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W trosce o dziedzictwo
kulturowe
W przewodnikach opisuj¹cych warte odwiedzenia miejsca na Ziemi Lubuskiej, zawsze
pojawia siê G³az
Hañby. Znajduje
siê nieopodal Gubina przy drodze
wyjazdowej
z miasta w kierunku Lubska.
Po skoñczonej robocie pora na pami¹tkow¹ fotografiê
Przed kilkuset
laty by³a tu wioska Schmachtenhaim (Gaj Hañby), na któr¹ 27 paŸdziernika 1429 roku
napadli husyci. Nazwê "Gaj Hañby" nadano wiosce prawdopodobnie po najeŸdzie husytów, którzy zhañbili katolickie kobiety a wioskê ca³kowicie zniszczyli.
Na pami¹tkê tamtych wydarzeñ postawiono w 1929 roku kamieñ w miejscu wiejskiej studni. Wyryty na g³azie, czytelny jeszcze napis, g³osi: "Vor
Heindes not behut uns Gott", co znaczy "Zachowaj nas Bo¿e przed gwa³tem
nieprzyjació³". Miejsce to opisano i upamiêtniono.
Jednak codzienne zabieganie niejako sprawi³o, ¿e o g³azie prawie zapomniano. Zarós³ chwastami i niebotycznie wysok¹ traw¹. O takim stanie
rzeczy poinformowa³ Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej jeden z
mieszkañców gminy.
Zarz¹d nie czekaj¹c na reakcje w³aœciciela terenu wzi¹³ sprawê w swoje
rêce i wystarczy³o kilka godzin, by grupka cz³onków SPZG zmieni³a otoczenie g³azu nie do poznania.
Teraz przy "G³azie Hañby" nikt nie musi siê wstydziæ.
SPZG planuje przedstawiæ burmistrzowi propozycj¹ planu bardziej skutecznej opieki nad ciekawym miejscami w Gubinie. Wiele z nich wymaga
systematycznej opieki i monitoringu. (sp)
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Wycieczka "Szlakiem
plemienia Selpoli"
- dziedzictwo kulturowe wczoraj i dziœ

Pod takim has³em, 27 czerwca 2014 roku odby³a siê wycieczka Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej po terenie po³udniowym gminy
Gubin, wzd³u¿ Nysy £u¿yckiej. Uczestnikami historycznej eskapady byli:
Jerzy Czabator, Maria Dziewia³towska-Gintowt, Olga i Jan Ficnerowscy,
El¿bieta Gbiorczyk, Kaœka Janina Izdebska, Krystyna Kaczmarek-Skóra, Krystyna Kiwert, Wies³aw £abêcki, Renata Majorek, Urszula Matuszczak, Barbara i Stefan Pilaczyñscy, Aleksandra Poraszka, Waldemar
Rasiñski, Czes³awa Tarasiewicz, Józef Wójtowicz.
Trasa wycieczki rozpoczyna³a sie w Gubinku i wiod³a przez kilka podgubiñskich wsi szlakiem plemienia Selpoli.
Program opracowa³ i przewodnictwo nad wyciedzk¹ sprawowa³ sekretarz SPZG Wies³aw £abêcki.
- Przysz³oœæ buduje siê na gruzach przesz³oœci - powiedzia³ na pocz¹tku wycieczki W.£abêcki. Obszar dolnego dorzecza Nysy £u¿yckiej to cen-
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tralny punkt zasiêgu kultury luboszyckiej. Nazwa tej kultury wywodzi
siê od stanowiska archeologicznego w Luboszycach. Stanowiska owej kultury datowane s¹ pocz¹wszy od okresu wp³ywów rzymskich, tj. od II do V
wieku naszej ery. St¹d rozchodzi³y siê impulsy kulturowe, które wykszta³ci³y u schy³ku okresu wp³ywów rzymskich, kulturowo ludnoœæ od £aby do
Bobru.
- Jesteœmy na terenie Starego Kraju, bo najwczeœniej tutaj przyszli,
dotarli S³owianie. Alter Land, Stary Kraj - trójk¹t Gubin-Brody-Biecz.
Jak twierdzi wybitny archeolog, znawca Ziemi Gubiñskiej od 1964 roku,
profesor Grzegorz Domañski, ko³o Gubina ¿y³o plemiê Selpoli (Selpuli).
Mylono dawniej, ¿e chodzi o plemiê S³upian. Czy to znaczy Œlepule, Zielpole - niedawno w Gubinie w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych zastanawia³
siê profesor? Istnia³o du¿e, gêste osadnictwo, skupienie osadnicze na po³udniu gminy Gubin, ma³e grody, a takze du¿e jak Niemcza (obecnie Polanowice). By³a tam forteca, warownia, gród zwi¹zany z ekspansj¹ ksiêcia
Mieszka I i króla Boleslawa Chrobrego. O obwodzie wa³ów 400 m, co najmniej na sta³e 40 wojowników na wale nale¿a³o ustawiæ. Tam stacjonowa³a za³oga ksi¹¿êca... - cierpliwie wyjaœnia³ uczestnikom wycieczki przewodnik.
Kolejno odwiedziliœmy Sêkowice, Polanowice, Sadzarzewice, PóŸn¹,
Strzegów, Mielno by trafiæ na doskona³y obiad u so³tysa w Markosicach.
Tu Ochotnicza Stra¿ Po¿arna jest motorem wszelkiej aktywnoœci mieszkañców, integruje lokaln¹ spo³ecznoœæ i kreuje bardzo dobre kontakty z
niemieckim s¹siadem.
So³tys, tak¿e radny gminy Daniel Zo³oteñko oprócz smacznego posi³ku
przygotowa³ dla wycieczkowiczów z Gubina prezentacjê osi¹gniêæ wsi oraz
oprawê muzyczn¹ graj¹c na akordeonie. Renata Majorek wspar³a œpiewem i gr¹ na gitarze.
To kolejna pouczaj¹ca i ciekawa wycieczka poza op³otki Gubina. Jeszcze raz sprawdzi³o sie stare porzekad³o: „Cudze chwalicie, swego nie znacie ...”.
(w³ i sp)
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Nazewnictwo œcie¿ek na
Wzgórzach Gubiñskich

Spotkanie z udzia³em przedstawicieli polskich i niemieckich organizacji prowadzi I.Schneider

Wzgórza Gubiñskie to przed wojn¹ m.in. miejsce niezliczonej iloœci dró¿ek,
œcie¿ek i ca³kiem szerokich traktów. Wszystkie mia³y swoje nazwy, wiele z
nich poœwiêcono lokalnym przedsiêbiorcom i ludziom zas³u¿onym dla miasta.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1945 roku tylko czêœæ dawnych traktów
otrzyma³a nowe, polskie nazwy. I tak np. przedwojenna Badersborn to dzisiejsza ul. Wo³yñska, Germersdorferstr. to dzisiejsza ul. Gdañska, a Einbeckenstr.
to ul. Podgórna. Wiele dró¿ek i œcie¿ek nie doczeka³o nowych nazw. Bezimienne pozosta³y do dziœ np. Werners Ruh, Grenzsteig, Engelmannsweg i kilkadziesi¹t innych. Wiele z nich zaros³o, zniknê³o, zasypano œmieciami.
Irmgard Schneider stoj¹ca na czele gubeñskiej organizacji Pro Guben zaproponowa³a podjêcie prób zmierzaj¹cych do zmiany tego stanu rzeczy i rozpoczê³a realizacjê projektu "Opracowanie nazewnictwa dróg, œcie¿ek na Wzgórzach Gubiñskich". Partnerami projektu dofinansowanego przez Euroregion
"Szprewa-Nysa-Bóbr" s¹: Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej, Stowarzyszenie "Wzgórza Gubiñskie", Förderverein zur Wiederherstellung
der Gubiner Berge, Jana Wilke i Andreas Peter.
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Na spotkaniu 17 lipca 2014 roku omówiono m.in. zakres prac takich, jak
np. dokonanie analizy stanu technicznego œcie¿ek (co uprz¹tn¹æ, oczyœciæ,
gdzie poszerzyæ), udokumentowanie istniej¹cych dróg z dawnymi, przedwojennymi nazwami niemieckimi i powojennymi, porównanie struktury dróg z
pracami dyplomowymi studentek z Gubina dot. Wzgórz Gubiñskich, wyjaœnienie w³asnoœci szlaków.
Podczas pierwszego spotkania wstêpnie zapisano przedstawione do dyskusji propozycje polskich nazw dawnych niemieckich dró¿kek np. Moorsteinweg
- Œcie¿ka Bagienna, Grabenweg - Grobla, Œcie¿ka przy Grobli, Hugoweg Œcie¿ka Hugo, Wrnes Ruh - Zacisze Wernera, Am Bisamrckturm - Saperów
Polskich, Lärchensteig - Œcie¿ka S³owicza lub Modrzewiowa, Schönhöhe Piêkne Wzgórze, Gunterstein - Kamieñ Guntera.
Zespó³ pod kierownictwem dr. Zygfryda Gwizdalskiego przed³o¿y na kolejnym spotkaniu przedyskutowane i skonsultowane z ró¿nymi gremiami propozycje nazw. Jest oczywistym, ¿e polskie nazwy przedwojennych œcie¿ek na
Wzgórzach Gubiñskich musz¹ byæ zatwierdzone przez gubiñsk¹ Radê Miejsk¹.
Na najbli¿sze tygodnie zaplanowano wycieczkê po Wzgórzach Gubiñskich
- 20 wrzeœnia o godz. 10.00 (start z parkingu na ul. Ró¿anej obok policji).
Wêdruj¹cy maj¹ za zadanie dotrzeæ na dawne œcie¿ki i oceniæ aktualny stan
przyrody w tych miejscach.
W. £abêcki, S.Pilaczyñski

Gubeñskie tramwaje
Notki z lokalnej gazety
25 lutego 1904 roku
W dniu dzisiejszym linia tramwajowa zosta³a oddana do powszechnego u¿ytku. Odbiór przez policjê odby³ siê bez uwag tak, ¿e uruchomienie linii tramwajowej mog³o nast¹piæ od razu. Rozk³ad jazdy zosta³ przez kierownictwo upowszechniony. Dla dobra i bezpieczeñstwa u¿ytkowników zwracamy uwagê na
odpowiednie zachowania: wsiadaæ do tramwaju tylko z prawej strony, nigdy z
lewej. Najpierw wóz opuszczaj¹ wysiadaj¹cy, potem wsiadaj¹ podró¿ni. Op³ata
za przejazd odbywa siê przez wrzucenie nale¿noœci do przedniej skrzynki.
Kieruj¹cy tramwajem jest przygotowany do rozmieniania pieniêdzy tak, ¿e
otrzymanie drobnych nie stanowi problemu. Drzwi do prowadz¹cego tramwaj
nie trzeba otwieraæ, drzwi po wejœciu nale¿y za sob¹ zamkn¹æ gdy¿ wagon jest
ogrzewany. W dniu dzisiejszym wszystkie wagony by³y œciœle zape³nione.
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Skarby Ziemi Gubiñskiej
Zabytkowe domy i obiekty w Gubinie (9)
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 wieku. 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 Grunwaldzka 6
Budynek wielorodzinny
o
trzech kondygnacjach, zbudowany na pocz¹tku XX wieku.
Obiekt nieruchomy ujêty w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Lokali szeœæ, jedna
klatka.
Powierzchnia u¿ytkowa 384,2 metrów kwadratowych, kubatura 1576 metrów szeœciennych.
Konstrukcja tradycyjna, fundamenty ceglane. Konstrukcja dachu drewniana p³atwiowo-kleszczowa z ³aceniem pod dachówkê. Dach od frontu
jednostronnie mansardowy. Dachówka karpiówka uk³adana w koronkê
od strony frontu, od ty³u dachówka esówka z licznymi ubytkami i uszkodzeniami (stan z 6.03.2014). Oficyny - dach kryty dachówk¹ karpiówk¹
oraz zak³adkow¹. Od frontu tynk cementowo-wapienny. Klatka schodowa
przelotowa.
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Wspólnot¹ mieszkaniow¹ zarz¹dza Biuro Zarz¹dzania Nieruchomoœciami "Locum".
Przy ulicy, dawniej Haagstraße, w XIX wieku nad Lubsz¹, wiele domów nale¿a³o do rzecznych marynarzy. By³o to œrodowisko prê¿ne i skonsolidowane, maj¹ce od 1938 r. w³asn¹ kasê chorych i pogrzebow¹.

Ulica Konopnickiej 2
Obiekt nieruchomy znajduje siê w obrêbie
zespo³u
urbanistycznokrajobrazowego miasta Gubina, wpisanego do rejestru
zabytków decyzjami
Wojewódzkiego Konserwatora pod
numerem 62
(poszerzonym z dnia 20.07.1978 o wpis 3031)
Dach dwuspadowy o konstrukcji prefabrykowanej ¿elbetowej, z poddaszem. Papa termozgrzewalna na ca³oœci dachu. £awy fundamentowe z ceg³y. Stropy na belkach stalowych dwuteowych z p³yt¹ ¿elbetow¹ typu WPS. Dwie klatki schodowe. Kubatura 4160 metrów szeœciennych, powierzchnia u¿ytkowa 678,92 metrów kwadratowych. Trzy
kondygnacje. Liczba mieszkañ - dwanaœcie. Technologia wykonania
tradycyjna. Budynek murowany z ceg³y wykonano przed 1939 rokiem.
Wspólnot¹ mieszkaniow¹ zarz¹dza Biuro Zarz¹dzania Nieruchomoœciami "Locum".
Z przedwojennej zabudowy ulicy (Schulstrasse) zachowa³y siê dwa
budynki, w roku 1939 by³o przy niej 47 domów.

Ulica Piastowska 14
Willê wybudowano w 1907 roku, wpisano do rejestru zabytków 19 lipca
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1976 roku pod numerem 2290. Iloœæ lokali - siedem, kondygnacji - trzy.
Powierzchnia u¿ytkowa 375,10 metrów kwadratowych, kubatura 3010 metrów szeœciennych.
Dach konstrukcji drewnianej mansardowy z ³aceniem pod dachówkê. Dach
wielospadowy. Stara dachówka ceramiczna karpiówka kryta w koronkê. £awy
fundamentowe z ceg³y. Budynek podpiwniczony. Jedna klatka schodowa.
Gzymsy ceramiczne otynkowane, z ubytkami. Od strony wejœcia zadaszenie
konstrukcji metalowej, wype³nione szk³em zbrojonym.
Przed wojn¹ przy tej ulicy (Grüne Wiese, obsadzona dêbami i bukami wed³ug gubeñskiego historyka Karla Gandera - najpiêkniejsza ulica miasta )
mieszkali kupcy, dobrze sytuowani rzemieœlnicy, wy¿si urzêdnicy, nauczyciele, lekarze, fabrykanci, adwokaci, radcy s¹dowi, byli burmistrzowie. Dom w
stylu secesyjnym nale¿a³ do muzyka Alfreda Wolfa. Kilka lat temu, Florian
Firlej przekaza³, ¿e willa by³a w³asnoœci¹ dyrektora orkiestry w teatrze miejskim. Za budynkiem jest przedwojenne ogrodzenie z siatki w kszta³cie ³uski.
Na wzgórzu, do którego dochodzi³o siê schodami poprzez prywatn¹ bramkê,
mo¿na by³o dotrzeæ do kawiarenki. Tadeusz Firlej wspominaj¹c o roku 1951
napisa³ "Jednym z bardzo kontrowersyjnych elementów by³o odgrodzenie ulicy Piastowskiej - jej lewej strony - drutem kolczastym, który przypomnia³ mi
fragmenty obozu. To niby przy tym drucie zaczyna³a siê Polska".
Budynek zwany od lat "Firlejówk¹".
Wies³aw £abêcki
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Lokale gastronomiczne
w Gubinie po 1945 roku (czêœæ 3)
Pisz¹c o gubiñskiej gastronomii nie sposób pomin¹æ tej dziedziny gospodarki i jej dynamiki rozwojowej na terenie gubiñskich koszar wraz z pojawieniem siê Wojska Polskiego w naszym mieœcie na pocz¹tku lat 50. ubieg³ego wieku. Dzia³o siê to stosunkowo wczeœnie po zakoñczeniu dzia³añ wojennych.
Pierwsze kompleksowe plany wykorzystania obiektów koszarowych w
Gubinie pojawi³y siê w1949 roku, kiedy to postanowiono przenieœæ z Wielkopolski na Ziemiê Lubusk¹ IV polsk¹ Dywizjê Piechoty. Garnizon Gubin
przeznaczono na miejsce formowania oddzia³ów nowo powsta³ej 19 Dywizji
Zmechanizowanej ze sztabem w Torzymiu. Pocz¹tek formowania wyznaczy³
rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 0045/org. z 17 maja 1951 roku. Jednostki Wojsk L¹dowych rozpoczê³y zajmowaæ koszary przy stacji kolejowej
w Gubinie.
Po przegrupowaniu Dowództwo 19 Dywizji Zmechanizowanej od 15 listopada 1953 roku zakwaterowa³o siê w Komorowie (Wikipedia).
Dzia³ania logistyczne zwi¹zane z zakwaterowaniem koszar, zabezpieczeniem funkcjonowania wojska w garnizonie obejmowa³o równie¿ ca³¹ obs³ugê w zakresie lecznictwa, pralnictwa, warsztatów szewskich, krawieckich,
us³ug pocztowych, ¿ywienia ¿o³nierzy i kadry zawodowej. Aby zaspokoiæ
potrzeby ¿ywieniowe systematycznie powiêkszaj¹cej siê liczby kadry wraz z
rodzinami, utworzono przy dywizji Kasyno Wojskowe nr 437, które podlega³o Jednostce Wojskowej 1280. (Kasyno wojskowe wg Wikipedii to miejsce
odp³atnego ¿ywienia kadry, rodzin i innych osób na okreœlonych warunkach, stanowi ono wyodrêbnione organizacyjnie i maj¹tkowo gospodarstwo
pomocnicze s³u¿by ¿ywieniowej oddzia³u gospodarczego).
Na przestrzeni lat podleg³oœæ s³u¿bowa kasyna zmienia³a siê. Nadzoruj¹cym funkcjonowanie kasyna by³ zawsze dowódca jednostki wojskowej, któremu gospodarczo podlega³o, a kierownikiem by³a osoba cywilna najczêœciej
ktoœ z rodzin wojskowych. Pod kasyno podlega³y bufety i kantyny w jednostkach wojskowych, a póŸniej w klubach oficerskich zlokalizowanych przy
ul. Kresowej i Wyzwolenia, w póŸniejszych latach w Domu ¯o³nierza przy
ul. Piastowskiej i Oœrodku Wczasowym w Kosarzynie. Kasyno obs³ugiwa³o
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imprezy wojskowe, prowadzi³o wy¿ywienie w ró¿nych formach wypoczynku
kadry, obs³ugiwa³o wczasy pod namiotami nad jeziorem i morzem, wczeœniej
œwiadczy³o tak¿e us³ugi gastronomiczne na poligonach.
Na temat funkcjonowania Kasyna Wojskowego nr 437 wiele cennych
informacji udzieli³a mi Czes³awa Szostakiewicz, elokwentna - obecnie - pani
po 80-tce, która do 1971 roku by³a jego g³ówn¹ ksiêgow¹, a kierownikiem
niejaki pan D¹browski. Nie mia³ on jednak doœwiadczenia w tym fachu i
d³ugo nie popracowa³ na tym stanowisku. Zast¹pi³a go pani Czes³awa i kierowa³a Kasynem w latach 1972-1987 przechodz¹c na œwiadczenie rentowe.Za czasów kierownictwa pani Czes³awy nast¹pi³ najwiêkszy rozwój dzia³alnoœci gastronomicznej kasyna, co szczególnie chcê podkreœliæ.
Jak wspomina pan p³k Wies³aw Oko³ów, kierownikami kasyna by³y: w
latach 1955-1960 pani Linkowska, w latach 1961-67 Dworczak Stefania,
nastêpnie pan Orzelak, Czes³awa Szostakiewicz (o której wspomnia³am wy¿ej), Rejm Renata, Denisewicz Barbara, Witkowska Barbara (córka pana
pp³k Brody), a ostatnim kierownikiem by³ Bernard Spiralski.
D³ugoletni¹ pracownic¹ Kasyna by³a Zofia Heliñska, obecnie pogodnarównie¿ pani po 80-tce, która w 1946 roku jako m³odziutka dziewczyna
wraz z rodzin¹ przyjecha³a do Gubina z dalekiej Syberii i zamieszka³a w
Jaromirowicach. Poszukiwa³a pracy. Znalaz³a j¹ w kasynie i w paŸdzierniku 1951 roku rozpoczê³a pracê jako kelnerka. - Ubrali mnie w bialutki
fartuszek, taki sam czepek i kazali obs³ugiwaæ m³odziutkich oficerów. Wstydzi³am siê m³odych ch³opaków - wspomina po latach. W kasynie robi³a wszystko. Przede wszystkim kelnerowa³a, pomaga³a w kuchni przy sporz¹dzaniu
posi³ków, sprz¹ta³a. Przed rozpoczêciem gotowania potraw nale¿a³o rozpaliæ
ogieñ w westfalkach, bo tylko na takich gotowane by³y potrawy. Dopiero w
latach 70-tych kuchnie wêglowe zamieniono na gazowe. Pani Heliñska mówi,
¿e pracownicy kasyna w latach 50. wyje¿d¿ali na prawie pó³ roku z kadr¹
na poligony do Biedruska i do Drawska. Kadra zawodowa zabiera³a ze sob¹
rodziny, jecha³a równie¿ obs³uga z kasyna, aby przygotowywaæ dla nich
posi³ki. Zabierano na poligon krowy, (pan Oko³ów pamiêta, ¿e by³o ich trzy),
które by³y na ewidencji jednostki, bo przecie¿ dzieci potrzebowa³y mleka.
Krowami opiekowa³a siê pani Szczepañska, a szefami kuchni by³y panie:
W³adys³awa Wêglarz, Zofia Heliñska i Teodozja Nowacka. To by³y ciekawe
czasy, a pracownicy kasyna posiadali wszelkie umiejêtnoœci, takie jak np.
dojenie krów, co nie jest przecie¿ tak¹ ³atw¹ sztuk¹. (Potwierdzam -nigdy
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W g³ównej sali kasyna odbywa³y siê m.in. spotkania towarzyskie z okazji odejœcia ¿o³nierzy
zawodowych do rezerwy

siê tego nie nauczy³am, choæ rodzice mieli krowê). Spali w namiotach na siennikach wypchanych s³om¹, ale by³o wspaniale, bo to by³y czasy m³odoœci.
Pani Heliñska zapamiêta³a jednego z dowódców batalionu zaopatrzenia podpu³kownika Czes³awa Kuraszkiewicza. By³ to przystojny, elegancki oficer - mówi. Zawsze w eleganckich rêkawiczkach.
Kasyno to pierwsza i ostatnia praca pani Heliñskiej. By³a jej wierna do
czasu przejœcia na zas³u¿ona emeryturê.
Kasynu podlega³ równie¿ bufet w Klubie Garnizonowym (obecnie przy
ul. Kresowej). By³ to okaza³y, wolnostoj¹cy budynek, gdzie dobudowano na
pocz¹tku lat 60. ub. wieku salê restauracyjn¹. Za klubem w oddzielnym
równie¿ okaza³ym obiekcie znajdowa³o siê kino "Grunwald" nale¿¹ce do JWniestety - w 2013 roku zrównane z ziemi¹, czego gubinianie nie mog¹ od¿a³owaæ. Niestety - zmieni³y siê czasy - nie ma popytu na tê dziedzinê kultury,
a wiêc dzia³alnoœæ sta³a siê nieekonomiczna. Chêtnych na kupno obiektu
nie by³o. W Klubie Garnizonowym organizowano m.in. dancingi, a podczas
nich rzecz¹ nieodzown¹ by³a konsumpcja. Klientów obs³ugiwali kelnerzy,
najczêœciej ¿o³nierze s³u¿by zasadniczej, a póŸniej pojawili siê kelnerzy za-
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wodowi, zatrudnieni na etatach kasyna. Klub by³ czynny po obiedzie i wówczas funkcjonowa³ równie¿ bufet z przeró¿n¹ garma¿erk¹.
Kierownikami klubu byli m.in. pp³k Czes³aw Rysman, pp³k Antoni Grzeœkowiak, kpt. Zdzis³aw Matusiak i mjr Jerzy Ziêba. W czêœci restauracyjnej
bufetow¹ od 1956 roku tj. od powstania klubu by³a pani Janina Mo³dawska,
która pracowa³a do czasu likwidacji jednostek wojskowych dywizji, a jednoczeœnie kasyna. Do pracy przyjmowa³a j¹ kierowniczka pani Stefania Dworczak. Szafow¹ kuchni by³a pani W³adys³awa Wêglarz, a po niej Teodozja
Nowacka.
Trudno ustaliæ obs³ugê personaln¹ w drugim Klubie Oficerskim przy ul.
Wyzwolenia, który mieœci³ siê w piêknym budynku w lesie, przy odkrytym
basenie k¹pielowym, wówczas jeszcze czynnym. Korzystali z basenu nie
tylko wojskowi, ale spo³eczeñstwo miasta i okolic Gubina. W okresie letnim
basen k¹pielowy "pêka³ w szwach". Mo¿na by³o pójœæ do bufetu, kupiæ coœ do
picia, jedzenia - nikt nie zwraca³ uwagi czy to wojskowy, czy cywil. Integracja pe³na. Dla ciekawoœci podam, ¿e obecnie budynek zosta³ sprzedany osobie fizycznej i jest przeprowadzany z du¿ym rozmachem remont. Basen nie
bêdzie ju¿ jednak s³u¿y³ dawnym celom. Charakter remontu wskazuje, ¿e
bêdzie tam lokal gastronomiczny z pokojami hotelowymi, czyli duch tamtych czasów bêdzie siê unosi³ nad obiektem.
Kluby garnizonowe (w pewnym okresie nazywano je klubami oficerskimi) by³y ekskluzywnymi lokalami w zasadzie dostêpne tylko dla kadry zawodowej. Trzeba by³o mieæ znajomych, rodzinê, ch³opaka oficera, aby byæ
tam goœciem. Przyznaæ nale¿y, ¿e by³o to wielkie wyró¿nienie, aby móc w
nich bywaæ. A odbywa³y siê tam wspania³e dancingi, zabawy sylwestrowe,
karnawa³owe, okolicznoœciowe i wesela. W latach 80-tych klub i kasyno
mog³y ju¿ prowadziæ dzia³alnoœæ zarobkow¹, a wiec z ich us³ug korzystali
ju¿ i cywile. Przyjmowano tam wysokiej rangi oficerów z Ministerstwa Obrony
Narodowej m.in. gen. broni Wojciecha Jaruzelskiego podczas jego inspekcji
w garnizonie.
Nale¿y wspomnieæ równie¿, ¿e kasyno obs³ugiwa³o wczasowiczów (rodziny wojskowe) w Kosarzynie, które przebywa³y przez dwa miesi¹ce letnie na
wakacjach pod namiotami, a póŸniej w domkach murowanych. Oddelegowywano tam pracowników Kasyna, którzy przygotowywali na miejscu ca³odzienne posi³ki. Sztab Dywizji w oparciu o jednostkê wojskow¹ organizowa³
równie¿ wczasy pod namiotami w Dziwnowie, a Kasyno zajmowa³o siê wy¿ywieniem wczasowiczów. W jednostkach wojskowych równie¿ odbywa³y
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siê zabawy sylwestrowe i okolicznoœciowe, na które kasyno przygotowywa³o
garma¿erkê i ciep³e dania..
Wspomnieæ równie¿ nale¿y, ¿e Kasyno szkoli³o w zakresie praktycznej
nauki zawodu kucharzy i kelnerów - uczniów wówczas jeszcze Zasadniczej
Szko³y Zawodowej w Gubinie.
Najwiêkszy rozkwit kasyna nast¹pi³ - jak twierdz¹ panie udzielaj¹ce
wywiadu - w latach 1970-1995. Produkowano du¿e iloœci garma¿erki do
wszystkich punktów podlegaj¹cych Kasynu. Powsta³a cukiernia, która funkcjonowa³a od 1970 roku, a cukiernikiem by³ Zdzis³aw Kaczmarek. Przez
noc potrafi³ sam wyprodukowaæ 3000 p¹czków. Na zamówienie wypieka³
wyroby cukiernicze dla rodzin kadry, do bufetów i kantyn. Trudno sobie
dziœ wyobraziæ normalne funkcjonowanie garnizonu bez kasyna, bez jego
bufetów, a w nich wspania³ych œledzi, zimnych nó¿ek z octem (koniecznie),
flaczków czy tatara. Bufet przy sztabie dywizji (tam od pocz¹tku do rozwi¹zania funkcjonowa³a dyrekcja i biura kasyna) by³ oblegany ka¿dego dnia
pocz¹wszy od godziny 10.00. Trudno sobie wyobraziæ wizyty goœci spoza
garnizonu, organizacjê powitañ i po¿egnañ opuszczaj¹cych garnizon bez
udzia³u kasyna.
Kasyno, którego ostatnim kierownikiem by³ chor. sztab. Bernard Spiralski obs³ugiwa³o przedstawicieli wojsk NATO, goœci³o kombatantów II wojny
œwiatowej z Anglii.
Mo¿na stwierdziæ po latach, ¿e funkcjonowanie gubiñskiego kasyna bardzo dobrze wpisa³o siê w historiê wojska w naszym mieœcie.
Kasyno zosta³o zlikwidowane wraz z ostateczn¹ likwidacj¹ jednostek
wojskowych w roku 2000. Decyzj¹ Ministra Obrony Narodowej w 2010 roku
wszystkie kasyna wojskowe na terenie kraju zosta³y zlikwidowane bez wzglêdu na kondycjê finansow¹ i potrzeby lokalnej spo³ecznoœci.
Dziêkujê za informacje paniom Czes³awie Szostakiewicz, Zofii Heliñskiej
i p³k Wies³awowi Oko³ów oraz za merytoryczne podpowiedzi panu Stefanowi
Pilaczyñskiemu.
Dalsza historia gubiñskiej gastronomii uka¿e siê w nastêpnym numerze. Proszê o uwagi i uzupe³nienia, wzglêdnie przekazanie swojej wiedzy na
temat gastronomii po wojnie, pod numer telefonu 68 4558162 lub zapraszam
do siedziby SPZG przy ul. 3-go Maja 2 III piêtro.
Urszula Kondracik
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O ma³o znanych faktach
- z dokumentów s³u¿by bezpieczeñstwa
Zbieraj¹c dokumenty i artyku³y zwi¹zane z najnowsz¹ histori¹ miasta
Gubina, mam równie¿ mo¿liwoœæ korzystania z teczek gubiñskiej S³u¿by
Bezpieczeñstwa (SB), bêd¹cej w strukturach Milicji Obywatelskiej. Korzystam z teczek znajduj¹cych siê w Oddziale Instytutu Pamiêci Narodowej
(IPN) w Poznaniu (na moj¹ proœbê przesy³ane mi s¹ do Warszawy).
W ostatnich teczkach IPN Po 024/396 i IPN Po 024/932 znalaz³em dokumenty funkcjonariuszy SB (m.in. zastêpcy szefa MUSW ds. SB kpt. Józefa
B., m³. chor. Stanis³aw K., m³.chor. Jana A. o ma³o znanych publicznie
faktach malowania "wrogich" napisów czy kolporta¿u ulotek w Gubinie.
Myœlê, ¿e warto siê z nimi zapoznaæ po latach.
Poni¿ej kilka notatek sporz¹dzonych przez funkcjonariuszy SB:
1. W pobli¿u ¯arskich Zak³adów Przemys³u Odzie¿owego ujawniono
17 kwietnia 1978 roku o godz. 21.30, rozkolportowanie szeœæ sztuk ulotek o "treœci antypañstwowej i antyradzieckiej, uw³aczaj¹cej godnoœci kierownictwa partyjno - rz¹dowego". Wykonane zosta³y pismem rêcznym, drukowanym przez kalkê na papierze maszynowym w dwóch wersjach. Sprawie nadano kryptonim "MAJ". Treœæ ulotek to m.in.: "Rodziæ matki dzieci,
bo 2 lub 4 patyki leci, kupi dzieciê wolkswagena i pojedzie do Gubena (za
g³upie 200 z³) oraz "KC zwa¿y i wywa¿y na zasi³ki wyci¹gniemy od samochodziarzy KOS", "Wielka frajda 1 maja œwiñskich g³ów co nie miara (zza
Nysy). Jedna dla ludu reszta dla Gierka KOS", czêœæ by³a wulgarnych.
Do ujawnienia sprawcy wykorzystywano TW (tajnych wspó³pracowników) "GRZEŒ", "DZIK", "BOGUS£AW". "ANDRZEJ", "FELIKS". Wytypowano do sprawdzenia 18 osób zamieszkuj¹cych w Gubinie, figuruj¹cych w
kartotekach Wydzia³u III (dzia³alnoœæ antypañstwowa) KW MO. Wytypowano piêæ osób, które znane by³y z negatywnych wypowiedzi, trzech z LZPS
"Carina", jednego pracownika wojska i jednego bez pracy, zbierano o nich
opinie. Sprawdzano analizy wzorów pisma rêcznego m.in. u 462 pracowników Spó³dzielni Inwalidów "Pokój". Próbki pisma wysy³ano tak¿e do sprawdzenia w Wydziale V Departamentu Techniki Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych. O zaistnia³ym wydarzeniu i przebiegu œledztwa informowano I Sekretarza KW PZPR w Zielonej Górze Mieczys³awa Hebdê i Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych. Sprawców nie uda³o siê ustaliæ.
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Napis na murze obok pomnika na placu Wdziêcznoœci przy ul. Kunickiego (dziœ pl. B.Chrobrego). Tekst „PRECZ Z PSEUDOSOCJALIZMEM”

W styczniu 1982 roku zatrzymano Stanis³awa K. zamieszka³ego przy
ul. Chrobrego, który wykona³ karton na kszta³t czapki, na którym namalowa³ rysunki szkaluj¹ce obecny porz¹dek prawny i Zwi¹zek Radziecki (wg
SB). Po wykonaniu czapki umieœci³ j¹ miêdzy zderzakiem, a mask¹ samochodu Fiat 126p, powoduj¹c tym samym rozpowszechnianie wrogiej propagandy. Wyrokiem S¹du Wojskowego skazany zosta³ na jeden rok i szeœæ
miesiêcy pozbawienia wolnoœci, karê odby³ w ca³oœci.
Ujawniono te¿ sprawców, którzy w nocy z 21 na 22 lipca 1983 roku na
ul. Piastowskiej namalowali bia³¹ farb¹ olejn¹ napisy o treœci: "SOLIDARNOŒÆ", "PRECZ Z PZPR". Mo¿na podaæ ich nazwiska, bowiem byli jednymi z tych, którzy mieli inne pogl¹dy na ówczesn¹ rzeczywistoœæ. Byli to
Witold Wilczek zamieszka³y przy ul. Piastowskiej i Marek Kamiñski mieszkaniec ul. Chrobrego. Odpowiadali przed Kolegium ds. Wykroczeñ przy
Naczelniku Miasta, ukarani grzywn¹ 20.000 z³.
We wczesnych godzinach rannych 28 wrzeœnia 1983 roku ujawniono
napis na murze obok pomnika na placu Wdziêcznoœci przy ul. Kunickiego.
Tekst "PRECZ Z PSEUDOSOCJALIZMEM" wykonano farb¹ olejn¹, litery
mia³y wysokoœæ 50 cm, szerokoœæ 30 cm. O zdarzeniu powiadomione zosta³o
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych. Prowadzonej sprawie nadano krypto-
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nim '”SKRZYD£O". Ustalono sprawców, podano 13 osób, w tym szeœciu uczniów
szkó³ ponadpodstawowych. W celu uzyskania wzorów pisma pobrano próbki z
miejsc pracy i nauki (wynik negatywny), rozmawiano z dyrektorami szkó³, kierownikami internatów ZSO i Zespo³u Szkó³ Rolniczych zasiêgaj¹c opinii, czy
odnotowano uczniów prezentuj¹cy negatywn¹ postawê polityczn¹ (nie by³o). Od
podejrzanych zbierano oœwiadczenia, kazano pisaæ ¿yciorysy, tak¿e próbki hase³
politycznych, brano od nich zobowi¹zania do zachowania tajemnicy z prowadzonych z nimi rozmów. Wytypowano osoby znane z negatywnych postaw politycznych. Dziœ mo¿na wymieniæ ich nazwiska, gdy¿ zas³uguj¹ na to za swoj¹ postawê. W aktach odnotowano: Witold Banach, Stanis³aw Koziej, Zbigniew Lewandowski, Witold Wilczek, Wies³aw Wehr, Maciej Sikora, Andrzej Skóra.
Kolejny napis, tym razem na murze kamiennym ogrodzenia cmentarza
przy ul. Królewskiej, ujawniono 2 listopada 1983 roku. Farb¹ olejn¹ koloru
kremowego wykonany zosta³ napis o treœci: "OFIAROM KATYNIA" oraz
znak "POLSKI WALCZ¥CEJ". Sprawców nie ustalono. Prowadzono rozmowy z uczniami Zespo³u Szkó³ Zawodowych, którzy ubierali siê w dresy wojskowe (by³ to w owym czasie krzyk mody wœród m³odzie¿y). Okaza³o siê, ¿e
dresy mieli od swych ojców, pe³ni¹cych zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹.
Podczas s³u¿by patrolowej sier¿. MO Andrzeja Sz. zauwa¿y³ oko³o godz.
19.00 14 stycznia 1984 roku, ¿e na œcianie przy ul. S³owackiego namalowany jest czerwon¹ farb¹ du¿y napis „SOLIDARNOŒÆ", przepasany czarn¹
wstêg¹. Po obu stronach napisu wisia³y du¿e portrety Wa³êsy.
Wykryto te¿ kolejne napisy.
Na stacji PKP w Gubinie na jednym z wagonów poci¹gu towarowego
jad¹cego 6 czerwca 1984 roku z Rudy Wieliszowic do NRD, ujawniono napis
"SOLIDARNOŒÆ". Napis na bocznej burcie mia³ d³ugoœæ 2 m i wysokoœæ 40
cm. Napis zamalowano.
Przy ul. Waszkiewicza (teren nieoœwietlony i niezabudowany), ujawniono 8 paŸdziernika 1984 roku o godz. 7.30 na murze oporowym skarpy wykonanym z p³yt betonowych, napis farb¹ olejn¹ koloru czerwonego o treœci:
"LECHU TAK - V - SOLIDARNOŒÆ - V - PZPR (skrót PZPR przekreœlony)
- LECHU TAK - KOMUNA NIE". Napis zosta³ zamalowany.
Zygmunt Traczyk Gubin - Legionowo na podstawie IPN Po 024/932
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Na ³amach biuletynu staramy siê przyblizac postaci zas³u¿onych pedagogów szkó³ Ziemi Gubiñskiej. Ich ¿yciorysy i dokonania publikujemy w miarê otrzymywania materia³ów na ten temat. W tym numerze
postaæ zas³u¿ona dla gubiñskiej oœwiaty.

Maria Dziewia³towska
- Gintowt
Wykszta³cenie - wy¿sze magisterskie
Zdobywanie kwalifikacji:
Liceum Pedagogiczne w Chorzowie ( na terenie
Katowickiego Kuratorium Okrêgu Szkolnego)
Studium Nauczycielskie - filologia polska (Wroc³aw)
Studium Nauczycielskie nr 1 w Poznaniu
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Zielonej Górze
Przebieg pracy zawodowej
-Pañstwowy Dom M³odzie¿y im. T. Koœciuszki, Bielsko-Bia³a, 15 VIII 1954
-Szko³a Podstawowa nr 2, Gubin, X 1959
-Wydzia³ Oœwiaty w Kroœnie Odrzañskim, 1963
-Przyjêcie obowi¹zku organizatora nowo budowanej Szko³y Podstawowej nr 3 w Gubinie
-Przyjêcie obowi¹zków zastêpcy dyrektora Szko³y Podstawowej nr 3 w
Gubinie, 1 XII 1963
-Powrót (na w³asn¹ proœbê) do Szko³y Podstawowej nr 2 w Gubinie, 1 IX
1964.
Przez kilka lat, od 1965 roku, M. Dziewia³towska-Gintowt pracowa³a z
doros³ymi, w charakterze nauczyciela kontraktowego, w Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla Pracuj¹cych; dla kadry podoficerskiej oraz pracowników
cywilnych zatrudnionych w jednostkach wojskowych dywizji w Gubinie.
Przesz³a na emeryturê, 31 VIII 1985
W latach 1989 - 1992 by³a nauczycielk¹ jêzyka polskiego w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokszta³c¹cym przy Ambasadzie RP w Berlinie dla M³odzie¿y Polskiej - Punkt Konsultacyjny w Wilhelm-Pieck Stadt Gu-
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ben.
Pracuj¹c czynnie, zawodowo dokszta³ca³a siê ustawicznie na kursach i
szkoleniach, zwi¹zanych z pe³nionymi przez kole¿ankê funkcjami, organizowanych przez Centralny Oœrodek Metodyczny.
Skoñczy³a kurs centralny dla Kierowników Powiatowych Ognisk Metodycznych Historii, w Inowroc³awiu M¹twach, 1962.
Skoñczy³a Roczny Kurs dla Dyrektorów i Kierowników Szkó³, organizowany przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kroœnie Odrzañskim,
w 1970 roku.
Zosta³a powo³ana na stanowisko Nauczyciela Dyplomowanego 14 X 1972 roku.
Skoñczy³a Kurs dla Zastêpców Dyrektorów Szkó³, I i II etap, zajmuj¹cych siê wdra¿aniem systemu wychowawczego wg Heliodora Muszyñskiego. Organizatorem by³ Instytut Kszta³cenia Nauczycieli i Badañ Oœwiatowych w Zielonej Górze.
Zosta³a powo³ana na stanowisko Nauczyciela Dyplomowanego, 14 X 1972.
Mi³oœæ do pracy nauczycielskiej objawi³a siê u kole¿anki Marii Dziewia³towskiej-Gintowt doœæ wczeœnie.
Gdy by³a uczennic¹ liceum pedagogicznego, interesowa³a siê histori¹
polskiej szko³y w ró¿nych momentach dziejowych naszej Ojczyzny, a szczególnie tej rozbiorowej. Zajmowa³o j¹ powstawanie organizacji nauczycielskich, ich dzia³alnoœæ obejmuj¹ca nie tylko obowi¹zki, lecz równie¿ troskê o
godnoœæ i rangê tego zawodu. Zrozumia³a, ¿e organizacja ta na przestrzeni
lat wypracowywa³a koncepcje ustroju szkolnego, walczy³a o byt nauczycieli, etaty, pragmatykê s³u¿bow¹, poziom wynagrodzeñ. Mo¿na by³o siê wypowiadaæ na ró¿ne tematy dotycz¹ce podnoszenia kwalifikacji zawodowych
poprzez sta³e samokszta³cenie, konferencje rejonowe, kursy nauczycielskie
organizowane przez Zwi¹zek, pisma metodyczne oraz spo³eczno - oœwiatowe.
Zdobyt¹ w ten sposób wiedzê i doœwiadczenie przekazywa³a kole¿ankom i
kolegom, m³odym adeptom sztuki pedagogicznej. Sama postanowi³a siê w³¹czyæ w aktywn¹ dzia³alnoœæ przez uczestnictwo w ró¿nych naradach Zarz¹du Oddzia³u w Kroœnie Odrzañskim, w Zielonej Górze. Nie liczy³a siê z
warunkami powrotu do domu o ró¿nych porach ju¿ nie dnia, ale nocy, pe³na
empatii dla ludzi j¹ otaczaj¹cych "wtapia³a siê" w szeregi dzia³aczy - doœwiadczonych, ¿yczliwych. Ceni³a sobie ich rady i doœwiadczenie. Inspirowali j¹ - jak mówi - do dzia³ania i poszerzania szeregów organizacji zwi¹zkowej. Tak powstawa³ wokó³ niej aktyw zwi¹zkowy w œrodowisku oœwiaty
gubiñskiej, który z biegiem czasu tê oœwiatê "nobilitowa³" a¿ do zas³u¿enia
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na utworzenie Zarz¹du Oddzia³u ZNP - co dot¹d by³o przywilejem miast
powiatowych…
Rok 1975 przynosi zmiany w podziale administracyjnym kraju, utworzono nowe województwa. Powsta³y gminy, w których mog³y istnieæ Rady
Zak³adowe. Rady Zak³adowe ZNP w Gubinie powsta³y w 1979 roku. Poniewa¿ Wydzia³ Oœwiaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki administrowa³ od roku 1977, na terenie Miasta i Gminy Gubin, to by³a mo¿liwoœæ
scalenia organizacji zak³adowych i utworzenia Rady Zak³adowej ZNP w
Gubinie. Misjê utworzenia Rady Zak³adowej otrzyma³a Maria Diewia³towska, doœwiadczony prezes ZOZ ZNP w Szkole Podstawowej 2 w Gubinie.
W dniu 3 marca 1980 roku odby³a siê Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Rady Zak³adowej ZNP w Gubinie. Prowadzenie konferencji delegaci
powierzyli Józefowi Bartkowiakowi. W forum tym uczestniczyli goœcie: prezes Zarz¹du Okregu ZNP Józef G³odek, naczelnik miasta Gubin Stefan Ciszek, inspektor oœwiaty i wychowania W³odzimierz Rogowski, dyrektorzy
szkó³ i placówek oœwiatowych. Delegaci wybrali Mariê Dziewia³towsk¹-Gintowt prezesem Zarz¹du Oddzia³u ZNP w Gubinie. Od 13 grudnia 1981 roku
dzia³alnoœæ zwi¹zków zawodowych, w tym ZNP, zawieszona zosta³a z uwagi
na stan wojenny w Polsce.
Kole¿anka ze swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem stawa³a siê coraz bardziej
zauwa¿ana w spo³ecznoœci nauczycielskiej i w gubiñskiej oœwiacie.
Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddzia³u ZNP w Gubinie, w dniu
17 maja 1986 roku wybra³a ponownie prezesem Zarz¹du Oddzia³u ZNP w
Gubinie kol. M. Dziewia³towsk¹. W dniu 8 czerwca 1986 roku, w Zielonej
Górze, odby³a siê Okrêgowa Konferencja Delegatów. Oddzia³ ZNP w Gubinie by³ reprezentowany przez Mariê Dziewia³towsk¹, Wandê Skórê, Daniele
Kosmalê.
Maria Dziewia³towska-Gintowt na okrêgowej konferencji mia³a mandat
nr 11. Zosta³a cz³onkiem Zarz¹du Okrêgu oraz delegatem na Zjazd ZNP.
W dniach 27 - 28 paŸdziernika 1986 roku uczestniczy³a w XXXIV Krajowym ZjeŸdzie Delegatów ZNP w Warszawie. Zosta³a wybrana do sk³adu
Krajowej Komisji Rewizyjnej Zarz¹du G³ównego ZNP.
Zarz¹d Oddzia³u ZNP otrzyma³ nowe lokum (od marca 1992 roku), nast¹pi³a przeprowadzka do Ratusza, przy ul. Westerplatte 14, dziêki Zarz¹dowi Oddzia³u pod kierownictwem Marii Dziewia³towskiej-Gintowt. Uroczyste otwarcie odby³o siê w maju 1992 roku.
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Odznaczenia i nagrody:
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1985, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi - 1976, Medal 40-lecia PRL, Z³ota Odznaka ZNP - 1987, Odznaka za 50letni¹ przynale¿noœæ do ZNP
Kole¿anka Maria Dziewia³towska-Gintowt otrzyma³a m.in.: Nagrodê
Ministra Oœwiaty i Wychowania trzeciego stopnia (1973), Nagrodê Ministra
Oœwiaty i Wychowania drugiego stopnia (1980), Nagrodê Specjaln¹ Ministra Oœwiaty i Wychowania(1985), Nagrodê Ministra Oœwiaty i Wychowania pierwszego stopnia (1992), Nagrodê Jubileuszow¹ za 30-letni¹ pracê pedagogiczn¹ (1984), nagrody okolicznoœciowe.
Kole¿anka Maria Dziewia³towska Gintowt bêd¹c na emeryturze w³¹cza siê w ¿ycie naszej spo³ecznoœci, ¿yczymy dobrego zdrowia i samopoczucia w realizacji planów i zamierzeñ.
W³odzimierz Rogowski.

Gubin na starej fotografii

Pocz¹tek lat 70. ub. wieku. Ulica Obroñców Pokoju, reklama Gubiñskich Zak³adów Obuwia
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Przedszkole Miejskie nr 2
w Gubinie
Rok 1946 by³ wa¿nym okresem w tworzeniu placówek wychowania przedszkolnego. Powojenne osadnictwo w mieœcie, rozwój gospodarczy, praca obojga
rodziców to g³ówne czynniki, które zadecydowa³y o powstaniu dwóch przedszkoli. Przedszkole nr 1 w³adze miasta utworzy³y ju¿ 1 lutego 1946 roku,
natomiast kilka miesiêcy póŸniej, z niewielkiej grupy przedszkolnej dzia³aj¹cej przy ulicy Lenino, utworzono Przedszkole nr 2. Nowo powsta³e przedszkole zaczê³o funkcjonowaæ w budynku przy ulicy S³owackiego 1. Na kierownika placówki powo³ano Halinê Faliñsk¹, która przygotowywa³a odpowiedni¹ bazê do prowadzenia zajêæ opiekuñczo-wychowawczych. Do przedszkola wówczas uczêszcza³o 60 dzieci, przy zatrudnieniu 2 wychowawczyñ.
Jednak budynek nie spe³nia³ wymogów edukacyjnych do pracy z dzieæmi w
wieku przedszkolnym, dlatego te¿ w 1948 roku Przedszkole nr 2 zosta³o
przeniesione do budynku bardziej okaza³ego i funkcjonalnego przy ulicy
Wiejskiej (dziœ Kunickiego). Przy zwiêkszonej iloœci pomieszczeñ do przedszkola mog³o uczêszczaæ oko³o 110 maluchów. Pani Faliñska przepracowa³a
z dzieæmi 6 lat w najtrudniejszym powojennym okresie. Zawsze by³a opiekuñcza, aktywna w organizowaniu coraz to lepszych warunków do realizacji programów wychowania przedszkolnego.
W 1951 roku kierownictwo obejmuje Jadwiga Borysionek znaj¹ca nie
tylko pracê pedagogiczn¹, ale by³a tak¿e œwietnym organizatorem placówek
przedszkolnych w powiecie. Wczeœniej zorganizowa³a i kierowa³a przedszkolem w Niemaszchleba (obecnie Chlebowo). By³a osob¹ samotn¹ i dyspozycyjn¹, swój wolny czas poœwiêca³a dzieciom. Przedszkolem nr 2 w Gubinie
kierowa³a przez 23 lata.
Jako radna dba³a o unowoczeœnianie placówek przedszkolnych. Troszczy³a siê o podnoszenie kwalifikacji nauczycielek wychowania przedszkolnego, wspó³dzia³a³a z rodzicami, zak³adami pracy i œrodowiskiem lokalnym.
Przedszkole aktywnie w³¹cza³o siê w organizowanie uroczystoœci miejskie,
przyk³adem by³ udzia³ grupy starszaków w barwnych korowodach "Wiosny
nad Nys¹".
Funkcjonuj¹ce 2 gubiñskie przedszkola by³y bardzo przepe³nione. Dlatego w listopadzie 1959 roku odby³a siê z inicjatywy Inspektoratu narada
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przedstawicieli w³adz organizacji spo³ecznych i politycznych oraz zak³adów
pracy, na której przeanalizowano organizacjê i pracê placówek wychowania
przedszkolnego w powiecie. Dwa przedszkola gubiñskie mog³y wówczas pomieœciæ 200 dzieci, a mieszkaj¹cych w tym okresie w Gubinie dzieci by³o
1356 w wieku 3-6 lat. Nauczyciele równie¿ domagali siê zwiêkszenia miejsc
dla maluchów w przedszkolach, poniewa¿ by³y one bardziej przygotowane
do podjêcia nauki i adaptacji w szko³ach. Postanowiono, ¿e w nastêpnych
latach opiekê nad dzieæmi, szczególnie szeœciolatków, obejm¹ organizowane
przy szko³ach oddzia³y przedszkolne, tzw. "zerówki" i ogniska przedszkolne.
G³ównym ich zadaniem by³o przygotowanie do podjêcia nauki w klasach
pierwszych. Mimo utworzenia przedszkola przyzak³adowego przez LZPS
"Carina" (1969 rok), to nadal w latach siedemdziesi¹tych gubiñskie przedszkola by³y przepe³nione.
Pani Helena Sobolewska nauczycielka wychowania przedszkolnego z
najd³u¿szym sta¿em pracy (43. lata) w Przedszkolu Miejskim nr 2, wspomina, ¿e praca z maluchami nie by³a ³atwa. W latach siedemdziesi¹tych grupa
liczy³a ponad 40 dzieci. Podobna sytuacja by³a z wyp³acaniem pieniêdzy za
pracê w godzinach ponadwymiarowych; nale¿a³o przepracowaæ 5 godzin dodatkowo, aby otrzymaæ zap³atê za 1 godzinê.
Miejskie Przedszkole nr 2 przez wieloletni okres funkcjonowania w œrodowisku gubiñskim da³o siê poznaæ jako placówka dobrze realizuj¹ca program edukacyjny wychowania przedszkolnego. Zawsze otwarta i przyjazna
dla dzieci i rodziców. Po piêædziesiêciu latach swojej dzia³alnoœci (1996 r.)
obchodzi³a Jubileusz, który by³ okazj¹ do zaprezentowania swoich osi¹gniêæ.
Znaczne zmiany organizacyjne w przedszkolu zachodz¹ z dniem 1 wrzeœnia 2002 roku, kiedy to po likwidacji i sprzeda¿y ¿³obka przy ulicy Kunickiego, w³¹czono grupê dzieci w wieku od 1-2 lat do tej placówki. Budynek
zosta³ zmodernizowany, dostosowany do grupy dzieci najm³odszych, zgodnie
z przepisami bhp i sanepidu. Nowym dyrektorem zosta³a pani Dorota Pawlik. Wspólnie z zespo³em nauczycielskim, rodzicami, przy wspó³dzia³aniu z
najbli¿szym œrodowiskiem, tworzy przyjazne przedszkole, które zaspakaja
potrzeby ca³ej spo³ecznoœci przedszkolnej. Wszelkie dzia³ania skierowane s¹
na wzajemn¹ akceptacjê, zachowanie bezpieczeñstwa oraz na poszukiwaniu nowych rozwi¹zañ i metod pracy z dzieæmi w wieku przedszkolnym.
Oprócz realizacji podstawowych zadañ edukacyjnych, przedszkole oferuje
du¿¹ gamê zajêæ dydaktycznych, miêdzy innymi jêzyki obce, kontakt ze
sztuk¹ teatraln¹ plastyczn¹, muzyczn¹, zajêcia logopedyczne, wycieczki i
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Rok 2014. Po¿enanie 6-latków. Wychowawczyni Beata Zygar³owska

inne. Dziêki wykwalifikowanej kadrze, ci¹gle udoskonalaj¹cej siê zamierzone zadania s¹ realizowane.
W edukacji przedszkolnej pomaga wspó³praca z niemieckim przedszkolem "Musikspielhaus" w Guben. Porozumienie 21 marca 2005 roku podpisa³y dyrektorki Dorota Pawlik i Barbel Reimann, w obecnoœci burmistrzów
Gubina i Guben. Cykliczne spotkania odbywaj¹ siê wed³ug rocznego planu
pracy. W 2007 roku do dwóch wspó³pracuj¹cych przedszkoli do³¹czy³o siê
Przedszkole nr 1 z Krosna Odrzañskiego z dyrektor Zuzann¹ Adu³³o. Przedszkolaki wspólnie bior¹ udzia³ w warsztatach, pokonuj¹ barierê jêzykow¹,
rozwijaj¹ zdolnoœci manualne, dokonuj¹ wzajemnej wymiany oœwiatowokulturalnej.
Dyrektorka D.Pawlik poprzez realizacjê ró¿nych programów pozyskuje
unijne fundusze na bie¿¹ce remonty, zakup materia³ów dydaktycznych,
zabawek, basenu rehabilitacyjnego itp. Z pieniêdzy pozyskanych z programu INTEREG III A (2009r.) zmodernizowano plac zabaw (koszt 44 tys. z³otych). Dziêki wspó³dzia³aniu z miejscow¹ firm¹ pañstwa Ewy i Zbigniewa
Kasprzaków wykonano pod³ogi panelowe w salach zabaw. W ramach zadania w³asnego miasta w 2005 roku przeprowadzono termomodernizacjê budynku (centralne ogrzewanie, kot³owniê, remont dachu, wymiana okien).
Przedszkole Miejskie nr 2 aktywnie uczestniczy w ró¿nych konkursach
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otrzymuj¹c wiele
wyró¿nieñ i nagród. W przedszkolu organizuje
siê wiele ciekawych spotkañ,
uroczystoœci
opartych
na
wspólnych zabawach, uznaniem
ciesz¹ siê festyny
z udzia³em rodziców, a du¿ym Zabawy z logorytmiki prowadzi Magda Markiewicz
prze¿yciem dla
maluchów by³a "Nocka w przedszkolu".
Po 20 latach nieobecnoœci w Gubinie, odwiedzi³a przedszkole by³a nauczycielka i dyrektorka pani Miros³awa Papsa. By³a zaskoczona mi³ym przyjêciem oraz zmianami jakie zasz³y w budynku. Jej zapis w Kronice: "Jestem
zdumiona korzystnymi zmianami w przebudowie i wystroju wszystkich pomieszczeñ"...
Obecnie do przedszkola uczêszcza 136 dzieci, które objête s¹ edukacj¹
przedszkoln¹ w 5 grupach, w wieku od 1 do 6 lat. Pracuje z nimi 11 pedagogów i 13 pracowników obs³ugi. Organizacja pracy ca³ego przedszkola opiera
siê na Statucie Przedszkola Miejskiego nr 2.
W ci¹gu 68 lat przedszkolem kierowa³y: 1946-1951 kierownik Halina
Faliñska, 1951-1974 dyrektor Jadwiga Borysionek, 1974-1981 dyrektor
Miros³awa Papsa, 1981-2002 dyrektor Aniela Mazurek, 2002- obecnie dyrektor Dorota Pawlik.
Kadra pracowników stwarza dzieciom mi³¹ atmosferê, zapewnia dobre
warunki do wszechstronnego rozwoju i dobrze przygotowuje dzieci do podjêcia nauki w klasach pierwszych.
Przy opracowaniu wykorzystano: wywiady, Zeszyty Lubuskie nr 11, 22 i
informacje dyrektor D. Pawlik, za które bardzo dziêkujê.
K. Kêdzierska
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Z ¿a³obnej karty

Krystyna GwoŸdziañska
(z domu Mys³aw) nauczycielka, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 w Gubinie (1975-1991)
Urodzi³a siê 8 marca 1934 roku w Celinach,
pow. £uków (woj. lubelskie). Maj¹c 13 lat podjê³a naukê w Liceum Pedagogicznym w Lublinie,
które ukoñczy³a w 1951 roku. Bêd¹c niepe³noletni¹ nie mog³a podj¹æ pracy, wiêc uczestniczy³a w rocznym kursie dla nauczycieli szkó³ zawodowych. Po ukoñczeniu kursu zosta³a skierowana do pracy w Technikum Górniczym w Boles³awcu Œl¹skim. Po roku pracy w technikum ju¿
jako mê¿atka wyjecha³a do Gubina i podjê³a pracê w Szkole Podstawowej w Komorowie. Pracowa³a tutaj dwa lata, bêd¹c jednoczeœnie kierowniczk¹ szko³y. Nastêpne
6 lat by³a poza zawodem (praca w ksiêgowoœci). Jednak praca w biurze
nie dawa³a Jej satysfakcji, wci¹¿ têskni³a za szko³¹. W 1961 roku zosta³a zatrudniona na etat nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 1 w Gubinie. W miêdzyczasie ukoñczy³a studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (wydzia³ historii). Bêd¹c nauczycielk¹ historii da³a
siê poznaæ jako wspania³a metodyk i wychowawca. Szybko zdoby³a zaufanie uczniów i rodziców.
W 1975 roku zosta³a powo³ana na dyrektora Szko³y Podstawowej nr
1 w Gubinie, funkcjê tê pe³ni³a do odejœcia na emeryturê (1991). Przez
ca³y okres dyrektorowania skupia³a siê nie tylko na koordynowaniu i
nadzorowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuñczej, ale na
tworzeniu lepszej bazy do pracy z dzieæmi. Wiele czasu poœwiêca³a na
bie¿¹ce remonty budynku, adaptacjê pomieszczeñ i dobudowê nowych z
przeznaczeniem na gabinety lekcyjne.
Posiada³a wiedzê i umiejêtnoœci organizatorskie, potwierdza³y to dobre wyniki nauczania i wychowania. Wspiera³a i udziela³a pomocy nauczycielom prowadz¹cym zajêcia pozalekcyjne, dziêki którym szko³a
wyró¿nia³a siê w œrodowisku gubiñskim, np. praca w dru¿ynach har-
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cerskich, zespo³ach artystycznych i sportowych. Wspiera³a uczniów,
którzy opiekowali siê ludŸmi wiekowymi przebywaj¹cymi w Domu Opieki Spo³ecznej. Szczególnie pomaga³a w pracy pedagogicznej m³odym nauczycielom rozpoczynaj¹cym pracê w szkole. Cieszy³a siê du¿ym autorytetem wœród pracowników, uczniów i rodziców. Nie tylko by³a dobrym,
cenionym dyrektorem, ale tak¿e cz³owiekiem umiej¹cym szanowaæ innych, wymagaæ i doceniaæ.
Nie obce Jej by³y problemy spo³eczno-gospodarcze miasta. Bêd¹c radn¹
Miejskiej Rady Narodowej w kadencji 1978-1982 dba³a o edukacjê i oœwiatê zdrowotn¹ w gubiñskich placówkach oœwiatowych.
£ad i porz¹dek w placówce przekreœli³ po¿ar szko³y (8 lutego 1990r.)
Nast¹pi³ bardzo trudny okres w pracy edukacyjnej. Organizacja zajêæ
lekcyjnych i dalsze funkcjonowanie szko³y spoczywa³o na barkach pani
dyrektor. Mimo prowadzonych lekcji w czterech punktach miasta, programy nauczania by³y dobrze realizowane, a uczniowie nadal brali udzia³
w ró¿norodnych konkursach i odnosili sukcesy. Utrudnione zajêcia lekcyjne na dwie zmiany wymaga³y wyd³u¿enia czasu pracy od rana do
póŸnych godzin wieczornych. Mimo utrudnieñ cieszy³a siê, ¿e praca edukacyjna i remont szko³y przebiega prawid³owo. Mimo, ¿e bardzo prze¿y³a po¿ar szko³y, to po odejœciu na emeryturê wspomina³a ten okres z
pe³n¹ satysfakcj¹ i zadowoleniem. "Jestem bardzo szczêœliwa, ¿e w tak
trudnych czasach uda³o mi siê przeprowadziæ grono pedagogiczne w pe³ni skonsolidowane, i zaanga¿owane w swej pracy".
Za swoj¹ wieloletni¹ pracê na rzecz dzieci i m³odzie¿y otrzyma³a wiele nagród i wyró¿nieñ. Zosta³a odznaczona Krzy¿em Kawalerskim Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ Zas³u¿onego Dzia³acza Towarzystwa Krzewienia Kultury, Odznak¹ za Zas³ugi w Rozwoju
Województwa Zielonogórskiego i Honorow¹ Odznak¹ Przyjació³ Harcerstwa.
Zmar³a 23 kwietnia 2014 roku, pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
oprac. K.Kêdzierska

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 29

Z Ziemi Gubiñskiej

O przystanku Gubinek po kolei
£za w oku krêci siê mi³oœnikom kolei gdy popatrz¹ na obecny stan obiektów kolei lokalnych. Kolej¹ lokaln¹, ale tylko w latach powojennych by³a
linia o numerze 275: ¯agañ - Bieniów - Jasieñ - Lubsko - Gubinek. Dziœ na
odcinku Lubsko - Gubinek urz¹dzenia kolejowe s¹ w wiêkszoœci rozkradzione i szabrowane nadal, mimo ¿e niektórzy sprawcy znaleŸli przymusowy odpoczynek po ciê¿kiej pracy w wiêzieniu w Krzywañcu.
Ale po kolei: nazwê przystanku o symbolu R1 "Gubinek" nadano 26 paŸdziernika 1946 r. (Dziennik Taryf i Zarz¹dzeñ Kolejowych Nr XIX/15), dla
odró¿nienia nazwy stacji w pó³nocnej czêœci miasta w ci¹gu linii Zb¹szynek
- Gubin, choæ wiadomo ¿e przystanek le¿y na terenie Gubina w ci¹gu ulicy
Œl¹skiej, a nie w Gubinku. Dla pasa¿erów by³a tylko murowana wiata, nie
by³o kasy, semaforów. By³ jeden peron podwy¿szony nasypem ziemnym, od
strony toru krawêdŸ zabezpieczono drewnianym oszalowaniem. Pocz¹tkowo przejazd przez ulicê Œl¹sk¹ by³ strze¿ony. Przy drodze wojewódzkiej, dziœ
o numerze 285, sta³a budka dró¿nika po stronie pó³nocno-zachodniej, po
której nie pozosta³ ¿aden œlad. Pozosta³y fragmenty torów manewrowych i
bocznicy do zak³adów obuwniczych, gdzie przy ulicy Budziszyñskiej zachowa³a siê oryginalna tabliczka oznaczaj¹ca "Punkt zdawczy". Na przystanku Gubinek poci¹gi koñczy³y bieg. Z przejazdów poci¹gami korzystali najczêœciej pracownicy zak³adów obuwia i odzie¿y doje¿d¿aj¹cy do pracy, ale
tak¿e np. turyœci, którzy mieli korzystne po³¹czenia i w ci¹gu jednego dnia
dojazd do Karpacza i powrót oko³o godz. 21.30 przebywaj¹c w Karpaczu
przez prawie 6 godzin. W upalne niedziele z dojazdu do Grabówka korzysta³o wiele osób.
Wskutek zmian potrzeb przewozowych w 1946 roku drugi tor zosta³
rozebrany, ale uwaga: nie jako "mienie zdobyczne", czy jak g³osi niekiedy
legenda: "jakiœ pijany ¿o³nierz rosyjski…", i wywieziony w g³¹b Polski. Ostatni
poci¹g osobowy odjecha³ z Gubinka 30 maja 1986 r. Kursy towarowe prowadzono jeszcze do 1990 roku, a to w zwi¹zku z remontem mostu nieopodal
stacji Gubin. Przed dojazdem do wsi Gubinek w 1981 roku wykonano, dla
celów wojskowych odnogê torów do Sêkowic, a w³aœciwie na wprost do Nysy
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Przystanek kolejowy Gubinek w latach 80-tych ubieg³ego wieku

(w przypadku dzia³añ wojennych na Nysie zak³adano budowê pontonowego
mostu kolejowego), jednak¿e nigdy ni¹ ¿aden poci¹g nie przejecha³. Od 1994
roku nastêpowa³o stopniowe rozkradanie torów.
Trzeba nam wiedzieæ, ¿e przed wojn¹ przebiega³a t¹ tras¹ jedna z najwa¿niejszych linii kolejowych w Niemczech ³¹cz¹ca Berlin z Dolnym Œl¹skiem, a nieco póŸniej tak¿e z Górnym Œl¹skiem. Jej historia zaczê³a siê w
pierwszej po³owie XIX wieku. Pierwsze koncepcje budowy trasy pojawi³y siê
w 1830 roku, gdy przedstawiciele wielu miast i kó³ gospodarczych postanowili zawi¹zaæ komitet, który opowiada³ siê za budow¹ szlaku wzd³u¿ dawnej
drogi ko³owej, to jest przez Zielon¹ Górê i Krosno Odrzañskie. Wówczas to
w³adze ¯ar wys³a³y delegacjê do Gubina celem nak³onienia do wspó³pracy,
aby kolej nie ominê³a tych miast (Nie pierwszy konflikt z Krosnem ?).
Pierwsze po³¹czenie zosta³o zrealizowane przez prywatn¹ spó³kê "Kolej
Dolnoœl¹sko-Marchijska" (Niederschlesisch-Markische Eisebahn NME). Inwestycja by³a realizowana etapami. Jako pierwszy zosta³ wykony odcinek od
strony wschodniej: Wroc³aw - Legnica. Jego uroczyste otwarcie nast¹pi³o 19
paŸdziernika 1844 roku. Rok póŸniej oddano odcinek Legnica - Mi³kowice Chojnów - Boles³awiec. W nastêpnym roku ukoñczono d³u¿szy odcinek: Boles³awiec - Wêgliniec - Jankowa ¯agañska - ¯ary - Jasieñ - Lubsko - Gubin Frankfurt n/O. We Frankfurcie nast¹pi³o po³¹czenie z istniej¹c¹ lini¹ do Ber-
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lina oddan¹ do u¿ytku 23 paŸdziernika 1842 r. Budowa odcinka trasy z ¯ar do
Frankfurtu by³a najtrudniejszy ze wzglêdu na potrzebê wybudowania wysokich i d³ugich na kilka kilometrów nasypów na bagnistym terenie wzd³u¿
Lubszy. Pierwszy poci¹g przyjecha³ do Gubina 22 lipca 1846 roku.
Od 1847 roku uruchomiona zosta³a regularna komunikacja pomiêdzy Berlinem i Wroc³awiem na trasie o d³ugoœci 359 km i stanowi³a bardzo wa¿ny
czynnik prorozwojowy dla wielu miejscowoœci le¿¹cych przy tej trasie. Z up³ywem lat, w miarê rozwoju gospodarczego i rosn¹cego zapotrzebowania na szybkie
przewozy miêdzyaglomeracyjne, zw³aszcza pasa¿erskie podjêto budowê skrótowego 93-kilometrowego odcinka przez Bory Dolnoœl¹skie: Mi³kowice - Rokitki - ¯agañ - Bieniów - Jasieñ, gdzie spotyka³ siê z wczeœniej wybudowanym
odcinkiem przez Boles³awiec i ¯ary. W ten sposób 15 maja 1875 roku po³¹czenie Berlina z Wroc³awiem zosta³o skrócone o 30 kilometrów i wynios³o 329, a
Jasieñ sta³ siê stacj¹ rozrz¹dow¹ z 6-cioma peronami pasa¿erskimi. Drugi tor
dla ca³ej linii wybudowano w latach 1850-60. Linia skrótowa uzyska³a status
magistrali i g³ównego, najszybszego po³¹czenia Berlina ze Œl¹skiem Z uwagi
na doœæ rzadkie rozmieszczenie stacji na trasie (co do zasady odstêp o milê
prusk¹) w miarê zagêszczenia ruchu na dwutorowej trasie powsta³y posterunki odstêpowe z krzy¿owaniem torów. Wiêkszoœæ z nich utraci³a racjê bytu
po 1945 r.
Opisywana magistrala odgrywa³a olbrzymie znaczenie nie tylko dla opisywanych miast. O tego czasu kursowa³y têdy najwa¿niejsze poci¹gi z Berlina do
Wroc³awia, a potem do Opola, Katowic, Krakowa i Wiednia, a tak¿e w latach
1916-18 do Budapesztu, Belgradu i Stambu³u, gdzie wprowadzony zosta³ luksusowy poci¹g (parowy) obs³ugiwany przez firmê MITROPA, osi¹gaj¹cy prêdkoœæ
140 km na godzinê, "Balkanzug" jako substytut Orient Ekspresu. Kursowanie
jego zawieszono w zwi¹zku z niekorzystnymi wydarzeniami koñcz¹cej siê Wielkiej Wojny. Balkanzug zatrzymywa³ siê m.in. w Lubsku i w Gubinie. W latach
20. ub. wieku kolej przesz³a gruntown¹ modernizacjê.
Kolejnym prze³omem dla tej magistrali by³o wprowadzenie od 15 maja 1936
roku superszybkich poci¹gów spalinowych "Lataj¹cy Œl¹zak" relacji Berlin Wroc³aw - Bytom. Poci¹g osi¹ga³ prêdkoœæ 160 km na godzinê. Na próbach
(poci¹g osi¹gn¹³ 205 km/h. Prêdkoœæ podró¿na (handlowa) wynosi³a oko³o 120
km/h. Miêdzy Wroc³awiem a Berlinem poci¹g nie zatrzymywa³ siê nigdzie. "Lataj¹cy Œl¹zak" kursowa³ do sierpnia 1939 roku (potem nast¹pi³y zmiany potrzeb przewozowych). Rozk³ad jazdy by³ tak u³o¿ony, aby zainteresowani mogli
za³atwiæ sprawy w Berlinie i tego samego dnia wróciæ do domu. Czas przejazdu
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Fragment drogi krajowej Sêkowice - Gubin. Widok w kierunku Sêkowic. Z lewej strony
widoczne pozosta³oœci po budynku przystanku Gubinek.

z Bytomia do Berlina wynosi³ 4 godz.20 minut (510 km), dziœ ok. 8 godzin.
Specjaln¹ rolê pe³ni³a stacja w Lubsku le¿¹ca w po³owie drogi miêdzy
Berlinem a Wroc³awiem, która jest najstarsz¹ stacj¹ w dzisiejszym województwie lubuskim. Dla potrzeb kolei wybudowano tu bogat¹ i ciekaw¹
infrastrukturê, m. in. dwie parowozownie, urz¹dzenia warsztatowe, socjalne, dla zaopatrzenia w wêgiel, wodê itp. Stacjê w Lubsku zamkniêto definitywnie w maju 1994 r. Pozosta³e wyposa¿enie zosta³o w nastêpnych latach
rozszabrowane przy biernej postawie w³aœciciela czyli PKP i samorz¹du
lokalnego.
Min¹³ z³oty wiek pary, ale czy w zwi¹zku z budow¹ kopalni i elektrowni
kolej nie bêdzie tu potrzebna?
J.W.

W 1927 roku gubeñskie gazety pisa³y:
Ju¿ w roku 1927/28 Zak³ad Tramwajowy Guben GmBH sprowadzi³ pierwsze autobusy i uruchomi³ pierwsze linie. Autobusy obs³ugiwa³y m.in. trasê
zlikwidowanej w 1938 roku linii tramwajowej. Przedsiêbiorstwo autobusowe obs³ugiwa³o tak¿e trasy wycieczkowe.
Przedsiêbiorstwo tramwajowe Guben mia³o swoj¹ siedzibê na Kuberstrasse 36 (dziœ Berlinerstrasse). Dyrektorem by³ pan Fischer. Natomiast
trzy trasy autobusowe prowadzi³y za miasto do Lindenheim, Grocho i Pförten.
Jedna linia tramwajowa ³¹czy³a dworzec z ulic¹ Lubststrasse, ale tylko
od 24 lutego 1904 r. do 8 czerwca do 1938 r. Z komunikacj¹ miejsk¹ œciœle
³¹czy³o siê funkcjonowanie doro¿ek. Doro¿ki mia³y swoje miejsca postojowe
na rynku obok koœcio³a farnego i ko³o dworca.
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Pionierzy Ziemi Gubiñskiej
cz. VI
1. Józef Bielañski (1905-1985 ) - osadnik wojskowy. Przyby³ z pow. samborskiego woj. lwowskiego w maju 1946 roku, osiedli³ siê w Chlebowie (dawniejsze Niemaszchleba) z ¿on¹ Ew¹ (1912-2006) oraz dzieæmi Janin¹, Janem, Kazimier¹ i Kazimierzem. Jako rzemieœlnik w latach powojennych
bra³ udzia³ w odbudowywaniu zniszczonych zabytków m.in. Politechniki
Warszawskiej, katedry w Gdañsku, Szczecinie i Wroc³awiu. W latach szeœædziesi¹tych pracowa³ w Spó³dzielni Remontowo-Budowlanej "Nowa Era" i
Powiatowym Przedsiêbiorstwie Remontowo - Budowlanym, sk¹d odszed³ na
emeryturê.
2.Walenty Dêbowski (1921-2004) rodzinne strony to Tuczemby woj. rzeszowskim, lata 1940-1945 przymusowe roboty w Niemczech. Powrót do Polski w 1945 roku, na Ziemi Gubinskiej
od 1948 roku, wójt gminy Markosice,
radny Rad Narodowych - gromadzkiej
Wiktoria Dêbowska Walenty Dêbowski
i wojewódzkiej, gospodarsto rolne.
3.Wiktoria Dêbowska z d. Baran
(1919-2002) - ¿ona Walentego, rodzinne strony Harbutowice w woj. krakowskim. W 1940 roku wywieziona na przymusowe robty do Niemiec, w 1941
roku puszczona do Polski w celu odbycia po³ogu, nie wróci³a, ukrywa³a siê.
Zaanga¿owana w walki partyzanckie w oddziale Batalionów Ch³opskich.
Na Ziemiê Gubinsk¹ przyjecha³a w 1948 r. z mê¿em i dzieæmi: Eugeniuszem
(1941-1980) i Iren¹ (1946), dzia³aczka organizacji kobiecych (Ligaa Kobiet,
Ko³o Gospotyñ Wiejskich). Ostatnio prowadzi³a z mê¿em gospodarstwo rolne w Strzegowie.
4.W³adys³aw Kêdzierski (1903-1979) - przyjecha³ z Laszek Murowanych
w woj. lwowskim w maju 1946 roku wraz z ¿on¹ Felicj¹ i dzieæmi: Aleksandr¹, Walentyn¹, Tadeuszem, Ludmi³¹. Osiedlili siê w Niemaszchleba
(obecnie Chlebowo). Budowlaniec, od 1947 roku do po³owy lat piêdziesi¹tych
odbudowywa³ Warszawê,Gdañsk. W nastêpnych latach pracowa³ w przedsiêbiorstwach remontowo - budowlanych w Gubinie i powiecie.
5. Józef Kowczyk (1914-1991) - przed II Wojn¹ Œwiatow¹ s³u¿y³ w KOP,
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1944-1945 Wojsko Polskie, na Ziemiê Gubiñsk¹ przyby³ z rodzin¹ w 1946
roku z pow. Szczuczyn w woj. bia³ostockim, osiedli³ siê w Komorowie, gospodarstwo rolne, ¿ona Janina (1912-1999).
6. Jan Maz (1926 - 2007) - z pow. Sto³pce w woj. nowogrodzkim, 15 pu³k
piechoty WOP, osiedli³ siê w Niemaszchleba (dzisiaj Chlebowo) póŸniej przeniós³ siê do Gubina, pracowa³ w Oddziale Rozbiórkowym, d³ugoletni, aktywny stra¿ak ochotnik, ¿ona Genowefa (1928 - 2013).
7.Józef Sadowski (1907-1968) - z woj. wileñskiego, osiedli³ siê z rodzin¹ w Gubinie w 1946
roku, pracowa³ w butownictwie (zdun), ¿ona Bronis³awa (1903-1986), pracowa³a w Fabryce Poñczoch i Skarpet, dzieci: Teresa (1933), Jan (1935 2005) i Jerzy (1937).
8. Tekla Subocz (1885-1962) - przyby³a z Kresów Wschodnich w 1946 roku, osiedli³a siê w
Drzeñsku Ma³ym. Po demobilizacji do³¹czy³ do niej
syn Anotoni (1923-2008), pracuj¹cy pocz¹tkowo
w organizacji "S³u¿ba w Polsce", a póŸniej w Narodowym Banku Polskim a¿, do emerytury.
9. Baltazar Zakrzewski (1910-1987) - inwalida Pañstwo Sadowscy
wojenny z kampanii wrzeœniowej 1939r. (oficer)
przyby³ z £ucka w woj. wo³yñskim, osiedli³ siê z rodzin¹ w Czarnowicach,
póŸniej przeniós³ siê do Gubina, pierwszy wójt gminy Czarnowice (1946),
d³ugoletni pracownik Urzêdu Miejskiego, ¿ona Maria (1914 - 2002).
10. Miko³aj ¯arnowski (1921-1996) - udzia³ w kampani wrzeœniowej 1939
roku, 1944-1945 w Armii Czerwonej, ranny - pobyt w szpitalu, potem w
Wojsku Polskim, od 1946 r. w Budoradzu, gospodarstwo rolne.
opracowa³ A. Leda

Stowarzyszenie Gubiñskich Pionierów zwraca siê do Pañstwa z
proœb¹ o pomoc w napisaniu ksi¹¿ki o Gubiñskich Pionierach. Prosimy o wypo¿yczenie fotografii i dokumentów z okresu po 1945 roku.
Mo¿na tak¿e nadsy³aæ wspomnienia z ¿ycia i pracy na terenie Ziemi
Gubiñskiej po zakoñczeniu wojny. Prosimy o kontakt w naszej siedzibie przy ulicy Piastowskiej 24 (czêœæ budynku po siedzibie Urzêdu
Gminy) lub ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej ulica 3
Maja 2. Dokumenty i zdjêcia zostan¹ zwrócone po zeskanowaniu.
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Poznañsko-gubiñskie
kozio³ki

Poznañskie kozio³ki - fotografia wspó³czesna

W historii Gubina by³o wielu s³awnych gubinian. W poni¿szym artykule chcia³bym przedstawiæ jednego z nich, wykorzystuj¹c treœæ umowy spisanej w 1550 roku z zegarmistrzem Bartlem Wolffem z Gubina.
Ka¿dy, kto choæ trochê interesowa³ siê histori¹ Poznania wie, ¿e twórc¹
obecnego piêknego poznañskiego ratusza jest w³oski architekt Jan Baptysta Quardo. Jemu to 5 marca 1550 roku Rada Miejska Poznania zleci³a
wykonanie przebudowy i generalnego remontu spalonego w 1536 roku. ratusza. Ambicj¹ radnych by³o, by ratusz - siedziba w³adz - wokó³ której skupia³o siê ¿ycie miejskie - by³ symbolem zamo¿noœci mieszkañców, by³ elementem architektury wskazuj¹cym na presti¿ miasta. Równie¿ dlatego 21
marca 1550 roku spisano z Bartlem ( Bart³omiejem) Wolffem z Gubina kontrakt na wykonanie zegara z urz¹dzeniem b³azeñskim. Wobec niew¹tpliwego presti¿u, jaki nadawano siedzibie radców miasta posiadanie zegara, nie
dziwi fakt, ¿e kontrakt spisany z zegarmistrzem z Gubina skrupulatnie
okreœla wymagania, jakim sprostaæ musia³ artysta-rzemieœlnik. Brzmi to
nastêpuj¹co: "Umowa w sprawie zegara na ratuszu. Rada królewskiego miasta
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Poznania oœwiadcza i wszystkim podaje do wiadomoœci, ¿e zawarliœmy umowê ze s³awetnym mistrzem Bartlem Wolffem z Gubina o wykonanie ca³ego
zegara, który ma byæ umieszczony na wie¿y naszego ratusza, w sposób nastêpuj¹cy: Po pierwsze mistrz Bartel ma wykonaæ ca³y zegar ze swego w³asnego materia³u i najlepszego ¿elaza, które ma byæ zupe³nie twarde i trwa³e,
razem ze wszystkimi potrzebami nale¿¹cymi do zegara o 24 godzinach wraz
z kwadransami, który ka¿dej godziny ma biæ cztery raz, prawid³owo i porz¹dnie. Takie na wie¿y ma za³o¿yæ 4 tarcze razem ze wskazówk¹, która ma
wskazywaæ godziny, 3 tarcze na ca³ym zegarze i jedna na po³owie i do tych 4
tarcz zobowi¹zany jest mistrz Bartel wyci¹æ litery z naszej miedzi, które
widoczne i tej wielkoœci maj¹ byæ, jak w Gdañsku na wie¿y ratuszowej,
dwanaœcie liczby koœcielnej (?) i dwanaœcie niemieckiej (?), które ka¿emy
wyz³ociæ na nasz koszt. Oprócz tego mistrz Bartel ma wykonaæ 12 miesiêcy,
które w ka¿dym razie na pocz¹tku miesi¹ca prawid³owo maj¹ rozpocz¹æ chód,
gdy miesi¹c ma mniejsz¹ lub wiêksz¹ liczbê dni. Tak¿e ma za³o¿yæ urz¹dzenie b³azeñskie, mianowicie dwa kozio³ki, które maj¹ siê trykaæ przed ka¿dym biciem godzin, a wysokoœæ i d³ugoœæ zegara ma byæ prawie taka, jak
starego zegara, który jest prawdziwie w Poznaniu, z dobrego trwa³ego materia³u, mianowicie z permskiego ¿elaza i serce gruntownie i dobrze zabezpieczone. Zamierzy te¿ mistrz Bartel w imieniu swoim i swoich spadkobierców na wszystkich swoich nieruchomoœciach i ruchomych dobrach jakie ma
w Gubinie lub jego okolicy, zegar razem z przynale¿noœciami za jeden rok,
dostarczyæ od obecnej Wielkanocy za rok, gdy bêdzie siê pisaæ 1551, na wie¿y
ratuszowej ten zegar ma za³o¿yæ i gwarantowaæ za niego przez 6 lat, licz¹c
od zainstalowania go na naszym ratuszu.
Gdy tylko pojawi siê jakiœ brak lub za³amanie, po pierwszym wezwaniu
przez radê w Poznaniu ma mistrz Bartel wszelkim sposobem niezw³ocznie
przybyæ, jednak na swój koszt i dla s³awetnej rady wszystko naprawiæ i
przysposobiæ jak tego wymaga potrzeba, nie bêdzie ¿¹da³ za to ¿adnej zap³aty.
Za który to zegar bêdziemy mistrzowi Bartlowi lub jego spadkobiercom
winni zap³aciæ i wyliczyæ 150 florenów (floren - z³ota moneta o masie ok. 3,5
grama, bita przez Florencjê od 1252 - dop. red.), ka¿dy gulden licz¹c po 30
groszy polskich.
Na poczet tej sumy otrzyma³ i wzi¹³ od nas 40 florenów po 30 gr. Równie¿
przyrzek³ nam z w³asnej dobrej woli w naszej izbie radnej, albo gdzie to bêdzie
najdogodniej, za³o¿yæ tarczê zegarow¹ wraz ze wskazówk¹, która wskazywaæ

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 37

bêdzie na wszystkie godziny równoczeœnie z tarczami, które bêd¹ na górze, na
wie¿y, a za to mamy mu daæ w podarku purpurow¹ sukniê.
Gdy zegar bêdzie ca³kowicie wykonany i gotowy, wtedy mistrz Bartel przywiezie go na swój koszt, a gdy go dostarczy, jak d³ugo on i jego czeladnik bêd¹
zegar instalowaæ i zak³adaæ, otrzymaj¹ obaj wolne wy¿ywienie, a czeladnik 4
talary napiwku oraz resztê sumy wy¿ej wymienionej bêdzie mu zap³acona.
Dzia³o siê w najbli¿szy pi¹tek przed niedziel¹ ludica 1550.
Bartel okaza³ siê rzemieœlnikiem nies³ownym. Nie dotrzyma³ umówionego terminu wykonania dzie³a, prowokuj¹c zaniepokojonych miejskich rajców Poznania do wys³ania nastêpuj¹cego upomnienia: "Drogi mistrzu Bart³omieju. Nie mo¿emy siê dosyæ nadziwiæ, ¿e nie mogliœmy od Was na nasz
list doczekaæ odpowiedzi, co siê tyczy mechanizmu, które byliœcie zobowi¹zani na nastêpn¹ Wielkanoc na wie¿y naszego ratusza i zgodnie z umow¹
urz¹dzenie to wykonaæ, w której to sprawie czêsto do Was nasze przyjazne
przypomnienie i proœbê abyœcie zechcieli do sprawy i umowy, któr¹ miêdzy
nami zawarliœmy zagl¹dn¹æ i sobie przypomnieæ oraz zadoœæ uczyniæ, ¿e
bêdziemy zaopatrzeni w dobry i dok³adny zegar na d³u¿szy czas, jako to
omówiliœmy i postanowiliœmy.
Jako, ¿e ca³kowicie mamy nadziejê, ¿e uczynicie temu zadoœæ i nie narazicie nas na wydatki i szkody, jesteœmy gotowi wyraziæ Wam przyjazne zamiary.
Dzia³o siê w Poznaniu dnia 11 marca 1551.
Nie by³ to pierwszy i nie ostatni list, jakim ponaglano mistrza Bart³omieja z
Gubina do wywi¹zania siê z umowy. Dosyæ, ¿e 15 wrzeœnia 1551 roku sprawê
doprowadzono do szczêœliwego rozwi¹zania. Radni miejscy nazywali Bart³omieja z Gubina s³awetnym. Jak¹ s³aw¹ rzeczywiœcie cieszy³ siê zegarmistrz Wolff,
mo¿emy tylko domniemywaæ. Sztuka zegarmistrzowska nale¿a³a do grona tych
elitarnych. Splendor jaki dawa³o miastu posiadanie zegara, dotyczy³ równie¿
rzemieœlnika, który by³ jego twórc¹. Œledz¹c zapiski zwi¹zane z powstaniem
zegara i poznañskich kozio³ków spostrzegamy, ¿e radni Poznania bardzo dobrze
przygotowali siê do rozmów dotycz¹cych zegara. Doskonale potrafili okreœliæ,
sprecyzowaæ swoje wymagania. Z ca³¹ pewnoœci¹ znali i porównywali nie tylko
istniej¹ce ju¿ zegary polskie, ale i te które dzia³a³y w Europie.
Pragnêli wiêc dzie³a godnego siedziby, a skoro g³ówny ciê¿ar przebudowy
ratusza spocz¹³ na barkach s³awnego W³ocha Jana Baptysty, zegarmistrz z
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Gubina musia³ mu w swym fachu dorównywaæ.
Odje¿d¿aj¹c z Poznania, s³awetny mistrz Bart³omiej Wolff z Gubina wywióz³ wraz z zap³at¹ pismo nastêpuj¹cej treœci: "Zaœwiadczenie dane Bart³omiejowi Wolffowi czyli zegarmistrzowi. Wszystkim i ka¿demu z osobna, do
którego to niniejsze pismo nasze dotrze, zw³aszcza wszystkim poborcom c³a
mostowego i grobelnego pozdrowienie i powierzenie uwadze Bart³omieja Wolffa, zegarmistrza z Gubina, który u nas, na naszym ratuszu ca³kowicie skonstruowa³ zegar i nale¿¹ce do niego wyposa¿enie. Z tytu³u swego wynagrodzenia otrzyma³ od nas wóz pszenicy, która powinna byæ wolna od op³aty c³a, o co
nas prosi³ i tê umowê pismem naszym polecamy, aby nikt nie w¹tpi³, ¿e wspomniana pszenica nabyta zosta³a dla domowego u¿ytku. Prosimy wszystkich,
do których zwracamy siê niniejszym pismem, a¿eby wolno puszczali posiadacza i okaziciela niniejszego pisma od ce³ i jakichkolwiek op³at i pozwolili wróciæ
do domu. My znowu wszelkiego rodzaju urzêdnikom naszego usposobienia
deklarujemy poparcie, tzn. wyra¿amy ¿yczenia, abyœcie byli szczêœliwi.
Dano w Poznaniu dnia 15 wrzeœnia 1551.
Zegarmistrz Bart³omiej Wolff spokojnie powróci³ do Gubina i przez wiele
lat wykonywa³ swoja profesjê - zegary.
Nie by³ to w historii miasta Poznania jedyny s³awny gubinianin, by³o
ich wiêcej. Przypomnê o innym, kilka wieków wczeœniej, w 1253 roku, Tomasz z Gubina dokona³ lokacji rynku na Prawie Magdeburskim w Poznaniu. Jest to rynek na tym prawie, jeden z wiêkszych w Europie. Tomasz z
Gubina po dokonaniu lokacji zosta³ pierwszym wójtem w Poznaniu.
Ale to ju¿ inna ciekawa historia.
W artykule wykorzystano pisma w opracowaniu S. Nawrockiego.
Opracowa³: Jerzy Czabator
Gubin, wrzesieñ 2014 r

Od redakcji: Podczas remontu ratusza w XVI wieku zamówiono u mistrza
œlusarskiego Bart³omieja Wolfa nowy zegar, który posiada³ trzy pe³ne tarcze i
jedn¹ pó³ tarczê oraz "urz¹dzenie b³azeñskie, mianowicie kozio³ki". Zegar zainstalowano w 1551 roku. W 1675 roku piorun uderzy³ w wie¿ê, niszcz¹c j¹
wraz z zegarem i kozio³kami. W 1913 roku kozio³ki powróci³y na wie¿ê. Obecny mechanizm kozio³ków pochodzi z koñca XX wieku (wymieniono go równie¿
w 1954 roku). Kozio³ki poznañskie - jedna z atrakcji turystycznych Poznania.
Kozio³ki bod¹ siê codziennie o godz. 12:00 na wie¿y poznañskiego Ratusza.
z www.wikipedia.org.pl
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Biblioteka pedagogiczna
dobrze s³u¿y³a i s³u¿y
polskiej oœwiacie
Tak siê sk³ada, ¿e w tym roku Biblioteka Pedagogiczna bêdzie obchodzi³a 40-lecie swego istnienia. Myœl utworzenia biblioteki dla nauczycieli, którzy w wiêkszoœci nie posiadali przygotowania pedagogicznego, nie dawa³a
spokoju pierwszemu inspektorowi szkolnemu Józefowi Wieszczeczyñskiemu oraz jego nastêpcom. Jednak utworzenie jej uda³o siê zrealizowaæ dopiero Stanis³awie W³odarskiej, kierowniczce SP - 1 w Gubinie, zachêconej przez
Antoninê Kuœnierz, kierowniczkê dzia³u terenowego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Zielonej Górze, która u³atwi³a za³atwienie spraw formalnych zwi¹zanych z powo³aniem do ¿ycia Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Gubinie. Stanis³awa W³odarska odst¹pi³a jeden pokoik z mieszkania s³u¿bowego na cele biblioteki i na siedzibê Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego oraz podjê³a siê prowadzenia biblioteki. Docenia³a potrzebê i znaczenie dostêpu do ksi¹¿ek w do-kszta³caniu m³odych nauczycieli. Za datê rozpoczêcia dzia³alnoœci biblioteki mo¿na
uznaæ dzieñ 28 listopada 1956, gdy zostali zapisani pierwsi czytelnicy: Stanis³awa W³odarska i Teresa Wawrzyniak. Nastêpnymi czytelnikami zosta³y Krystyna Ch³opecka i Jadwiga Borysionek.
Stan ksiêgozbioru pochodz¹cego z darów, z Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Zielonej Górze i Wydzia³u Oœwiaty Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Gubinie pod koniec 1957 wynosi³ 574 woluminy, by³o
21czytelników, a wypo¿yczeñ 152. Biblioteka nie posiada³a w³asnego sprzêtu i korzysta³a z wypo¿yczonego ze szko³y. Pierwsze zakupy sprzêtu nast¹pi³y dopiero pod koniec 1960 roku.
Pocz¹tkowy etap istnienia biblioteki koñczy siê likwidacj¹ powiatu gubiñskiego 31 grudnia 1960 roku z liczb¹ 2.182 woluminów w ksiêgozbiorze,
zapisanymi 106 czytelnikami, którzy w tym roku wypo¿yczyli 990 ksi¹¿ek.
£¹cznie w latach 1956-1960 wypo¿yczono 2.660 ksi¹¿ek.
Od stycznia 1962 roku zmieni³ siê rejon dzia³ania biblioteki. Gubin i
gminê Wa³owice w³¹czono do powiatu lubskiego. Zasiêg wp³ywu biblioteki
zosta³ zmniejszony, jednak liczni czytelnicy z obcego obecnie terenu nadal
korzystali z gubiñskiego ksiêgozbioru, co œwiadczy o przywi¹zaniu do starej
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biblioteki, gdzie spotykali siê z ¿yczliwoœci¹ i pomoc¹ w odnalezieniu odpowiedniej literatury.
Na przy³¹czeniu do powiatu kroœnieñskiego biblioteka powa¿nie straci³a, gdy¿ wiêkszoœæ bud¿etu przeznaczano na bibliotekê w Kroœnie Odrzañskim. Jednak w tym okresie uda³o siê zakupiæ pewn¹ iloœæ mebli, powiêkszy³ siê stan ksiêgozbioru. Pod koniec 1975 roku by³o 5.514 woluminów oraz
374 roczniki oprawionych czasopism. Liczba czytelników wzros³a do 132,
przy czym wiêkszoœæ stanowili dokszta³caj¹cy siê nauczyciele. Przeciêtna
liczba rocznych wypo¿yczeñ wynosi³a 1.600 woluminów. Zwiêkszy³a siê liczba odwiedzin w czytelni, wprawdzie bardzo skromnej, bo wyposa¿onej w 1
stolik i 2 krzes³a. Ten stan istnia³ do czasu likwidacji powiatów.
Zniesienie szczebla powiatowego w kraju
i utworzenie Inspektoratu Oœwiaty i Wychowania w Gubinie, który przej¹³ dzia³alnoœæ bud¿etow¹ Pedagogicznej Biblioteki,
stworzy³o now¹ sytuacjê. Warunki lokalowe w Szkole Podstawowej nr 1 z powodu
zbyt ma³ego pomieszczenia nie rokowa³y
mo¿liwoœci zwiêkszenia ksiêgozbioru. Prócz
tego szko³a potrzebowa³a wiêcej pomieszczeñ na cele dydaktyczne. Stanis³awa W³odarska, dotychczasowa kierowniczka szko³y, po przejœciu na emeryturê musia³a opuœciæ mieszkanie s³u¿bowe, które adaptowaStanis³awa W³odarska
no na klasê. Podobny los mia³ spotkaæ pomieszczenie biblioteki.
Po przydzieleniu bibliotece etatu, w porozumieniu z wizytatorem W³adys³awem Matyj¹ i Stanis³aw¹ W³odarsk¹, zdecydowa³em siê (W.A.Robowski
- dop. red.) na przejœcie do pracy w bibliotece. Z dniem 1 stycznia 1976 roku
otrzyma³em nominacjê na dyrektora Biblioteki Pedagogicznej. W nieco póŸniejszym czasie zmieniono jej nazwê na Pedagogiczn¹ Bibliotekê Wojewódzk¹
w Zielonej Górze - Filia w Gubinie. Stanis³awa W³odarska wyrazi³a zgodê
na zatrudnienie jej na czêœæ etatu, co przyj¹³em z du¿¹ radoœci¹, gdy¿ jej
doœwiadczenie pomaga³o mi w nowej pracy. Takie s¹ koleje zmiennoœci losu.
Niedawno w szkole by³em jej zastêpc¹, a teraz zosta³em jej szefem. Praca
uk³ada³a nam siê bardzo dobrze. £¹czy³a nas koniecznoœæ przezwyciê¿ania
trudnoœci czekaj¹cych bibliotekê.
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Pierwsze zmartwienie - to znalezienie pomieszczenia. Wreszcie przydzielono nam lokal po biurach Administracji Domów Mieszkalnych przy ul.
Kaliskiej 12. Nie spe³nia³ on w³aœciwych warunków Jednak wyboru nie
by³o. Po przemalowaniu pomieszczeñ wiosn¹ 1976 przetransportowaliœmy
meble i rega³y oraz ksiêgozbiór. Bardzo du¿ej pomocy w przeprowadzce udzieli³a nam m³odzie¿ Szko³y Podstawowej nr 1, w której do koñca roku szkolnego uczy³em, aby nie dezorganizowaæ pracy szkolnej.
Nowy lokal na parterze by³ bardzo ciasny, sk³ada³ siê z czterech maleñkich pokoików i korytarza. Charakterystyczn¹ w³aœciwoœci¹ by³o to, ¿e œciany
nigdzie nie styka³y siê ze sob¹ pod k¹tem prostym, co w du¿ym stopniu
utrudnia³o rozmieszczenie mebli. Ciasno ustawione rega³y utrudnia³y dostêp do ksiêgozbioru. Gdy zabrak³o na rega³ach miejsca na ksi¹¿ki, musieliœmy dobudowaæ z desek dodatkowe pó³ki siêgaj¹ce a¿ po sufit.
Centralne ogrzewanie nie by³o w³aœciwie zamontowane i konieczne by³o
sta³e odpowietrzanie kaloryferów. Na dodatek by³y okresowe trudnoœci ze
znalezieniem palacza czy sprz¹taczki. Bywa³o, i¿ musia³em byæ palaczem
c.o. lub z pani¹ Stanis³aw¹ myæ okna i sprz¹taæ pomieszczenia. Ograniczenia przydzia³u opa³u dawa³y siê we znaki. Na szczêœcie z pomoc¹ przychodzi³y nam dyrekcje szkó³ (m.in. Liceum Ogólnokszta³c¹cego, Szko³y Podstawowej nr 1), które ze swych skromnych zasobów udzieli³y nam swego opa³u.
Pomieszczenia wilgotne, pojawiaj¹cy siê grzyb, podczas silniejszych mrozów temperatura siêgaj¹ca w pomieszczeniach 12 st. C nie stwarza³y warunków do pracy. Kiedy zim¹ 1983 roku temperatura w pomieszczeniach
by³a jeszcze ni¿sza, koniecznoœci¹ sta³o siê zamkniêcie biblioteki na okres
10 dni. W tym czasie odwiedziliœmy biblioteki szkolne i udzielaliœmy porad
ich bibliotekarzom.
Mimo bardzo trudnych warunków pracy biblioteka mog³a poszczyciæ siê
osi¹gniêciami. Zakupiono pewn¹ iloœæ rega³ów, stoliki do czytelni, biurka,
krzese³ka, maszynê do pisania. Zwiêkszy³ siê stan ksiêgozbioru z 6.050
woluminów w 1976 do 9.608 woluminów w 1984 roku. Oprawiono 548 roczników czasopism. Wydzielono w czytelni ksiêgozbiór podrêczny. Udzielano
wszechstronnej pomocy studiuj¹cym czytelnikom. Przygotowywano zestawienia bibliografii w wyborze.
Aby zapewniæ trudne do osi¹gniêcia pozycje ksi¹¿kowe, nawi¹zano kontakt z najwa¿niejszymi bibliotekami naukowymi, które wypo¿ycza³y nam
potrzebne ksi¹¿ki. Najwiêksza iloœæ wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych przypad³a w latach 1977 - 240 woluminów, 1978 - 240 woluminów. £¹cznie w
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latach 1977-1984 sprowadzono na ¿yczenie czytelników 493 woluminy.
Rok 1985 przyniós³ nie tylko zmianê nazwy na Rejonow¹ Bibliotekê Pedagogiczn¹, ale i zmianê jej siedziby. Stale pogarszaj¹ce siê warunki pracy
w dotychczasowych pomieszczeniach na uI. Kaliskiej (czêste awarie centralnego ogrzewania, rozprzestrzeniaj¹ce siê zawilgocenie i zagrzybienie lokalu przy niemo¿liwoœci przeprowadzenia remontu i z braku mo¿noœci przenoszenia sprzêtu z powodu ciasnoty) zmusza³y nas do szukania nowej siedziby. Wstêpne rozmowy z naczelnikiem miasta nie przynosi³y wyników.
Proponowano nam przejêcie budynku po by³ym Domu Kultury przy ul. W.
Piecka, po przeniesieniu go do ratusza. Propozycja ca³kowicie nierealna,
gdy¿ budynek ten stanowi³ ju¿ zagrzybion¹ ruinê. Ale pojawi³a siê inna
mo¿liwoœæ. Biblioteka Publiczna mia³a zostaæ przeniesiona do ratusza, a jej
dotychczasowe pomieszczenia przekazane bibliotece pedagogicznej. Proponowaliœmy jednoczeœnie zlokalizowanie przy nas siedziby Zarz¹du Oddzia³u
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, który mia³ opuœciæ lokal w budynku
Rady Miejskiej. Przez d³u¿szy czas zwodzono nas obietnicami, gdy¿ znaleŸli
siê te¿ inni reflektanci na te pomieszczenia, na dodatek popierani przez
czynniki polityczne miasta. Wreszcie dosz³o do decyduj¹cego spotkania w
tej sprawie. Zebra³o siê 13 (szczêœliwa liczba) kompetentnych osób, maj¹cych podj¹æ ostateczn¹ decyzjê. Na spotkanie przyjechali z Zielonej Góry dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej mgr Danuta Saniewska Telecka, dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej im. C. Norwida dr Grzegorz Chmielewski (nawiasem mówi¹c, mój dobry znajomy, gdy¿ razem w latach czterdziestych dzia³aliœmy w poznañskiej "Czarnej Trzynastce"). Obecni byli te¿
przedstawiciele w³adz miejskich z inspektorem Oœwiaty i Wychowania. Jednog³oœnie stwierdzono, i¿ jedyn¹ mo¿liwoœci¹ jest umiesz-czenie Rejonowej
Biblioteki Pedagogicznej oraz ZNP w lokalu po Bibliotece Publicznej. Uzyskanie nowego lokalu nastrêcza³o wiele trudnoœci natury gospodarczej. Przeprowadzono remont pomieszczeñ (ca³kowita wymiana starej instalacji elektrycznej, za³o¿enie centralnego ogrzewania, malowanie wszystkich pomieszczeñ). Remont nie przebiega³ planowo, gdy¿ kilku wykonawców nie potrafi³o
uzgodniæ ze sob¹ harmonogramu prac. By³y te¿ trudnoœci ze zdobyciem odpowiedniego materia³u. Samo wykonanie pozostawia³o wiele do ¿yczenia,
konieczne by³o dokonywanie poprawek.
Du¿o czasu zajê³a sama przeprowadzka, przebiegaj¹ca w kilku etapach.
Przewiezione ksi¹¿ki z koniecznoœci sk³adano na pod³odze przegl¹dano i
oczyszczano, a na pó³ki wk³adano dopiero po przywiezieniu rega³ów. Trans-
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port mebli oraz ksi¹¿ek nie by³ tak prosty, jak siê wydawa³o. Pomoc okaza³a
nam Halina Owczarek, ówczesna kierowniczka Spó³dzielni Ogrodniczej w
Gubinie, która wypo¿yczy³a 30 pojemników na warzywa do za³adowania
ksi¹¿ek. Cala praca zwi¹zana z za³adowaniem, przewózk¹ i roz³adowaniem
spad³a wy³¹cznie na pracowników biblioteki. Obiecana pomoc wojska zawiod³a. Sprzêt meblowy oraz pojemniki z ksi¹¿kami musia³ nosiæ kierownik
biblioteki wraz z traktorzyst¹ z kó³ka rolniczego, gdy¿ dla skierowanych do
pomocy w przeprowadzce ch³opców ze Szko³y Podstawowej nr 1 by³o to zbyt
ciê¿kie.
Rozpoczêta w po³owie sierpnia przeprowadzka zosta³a zakoñczona na
pocz¹tku paŸdziernika 1986 roku. Nowy lokal odpowiada³ wymogom biblioteki. Zlokalizowanie w centrum miasta, w s¹siedztwie Zarz¹du Oddzia³u ZNP, zwiêksza³o mo¿liwoœci kontaktu z czytelnikiem. Lokal o powierzchni 114 m kwadratowych dawa³ mo¿liwoœæ racjonalnego rozmieszczenia ksiêgozbioru, wydzielenia czytelni, pokoju opracowañ. Biblioteka
wzbogaci³a siê te¿ o nowe rega³y, stoliki i krzes³a do czytelni. W 1987 roku
zasz³y pewne zmiany kadrowe. Odesz³a Stanis³awa W³odarska ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê stan zdrowia. Od stycznia 1987 roku rozpoczê³a
pracê w bibliotece mgr Danuta Kuta, a od paŸdziernika dr Ryszard Pantkowski. Zwiêkszenie obsady kadrowej wp³ynê³o dodatnio na dzia³alnoœæ
biblioteki. Rozpoczêto now¹ dzia³alnoœæ, jak prowadzenie przysposobienia
bibliotecznego dla m³odzie¿y szkó³ ponadpodstawowych, wyg³aszanie odczytów dla nauczycieli i rodziców, nawi¹zanie sta³ych kontaktów z nauczycielami ucz¹cymi polskie dzieci w Guben i Cottbus. Mgr Danuta Kuta
osobiœcie przejê³a siê nauczaniem grupy dzieci w Cottbus. Organizowano
wystawy nowoœci wydawniczych oraz okolicznoœciowe, zwi¹zane z rocznicami, na których prócz ksi¹¿ek znajdowa³y siê zabytkowe przedmioty, a
tak¿e wystawy prac dzieci szkolnych i nauczycieli.
Bolesny cios dotkn¹³ bibliotekê, gdy¿ 10 stycznia 1988 roku odesz³a do
wiecznoœci jej za³o¿ycielka Stanis³awa W³odarska. Jej pamiêci poœwiêcono
jedn¹ z wystaw.
Pracownicy biblioteki aktywnie w³¹czyli siê do prac powo³anej w listopadzie 1987 roku Rejonowej Rady Postêpu Pedagogicznego, której przewodnictwo obj¹³ dr Ryszard Pantkowski. PokaŸnie zwiêkszy³ siê ksiêgozbiór, który pod koniec 1990 roku wyniós³ 12.028 woluminów oraz 1050
roczników czasopism. Stan czytelników powiêkszy³ siê ze 153 w 1985 roku
do 332 w 1990 roku. W latach 1985-1990 wypo¿yczono do domu 14.720
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woluminów.
Biblioteka Pedagogiczna sta³a siê miejscem spotkañ bibliotekarzy szkolnych mog¹cych w niej uzyskaæ pomoc instrukta¿ow¹ oraz dokonaæ wymiany
doœwiadczeñ. W niej odbywa³y siê te¿ narady dyrektorów szkó³, którzy zapoznawali siê z ksiêgozbiorem. Sta³a siê te¿ oœrodkiem gromadz¹cym opracowania i komunikaty autorstwa gubiñskich nauczycieli, którym udziela³a pomocy przy opracowaniu.
Pracownicy biblioteki zajêli siê równie¿ dzia³alnoœci¹ publicystyczn¹. £¹cznie do 1990 roku opubli- Walenty A. Robowski
kowali 50 artyku³ów o tematyce pedagogicznej, spo³ecznej i historycznej (w tym 11 w prasie niemieckiej, 1 w wêgierskiej).
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze du¿¹ wagê przywi¹zywa³a do podnoszenia wiedzy bibliotekarzy i ulepszania ich warsztatu pracy, organizuj¹c narady oraz kilkudniowe wyjazdy szkoleniowe dla
kierowników filii do innych bibliotek pedagogicznych i naukowych w Polsce, aby mogli zapoznaæ siê z ich dzia³alnoœci¹, a zdobyte spostrze¿enia
przenieœæ na swój teren. Dziêki tym wyjazdom mia³em mo¿noœæ poznania
dzia³alnoœci bibliotek pedagogicznych i naukowych Warszawy, Bia³egostoku, Lublina, Gdañska, Szczecina, Olsztyna, £odzi, Katowic, Krakowa, Opola, Wroc³awia, Rzeszowa, Przemyœla.
Biblioteka Pedagogiczna w Gubinie by³a te¿ miejscem odbywania praktyk studentów Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Zielonej Górze. Nie mo¿na
nie wspomnieæ o pomocy jakiej udziela³a w pracy Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka. W najtrudniejszym okresie, gdy nasza biblioteka mieœci³a
siê przy ul. Kaliskiej, czêsto wizytowali nas W³adys³aw Matyja oraz mgr
Barbara Ogórek, z któr¹ niegdyœ pracowa³em w SP - 1 i wiele dni spêdzi³em na obozach i wycieczkach. Zawsze mogliœmy liczyæ na ich pomoc i
radê. Du¿o ¿yczliwoœci okazywali kolejni dyrektorzy PBW - mgr Danuta
Saniewska-Telecka, mgr Aleksandra Zjawin. Pomoc¹ s³u¿yli kierownicy
Wydzia³u Oœwiaty w Kroœnie Odrz. i ich zastêpcy - Leopold S³awiñski,
mgr Stanis³aw Czerski, mgr Stefan Mierzejewski, mgr Jan Nowakowski,
a po likwidacji powiatu gubiñscy inspektorzy - mgr Józef Muzg, mgr Marian Hajski, mgr W³odzimierz Rogowski, mgr Jan Krzysztof Brzeziñski.
Nadesz³a wreszcie chwila mego odejœcia na emeryturê. Kierownikiem
Filii PBW w Gubinie zosta³a mgr Danuta Kuta, doœwiadczony pedagog-
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polonistka, znaj¹ca pracê biblioteczn¹. Jej du¿e zaanga¿owanie i sumiennoœæ gwarantuje dobre funkcjonowanie biblioteki.
Walenty Andrzej Robowski
Wiadomoœci Gubiñskie nr 9,11,15 z 1996 roku

Od redakcji: Walenty Andrzej Robowski pracê na stanowisku kierownika biblioteki zakoñczy³ we wrzeœniu 1990 roku. Danuta Kuta objê³a obowi¹zki z dniem 30 wrzeœnia tego¿ roku i pracuj¹c na tym stanowisku do
2007 roku. Kierowniczy fotel przekaza³a Ewie Wojtasiewicz, która funkcjê
kierownicz¹ sprawowa³a do marca 2010 roku, do momentu kiedy Biblioteka
Pedagogiczna sta³a siê oddzia³em Miejskiej Biblioteki Publicznej. Aktualnie
pieczê nad oddzia³em sprawuje Renata Szostakiewicz.

Gubinianie na dawnej fotografii

Kto rozpozna osoby na tej fortografii? Który to by³ rok?
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Lokalna prasa, a tak¿e regionalna, zwróci³a siê w imieniu Stowarzyszenia Gubiñskich Pionierów z apelem o
pomoc w odtworzaniu historii miasta w okresie powojennym. Poni¿ej kolejne wspomnienia pierwszych,
powojennych mieszkanców Gubina.

Wspomnienia
Jednym z gubiñskich pionierów jest Juliusz Wróblewski, chocia¿ wówczas, gdy po wojnie pojawi³
siê w Gubinie, mia³ raptem 18 lat. Pomimo tego, co
wyniknie z poni¿szego tekstu, mia³ swój udzia³ w
zagospodarowróblewski aniu Gubina.
Juliusz Wurodzi³ siê 11 czerwca 1928 roku w
Zb¹szyniu (jak i pozosta³e rodzeñstwo), gdzie ojciec
by³ celnikiem. Ojciec Boles³aw (1895-1977), powstaniec wielkopolski, matka Stanis³awa (1895-1990) z
domu T¹drowska. Oboje pochodzili z Nekli w poznañskiem. Po wybuchu II Wojny Œwiatowej, ukoñczy³ 4 klasy Szko³y Powszechnej. Podczas okupacji niemieckiej, gdy mia³ ju¿ 13 lat, Arbeitamt
(niemiecki urz¹d pracy) nakaza³ mu pracê w charakterze goñca w restauracji dworcowej w Zb¹szyniu u Otto Aukana. PóŸniej restauracjê tê prowadzi³
Willi Zymerman pochodz¹cy z Guben.
Któregoœ wiosennego dnia 1942 roku, jego szef, wspomniany ju¿ W. Zimerman, jad¹c w okolice Guben po zakupion¹ tam bryczkê, zabra³ go ze
sob¹ do pomocy. Po za³adowaniu bryczki na transport kolejowy, maj¹c wolny czas do odejœcia poci¹gu osobowego, szef jego odwiedza³ znajomych, a
Julkowi pozwoli³ zwiedzaæ Guben. By³o to jego pierwsze spotkanie z tym
miastem, które - jak wspomina- by³o piêknym miastem. Do dzisiejszego
Gubina wszed³ od strony wschodniej, obecnym mostem granicznym. Na
zwiedzanie mia³ prawie ca³y dzieñ i w miarê woln¹ rêkê. Maj¹c ju¿ doœæ
dobrze opanowany jêzyk niemiecki, bez k³opotu porusza³ siê po mieœcie.
O znajomoœci jêzyka niemieckiego niech œwiadczy epizodzik z podró¿y
powrotnej, kiedy to wygl¹daj¹cemu przez okno Julkowi wpad³a do oka iskra
z parowozu. Wówczas wspó³pasa¿er Niemiec udzieli³ mu pomocy wyci¹gaj¹c
jêzykiem wêgielek. Podziêkowa³ mu piêknie po niemiecku, a Niemiec do
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koñca podró¿y nie wiedzia³, ¿e jecha³ w przedziale z polskim ch³opcem.
Po ukoñczeniu 14 roku ¿ycia zosta³ wys³any do Poznania na 3-miesiêczny kurs œlusarski, po którym zosta³ skierowany do Fabryki Narzêdzi Chirurgicznych w Nowym Tomyœlu, gdzie pracowa³ do chwili wyzwolenia spod
okupacji niemieckiej.
W 1945 roku w trybie przyspieszonym zaliczy³ V i VI klasê Szko³y Powszechnej (w systemie wieczorowym) i rozpocz¹³ naukê w Gimnazjum w
Zb¹szyniu, któr¹ przerwa³ w zwi¹zku z przeniesieniem ojca do Urzêdu Celnego w Gubinie.
Ca³¹ rodzin¹ tj.: rodzice, rodzeñstwo - Zygmunt (1925-2012), Anna (1926)
i Juliusz do Gubina przybyli w 1946 roku. Tutaj zdecydowa³ siê uczyæ w
zawodzie œlusarza, do którego ju¿ jakieœ przygotowanie mia³. Naukê zawodu od 1 wrzeœnia pobiera³ u mistrza œlusarskiego Zygmunta Wdziêcznego,
ukoñczy³ j¹ 2 wrzeœnia 1948 roku. W zwi¹zku z nauk¹ zawodu uczêszcza³
do Publicznej Œredniej Szko³y Zawodowej w Gubinie. Ukoñczy³ dwie klasy
(szko³a trzyletnia), trzeci¹ klasê zaliczy³ eksternistycznie - z braku kandydatów III klasy nie by³o - w Zielonej Górze w kwietniu 1948 roku.
12 maja 1949 roku zosta³ powo³any do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej, któr¹ pe³ni³ w Korpusie Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego do 10 paŸdziernika 1951 roku. S³u¿bê tê wspomina z mieszanymi uczuciami, jak to
zwykle bywa - i Ÿle i dobrze, m.in. o tym, ¿e walczy³ z bandami UPA w
roz³a¿¹cych siê butach i po³atanym mundurze.
Po powrocie z wojska podj¹³ pracê w prywatnym warsztacie Nowackiego
przy ul. Kosynierów. Z racji zatrudnienia u Nowackiego pracowa³ przy uruchomieniu ³aŸni miejskiej (obecny budynek PTTK), przepompowni, oczyszczalni œcieków, ¿³obka i przedszkola przy ul. Wiejskiej (obecnie T. Kunickiego). Od paŸdziernika 1952 roku do grudnia 1963 roku by³ zatrudniony w
niechlubnej pamiêci Oddziale Rozbiórkowym (póŸniej dodano do nazwy Porz¹dkowo) w charakterze kierowcy-mechanika. Wozi³ m.in. ówczesnego
kierownika tego zak³adu Jana Handziuka. Krótko pracowa³ w Pañstwowym Oœrodku Maszynowym w Otuchowie (Kujawa). Nastêpnie, ju¿ do emerytury, pracowa³ jako mechanik w Lubuskich Zak³adach Przemys³u Skórzanego "Carina".
Nale¿y wspomnieæ, ¿e Juliusz by³ (i dalej jest) mi³oœnikiem motocykli,
jak i samochodów. Nale¿a³ do Motoklubu "Unia" w Poznaniu, Oddzia³ Zielona Góra. Pierwszy jego motocykl, to sk³adak z³o¿ony z czêœci w ró¿ny sposób
zdobytych. Silnik zamieni³ za rower z rolnikiem z Kaniowa, ramê "wysza-
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browa³" w koszarach pod stacj¹, nios¹c j¹ musia³ kluczyæ op³otkami, aby
nie byæ z³apanym przez milicjê, gdy¿ móg³by mieæ k³opoty uznany za szabrownika. Gdy motocykl by³ ju¿ z³o¿ony musia³ go zarejestrowaæ. W zwi¹zku z tym musia³ go kupiæ, czyli uiœciæ w Urzêdzie Likwidacyjnym op³atê za
mienie poniemieckie. Potem by³y ju¿ motocykle marki m.in. DKW, NSU,
Zindap, a¿ do czasu, gdy od Zygmunta Hypkiego (w³aœciciel warsztatu kowalskiego) kupi³ swój pierwszy samochód marki Hanomak. PóŸniej by³a
warszawa (garbus), fiaty 126p (maluchy) i inne, aktualnie zasiada we fiacie
uno.
Cofnê siê jeszcze do momentu, gdy J. Wróblewski wymieni³ z rolnikiem
rower za silnik motocyklowy. Otó¿ po tej wymianie z Kaniowa wraca³ pieszo
z silnikiem na plecach. Dla odpoczynku zatrzyma³ siê w Polu, gdzie zosta³
poproszony przez W³odzimierza Mikodê - swojego rówieœnika - o naprawê
jego motocykla. Po naprawie, jako wynagrodzenie, dosta³ rower, na którym
ju¿ wróci³ do Gubina. W taki to sposób silnik nic go nie kosztowa³.
W 1953 roku o¿eni³ siê z Kazimier¹ Krzy¿aniak (zm.2005 r.). Z tego
zwi¹zku urodzi³y siê dzieci: Micha³ (1954-2013), Bo¿ena (1956) i Grzegorz
(1958). Doczeka³ siê 5 wnuków i 2 prawnuków.
Opracowa³ A. Leda

Jeden z epizodów
powojennych lat
Jest wiosna 1947 roku. To ju¿ min¹³ rok od przyjazdu z Kresów Wschodnich do Polski na Ziemie
Zachodnie. Bie¿yce. Kwiecieñ, piêkna s³oneczna pogoda, b³êkit nieba, piêkne cudownie kwitn¹ce drzewa owocowe i krzewy.
Niezm¹cony w ciszy krajobraz spokojnej wsi i
widocznych za zabudowañ sosnowych lasów. W tym
piêknym krajobrazie nasza gromadka ch³opców: Roman Borkowski, jego brat Wiesiek, Zygmunt i Antek Sudnik i my bracia Czabatorowie: Kajtek, Maniek i ja, najm³odszy Jurek. Ju¿ tradycyjnie po zajêciach szkolnych zastanawialiœmy sie co ze sob¹ zrobiæ. W naszych jeszcze
ch³opiêcych umys³ach przebrzmiewa³y echa tragicznej wojny. Pomimo znacz-
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nej rozpiêtoœci wieku, w naszej œwiadomoœci ch³opiêcej tkwi³ uraz i nienawiœæ do Niemców. Byliœmy w takiej œwiadomoœci, ¿e nie rozró¿nialiœmy faszystów-hitlerowców niemieckich od uczciwych Niemców.
Ale pomijaj¹c te rozwa¿ania chcê napisaæ o pewnym humorystycznym
zdarzeniu. Dzisiaj nazwa³bym to tragicznym, wisielczym humorem.
Bêd¹c na drodze obok szko³y we wsi Bie¿yce ca³a nasza grupa ³obuzów
zastanawia³a siê, co dalej mamy robiæ w wolnym czasie po zajêciach szkolnych. Niewiele potrzeba by³o na to czasu, bowiem nagle Roman Borkowski
stoj¹c ty³em do przydro¿nego rowu, odwróci³ siê i zauwa¿y³, ¿e obok w rowie
le¿y porzucony podczas walk w tym rejonie kompletny pancerfaust. Natychmiast na ten widok zareagowa³, wskoczy³ do rowu i obu rêkami podniós³
broñ.
Z zadowoleniem powiedzia³ nie pytaj¹c nikogo: - Teraz spróbujemy czy
on wystrzeli.
Ca³a nasza grupa udaj¹c cwaniaków oniemia³a z przera¿enia. Jeszcze w
tej chwili, po szeœædziesiêciu latach, nie jestem w stanie powiedzieæ kto wówczas powiedzia³ do Romana ¿eby poczeka³, nie manipulowa³, ¿e zobaczymy
jak to odpaliæ.
Roman nie zwa¿aj¹c na wypowiedzi zacz¹³ grzebaæ przy pancerfauœcie,
nacisn¹³ przycisk celownika który odskoczy³, nie czekaj¹c dalej nacisn¹³,
nie wiedz¹c o tym, ¿e to przycisk odpalaj¹cy.
Nast¹pi³ og³uszaj¹cy wybuch. Romanem szarpnê³o w ty³, za nim z rury
wybuch ogieñ i dym, do przodu zosta³a odpalona g³owica pancerfausta. Na
nasze szczêœcie pocisk po przeleceniu oko³o piêædziesiêciu metrów, p³askim
lotem zary³ siê w darni przed nami, w ³¹ce.
Po pewnym momencie, trudno okreœliæ ile to trwa³o, wszyscy zauwa¿yliœmy, ¿e stoimy wszyscy cali i nic nam siê nie sta³o. Po dalszej chwili, trwa³o
to nie d³ugo, zaczêliœmy poruszaæ siê i spogl¹daæ jeszcze z przera¿eniem na
siebie, z myœl¹, ¿e ¿yjemy.
A¿ nagle, po pierwszym szoku, doszed³ do nas jakiœ nieprzyjemny odór, a
raczej smród. W pierwszej chwili nie zorientowaliœmy siê co to jest. Ale w
pewnym momencie ktoœ krzykn¹³: - Ch³opaki, ktoœ zesra³ siê w portki.
Nast¹pi³a niezm¹cona niczym cisza. Nikt oczywiœcie nie mia³ odwagi przyznaæ siê do tak wstydliwego czynu. Ale i to nie trwa³o d³ugo, poniewa¿ Roman odruchowo chwyci³ siê za swoje spodnie. Sprawa by³a oczywista, ¿e
przytrafi³o siê to odpalaj¹cemu pancerfausta Romanowi.
Nast¹pi³ gromki "wisielczy œmiech" - oczywiœcie z Romana. Nikt w tym
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momencie nie zastanawia³ siê nad tym, ¿e mog³a tu mieæ miejsce tragedia i
mogliœmy wszyscy zgin¹æ.
Po tym incydencie, po pierwszym szoku uznaliœmy, ¿e w dniu dzisiejszym nie mamy dalszej ochoty na ¿adne poszukiwanie kolejnych przygód.
Jeszcze przez wiele tygodni po tym wydarzeniu dowcipkowano z Romana, ¿e brzydko mówi¹c nasra³ ze strachu w portki. Ale prawdê mówi¹c nie
ma co siê dziwiæ, ¿e mu siê tak przytrafi³o.
Koñcz¹c ten epizod, jeden z wielu który nam siê przytrafi³, mo¿na powiedzieæ, ¿e mieliœmy naprawdê w tym przypadku wiele szczêœcia.
Tak wtedy bywa³o - ch³opiêca g³upota nie zna granic, a my jeszcze czuliœmy siê dzieæmi wojny.
Gubin, sierpieñ 2014 rok
Jerzy Czabator

Wspomnienia

(cd. z poprzedniego numeru)

Adolf Leda
Jak po raz pierwszy pi³em "Goldwasser "
Jako œwie¿o upieczony funkcjonariusz Stra¿y Leœnej, na jednym z patroli motocyklowych z Janem B.
zauwa¿y³em na wodach leœnych za ¯ytowaniem siedz¹cego na brzegu wêdkarza. W zwi¹zku z tym, ¿e
obowi¹zywa³ tam zakaz wêdkowania, interweniowaliœmy. Po przedstawieniu siê, okreœleniu jakie wykroczenie pope³ni³, poprosiliœmy go o okazanie dokumentów, co bez ¿adnych oporów uczyni³. Natomiast, mimo
le¿¹cej na brzegu wêdki z ¿y³k¹ w wodzie, nie przyzna³ siê do wêdkowania. Atmosfera siê zaogni³a, zarzuci³em mu bezczelne
k³amstwo. W odpowiedzi wyci¹gn¹³ ¿y³kê z wody. Zdêbia³em! Nie by³o na
niej haczyka, nie mówi¹c ju¿ o sp³awiku, wêdzisko by³o kawa³kiem kija.
Czyli nie ma wykroczenia. W spokojnym, ju¿ tonie w dalszej rozmowie powiedzia³ nam, ¿e jest pracownikiem polskiej firmy wykonuj¹cej prace w
Niemczech (NRD), a wraca na Œwiêta Wielkanocne do domu, wêdkarza udawa³ dla relaksu. Doszed³em do wniosku, ¿e musia³ mieæ jakieœ k³opoty, byæ
mo¿e natury rodzinnej, nie pamiêtam ju¿ sk¹d pochodzi³. Dalsza rozmowa
toczy³a siê ju¿ w bardzo przyjaznym tonie do tego stopnia, ¿e goœæ ze swoich
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sakwoja¿y wyci¹gn¹³ butelkê alkoholu. Oczywiœcie wzbranialiœmy siê, ale
jak zobaczyliœmy, i¿ jest to "Goldwasser" z p³ywaj¹cymi p³atkami z³ota, nie
oparliœmy siê pokusie. Wtedy to pierwszy raz pi³em tego rodzaju trunek.
Czy wypiliœmy ca³¹ zawartoœæ butelki nie pamiêtam (by³o to 40 lat temu ).
Natomiast pamiêtam, ¿e rozstaliœmy siê w przyjaŸni .
Jak pe³ni³em s³u¿bê asystencyjn¹
Lato 1992 roku. W Nadleœnictwie Gubin przeprowadzana jest kontrola
przez inspektora (nazwiska nie pomnê) z nowo powsta³ej Dolnoœl¹skiej Inspekcji Lasów Pañstwowych we Wroc³awiu.
Któregoœ dnia otrzyma³em polecenie towarzyszenia temu¿ inspektorowi
i drugiemu z Okrêgowego Zarz¹du Lasów Pañstwowych w Zielonej Górze,
co potraktowa³em jako "ochronê uczonych". Pobra³em broñ, rêczny miotacz
gazowy i "dumny", ¿e mnie wybrano do tak " odpowiedzialnego zadania "
udajê siê z nimi na Obrêb Chlebowo.
Wjechaliœmy do lasu, oddzia³u nie pamiêtam, i co sie dzieje! Panowie
inspektorzy wyci¹gaj¹ reklamówki i id¹ na grzyby. Os³upia³em, ale myœla³em, ¿e to tak przy okazji. Ale gdzie tam! Okaza³o siê, ¿e ich postêpowanie
by³o z góry zaplanowane, a ja mia³em zbieraæ grzyby na rzecz inspektora,
ale nikt mi tego nie powiedzia³. Znalaz³em i ja w swoim "wyposa¿eniu" jak¹œ
reklamówkê.
Ale okaza³o siê, ¿e by³em strasznie niedomyœlny i po zakoñczeniu "s³u¿by" uzbierane przeze mnie grzyby zatrzyma³em dla siebie. By³a to moja
ma³a "zemsta" za to, ¿e jak g³upi, z pistoletem u boku, asystowa³em zbieraczom grzybów. Podobnie niedomyœlnym by³ kierowca samochodu. Inspektor
by³ mocno rozczarowany.
Ogieñ na wodzie
Do czasu powo³ania Posterunku Stra¿y Leœnej przy Nadleœnictwie Gubin w 1974 roku, brzegi jeziora Borek w nocy oœwietla³y dziesi¹tki ognisk
rozpalanych przez wêdkarzy i dzikich turystów. To samo dzia³o siê w dzieñ,
stwarzaj¹c zagro¿enie po¿arowe. Czêste patrole SL praktyki te stopniowo
wyeliminowa³y. Opornym w tym dzia³aniu by³ dzia³acz Polskiego Zwi¹zku
Wêdkarskiego na szczeblu wojewódzkim Marian O. Za pierwszym razem
zosta³ pouczony, ale nie móg³ siê z tym pogodziæ prowadz¹c niepotrzebne, do
niczego nie prowadz¹ce dyskusje.
Podczas jednego z patroli po okolicy jeziora Borek zauwa¿y³em na mieliŸ-
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nie ok.20-30 m od brzegu dziwne urz¹dzenie, coœ w rodzaju grilla z pal¹cym
siê ogniem. Na brzegu sta³ wspomniany ju¿ Marian O. z uœmiechem od
ucha do ucha, na ustach z ironicznym - no i co! Ja mu na to - bêdzie mandat!
Zacz¹³ siê burzyæ - przecie¿ nie ma ¿adnego zagro¿enia. Z satysfakcj¹ i z
stosown¹ doz¹ z³oœliwoœci wyjaœni³em mu, ¿e przepis stanowi, i¿ w odleg³oœci 100 metrów od lasu nie wolno paliæ ognisk i u¿ywaæ otwartego ognia,
natomiast nie okreœla, czy dotyczy to pola, ³¹ki, czy te¿ wody, jak w tym
przypadku.
Skoñczy³o siê na tym, ¿e utemperowa³em jego butê, mandatu nie na³o¿y³em, starczy³a mi jego przygaszona mina.

Poni¿szy artyku³ jest uzupe³nieniem opisywanego
wczeœniej w biuletynie „Gubin i Okolice” tematu stacjonowania wojsk radiolokacyjnych Armii Radzieckiej na
terenie naszego miasta.

Drewniana wie¿a
i nowoczesnoœæ
Henryk Stachowicz
Nie tak dawno wpad³a mi w rêce ksi¹¿ka, której lektura wprawi³a mnie
w nastrój wspomnieñ z pocz¹tku lat 50. ubieg³ego wieku. Jej treœci¹ jest
zarys 60-lecia naszych wojsk radiotechnicznych (chodzi tu o formacje radiolokacyjne).
Sekret mojej ciekawoœci odnoœnie treœci ksi¹¿ki tkwi³ w tym, ¿e opisywan¹ formacjê zna³em z autopsji. W trzyletniej s³u¿bie wojskowej ostatni
rok (jesieñ 1952-jesieñ 1953) s³u¿y³em bowiem w 31. Batalionie Obserwacyjno-Meldunkowym. Dowództwo tego batalionu stacjonowa³o we Wroc³awiu.
O formacjach radiotechnicznych pisali tak¿e lapidarnie w wielow¹tkowym artykule znani i uznani cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej panowie S. Pilaczyñski i A. Leda w Biuletynie "Gubin i Okolice" nr 3/2012 (w artykule poœwiêconym ¿o³nierzom Armii Radzieckiej pe³ni¹cym s³u¿bê radiolokacyjn¹ w Gubinie do 1974 roku). Wyst¹pi³y tam pewne nieœcis³oœci. Wspominam o tym nie z racji wartoœciowania lecz z potrzeby
zweryfikowania moich wniosków wydedukowanych z przetrz¹sanej pamiê-
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ci. Drobne nieœcis³oœci w artykule nie przekreœlaj¹ walorów publikacji. Mam
nadziejê, ¿e panowie nie potraktuj¹ mojej uwagi jako podwa¿anie ich niezaprzeczalnych kompetencji historiograficzno-kronikarskich.
Mój pierwszy kontakt z Wojskami Lotniczymi i Obrony Przeciwlotniczej
Obszaru Kraju poprzedzi³o wczeœniejsze o dwa lata (jesieñ 1950 roku) wcielenie mnie (rocznik 1930) do s³u¿by czynnej w Batalionie £¹cznoœci przy 10.
Dywizji Zmechanizowanej we Wroc³awiu (jesieni¹ 1951 roku. przeniesionej
do Opola). Po okresie rekruckim we wspomnianym batalionie zosta³em podporz¹dkowany szkolnej kompanii ³¹cznoœci w plutonie radiotelegrafistów.
W okresie zimowym szkolenie odbywa³o siê w koszarach, natomiast od maja
do paŸdziernika swoje umiejêtnoœci ¿o³nierze doskonalili na poligonie w Biedrusku. Roczny
okres szkolenia koñczy³ siê
awansem na kaprala.
W nastêpnym roku s³u¿ba
przebiega³a monotonnie, ale z
mocno rozbudzonym oczekiwaniem na zwolnienie do cywila.
Towarzysz¹ca temu ekscytacja
wynika³a z faktu, ¿e poprzedniemu rocznikowi specjalnym rozkazem przed³u¿ono s³u¿bê o 12
miesiêcy. Niestety, jak siê póŸniej
okaza³o wyd³u¿anie s³u¿by sta³o
siê norm¹. By³o to nastêpstwem
powsta³ego w roku 1950 zbrojnego konfliktu na Pó³wyspie
Koreañskim.
Organizowane na pocz¹tku
lat 50. oddzia³y obserwacyjno meldunkowe w nomenklaturze
Kamienna Góra pow. Nysa. Drewniana wie¿a, obok
wojskowej figurowa³y jako inte- barak obs³ugi. Wie¿a formacji obserwacyjno- melgralna czêœæ jednostek radio- dunkowej wojsk radiotechmicznych. Lato 1953 r.
technicznych. Poczyniona tu
nobilitacja, jakkolwiek tylko semantyczna, by³a przedwczesna, dlatego ¿e
pierwsze urz¹dzenia radiolokacyjne trafi³y tylko do niektórych oddzia³ów
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dopiero w roku 1955. Do tego czasu wszystkie pracowa³y w systemie wzrokowo - s³uchowym. Ostatni¹ kompaniê obserwacyjno - meldunkow¹ rozformowano w 1957 r. Od tej chwili funkcjonowa³y wy³¹cznie jednostki radiotechniczne.
W niektórych miejscowoœciach w obrêbie kompleksów koszarowych mo¿na
by³o zaobserwowaæ na dachu jednego z budynków urz¹dzone stanowisko
obserwacyjne (paka) . Proste skojarzenia po obejrzeniu tego elementu pozwala³y siê domyœlaæ, i¿ ma on zwi¹zek z obron¹ przeciwlotnicz¹. Trudno
by³o jednak powiedzieæ, czy te stanowiska by³y obsadzone i z czyjej inicjatywy, gdy¿ z jednostkami obserwacyjno-meldunkowymi, których placówki
rozmieszczano w odstêpach 8 do 10 km, nie mia³y powi¹zania. Posterunki
pracowa³y bowiem we w³asnym, niezale¿nym systemie. £¹cznoœæ z sal¹ operacyjn¹ w kompanii zapewnia³y wszystkim placówkom ³¹cza miêdzymiastowe. Na has³o : "powietrze", po³¹czenia by³y wykonywane natychmiast, poza
wszelk¹ kolejnoœci¹.
U schy³ku lata 1952 roku w okresie poligonowego szkolenia w Biedrusku roczniki maj¹ce za sob¹ dwuletni¹ s³u¿bê (nale¿a³em równie¿ do tej
grupy) dowiedzia³y siê, ¿e s³u¿ba wojskowa bêdzie przed³u¿ona o 12 miesiêcy. Jakkolwiek rozkaz ów nie by³ ca³kowitym zaskoczeniem, gdy¿ temat ten
wczeœniej by³ poruszany w ¿o³nierskich rozmowach, to jednak przyjêto go z
pewnym rozczarowaniem. Upad³y wszystkie snute plany zwi¹zane z wyjœciem do cywila. Œwiadomoœæ rocznej bezproduktywnoœci polegaj¹cej na powtarzaniu przyswojonego w okresie dwóch lat obowi¹zuj¹cego materia³u
szkoleniowego, wywo³ywa³a stany frustracji. Jednak nastroje te w krótkim
czasie zanik³y. Jednakowo¿ stan umiarkowanego roz¿alenia u niektórych
osób przez pewien okres dawa³ znaæ o sobie, przybieraj¹c postaæ przekory i
krn¹brnoœci. Objawia³o siê to w drobnych wykroczeniach regulaminowych
(np. krótkotrwa³e samowolne oddalanie siê od pododdzia³u). Rozmowy i upomnienia dawa³y raczej mierny efekt. Nieskuteczne by³o te¿ kierowanie do
poligonowego aresztu, którego pojemnoœæ okaza³a siê niewystarczaj¹ca do
ulokowania tam wszystkich ukaranych.
Wczesn¹ jesieni¹ 1952 roku swego rodzaju wydarzeniem sta³o siê odgórne zalecenie przekazania z poszczególnych pododdzia³ów w miarê mo¿liwoœci po kilka osób o nienagannej opinii do nowo powsta³ej formacji obserwacyjno-meldunkowej. Chodzi³o g³ównie o podoficerów z wyszkoleniem radiotelegraficznym. W opisanych okolicznoœciach jednostki macierzyste z tej okazji skwapliwie skorzysta³y, przekazuj¹c ¿o³nierzy nie tyle o nienagannej
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opinii, co dla
siebie k³opotliwych. Ja znalaz³em siê w
grupie przeniesionej do
31. Batalionu
Obserwacyjno-Meldunkowego we Wroc³awiu. By³ to
oddzia³ posiadaj¹cy w swoim sk³adzie 4 Za³oga wie¿y obserwacyjnej dowodzona przez autora. Stoj¹ do lewej;
k o m p a n i e . szer. Bielecki. kpr. H.Stachowicz i st.szer. Kosielski. Kamienna Góra lato
Ka¿da kom- 1953 roku
pania posiada³a kilkanaœcie placówek przewa¿nie cztero, niekiedy piêcioosobowych, które
rozmieszczone by³y wzd³u¿ zachodniej granicy. Pocz¹tkowym ogniwem prawego skrzyd³a by³ posterunek w Radówku ko³o Kostrzyna nad Odr¹, nale¿¹cy do 1. kompanii stacjonuj¹cej w Kroœnie Odrzañskim. Do jej rozwiniêtych placówek nale¿a³ te¿ posterunek przy ul. Legnickiej w Gubinie. Natomiast ostatnim ogniwem na lewym skrzydle by³ posterunek w Prudniku,
nale¿¹cy do 4 kompanii w Strzelinie, gdzie pe³ni³em s³u¿by na sali operacyjnej ( przyjmowanie meldunków z terenu).
Kolejnym etapem moje s³u¿by w formacjach obserwacyjno-meldunkowych
by³o odkomenderowanie mnie w styczniu 1953 roku na stanowisko dowódcy
placówki w okolice G³ucho³az do wsi Kamienna Góra w powiecie Nysa, gdzie
przebywa³em do koñca trzyletniej s³u¿by. By³a to wioska o ma³ej liczbie
domostw usytuowanych u podnó¿a kopiastego wzniesienia góruj¹cego nad
okolic¹, gdzie z kamienio³omu pozyskiwano urobek granitowy.
Placówka mieœci³a siê na wspomnianym wzniesieniu w zbudowanym
drewnianym baraku, którego powierzchnia sk³ada³a siê z doœæ obszernej
sali ogólnej, pomieszczenia kuchennego i k¹cika gospodarczego. Odleg³oœæ
od placówki do najbli¿szego sklepu wynosi³a ok. 2 km. Po wodê chodzi³o siê
z wiadrem do najbli¿szej zagrody odleg³ej o ok. 100 m. Kwatera nie posiada³a te¿ œwiat³a elektrycznego. Przedmiotami mog¹cymi zas³ugiwaæ na miano
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doskonalszych technicznie by³y: pistolety maszynowe, telefon i lornetka.
S³u¿by pe³nione by³y na wybudowanej obok wysokiej wie¿y obserwacyjnej.
Obsadzaniu placówek towarzyszy³a œwiadomoœæ, ¿e kierowani tam ludzie bêd¹ musieli poradziæ sobie z czekaj¹cymi ich powa¿nymi trudnoœciami. W tym kontekœcie porêczn¹ dewiz¹ by³o, ¿e trudne ¿ycie to nie kara,
tylko zadanie i wyzwanie dla ¿o³nierza. Jest warte przypomnienia, ¿e ci
m³odzi, dotychczas hardzi i przekorni ludzie ustatkowali siê , równoczeœnie
ujawniaj¹c zachowania ze wszech miar po¿¹dane , a wiêc karnoœæ i zaanga¿owanie, co z kolei przek³ada³o siê pozytywnie na wizerunek innych ¿o³nierzy.
¯ycie na placówce nie by³o ³atwe. Kwaterami placówek by³y zwykle zaniedbane i opuszczone pa³ace i m³yny. Chodzi³o bowiem o wy¿sze budowle
aby mo¿na by³o tam urz¹dziæ odpowiedni punkt obserwacyjny, co przy systemie s³uchowo-wzrokowym by³o niezwykle istotne.
Sprawy bytowe rozwi¹zywane by³y w ten sposób, ¿e na pocz¹tku ka¿dego miesi¹ca za³odze przekazywano gotówkê, któr¹ dowódca placówki musia³ tak gospodarzyæ, aby wystarczy³o do nastêpnego pierwszego. Wewnêtrzna
spraw¹ zespo³u by³ problem zaopatrywania w produkty ¿ywnoœciowe i jak
najmniej monotonne przyrz¹dzanie posi³ków.
Na chwilê chcia³bym zatrzymaæ siê przy sprawach bytowych mojej placówki. Pochodziliœmy z ró¿nych stron Polski, odmiennych œrodowisk, jednak pomimo istniej¹cych ró¿norodnych konfiguracji charakterologicznych
uda³o siê nam stworzyæ uczciwy i bardzo sprawnie dzia³aj¹cy zespó³ o atmosferze niemal rodzinnej. Na przyk³ad przyznawana miesiêczna kwota na
utrzymanie placówki nie by³a zamykana w kasie. Dostêpnoœæ do gotówki
u³atwia³a wychodzenie dy¿uruj¹cemu danego dnia na zakupy. Przez ca³y
okres s³u¿by na tej placówce nie stwierdzi³em ¿adnego najmniejszego nadu¿ycia.
Przy koniecznym umiarze w ocenie przestrzegania karnoœci w relacjach
s³u¿bowych i pamiêci o niezwykle trudnych warunkach bytowych oraz siermiê¿noœci tamtych czasów, dla mnie stanowi¹ one mi³o wspominan¹ legendê
bez wzglêdu na teraŸniejsz¹ ocenê.
Pozostaj¹c w krêgu zagadnieñ wojsk radiotechnicznych, po¿¹dan¹ potrzeb¹ staje siê chocia¿ skromne omówienie obecnoœci w Gubinie radarowej
jednostki radzieckiej i jej pierwotnego miejsca postoju. Na pocz¹tku tej kwestii przytoczê fragment relacji pana J. Pog³odziñskiego (Biuletyn SPZG nr 3
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(18) wrzesieñ 2012 r.) opisuj¹cej teren wokó³ gubiñskiego stawu: "Uroku
tamtemu pagórkowi dodawa³ piêkny, du¿y poniemiecki budynek zbudowany w ciekawym stylu architektonicznym". Jest to ewidentna nieprawda,
poniewa¿ opisywany teren by³ pustym placem. Z tego miejsca bowiem pochodzi moja fotografia wraz z dwoma kolegami wykonana 1 maja 1948 roku.
W póŸniejszym czasie zainstalowano tam aparaturê radiotechniczn¹ na pojazdach i wybudowano 2 ziemianki.
Warto podkreœliæ, i¿ mimo ca³kowitej ówczeœnie supremacji radzieckiej
na p³aszczyŸnie rz¹dowej i wojskowej istniej¹cy przy stawie posterunek
sta³ siê niejako sta³ym elementem krajobrazu, nie stanowi¹c dla miasta
¿adnego problemu. Zarówno ¿o³nierze, jak i kilka rodzin radzieckich zamieszka³ych na rogu ulic Legnickiej i Rodziewiczówny, stanowili pewien
rodzaj folkloru, do którego miejscowa ludnoœæ przyzwyczai³a siê. Obie strony ¿y³y jednak w równoleg³ych œwiatach funkcjonuj¹cych obok siebie, wzajemnie sobie nie wadz¹c.
Radziecka jednostka radiolokacyjna goœci³a w Gubinie dosyæ d³ugo i po
latach nikogo to specjalnie nie ekscytuje. Intryguj¹cy jest natomiast okres
przebywania u nas Rosjan, a wiêc daty graniczne bytnoœci. Jednym z wielce
prawdopodobnych tropów prowadz¹cych do okreœlenia pocz¹tku rozlokowania siê posterunku radzieckiego mo¿e byæ publikacja Zbigniewa Kuœmierka
stanowi¹ca jeden z rozdzia³ów ksi¹¿ki wydanej przez Szefostwo Wojsk Radiotechnicznych Si³ Powietrznych : "60 Lat Wojsk Radiotechnicznych. Zarys Historii". Czytamy w niej: "Na specjalnej konferencji w sztabie Pó³nocnej Grupy Wojsk Radzieckich (PGWR) w Legnicy z udzia³em przedstawicieli Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (30 czerwca 1948 roku) omawiano
kwestiê niedopuszczania nad terytorium i zwalczania samolotów naruszaj¹cych granice powietrzne Polski. Szef sztabu PGWR gen. por. Ko³ow przedstawi³ decyzjê zatwierdzon¹ przez Sztab Generalny Armii Radzieckiej dotycz¹c¹ os³ony naszych granic powietrznych: "Zachodni¹ granicê PRL od
Œwinoujœcia do granicy czechos³owackiej ochraniaj¹ drog¹ wykrywania i
przechwytywania celów powietrznych jednostki Armii Radzieckiej. Wybrze¿e Morza Ba³tyckiego od Œwinoujœcia do Ustki ochraniaj¹ wy³¹cznie jednostki Si³ Powietrznych Radzieckiej Floty Morskiej drog¹ wykrywania i
przechwytywania celów powietrznych. W tym celu rozmieszcza siê stacje
radiolokacyjne i jednostki lotnictwa myœliwskiego w Œwinoujœciu i Ko³obrzegu. Natomiast wykrywanie, meldowanie i przechwytywanie wzd³u¿
wybrze¿a Morza Ba³tyckiego od Ustki do wschodniej granicy PRL wyko-
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nuj¹ jednostki
lotnicze Wojska
Polskiego". Jak
widaæ z powy¿szych ustaleñ
(kontynuuje autor
- przyp. H. S.)
wykrywanie
obiektów powietrznych na
najbardziej newralgicznych kierunkach:zaRok 1948. Schody obok stawu przy ul. Œl¹skiej. Od lewej: H.Stachochodnim i pó³- wicz, Czes³aw Ulê¿a³ka i Stanis³aw Bojczuk. Widoczne na zdjêciu
nocno-zachod- schody by³y integraln¹ czêœci¹ przedwojennej infrastruktury stawu
nim przejêli Rosjanie, Polsce pozostawiaj¹c stosunkowo niewielki odcinek od Ustki do granic z ZSRR. Na tej konferencji szef sztabu PGWR oraz dowódca Wojsk Lotniczych Si³ Zbrojnych RP gen. bryg. Aleksander Romeyko (oficer radziecki)
zobowi¹zali siê przyst¹piæ do natychmiastowej realizacji podjêtych decyzji."
Dokument ten co prawda ma charakter bardzo ogólny i bez wzmianki o
Gubinie. By³oby jednak du¿¹ nonszalancj¹ wykluczenie jego inspiruj¹cego
znaczenia. Jeszcze jedno spostrze¿enie odnoœnie treœci konferencji odbytej
30.06.1948 r. : odpowiedzialni genera³owie tak radziecki ze strony PGWR,
jak i polski dowódca Wojsk Lotniczych zobowi¹zali siê, aby podjête ustalenia bezzw³ocznie wprowadziæ w czyn. Jeœli nawet dla ostro¿noœci za³o¿ymy
pewn¹ opiesza³oœæ w realizacji postanowienia, to bez ryzyka pope³nienia
wiêkszego b³êdu mo¿emy przyj¹æ, ¿e rozlokowanie radzieckiego posterunku
przy stawie w Gubinie mia³o miejsce u schy³ku lata 1948 roku.
W roku 1958, po 10 latach obecnoœci przy stawie posterunek rozrós³ siê
do wielkoœci kompanii. Zwiêkszy³ siê te¿ g³ównie gabarytowo nowy sprzêt
radiotechniczny. Ta okolicznoœæ spowodowa³a, ¿e Rosjanie zwrócili siê do
w³adz miejscowych o wyznaczenie im terenu bardziej otwartego. Urz¹d Miasta w Gubinie wniosek ten uwzglêdni³ i przyzna³ odpowiedni¹ dzia³kê pod
ich urz¹dzenia techniczne na polach wsi Gubinek. Na pomieszczenia koszarowe, kuchniê i sto³ówkê, zaadaptowano przy Alejach £u¿yckich willê nale¿¹c¹ do gubiñskich Zak³adów Obuwia. Natomiast mieszkania dla kadry i
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ich rodzin przyznano w bloku przy koñcu ulicy Budziszyñskiej.
Pobyt radzieckich radarowców pod Gubinkiem trwa³ do roku 1962. Pismo Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14.09.1962 r. skierowane do
Ministra Spraw Wewnêtrznych (Biuletyn SPZG nr 3 (18) wrzesieñ 2012)
jest kolejnym ogniwem w skromnym ³añcuchu poszlak dotycz¹cych dyslokacji radzieckiej jednostki radarowej w Gubinie. We wspomnianym dokumencie Minister Gospodarki Komunalnej wyra¿a zgodê na przekazanie Pe³nomocnikowi Rz¹du PRL ds. Pobytu Wojsk Radzieckich w Polsce nieruchomoœci dla potrzeb jednostek wojskowych Armii Radzieckiej o powierzchni
4,18 ha, po³o¿onej w Gubinie przy ulicy D³ugiej (chodzi tu o tzw. górê œmierci). Rozlokowana tam jednostka by³a obecna a¿ do roku 1974, kiedy to Zak³adom Obuwia zdano willê i zlikwidowano miejsce postoju urz¹dzeñ radiotechnicznych.
Swoje wspomnienia uzupe³nia³em korzystaj¹c z relacji:
Mariana Handziuka z Gubina (rozmowa), Bronis³awa Kaliciaka z Wroc³awia (rozmowa i listy), Stanis³awa Mañkowskiego z Krosna Odrzañskiego (rozmowa)
Opracowania:
J. Ginowicz, Z. Kuœmierek , B. Peikert , A. Stachula, K. Walkowiak, 60
Lat Wojsk Radiotechnicznych. Zarys Historii, Szefostwo Wojsk Radiotechnicznych Si³ Powietrznych, Warszawa 2011
S. Pilaczyñski, A. Leda, Armia Radziecka drugi raz w Gubinie, Biuletyn SPZG nr 3 (18) wrzesieñ 2012
Kalendarium Gubina 1945-2009, S. Pilaczyñski (red.), Stowarzyszenie
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej i Gubiñskie Towarzystwo Kultury, Gubin 2010
Od redakcji: Autor rocznik 1930 by³ wieloletnim mieszkañcem Gubina,
Pionierem. Wraz rodzicami przyby³ do naszego miasta w 1946 roku. Przez
wiele lat pe³ni³ odpowiedzialne stanowiska w Narodowym Banku Polskim
przy ulicy Piastowskiej. Od 1974 roku mieszka w Kroœnie Odrzañskim, ale
czêsto mo¿na go spotkaæ w Gubinie. Bo ci¹gnie wilka do lasu...
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Œliwka gubinka
Co kojarzy mi siê ze œliwk¹ gubink¹? Oczywiœcie - wakacje, a wiêc ciep³o
i s³oñce! Gdyby zapytaæ mieszkañców Gubina, co wiedz¹ o gubince? W
wiêkszoœci odpowiedz¹, ¿e to nasza endemiczna œliwka, o owocach wczeœnie
dojrzewaj¹cych, smacznych i pachn¹cych. Nadaje siê na przetwory, do ciast
i do bezpoœredniego spo¿ycia. Owoce s¹ jednak nietrwa³e, wiêc gdy opadn¹
niezebrane w porê, psuj¹ siê i stanowi¹ po¿ywkê dla ró¿nych dokuczliwych
dla nas owadów, co czêsto prowadzi do zguby nasze kochane gubinki…
Jakiœ czas temu wpad³am na pomys³, aby, z racji mojego przyrodniczego
zami³owania i wykszta³cenia, nieco pog³êbiæ swoj¹ wiedzê o tej jak¿e sympatycznej i wdziêcznej (czy mo¿na tak napisaæ o drzewie?) œliwce. Poszukiwania Ÿróde³ okaza³y siê nie³atwe, bo opracowañ w jêzyku polskim dotycz¹cych gubinki jest jak na lekarstwo. Ktoœ gdzieœ kiedyœ…. Na szczêœcie z
pomoc¹ przyby³a mi pani Irmgard Schneider, dostarczaj¹c materia³ co prawda
w wersji niemieckojêzycznej, ale przynajmniej jest od czego zacz¹æ!
Skupmy siê zatem na historii œliwki gubinki na terenie dzisiejszego
Gubina i Guben…
Pierwsze wzmianki o jej produkcji (œliwka
gubinka - z niemieckiego: Spilling) oraz o handlu jej owocami znaleŸæ mo¿na ju¿ w roku 1557.
W dziele autorstwa Karla Gendera pt. "Geschichte der Stadt Guben" z 1925 roku na stronie 108 wspomniano, ¿e w owym roku 1557
"by³ taki urodzaj owoców, ¿e ca³y ch³opski
kapelusz œliwek, spillingów i wiœni kosztowa³
1 feniga" . •ród³o to nie opisuje, jak spillingi
wygl¹da³y, ale nale¿y przypuszczaæ, ¿e chodzi
w³aœnie o owoce œliwki gubinki.
Spillingi by³y opisywane w herbarzach z
XVI w., autorstwa botaników i lekarzy epoki
renesansu: Petro Andrea Matthioli (1577), P.A.
Matthioli i Joachima Camerariusa (1586) oraz
Jakuba Teodora Tabernaemontanusa (1588).
W ostatnim dziele znaleŸæ mo¿na ilustracjê i
opis Pruna cerea praceocia, zwanego te¿ "¿ó³Spilling woskowo-¿ó³ty z dzie³a
tym spillingiem", o którym autor, ojciec nieP.A. Mathioli 1565 r.
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mieckiej botaniki, pisze, ¿e: "gdy owoce dojrzewaj¹, robi¹ siê ca³kiem ¿ó³te,
maj¹ spiczaste pestki i nazywa siê je woskowo¿ó³tymi œliwkami lub spillingami". Podobne owoce opisuje tak¿e Johann Sigismund Elsholz w dziele
traktuj¹cym o florze Brandenburgii, pt. "Flora Marchica". Wspomina w
nim równie¿, ¿e owoce te wystêpuj¹ w kolorze woskowo ¿ó³tym, ale równie¿
s¹ czêœciowo czerwone. W poradniku ogrodniczym z 1684 r. tego samego
autora opisane zosta³y spillingi w po³owie ¿ó³te i w po³owie czerwone, co
ca³kowicie pasuje do œliwki gubinki.

Fragment poradnika ogrodniczego J.S. Esholza z 1684 roku opisuj¹cy "czêœciowo ¿ó³te i
czêœciowo czerwone owoce spillinga"

Towarzystwo Pomologiczne za³o¿one w Guben w 1850 r. w zestawieniu
uprawianych na ziemi Gubeñskiej owoców odnotowa³o w zestawieniu z 1929
roku uprawê œliwy gubinki na obszarze 600 morgów w liczbie 4 tys. jej
drzew. W latach 30-tych XX wieku produkcja œliwy gubinki stanowi³a po³owê produkcji sadowniczej, prowadzonej na terenie dzisiejszego Gubina. Z jej
owoców produkowano wino, soki i szampana. Transportowano m.in. do Berlina uruchomion¹ w roku 1846 lini¹ kolejow¹ relacji Guben - Berlin. W
latach 70-tych XX wieku owoce cieszy³y siê du¿ym uznaniem i robi³y karierê w nadba³tyckich miejscowoœciach wypoczynkowych, gdzie dowozili i sprzedawali je gubiñscy handlarze.
O œliwce gubince wspomina tak¿e znany botanik niemiecki, dr Heinz D.
Krausch, poœwiêcaj¹c jej artyku³ w "Gubener Heinmar Kalender" 1998 r. ,
gdzie opisuje historiê, wygl¹d drzewa œliwy gubinki, a tak¿e zastosowanie
jej owoców. Przytoczê wiêc opis gubinki, jaki znajduje siê w "Gubener Heinmar Kalender", poniewa¿ wiernie oddaje on rzeczywistoœæ:
"Gubinka to drzewo niskie lub œredniej wielkoœci, dorastaj¹ce do ok. 6 m
wysokoœci. Nie posiada cierni, czêsto tworzy odrosty korzeniowe. Liœcie maj¹
kszta³t pod³u¿nie eliptyczny, ostro zakoñczony z obu koñców, barwa liœci œrednio - do ciemnozielonej. Unerwienie dolnej czêœci liœcia i ogonek pokryte
s¹ meszkiem. Kwiaty pojawiaj¹ce siê w koñcówce kwietnia i na pocz¹tku
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maja podobnie jak u innych œliw, maj¹ barwê zielonkawo bia³¹. Poszczególne p³atki korony maj¹ kszta³t pod³u¿ny (d³ugoœæ - 10 -12 mm), na koñcach
nieco postrzêpione.
Owoce dojrzewaj¹ ju¿ od po³owy lipca, po dojrzeniu opadaj¹. Nie zrywa
siê ich, a strz¹sa. Maj¹ kszta³t pod³u¿ny (3-3,5 cm d³ugoœci, szerokoœæ ok. 2
cm). Skórka od strony nas³onecznionej ma kolor czerwony z ciemnoczerwono-fioletowymi plamkami, po stronie zacienionej jest ¿ó³tozielona. Gdy owoc
jest w pe³ni dojrza³y, równie¿ i zacieniona strona przebarwia siê na czerwono.
Mi¹¿sz owocu ma kolor ciemno¿ó³ty, pestka ³atwo odchodzi od mi¹¿szu.
Pestka œliwki gubinki ró¿ni siê od pestek innych œliwek - jest bardzo w¹ska,
obustronnie ostro zakoñczona, w po³o¿eniu bocznym asymetryczna, co nadaje jej kszta³t pó³ksiê¿yca.
Owoce gubinki s¹ smaczne i aromatyczne. Nale¿y je jednak szybko
spo¿ytkowaæ, poniewa¿ owoce gubinki nie nadaj¹ siê do d³u¿szego transportu.
Owoce spo¿ywa siê w stanie surowym, gotuje i zamra¿a, nadaj¹ siê równie¿ do ciasta ze œliwkami bêd¹cego gubeñsk¹ specjalnoœci¹"
Pod wzglêdem botanicznym œliwa gubinka nale¿y do rodzaju Prunus,
obejmuj¹cego œliwy, œliwowiœnie, wiœnie i tarniny. Uwa¿ano j¹ niegdyœ za
podgatunek œliwy lubaszki (Prunus domestica subsp. insititia). Lubaszka
ma jednak pêdy z cierniami, owoce s¹ okr¹g³e i granatowe, o czerwonym
soku , a pestki eliptyczne i têpe na koñcach, nie oddzielaj¹ce siê ³atwo od
mi¹¿szu.
Jak podaje dr Krausch w dalszej czêœci swojego artyku³u, powo³uj¹c siê
na badania niemieckiej botaniczki, prof. Udelgard Körber-Grohne opublikowane w 1996 roku, w
ksi¹¿ce pt."Pflaumen, Kirschpflaumen, Schlehen. Heutige
Pflanzen und ihre Geschichte seit
der Frühzeit", œliwa gubinka nie
jest odmian¹ lubaszki, lecz œliwy
domowej (Prunus domestica
subsp. domestica syn. Prunus
domestica subsp. oeconomica),
Owoce œliwki gubinki po zbiorach
zaœ proponowana dla niej nazwa
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botaniczna to: Prunus domestica subsp. oeconomica var. odorata.
Poprzestañmy jednak na nazwie: œliwka gubinka.
Na zakoñczenie chcia³abym podzieliæ siê informacj¹, ¿e staraniem Stowarzyszenia "Wzgórza Gubiñskie" œliwka gubinka zosta³a wpisana w lipcu
2014 roku. jako produkt tradycyjny na listê prowadzon¹ przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to doœæ znacz¹cy krok w promocji gubinki,
jak i naszego miasta: http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-lubuskie/Sliwka-gubinka
Drodzy Gubinianie - dbajmy o nasz¹ gubinkê, poniewa¿ jest jedyna w
swoim rodzaju!
Marta Szymaniec-Kater - prezes Stowarzyszenia Wzgórza Gubiñskie

Literatura:
1. Gender Karl "Geschichte der Stadt Guben" 1925
2. Krausch Heinz-Dieter, dr "Bemerkenswerte Bume im Gubener Land",
w "Gubener Heimat Kalender" 1998 r., str. 56 - 57 "Niezwyk³e drzewa
Ziemi Gubeñskiej"
3. Seneta W. Dolatowski J. "Dendrologia" 2000
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Maj 1972. Kolejka do przejœcia granicznego stoi wzd³u¿ bloku przy ul. Westerplatte
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Pokonaæ têsknotê

B. „Hugo” Schollmayer w swojej przyczepie nad jeziorem Pinow. Fotografia z paŸdziernik
2013

Dlaczego mieszkaniec Heilbronn tak dobrze siê czuje nad jeziorem
Pinnow. Dwoje gubenian odnalaz³o siê w 1953 roku na obczyŸnie.
Od 13 lat regularnie odwiedzaj¹ stare k¹ty - miejsca swoich urodzin i
dorastania. Jedno z nich - Burghard, po opuszczeniu angielskiej niewoli uda³
siê do Minden w Westfalii. Christel, po komplikacjach wojennych trafi³a do
Quedlinburg. Znali siê od 1939 roku. Burghard ju¿ wówczas podkochiwa³ siê
w Christel, po wojnie straci³ wiarê, ¿e j¹ jeszcze kiedyœ zobaczy. Przez znajomych dowiedzia³ siê, ¿e Christel mieszka w Quedlinburg, nawi¹za³ wiêc z ni¹
kontakt. W 1953 roku oœwiadczy³ siê i dosz³o do zarêczyn. Christel pozosta³a
na zachodzie u narzeczonego. W 1954 roku wziêli œlub.
Od ponad 40 lat Burghard Schollmeyer mieszka z rodzin¹ w Heilbronn
(to ponad 500 km od Gubina - dop. red.). Ale zawsze têskni³. Dziœ 74 letni
mê¿czyzna, który urodzi³ siê w Szpitalu Noemi- Wilke-Stift Guben, a dorasta³ w pobli¿u koszar (w pobli¿u stacji PKP-dop. red.) w dzisiejszym Gubinie. - Po wojnie nie wróci³em do Guben. Miasto by³o podzielone, a w ruskiej
czêœci za Boga mieszkaæ nie chcia³em - mówi dziœ z pe³nym przekonaniem.
Kontaktu z Nys¹ jednak nie straci³, mia³ tu jeszcze licznych znajomych. Od
1979 do 1988 roku odwiedza³ Guben regularnie. W 1990 roku ponownie
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znów tu wróci³. Przedtem jednak zwróci³ siê na piœmie do zarz¹du miejsc
kempingowych z wnioskiem o przyznanie miejsca na kemping nad jeziorem
Pinnow (12 km od Gubina - dop. red.). Przed zjednoczeniem - jako mieszkaniec zachodnich Niemiec móg³bym otrzymaæ zgodê na kemping nad jeziorem Helenesee ko³o Frankfurtu n/O, ale to mi nie odpowiada³o - mówi rzeœki
emeryt. Zarz¹d miejsc kempingowych nie udzieli³ ¿adnej odpowiedzi. Zwróci³ siê wiêc do rady powiatu gubeñskiego. Wkrótce otrzyma³ informacje o
przydzieleniu mu miejsca nad jeziorem Pinnow. W pierwszych czterech latach Burghard Schollmayer regularnie spêdza³ urlop przez cztery tygodnie
roku nad jeziorem. Przyczepê kempingow¹ ka¿dego roku holowa³ z powrotem do Heilbronn. Od 1994 roku przyczepa na sta³e stoi nad jeziorem. Burghard nie potrafi uzasadniæ dlaczego i co go ci¹gnie w te strony. Jest jednak
pewny, ¿e musia³a to byæ têsknota za rodzinnymi stronami. Do tego dochodzi³y powracaj¹ce sny: p³ywa³em czêsto w Nysie i przez Nysê , widzia³em
dawne widoki. Odk¹d kiedy corocznie tu przybywam, sny mnie ju¿ nie nawiedzaj¹. Podœwiadomie chcia³em chyba wracaæ do Guben - tak s¹dzi po
namyœle. Od koñca kwietnia do koñca wrzeœnia Burghard przebywa nad
jeziorem. Jego ¿ona Christel woli pozostaæ w domu w Heilbronn. Tam czuje
siê najlepiej, blisko rodziny. Ona nie têskni tak, jak ja - mówi Hugo - jak go
wszyscy na terenie kempingu nazywaj¹. Dwoje z trójki dzieci - córka Brigitte i syn Frank-Udo odwiedzaj¹ go od kilku lat w Pinnow. - Moja ¿ona przyje¿d¿a corocznie pod koniec sierpnia i pozostaje do koñca wrzeœnia nad jeziorem. Pewnie kontroluje czy nie wyczyniam tu jakichœ g³upstw - ¿artuje
Hugo. Prawda jest jednak taka, ¿e przyje¿d¿a dlatego, ¿e w tym czasie jest
wysyp grzybów, które kocha zbieraæ - dodaje z uœmiechem. Ma³¿eñstwo ma
nad jeziorem licznych znajomych i przyjació³. Ten pe³en ¿ycia, pogodny emeryt cieszy siê, ¿e mo¿e znowu przebywaæ w domu. Najwa¿niejsze byæ u siebie, wszystko nie wa¿ne. Nie potrzebuje licznego towarzystwa wokó³ siebie.
I jak w domu, chêtnie siada na rower by zwiedzaæ okolice, najchêtniej las i
okolice Guben. Hugo dodaje, ¿e tu na wschodzie czuje siê bardziej wolny
(otwarty) ni¿ w Heilbronn. Od czego to zale¿y - nie potrafi wyt³umaczyæ. W
ka¿dy wieczór s³ucha muzyki w swojej przyczepie. Nie nudzi siê nigdy. Ma
ponad 300 tytu³ów nagranych na CD, zestawionych wg w³asnego upodobania. Co prawda gotowaæ siê nie nauczy³, ale z g³odu nie przymiera. - Sma¿one kartofle zawsze mi siê udaj¹, a resztê mo¿na kupiæ w puszkach - mówi
œmiej¹c siê. Odk¹d „Hugo” ma sta³e miejsce mad jeziorem Pinnow, regularnie tu urlopuje i wierzy, ¿e tak bêdzie jeszcze przez d³ugie lata. Jednego
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tylko ¿a³uje, ¿e gastronomia zapomnia³a o jeziorze Pinnow.
Artyku³ pochodzi z Lausitzer Rundschau lipiec 2003r. Autor Jana Pozar

Od redakcji: Burgharda "Hugo" Schollmeyera poznaliœmy oko³o 2009
roku. Odwiedzi³ Izbê Muzealn¹ pierwszy raz. Od tej pory sta³ siê codziennym goœciem. Urodzi³ siê w tym mieœcie w 1928 roku, mieszka³ w nim do
koñca wojny. Któ¿ zatem móg³ nam powiedzieæ wiêcej o przedwojennym Gubinie? Ka¿da jego wizyta u nas sprowadza³a siê do pytañ i odpowiedzi na
nurtuj¹ce nas pytania. Poœrednikiem zawsze by³ Zygfryd Gwizdalski. Panowie szczególnie szybko i dobrze dogadywali siê. Ka¿dego roku, oko³o pierwszych dni maja, Hugo "meldowa³" swoje przybycie nad jezioro Pinow, pod
koniec wrzeœnia ¿egnaliœmy siê na kilka miesiêcy. I tak przez kilka kolejnych lat, a¿ do wrzeœnia 2013 roku. „Hugo” podj¹³ decyzjê o likwidacji siedziby nad jeziorem, tak¿e o tym, ¿e jego regularne wizyty w ukochanym
mieœcie dobieg³y koñca. No có¿, wiek robi swoje.
Wytrzyma³ do sierpnia tego roku. Pewnego poranka, na krzeœle przy
wejœciu do Izby Muzealnej, zobaczy³em siedz¹cego Hugo. Czeka³ na otwarcie pomieszczeñ. - Wiedzia³em, ¿e muszê tu jeszcze raz przyjechaæ, jeszcze
mam si³ê. Bo jak ¿yæ bez rodzinnego miasta. By³a to kolejna niespodzianka
dla wszystkich. Jeszcze jedna w wykonaniu „Hugo”. (sp)
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To ju¿ historia ...
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Z historii garnizonu Gubin

Jednostka Wojskowa 2429
2 batalion rozpoznawczy - 58 kompania rozpoznawcza 6 Kresowy batalion rozpoznawczy
2 Batalion Rozpoznawczy sformowany zosta³ w Torzymiu wg etatu Nr 5/
81, o stanie osobowym 164 wojskowych i 10 kontraktowych jako pododdzia³
rozpoznawczy nowo formowanej 19 Dywizji Zmechanizowanej. Jesieni¹ 1951
roku zosta³ przeniesiony z Torzymia do S³ubic, do koszar przy ul. gen. Œwierczewskiego 131. W grudniu 1952 roku batalion przeformowano na etat Nr 5/
103 o stanie 220 ¿o³nierzy i 3 pracowników kontraktowych2. Zmniejszono
stan osobowy jednostki i ograniczono liczbê czo³gów do piêciu T-34/85. Rok
póŸniej przeniesiono jednostkê ze S³ubic do Kostrzyna3.
Struktura batalionu rozpoznawczego 19 Dywizji Zmechanizowanej:
> dowództwo i sztab batalionu
> kompania motocykli
> kompania czo³gów œrednich
> kompania piechoty zmotoryzowanej
> pluton saperów
> pluton zaopatrzenia
19 wrzeœnia 1955 roku, Minister Obrony Narodowej rozkazem Nr 0058/
0rg. nakaza³ przenieœæ 19 Dywizjê Zmechanizowan¹ na etaty dywizji pancernej z terminem zakoñczenia przeformowania do 20 grudnia 1955 roku.
Jednoczeœnie dywizja zosta³a wy³¹czona ze sk³adu 2 Korpusu Armijnego w
Poznaniu i podporz¹dkowana dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego we
Wroc³awiu4. 2 Batalion Rozpoznawczy w Kostrzynie otrzyma³ etat nr 5/163.
Dzia³ania batalionu w czerwcu 1956 roku
W czerwcu 1956 roku, bêd¹cy w sk³adzie 19 Dywizji Pancernej, 2 Batalion Rozpoznawczy szkoli³ siê na poligonie OC Biedrusko. W po³udnie, 28
czerwca w 19 DPanc og³oszono alarm bojowy. O godz. 14:00 28 czerwca
jednostki dywizji osi¹gnê³y gotowoœæ bojow¹. O godz. 14:30, na rozkaz szefa
Sztabu Generalnego, 19 Dywizja Pancerna rozpoczê³a marsz w kierunku
Poznania.
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Na rozkaz dowódcy dywizji, 2 Batalion Rozpoznawczy odszed³ do dyspozycji dowódcy pu³ku KBW i otrzyma³ zadanie nie dopuœciæ "prowokatorów"5
od strony torów kolejowych i ogródków dzia³kowych u zbiegu ulic Roosevelta i D¹browskiego oraz Mostu Teatralnego.
Batalion, wraz z przydzielonymi do niego jako desant ¿o³nierzami 12
Dywizjonu Artylerii Rakietowej, zosta³ podzielony na trzy grupy. Pierwsza
grupa w sk³adzie: 2 czo³gi z piechot¹ pozosta³a na miejscu. Druga grupa w
sk³adzie: 2 czo³gi, 1 BTR, jeden pluton motocykli przeznaczona zosta³a do
ochrony stacji kolejowej Poznañ Górczyn i Centralnej Sk³adnicy Wojskowej
Sprzêtu Motorowego. Trzecia grupa w sk³adzie: 2 czo³gi z desantem piechoty, mia³a za zadanie nie dopuœciæ do rozruchów w rejonie zak³adów ZISPO u
wylotu ul. Dzier¿yñskiego. Od wieczora 28 czerwca dzia³anie batalionu wspiera³ dzia³aj¹cy jako piechota, 66 Batalion Saperów.
30 czerwca dowódca 19 DPanc. wycofa³ z Poznania swoje oddzia³y w
dwóch turach. O godz. 21:00 rozpocz¹³ wycofanie 2 Batalion Rozpoznawczy.
Na OC Biedrusku zeœrodkowa³ siê ok. godz. 1:00 1 lipca.
W wyniku dzia³añ na terenie Poznania ranni zostali nastêpuj¹cy ¿o³nierze
batalionu6: sier¿. Zdzis³aw Przybycieñ7, kpr. Staszyszyn8, szer. Jan Michalik9.
W 1957 roku 19 Dywizja Pancern¹10 przeformowywano w 5 Dywizjê Pancern¹. W jej sk³adzie pozosta³ 2 Batalion Rozpoznawczy o etacie Nr 5/199 - 259
¿o³nierzy i 1 pracownik cywilny. Struktura etatowa z 1957 roku przetrwa³a
tylko rok. W terminie do 1 grudnia 1958 roku, na podstawie rozkazu MON nr
0010/Org. z 2 paŸdziernika 1958 roku batalion otrzyma³ etat 5/242.
Struktura batalionu w 5 DPanc.:
> dowództwo i sztab batalionu
> kompania rozpoznawcza
> kompania czo³gów œrednich
> kompania piechoty zmotoryzowanej
> pluton przeciwlotniczy
> pluton motocykli i samochodów osobowo-terenowych
> pluton ³¹cznoœci
Stan etatowy wynosi³ 262 ¿o³nierzy. Sprzêt bojowy batalionu stanowi³o:
10 czo³gów œrednich T-34/85, a od listopada 1957 roku 7 czo³gów œrednich T34/85 i 3 czo³gi p³ywaj¹ce PT-76 oraz 3 transportery opancerzone BTR-40.
8 maja 1960 roku gen.bryg. Wac³aw Czy¿ewski wrêczy³ dowódcy batalionu sztandar.
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58 kompania rozpoznawcza
Latem 1961 roku 2 Batalion Rozpoznawczy przeformowano w 58 Kompaniê Rozpoznawcz¹ wg etatu 5/270 o stanie osobowym 96 wojskowych11. Kompaniê dyslokowano transportem kolejowym i rozmieszczono w bloku nr 3 w
kompleksie koszarowym nr 2574 w Komorowie. Jesieni¹ 1963 roku pododdzia³ przeniesiony12 zosta³ do kompleksu koszarowego "przy stacji". Dowódc¹
kompanii zosta³ kpt. Mieczys³aw Nowak.
W jej sk³adzie znajdowa³y siê:
> pluton transporterów opancerzonych
> pluton motocykli
> pluton czo³gów œrednich (3 czo³gi T-34)
> pluton czo³gów p³ywaj¹cych (3 czo³gi p³ywaj¹ce PT-76)
> dru¿yna naprawy wozów bojowych i samochodów
> dru¿yna gospodarcza
Kompania liczy³a 96 ¿o³nierzy, 6 transporterów opancerzonych BTR-40,
trzy czo³gi T-34 i trzy czo³gi PT-76
Kompania powtórnie rozwiniêta do batalionu
Kolejna reorganizacja jednostek rozpoznawczych mia³a miejsce we wrzeœniu 1968 roku. Rozpoczêto przeformowanie 58 kompanii do szczebla batalionu.
Dowódc¹ nowo utworzonej jednostki zosta³ mjr dypl. Mieczys³aw Nowak, a szefem sztabu - kpt. Tadeusz Sawrasewicz. Na dowódcê kompanii czo³gów p³ywaj¹cych wyznaczono porucznika Jana Krystka. 2 stycznia 1969 roku batalion przyst¹pi³ do szkolenia programowego ju¿ w nowej strukturze organizacyjnej. W
1970 roku w strukturze batalionu powsta³a kompania specjalna. 17 sierpnia
1974 roku dru¿yna dowodzona przez ppor. Stanis³awa Ratajczyka zdoby³a Puchar Dowódcy ŒOW i 1 miejsce w Wieloboju Rozpoznawczym na szczeblu okrêgu. W po³owie lat 70. zreorganizowano 2 kompaniê rozpoznawcz¹. W miejsce
czo³gów PT-76 wprowadzono bojowe wozy piechoty BWP-1.
W 1983 roku 2 kompania rozpoznawcza zdoby³a puchar i tytu³ "Przoduj¹cego Pododdzia³u Saskiego Zwi¹zku Taktycznego"
Struktura organizacyjna batalionu w latach 80.:
> dowództwo batalionu13
> sztab batalionu
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> sekcja polityczna14
> kwatermistrzostwo
s³u¿by techniczne
1 kompania rozpoznawcza15
- 3 plutony rozpoznawcze (po 3 BRDM-2)
- pluton p³etwonurków
2 kompania rozpoznawcza16
- 3 plutony rozpoznawcze (po 3 BWP-1)
-1 pluton rozpoznawczy (3 BWR1)
kompania rozpoznania radioelektronicznego17
- grupa analizy danych (autobus sztabowy AS-1)
- pluton nas³uchu ARO KU 4 (2 aparatownie ARO KU 4 na samochodzie Star)
- pluton namiaru R-363 (3 namierniki R-363 "ORLENOK" na samochodzie Kraz)
- pluton namiaru NRS (3 namierniki NRS na samochodzie osob.-teren. GAZ)
kompania specjalna18
- zespó³ dowodzenia dzia³aniami specjalnymi
- 5 grup rozpoznawczych
> pluton technicznego rozpoznania pola walki (3 PSNR-1 na BRDM-1)19
> pluton ³¹cznoœci20
> pluton zaopatrzenia21
> pluton remontowy
> pluton medyczny
Batalion w stanie wojennym 1981 roku
W jednostkach wojskowych dywizji o godz. 4:00 wprowadzono „stan zagro¿enia wojennego w miejscu sta³ej dyslokacji”. Po godz. 5:00 2 Batalion
Rozpoznawczy rozpocz¹³ marsz w kierunku Poznania po drodze: Sulechów,
Œwiebodzin, Biedrusko. W Biedrusku dowódca batalionu, mjr Andrzej Gil
uaktualni³ zadanie maszeruj¹cemu wtedy na czele batalionu dowódcy 2 kompanii rozpoznawczej, ppor. Miros³awowi Szy³kowskiemu i nakaza³ maszerowaæ na Dziewicz¹ Górê w Czerwonaku. W godzinach wieczornych batalion
osi¹gn¹³ docelowy rejon i przyst¹pi³ do organizowania obozowiska. Po kilku
dniach stan osobowy jednostki zakwaterowany zosta³ w szkole podstawowej
w Czerwonaku. Czêœæ sprzêtu bojowego przedyslokowano na szkolne boisko
sportowe. Niewielka iloœci ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej pe³ni³a s³u¿bê na
posterunkach zaporowych wzmacniaj¹c posterunki MO. Wiêkszoœæ szkoli³a
siê, realizuj¹c zastêpczy plan szkolenia lub obs³ugiwa³a sprzêt.
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¯o³nierze kompanii specjalnej w stanie wojennym brali udzia³ w s³u¿bie
patrolowej w Poznaniu. Uczestniczyli równie¿ w akcji "Semafor" polegaj¹cej
na zabezpieczeniu przejazdów poci¹gów towarowych przed kradzie¿ami noc¹,
w lasach i poszukiwanie ³upów w kryjówkach. Obszarem dzia³ania kompanii
specjalnej by³y szlaki kolejowe ko³o S³ubic - granica z NRD.
W 1982 roku batalion ponownie pojecha³ pe³niæ s³u¿bê patrolow¹ w Poznaniu. Pe³ni³ j¹ wspólnie z 5 Pu³kiem Artylerii Przeciwlotniczej i kompaniami
rozpoznawczymi pu³ków ogólnowojskowych. Sztab batalionu stacjonowa³ na
poligonie w Biedrusku. Zakoñczenie s³u¿by zbieg³o siê z wycofywaniem do
garnizonu transporterów opancerzonych SKOT-2AP pozostawionych do
wzmocnienia pododdzia³ów patroluj¹cych22. Marsz "na ko³ach" na SKOT-ach
wykona³a 2 kompania rozpoznawcza.
W 1983 roku 2 kompania rozpoznawcza zdoby³a puchar i tytu³ "Przoduj¹cego Pododdzia³u Saskiego Zwi¹zku Taktycznego".
Baza szkoleniowa
Batalion dysponowa³ doœæ bogat¹ baz¹ szkoleniow¹. Wspólnie z 73 Pu³kiem Czo³gów u¿ytkowa³ strzelnicê w Jaromirowicach. Przed strzelnic¹ 2
kompania rozpoznawcza posiada³a oœrodek szkolenia dzia³onowych operatorów. By³ to miniaturowy poligon z ruchomymi celami i dwoma stanowiskami: jedno, p³ytsze na BWP i drugie przystosowane do trena¿era ppk zamontowanego na Zi³ 151. Obok, do dyspozycji pododdzia³ów znajdowa³ siê oœrodek sprawnoœci fizycznej.
Na po³udniowej podstawie lotniska przygotowana by³a rubie¿ posterunków obserwacyjnych. Rozbudowany by³ posterunek w kominie i pod korzeniem. Znajdowa³o siê te¿ tam kilka ziemnych posterunków zakrytych i odkrytych. Na stronie zachodniej lotniska, w latach 80. XX w. rozpoczêto budowê placu treningów ogniowych (PTO) z systemem stanowisk ogniowych,
rubie¿ami celów ukazuj¹cych siê i ruchomych z wie¿¹ sterownicz¹. Kompania rozpoznania radioelektronicznego dysponowa³a oœrodkiem symulacji pola
antenowego, a kompania rozpoznawcza rozbudowan¹ baz¹ rozpoznawcz¹.
Batalion otrzymywa³ przynajmniej raz w miesi¹cu przydzia³ Dywizyjnego Oœrodka Szkolenia Ogniowego Bie¿yce. Prowadzi³ tam szkolenie za³óg
bojowych wozów piechoty BWP-1 i samochodów pancernych BRDM-2.
Szkolenie poligonowe organizowano zazwyczaj dwa razy w roku na OC
Wêdrzyn. W okresie zimowym przeprowadzano tzw. zimow¹ szko³ê ognia, a
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latem organizowano taktyczne
æwiczenia kompanijne i batalionowe. Corocznie organizowano zawody u¿yteczno bojowe dru¿yn rozpoznawczych.
Batalion kwaterowa³ w Oœrodku
Rozpoznawczym. Rozpoczêcie szkolenia poligonowego w Wêdrzynie. Od lewej:por.
Kadra od dowódcy M.Szy³kowski, por. Z.Ratajczak, chor J.Gajda, sier¿. J.Chamienia,
kompanii wzwy¿ ppor. M.Szyszkiewicz
zakwaterowana
by³a w baraku, a pozostali ¿o³nierze na obozowisku namiotowym. Powrót z
poligonu letniego realizowa³o siê marszem pieszym. ¯o³nierze nieœli na sobie
oporz¹dzenie etatowe pe³ne. Trasa podzielona by³a na dwa etapy. W pierwszym dniu dochodzono do Odry, a w kolejnym do MSD.
Batalion w Komorowie
Na pocz¹tku lat 90., w zwi¹zku z przedyslokowaniem 27 pu³ku czo³gów
do garnizonu Opole, batalion przeniesiony zosta³ z kompleksu koszarowego
2549 w Gubinie do kompleksu nr 2575 w Komorowie przy ul. Waszkiewicza
257. W 1994 roku rozformowana zosta³a kompania specjalna.
Jako 6 Kresowy Batalion Rozpoznawczy
W 1995 roku batalion przemianowany zosta³ na 6 Kresowy Batalion
Rozpoznawczy im. gen. Józefa Hallera23. 20 maja 1995 roku przyj¹³ tradycje
pu³ków kawaleryjskich:
> 6 pu³ku strzelców konnych Królestwa Kongresowego - 1831
> 1 pu³ku szwole¿erów Armii gen. Józefa Hallera - 1918-1919
> 3 pu³ku szwole¿erów Armii gen. Józefa Hallera - 1919
> 4 pu³ku dragonów Armii gen. Józefa Hallera - 1919
> 4 pu³ku strzelców konnych - 1919-1920
> 6 Pu³ku Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanis³awa ¯ó³kiewskiego - 1920-1939
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Symbole 6 Batalionu Rozpoznawczego
Sztandar
26 paŸdziernika 1995 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wa³êsa nada³
batalionowi sztandar ufundowany przez Spo³eczny Komitet Fundacji Sztandaru24.
11 listopada 1995 roku, na rynku w Lubsku, dowódca 5 Kresowej Dywizji
Zmechanizowanej, genera³ brygady Zbigniew Jab³oñski, w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, dokona³ aktu wrêczenia nowego sztandaru dowódcy
jednostki podpu³kownikowi dyplomowanemu Andrzejowi Kuœnierkowi. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Danuta Urbañczyk i by³y ¿o³nierz 6 pu³ku
strzelców konnych, podchor¹¿y rezerwy W³adys³aw KuŸniar.
Na stronie g³ównej sztandaru wyhaftowana jest cyfra 6 oznaczaj¹ca numer
batalionu. Na odwrotnej stronie sztandaru widnieje herb Lubska - fundatora
sztandaru, a w dalszej kolejnoœci odznaka pami¹tkowa 6 Kresowego Batalionu
Rozpoznawczego im. gen. Józefa Hallera, herb rodowy hetmana wielkiego koronnego Stanis³awa ¯ó³kiewskiego - patrona 6 pu³ku strzelców konnych oraz
herb Gubina nawi¹zuj¹cy do miejsca stacjonowania jednostki. Autorem projektu sztandaru by³ mjr Jan Rostkowski25.
Dowódcy jednostki
¢ kpt. Krzysztof Beski - od 01.09.1951
¢ kpt. Tadeusz Giba³a - do 20.02.1953
¢ kpt. Tadeusz Moczulski - od 20.02.1953
¢ mjr Król
¢ mjr Zbigniew Stachowicz - 1957
¢ mjr Tasarek - do 1968
¢ mjr Mieczys³aw Nowak (1968 - 1973)
¢ mjr Tadeusz Sawrasewicz (1973 - 1975)
¢ mjr dypl. Piotr Witkowski (1975 - 1976)
¢ mjr dypl. Romuald Œmigielski (1976 - 1978)
¢ mjr dypl. Jan Krystek (1978 - 1980)
¢ mjr dypl. Andrzej Gil (1980 - 1983)
¢ mjr dypl. Kazimierz Pokora (1983 - 1985)
¢ mjr dypl. Witold Busz (1985 - 1988)
¢ mjr dypl. Marian Dempniak (1988 - 1990)
¢ pp³k dypl. Sergiusz Babaczenko (1990 - 1993)
¢ pp³k dypl. Andrzej Kuœnierek (1993 - 1998)
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6 Kresowy Batalion Rozpoznawczy im. gen. Józefa Hallera rozwi¹zano w
1998 roku.
Jerzy Chamienia
Rozkaz Nr 00129/Oper. Ministra Obrony Narodowej z 18 paŸdziernika 1951 roku.
2
Rozkaz Nr 0082/Org. Ministra Obrony Narodowej z 4 grudnia 1952 roku.
3
Zarz¹dzenie Nr 00128/Org. szefa Sztabu Generalnego WP z 21 listopada 1953 roku.
4
W listopadzie 1955 roku przeformowany w 2 Korpus Pancerny
5
Pisownia zgodna ze "Sprawozdaniem dowódcy 2 KPanc w akcji w Poznaniu".
6
Wszyscy oni byli hospitalizowani w 111 Wojskowym Szpitalu Rejonowym
7
Szef zaopatrzenia MPS - postrza³ przedramienia prawego
8
Z kompanii piechoty zmotoryzowanej - ciê¿ki postrza³ klatki piersiowej
9
Z kompanii piechoty zmotoryzowanej - zranienie nosa
10
Rozkaz Nr 0025/Org. Ministra Obrony Narodowej z 2 kwietnia 1957 roku
11
Zarz¹dzenie Nr 059/Org. szefa Sztabu Generalnego WP z 15 lipca oraz zarz¹dzenie szefa Sztabu SOW nr 030/Org z 27 lipca 1961 roku
12
Rozkaz Nr 089 dowódcy Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego z 21 wrzeœnia 1963 roku
13
dowództwo i sztab batalionu rozmieszczony by³ na parterze po prawej stronie
14
Sekcja polityczna rozmieszczona by³a w klubie ¿o³nierskim nad sto³ówk¹- wejœcie po prawej stronie
15
1 kr rozmieszczona by³a na 2 piêtrze po prawej stronie
16
2 kr rozmieszczona by³a na 2 piêtrze po lewej stronie
17
krrel rozmieszczona by³a na pierwszym piêtrze po lewej stronie
18
kspec rozmieszczona by³a na pierwszym piêtrze po prawej stronie
19
Podporz¹dkowany gospodarczo 1 kompanii rozpoznawczej
20
Podporz¹dkowany gospodarczo kompanii rozpoznania radioelektronicznego
21
Pluton zaopatrzenia rozmieszczony by³ na parterze po lewej stronie
22
Pojazdy te pochodzi³y z kompanii piechoty gubiñskich pu³ków czo³gów, stacjonowa³y w parku wozów bojowych w Biedrusku i nie by³y u¿ywane
na ulicach Poznania.
23
Decyzja Nr 57/MON z 15 maja 1995 roku
24
Dziennik Rozkazów MON z 1996 r., poz. 110
1

Kresowiak" Nr 50 (80) X-XI 1995, miesiêcznik 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej s.5

25

Gubin, pocz. lat 70-tych XX wieku. Foto J.Wróbel
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Z historii WOP w Gubinie
Gubin to kiedyœ, du¿y garnizon wojskowy. Wiêkszoœæ mieszkañców
kojarzy go z jednostkami 19., a potem 5. Dywizji. Nale¿y jednak oddaæ
czeœæ i prawdê historyczn¹ tym, co w 1945 roku tworzyli sta³y, wojskowy garnizon. Garnizon, który nadawa³ wysok¹ pozycjê naszemu miastu przez wiele, wiele lat.
¯o³nierze Wojsk Ochrony Pogranicza przybyli do naszego miasta w listopadzie 1945 roku. Nie ma jednak pe³nego opracowania opisuj¹cego losy tej
formacji w Gubinie. Co prawda panowie: Andrzej B³a¿ej, Józef Ostrowski i
Zygmunt Traczyk w swoich publikacjach podaj¹ informacje zwi¹zane z tym
tematem. Jednak s¹ one niestety niepe³ne, a i czêsto nie maj¹ potwierdzenia
w dokumentach zgromadzonych w Archiwum Stra¿y Granicznej i w zasobach IPN. Autorzy poni¿szego artyku³u bêd¹ starali siê lukê tê zape³niæ.
WOP w Gubinie - przejœciowe punkty kontrolne nr 4 i 5
We wrzeœniu 1945 roku, rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 0245/org., utworzono Wojska Ochrony Pogranicza. Rozkaz nakazywa³ miêdzy innymi sformowanie na terenie Okrêgu Wojskowego Poznañ
Oddzia³ Ochrony Pogranicza nr 2 (poprzednik Lubuskiej Brygady WOP) z
piêcioma komendami odcinków - ka¿da po piêæ stra¿nic. Pomija³ jednak
kwestie organizacji kontroli ruchu granicznego. Dopiero rozkazem Naczelnego Dowództwa WP nr 0304/org. z 28 paŸdziernika 1945 roku nakazano
sformowaæ 51 przejœciowych punktów kontrolnych do kontroli granicznego
ruchu osobowego i towarowego.
Przejœciowe Punkty Kontrolne (PPK), ze wzglêdu na przewidywane nasilenie ruchu granicznego, podzielono na trzy kategorie, które ró¿ni³y siê
wielkoœci¹ sk³adu osobowego. PPK kat. I - wed³ug etatu 8/10 liczy³ 36 ludzi,
w tym 3 pracowników cywilnych; PPK kat. II - wed³ug etatu 8/11 liczy³ 19
ludzi, w tym 2 pracowników wojskowych; PPK kat. III - wed³ug etatu 8/12
liczy³ 11 ludzi, w tym 1 pracownik cywilny.
Dowódca Okrêgu Wojskowego Poznañ, rozkazem organizacyjnym nr 2 z
8 listopada 1945 roku, nakaza³ sformowaæ na terenie Gubina dwa Przejœciowe Punkty Kontrolne kategorii III wed³ug etatu 8/12. PPK nr 4 kolejowy
nakaza³ rozmieœciæ w okolicach wioski Zamsz, a drogowy nr 5 przy moœcie
na Nysie. Termin zakoñczenia formowania planowano na 15 listopada 1945

76 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

roku. ¯o³nierzy mia³ wyznaczyæ dowódca 5 Dywizji Piechoty1. Rozkazem
personalnym Wydzia³u WOP Okrêgu Poznañ nr 2 z 19 grudnia 1945 roku
por. Stefan Zalewski2 zosta³ wyznaczony na stanowisko dowódcy kolejowego
PPK nr 4, a rozkazem personalnym Wydzia³u WOP Okrêgu Poznañ nr 3 z
17 stycznia 1946 roku kpt. Micha³ Studziñski3 zosta³ dowódc¹ drogowego
PPK nr 54.
Faktycznie obsady PPK Gubin rozmieszczone zosta³y w Gubinie w koszarach przy ul. Wyzwolenia i zakwaterowane w 6-7 osobowych pokojach.
Dowództwo posiada³o dwa pomieszczenia kancelaryjne. Jako, ¿e most w
miescie na Nysie w 1946 roku by³ rozebrany, 18 lutego 1946 roku szef Wydzia³u WOP mjr Kêpiñski nakaza³ dowódcy PPK nr 5 pe³niæ s³u¿bê w rejonie mostu kolejowego, ale i wysy³aæ patrole do centrum miasta. Nakaza³ te¿
dowódcy drogowego PPK „wróciæ na swoje stanowisko”5.
Jesieni¹ 1946 roku przeprowadzono reorganizacjê jednostek WOP. Jej
podstawê stanowi³ rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 0153/org. z 21
wrzeœnia 1946 roku. Poleca³ on w terminie do 1 listopada 1946 roku dokonaæ zmian w strukturze organizacyjnej centralnych i terenowych ogniw
dowodzenia WOP6. Na jego podstawie dokonano reorganizacji funkcjonuj¹cych wówczas przejœciowych punktów kontrolnych. Utworzono PPK trzech
kategorii (A, B, C).
Gubiñski kolejowy PPK podniesiono do kategorii B wed³ug etatu 7/11 o
stanie 33 wojskowych i 2 kontraktowych7.
Drogowe PPK przeformowano do kategorii C wed³ug etatu 7/12 o stanie
18 wojskowych i 1 kontraktowy8.
W niespe³na szeœæ miesiêcy po pierwszej reorganizacji, 13 lutego 1947
roku ukaza³ siê rozkaz NDWP nr 077/org., w którym zarz¹dzano przeprowadzenie dalszych zmian w strukturze organizacyjnej WOP.
Nowoœci¹ by³o wprowadzenie czwartej kategorii (D) o stanie osobowym
13 wojskowych i 1 pracownik cywilny.
Zgodnie z rozkazem Departamentu WOP nr 013/org. i pismem Departamentu WOP nr 0576/47 z 21 marca 1947 roku o reorganizacji WOP, Odzia³
Poznañski WOP nr 2 przeszed³ z dniem 10 kwietnia 1947 roku z etatu nr 7/
2 na etat nr 7/21 o stanie osobowym: oficerów -110, podoficerów - 184, szeregowych - 568. Razem 862 ¿o³nierzy i 12 kontraktowych. Dowódca Okrêgu
Wojskowego Poznañ nakaza³: […] do 15 kwietnia 1947 roku przenieœæ przejœciowy punkt kontrolny kategorii C w Gubinie z etatu 7/12 na etat 7/35
kategorii D o stanie osobowym 13 wojskowych i 1 kontraktowy9.
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Widok na Niemcy, na pierwszym planie pó³nocny most kolejowy. Tu przed laty funkcjonowa³
pierwszy po wojnie Przejœciowy Punkt Kontrolny - fotografia wspó³czesna

Z dniem 1 kwietnia 1947 roku PPK Gubin drogowy zosta³ przesuniêty z
Gubina do Krosna Odrzañskiego10 i rozpocz¹³ wype³niaæ rolê rzecznego przejœciowego punktu kontrolnego11.
Kolejowy PPK nr 4 kategorii B pozosta³ przy poprzednim stanie 33 wojskowych 2 kontraktowych.
Tok pe³nienia s³u¿by na kolejowym PPK przewidywa³ cykl 24 godzinny.
S³u¿bê pe³nili:
- na stacji: oficer kontrolny, podoficer kontrolny, patrol - 2 ¿o³nierzy
- przy moœcie kolejowym: posterunek mostowy - 3 ¿o³nierzy
- w koszarach: s³u¿ba wewnêtrzna - 2 ludzi, patrol lotny do dyspozycji
oficera kontrolnego - 3 ¿o³nierzy
Zadaniem oficera kontrolnego by³o pe³niæ s³u¿bê graniczn¹ na stacji kolejowej Gubin. Kontrolowa³ on osoby przekraczaj¹ce granice na podstawie
paszportów i przepustek o ma³ym ruchu granicznym, niemieckie obs³ugi
transportów, rosyjskich konwojentów oraz polskich pilotów konwojuj¹cych
transporty i pracowników kolejowego punktu zdawczo odbiorczego w Guben. Przeprowadza³ te¿ kontrolê przyjezdnych repatriantów z PZM Lipsk.
Natê¿enie ruchu granicznego obrazuj¹ liczby zawarte w sprawozdaniu
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kierownika PPK Gubin z czerwca 1947 roku. Kapitan Aleksander ¯ywiecki meldowa³:12
W ubieg³ym miesi¹cu wpuszczono:
- na podstawie paszportów - 8 osób
- na podstawie przepustek o ma³ym ruchu granicznym - 6652 osoby
Odprawiono poci¹gów:
- do Polski - 135
- z Polski - 138
S¹ to zazwyczaj poci¹gi towarowe. Do Polski wje¿d¿aj¹ wagony z ¿elazem, konstrukcjami mostowymi, podk³adami szyn kolejowych itp. Z Polski
wyje¿d¿aj¹ wagony puste. Zdarzaj¹ siê te¿ poci¹gi wojsk Armii Radzieckiej. Dwa razy na dobê granicê przekracza³a lokomotywa z brankardem wioz¹ca kolejarzy do punktu zdawczo - odbiorczego w Guben.
Przestêpstw granicznych - 24 osoby zatrzymane.
Do towarów wymycanych z kraju nale¿a³y: t³uszcze, a do przemycanych
tekstylia, medykamenty i wyroby radiofoniczne. Przemytnicy rekrutowali
siê g³ównie z niemieckich i radzieckich obs³ug poci¹gów. Przekazywanie
przestêpców granicznych nastêpowa³o na moœcie kolejowym.
Latem 1947 roku przejœciowe punkty kontrolne przemianowano na graniczne placówki kontrolne. W Gubinie pozosta³a kolejowa Graniczna Placówka Kontrolna nr 5 pod dowództwem by³ego dowódcy PPK nr 4 kpt. Aleksandra ¯ywickiego.
Ale to jednak ju¿ temat na nastêpny artyku³.
Autorzy:
Dorota Arseniuk-Siwczyk - córka d³ugoletniego dowódcy Granicznej Placówki
Kontrolnej w Gubinie p³k. Józefa Arseniuka.
Miros³aw Szy³kowski - gubinianin, emerytowany oficer WP, mieszkaj¹cy obecnie w
Szczecinie nieopodal Archiwum Stra¿y Granicznej.

ASGr., sygn.327/2. Rozkaz organizacyjny dowódcy OW Poznañ nr 2.
Stefan Zalewski, ur. 22 sierpnia 1919 w Warszawie.
Micha³ Studziñski, ur.13.11.1899 roku w Wólce pow. M³awa.
4
ASGr., sygn. 327/42
5
ASGr., sygn. 327/27. Wytyczne szef wydzia³u WOP mjr. Kêpiñskiego.
6
Dominiczak s. 59
7
ASGr., sygn. 327/27. Rozkaz organizacyjny NDWP nr 0153/org. z 21 listopada 1946
8
ASGr., sygn. 327/27. Rozkaz organizacyjny NDWP nr 0153/org. z 21 listopada 1946 roku.
9
ASGr., sygn.328/1. Rozkaz organizacyjny dowódcy OW Poznañ nr 046/org.
10
ASGr., sygn.328/3. Sprawozdanie o przeformowaniu Poznañskiego Oddzia³u WOP nr 2 z 10 czerwca 1947 roku.
11
Rozkazem MBP nr 043/org. z 3.06.1950 roku rozformowano rzeczny GPK Mi³ów (patrz: zespó³ arch. D WOP. sygn. 2825/1 k.63. Rejestr g³ówny
jednostek WOP)
12
ASGr., sygn. 328/29, k.77-80. Sprawozdania sytuacyjne GPK nr 5/47
1
2
3
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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 ¿yciorys postaci znanej nie tylko wiernym z parafii pw. Trójcy Œw., ale wielu
mieszkañcom Ziemi Gubiñskiej.

Ks. kanonik Jan Guss
Urodzi³ siê 18 kwietnia 1936 roku w G³omsku
(parafia œw. Marii Magdaleny w Zakrzewie, ówczeœnie Wolna Pra³atura Pilska). Sakramentu chrztu
œw. udzieli³ mu znany duszpasterz i dzia³acz polonijny, ks. dr Boles³aw Domañski. Do szko³y podstawowej uczêszcza³ w rodzinnej miejscowoœci, do gimnazjum zaœ w Ni¿szym Seminarium Duchownym w
S³upsku.
Po uzyskaniu œwiadectwa dojrza³oœci w 1955
roku wst¹pi³ do Gorzowskiego Wy¿szego Seminarium Duchownego w Goscikowie-Parady¿u., gdzie
odby³ studia filozoficzne, a nastepnie teologiczne w
Gorzowie Wielkopolskim.
Na kap³ana zosta³ wyœwiêcony w Koœciele Mariackim w S³upsku przez biskupa Jerzego Strobe 14 maja 1961 roku. W latach
1972-1977 kontynuowa³ studia na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie,
zakoñczone magisterium na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem ks.
prof. Józefa Myœkowa, dziekana Wydzia³u.
Jako wikariusz pracowa³ w Bogdañcu, Gardnie Wielkiej, Szczecinie-Niebuszewie oraz Czerwiñsku k. Zielonej Góry.
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Proboszczem by³ pocz¹tkowo w Sieniawie ¯arskiej, od 1984 roku nominowany na stanowisko proboszcza parafii pw. Trójcy Œwiêtej w Gubinie.
We wstêpie do ksi¹¿ki "Budownictwo sakralne parafii Œwiêtej trójcy w
Gubinie", wydanej w 2000 roku pisze miedzy innymi: „(…) Jako diakon
gorzowskiego Wy¿szego Seminarium Duchownego, zanim otrzyma³em œwiêcenia kap³añskie dnia 14 maja 1961 roku, na swojej pami¹tce Mszy œw.
prymicyjnej umieœci³em s³owa z hymnu Magnificat:
„Uwielbia dusza moja Pana,
Albowiem uczyni³ mi wielkie rzeczy” (...)
Na tej samej pami¹tce umieœci³em tak¿e swoj¹ gor¹c¹ proœbê w s³owach: "O
dobry Jezu, spraw, abym by³ doskona³ym narzêdziem w rêkach Twoich". W proœbie tej chcia³em nawi¹zaæ do pos³annictwa mego wielkiego patrona - œw. Jana
Chrzciciela. W pos³udze, któr¹ spe³nia³ mój znamienity patron, dostrzeg³em swoje
œwiête pos³annictwo kap³añskie. By³o moim zamierzeniem, by postawa œw. Jana
Chrzciciela, jasna i stanowcza, inspirowa³a m¹ pos³ugê kap³añsk¹. Nale¿y przyznaæ, ¿e realizacja tego zadania nie jest ³atwa. Œwiat jakby wci¹¿ oczekiwa³ innej
postawy, podobnie jak za czasów œw. Jana Chrzciciela.
Bycie doskona³ym narzêdziem w rêkach Bo¿ych chcia³em realizowaæ we wznios³ej pos³udze duszpasterskiej. Te mo¿liwoœci zawsze istnia³y. Od czasu do czasu
brakowa³o nawet si³, aby zrealizowaæ je do koñca.
Jednak¿e w moim ¿yciu kap³añskim, niemal od pocz¹tku mego duszpasterzowania, pojawia³ siê jeszcze inny nurt zaanga¿owania w Koœciele Chrystusowym.
Wyrazem tego s¹ budowle sakralne, których stawiania podj¹³em siê w parafii
Œwiêtej Trójcy w Gubinie. Owe budowle powstawa³y od 1985 do 2000 roku. By³ to
okres 15 lat bardzo wielkiego oddania i zaanga¿owania. By³y chwile, w których
narzucone sobie zadania i obowi¹zki przerasta³y moje si³y i mo¿liwoœci….
Efektem ¿mudnej, pe³nej wyrzeczeñ i poœwiêcenia pracy powstaj¹ takie obiekty sakralne jak: Koœció³ Matki Bo¿ej Fatimskiej w Gubinie, Koœció³ Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego w Komorowie, Koœció³ Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w
Kaniowie, Koœció³ Œwiêtego Maksymiliana Marii Kolbe w Bie¿ycach, Kaplica
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Gubinie, dokoñczenie budowy Domu Katechetycznego w parafii Œwiêtej Trójcy, Dom sióstr zakonnych w Gubinie, Kaplica
Mi³osierdzia Bo¿ego w gubiñskim szpitalu, Kaplica Matki Bo¿ej Rokitniañskiej w
Wa³owicacch.
Po zakoñczeniu pos³ugi duszpasterskiej w Gubinie, przekazaniu obowi¹zków
ks. Zbigniewowi Samociakowi, ks. kanonik Jan Guss wyprowadzi³ siê do rodzinnego Zakrzewa.
opracowa³ sp

