Ale starzy nie licz¹ siê. Œwiat nale¿y teraz do tych, których
tu przywieŸli zza Buga w pierzynach.
- Kaziu...
- Co, tato?
- To jesteœ nauczycielk¹?
- No jak¿e. Tatuœ nie wierzy?
- Wierzê, wierzê. Papiery chyba masz na to.
- Mam. Dyplom mam. Poka¿ê wam w domu.
- I bêdziesz uczyæ u nas we wsi?
- Tak. W Niemaszchleba.
- A czego bêdziesz uczy³a?
- Biologii.
- To o czym?
- No... o wszystkim, co ¿yje.
Widzia³a przed sob¹ szerokie plecy ojca. Nad jego prawym ramieniem
wznosi³a siê i opada³a koñska grzy-wa. Ojciec popêdza³ konia cmokaniem.
Przez to siedzenie w tyle wjazd by³o trochê paradny, wiêc przed wsi¹ przesiad³a siê do ojca. A w³aœnie teraz najbardziej mu zale¿a³o, ¿eby Kazia by³a
w tyle - sama. Bielañskiego dziewczyna - nauczycielka. Zawsze chcia³a byæ
nauczycielk¹. Wieœ mog³a byæ z niej dumna. Pierwsza to, która do szkó³
posz³a i do swojej wsi wróci³a. Id¹ swoi do gromady.
Najwiêksze œwiêto zaczê³o siê w domu. Matka wysypa³a ¿ó³tym piaskiem
dró¿kê od furtki. Tatarak w wa-zonie. Jak na Zielone Œwi¹tki. Jest i przysmak Kazi: "uszka" w barszczu. Bia³y obrus na stole. I radosne pochlipywanie matki.
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Przyje¿d¿a³a tu co tydzieñ, ale dopiero teraz przyjrza³a siê wsi uwa¿nie.
O¿y³y nagle obrazy z lat dzie-ciêcych. Wysoko wystrzeli³y trzy topole za
szko³¹. Rozebrano szopê, w której sta³a kiedyœ ¿ó³ta bryczka. Pokój nauczycielski znajdowa³ siê w tym samym miejscu, oknem na podwórko. Nowy
dziennik lekcyjny. Ten sarn dzwonek z drewnian¹ r¹czk¹. Ta sama szafa.
Mapy. Znajomy zapach t³ustych desek w korytarzu. Schody na górê; do
pokoju Barskiego. Dzieci w granatowych fartuszkach. Dziewczynki dygaj¹.
Ch³opcy szuraj¹ butami. Nisko, prawie do ziemi, uchylaj¹ czapki. Jeszcze
piêæ minut tremy. Dyskretnie spojrza³a w lusterko. Poprawi³a w³osy. Dziennik lekcyjny pod pachê. Czy tak siê go trzyma? Czy wygl¹da z tym doœæ
powa¿nie? Jak j¹ przyjm¹? Serce pod gard³em.
- Proszê, kole¿anko! - powiedzia³ kierownik.
- Przepuœci³ j¹ przodem. Dzieci wsta³y. Kierownik przedstawi³ now¹ pani¹.
Poprosi³ dzieci, ¿eby by³y dla niej dobre. Poca³owa³ Kaziê w rêkê i wyszed³.
- Siadajcie, dzieci.
Otworzy³a dziennik. Przez chwilê ka¿demu siê przygl¹da³a. Wszystkie
buzie uœmiecha³y siê ¿yczliwie. By³a w tej samej klasie. Siedzia³a tutaj, w
trzeciej ³awce od okna. To miejsce zajmowa³a teraz dziewczynka z naturalnie krêc¹cymi siê loczkami. Dziewczynka mia³a weso³e oczy, wierci³a siê
niespokojnie. Nauczycielka odesz³a od stolika. Zbli¿y³a siê do ³awki, w której siedzia³a w³aœcicielka jasnych loczków.
- Jak ty siê nazywasz?
- Wilga. Kazia Wilga...
- Czym chcesz byæ po szkole?
- Modystk¹.
- Nie nauczycielk¹?
- Nie. Modystk¹.
- ...a ja muzykantem, proszê pani.
- ...ja genera³em.
- ...ja krawcow¹.
- ...on jest g³upi, bo chce lataæ na odrzutowcach, a k³adki nie przejdzie na
potoku. Taka oferma...
Na starym zdjêciu przedstawiaj¹cym porucznika Barskiego i gromadkê
dzieci jest jeszcze sporo twarzyczek. Mo¿na by siê wybraæ tropem m³odszego
Jasiñskiego do stoczni, œladami Tadka Kêdzierskiego na budowê lubuskich
wie¿owców. Ale chyba najbardziej szczyc¹ siê we wsi Stasiem Tarkowskim.
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Stary Tarkowski i jego ¿ona zajmuj¹ niewielk¹ gospodarkê w Niemaszchleba. Nale¿¹ do najstarszych osadników. Pola maj¹ niewiele, przy domu
kilka zagonów warzyw, trochê drzewek owocowych. Przyjemnie popatrzeæ,
gdy stary Tarkowski chodzi na swoim kawa³ku pola i ko³o swojego inwentarza. Nigdy siê Tarkowskim nie przelewa³o, ale te¿ i nigdy bieda nic piszcza³a
u nich za kominem. By³a i krówka "Malina", i stadko kurek...
Staœ poszed³ po szkole œredniej na Uniwersytet Wroc³awski. Nieprzeciêtnie utalentowany, otrzyma³ wyso-kie stypendium. Jego nauka nie by³a dla
domu ciê¿arem. Ale poniewa¿ w ¿adnym niemaszchlebowym go-spodarstwie
nie oby³o siê bez k³opotów - do ma³ego, schludnego domku pañstwa Tarkowskich zajrza³a choroba. Dlatego Staœ, mimo ci¹g³ych propozycji wyjazdu na
obozy akademickie, przyje¿d¿a³ stale w letnich miesi¹cach do Niemaszchleba.
Stasiem Tarkowskim pyszni³a siê ca³a wieœ. Staœ bowiem zosta³ asystentem na wydziale matematycznym. Profesorowie wró¿yli mu du¿¹ karierê.
Na pierwsze wakacje przyje¿d¿a³ student Tarkowski, na nastêpne asystent,
póŸniej magister, a wreszcie mówi³o siê, ¿e z kolei przyjedzie doktor Stanis³aw Tarkowski. By³o to ju¿ ponad mo¿liwoœæ pojmowania wsi. Otrzaskane
z terminologi¹ tytu³ów akademickich nauczycielki wyjaœniaj¹ istotê sukcesu Stasia - pierwszego w Niemaszchleba doktora.
Na wakacje zwozi³ ksi¹¿ki, w których nawet nauczycielki nie mog³y siê
rozeznaæ. Z ka¿dym mia³ wspólny jêzyk. Doktor, a dogadasz siê z nim jak z
ka¿dym we wsi.
W czasie wakacyjnych miesiêcy Staœ chodzi³ w starych roboczych
spodniach. Zabiera³ siê do wszystkiego ze znawstwem. Fachowo kosi³, zna³
ka¿d¹ wiejsk¹ robotê. Pomaga³. Sadza³ matkê na le¿aku, okrywaj¹c jej nogi
kocem. Sam chodzi³ ko³o rur. Obija³ dach komórki. O œwicie wychodzi³ z
"Malin¹" na pastwisko. Doktor matematyki pas³ krowê. Do³¹cza³ siê w rogu
pastwiska do ch³opaków rozniecaj¹cych ogieñ. Rozumia³ siê z nimi. Nieraz
po kole¿eñsku przypilnowa³ im krów, kiedy biegli do leszczyny na orzechy.
Na pastwisku w Niemaszchleba by³y roztrz¹sane problemy matematycznej teorii programowania.
"Malina" skuba³a trawê.
Ostatniej wizycie Stasia Tarkowskiego nie towarzyszy³o wakacyjne s³oñce. Zjawi³ siê w Niemaszchleba nagle. Na przedwioœniu. W co g³êbszych
rowach jeszcze le¿a³ œnieg. Przyjaciele ponieœli ma³¹ trumnê. Podtrzymy-

68 Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

wa³ ramieniem zap³akanego ojca. Pod drewnianym krzy¿em po³o¿y³ ró¿e na
grobie matki. D³ugo stali nad mogi³¹, wpatrzeni w kopiec z ¿ó³tego piasku.
Grabarz-zakrystian podjecha³ taczkami. Ok³ada³ grób darnin¹. Wracali
alejk¹ wysadzan¹ m³odymi dêbczakami. Na ga³¹zkach trzyma³y siê jeszcze
sztywne, zesz³oroczne liœcie.
17
Powszedni dzieñ we wsi, nad granic¹ -podobny jeden do drugiego. Wydaje siê, ¿e tutejszy czas odmierza poranna sygnaturka. Zakrystian - garbusek poci¹ga za powrós³o, a kiedy siê ju¿ dzwony dobrze rozhuœtaj¹, gruby
sznur konopny podci¹ga dzwonnika na pó³ metra od ziemi. Prosiê przebieg³o
przez ulicê. Marylka otworzy³a drzwi od gospody; na ulicê wype³z³ kwaœny
zapach piwa, który wa¿y³ siê noc¹ z pozostawionym od wczoraj dymem i
zapachem ch³opskich ko¿uchów.
Co zatem nale¿y wyró¿niæ z tej codziennoœci? G³os ' sygnaturki, poranne
wychodzenia w pole, chóralne "Dzieñ dobry pani" na powitanie nauczycielki? Pod dachami domów trwaj¹ zwyk³e gospodarskie dialogi, czasem wedrze
siê w ciszê wioski prychaj¹cy PKS, zakrêci ko³o poczty;. Pan Kominek,
miejscowy poczmistrz, spojrzy na zegarek i powie:
-- SpóŸni³ siê. Cztery minuty.
Czeka³ w d³ugim korytarzu. Siostra w bia³ym fartuchu, z czarnym paskiem na czepeczku, nios³a du¿¹ kliszê, trzymaj¹c j¹ prz^r pomocy drewnianych spinek, u¿ywanych do zawieszania bielizny na sznurze. W bia³ym
korytarzu pachnia³o lekami. Gruby czerwony dywan t³umi³ odg³os kroków.
Wszyscy, zajêci nie cierpi¹cymi zw³oki sprawami, nie zwracali uwagi na
cz³owieka, któr^ przycupn¹³ na jedynym krzese³ku i po raz chyba dziesi¹ty
czyta³ artyku³ w przyniesionej z sob¹ gazecie. Namaca³ w kieszeni wygniecione pude³ko papierosów. Zapragn¹³ nagle mocno zaci¹gn¹æ siê.
Dy¿urny lekarz, z którym przed chwil¹ rozmawia³, mia³ przekrwione
oczy i maskê z gazy pod brod¹.
Pan jest krewnym? -- zapyta³.
Nie...
Ju¿ chcia³ powiedzieæ: "z gminy", "z Komitetu" lub coœ w tym rodzaju, ale
wyda³o mu siê, ¿e to zabrzmi dziwnie. Zreszt¹ w gruncie rzeczy reprezentowa³ siebie, nikogo wiêcej.
...nie, panie doktorze, znajomy ze wsi. Z rodziny nie móg³ nikt przyje-
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chaæ, mnie prosili...
W salach chorych odwiedzaæ nie mo¿na. Proszê poczekaæ na korytarzu.
Siostra zwiezie pacjenta wind¹.
Aha. Doktorze... jak z nim? Lepiej?
O, tak. Chocia¿ na pocz¹tku, kiedy nam go przywieŸli, myœla³em, ¿e jest
ca³kiem niedobrze. Wyrywa³ nam siê, do wsi chcia³ wracaæ. I mia³ pewn¹
obsesjê, która nas bardzo zaniepokoi³a. Nie chcia³ oddaæ do przechowalni
zielonej bluzy. Zgodziliœmy siê, aby j¹ zatrzyma³ przy sobie. W pierwszych
tygodniach zak³ada³ na pi¿amê tê bluzê, wojskowe naszywki, medale frontowe. Nie chcia³ tego zdejmowaæ. Stwierdziliœmy póŸniej, ¿e to 'przywi¹zanie
do munduru nie nosi tych cech, jakie zrazu przypisywaliœmy choremu. Zrozumieliœmy jego zachowanie siê dopiero po d³ugiej rozmowie z waszym nauczycielem. By³ tu u nas, coœ w dwa tygodnie po przywiezieniu Dymka.
Porucznik Barski? - wtr¹ci³ Gwiazda.
Coœ w tym rodzaju. Wiêc znaleŸliœmy motywy depresji u chorego. No,
mimo wszystko sprawa ³atwa nie by³a, ale teraz szybko wraca do zdrowia.
Niech siê pan nie przerazi, ¿e zwioz¹ go wind¹ na wózku inwalidzkim. Musi
bardzo ograniczaæ ruchy. Wszelki wysi³ek zakazany. Jest po ostatniej serii
zastrzyków' insulinowych. Niech go pan d³ugo nie mêczy rozmow¹. Krótki
spacer po parku. Dziesiêæ minut. Nie d³u¿ej... Do widzenia.
Teodor spogl¹da³ niespokojnie na szerokie dwuskrzyd³owe drzwi windy.
Ile razy zapali³a siê czerwona lampeczka, podbiega³ bli¿ej, zagl¹da³ przez
w¹skie szyby.
I wreszcie z windy wysz³a najpierw bardzo wysoka i chuda siostra mi³osierdzia, przypominaj¹ca dragona.
Udrapowany nad g³ow¹ zakonny czepiec czyni³ j¹ jeszcze wy¿sz¹. Windziarz pomaga³ jej wypchn¹æ wózek.
Na koniec ujrza³ go, bladego, wymizerowanego. Oczy mia³ jakieœ wyp³owia³e. W³osy nisko przystrzy¿one.
Dymek! Stary!
Dymek uœmiechn¹³ siê szeroko. Chcia³ nawet unieœæ siê z wózka.
' -- Teodor!
Proszê unikaæ wzruszeñ, proszê siedzieæ, ,nie ruszaæ siê - mówi³ dragon
w bia³ym czepcu.
Helutka Jasiñska nie mog³a, nikt od nich nie móg³, wiêc ja... - Teodor
jakby siê usprawiedliwia³. Dragon zaw³adn¹³ wiklinowym koszyczkiem, w
którym by³y dwie cytryny i racuchy, upieczone wczoraj przez Jasiñsk¹.

70 Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

Zjedziemy do ogrodu, tam panowie porozmawiaj¹ - upomnia³a ich i popychaj¹c wózek ostrzega³a Teodora:
O ¿adnych smutnych sprawach niech pan stara siê z nim nie rozmawiaæ.
Kiedy ju¿ zatrzymali siê przy du¿ym klombie wysadzonym ró¿ami, Dymek upewni³ siostrê, ¿e mo¿e yy spokojem powierzyæ go opiece towarzysza
Gwiazdy z Komitetu Powiatowego.
Na ¿wirowej alejce Teodor Gwiazda popycha³ szpitalny wózek z Dymkiem-pancerniakiem. Nie widzia³ go od czasu, kiedy Dymek patrza³ w s³oñce, nie mru¿¹c powiek.
Przychodzisz do zdrowia?
Zadar³ pancerniak g³owê do id¹cego ty³em Teodora, œmiaæ siê zacz¹³ g³oœno, powiedzia³:
- Wydaje mi siê, ¿e ju¿ od dawna dêbczaki móg³ bym rwaæ, ale tutaj
zawsze jesteœ uwa¿any za wariata. Zaraz siê przekonasz.
Przeje¿d¿ali obok ³aweczki, na której dwaj pensjonariusze w ciep³ych
welwetowych bon¿urkach grali w warcaby. Jeden z nich mia³ brzydk¹, choæ
pogodn¹ twarz Fernandela, a kiedy siê uœmiecha³, dwa rzêdy; monumentalnych zêbów zwiêksza³y jeszcze podobieñstwo*
Czo³em, generale! - starcy poderwali siê do pozycji "bacznoœæ".
Znów radca wygrywa? - zapyta³ Dymek.
Si³o nieczysta - zwróci³ siê do Teodora "Fernan- del" -- nie przyjecha³ pan
chyba po to, aby nam porwaæ genera³a?! -- I nie czekaj¹c na odpowiedŸ zaj¹³
siê gr¹.
No i m&sz, Teodor, genera³a wieziesz. Nawet nie wiem, sk¹d to przezwisko do mnie przylgnê³o. Kiedyœ nawet siostra oddzia³owa zwróci³a siê do
mnie per "generale". Dyrektor ochrzani³ j¹ za to jak œwiêty Micha³ diab³a.
Nikogo nie pozwala przezywaæ. Sami pensjonariusze tak siê zabawiaj¹. Nie
przypuszczaj, ¿e trafi³eœ do ob³¹kanych. Wszyscy, których tu widzisz, to
ludzie zdrowi. Jeden z tych, którzy grali w warcaby, jest in¿ynierem, mia³
k³opoty rodzinne, drugi wymiguje siê przed krymina³em. Jakieœ manko czy
coœ w tym rodzaju.
Nieoczekiwanie zapyta³:
Co w Niemaszchleba? Co u Jasiñskich?
Dobrze. Starszy ch³opak w stoczni. Barski odszed³... "Pancerniaka" rozwi¹zaliœmy...
Wiem.
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Palisz?
Tu mi nie wolno. Zreszt¹ nie ci¹gnie mnie.
Trochê ludzi odesz³o ze wsi, z gminy...
Dymek domyœli³ siê, o kim mowa.
¯alu do nikogo nie mam. Sta³o siê.
Dymek.
No?
Wracaj do wsi.
S¹ jeszcze gospodarki do rozdzia³u?
Nie ma. Ale masz swoj¹.
Dymek przyhamowa³ ko³o rêkami. Odwróci³ siê:
Frzecie¿ ty wzi¹³eœ, Teodor.
' - Wzi¹³em z postanowieniem, ¿e kied^ wrócisz - oddam. Uprawiam
tylko ma³y kawa³ek przy domu. Szparagi - rozumiesz. Na resztê ziemi wypowie siê dzier¿awê. Trochê u Jasiñskiego, trochê po wsi. Nic w domu nie
zmienione. Wszystkie papiery s¹ na ciebie. Wracaj.
A ty?
O mnie siê nie martw. Dzieci mi nie p³acz¹.
U mnie te¿ nie. Matka tylko z £odzi pisa³a, ¿e jest u tego wuja-krawca
s³u¿¹c¹. Z pocz¹tku mia³a do-brze. Nawet mi raz pisa³a, ¿e by³a w teatrze.
Matkê zabierzesz... Na ³¹kach ju¿ nie musisz podwijaæ portek.
Mówi³ mi Pietrek. To ty siê tak zawzi¹³eœ? I o tym mi mówili.
-- Eee tam - ja! Wszyscy siê zawziêli. A nowy nauczyciel pomóg³. Sprowadzi³ dwóch in¿ynierów. Ju¿ siê z ³ódki nie kosi. A teraz to siê zacznie wielka
rzecz. Mówiliœmy o tym niedawno na specjalnej konferencji w KW. Wystaw
sobie - ropy szukamy nad rzekami. Od Nowej Soli, od Ko¿uchowa i Krosna
stawia siê wie¿e wiertnicze. Do nas te¿ przyjd¹.
Ko³a wózka zag³êbia³y siê w ¿wirze. Zbli¿ali siê do koñca du¿ego ogrodu,
do ostatniej ³awki ustawionej pod du¿ym klonem. Klon k³ad³ na trawniku
du¿y kr¹g ch³odnego cienia. Zawrócili do s³oñca, bo cia³em chorego wstrz¹sn¹³
lekki dreszcz. Milczeli.
Odgrodzony by³ od œwiata zewnêtrznego bia³ymi œcianami szpitalnych
pokoi, surowym regulaminem, poobiedni¹ legumin¹ i dyskretnym dzwonkiem z tarasu wzywaj¹cym na le¿akowanie. Znajomi przynosili zapach wsi,
codziennoœæ, smak razowego chleba. Do tego œwiata musi powróciæ. We wsi
jest œwiat konkretny, sprawdzalny, tam s¹ swoi, jednak najbli¿si.
A wiêc nale¿y zacz¹æ wszystko od pocz¹tku. Jak wtedy, zdejmie pas,
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koa³icyjkê (na któr¹ przystali, mimo ¿e by³ podoficerem), do wsi wejdzie.
Mo¿e jak wtedy, w czterdziestym pi¹tym -po przep³ywie ostatniej kry rzeki bêd¹ ch³odne. Wyjdzie ze swego domu, zastuka w okiennice s¹siada.
Pietrek, przyjaciel kompanijny, g³owê wystawi i znów powie: "Ch³opie, ju¿
gospodarzysz? To mo¿e ja ko³o ciebie, Pietrek? Bêdziemy przez miedzê!" PóŸniej bêd¹ ogradzaæ siê od dziczy. Zim¹ bêd¹ korowali na wyrêbie. Gwiazda
przyjedzie na damce. Wieczorami piwo u Ma- rylki... Ale ju¿ tym razem
wszystko inaczej musi siê u³o¿yæ. Inaczej.
A Marylka w gospodzie jeszcze jest?
Jest, co by mia³a nie byæ.
No a ten porucznik?
Przesta³ przyje¿d¿aæ i koniec.
Wystawi³ dziewczynê do wiatru.
Dragon w zakonnym czepcu wyrós³ jakby spod ziemi. Siostra zajê³a miejsce Gwiazdy z ty³u wózka i mówi³a coœ o pogodnym przedwieczerzu. Dwaj
lekarze wyszli na ganek na papierosa. Staruszka siedzia³a w wyplatanym
fotelu, zapatrzona w korony drzew, przez które przecieka³o zachodz¹ce s³oñce.
Ten kadr nale¿y zapamiêtaæ. Po miesi¹cu bêdzie tak samo. Staruszka
bêdzie siedzia³a w fotelu. Na ganek wyjd¹ lekarze. Bêdzie z nimi koœcisty
dragon z bia³ym kornetem na g³owie. Na ganek przybêdzie jeszcze kilku
sanatoryjnych przyjació³ w grubych welwetowych szlafrokach, wzruszony
"Fernandel" i jego kompan od warcabów. Klomb okr¹¿y zielony, kryty brezentem wojskowy willys i przystanie tu¿ przed gankiem. Z korytarza wyjdzie Dymek z Teodorem. Helutka Jasiñska wyskoczy z szoferki, poprawi
chusteczkê. Podbiegnie do nich. Powie:
Jesteœmy gotowi. Siadajcie. Matka ju¿ w domu, Dymek. Czeka na ciebie.
Dymek wyst¹pi w d³ugim zielonym szynelu wojskowym. Bêdzie jeszcze
blady, ale sprê¿yœcie podejdzie do siostry, do lekarzy, po¿egna siê.
Popatrz¹ na zielonego willysa, na szynel wojskowy, na dziarski krok.
Genera³ Dymek. Prawdziwy genera³.
Wóz zerwie z miejsca jak na pokazowych æwiczeniach.
Dragon pomacha chusteczk¹.
Rozbitek wraca do ¿ycia.
O wszystko zadba³a Helutka. JeŸdzi³a do £odzi. Potraktowa³a z krawcem, krewnym Dymków. Bez entuzjazmu odniós³ siê on do pomys³u Jasiñskiej, nby NIni Dymkow¹ zabraæ do Niemaszchleba. Ale kiedy Mpntw";
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postawi³a twardo, uleg³, nawet ich odprowadzi³ do po ci¹gu, kupi³ na drogê
s³oik kompotu agrestowego Mul ka pancerniaka by³a ju¿ zatem we wsi,
posprz/|!n!y z Jasiñsk¹, bo Teodor, mimo starania, mieszkania Im chê zapuœci³. Rzeczy; Gwiazdy przeniesiono do pokoju na piêterku. Cha³upy Dymka i Jasiñskiego, podobni* <!"" siebie, mia³y izby na poddaszu, na bokach
œciête. Tum mia³ zamieszkaæ Gwiazda.
Willys wjecha³ w znajome uliczki. By³o tu¿ po deszczu. Na drodze sta³y
du¿e ka³u¿e. Spod kó³ umyka³y- leniwe gêsi. Mignê³a tarcza z or³em na
szkole. Ktoœ przystan¹³, zdj¹³ czapkê. Poznali Dymka. Znajome sprzêty.
Matka nic siê nie postarza³a. Du¿o ludzi na podwórku. Na ³ó¿kach œwie¿a
poœciel. Blask ognia z kuchni miga³ po œcianie. Szuranie talerzami. Przyjecha³ z Gubina Pietrek. PrzywieŸli z synem wêgiel. Zwyczajnie. Jak wtedy.
Dymek wyszed³ na ty³y stodo³y, w pole. ¯erdki, które kiedyœ robili, by³y
rozebrane. Znaæ by³o nowe porz¹dki.
W nocy nie móg³ zasn¹æ. We wsi panowa³a idealna cisza. Niemal by³o
s³ychaæ pêkanie kasztanów na drzewie, które jak zielonym obrusem kry³y
dach Jasiñskich i kawa³ek Dymkowego. Teodor te¿ nie spa³. S³ychaæ by³o
jego kroki. Chodzi³ po przek¹tnej pokoju. Przystawa³ przy oknie. Patrzy³ w
ciemnoœæ…
Tadeusz Ziemecki „Niemaszchleba” wydawnictwo Czytelnik 1964 rok strony 141-156

Gubinianie na starej fotografii

Marianna Osóbka (z d.Paluszyñska) w otoczeniu dzieci
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Szko³a Podstawowa w
Wa³owicach

Rok 1959

Wa³owice (Wallwitz) podgubiñska wieœ, w której to po wyzwoleniu 10
maja 1945r. powsta³ jako pierwszy w powiecie polski zarz¹d gminny na
czele z wójtem Czes³awem Mrozem. Utworzona tu komisja regulacyjno-parcelacyjna z opracowanym projektem osiedleñczym zajê³a siê osadnictwem
ludnoœci i parcelacj¹ ziemi. Wraz z nap³ywem ludnoœci zachodzi³a potrzeba
kszta³cenia dzieci. Dlatego ju¿ we wrzeœniu 1945 roku powsta³a w Wa³owicach Szko³a Podstawowa o 1 nauczycielu i 11 uczniach do kl. I-III. Pierwszym pedagogiem, a zarazem kierownikiem szko³y by³a Jadwiga Legumina,
osadniczka z powiatu krakowskiego.
W roku szkolnym 1947/48 do szko³y uczêszcza³o ju¿ 36 uczniów( kl. I-V).
Od wrzeœnia 1948 r. szko³¹ kieruje Marian Lubelski, który przyby³ do
Wa³owic z powiatu Nowy Targ. W szkole podjê³a równie¿ pracê nauczycielsk¹ jego ¿ona.
Wraz z dalszym nap³ywem ludnoœci zwiêksza³a siê liczba uczniów w
szkole. Pod koniec lat 50-tych funkcjonowa³a ju¿ pe³na siedmioklasowa Szko³a
Podstawowa z 5 nauczycielami.
By³a to szko³a zbiorcza bowiem obejmowa³a nauczanie dzieci nie tylko z
Wa³owic, ale i ze zlikwidowanej szko³y o 1 nauczycielu z Drzeñska Wielkiego i Drzeñska Ma³ego, z Budoradza, Dzikowa i uczniów (kl V-VII) z ¯ytowania. W 1959 roku zapisanych by³o oko³o 100 uczniów. Jak potwierdzaj¹
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wizytacje szko³y, wyniki nauczania by³y dobre. Na terenie szko³y aktywnie
dzia³a³o harcerstwo, ko³o Polskiego Czerwonego Krzy¿a, Ko³o Odbudowy
Warszawy, Ko³o Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej i Liga Przyjació³ ¯o³nierzy. Uczniowie prenumerowali nastêpuj¹ce czasopisma:
Sztandar M³odych (13 egz.), P³omyk (10 egz.), P³omyczek (8 egz.), Iskierka
(13 egz.). Na lekcjach jêzyka rosyjskiego korzystano z radzieckich czasopism "Pionierskiej Prawdy" i "Murzi³ki". Natomiast nauczyciele prenumerowali czasopisma przedmiotowe. Ju¿ w 1951 roku biblioteka szkolna posiada³a 172 woluminów. Szko³a bra³a czynny udzia³ w organizowaniu ró¿nych uroczystoœci szkolnych i œwi¹t pañstwowych.
Absolwenci szko³y najczêœciej podejmowali naukê w utworzonej w
Gubinie Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum kszta³c¹cych uczniów
o kierunku odzie¿owym i obuwniczym. Po ukoñczeniu szko³y œredniej
podejmowali pracê w LZPS Carina, w Zak³adach Odzie¿owych Goflan,
oraz w Zak³adach Metalowych Kromet, zajmuj¹c ró¿ne stanowiska przy
produkcji i w administracji. Wielu absolwentów wa³owickiej szko³y ukoñczy³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce i studia m.in.: pedagogiczne, oficerskie i
prawnicze.
W latach 1945-1959 nie kursowa³y autobusy, uczniowie z pobliskich
miejscowoœci chodzili do szko³y piechot¹, niektórzy jeŸdzili rowerami lub
rodzice przywozili ich wozami konnymi, a zim¹ saniami. Mimo tych utrudnieñ frekwencja w szkole siêga³a powy¿ej 90%, nie by³o wiêkszych problemów wychowawczych, poza paleniem papierosów przez nielicznych
ch³opców z klas starszych. Panowa³a dobra wspó³praca z gronem pedagogicznym i rodzicami (ze wspomnieñ). Budynek szkolny sk³ada³ siê z 2
czêœci, oraz du¿ego boiska (placu) niezbyt zagospodarowanego. Nauczyciele mieszkali w s³u¿bowych mieszkaniach (w domu nauczycielskim)
usytuowanym naprzeciwko szko³y. Kierownik szko³y wraz z rodzin¹
mieszka³ w oddzielnym budynku. Wszystkie remonty lokali mieszkalnych pokrywa³ Urz¹d Gminy w Wa³owicach. Mimo utrudnionych warunków mieszkaniowych (samotny nauczyciel zajmowa³ tylko 1 pomieszczenie, a ma³¿eñstwo 2), to atmosfera w domu nauczycielskim by³a wspania³a. Tworzy³a j¹ wspólna praca w szkole, wspólne rozwi¹zywanie problemów, wzajemna pomoc, a w wolnych chwilach wycieczki, jesienne
grzybobrania w pobliskich lasach i wspólne kolacje.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ o dobrze dzia³aj¹cym Ognisku Zwi¹zku
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Nauczycielstwa Polskiego, które w 195l r. moc¹ Uchwa³y Zarz¹du G³ównego ZNP zosta³o przemianowane na Miêdzyzak³adow¹ Organizacjê
Zwi¹zkow¹ (MOZ). Po kilku latach ponownie wrócono do nazwy Ogniska ZNP. Do MOZ-u powsta³ego w wa³owickiej szkole nale¿eli wszyscy
nauczyciele z s¹siaduj¹cych szkó³. MOZ dba³ o postêp pedagogiczny, dokszta³canie nauczycieli i warunki socjalno- bytowe pracowników. Organizowa³ konferencje zwi¹zkowe, w czasie których oprócz nauczycieli
uczestniczyli: inspektor Wydzia³u Oœwiaty, przedstawiciele Zarz¹du
Powiatowego ZNP i w³adz partyjnych. Dzieñ, w którym odbywa³a siê
konferencja zwi¹zkowa by³ wa¿nym wydarzeniem w ¿yciu szko³y. W dniu
tym nie odbywa³y siê zajêcia dydaktyczne. Do konferencji przygotowywali siê wszyscy nauczyciele. By³ referat wprowadzaj¹cy do tematu w/g
rocznego planu MOZ-u, koreferaty, lekcja kole¿eñska, dyskusja, czêœæ
artystyczna oraz towarzyska.
Wraz z nowym podzia³em administracyjnym (1973-76) utworzono w
Wa³owicach Zbiorcza Szko³ê Gminn¹ z siedzib¹ w Szkole Podstawowej
nr 2 w Gubinie. Zbiorcz¹ Szko³ê Gminn¹ organizowa³ i jednoczeœnie
kierowa³ dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 Franciszek Kotapski. Uczniowie kl. V-VIII z Wa³owic i pobliskich miejscowoœci zostali w³¹czeni do
obwodu Szko³y Podstawowej nr 2 w Gubinie. Doje¿d¿ali autobusem na
koszt gminy. W Wa³owicach nadal funkcjonowa³a Szko³a Podstawowa
klasy I-IV, a w latach 90-tych klasy I-III z oddzia³em przedszkolnym.
Ogó³em wówczas objêto nauczaniem oko³o 40 uczniów.
Nowa reforma oœwiatowa 1999-2000 dokona³a szereg zmian w szkolnictwie, utworzone zosta³y gimnazja. Szko³a Podstawowa w Wa³owicach
zosta³a ca³kowicie zlikwidowana, a dzieci uczêszczaj¹ce do tej szko³y,
równie¿ z pobliskich wiosek, zosta³y w³¹czone do obwodu Zespo³u Szkó³
w Chlebowie. Urz¹d Gminy z siedzib¹ w Gubinie zapewnia dzieciom bezp³atny i bezpieczny dojazd autobusem do Chlebowa.
Przez 55 lat Szko³¹ Podstawow¹ w Wa³owicach kierowali min.: Jadwiga
Legumina, Marian Lubelski, J. Or³owski, J. Chorzêpa, Genowefa Stelmach,
Henryk Kiszkurno, Jolanta Hadada.
Obecnie w budynku by³ej szko³y mieszcz¹ siê dwa oddzia³y przedszkolne i biblioteka wiejska. Stanowi¹ one filiê Zespo³u Szkó³ w Chlebowie. Druga czêœæ budynku jest lokalem mieszkalnym.
K. Kêdzierska
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Jeszcze o kamieniu ...
W numerze 17 Biuletynu przedstawi³em zarys historii jednostek wojskowych stacjonuj¹cych w Gubinie w czasach napoleoñskich. Od tego
czasu znacznie wzbogaci³em swoj¹ bazê Ÿród³ow¹, dziêki czemu dziœ
mo¿emy kontynuowaæ temat.
Ze wzglêdu na ma³¹ iloœæ Ÿróde³ zarys przedstawiony w pierwszej czêœci
by³ mocno niekompletny, a nawet, za co bardzo przepraszam, zawiera³ pewien b³¹d. Chodzi o dzieje pu³ku "von Sanger" w latach 1808-1810. Otó¿
pu³k ten w roku 1808 w zwi¹zku ze œmierci¹ swego nominalnego dowódcy
genera³a majora Christa Heinricha von Sangera otrzyma³ nowego dowódcê
oraz nazwê - "von Cerrini" i jako taki w 1809 roku wzi¹³ udzia³ nie, jak
napisa³em wczeœniej, w walkach w Tyrolu, lecz dzia³a³ w sk³adzie korpusu
saskiego marsz. Bernadotte i uczestniczy³ w bitwie pod Wagram. W roku
1810 w wyniku reorganizacji armii saskiej zosta³ rozwi¹zany. Ca³a historia
tego pu³ku jest praktycznie zwi¹zana z Gubinem, gdy¿ od momentu sformowania w 1741 roku a¿ do rozwi¹zania stacjonowa³ on w naszym mieœcie. W
ci¹gu 69 lat istnienia pu³k ten nosi³ ró¿ne nazwy: 1741 - Diese, 1743 - von
Bruhl, 1764 - von Borck, 1775 - von Carlsburg, 1786 - von Langenau, 1794
- von Winkel, by w roku 1798 staæ siê pu³kiem von Sanger a w1808 a¿ do
rozwi¹zania - von Cerrini. Bra³ udzia³ w obu wojnach œl¹skich, w tym w
s³ynnej bitwie pod Dobromierzem (Hohenfriedeberg). W roku 1754 czasowo
zosta³ przeniesiony do Warszawy. Uczestniczy³ w Wojnie Siedmioletniej,
podczas której wraz z ca³¹ armi¹ sask¹ dosta³ siê do pruskiej niewoli. Wcielony do armii pruskiej niebawem na skutek licznych dezercji zosta³ rozwi¹zany, by zostaæ odtworzony na Wêgrzech. Po zakoñczeniu Wojny Siedmioletniej wzi¹³ udzia³ w wojnie o sukcesjê bawarsk¹, zwana niekiedy wojn¹
kartoflan¹. W 1794 roku znalaz³ siê w sk³adzie wojsk walcz¹cych przeciw
rewolucyjnej Francji. Dalsze jego losy opisa³em w czêœci pierwszej. Rozwi¹zanie garnizonu w 1810 roku spotka³o siê z olbrzymim ¿alem mieszkañców
miasta, co mo¿e nasuwaæ analogie z tym, co prze¿ywali mieszkañcy Gubina
w latach 2001- 2002, gdy równie¿ rozwi¹zywano garnizon. Umieszczenie w
mieœcie 2. batalionu pu³ku von Low nie uzupe³ni³o straty, gdy¿ wobec wojny
z Rosj¹ w 1812 roku pu³k ten opuœci³ garnizony i przeszed³ do G³ogowa, by
nastêpnie zostaæ rozbitym nad Berezyn¹.
Jak pisa³em w czêœci pierwszej, Gubin w okresie napoleoñskim nie by³,

78 Gubin i okolice - Biuletyn SPZG

poza jednym wyj¹tkiem, wa¿nym punktem na trasie przemarszu czy dzia³añ bojowych wiêkszych mas wojska. Jednak ze wzglêdu na swoje geograficzne po³o¿enie (blisko wschodniej granicy Saksonii), le¿a³ na trasie przemarszu mniejszych grup wojska, zw³aszcza jeœli chodzi o wojnê 1809 roku
oraz przemarsz uzupe³nieñ dla wojsk polskich walcz¹cych w Hiszpanii. Têdy
przechodzili w maju i czerwcu 1809 roku jeñcy austriaccy pochodzenia polskiego kierowani do Ksiêstwa Warszawskiego. Tutaj te¿ w czerwcu tego
samego roku zatrzymali siê rekonwalescenci i chorzy z armii saskiej wracaj¹cy z Warszawy (najprawdopodobniej uczestnicy bitwy pod Raszynem). Têdy
te¿ przechodzi³y niektóre œci¹gane z Ksiêstwa Warszawskiego na front austriacki oddzia³y francuskie.
W roku 1812 w rejonie Guben koncentrowa³ siê i st¹d wyruszy³ na Rosjê
korpus saski. 16 wrzeœnia tego¿ roku Gubin zaszczyci³a swoj¹ obecnoœci¹
para królewska, która wraz z ksiê¿niczk¹ August¹ zatrzyma³a siê na nocleg w drodze do Warszawy. By³y wiêc chwile, choæ krótkie, gdy Gubin odegra³ jak¹œ rolê w napoleoñskiej epopei. Dziœ, jako œwiadectwo tych burzliwych czasów, pozosta³ kamieñ z wyryt¹ dat¹ "1812" jako pami¹tka wymarszu VII korpusu na kampaniê rosyjsk¹. W nim mieœci siê ca³a historia
ofiarnoœci i odwagi ¿o³nierzy oraz klêski, jak¹ armia saska podzieli³a z armi¹
francusk¹.
Na zakoñczenie chcia³bym gor¹co podziêkowaæ Panom Stefanowi Pilaczyñskiemu i Jerzemu Czabatorowi za to, ¿e pomimo innych obowi¹zków
"nie stracili z oczu" kamienia i dziœ dziêki ich staraniom znajdzie on sta³e
miejsce jako jako jedyny w naszym mieœcie obiekt zabytkowy nawi¹zuj¹cy
do epoki napoleoñskiej. Dziêkujê Pani Danucie Pankiewicz, która wraz z
nie¿yj¹cym ju¿ dziœ mê¿em zabezpieczy³a i przechowa³a kamieñ na swojej
posesji, dziêki czemu nie zosta³ on zagubiony ani zniszczony. Dziêkujê Panu
Doktorowi Zygfrydowi Gwizdalskiemu za przet³umaczenie tekstów niemieckich, dziêki czemu mog³em spojrzeæ na epokê napoleoñsk¹ z perspektywy
Gubina.
Stefan Pokrzywiñski

Na pocz¹tku 1913 roku w "Gubener Zeitung" donosi³:
18 stycznia 1913 - iloœæ pod³¹czonych abonentów telefonicznych w Guben przekroczy³a 1 stycznia 500. Zgodnie z umow¹ powinnoœci telefonicznych z dnia 20 grudnia 1899 r. wzrasta op³ata od 1 kwietnia ze 140 do 150
marek. Mo¿na odmówiæ w ci¹gu miesi¹ca.
t³um. zg oprac w³
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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
Obywateli Gubina. Pierwszy tytu³ Rada Miejska nada³a 19 grudnia 1991
roku Horstowi Lecke, burmistrzowi Laatzen. Przez 20 lat nadano ten
tytu³ osiemnastu obywatelom nie tylko Gubina. Poniewa¿ nigdzie nie
publikowano ich ¿yciorysów, chcielibyœmy w ten sposób przybli¿yæ te
postacie i dokonania.
O kolejnoœci decyduj¹ mo¿liwoœci pozyskania materia³ów. Dziœ charakterystyka jednego z pierwwzych w³asciceli tytu³u Honorowy Obywatel Gubina

Herbert Gehmert
Mieszkaniec Guben, absolwent szko³y medycznej, pedagog, dyrektor us³ug pielêgniarskich, kierownik szko³y dla personelu pielêgniarskiego, polityk, chrzeœcijanin i przyjaciel Polski.
Jest jednym z g³ównych inicjatorów wspó³dzia³ania w zakresie zdrowia i opieki spo³ecznej, by³
przewodnicz¹cym komisji zdrowia i spraw socjalnych Rady Miejskiej w Guben, przewodnicz¹cym
rady miejskiej, naczelny pielêgniarza szpitala
Wilke-Stift, zastêpc¹ dyrektora œredniego personelu medycznego szpitala powiatowego w Guben,
mocno zaanga¿owany w dzia³alnoœæ spo³eczn¹, aktywny cz³onek Koœcio³a
Ewangelicko - Luterañskiego.
Medyczne wykszta³cenie zdoby³ m.in. w nadgranicznym Göerlitz, sk¹d
w 1975 r. przyby³ do Guben. Aktywnie wspiera³ wspó³pracê polsko-niemieck¹,
nie tylko inicjuj¹c z ogromnym sukcesem rozmaite akcje pomocy dla szpitala w Gubinie, lecz tak¿e przez swój osobisty przyk³ad, utrzymuj¹c bliskie
kontakty z kilkoma rodzinami w Gubinie.
Podczas jego kadencji w gubeñskiej radzie miejskiej uda³o siê sprowadziæ do gubiñskiego szpitala zestaw do operacji kostnych za 25 tys. marek,
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zakupiono drogocenne wyposa¿enie do karetki reanimacyjnej. Szpital w
Gubinie otrzyma³ pompy infuzyjne, przenoœny aparat rentgenowski, nowoczesne ³ó¿ko porodowe, aparaty do narkozy, kardiotokograf, odzie¿ ochronn¹,
funkcjonalne ³ó¿ka szpitalne, sprzêt jednorazowego u¿ytku.
Dziêki wydatnej pomocy Herberta Gehmerta do szpitala klinicznego w
Offenburgu, miasta po³o¿onego przy granicy z Francj¹, pojecha³a delegacja
z Gubina. Klinika w Offenburgu przekaza³a gubiñskiemu szpitalowi sprzêt
medyczny wartoœci oko³o 150 tys. marek; ZOZ w Gubinie otrzyma³ m.in.
autoklawy, sterylizatory i wentylacjê do bloku operacyjnego.
Za pomoc udzielan¹ Gubinowi i jego mieszkañcom, tytu³ Honorowego
Obywatela Miasta otrzyma³ na wniosek w³adz samorz¹dowych 28 paŸdziernika 1993 r.
Tekst pochodzi z „Wiadomoðci Gubiñskich” i zosta³ napisany w listopadzie 1993
roku.

