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ZAS£U¯ONY
DLA MIASTA GUBINA
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Ten zaszczytny dla SPZG tytu³ odebra³ prezes Stefan Pilaczyñski pod-
czas uroczystej sesji Rady Miejskiej 10 listopada 2014 roku. Z wnioskiem o
wyró¿nienie wyst¹pi³ do kapitu³y medalu burmistrz Bart³omiej Bartczak,
co czyni wyró¿nienie jeszcze bardziej zaszczytnym. Cieszy, ze codzienna,
systematyczna i wymierna dzia³alnoœæ cz³onków SPZG znalaz³a uznanie u
gospodarza miasta, kapitu³y odznaczenia i radnych Rady Miejskiej.

Medal wrêczy³ burmistrz B.Bartczak w towarzystwie przewodnicz¹ceg Rady Miejskiej Lesz-
ka Ochotnego, wiceburmistrz Justyny Karpisiak i wiceprzewodniczacego RM Wojciecha
Sendery

Na „potrzeby” historii miasta nale¿y odnotowaæ,
¿e tytu³y „Zas³u¿ony dla Miasta Gubina” w tym

dniu otrzymali tak¿e: lek.med. Zbigniew Ma-
dyniak - na wniosek SPZG, Grupa Œpiewa-
cza „£u¿yczanki” - na wniosek burmistrza
i Warsztaty Terapii Zajêciowej - na wniosek
burmistrza.

Korzystaj¹c z okazji, na str. 71 przybli¿amy
postaæ laureata doktora Zbigniewa Madynia-

ka nominowanego przez SPZG.(sp)
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Lodzia odesz³a

Chcemy dbaæ o zabytki

Lodzia odesz³a nagle i po cichu- Le-
okadia Firlej. Odesz³a do swoich ch³opców.
Dusza towarzystwa, zawsze uœmiechniê-
ta i gotowa do niesienia pomocy. - A mo¿e
wst¹picie do mnie na herbatê? Mam do-
bre naleœniki i smaczn¹ zupê. I jak tu by³o
mo¿na odmówiæ Lodzi? By³a sympatyczk¹
naszego stowarzyszenia, "wpada³a" na

kawê i pogaduszki. Mimo kopotów nie tylko zdrowotnych nie poddawa³a siê
i dzielnie zmierza³a siê z problemami. Œpij Lodziu w spokoju, bêdzie nam
Ciebie brakowa³o.

Leokadia Firlej spoczê³a na gubiñskim Cmentarzu Komunalnym 27 li-
stopada 2014 roku. (sp)

Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskich chcia³oby poszerzyæ swoj¹
dzia³alnoœæ o opiekê i nadzór nad utrzymaniem na w³aœciwym poziomie nie-
których ciekawych miejsc historycznych bêd¹cych w dyspozycji miasta.

Dotychczasowe nasze obserwacje wskazuj¹, i¿ brak jest w³aœciwej opieki
nad niektórymi tablicami informacyjnymi, zaniedbane s¹ kamienie pokutne
przy ul. Œl¹skiej, regularnie zarasta G³az Hañby, malowane sprayem s¹ mury
obronne, nieczytelne s¹ tablice informacyjne na zabytkach, na niektórych
takowych tablic brak, inne tablice zniekszta³cane s¹ przez wandali poprzez
malowanie treœci obraŸliwych. Regularnie odwiedzana Baszta Ostrowska
wymaga nak³adów na utrzymanie w sprawnoœci i czystoœci.

W zwi¹zku z tym prezes zarz¹du SPZG zwróci³ siê we wrzeœniu 2014 roku
do burmistrza z proœb¹ o zwiekszenie kwoty zadania publicznego na rok 2015.

W zakoñczeniu pisma czytamy: ...Pozytywne stanowisko w powy¿szej spra-
wie bêdzie skutkowa³o obowi¹zkiem SPZG (w przypadku wygrania zadania
publicznego) dba³oœci o miejsca ciekawe w naszym mieœcie, konserwowanie i
wykonywanie tablic informacyjnych, utrzymanie porz¹dku w Baszcie Ostrow-
skiej i innych miejscach ustalonych przez Pana Burmistrza.

Wyra¿am przekonanie, ¿e kwota zwiêkszenia zadania publicznego nie jest wiel-
ka i pokryje przede wszystkim koszty potrzebnych materia³ów (np.œrodki czysto-
œci), wk³ad naszej pracy fizycznej traktowaæ bêdziemy jako dzia³ania spo³eczne.(sp)
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Ku pamiêci
Na kilka

dni przed
Œ w i ê t e m
Zmar³ych, na
terenie, na
którym przed
wojna by³
cmentarz dla
wsi Komorów
( M ü c k e n -
dorf), usta-
wiono tablicê
pami¹tkow¹.
Dziœ to zielo-
ny skwer miêdzy blokami na osiedlu Barlickiego. Tablicê wykonano stara-
niem Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej z finansowym wsparciem
Starostwa Kroœnieñskiego. Tablica ma przypominaæ funkcjonowanie w tym
miejscu, w latach 1848-1945 cmentarza, na którym miejsce wiecznego spo-
czynku znajdowali mieszkañcy wsi Komorów, ma byæ tak¿e symbolem pa-
miêci o przedwojennych niemieckich cmentarzach. (sp)

Przed dwoma laty Stowarzyszenie Oficerów 5. Dywizji Wojska Polskiego
"Kresowiak" podjê³o decyzjê zmierzaj¹c¹ do upamiêtnienia jednostek stacjo-
nuj¹cych przed laty w gubiñskich koszarach. Przyjeto form¹ umieszczania
tablic pami¹tkowych przy bramach wjazdowych do koszar. W ubieg³ym roku,
w Œwiêto Wojska Polskiego, zawieszono pierwsz¹ tablicê na dawnym biurze
przepustek 27 Pu³ku Czo³gów i 6 Batalionu Rozpoznawczego. Podczas tego-
rocznego œwiêta ³¹cznoœciowców ods³onieto tablicê upamiêtniaj¹c¹ 59 Bata-
lion £¹cznoœci, 5 Batalion Remontowy i Garnizonowy Wêze³ £¹cznoœci. W
samo po³udnie 18 paŸdziernika burmistrz Bart³omiej Bartczak i prezes Sto-
warzyszenia Oficerów 5. Dywizji Wojska Polskiego "Kresowiak" p³k Lech
Kamiñski uroczyœcie ods³onili tablice. Zgromadzi³a siê spora grupa ¿o³nie-

Tablica na koszarach
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rzy pe³ni¹ca przed laty s³u¿bê w jednost-
kach tego kompleksu koszarowego. Jak
przy takich okazjach bywa wspominano
dawne czasy, zwiedzono "stare" rejony
zakwaterowania, a na zakoñczenie sma-
kowano grochówkê fundowan¹ przez bur-
mistrza. Wszyscy uczestnicy uroczystoœci
otrzymali pami¹tkowa fotografiê.

Kolejn¹ tablicê Stowarzyszenie planu-
je ods³oniæ w przysz³ym roku, na jednym
z budynków przy bramie wjazdowej do dzi-
siejszego aresztu - dawniej koszar m.in. 5
Pu³ku Przeciwlotniczego i 5 Batalionu
Zaopatrzenia. (sp)

Foto z prawej: Tablicê ods³onili: burmistrz Bart³omiej
Bartczak i prezes Stowrzyszenia „Kresowiak” p³k Lech
Kamiñski, w towarzystwie by³ego dowódcy 5 btalionu ³¹cznoœci mjr. Jana Gortycha(z prawej)

Biuletyn w grudniu
ma charakter œwi¹tecz-
ny, radosny. Jednak na-
sza historia, nasze dzie-
dzictwo, to sposób radze-
nia sobie ze œmierci¹ i
cmentarze. By³o Œwiêto
Zmar³ych. Polacy przeby-
wali na grobach bliskich
osób wielokrotnie przed
œwiêtem. Nie inaczej dzia-
³o siê w Gubinie. Na Sta-
rym Cmentarzu na Wzgó-
rzu Wielkanocnym przy ul. Królewskiej, 6 paŸdziernika 2014 roku spotka-
³em Bronis³awa Pietrzaka. Pan Bronis³aw opiekuje siê grobem brata-bliŸ-
niaka urodzonego w 1947 roku. BliŸniak ¿y³ tylko 2 tygodnie.

Porz¹dki na cmentarzach

Bronis³aw Pietrzak opiekuje siê grobem brata-bliŸniaka
urodzonego w 1947 roku.
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Duñska firma na Lubszy
Na Lubszy, w

dó³ rzeki od mostu
drogowego przy
ul. Wyspiañskiego
(prawie naprze-
ciwko marketu
Lidl) firma AAR-
SLEFF z Danii,
prowadzi³a prace
s³u¿¹ce wzmoc-
nieniu po powodzi
brzegów rzeki.
Pracownicy firmy
m.in. z Wroc³awia
i Warszawy 23
paŸdziernika 2014 roku pokazali pozosta³oœci starego przyczó³ka oraz prze-
kazali fragment gzymsu z piaskowca. Przedmiot wydoby³a koparka pog³ê-
biaj¹ca dno rzeki. Czêœæ gzymsu mo¿e prawdopodobnie pochodziæ z pobli-
skiego, przedwojennego budynku, (a mo¿e z mostu, balustrady?). Element
wzbogaci³ zbiory Izby Muzealnej Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñ-
skiej.

Wies³aw £abêcki

Umacnianie brzegu Lubszy na wysokoœci ul. D¹browskiego

Przy okazji przypomnê, ¿e Stary Cmentarz (Alter Friedhof) funkcjono-
wa³ w latach 1660-1869. Pojedyncze pochówki w grobowcach rodzinnych
przeprowadzano tak¿e póŸniej, ale by³y to pochówki tylko dla rodzin, które
mia³y grobowce rodzinne lub miejsce dziedziczne. W latach 1945-56, cmen-
tarz wykorzystywano do pochówku zmar³ych mieszkañców Gubina i okoli-
cy. Pochowano tutaj wiele znanych, cenionych i szanowanych osób. W roku
1677 w po³udniowo-wschodniej czêœci nekropoli pochowano Johanna Fran-
ka, radnego i burmistrza, poetê, kompozytora, adwokata. W 1847 roku,
spocz¹³ tu Anglik William Cocerill, twórca podstaw gubiñskiego przemys³u,
industrializacji miasta, a w 1950 roku pochowano Jana £obockiego, rotmi-
strza genera³a Józefa Hallera.

Wies³aw £abêcki
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Erika i Horst Dräger z Guben 3 paŸdziernika 2014 przynieœli do Izby
Muzealnej ksi¹¿kê wydan¹ w 1919 roku pt. "Der Krieg 1914-19 in Wort und
Bild" (Wojna 1914-19 w s³owie i obrazie). Na 472 stronach ksi¹¿ki  przedsta-
wiono obszerne informacje wraz ze zdjêciami i szkicami  m.in. z Polski (z
Tarnowa, Przemyœla, Jaros³awia, Gorlic i Kielc).

Jerzy Zawadzki do zbiorów Izby Muzealnej przekaza³ 22 paŸdziernika
2014 r. jeden szel¹g wybity w gubeñskiej mennicy w  roku 1752.  Pieni¹dz
ma œrednicê 14 milimetrów. Wed³ug ustaleñ Tadeusza Buczka jest to szel¹g
koronny króla Augusta III Sasa. Monety mia³y œrednicê 14-16 mm, stop Cu
(miedŸ),  stempel zwyk³y, waga 1,3 gram, raut g³adki.

Pracownicy duñskiej firmy
AARSLEFF, którzy wykony-
wali prace wzmacniaj¹ce
brzeg Lubszy 23 paŸdziernika
2014 r. przekazali fragment
gzymsu z piaskowca (foto wy-
¿ej). Element z ³adnym orna-
mentem o wymiarach ok.
20x13x5 cm wydobyto ko-
park¹ przy pog³êbianiu dna
rzeki w dó³ Lubszy od mostu
przy ul. Wyspiañskiego (prawie naprzeciwko marketu Lidl). Przedmiot mo¿e
pochodziæ z pobliskiego budynku, a mo¿e z mostu, balustrady.

Podczas doraŸnych prac ziemnych na ulicy Ko³³¹taja w okolicach bu-
dynku Stra¿y Po¿arnej wyko-
pane zosta³y kajdanki na nogi.
Kajdany (foto obok) sk³adaj¹
siê z dwóch otwieranych klu-
czem obrêczy zak³adanych na
nogi, oraz ³¹cznika którym jest
metalowy ³añcuch. Obrêcze
posiadaj¹ ruchom¹ szczêkêu-
mo¿liwiaj¹c¹ ich rozwarcie,
za³o¿enie na nogi i zamkniê-
cie kluczem na zasadach du-

Dziêkujemy ofiarodawcom
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Mamy urz¹dzenie do
„bicia” ¿etonów z Gubina

¿ej k³ódki. Œrednica obrêczy nieregulowana, dostosowana do œredniej budo-
wy cia³a osoby doros³ej. W elementach eksponatu wyst¹pi³a korozja która
zespoli³a zamki i zawiasy. Po pracach konserwatorskich kajdany uzupe³-
nione zosta³y w brakuj¹c¹ kulê metalow¹ i klucz z otworem (przedmioty
nieoryginalne). Mo¿emy przypuszczaæ ¿e pochodz¹ one z funkcjonuj¹cego w
Guben wiêzienia. Wiêzienie w Guben otwarto 22 grudnia1899 roku i funk-
cjonowa³o do 1962 roku.

Dziêkujemy ponadto Krystynie i Henrykowi Toporskim za sprzêt kom-
puterowy oraz Urszuli Kondracik za profesjonalny odkurzacz; urz¹dzenia
niezbêdne do funkcjonowania SPZG.

Wies³aw £abêcki

Oszczêdne gospodarowanie pieniêdzmi zawsze przynosi pozytywne rezul-
taty. W zasaadzie nic odkrywczego. Ale dziêki takiemu podejsciu do sprawy
uda³o siê zaoszczêdziæ pieni¹dze w zadaniu publicznym i dziêki temu mogli-
smy staæ sie w³aœcicielami urz¹dzenia do „bicia” pami¹tkowych ¿etonów.

¯etony z grafik¹, jak na powyzszych fotografiach bêd¹ bite w metalu
(tak¿e wersja oszczedniejsza w aluminium) przez odwiedzajacych Stowarzy-
szenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej i Izbê Muzealna goœci. Do szczêœcia po-
trzebny jest dwukilowy m³ot i trochê krzepy ... i po „mêskim” uderzeniu
¿eton bêdzie gotowy. Zapraszamy. (sp)



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG   11

To nie tylko realizacja wielkich przedsiêwziêæ, projektów, rocznych pro-
gramów dzia³ania uchwalonych podczas zebrañ, ale codzienna dzia³alnoœæ
organiczna.

Prezes zarz¹du Stefan Pilaczyñski we wrzeœniu 2014 roku szuka³ wiel-
kiego g³azu, do upamiêtnienia miejsca cmentarza Mückenberger Friedhof
(cmentarz komorowski na tzw. osiedlu Barlickiego), za³atwia³ formalnoœci u
w³odarzy miasta, powiatu i Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków.

Odpowiadaj¹c na konkurs og³oszony przez Urz¹d Miejski w Gubinie,
stowarzyszenie zaproponowa³o nazwy dla nowego ronda usytuowanego u
zbiegu ulic: "Drugie", Eurorondo", "Przy Wyspie". Radni zdecydowali, ¿e
najlepsz¹ propozycj¹ jest propozycja jednej z mieszkanek - "Rondo przy
Wyspie".

Opracowano pisemn¹ informacjê dla burmistrza o formach upamiêtnie-
nia martyrologii Polaków i innych narodów na terenie miasta i gminy wiej-
skiej Gubin.

Stowarzyszenie przekaza³o Warsztatom Terapii Zajêciowej trzydzieœci
dziewiêæ metrów szalika wykonanego przez cz³onkinie i sympatyków orga-
nizacji: Ma³gorzatê Buczek, Urszulê Kondracik, Halinê £uczyñsk¹, Janinê
Maciejewsk¹ i Mariannê Uœciñsk¹. Akcja by³a happeningiem "Podaruj odro-
binê ciep³a".

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych: Mateusz WoŸniak, Alek-
sander Siewruk i Rados³aw Œliwka, zainteresowali siê Wzgórzami Gubiñ-
skimi. Stosownej pomocy uczniom, 16 wrzeœnia br. w siedzibie SPZG udzie-
li³a Ma³gorzata Borngräber, która napisa³a pracê magistersk¹ o zagospoda-
rowaniu Wzgórza Miodowego.

Kwitnie wspó³praca z niemieckimi instytucjami m.in. z Pro Guben (Irm-
gard Schneider), Stadt - und Industriemuseum Guben (Heike Rochlitz),
Stowarzyszenie "Gubener Tuche und Chemiefasern e.V." (Diethelm Pagel).
Nie ma tygodnia, aby czegoœ nie uzgadniano, realizowano, czy nie organizo-
wano spotkania.

Cz³onkowie SPZG bior¹ udzia³ w jesiennych Spotkaniach z Literatur¹ i
Histori¹ Gubina, organizowanych przez nauczycieli ZSO: Alicjê Tyl, Ma³go-
rzatê Jarosz, Stanis³awê Krygowsk¹. Pomagaj¹ w realizacji programu
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dzia³aj¹cego przy Gubiñskim Domu Kul-

Codziennoœæ SPZG
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Ma³gorzata Borngräber, która napisa³a pracê magistersk¹ o zagospodarowaniu Wzgórza
Miodowego udziela³a pomocy uczniom liceum gubiñskiego.

tury. Wspó³pracuj¹ z historykami ze szkó³ i placówek naukowych oraz z
Muzeum Archeologicznego Œrodkowego Nadodrza. Systematycznie po-
magaj¹ studentom ukierunkowuj¹c przy pisaniu prac licencjackich i
magisterskich. Wspieraj¹ inne spo³eczne organizacje, jak pionierów, se-
niorów, zwi¹zek ¿o³nierzy, PTTK, TPD, emerytów, rencistów i inwali-
dów, wêdkarzy, Stowarzyszenie Zagospodarowania Wzgórz, s³u¿¹ pomoc¹
prawn¹ (m.in. Stanis³aw Bilicz, Tadeusz Buczek, Jerzy Czabator, Olga
Ficnerowska, Kazimiera Kêdzierska, Urszula Kondracik, Adolf Leda,
Wies³aw £abêcki, Janina Maciejewska, Urszula Matuszczak, Stefan
Pilaczyñski, Krystyna Toporska, Józef Wójtowicz).

Zarz¹d SPZG, czêsto poœredniczy w za³atwieniu ró¿nych spraw, usta-
leniu ¿yciorysów przedwojennych mieszkañców, w³aœcicieli zabytków,
adresów, telefonów czy wykonaniu og³oszeñ, udostêpnieniu zdjêæ. Na przy-
k³ad Roman Kononowicz poprosi³ o zdjêcie owoców œliwki gubinki - otrzy-
ma³ i by³ zadowolony.

Doktor Zygfryd Gwizdalski w ka¿dy wtorek dostarcza przet³umaczo-
ne teksty niemieckie, w tym pisane gotykiem. Potem jeszcze tylko opra-
cowaæ, wpisaæ do komputera i mo¿na podzieliæ siê informacjami z inny-
mi.
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Wolfgang Donat i Bodo Podlich z Guben, co tydzieñ przynosz¹ aktu-
aln¹ gazetê „Märkische Bote”, takze przedwojenne gazety, dokumenty,
fotografie, ró¿ne przedmioty. Przy pomocy t³umacza lub te¿ czêsto bez
niego, trzeba siê "dogadaæ" i poœwiêciæ goœciom trochê czasu.

Na pocz¹tku paŸdziernika 2014 roku, sekretarz zarz¹du Wies³aw
£abêcki wraz z Mart¹ Paliñsk¹ i Marcinem Gwizdalskim z Pracowni
Orange, wziêli udzia³ w nagraniu filmu o bardzo roboczej nazwie "Wir-
tualne Muzeum", prezentuj¹c nasz¹ Izbê Muzealn¹, Salê Wojskow¹ i
Basztê Ostrowsk¹.

Przyk³ady mo¿na mno¿yæ... Dziedzictwo kulturowe wykuwa siê co-
dziennoœci¹, systematycznoœci¹ i zaanga¿owaniem.

Wies³aw £abêcki

1 maja 1964 roku. Pracownicy Narodowego Banku Polskiego w oczekiwaniu na pochód 1
- majowy. Stoj¹ od prawej: Henryk Kalinowski, Waldemar Go³aszewski, Stefan Chlebny,
Maria Kapturska, Stefan Skórski, Henryk Stachowicz i Narodowski

Gubinianie na dawnej fotografii
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Stanis³aw Kowalski w ksi¹¿ce "Zabytki województwa zielonogórskiego"
(Zielona Góra 1987) napisa³: "W zabudowie ulic Ko³³¹taja, Legnickiej, Lu-
belskiej, Sikorskiego i Œl¹skiej przewa¿aj¹ budynki z trzeciej i czwartej
czêœci XIX wieku. Przy ulicach Piastowskiej, Piecka (obecnie Ró¿ana - W.£),
Rac³awickiej, Œwierczewskiego oraz Wojska Polskiego domy i wille pochodz¹
z koñca XIX b¹dŸ pocz¹tków XX wieku. Dwudziestowieczn¹ architekturê
posiada zabudowa ulic Kosynierów, Wysockiego, Zwyciêstwa oraz ¯wirki i
Wigury. Wiêkszoœæ budynków, g³ównie od strony fasad, posiada architekto-
niczny wystrój, w wielu przypadkach bogaty, nawi¹zuj¹cy do stylów histo-
rycznych (g³ównie do renesansu), ekletyczny i secesyjny".

Ulica Ró¿ana 17 (dawniej ul. Wilhelma
Piecka 19)

Budynek mieszkalny wielorodzinny (wspólnota mieszkaniowa) jest admini-

Ulica Ró¿ana 17 - widok od strony podwórza. Jak na zabytek przysta³o obraz ma³o  krzepi¹cy

Skarby Ziemi Gubiñskiej
Zabytkowe domy i obiekty w Gubinie (10)
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strowany przez Biuro Zarz¹dzania Nieruchomoœciami LOCUM z ul. Œl¹skiej,
zarz¹dzane przez Zdzis³awa Ptaka. Wczeœniej podlega³ pod Przedsiêbiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, nastêpnie Miejski Zarz¹d Budynków
Mieszkalnych.

Ksi¹¿kê obiektu budowlanego za³o¿ono przez Referat Urbanistyki, Architek-
tury i Nadzoru Budowlanego Urzêdu Miejskiego w Gubinie w  1985 roku. Dom
zbudowano w 1910 roku. Powierzchnia u¿ytkowa 238, 3 metrów kwadrato-
wych, kubatura - 1494 metrów szeœciennych. Kondygnacji - trzy, lokali - trzy.

£awy fundamentowe ceglane posadowione na gruncie. Œciany piwnic
murowane z ceg³y pe³nej, otynkowane. Œciany wewnêtrzne z ceg³y pe³nej.
Nadpro¿a ceglane ³ukowe i p³askie na belkach stalowych. Schody klatki
schodowej o konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy,

z lukarnami dachowymi o konstrukcji drewnianej. Dach okienka man-
sardowego p³aski, odeskowany. Dachówka ceramiczna karpiówka w koron-
kê na zaprawê oraz papa asfaltowa. Okna w piwnicy drewniane, krosnowe.
Drzwi wejœciowe drewniane. Drzwi wewnêtrzne drewniane p³ycinowe i p³y-
towe. Tynk elewacji nakrapiany. Schody do piwnic betonowe. Œciany piwnic
lokatorskich murowane, drzwi drewniane typu deskowego. Wodoci¹g rur
ocynkowanych o œrednicy 15-25 mm, kanalizacja - 100 milimetrowa. Teren
ogrodzony. Budynek gospodarczy by³ przeznaczony do rozbiórki.

Ulica Ró¿ana 19
Budynek mieszkalny wielorodzinny (wspólnota mieszkaniowa) jest ad-

ministrowany przez LOCUM, wczeœniej PGKiM oraz MZUK.
Ksi¹¿kê obiektu budowlanego za³o¿ono przez Referat Urbanistyki, Archi-

tektury i Nadzoru Budowlanego Urzêdu Miejskiego w Gubinie w  1985 roku.
Dom zbudowano w 1910 roku. Kubatura - 1501 metrów szeœciennych,

powierzchnia u¿ytkowa - 304, 20 metrów kwadratowych. Lokali - piêæ, kon-
dygnacji - trzy. £awy fundamentowe ceglane. Œciany piwnic murowane z
ceg³y pe³nej gruboœci. Œciany konstrukcyjne otynkowane tynkiem szlachet-
nym typu baranek, barwionym w masie (elewacja budynku z tynku cemen-
towo-wapiennego nakrapianego i malowanego). Œciany wewnêtrzne z ceg³y
pe³nej. Nadpro¿e p³askie na belkach stalowych. Schody do piwnic betonowe.
Biegi i spoczniki policzkowe drewniane. Dach - stropodach p³aski, dwuspa-
dowy o konstrukcji na belkach stalowych, pokryty pap¹.

Pralnia i komórki lokatorskie znajduj¹ siê w budynku gospodarczym
przyleg³ym do budynku mieszkalnego. Budynek gospodarczy z dachem jed-
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nospadowym krytym pap¹ termozgrzewaln¹ i dachówk¹ cementow¹.

Ulica Z³ota 5
Przed wojn¹ Winzerstra?e, w maju 2004 roku, po 29 latach u¿ytkowa-

nia przez Fabrykê Maszyn i Urz¹dzeñ Gastronomicznych Kromet - Spo-
masz, ulicê otwarto).

Budynek dwu-
piêtrowy ze stry-
chem gospodar-
czym (wspólnota
m i e s z k a n i o w a )
jest administro-
wana przez LO-
CUM, wczeœniej -
PGKiM oraz
MZUK. Ksi¹¿kê
obiektu budowla-
nego za³o¿ono
przez Referat
Urbanistyki, Ar-
chitektury i Nad-
zoru Budowlanego Urzêdu Miejskiego w Gubinie w  1985 roku. Powierzch-
nia u¿ytkowa 328, 80 metrów kwadratowych, kubatura - 1487 metrów
szeœciennych. Lokali - trzy, klatek - jedna, kondygnacji - trzy. Budynek
wybudowano w 1939 roku. Technologia wzniesienia - tradycyjna, œciany
murowane z cegie³. Stropy prefabrykowane drobnowymiarowe typu WPS
(WPS tj. Wroc³awska P³yta Stropowa, strop gêsto ¿ebrowy belkowo-p³yto-
wy) na belkach stalowych. Nad piwnic¹ strop Kleina. Dach stromy dwu-
spadowy, poszycie z dachówek. Budynek podpiwniczony. Œciany murowa-
ne ceramiczne z cegie³ pe³nych i innych. Otynkowane cementowo-wapien-
nie. Od podwórka forma zabudowy werandowej. Pod³ogi i posadzki kryte
lastryko, ceglane, pod³ogi drewniane. Stolarka drzwiowa - drewniana i
p³ycinowa, malowana i oklinowana. Ogrzewanie gazowe z kot³ów gazo-
wych dwufunkcyjnych, tradycyjne centralne ogrzewanie i piecowe. Insta-
lacja deszczowa i podejœcie wykonane z przewodów ¿eliwnych o œrednicy
100 milimetrów.

Wies³aw £abêcki

Zabytkowy dom przy ulicy Z³otej 5



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG   17

Listopadowe wybory samorz¹dowe za nami. Wybraliœmy burmistrza, radê
miejsk¹, radê powiatu i radnych sejmiku lubuskiego. By potomni, za kilkadziesi¹t
lat mogli poczytaæ o jesiennych wyborach 2014, postanowiliœmy na kilku stronach
biuletynu przedstawiæ wyniki wyborów.

Po oœmiu latach rz¹dzenia miastem (zaczyna³ w 2006 roku) ponownie zosta³ bur-
mistrzem. Mowa oczywiœcie o Bart³omieju Bartczaku, którego popar³o 61,96% wybor-
ców (3393 g³osy). Jego konkurent na stanowisko burmistrza Zenon Turowski - okaza³o
siê w koñcowym rozrachunku - nie mia³ szans w tegorocznym starciu z wynikiem
31,65% wyborców (1733 g³osy), a Andrzej Bia³ek - trzeci kandydat na fotel burmistrza
- zdoby³ 6,39% g³osów (350 g³osów) i nie liczy³ siê w tej dogrywce. Za sukces B.Bartcza-
ka nale¿y uznaæ fakt, ¿e po dwóch kadencjach rz¹dzenia wygra³ w pierwszej turze
pomimo i¿ kontrkandydat obiecywa³ wyborcom szpital w Gubinie, obni¿kê swojej przy-
sz³ej pensji i inne niemozliwoœci. Okazuje siê, ¿e dziœ ma³o kto wierzy w przywrócenie
szpitala czy likwidacjê bezrobocia. Takie argumenty nie przekonuj¹.

W 15 osobowej radzie miejskiej jedenaœcie foteli zajêli reprezentanci Komitetu Wy-
borczego Bart³omieja Bartczaka, trzy fotele przypad³y przedstawicielom Komitetu
Wyborczego SLD, jeden Komitetowi Wyborczemu W³aœnie My. Do rady wybrano:
Góralczyk Ma³gorzatê, Ja¿d¿ewskiego Janusza, Juskowiaka Tomasza, Kondracik
Urszulê, Ochotnego Mariusza, Oparê Teresê, Patka Edwarda, Patka Ziemowita, Ro-
giñskiego Miros³awa, Romanowskiego Tomasza, Senderê Wojciecha, Skórê Jana, Woj-
nicz Halinê, Woszaka Roberta, Zdobylaka Krzysztofa (na dalszych stronach pokazuje-
my przynale¿noœæ oraz iloœæ uzyskanych g³osów). Kandydaci na radnych KWW B.Bart-
czaka zgromadzili 2304 g³osy, KWW Lewica Razem 1747 g³osów, KWW W³aœnie My
734, KW PSL 207 g³osów, KW PiS 38 g³osów i KW Lewica dla Gubina - 61 g³osów.

Przewidywano dobry wynik KW B.Bartczaka i prognozy te sprawdzi³y siê. Ni-
ski wynik Lewicy wydaje siê nie byæ zaskoczeniem, gdy¿ obecna formu³a tego
ugrupowania jakby wyczerpa³a siê. Mo¿na ponadto odnieœæ wra¿enie, ¿e gubiñska
Lewica ma³o starannie przygotowa³a siê do wyborczej lekcji.

Nowy „twór” na czas wyborów w postaci KW W³aœnie My nie przekona³ gubi-
nian i jego wynik w ogólnym rozrachunku nie zagrozi³ nikomu. Wynik pozosta³ych
komitetów, wobec szcz¹tkowej iloœci g³osów trudno komentowaæ. Krótko ujmuj¹c -
nie zaistnia³y, a wynik KW Lewica dla Gubina by³ co najmniej ¿enuj¹cy.

Wœród nowo wybranych 6 radnych zasiada pierwszy raz w radzie, jeden wróci³
po czteroletniej przerwie (J.Skóra), oœmiu to reelekcja no i oczywiœcie doœwiadczenie.

I po wyborach
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Oprócz bur-
mistrza i rad-
nych miejskich
wybierano piê-
ciu radnych do
rady powiatu i
radnych sejmi-
ku wojewódz-
kiego. Spoœród
85 kandydatów
wybierano 5 gu-
binian do rady
powiatu (na dal-
szych stronach
pokazujemy przynale¿noœæ oraz iloœæ otrzymanych g³osów).

Du¿ym zaskoczeniem by³ wynik uzyskany przez Czerepko Jacka - kandydata z
listy nr 1 KW PSL. J.Czerepko zosta³ obdarzony zaufaniem 757 wyborców. Drugi
wynik spoœród wszystkich list to Kiertyczak Lech (SLD) 276 g³osów i trzeci Iwanicki
Andrzej (KW B.Bartczaka) 267 g³osów. Do tej trójki reprezentuj¹cej nasze miasto w
radzie powiatu do³¹czyli Leszek Ochotny i Mariusz Szko³uda. Dwóch w reelekcji,
trzech nowych radnych.

Okaza³o siê, ¿e przepad³o wiele znanych nazwisk z tej obszernej listy kandyda-
tów. Okazali siê byæ mniej popularni i mniej zas³u¿eni w oczach wyborców. Rozrzut
co do iloœci g³osów - znaczny. Co najmniej po³owa nie przekroczy³a 30 g³osów, 20
kandydatów nie przekroczy³a liczby 10.

Z kretesem przepad³y komitety tworzone na potrzeby wyborów. "Lokomotywy"
tych komitetów uzyskiwa³y wynik od 20 do 80 g³osów, co okaza³o bardzo za ma³o, by
marzyæ o sto³ku w radzie powiatu (tabela na str. 21).

O miejsce w Sejmiku Lubuskim ubiega³a siê m.in. wiceburmistrz Justyna Kar-
pisiak i pracuj¹cy w nim od lat Józef Bartkowiak, wieloletni dyrektor Zespo³u Szkó³
Rolniczych. Pani wiceburmistrz, reprezentuj¹cej KWW Lepsze Lubuskie niewiele
g³osów zabrak³o do szczêœcia. Józef Barkowiak tak¿e nie znalaz³ miejsca w Sej-
miku Lubuskim choæ jemu tak¿e zabrak³o szczêœcia.

Frekwencja: wg protoko³u wyborów (na www.gubin.pl) uprawnionych do g³oso-
wania w mieœcie by³o 13.454 mieszkañców, karty wydano 5.646 mieszkañcom. Za-
tem frekwencja przekroczy³a 41% i by³a ni¿sza od œredniej krajowej (47,68), bodaj¿e
najni¿sza w powiecie. (red)

Podczas debaty kandydatów na burmistrza zorganizowanej w restaura-
cji „Tercet” sala pêka³a w szwach
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WYNIKI WYBORÓW 2014
DO RADY MIEJSKIEJ
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Nowo wybrani radni w pogrubionej ramce
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WYNIKI WYBORÓW 2014 w Gubinie - do Rady Powiatu
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Nowo wybrani radni z Gubina do rady powiatu w pogrubionej ramce
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Budynek obecnej siedziby Oddzia³u Miejskiego PTTK przy ulicy Obroñ-
ców Pokoju 18 (dawniej: Lubuska 1) zosta³ zbudowany w 1910 roku jako
³aŸnia miejska. Ustalenie roku budowy nie nastrêcza trudnoœci, albowiem
utrwalony zosta³ na okolicznoœciowej tablicy, na po³udniowej œcianie budyn-
ku. By³ to budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem i obszernymi piwni-
cami mieszcz¹cymi miêdzy innymi kot³owniê zaopatruj¹c¹ kabiny wanno-
we i prysznicowe w ciep³¹ wodê.

Na prze³omie XIX
i XX wieku miasta
decydowa³y siê na po-
dobne rozwi¹zania
bowiem ³azienki w
kamienicach nie by³y
jeszcze rozwi¹zaniem
powszechnym. Two-
rzono wiêc niewielkie
³aŸnie miejskie, w któ-
rych okoliczni miesz-
kañcy mieli mo¿noœæ
zadbaæ o zachowanie
higieny. Obiekt gu-
biñski s³u¿y³ tym ce-
lom tak¿e po wojnie. Pracownikom zak³adów fundowano bilety do ³aŸni. Z
k¹pieli mo¿na by³o te¿ skorzystaæ bez owego swoistego "skierowania", bilet
do kabiny prysznicowej kosztowa³ 2 z³ote. Z up³ywem czasu wiêksze zak³a-
dy pracy w trosce o warunki bhp tworzy³y w³asne ³aŸnie.

Pod koniec lat 60-tych ubieg³ego wieku prowadzenie ³aŸni miejskiej co-
raz bardziej stawa³o siê niecelowe i w koñcu interes zamkniêto. Budynek
opustosza³.

W 1975 r. udostêpniono go Oddzia³owi Miejskiemu PTTK na prowadze-
nie dzia³alnoœci statutowej. Po adaptacji parteru i zabudowie poddasza po-
wsta³ dom wycieczkowy o skromnych, typowo turystycznych warunkach z

£aŸnia miejska w Gubinie
i jej obecny gospodarz

Na placu przed ³aŸni¹ (lata 50. ub. wieku) grano w pi³kê. Dziœ
tedy przebiega ulica do mostu granicznego
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metalowymi piêtrowymi ³ó¿kami, w by³ych kabinach k¹pielowych. Na pod-
daszu urz¹dzono przytulny klub turystyczny w drewnianej obudowie œcian,
z kominkiem, w którym nie tylko gubiñscy turyœci spotykali siê w mi³ym
towarzystwie, szkolili siê, ogl¹dali slajdy, œpiewali przy akompaniamencie
gitary Ryœka Pruchniewicza, a "g³ównym daniem" by³y ziemniaki pieczone
w kominku.

W imieniny Kazimierza - 4 kwietnia 1985 roku - nad ranem mia³ miejsce
po¿ar obiektu, który strawi³ ca³kowicie dach i poddasze, a tak¿e wyrz¹dzi³
powa¿ne szkody na parterze. Przyczyny nie ustalono. Znaki na "niebie i
ziemi" prowadzi³y do pokoju na parterze, w którym mieszka³a pani pracuj¹-
ca w Guben, która ca³y niemal pokój zape³ni³a meblami i innymi sprzêtami.
Pokój ogrzewa³a pr¹dem. Instalacja elektryczna by³a zanadto obci¹¿ona,
albowiem na prowizorycznej instalacji z tego pokoju ogrzewany by³ pobliski
kiosk ruchu. U¿ytkownik tego kiosku maj¹cy na imiê Kazimierz, gdy do-
wiedzia³ siê o po¿arze natychmiast rankiem w niekompletnym jeszcze stro-
ju przybieg³ do swojego kiosku, dlaczego? Mo¿emy siê domyœlaæ, ¿e chodzi³o
o wy³¹czenie ogrzewania.

Jeszcze tego samego dnia w dymi¹cych zgliszczach, w pomieszczeniu
piwnicznym, dzia³acze postanowili jednomyœlnie o odbudowie, a by³ to okres
g³êbokiego kryzysu!  Na potrzeby odbudowy zakupiono wielk¹, star¹, muro-
wan¹ stodo³ê w £omach. Prac¹ spo³eczn¹ cz³onków Oddzia³u, przy znacz¹-
cej pomocy Zarz¹du Wojewódzkiego PTTK w Zielonej Górze, gubiñskich
zak³adów pracy, uczniów szkó³, dyrektora Wydzia³u Finansowego Urzêdu
Wojewódzkiego  Jana Frydryka (cz³onka Zarz¹du Wojewódzkiego PTTK),
kierownika budowy elektrowni w Jänschwalde pana Pud³owskiego, pp³k
Tadeusza Kubicy (szef saperów gubiñskiej dywizji), Stefana Chlebnego (dy-
rektora NBP), prezesa Zarz¹du Oddzia³u R. Pruchniewicza i wielu, wielu
innych uda³o siê obiekt odbudowaæ, a nawet znacznie go powiêkszyæ, prze-
kszta³caj¹c w Dom Turysty. Niew¹tpliwie najwiêksze zas³ugi w odbudowê
nale¿¹ siê Tadeuszowi Firlejowi.

W 1992 roku na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej rozbudowany obiekt
z niewielkim gruntem, aktem notarialnym przekazany zosta³ Oddzia³owi
Miejskiemu PTTK, który do dziœ prowadzi w nim dzia³alnoœæ statutow¹.
Oddzia³ posiada osobowoœæ prawn¹, jest zarejestrowany w Krajowym Reje-
strze S¹dowym, ma w³asny maj¹tek, jest podmiotem praw i obowi¹zków.

Pocz¹tki zorganizowanej dzia³alnoœci turystycznej w Gubinie wi¹¿¹ siê
przede wszystkim z aktywnoœci¹ Artura Dziewia³towskiego i Tadeusza Fir-
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leja. Z ich inicjatywy powsta³o w 1957 roku ko³o PTTK nale¿¹ce wówczas
do Oddzia³u w Zielonej Górze. W 1970 roku ko³o zostaje przekszta³cone w
wy¿sz¹, bardziej samodzieln¹ jednostkê organizacyjn¹ - oddzia³. Pierwsz¹
siedzib¹ oddzia³u by³ nieistniej¹cy ju¿ Miejski Dom Kultury przy ulicy Ró-
¿anej, nastêpnie pomieszczenie piwniczne pod nieistniej¹c¹ dziœ kawiarni¹ "£u¿y-
czanka" na ulicy Boles³awa Chrobrego (przy ówczesnym przejœciu granicznym), a
jeszcze póŸniej budynek by³ej ³aŸni.

Pierwszym prezesem by³ Bogumi³ Spytkowski. Na w³oœciach petetekow-
skich gospodarowa³ przez 24 lata "baca" Tadeusz Firlej - urzêduj¹cy cz³onek
zarz¹du. Kolejnymi prezesami byli: Jan Konieczny (nauczyciel w Szkole
Podstawowej nr 1), Tadeusz Kubica (oficer WP), Edmund Siewruk, w la-
tach 1985-92 (w czasie odbudowy) Ryszard Pruchniewicz,  Mieczys³aw Jasi-
nowski (nauczyciel), po czym ponownie przez dwie kadencje Ryszard Pruch-
niewicz, z kolei Zenon Pilarczyk, a obecnie energiczna i stanowcza Gra¿yna
Bartkowiak. Leokadia Firlej by³a wieloletnim skarbnikiem. W najœwiet-
niejszym okresie gubiñski Oddzia³ PTTK liczy³ ponad 500 cz³onków zorga-
nizowanych w kluby i ko³a (w tym m³odzie¿owe).

Dziœ swoj¹ dzia³alnoœæ oddzia³ prezentuje w internecie, wystarczy wpi-
saæ "PTTK Gubin". Informacje te nie daj¹ jednak pe³nego obrazu dzia³alno-
œci. Poza imprezami turystycznymi jak: wycieczki, zloty, sp³ywy, rajdy, obo-
zy m³odzie¿owe itp. Oddzia³ prowadzi dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹, wyda³
m.in. "Pradzieje Ziemi Gubiñskiej", wspólnie z gmin¹ wiejsk¹ mapê "Gmina
Gubin" w 500 egzemplarzach, przewodnik "Wzgórza Gubiñskie", przekaza³
szereg artyku³ów do prasy, powo³ano Komisjê Krajoznawcz¹, przewodnicy
oprowadzaj¹ wycieczki Oddzia³ wspó³pracuje z Klubem Czeskich Turystów
w Krasnej Lipie spotykaj¹c siê na wycieczkach po Polsce i Czechach.

Kadra programowa oddzia³u gromadzi przewodników lubuskich, instruk-
torów krajoznawstwa, przodowników turystyki kolarskiej, znakarzy szla-
ków, pilotów wycieczek i przodowników turystyki górskiej, w tym na wszyst-
kie góry w Polsce i w pasmach przygranicznych.

Oddzia³ 12 grudnia 2001 roku  zakupi³ hangar nad jeziorem Borek w
Kosarzynie urz¹dzaj¹c w nim bazê z miejscami noclegowymi dla swoich
cz³onków. S³u¿y tak¿e organizacji imprez dla turystów nie tylko z naszego
województwa. Sta³¹ dzia³alnoœci¹ gubiñskich turystów s¹ oczywiœcie wy-
cieczki, g³ównie w góry.

    Obecnie Dom Turysty dysponuje 43 miejscami noclegowymi w poko-
jach 1-3 osobowych z TV, czeœæ z nich z ³azienkami (p. Internet). Na pierw-
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szym piêtrze jest przytulnie urz¹dzona sala klubowa ze zbiorem licznych
pami¹tek, odznak, przewodników turystycznych itp. i skromnym zapleczem
kuchennym. W pomieszczeniu piwnicznym dzia³a bar "Surprise" serwuj¹cy
posi³ki, latem klienci mog¹ korzystaæ z ogródka pod parasolami na "œwie-
¿ym" powietrzu.

W tym miejscu, na zakoñczenie, nasuwa siê bêd¹ca na czasie fraszka
J.I.Sztaundygera: "Trafi³ Jan do baru, chocia¿ ³aŸni szuka³, wiêc siê nie
wyk¹pa³, a tylko siê sp³uka³”.

 J. Wójtowicz

SPZG
Dziesiêæ lat temu w Gubinie
powsta³o nowe Stowarzyszenie.
Za³o¿yli je gubiñscy seniorzy
którzy do pracy spo³ecznej
s¹ bardzo skorzy.
Lokal otrzymali w budynku
przy ulicy 3-go Maja
w którym odbywaj¹ siê
ró¿ne spotkania.
Mieœci siê te¿ Muzeum
w tym samym lokalu
w którym s¹ eksponaty
prawie z ca³ego kraju.
Jest w tym Stowarzyszeniu
dosyæ du¿o cz³onków,
a niektórzy z nich
s¹ od samego pocz¹tku.
Wybrano Zarz¹d Stowarzyszenia
i ró¿ne Komisje
aby wszystko, co robi¹
by³o zgodne z regulaminem,
a nawet to, co ja napiszê.
Dosyæ aktywne jest to Stowarzyszenie

gdy¿ zajmuje siê starymi zabytkami
w mieœcie i gminie.
OdnaleŸli cmentarze bardzo zaniedba-
ne
i Koœcio³y Katolickie
przez ostatni¹ wojnê zrujnowane.
Pisz¹ ksi¹¿ki, biuletyny,
organizuj¹ z dzieæmi i m³odzie¿¹ spo-
tkania,
aby nasi potomni
mieli coœ do zapamiêtania.
Zorganizowano równie¿ zbiórkê pie-
niêdzy
na zakup zegara, umieszczony jest
na Wie¿y Ostrowskiej
i co godzinê wydzwania.
I tu w³aœnie koñczê wiersz
o Stowarzyszeniu Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej
choæ wiem, ¿e nie napisa³am o
wszystkim.

Maria Bronowska
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Lokale gastronomiczne
w Gubinie po 1945 roku (czêœæ 4)

Po 1945 roku w pamiêci gubinian utkwi³a tylko jedyna restauracja "Parko-
wa", która regularnie by³a oblegana przez klientów. Po przemianach ustrojo-
wych zaczê³y powstawaæ nowe restauracje prywatne, bardziej ekskluzywne, o
wysokim standardzie. Jedn¹ z pierwszych w naszym mieœcie  by³ "Tercet".

Nazwa restauracji wziê³a siê z tego, ¿e za³o¿y³o j¹ trzech kolegów. Otwarcie
nast¹pi³o w 1996 roku. Mieœci siê   w przedwojennym ratuszu przy farze i przed
wojn¹ nazywa³a siê "Der Gubener Ratskeller", a pomys³ nazwy narodzi³ siê w
1924 roku. Wówczas restauracja powsta³a na ¿yczenie mieszkañców, aby w

historycznych pomieszczeniach na parterze, w których mo¿emy podziwiaæ skle-
pienia gwiaŸdziste i sieciowe, urz¹dziæ przytuln¹ ratuszow¹ restauracjê. Tego
zadania podj¹³ siê hotelarz Paul Schuster. Oficjalnego otwarcia dokona³ 6 grud-
nia 1924 roku z udzia³em ówczesnego burmistrza  Guben dr Alfreda  Glücksman-
na. W lutym 1945 roku ratusz zosta³  zburzony-pozosta³y tylko mury- i odbudo-
wany dopiero w latach 1976-1986.Pierwszym restauratorem po odbudowie ra-
tusza by³ Józef Kurczyna, po nim lokal przejê³o trzech kolegów. Po nied³ugim
czasie, na drodze porozumienia,  koledzy rozstali siê, a restauracjê przej¹³ Miro-

Widok na g³ówn¹ salê przed 1945 rokiem
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s³aw Witan,  z wykszta³cenia magister historii.  Restauracjê prowadzi do dzisiej-
szego dnia. M. Witan nada³  pomieszczeniom ducha historii, która wyziera z ka¿-
dego zak¹tka. Na œcianach umieszczone s¹ fotografie starego Gubina, co nadaje
restauracji specyficznego, niepowtarzalnego i nieco tajemniczego klimatu. W³aœci-
ciel restauracji stara siê by "Tercet" kojarzy³ siê nie tylko z dobrym jedzeniem i
mi³a obs³ug¹. Chodzi tak¿e o to, by goœcie  mogli choæ na chwilê przenieœæ siê w
przesz³oœæ, do przedwojennego Gubina. To du¿e prze¿ycie dla osób, które tu bywa-
³y przed wojn¹, a obecnie odwiedzaj¹ restauracjê.

Miros³aw Witan oferuje 60 ró¿nych dañ, g³ównie kuchni polskiej - smacznych
i estetycznie serwowanych. Kartê dañ sporz¹dzono w jêzykach polskim i niemiec-
kim. Dla koneserów przygotowano specjaln¹ kartê win z grafik¹ nawi¹zuj¹c¹ do
przesz³oœci Gubina - miasta winnic.

Restauracja zatrudnia 15 osób dobrze przygotowanych do swojego zawodu.
Organizuje przyjêcia okolicznoœciowe i imprezy rodzinne na kilkadziesi¹t osób. W
podziemiach znajduje siê  PUB czynny do póŸnych godzin nocnych, gdzie przesia-
duje przede wszystkim m³odzie¿ przy napitkach i bilardzie. Poniewa¿ w górnych
kondygnacjach ratusza  znajduje siê Gubiñski Dom Kultury, wspólnie z "Terce-
tem" organizowane s¹ cykliczne imprezy muzyczne na wysokim poziomie.

O randze restauracji œwiadcz¹ wyró¿nienia. W III. edycji konkursu „Srebrny
Widelec”, na najlepszy zak³ad gastronomiczny  Wielkopolski i Ziemi Lubu-

Sala g³ówna restauracji w 2013 roku
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skiej, restauracja otrzyma³a wyró¿nienie.
Restauracja ma sta³ych klientów przychodz¹cych tu z obu czêœci miasta.

Równie¿ gospodarze miasta przyjmuj¹ tu swoich goœci krajowych i zagranicz-
nych. Goœcili tu m.in. premier Brandenburgi  Manfred  Stolpe, by³y  minister
Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz oraz artyœci scen polskich jak: Urszu-
la Dudziak, Jan Nowicki, Bohdan £azuka i wielu innych znakomitych goœci.

Za dwa lata jubileusz restauracji. Nale¿y ¿yczyæ panu Witanowi i jego
wspania³ej za³odze dalszego utrzymania wysokiego standardu restauracji i
du¿o klientów.

Za kilkadziesi¹t  lat czytaj¹cy ten artyku³ jako ju¿ historiê zapewne zasta-
nawiaæ siê bêd¹ jakie dania i w jakiej cenie by³y serwowane w restauracji.
Najczêœciej w kartach dañ wszystkich lokali gastronomicznych wystêpuje
kotlet schabowy. Tak jest i w "Tercecie". Kotlet schabowy z ziemniakami i
surówkami kosztuje 23 z³, a np. pierogi ruskie -13 z³,  bigos z ziemniakami -
22 z³, filet z dorsza z ziemniakami i surówkami - 28 z³, rosó³ z makaronem -  6
z³, zupa pomidorowa - 7.50 z³, barszcz czysty - 5.50 z³, ziemniaki 200 g - 3.50z³,
flaki wo³owe z pieczywem - 9 z³, befsztyk tatarski z pieczywem i mas³em -
20.50 z³, jajecznica z trzech jaj z pieczywem - 10 z³. Warto te¿ wspomnieæ i o
cenach alkoholi i napojów (dla porównañ w przysz³oœci). Piwo ma³e "¿ywiec"
pochodz¹ce z browaru o ponad stuletniej tradycji (powsta³ w 1856 roku) - 4,50
z³, piwo "porter" 0.5 litra - 8.50 z³, woda mineralna 200 g - 3.50 z³, coca cola-
3.50 z³, wódka czysta 50 g - 6 z³, koniak maxsime 50 g - 6 z³, szampan "de
Bellac" (butelka) - 35 z³, wino bia³e i czerwone 100 g 4.50 z³, kawa ze œmie-
tank¹ - 5 z³, herbata z cytryn¹ - 3.50 z³, czekolada na gor¹co - 4.50 z³.

Do czasu przemian ustrojowych Gubin by³ „ubogi” w lokale gastrono-
miczne. W 2014 roku mamy ich znacznie wiecej. Czêœæ „po drodze” zaprze-
sta³a dzia³anoœci. Dziœ mozna dokonywaæ wyboru i bywaæ tam, gdzie naj-
smaczniej gotuj¹, gdzie taniej, gdzie ³adniej i mi³a obs³uga.

Kolejna historia gubiñskiej gastronomii w nastêpnym numerze. Proszê o
uwagi wzglêdnie przekazanie swojej wiedzy na temat gastronomii po wojnie
na numer telefonu 68 4558162 lub zapraszam do siedziby SPZG przy ul. 3-go
Maja 2 III piêtro.

Urszula Kondracik

Przy pisaniu artyku³u wykorzysta³am materia³y SPZG, wywiad z Miros³awem
Witanem i jego kelnerkami: Joann¹ Jêdrzejewsk¹ i Katarzyn¹ Krystyniuk oraz

w³asn¹ wiedzê w temacie.
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Pod ta-
kim ha-
s³em, 16
paŸdzierni-
ka 2014 od-
by³a siê wy-
cieczka Sto-
warzysze-
nia Przyja-
ció³ Ziemi
Gubiñskiej
po terenie
wschodnio-
po ³udn i o -
wym gminy Gubin. Uczestnikami  historycznej eskapady byli: Jerzy Czaba-
tor, Piotr Chlebny, Olga i Jan Ficnerowscy, Antoni Fudali, Zygfryd Gwiz-
dalski, Miros³aw Kamieniarz, Urszula Kondracik, Krystyna Kaczmarek-
Skóra, Adolf Leda, Wies³aw £abêcki, Renata Majorek, Waldemar Rasiñski,
Ewa Roszak, Jadwiga Warzyñska.

Historia jest w teraŸniejszoœci. Przysz³oœæ buduje siê na gruzach prze-
sz³oœci.

Dlaczego wycieczka "Szlakiem Sasów"?  Dlatego, ¿e w roku 1635 pañ-
stwo Saksonia wzmocni³a siê o £u¿yce, w tym Gubin, a¿ do roku 1815. W
latach 1697-1763 Saksonia  pozostawa³a w unii personalnej z Polsk¹ (Au-
gust II Mocny i August III). Ksi¹¿e elektor Saksonii, po przejœciu na religiê
rzymsko-katolick¹ zosta³ królem Rzeczypospolitej.

Szlak królewski z Drezna do Warszawy prowadzi³ m.in. ko³o Grabic. W
XVIII wieku Saksonia by³a wa¿nym oœrodkiem kulturowym, ale zosta³a
spustoszona w wyniku wojen (m.in. pora¿ki ze Szwecj¹ w wojnie pó³nocnej).
Obecny premier Saksonii, £u¿yczanin Stanis³aw Tilich zna bardzo dobrze
jêzyk polski, jego ¿ona jest córk¹ Polaka i £u¿yczanki. Uczestnicy wyciecz-
ki zajrzeli m.in. do: ¯enichowa, Pleœna, Dobrzynia, Czarnowic, Koperna,
Jazowa, Grabic, Nowej Wioski, Brzozowa, Wielotowa, Kozowa i Sieñska.

Wies³aw £abêcki

Wycieczka "Szlakiem Sasów"
- dziedzictwo kulturowe wczoraj i dziœ
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Gubin zawsze cieszy³ siê opini¹ miasta - ogrodu, jednego z naj³adniej
po³o¿onego na Dolnych £u¿ycach. Miasto rozwinê³o sie na pó³wyspie miêdzy
wodami Nysy £u¿yckiej i Lubszy. Najstarsza czêœæ miasta le¿y wiêc miêdzy
rzekami, a i nazwa zwi¹zana jest z kszta³tem miejsca gdzie Lubsza wpada
do Nysy £u¿yckiej, jest przez ni¹ jakby "po³ykana". Gubin nazwany nie-
gdyœ Per³¹ Dolnych £u¿yc, przez ca³e wieki by³ najwiêkszym oœrodkiem
Dolnych £u¿yc. W ostatnich dniach wojny zamieniony w twierdzê obronn¹,
prze¿y³ niezwykle tragiczne chwile.

Na podstawie wspomnieñ Christel Schollmeyer, z domu Wieczorek, chcia³-
bym Czytelnikom przybli¿yæ jedno z nieistniej¹cych juz urokliwych miejsc.
To "Dom z piernika", który istnia³ od 1928 do 1945 roku.

Most Pó³nocny (niem. Nordbrucke) przy ulicy Piastowskiej nale¿a³ do
najpiêkniejszych mostów w mieœcie. £¹czy³ ulicê Piastowsk¹ z Ufestrasse w
Guben. Masywn¹ betonow¹ konstrukcjê oddano do u¿ytku w 1925 roku.
Estetyczny wygl¹d móg³ cieszyæ ka¿de oko. Most sk³ada³ siê z dwóch filarów
i trzech przêse³, mia³ 90 metrów d³ugoœci. Przez most prowadzi³a najkrótsza
droga z dworca kolejowego na najwy¿szy punkt widokowy miasta i okolicy -
na Wie¿ê Bismarcka.

Do elementów ozdabiaj¹cy most zalicza³y siê cztery du¿e balkony wido-
kowe nad obydwoma filarami oraz dwa ma³e budynki po wschodniej stronie
mostu, tu¿ przy ulicy Piastowskiej. Tutaj w³aœnie w 1928 roku otwarto
"Dom z Piernika". W swoich wspomnieniach Christel Schollmeyer pisze, i¿
powsta³ wraz z budow¹ Mostu Pó³nocnego z którym by³ po³¹czony. Sklep
zajmowa³ parter budynku, a lada sklepowa znajdowana siê kilka kroków od
wejœcia. W sklepie oferowano g³ównie s³odycze, takie jak cukierki ,czekola-
dy, wyroby cukiernicze oraz ciasta. Ponadto mo¿na by³o kupiæ papierosy,
cygara, gazety, a w porze letniej równie¿ lody. W lewym rogu pomieszczenia
znajdowa³ siê stó³ z ³awa naro¿n¹. Spiesz¹cy siê klienci mogli tam wypiæ
kawê, fili¿ankê gor¹cej czekolady, szklankê mleka lub lemoniady. W g³êbi
sta³a wielka lodówka ch³odzona przez sztaby lodu, które codziennie, po kil-
ka sztuk, dostarcza³ woŸnica.

Do kafejki znajduj¹cej siê na ni¿szej kondygnacji, prowadzi³y schody.
Na dole znajdowa³ siê kamienny krasnal, którego podziwiano z ulicy. Za-

Most Pó³nocny i „Dom z
Piernika”
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zwyczaj kradziono go w Sylwestra. Wtedy musieliœmy wszczynaæ poszuki-
wania. a kiedy go odnajdowaliœmy, mieliœmy problem z przyniesieniem kra-
snala na miejsce, gdy¿ by³ bardzo ciê¿ki. Raz ktoœ od³ama³ krasnalowi wska-
zuj¹cy palec oraz czubek nosa. Kiedy indziej brakowa³o ju¿ ca³ej rêki. Œcia-
nê kafejki zdobi³ arkusz papieru, na którym namalowany by³ jakiœ krajo-
braz.

Z tego pomieszczenia mo¿na by³o dojœæ do du¿ego przedpokoju, a tak¿e do
kuchni, któr¹ zbudowano pod chodnikiem mostu. Przez okna w kuchni i z
kafejki spogl¹daliœmy na Nysê.

Wewn¹trz pomieszczenia do sklepu prowadzi³y schody, ale u¿ywane by³y
jedynie przez personel. Œwiat³o wpada³o przez schody do przedpokoju, który
ogrzewano kominkiem zna-jduj¹cym siê w jadalni. W kuchni sta³ piec, w
którym zim¹ palono wêglem i drewnem. Oprócz tego, ¿e ogrzewa³ pomiesz-
czenie, mo¿na by³o na nim gotowaæ. Natomiast latem moja mama gotowa³a
na gazie. Po drugiej stronie wejœcia na most sta³a zbudowana w takim sa-
mym kszta³cie jak most publiczna toaleta.

Most Pó³nocny w ca³ej krasie (dziœ to koniec ul. Piastowskiej). Z prawej strony mostu „Dom
z piernika” - okna powy¿ej poziomu ulicy, ni¿ej okna kuchni i kafejki. Do czêœci mieszkalnej
Christel przechodzi³a pod mostem. Na najwy¿szym poziomie budynku po lewej stronie by³y
toalety publiczne
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Niejako w piwnicy pod mostem znajdowa³y siê nasze sypialnie i dwa
magazyny, przez które trzeba by³o przejœæ, aby trafiæ do ma³ej izby, w której
mieszka³ personel. Ten pokój le¿a³ tak jak kuchnia, pod powierzchni¹ mo-
stu. Z magazynu do piwnicy przechodzono po otwarciu klapy i tam sk³ado-
wano wêgiel i ziemniaki.

Moi rodzice dzier¿awili "Dom z Piernika " od 1930 roku. Podstawowa
dzia³alnoœæ zale¿na by³a od pory roku. Wiosn¹ na chodniku przed sklepem
mocowane by³y sto³y i krzes³a, a kwietniki odgradza³y je od ulicy. W dolnej
czêœci zabudowy sta³a altanka, w której równie¿ znajdowa³y siê sto³y dla
goœci.

Gdy kwit³y drzewa owocowe czêsto brakowa³o tam wolnych miejsc. Spe-
cjalne poci¹gi przywozi³y goœci z Berlina lub Wroc³awia. Wêdrowali oni od
stacji kolejowej, przez most, a¿ do Wzgórz Gubiñskich. W "Domu z Pierni-
ka" robiono pierwszy lub ostatni postój. Mówiono, ¿e podaj¹ tam bardzo
dobr¹ kawê. Wracaj¹c spacerowicze zachodzili do Parku Koeniga.

Przychodzili g³odni i spragnieni. Wzmacniali siê dziêki kawie, cieœcie
lub sa³atce ziemniaczanej z gor¹c¹ kie³bas¹.

Zima by³a spokojnym czasem, a do "Domu z Piernika" zagl¹da³o tylko
kilku sta³ych goœci. W restauracji dekorowano du¿¹ choinkê. Sprzeda¿ to-
warów by³a w tym czasie znacznie wiêksza.

Nasz personel sk³ada³ siê z dwóch dziewczyn. Obs³ugiwa³y one klientów,
a takie przygotowywa³y kawê. Po czêœci nale¿a³y one do naszej rodziny.

Moja mama otwiera³a sklep o bardzo wczesnej porze, poniewa¿ wówczas
do fabryki szli robotnicy. Byli to pierwsi klienci. Pytali oni zazwyczaj o
papierosy i gazety. W drodze do domu zdecydowanie czêœciej kupowali s³ody-
cze, wieczorem grano w skata, czyli œl¹skiego bryd¿a. Tych goœci obs³ugiwa³
mój ojciec, gdy¿ z regu³y trwa³ z nimi do póŸnej nocy.

¯ycie rodzinne by³o œciœle zwi¹zane ze sklepem. Posi³ki spo¿ywaliœmy w
kuchni obs³uguj¹cej kafejkê i sklep. Prywatn¹ czêœci¹ ca³ego obiektu by³y
tylko dwie sypialnie. Nie by³o ³azienki. Myto siê w sypialni. Sobota by³a dniem
k¹pieli w kuchni dla nas-dzieci. Doroœli chodzili do miejskiej ³aŸni. Nie mieli-
œmy równie¿ pralni. Bieliznê prano w kuchni, a wiêksze pranie robiono w
wynajêtej pralni, która znajdowa³a siê po drugiej stronie mostu. W pierwszy
dzieñ moczono bieliznê i przepierano. Drugiego dnia gotowano, a dalszy etap
odbywa³ siê przy u¿yciu urz¹dzeñ, które ju¿ s¹ nieznane. Wyprane rzeczy
przywo¿ono do domu wozem drabiniastym, a nastêpnie wieszano na ³¹ce, aby
wysch³y. Tak by³o w czasie pokoju - dziewiêæ piêknych d³ugich lat.
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Kiedy wybuch³a wojna, wydzielano porcje kawy i s³odyczy, a sprzedawa-
no tylko na kartki ¿ywnoœciowe. Przydzia³y by³y skromne.

W 1939 roku mój tata zosta³ powo³any do armii, dlatego "Dom z Pierni-
ka" zakoñczy³ swoj¹ dzia³alnoœæ. W ostatnich miesi¹cach wojny magazyny
i domy konfiskowano, a rodziny wykwaterowywano. Mog³y one przygotowy-
waæ posi³ki w naszej kuchni.

Moja rodzina mieszka³a wtedy w "Domu z Piernika". ¯yliœmy w tym
czasie bardzo ubogo. W 1945 roku most wysadzono w powietrze, a domy
przy moœcie zniszczono.

Sk¹d pochodzili rodzice Christel? We wspomnieniach pisze, ¿e rodzice
przywêdrowali do Gubina ze Œl¹ska i tu poznali siê. W 1930 roku przejêli
ma³¹ kawiarniê o nazwie "Domek z Piernika". W tym samym roku urodzi³a
siê ona, dwa lata wczeœniej jej brat, z którym prze¿yli wspania³e lata nad
Nys¹ £u¿yck¹. W 1936 roku przyjêto j¹ do katolickiej szko³y, a w 1945 roku
przenios³a siê do ciotki do Berlina. Nie mog³a wróciæ do Gubina z powodu
trwaj¹cych tam walk.

By otrzymywaæ kartki na ¿ywnoœæ potrzebowa³a potwierdzenia, ¿e pra-
cuje wiêc zatrudni³a siê w zak³adzie galwanizacyjnym. Opary i z³e wy¿y-
wienie wp³ynê³y negatywnie na stan jej zdrowia.

Po wojnie, w 1953 roku, spotka³a siê z obecnym mê¿em, którego zna³a
juz w dzieciñstwie.

Wyjecha³a do niego na zachód Niemiec bez zamiaru powrotu do NRD.
Tam pracowa³a w fabryce ubrañ, mieszka³a teœciowej. Wysz³a zam¹¿ w 1954
roku. Przenieœli siê z ma³¿onkiem do Kolonii, a nastêpnie do Heilbronn,
gdzie urodzi³ siê ich pierwszy syn. W 1957 roku urodzi³ siê drugi, a w 1961
roku na œwiat przysz³a córka. Kupili dom w którym mieszkaj¹ do dnia dzi-
siejszego. Dzieci doros³y i obdarowa³y ich czteroma wnukami, te z kolei czte-
rema prawnukami. Po zjednoczeniu RFN i NRD Christel z mê¿em ka¿dego
roku, podczas wakacji wracali z utêsknieniem do Gubina, który jest ich
ma³¹ ojczyzn¹.

Tu na Ziemi Gubiñskiej zapoznali wielu przyjació³-Polaków miêdzy in-
nymi Zenonê Dyrbusch, w³aœcicielkê Muzeum Gospodarstwa Miejskiego w
Bie¿ycach. Od kilku lat s¹ sympatykami Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej, s¹ w sta³ym kontakcie z prezesem Stowarzyszenia Stefanem
Pilaczyñskim.

Jerzy Czabator
W artykule wykorzysta³em wspomnienia Christel Schollmeyer z domu Wieczorek.

T³umaczenie z jêzyka niemieckiego Barbara Kêdzior, listopad 2014 r.
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Przedszkole Miejskie nr 3 jest trzeci¹ placówk¹ w mieœcie stwarzaj¹c¹
opiekê, wychowanie i nauczanie najm³odszym dzieciom Gubina.

Na budowê tego przedszkola wp³yn¹³ rozwój spo³eczno-gospodarczy w
mieœcie, rozbudowa osiedla Emilii Plater, wy¿ demograficzny, a przede wszyst-
kim praca zawodowa kobiet. Funkcjonuj¹ce wówczas przedszkola by³y bar-
dzo przepe³nione, a praca pedagogiczna utrudniona. W latach 70-tych rów-
nie¿ rodzice i nauczyciele domagali siê od w³adz miejskich utworzenia nowe-
go przedszkola. Potrzebê tak¹ widzia³ ówczesny naczelnik Stefan Ciszek,
który to wyst¹pi³ z inicjatyw¹ budowy nowego obiektu przedszkolnego. Du¿e
zaanga¿owanie w organizacji nowej placówki wykazali inspektorzy Wydzia-
³u Oœwiaty: W³odzimierz Rogowski i Marian Hajski.

Nowoczesne przedszkole zlokalizowano przy ulicy Wojska Polskiego.
Powsta³o ono przy du¿ym poparciu finansowym Zak³adów Przemys³u Odzie-
¿owego "Goflan", Lubuskich Zak³adów Przemys³u Skórzanego "Carina", oraz
dobrowolnych dzia³añ, tzw. czynów spo³ecznych. Obiekt budowano wed³ug
projektu szwedzkiego, z gotowych elementów, nadaj¹cy siê do szybkiego
monta¿u. Budow¹ zajê³a siê Spó³dzielnia Rementowo-Budowlana "Nowa Era
w Gubinie, pod kierownictwem Juliana ¯ywickiego. Planowane oddanie do
u¿ytku wyznaczono na dzieñ 1 wrzeœnia 1982 roku, a obowi¹zki dyrektora
powierzono Wis³awie Malinowskiej. Jako pierwsza dyrektorka zajê³a siê
zakupem sprzêtu, wyposa¿eniem sal, naborem dzieci i zatrudnieniem kadry
nauczycielskiej. OpóŸniony monta¿ obiektu spowodowa³ pewn¹ dezorienta-
cjê pracy. Zapisane dzieci do przedszkola musia³y przez pó³ roku uczêszczaæ
do innych placówek, miêdzy innymi do Przedszkola nr 1 i nr 2 oraz do Domu
¯o³nierza. By³a to pierwsza szko³a ¿ycia dla maluchów, ale tak¿e utrudnio-
na praca opiekuñczo-wychowawcza dla nauczycielek przedszkola Jadwigi
Spalle, Hildy Maj, Zofii Fo³tyn i Ewy Maciejewskiej. Oficjalne otwarcie przed-
szkola dokonano 1 lutego 1983 roku. Po trzech latach kierowania placówk¹
odesz³a W. Malinowska na urlop zdrowotny, kierownictwo placówki przejê-

Przedszkole Miejskie nr 3
w Gubinie
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³a Z. Fo³tyn, po powrocie z urlopu zdrowotnego przesz³a na etat nauczyciela.
W zwi¹zku z tym nowym dyrektorem zosta³a Teresa Siewruk.

Przedszkole nr 3 mimo wielu problemów przy budowie i zmiany w nadzo-
rze do chwili obecnej jest obiektem solidnym, zapewnia dzieciom du¿e jasne
sale, zaplecza sanitarne oraz du¿y funkcjonalny plac zabaw.

W dzia³alnoœci przedszkola nale¿ wyró¿niæ dwa okresy. W pierwszym
okresie od chwili powstania do 1989 roku przedszkole organizowa³o siê,
wzbogaca³o system edukacji przedszkolnej wtapia³o siê w strukturê miasta
Gubina. Choæ by³y trudnoœci to zadania edukacyjne, by³y realizowane, o
czym œwiadczy dobra ocena wystawiona ju¿ w pierwszym roku dzia³alnoœci
przez wizytator Kuratorium Oœwiaty Janinê Zarembê.

Przez pierwsze 10 lat funkcjonowa³y 4 oddzia³y (120 dzieci), a z chwil¹
wprowadzenia ustawy o powszechnoœci wychowania przedszkolnego dla 6-
latków, powsta³y dodatkowo jeszcze 2 oddzia³y zerówko we.

Drugi okres to lata dziewiêædziesi¹te do chwili obecnej. Zmiany ustrojo-
we, gospodarcze, spo³eczne, reforma samorz¹dowa, przejêcie przedszkoli przez
samorz¹dy, twarde zasady ekonomii, spowodowa³y g³êboki kryzys wycho-
wania przedszkolnego, czêœæ przedszkoli w Polsce uleg³a likwidacji. W Gu-
binie zlikwidowano przedszkole zak³adowe LZPS "Carina" oraz przedszkola
dla dzieci z rodzin wojskowych. Jednak dziêki m¹droœci ówczesnych w³adz

Przedszkole Miejskie nr 3
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miasta, zrozumieniu mieszkañców ich potrzeb, wszystkie trzy placówki
miejskie utrzymano, a op³aty dostosowano do mo¿liwoœci finansowych ro-
dzin. PM nr 3 otrzyma³o samodzielnoœæ finansow¹ i kadrow¹, co zwiêkszy³o
odpowiedzialnoœæ za wykorzystanie œrodków publicznych. Zaczêto stosowaæ
na codzieñ marketing, reklamê i promocjê. Nad prawid³owym funkcjonowa-
niu przedszkola czuwa od 1 wrzeœnia 1989 roku dyrektor Jolanta Olszew-
ska. Wraz z rad¹ pedagogiczn¹ rozszerza ofertê edukacyjn¹, poprawia i
modernizuje bazê przedszkoln¹, uwzglêdniaj¹c przy tym standardy europej-
skie. Wraz z zespo³em nauczycielskim bierze udzia³ w nowatorskich projek-
tach edukacyjnych. Wspólnie uczestnicz¹ w tworzeniu prawa oœwiatowego,
oraz opiniuj¹ programy nauczania. G³ównym zadaniem placówki jest za-
pewnienie dzieciom bezpieczeñstwa i wszechstronnego rozwoju w atmosfe-
rze akceptacji. Misj¹ przedszkola jest wychowanie dziecka szczêœliwego,
odpowiedzialnego, potrafi¹cego wspó³dzia³aæ w zespole, umiej¹cego siê ko-
munikowaæ i rozwi¹zywaæ ma³e problemy- dziecka otwartego. PM nr 3 oprócz
programu wychowania przedszkolnego realizuje programy w³asne np. "
Bezpieczny przedszkolak", " Zielone przedszkole", 'Edukacja regionalna", "
Ma³y Europejczyk", oraz program wspó³pracy partnerskiej " MOSTY". Wszel-
kie sytuacje edukacyjne organizowane przez nauczycielki uwzglêdniaj¹ no-
watorskie metody i formy pracy wychowawczo - dydaktycznej. Pozwalaj¹
one na rozwijanie w³asnej twórczoœci i zapewniaj¹ gruntowe przygotowanie
do podjêcia nauki w klasach pierwszych. W przedszkolu prowadzone s¹
zajêcia jêzykowe, rytmika, kó³ko plastyczne, ekologiczne, cykliczne spotka-
nia z tzw. ¿yw¹ muzyk¹, spotkania teatralne. Przedszkolaki bior¹ udzia³ w
uroczystoœciach miejskich, w konkursach i akcjach ogólnopolskich. Przed-
szkole organizuje otwarte zajêcia dla rodziców i studentów, festyny i pikni-
ki, uroczystoœci rodzinne, warsztaty plastyczne i zawody sportowe. Na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguje wieloletnia wspó³praca z gubeñskim przedszkolem "
Waldhaus", która stanowi sta³y element planowanej pracy. Dziêki niej ma-
luchy poznaj¹ inn¹ kulturê i umiejêtnoœci jêzykowe. Przedszkole dobrze
wspó³pracuje z rodzicami, którzy aktywnie w³¹czaj¹ siê do wspólnej eduka-
cji przedszkolnej. Wspieraj¹ inicjatywy rady pedagogicznej. Pomagaj¹ w
organizowaniu wszystkich uroczystoœciach przedszkolnych. Placówka or-
ganizuje ró¿ne spotkania ze specjalistami z zakresu zdrowia, ¿ywienia i
rozwoju dzieci. Osi¹gniêcia pedagogiczne zawdziêcza wysoko wykwalifiko-
wanej kadrze pedagogicznej. Dyrektor Jolanta Olszewska mówi, " ¿e pracu-
jê z zespo³em ambitnym, kreatywnym z wysokimi umiejêtnoœciami zawodo-
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wymi, ci¹gle doskonalaj¹cymi wiedzê i warsztat pracy". Nauczycielki dziel¹
siê ze swoj¹ wiedz¹ podczas organizowanej konferencji, warsztatów i spo-
tkañ z ciekawymi ludŸmi. Jednym z dodatkowych zadañ przedszkola jest
monitoring losów absolwentów. Przedszkole mo¿e byæ dumne, ¿e potencja³
rozwojowy dostrze¿ony i wspierany w przedszkolu owocuje dalszymi sukce-
sami w szkole. Wœród absolwentów s¹ uczniowie Szko³y Muzycznej I i II
stopnia, wychowankowie rozwijaj¹ siê muzycznie i teatralnie, s¹ laureata-
mi olimpiad i konkursów przedmiotowych. Pierwsi absolwenci to ju¿ trzy-
dziestolatkowie, którzy na swoim koncie maj¹ sukcesy zawodowe i rodzin-
ne.

W 2008 roku placówka obchodzi³a 25- lecie powstania. Has³em uroczy-
stoœci by³o " Tak siê cieszy, tak szaleje nasz dzieciêcy œwiat, bo przedszkole
nasze koñczy 25 lat". Na uroczystoœæ jubileuszow¹ pracownicy przedszkola
opracowali szereg danych statystycznych, miêdzy innymi:

- w ci¹gu 25 lat w przedszkolu przebywa³o 4000 wychowanków z tego
1600 absolwentów;

- wyuczono 1340 piosenek, 1300 wierszy i zrealizowano 750 bloków
tematycznych;

- zorganizowano 4000 wycieczek, oraz oko³o 1900 spotkañ z rodzicami
i uroczystoœci przedszkolnych.

Przedszkole przechodzi kolejn¹ modernizacjê lokalow¹. Unowoczeœniono
³azienki przedszkolne dostosowuj¹c do obecnych trendów estetycznych.
Wzbogacono sprzêt i zabawki zgodnie z certyfikatami unijnymi. Dokonano
modernizacji kuchni i zaplecza kuchennego, wyposa¿aj¹c w sprzêt nowej
generacji zgodnie z polityk¹ "HACCP".

W PM nr 3 pracuje obecnie 11 nauczycielek wychowania przedszkolnego
i 11 pracowników obs³ugi i administracji. Przedszkole czynne jest od godzi-
ny 6.30-17.00, od godziny 6.30 - 11.30 jest bezp³atne, ka¿da nastêpna godzi-
na kosztuje 1 z³oty. Op³atê za wy¿ywienie dokonuj¹ rodzice, p³ac¹c 6 z³otych
za 1 dzieñ roboczy.

Dziêki wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej i systematycznej mo-
dernizacji lokalowej przedszkole stwarza wspania³e warunki do realizacji
zadañ edukacyjnych. PM nr 3 przez 25 lat kieruje wieloletnia dyrektor
Jolanta Olszewska. Znana w œrodowisku gubiñskim, nie tylko z racji zaj-
mowanego stanowiska, ale z pracy na rzecz pracowników oœwiaty. Dodatko-
wo pe³ni funkcjê wiceprezesa Okrêgu Lubuskiego Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego.

K. Kêdzierska
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W Gubinie w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonuj¹ placówki oœwiato-
we prowadzone przez Urz¹d Miejski oraz podleg³e Starostwu Powiatowe-
mu w Kroœnie Odrzañskim, natomiast Pañstwowa Szko³a Muzyczna I
stopnia im. Kazimierza Serockiego podlega bezpoœrednio Ministerstwu
Kultury. Wymienione poni¿ej szko³y i przedszkola zarz¹dzane s¹ przez
Urz¹d Miejski w Gubinie:

- Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych - w sk³ad Zespo³u wchodz¹: Liceum
Ogólnokszta³c¹ce i Gimnazjum nr 1. W LO uczy siê 166 uczniów w oœmiu
oddzia³ach ( klasach). W klasach pierwszych zapisanych jest 56 uczniów,
w klasach drugich 55 i w klasach trzecich 55.

W Gimnazjum nr 2 jest 12 oddzia³ów, w klasach pierwszych uczy siê
75 uczniów, w klasach drugich 81, w trzecich 110. Ogó³em do gimnazjum
uczêszcza 266 uczniów. W ZSO pracuje 47 nauczycieli i 7 osób w niepe³-
nym wymiarze. Na etatach obs³ugi i administracji zatrudnionych jest 16
pracowników. Funkcjê dyrektora ZSO sprawuje Halina Bogatek;

- Zespó³ Szkó³ im. Miko³aja Kopernika - obejmuje Szko³ê Podstawow¹ i
Gimnazjum nr 1. W Szkole Podstawowej uczy siê 180 uczniów w dziewiê-
ciu oddzia³ach ( kl.I-VI w tym integracyjne). Funkcjonuj¹ tutaj 2 oddzia³y
przedszkolne z liczb¹ 49 przedszkolaków w tym 25 to trzylatki. Natomiast
w Gimnazjum nr 1 uczy siê 159 uczniów w oœmiu oddzia³ach. Do klas
pierwszych uczêszcza 56 uczniów ( 2 oddzia³y), do klas drugich 51(3 od-
dzia³y) i do klas trzecich 52 ( 3 oddzia³y). W Zespole Szkó³ zatrudnionych
jest 38 nauczycieli i 14 w niepe³nym wymiarze. W administracji i obs³u-
dze pracuje 18 osób. Zespo³em kieruje dyrektor Dorota Grzelak.

- Szko³a Podstawowa nr 2 - zapisanych jest 423 uczniów oraz 41 uczniów
w wieku przedszkolnym uczêszczaj¹cych do 2 oddzia³ów. W szkole ucznio-
wie ucz¹ siê w 20 oddzia³ach.

W klasach pierwszych jest 80 uczniów, w klasach drugich 70, w kla-
sach trzecich 57, w klasach czwartych 82, w klasach pi¹tych 67 i w kla-
sach szóstych 67. Na pe³nych etatach zatrudnionych jest 34 nauczycieli i
8 w niepe³nym wymiarze. Dyrektorem Szko³y Podstawowej nr 2 jest Bo-
gus³aw Wypych.

- Szko³a Podstawowa nr 3 - ogó³em zapisanych jest 389 uczniów i 38

Gubiñska oœwiata
w roku szkolnm 20014/2015
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maluchów do 2 oddzia³ów przedszkolnych. Uczniowie ucz¹ siê w 18 od-
dzia³ach ( w tym integracyjne). W klasach pierwszych jest 88 uczniów, w
klasach drugich 66, w klasach trzecich 63, w klasach czwartych 64, w
klasach pi¹tych 47 i w klasach szóstych 61. W szkole tej pracuje 34 na-
uczycieli i 3 osoby w niepe³nym wymiarze oraz 13 pracowników obs³ugi
administracji. Szko³¹ Podstawow¹ nr 3 kieruje dyrektor Robert Siegel.

- Przedszkole Miejskie nr 1 - uczêszcza tutaj 94 dzieci, a wœród nich 23
- szeœciolatko w. Z maluchami pracuje 8 nauczycielek wychowania przed-
szkolnego i 2 osoby w niepe³nym wymiarze. W administracji i obs³udze
zatrudnionych jest 11 pracowników. Przedszkolem kieruje dyrektor Gra-
¿yna Hrabska.

- Przedszkole Miejskie nr 2 - w piêciu oddzia³ach zapisanych jest 119
dzieci, w tym 25 to szeœciolatkowie. Pracuje z nimi 8 nauczycielek wycho-
wania przedszkolnego i 2 w niepe³nym wymiarze, a 14 w administracji i
obs³udze. Dyrektorem placówki jest Dorota Pawlik.

- Przedszkole Miejskie nr 3 - w piêciu oddzia³ach zapisanych jest 129
dzieci, w tym 27 szeœciolatków. Przedszkole zatrudnia 9 nauczycielek wy-
chowania przedszkolnego, 2 osoby w niepe³nym wymiarze, oraz 12 pra-
cowników administracji i obs³ugi. Przedszkolem kieruje Jolanta Olszew-
ska.

Oœwiat¹ gubiñsk¹ w Urzêdzie Miejskim zajmuje siê Danuta Drapa.
Osoba œwietnie znaj¹ca przepisy prawa oœwiatowego i Karty Nauczyciela.
Zwi¹zana jest z oœwiat¹ od 1974 roku. Pracowa³a na etacie referenta spraw
oœwiatowych w Zbiorczej Szkole Gminnej - Szkole Podstawowej nr 2 w
Gubinie, od roku 1984 do 1990 w Gminnym Zespole Ekonomiczno - Admi-
nistracyjnych Szkó³, nastêpnie jako dyrektor (1990-1995) Zespo³u Ekono-
miczno-Administracyjnego Szkó³ Miasta £ Gminy Gubin. Od 1995 roku
do chwili obecnej pracuje w Urzêdzie Miejskim na stanowisku podinspek-
tora Wydzia³u Organizacji i Spraw Obywatelskich. Swoj¹ bogat¹ wiedz¹
pani Danuta s³u¿y kole¿eñsk¹ rad¹ i pomoc¹ pracownikom szkó³ i przed-
szkoli.

Opracowa³a na podstawie danych statystycznych UM Gubin z dnia 30.IX.2014 roku
K. Kêdzierska
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1. Leon Bereszyñski (1921-2001) - przymusowe roboty w Niemczech,
do Polski wróci³ w 1945 r. z ¿on¹ Janin¹ (1924- 1985) i córk¹ Krystyn¹
(1943-2014), syn Ryszard urodzi³ siê w 1945 roku ju¿ w Gubinie gdzie
rodzina zamieszka³a przy ul. Ró¿anej. Leon pracowa³ w GS "Samopomoc
Ch³opska", Janina w LZPS "CARINA".

2. Rudolf Czerwiñski s. Miko³aja i Eufrozymy z d. Wolf,
walczy³ na frontach I Wojny Œwiatowej jako ¿o³nierz armii
Austro-Wêgier. Po wojnie wróci³ na Bukowinê w pow. Czer-
niowce, gdzie siê o¿eni³ z Ann¹ Szkromedy (1901-1979), tam
urodzi³ siê syn Ludwik (1930). W 1945 roku ca³a rodzina
przyjecha³a do Polski osiedlaj¹c siê w Stargardzie Gubiñskim,
na gospodarstwie rolnym. Syn Ludwik o¿eni³ siê z Weronik¹
Panek z Kozowa, ich dzieci: Boles³aw, Anna (po mê¿u Szy-
mañska) i Miros³aw.

3. Krystyna Cukier (r. 1929) - prze¿y³a powstanie
warszawskie, do Gubina dotar³a z matk¹ 27 lipca 1945 roku Pierwsz¹
pracê podjê³a w Fabryce Skarpet i Poñczoch w Gubinie. Od 1949 roku
do 1958 roku nie by³o jej w Gubinie. Po powrocie zatrudni³a siê w Gu-
biñskich Zak³adach Przemys³u Terenowego, gdzie pracowa³a do przej-
œcia na rentê w 1973 roku.Dzia³aczka spo³eczna (Liga Kobiet, radna rad
narodowych, kurator s¹dowy, Zwi¹zek Emerytów i Rencistów, Stowa-
rzyszenie Pionierów Miasta Gubina). Pisa³a wiersze.

4. Franciszek Majchrzak (1916-
2006) - jeden z pierwszych piekarzy
w Gubinie, fachu wyuczy³ siê u mi-
strza piekarskiego Stanis³awa Zysa
w Poznaniu. Bra³ udzia³ w kampanii
wrzeœniowej (57 p.p.), po rozbrojeniu
wróci³ do domu, ale wkrótce wywie-
ziony na przymusowe roboty do Nie-
miec, gdzie pozna³ Walentynê Minen-
ko z któr¹ o¿eni³ siê w maju 1945
roku. Œlubu udzieli³ im kapelan Armii Stanów Zjednoczonych ks. Her-
man Kolenda. Do Gubina dotarli w czerwcu 1945 roku, uruchomiaj¹c przy

Pionierzy Ziemi Gubiñskiej
cz. VII

A.Czerwiñska

Pañstwo Majchrzakowie
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ul. Œl¹skiej (obecnie nr 32) piekarniê i cukierniê. Aresztowany bezpodstawnie
przez Urz¹d Bezpieczeñstwa, przetrzymany, po zwolnieniu nie mia³ ju¿ dok¹d
wracaæ, gdy¿ wyposa¿enie piekarni zosta³o rozszabrowane. Zaczynaj¹c od nowa
otworzy³ piekarniê przy ul. Rydla (po Kucharskim), jednak domiary zmusi³y go do
jej zamkniêcia. Podj¹³ pracê w Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców, nastêpnie w
GS "Samopomoc Ch³opska", a przed pójœciem na emeryturê w Spó³dzielni Inwali-
dów "Pokój". ¯ona Walentyna (1923-1996) pochodzi³a z terenów Zwi¹zku Radziec-
kiego, wywieziona na przymusowe roboty w maju 1942 roku, pracowa³a u bauera
Richarda Nagela w m.Penig.Z ma³¿eñstwa tego, ju¿ w Gubinie, urodzi³y siê dzieci:
Marian, Henryk, Hieronim, Krystyna, Alicja i Jacek. Oboje Majchrzakowie nale-
¿eli do Stowarzyszenia Pionierów Miasta Gubina.

5. Wac³aw Marciniak z dzieæmi Zofi¹ (1927-2009 po mê¿u Bigaj) i Henrykiem (1930-
1997) do Gubina przyjechali jako jedni z pierwszych w lipcu 1945 roku i zamieszkali
przy ul. Grunwaldzkiej nr 2. Rodzinne strony - ¯ydowo w woj. poznañskim.

6. Kazimierz Ostrowski (1924-2008) - na Ziemiê Gubiñsk¹ przyby³ jako ¿o³-
nierz WOP, poprzednio wcielony do Armii Czerwonej z przeniesieniem do Woj-
ska Polskiego. Po zdemobilizowaniu osiad³ w Dobrzyniu jako osadnik wojsko-
wy. Organizator Stra¿y Po¿arnej, by³ zastêpc¹ komendanta powiatowego. Dzia-
³acz ludowy (ZSL), pracowa³ w radach narodowych, by³ naczelnikiem poczty w
Wa³owicach, kierownikiem gubiñskiego PKS i Spó³dzielni Ochrony Mienia. Pisa³
wspomnienia, wyda³ 8 ksi¹¿ek. ¯ona Jadwiga (1922-2012), podczas wojny wa³-
czy³a w partyzantce. Dzieci: Danuta, Henryk, Krystyna, Wanda.

7. Micha³ Panek (1900-1978) s. Jana i Marii z d. Festycz, z ¿on¹ Józef¹
(1902-1978) z d. Gerlach i córk¹ Weronik¹ (1931-1997), do Polski przybyli w
1945r. z Zielonego Gaju w pow. Czemiowce na Bukowinie, osiedlili siê w Kozowie
na gospodarstwie rolnym.

8. Rodzina Patrzyk¹tów na czele z
W³adys³awem (1893-1971) przyby³a na
Ziemiê Gubiñsk¹ w 1946 roku. ¯ona
Helena (1891-1944) zmar³a na tyfus
podczas wojny. Rodzinne strony to Tu-
liszków w Poznañskiem, sk¹d wyemi-
growali za chlebem do Niemiec. Dzieci:
Helena (1917-1995) po mê¿u Gêba³a,
Stanis³awa (1921-2006), Weronika (1923-
1991), Czes³aw (1926-1992), Jan (1931-1986), Irena po mê¿u Widlarz. Zamiesz-
kali przy ul. Poznañskiej (obecna Kresowa nr 113), gdzie do dzisiaj mieszka

Pañstwo Panek
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wnuczka Beata z rodzin¹.
9. Stanis³aw Pecelerowicz (1906-1978) - m³ynarz, na Zie-

miê Gubiñsk¹ przyby³ w lutym 1946 roku, z synem Janem
(1929), z Konina, obj¹³ m³yn w Wa³owicach. Pod koniec lat
czterdziestych aresztowany i przetrzymywany przez Urz¹d
Bezpieczeñstwa. Zwolniony, nie bardzo mia³ do czego wra-
caæ, poniewa¿ wyposa¿enie m³yna zosta³o rozkradzione, roz-
goryczony wyjecha³ w rodzinne strony. Syn Jan pozosta³,
by³ d³ugoletnim kierowc¹ Pogotowia Ratunkowego w Gubi-
nie, obecnie mieszka w Zielonej Górze.

10.  Adam Pietrzak (1911-2002) - rodzinne strony to Zalesie ko³o Jarocina,
bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej 1939 roku, dosta³ siê do niewoli niemiec-
kiej, póŸniej prace przymusowe. Do Gubina przyjecha³ w sk³adzie plutonu S³u¿-
by Ochrony Kolei, nastêpnie sprowadzi³ rodzinê. Po rozwi¹zaniu plutonu SOK
podj¹³ pracê na stacji kolejowej Gubin, sk¹d przeszed³ na emeryturê. ¯ona Bro-
nis³awa (1907-1989) zajmowa³a siê wychowywaniem dzieci: Mariana (1940-2006),
Kazimierza (1942-1985), Jana (1945-1984) i Bronis³awa (1947).

11. Stanis³aw Rosiñski (1928-2003) - pochodzi³ z woj. wo³yñskiego wieœ Ho-
³odnica z rodziny ch³opskiej. W 1943 roku wywieziony z ojcem na przymusowe
roboty do Niemiec. Do Polski wraca w 1947 roku i przybywa do Gubina, gdzie
podejmuje naukê fachu masarskiego. Po odbyciu s³u¿by wojskowej (1949- 1952)
wraca do pracy w GS "Samopomoc Ch³opska". Od 1956 roku przez czterdzieœci
lat prowadzi w³asny zak³ad i sklep masarski przy ul. Œl¹skiej.

12. Maria Wróbel (1904-1996) z d. ¯ymiak, w czerwcu
1946 roku osiedli³a siê z rodzin¹ w Mielnie. M¹¿ Szczepan
zmar³ w Strzelcach Krajeñskich, gdzie rodzina przebywa³a
w 1945 roku przed przyjazdem na Ziemiê Gubiñsk¹. Dzieci:
Micha³ (1920-2010) jako osadnik wojskowy (35 p.p.- 1944-
1946) obj¹³ gospodarstwo rolne, Stanis³awa (1918-1983) po
mê¿u Kaniak, Katarzyna (1922-2014) po mê¿u Kaliciak,
Stefania (1926) po mê¿u Zdobylak, Maria (1932-1946),
W³adys³aw (1934-1998) nauczyciel, Stanis³aw (1936-2013)
pracownik Lasów Pañstwowych. Rodzinne strony, sk¹d
zostali przesiedleni, to wieœ Rodatycze  k/Gródka Jagielloñskiego (przed wojn¹
ponad 3000 mieszkañców). Micha³ w 1949 roku o¿eni³ siê z Stefani¹ So-
snowsk¹, ich dzieci: Eugeniusz (1950), Zbigniew (1953), Jan (1955) i Teresa
(1960).

oprac. A.Leda

W.Patrzyk¹t

M.Wróbel
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Poni¿ej publikujemy fragment pracy magisterskiej Sebastiana Razika
pt. "Relacje polsko-enerdowskie w okresie otwartej granicy na przyk³a-
dzie Gubina (1972-1980)" Uniwersytet Zielonogórski Wydzia³ Humani-
styczny Instytut Historii, Zielona Góra 2012. Praca pisana pod kierun-
kiem prof. UZ Roberta Skobelskiego.  Autor wyrazi³ zgodê na jej publi-
kacjê. Z ca³¹ prac¹ mo¿na zapoznaæ siê w redakcji biuletynu.

Handel i jego nastêpstwa
w relacjach mieszkañców
Guben i Gubina

Decyzja o bezpaszportowym ruchu granicznym przynios³a daleko id¹ce
konsekwencje, które w rezultacie mia³y ogromny wp³yw na pogorszeniu siê
stosunków polsko-enerdowskich oraz na pewne obostrzenia w dziedzinie
wymiany handlowej. Poœrednio problem ten mia³ równie¿ w rezultacie roz-
wi¹zanie poprzez zamkniêcie granicy dla wolnego ruchu.

Cele, jakie mieli nadziejê osi¹gn¹æ w³odarze Polski i Niemiec Wschod-
nich, zgo³a siê od siebie ró¿ni³y. Dla NRD fakt otwarcia granicy by³ podkre-
œleniem prowadzenia niezale¿nej polityki wobec RFN, a tak¿e realizacj¹
postulatu o zacieœnianiu stosunków pomiêdzy pañstwami socjalistycznymi.
Dla PRL uk³ad o bezwizowym ruchu granicznym mia³ stanowiæ ostateczne
potwierdzenie granicy pañstwowej na Odrze i Nysie £u¿yckiej, a tak¿e przy-
czyniæ siê do rozwoju Ziem Zachodnich w oparciu o przemys³ zachodniego
s¹siada.

Od stycznia 1972 roku nast¹pi³a niesamowita mobilnoœæ Polaków na
granicy polsko-enerdowskiej. Szczegó³y przedstawia Tabela nr 6. Wyjazdy
do NRD wi¹za³y siê w g³ównej mierze z mo¿liwoœci¹ zakupów towarów defi-
cytowych po stronie polskiej, po ca³kiem atrakcyjnej cenie. Polacy zakupy-
wali przede wszystkim towary ¿ywnoœciowe, takie jak miêso, wêdliny, wy-
roby mleczarskie czy te¿ u¿ywki. Jeszcze wiêkszym zainteresowaniem cie-
szy³y siê wyroby przemys³owe (odzie¿ i obuwie, sprzêty AGD i narzêdzia)270.

Po stronie polskiej transakcji dokonywali równie¿ Niemcy, których naj-
bardziej interesowa³y: porcelana, szk³o, wyroby skórzane, bawe³niane, we³-
niane, cukiernicze, towary luksusowe oraz pami¹tki.

W celu zaspokojenia potrzeb konsumenta z Guben w Gubinie powsta³o
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targowisko z towarami spo¿ywczymi, które umiejscowiono nieopodal przej-
œcia granicznego, tak, aby klient nie musia³ siê zbyt mocno namêczyæ. Zró¿-
nicowany asortyment stanowi³y warzywa, owoce, nabia³, drób. Du¿ym po-
wodzeniem cieszy³y siê równie¿ wyroby wikliniarskie, kierpce góralskie,
swetry czy te¿ kurtki ortalionowe. Dodatkowym udogodnieniem dla Niem-
ców by³a mo¿liwoœæ kupowania za z³otówki b¹dŸ za marki - w zale¿noœci od
uznania i dogadania siê ze sprzedaj¹cym.

Mimo wielu nowych mo¿liwoœci, jakie dawa³ bezwizowy ruch, zarówno
w Guben i w Gubinie, jak i na ca³ym pograniczu polsko-enerdowskim zaczê-
³o dochodziæ do wybuchów niezadowolenia. Przyczyn¹ tego stanu by³ wzmo-
¿ony ruch w celach zakupowych obywateli PRL, nie tylko w miastach przy-
granicznych, ale i równie¿ w g³êbi Niemiec Wschodnich, ³¹cznie z Berlinem.

Polacy w pobliskich miejscowoœciach zaopatrywali siê w przede wszyst-
kim w deficytowe i drogie u siebie towary przemys³owe. Doprowadzi³o to do
bardzo niekorzystnej sytuacji, zarówno po zachodniej stronie granicy, jak i
po wschodniej. Po pierwsze ludnoœæ niemiecka pozbawiana by³a niektórych
artyku³ów ze wzglêdu na wykup go przez turystów zza Odry i Nysy. Po
drugie, Polacy zaopatruj¹c siê w NRD pozbawiali œrodków do utrzymania
rodzimych sprzedawców, co doprowadzi³o do niekorzystnej sytuacji i zamy-
kania sklepów z ró¿nymi sprzêtami. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy by³y oczy-
wiœcie du¿o ni¿sze ceny po stronie niemieckiej, gdzie robot kuchenny lub
obuwie importowane z W³och i Jugos³awii mo¿na by³o kupiæ trzy razy taniej



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG   47

ni¿ w Polsce.
Dodatkowo stworzony zosta³ niekorzystny obraz Polaka, w prze³adowa-

nym poci¹gu b¹dŸ samochodzie z wypchanymi torbami276.
Sytuacja odnosz¹ca siê do ca³ego pogranicza polsko-enerdowskiego nie

ró¿ni³a siê praktycznie od tej panuj¹cej w Guben. Dla wielu gubinian zaku-
py po drugiej stronie granicy sta³y siê czymœ normalnym i powszechnym.
Na pytanie zadane S. Pilaczyñskiemu, czy robi³ zakupy w Guben, odpowie-
dzia³ w nastêpuj¹cy sposób: "Oj, regularnie. Regularne zakupy, mo¿e nie
¿ywnoœci, bo jeszcze to by³ czas, w którym ¿ywnoœæ w polskich sklepach
by³a.(…) Ja na pewno najczêœciej kupowa³em rzeczy niezbêdne do remontu
mieszkania, no naprawy urz¹dzeñ domowych, do malowania, tapety, kleje,
œrubki, podk³adki, poniewa¿ niemieccy detaliœci w tej materii byli wzorem
niedoœcignionym. (…).

Podobne wspomnienia posiada Krystyna Makosiñska: "Ciuchy siê dzie-
ciakom kupowa³o, kaftaniki takie ró¿ne, buciki. Pieluchy tam by³y bardzo
fajne, tanie u nich.

Samo robienie zakupów po zachodniej stronie miasta nie budzi³o wiêk-
szych kontrowersji. Sprzeciw budzi³ ich "hurtowy" charakter. Wykup nie-
których towarów doprowadzi³, jak podawa³a strona enerdowska do proble-
mów z zaopatrzeniem.

Powy¿sze problemy w znacznym stopniu prze³o¿y³y siê równie¿ na wza-
jemne relacje pomiêdzy mieszkañcami obu miast. Obywatele Guben nie pa-
trzyli zbyt przyjaŸnie na tego typu dzia³ania Polaków. Od pierwszych mie-
siêcy pojawi³y siê skargi, ¿e sklepy s¹ zawsze pe³ne ludnoœci polskiej i s³y-
chaæ tylko jêzyk polski. Najpowa¿niejszym jednak zarzutem by³ ten o wy-
kupywaniu towarów do tego stopnia, ¿e nie wystarcza go dla rodzimej lud-
noœci.

Coraz czêœciej w obu miastach da³o siê s³yszeæ g³osy o niestosownym
zachowaniu siê którejœ ze stron. Gubinianie narzekali na ekspedientki w
Guben. Ekspedientki oraz mieszkañcy Guben narzekali na t³umy Polaków
zalegaj¹cych w ich sklepach. Krytyka wyp³ywa³a równie¿ ze strony osób
zaopatruj¹cych siê po stronie niemieckiej w towary. Oto kilka wypowiedzi:

M. Murawska: "W sklepach by³y bardzo nieuprzejme kobiety. Jak siê
nie potrafi³y dogadaæ z Polk¹, to wyrzuca³y z kolejki i nie obs³ugiwa³y. Z
miêsem te¿ by³ problem, jak Polki chcia³y po kilogramie kie³basy czy miêsa
to nie sprzedawali w ogóle”.

M. Wlaze³: "Pamiêtam... jakieœ zakupy po tamtej stronie. Nie mówiê po
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niemiecku. Pokazujê palcem. Lekcewa¿¹ce spojrzenie Niemki. Wzrusza
ramionami. Wiem, ¿e mnie rozumie. Nie robi jednak ¿adnego gestu... Pa-
trzy jak przez powietrze. Nic nie kupujê. Wracaj¹c mam poczucie dziwnego
wstydu. Za siebie i za ni¹…".

Mieszkanka Gubina: "Tak¿e byli zabawki, a ja by³am z dzieckiem, z tym
m³odszym, taki samochodzik, zabaweczkê kupi³am. No to tak, na jednym
stoisku kupi³am, ch³opak wzi¹³, ucieszy³ siê i trzyma³ w rêce, a ja posz³am
gdzieœ na drugie stoisko i od razu s³yszê, ¿e on ryczy, p³acze, nie …i ryczy na
niego ten Niemiec, zabra³ mu tê zabawkê, dzisiaj to tam daj¹ paragony, coœ
tam, kiedyœ tak nie by³o. Bo¿e, on nie umie po polsku, ja po niemiecku, no
nie umiem. On mi nie chce oddaæ, bo on ukrad³… no jak ja mog³am mu
wyt³umaczyæ, ¿e… tego… idê wiêc do tej, która mi sprzeda³a, a ona udaje, ¿e
nic nie rozumie. Ale wziê³am z tak¹ z³oœci¹ mu wyszarpnê³am, tam jeszcze
brzydko po polsku mu powiedzia³am, nie […] ten jeden moment zapamiêta-
³am, ¿e wredni byli strasznie".

Niestety trzeba przyznaæ, ¿e taki obraz niemieckiej sprzedawczyni pozo-
sta³ w pamiêci wielu mieszkañców Gubina lat 70. XX w. Jednak potrzeba
trzeŸwej oceny wydarzeñ. Daje j¹ kolejny mieszkaniec Gubina: "Konflikty
w sklepach s¹, ale Niemki by³y ju¿ zmêczone t¹ nawa³¹; jesteœmy sami sobie
winni. Polacy Ÿle siê zachowywali u nich w sklepach"284. Podobnie, ze zro-
zumieniem wypowiada siê pani Ewa Siwka, dzisiaj prezes Stowarzyszenia
Kobiet "Nysa", niegdyœ polska pracownica w Guben: "Bo my, jak to Polki,
wiadomo, chcia³yœmy jednej s¹siadce, drugiej, trzeciej i jak za du¿o kupowa-
³yœmy, to nie ... pó³, dwie sztuki, trzy sztuki, wydziela³y".

Niekorzystne sytuacje przewa¿a³y w placówkach handlowych. One w
sposób drastyczny rzutowa³y na kontakty i postrzeganie siebie nawzajem.
Nie oznacza to jednak, ¿e wszyscy odczuwali dyskomfort po niemieckiej stronie
na zakupach. Wielu Polaków wspomina równie¿ ten okres i sprzedawców z
du¿¹ dawk¹ sympatii:

K. Makosiñska: "Ludzie narzekali do Niemców, jak chodzili do Niemiec
na zakupy. Ja na przyk³ad nie narzeka³am, ja siê zawsze z nimi dobrze
dogadywa³am. Nieraz te starsze tak krzywo patrzy³y, nie? Ale z tych m³od-
szych takich, to one próbowa³y ci zawsze coœ doradziæ. "Mo¿e to? Mo¿e tam-
to?" A jak nie umia³aœ siê z ni¹ dogadaæ to ona kaza³a ci pójœæ za ladê i
pokazaæ palcem co ty chcesz".

S. Pilaczyñski: "Pamiêtam taki, doœæ sentymentalny sklepik na Cyran-
kiewiczstrasse, to dzisiejsza Altepoststrasse. Za przejœciem granicznym od



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG   49

razu w prawo. Tam, niewielki sklepik, ale ruch by³ niesamowity, poniewa¿
w³aœciciel tego sklepiku by³ czeskim Niemcem i potrafi³ dogadaæ siê z klien-
tem przy pomocy tego swojego czeskiego jêzyka. Na wszystkie pytania, jakie
mu zadawano, on zawsze mówi³ „Utrom bude”, czyli trzeba przyjœæ jutro i
na pewno bêdzie"..

Podsumowuj¹c. Nie mo¿na jednoznacznie okreœliæ relacji jakie panowa-
³y pomiêdzy niemieckimi sprzedawcami a polskimi nabywcami towaru. Na
pewno by³y bardzo skomplikowane. Na pewno dochodzi³o do wielu konflik-
tów, do spiêæ, do nieporozumieñ. W du¿ej mierze obwiniaæ mo¿na za to Pola-
ków, którzy wrêcz zalali enerdowski rynek handlowy. Doprowadzi³o to do
daleko id¹cych nastêpstw. Warto wspomnieæ, ¿e ju¿ we wrzeœniu 1972 r.
80% mieszkañców powiatu Cottbus (miasto le¿y 50 km od Guben - przyp. S.
Razik) opowiada³o siê za zamkniêciem granicy. Ponadto w spo³eczeñstwie
enerdowskim wzrasta³a gwa³townie agresja. Polacy byli wyzywani oraz nie-
mile traktowani, co zauwa¿yli równie¿ przedstawiciele w³adzy w sprawoz-
daniach sytuacyjnych290. Sytuacji na pograniczu bacznie przygl¹da³a siê
równie¿ STASI (niem. Ministerium für Staatssicherheit - Ministerstwo Bez-
pieczeñstwa Pañstwowego), która w paŸdzierniku 1972 r. przekaza³a pol-
skim w³adzom stworzony przez siebie raport.

Nie mo¿na pomin¹æ jednak faktu, i¿ mieszkañcy Guben równie¿ ró¿nie
byli postrzegani przez sprzedawców po wschodniej stronie Nysy £u¿yckiej.
Zarzucano im czêsto, ¿e s¹ "ha³aœliwi, nieuczciwi, kradn¹ wiêcej jak Polacy,
otwieraj¹ paczkowany towar, potem zostawiaj¹, ceni¹ niemieckie pieni¹dze,
myœl¹, ¿e im wszystko wolno".

Skomplikowanej sytuacji nie sposób na pewno jednoznacznie oceniæ. Warto
jednak podkreœliæ, ¿e na obraz, jaki pozosta³ wielu mieszkañcom obu miast
w pamiêci sk³adaj¹ siê ró¿ne czynniki. Uprzedzenia. Gorsze zaopatrzenie w
towary i wy¿sze ceny po polskiej stronie. Nieznajomoœæ jêzyka s¹siada. Te
niedogodnoœci powodowa³y, ¿e do zamkniêcia granicy, do roku 1980  miesz-
kañcy Guben i Gubina podchodzili do siebie raczej z rezerw¹.

W³adze polskie i enerdowskie na najwy¿szych szczeblach zaczê³y siê za-
stanawiaæ jak dopomóc regionom przygranicznym. Du¿ym utrudnieniem w
kontaktach miêdzy jego mieszkañcami by³o centralne planowanie, dlatego
te¿ jednym z pomys³ów realizowanych od roku 1974 prowadzenie na szersz¹
skalê wymiany towarowej poza planami handlu zagranicznego. Nie doty-
czy³ on jednak wszystkich produktów, a jedynie nadwy¿ek towarowych. Z
Polski do NRD wywo¿one by³y g³ównie wyroby przemys³u odzie¿owego, wy-
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roby cepeliowskie, wyroby przemys³u owocowo-warzywnego, cukierniczego
oraz drobiarskiego. Z Niemiec Wschodnich przyje¿d¿a³y meble oraz sprzêt
gospodarstwa domowego. Niestety sytuacja nie uleg³a poprawie, dlatego
przedstawiciele w³adz enerdowskich, na wyraŸne ¿yczenie swoich obywate-
li, próbowali ograniczaæ mo¿liwoœæ robienia zakupów przez Polaków na za-
chód od Nysy i Odry.

W listopadzie 1972 r. wprowadzono na granicy polsko-enerdowskiej pierw-
sze ograniczenia. Spowodowa³o to lekki spadek obrotów komisów obuwia,
których po otwarciu granicy powstawa³y na pograniczu jak grzyby po desz-
czu. Pierwsze obostrzenia nie przynios³y jednak spodziewanego rezultatu,
ze wzglêdu na zbyt du¿¹ aktywnoœæ Polaków.

Konflikty dystrybucyjne nasila³y siê. Niemcy zastanawiali siê, sk¹d przy-
je¿d¿aj¹cy s¹siedzi maj¹ tyle pieniêdzy, ¿e wykupuj¹ tak du¿¹ iloœæ towa-
rów, uznanych za deficytowe. Zw³aszcza, ¿e ludnoœæ polska przy wymianie
z³otówek na marki, musieli równie¿ p³aciæ podatek turystyczny. Powszech-
nym sta³ siê zarzut, ¿e Polacy to spekulanci.

Id¹c tym tropem, w³adze wschodnioniemieckie po konsultacjach ze stron¹
polsk¹ postanowi³y zwiêkszyæ dop³atê przy wymianie marek na z³ote dla
obywateli NRD. Wczeœniej kurs wynosi³ 1DM (Deutsche Mark - marka
niemiecka) - 5.50 z³. Po zmianie za 1 markê Niemiec dostawa³ 6 z³. Mia³o to
sk³oniæ do wiêkszej aktywnoœci zakupowej s¹siadów zza Odry.

Pod koniec roku 1976 strona niemiecka poinformowa³a o dalszym roz-
szerzeniu listy artyku³ów objêtych reglamentacj¹ b¹dŸ ca³kowitym zaka-
zem wywozu. Nale¿a³y do nich: konserwy owocowe i warzywne, przyprawy
z importu oraz towary przemys³owe (tapety, farby). Ponadto na granicach
zostali wymienieni kontrolerzy, którym nakazano bardziej restrykcyjne
kontrole.

Wszystkie te posuniêcia nie na wiele siê zda³y, bowiem Polacy niemal w
jednym momencie zareagowali na wprowadzone zmiany. Zaczêli tworzyæ
zorganizowane grupy (wed³ug nowego rozporz¹dzenia, ka¿dy Polak prze-
kraczaj¹cy granicê móg³ posiadaæ przy sobie jedynie 200 marek299), które
para³y siê wyjazdami do NRD i wykupywaniem towarów na potrzeby w³a-
sne oraz na handel. Ponadto próbowano równie¿ obchodziæ niekorzystne
prawo i przekupywaæ enerdowskie ekspedientki, mimo, ¿e równie¿ one by³y
poddane œcis³ej kontroli.

Wprowadzone ograniczenia wobec Polaków w zakresie wymiany waluto-
wej przynios³y oczekiwane efekty w Gubinie. Tabela nr 5 doskonale pokazu-
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je spadek wykupywanych marek w roku 1975. Do koñca 1974 r. iloœæ wyku-
powanych wschodnioniemieckich œrodków p³atniczych zawsze przekracza-
³a 6,5 mln marek w skali roku. Od 1975 r. stan wymienianej waluty oscylo-
wa³ wokó³ wzglêdnie sta³ej wartoœci ok. 4 mln marek. W roku 1979 zanoto-
wano znów lekki wzrost wymienianych œrodków.

Obostrzenia wprowadzone przez stronê niemieck¹ poskutkowa³y mniej-
szym ruchem w ich sklepach. Co warte jednak podkreœlenia, to fakt, i¿
bardziej zmniejszy³a siê liczba mieszkañców Gubina w placówkach handlo-
wych w Guben. Problemem nadal byli turyœci przybywaj¹cy z g³êbi Polski
na zakupy. Jednak oni kierowali siê czêœciej w g³¹b NRD, przede wszystkim
do Berlina Wschodniego oraz do Drezna.

Problemy na tym polu w bilateralnych stosunkach nadal pozosta³y nie
do koñca rozwi¹zane. Zw³aszcza, ¿e od 1976 r. dostrzegalny w obu krajach
by³ kryzys gospodarczy oraz polityczny.

W Polsce zaczê³o brakowaæ towarów na pó³kach, zosta³ za³¹czony pro-
gram reglamentacji - sprzedawano najbardziej deficytowe artyku³y na kart-
ki. Nie lepiej sytuacja wygl¹da³a w NRD, za co obwiniani byli kupuj¹cy
masowo Polacy. Na granicy wzrasta³o gwa³townie zaniepokojenie i agresja.
Przyczynili siê do tego znacznie niemieccy milicjanci oraz funkcjonariusze
celni, którzy czêsto bezprawnie zabierali zakupione produkty, mimo, ¿e mie-
œci³y siê w limicie walutowym.

Mimo podpisania nowego uk³adu o przyjaŸni i wspó³pracy polsko-ener-
dowskiej 28 maja 1977 r., strona niemiecka coraz czêœciej wystêpowa³a z
ró¿nego rodzaju pretensjami. Na jesieni tego¿ roku KC SED po raz kolejny
wyst¹pi³ z propozycj¹ "wzmo¿enia dzia³añ przeciwko negatywnym zjawi-
skom nielegalnego handlu wystêpuj¹cym w bezpaszportowym i bezwizowym
ruchu podró¿nych i turystyce miêdzy PRL i NRD". Podkreœlano, ¿e Polacy
dokonuj¹ nielegalnej wymiany waluty, w tym tak¿e coraz czêœciej marki
zachodnioniemieckiej. W³adze polskie w odpowiedzi na oskar¿enia podtrzy-
mywa³y swoje wczeœniejsze stanowisko, i¿ z ich perspektywy problemu nie
ma.

Tajna notatka z 1977 r. wykonana przez przedstawiciela wschodnionie-
mieckiego stanowi ca³e pasmo zarzutów wobec Polaków, co znacznie pogar-
sza³o relacje pomiêdzy oboma krajami. Oto jej fragment: "W wyniku speku-
lacyjnych zysków powsta³ych w rezultacie ³amania przepisów celnych na-
bywane s¹ towary w NRD, które s¹ atrakcyjne w Polsce. Natomiast do
NRD nielegalnie przywo¿one s¹ towary z Polski, które w niedostatecznej
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iloœci osi¹galne s¹ w handlu detalicznym NRD, jak np. ró¿ne modne teksty-
lia (chustki jedwabne, damskie sweterki, ¿akiety, bluzki, itd.), wyroby ze
skóry i z jeleniej skóry, kosmetyki, p³yty gramofonowe itd. Ponadto prze-
mytnicy w coraz wiêkszej mierze uprawiaj¹ nielegalny handel œrodkami
p³atniczymi PRL, NRD, a tak¿e RFN".

Tego typu dokumentów mo¿na przytoczyæ du¿o wiêcej. Pokazuj¹ one nie-
porozumienia w stosunkach miêdzy dwoma pañstwami. W roku 1978 sytu-
acja na linii Warszawa-Berlin Wschodni by³a ju¿ bardzo napiêta. Strona
enerdowska wytycza³a kolejne zarzuty, przedstawiciele w³adz polskich je
odpierali. Gdy po raz kolejny Polacy zostali uznani za spekulantów i krêta-
czy, odparto oskar¿enia stwierdzeniem, ¿e je¿eli takie sytuacje siê zdarzaj¹,
to s¹ one marginalne. Poza tym nast¹pi³ równie¿ kontratak. W³adzom PRL
nie podoba³ siê sposób traktowania obywateli polskich przez s³u¿by mundu-
rowe s¹siada. Nap³ywaj¹ce skargi mówi³y o brutalnoœci milicjantów, obja-
wiaj¹cej siê np. aresztowaniem oraz demonstracyjnym prowadzeniem przez
miasto w kajdankach b¹dŸ biciem.

Podsumowuj¹c. Lata 1972-1980 to czas zintensyfikowanego ruchu gra-
nicznego pomiêdzy NRD a PRL. Mo¿na go rozpatrywaæ w dwojaki sposób. Z
jednej strony umo¿liwiono swobodny przep³yw ludzi, którzy mieli mo¿liwoœæ
lepszego poznania s¹siada oraz zakupienia towarów deficytowych w swoim
kraju. Z drugiej jednak strony w³aœnie ta pocz¹tkowa swoboda doprowadzi-
³a do sytuacji patologicznych na pograniczu polsko-wschodnioniemieckim.
£atwoœæ pozyskania produktów spowodowa³a masowy nap³yw, przede wszyst-
kim ludnoœci polskiej do miast enerdowskich. Masowoœæ ta zainicjowa³a
wiele niepokoj¹cych i niepotrzebnych symptomów pogarszaj¹cych wzajem-
ne stosunki. Niemcy nie przepadali za Polakami, którzy byli o wiele spryt-
niejsi w robieniu zakupów. Doprowadzili równie¿ do sytuacji, ¿e pewnych
towarów zaczê³o brakowaæ.

Strona niemiecka próbowa³a walczyæ ró¿nymi sposobami z hurtowym
wrêcz wykupem produktów. Ograniczono mo¿liwoœæ wywozu niektórych
towarów, inne by³y wrêcz zarezerwowane dla Niemców. Do realizacji za³o-
¿eñ w³adz pañstwowych zaci¹gniête zosta³y s³u¿by mundurowe, milicja oraz
celnicy, którzy swoje obowi¹zki wykonywali nader gorliwie.

Co warte podkreœlenia, to fakt, i¿ polscy turyœci handlowi w NRD nie s¹
grup¹ jednorodn¹. Mo¿na by wyszczególniæ co najmniej dwie podgrupy:
mieszkañców miast przygranicznych oraz przyjezdnych z g³êbi kraju. Pierwsi
z nich, byli podobnie jak Niemcy, zadowoleni z pewnych ograniczeñ wpro-
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wadzonych przez w³adze w Berlinie Wschodnim. Uwa¿ali bowiem, ¿e dziêki
nim zmniejszy siê liczba przyjezdnych i ³atwiej bêdzie mo¿na zakupiæ pewne
rzeczy.

Ludnoœæ, która przyje¿d¿a³a z g³êbi w kraju w celu zaopatrzenia siebie,
bliskich, a tak¿e pozyskania produktów na handel nie by³a zadowolona z
kolejnych niedogodnoœci, ale potrafi³a równie¿ temu przeciwdzia³aæ. Skoro
w³adze niemieckie ograniczy³y liczbê towarów b¹dŸ funduszy na osobê, to
na zakupy przyje¿d¿a³a wiêksza, zorganizowana grupa. Trzeba sobie jed-
nak jasno powiedzieæ, ¿e to w³aœnie ta ludnoœæ nap³ywowa niszczy³a po tro-
sze stosunki na pograniczu. Obywatele oraz w³adze NRD nie rozró¿nia³y,
bowiem kto jest kto. Skutkowa³o to bardzo napiêtymi kontaktami pomiêdzy
dwoma nacjami. Górowa³a raczej niechêæ i podejrzliwoœæ, ani¿eli przyjaŸñ i
otwartoœæ.

Nie oznacza to wcale, ¿e Niemcy nie robili zakupów po polskiej stronie
miasta. By³o ich jednak znacznie mniej. Kolejn¹ ró¿nic¹ by³ równie¿ fakt, ¿e
w tym celu przyje¿d¿ali raczej w weekendy (najczêœciej w soboty), w przeci-
wieñstwie do Polaków, którzy oblegali enerdowski sklepy od poniedzia³ku
do czwartku310. Sprzedawcy w Gubinie ró¿nie ich oceniali, zarzucaj¹c przede
wszystkim arogancjê i brak znajomoœci choæby odrobiny jêzyka polskiego
(Niemcy za to wymagali znajomoœci jêzyka niemieckiego wœród polskich
ekspedientów).

Gubinianie na dawnej fotografii

S z a n o w n i
Czytelnicy!
Podpowiedz-
cie który to
by³ rok i kogo
przedstawia
fotografia?
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Na podstawie rozkazu ND WP z 13 wrzeœnia 1945 roku utworzono przy
Ministerstwie Obrony Narodowej Departament Wojsk Ochrony Pograni-
cza. Rozkaz przewidywa³ powstanie na terenie Okrêgu Wojskowego nr 3
(Poznañ) w terminie do 1 listopada 1945 roku 2 Oddzia³u Ochrony Pograni-
cza. Organizowano go w Poznaniu w barakach przy zbiegu ulic Grunwaldz-
kiej i Palacza1.  Dowódca Okrêgu Wojskowego Poznañ gen. Wsiewo³od Stra-
¿ewski, rozkazem operacyjnym nr 12 z 21 paŸdziernika 1945 roku nakaza³
dowódcy 2 Oddzia³u Ochrony Pogranicza przejœæ z Poznania w rejon nad-
graniczny. Marsz nakaza³ rozpocz¹æ 2 listopada o 7: 00 i do 7 listopada
oddzia³em marszowym nr 4 osi¹gn¹æ Gubin, do 15 listopada przej¹æ s³u¿bê
graniczn¹ od pododdzia³ów 5 Saskiej Dywizji Piechoty2.  Dowódca 2 Oddzia-
³u OP swoim rozkazem z 3 listopada 1945 roku nakaza³ przybyæ do Gubina
9 komendanturze odcinka i dwóm stra¿nicom (44 i 45 stra¿nicy WOP)3.
Gubiñskie pododdzia³y zajê³y koszary przy ulicy Wyzwolenia4. W 1946 roku
ustabilizowa³a siê sytuacja dyslokacyjna. Stra¿nica nr 31 Gubin po³udnio-
wy znajdowa³a siê przy ulicy Chrobrego 7(27) na terenie by³ej fabryki Wol-
fa5. Dowódca Oddzia³u udzieli³ nawet pochwa³y zastêpcy komendanta 31
Stra¿nicy chor. Rzucakowi za dobr¹ pracê przy przenoszeniu stra¿nicy oraz
za doprowadzenie nowej stra¿nicy w ci¹gu 3 dni do wzorowego wygl¹du6. W
tym czasie Stra¿nica nr 32 - Gubin pó³nocny rozlokowa³a siê przy ul. S³o-
wiañskiej 4.

Pierwsza obsada kadry 31. Stra¿nicy WOP przedstawia³a siê nastêpuj¹co:

Jeœli mówimy o gubiñskim WOP-ie, prawie zawsze mamy na myœli
batalion przy ul. Sportowej, stra¿nicê przy ul Piastowskiej oraz GPK
przy granicznym moœcie drogowym i na stacji kolejowej w Gubinie lub
w Guben. Niewielu mieszkañców- pionierów miasta pamiêta o stra¿ni-
cy strzeg¹cej od 1945 roku granicy na odcinku od elektrowni wodnej
w Gubinie do Gubinka. Odtworzenie historii "zapomnianej stra¿nicy"
nie jest proste. Dokumentacja wytworzona przez jej dowódców nie
zosta³a zaliczona do kategorii A i nie jest przechowywana w archiwach.
Spróbujê odtworzyæ jej dzieje na podstawie dokumentów wy¿szych
prze³o¿onych - rozkazów dziennych dowódcy 7 odcinka, rozkazów,
zarz¹dzeñ i sprawozdañ dowódcy 2 Oddzia³u WOP. Poni¿ej przedsta-
wiam to, co uda³o siê do tej pory ustaliæ.

Zapomniana stra¿nica
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- dowódca stra¿nicy - wakat
- zastêpca dowódcy ds. wywiadu (p.o. dowódcy stra¿nicy) - chor. Bronis³aw Rzucak
- zastêpca dowódcy ds. polityczno-wychowawczych - ppor. Józef Filipowicz
- szef stra¿nicy - plut. Adam Majewski
- instruktor tresury psów - kpr. Stanis³aw Zieliñski
- instruktor sanitarny - kpr. Jan Majewski
- dowódca 1 dru¿yny strzeleckiej - kpr. W³adys³aw Stolarski
- dowódca 2 dru¿yny strzeleckiej - kpr. Jan Jab³oñski
- zastêpca dowódcy 2 dru¿yny strzeleckiej - kpr. Stanis³aw Józefowicz
- dowódca dru¿yny fizylierów - kpr. Leon Jaworski
- zastêpca dowódcy dru¿yny fizylierów - kpr. Stefan Œwierszcz
- dowódca dru¿yny ³¹cznoœci - kpr. Edward Doliñski
- szef stacji telefonicznej - kpr. Stanis³aw Tolarczyk

Kolejnymi dowódcami stra¿nicy byli: ppor. Henryk Szyszkowski, ppor.
Kazimierz Kwiatkowski, por. Jan Prorok, ppor. Wincenty Ruszkowski, ppor.
Jerzy Chrul, ppor. Jan Sa³ek. Szefami stra¿nicy byli te¿: sier¿. Zbigniew
Katyñski (zdegradowany), plut. Wac³aw Grzegorzewski i plut. Nowak. Pod-

Czy tu stacjonowa³a 31 Stra¿nica WOP?
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oficerem polityczno-wychowawczym by³ kpr. Roziñski.
Na podstawie rozkazu NDWP nr 0153/org. z 21 wrzeœnia 1946, na bazie

2 Oddzia³u Ochrony Pogranicza, sformowany zosta³ 2 Poznañski Oddzia³
WOP. Po reorganizacji stra¿nica nr 31 Gubin po³udniowy zakwalifikowana
zosta³a do kategorii IV. Celem poprawy ochrony granicy dowódca Oddzia³u
nr 2 odwo³a³ siê od decyzji przyznania niskiej kategorii gubiñskiej stra¿nicy
i wiosn¹ 1947 proponowa³ przeniesienie stra¿nicy 31 z kategorii IV do kate-
gorii II. Argumentowa³ w sposób nastêpuj¹cy: […] Stra¿nica 31 rozlokowa-
na jest w Gubinie po³udniowym. Do Gubina przylega Gubinek Górny. Rzeka
w tym miejscu jest w¹ska i nie stanowi naturalnej przeszkody. Zabudowa-
nia miejscowoœci podchodz¹ pod granicê. W rejonie stra¿nicy Nysa rozdziela
siê tworz¹c wyspê, która jest zabudowana. Niezbêdny jest sta³y patrol. Lud-
noœæ Gubina i Gubinka to kontyngent zmienny i trudny do obserwacji. Na-
le¿y przypuszczaæ, ¿e skory równie¿ do wykroczeñ. Na wyspie planuje siê
wystawiæ sta³y patrol 4 obserwatorów na 2 zmiany7. Dowódca WOP nie wy-
razi³ zgody na przeniesienie 31 stra¿nicy Gubin na etat kategorii II8.

31 Stra¿nica WOP ochrania³a stosunkowo niewielki 3.200 m odcinek
granicy. Tak okreœlili jej obszar dzia³ania wy¿si prze³o¿eni: […] lewa linia
rozgraniczenia przebiega³a po³udniowym skrajem Gubinka, drog¹ do szosy,
dalej drog¹ do nastêpnej szosy i do rzeki, dalej rzeka do mostu [wy³] m.
Plesse dalej biegnie drog¹ do m. Dobern [wy³] . Prawa linia rozgraniczenia
od ujœcia rzeki Lubst do Nysy biegnie do mostu dalej ul. D¹browskiego i
Poznañsk¹ nastêpnie szos¹ do wykopu.

W 1947 roku dowódca stra¿nicy opisywa³ swoja strefê w meldunku do
swojego prze³o¿onego - komendanta 7 odcinka. Ze wzglêdu na "historycz-
noœæ" tekstu prezentujê fragmenty w oryginalnym stylu.

[…] Linia graniczna biegnie z po³udnia na pó³noc wzd³u¿ Nysy £u¿yc-
kiej. Rozpoczyna³a siê od drogi z Gubinka do rozebranego, drewnianego
mostu na Nysie. Jest to rozgraniczenie z 30 stra¿nic¹ [30 stra¿nica WOP
Sêkowice przyp. aut.], a koñczy siê na tamie przy elektrowni wodnej w Gu-
binie - rozgraniczenie z 32 stra¿nic¹ WOP.

D³ugoœæ linii granicznej na odcinku 31 stra¿nicy wynosi 3,3 km. Od
rozgraniczenia z 30 stra¿nic¹ Nysa p³ynie 750 m w kierunku pó³nocnym z
lekkim odchyleniem na wschód, nastêpnie skrêca zupe³nie na wschód i p³y-
nie tak 400 m. Potem znowu przybiera kierunek pó³nocno-wschodni na d³u-
goœci 1100 m, a potem skrêca prosto na pó³noc i przez 1050 m dobiega do
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rozgraniczenia z 32 stra¿nic¹.

Dowódca stra¿nicy wskazuje ³atwe przejœcia przez rzekê:
- w lecie naj³atwiej jest przejœæ rzekê w bród przy rozebranym moœcie

drewnianym (rozgraniczenie z 30 Stra¿nic¹); zanotowano tu najwiêcej nie-
legalnych przejœæ lub ich usi³owañ,

- kolejne miejsce to mielizna na wprost grupy "10 dêbów" naprzeciw
baraków znajduj¹cych siê po drugiej stronie rzeki (ok.1200 m od linii roz-
graniczenia z 30 Stra¿nic¹),

- przy moœcie kolejowym rozebranym na linii Gubinek-Guben,
- w zimie, gdy rzeka jest zamarzniêta, wszêdzie jest ³atwe podejœcie,

jednak najwiêcej przejœæ zanotowana w samym Gubinie, tj. na wprost ruin
domów znajduj¹cych siê przy placu Wolnoœci.

Zagranica, czyli obraz po przeciwnej stronie rzeki opisany jest tak:
[…] od lewego rozgraniczenia stra¿nicy znajduje siê ok. 300 m czyste

pole, prócz sitowia nad rzek¹. Dalej ku pó³nocy za wa³em nadrzecznym roz-
ci¹ga siê niedu¿y las (ok. 300 m), dalej do toru kolejowego Guben-Gubinek
przedmieœcia (30 domów i sady przy moœcie kolejowym Guben-Gubinek). Z
prawej strony niedu¿y lasek liœciasty, nastêpnie sady. Miasto zaczyna siê na
wprost m.p. stra¿nicy. Przy tamie wodnej elektrowni domy stoj¹ nad sam¹
Nys¹.

Droga graniczna.
[…] Przebiega na szerokoœci od brzegu rzeki do 15 m od wa³u w g³¹b

kraju. Wa³ przebiega przeciwnie w odleg³oœci 15-20 m, natomiast przy zwa-
lonym moœcie kolejowym odleg³oœæ ta wynosi ok. 75 m. Tak samo w lasku
dêbowym (150 m od linii rozgraniczenia). Najwiêksza odleg³oœæ wa³u od
rzeki jest na wprost drogi polnej prowadz¹cej z Gubinka do wa³u (ko³o gru-
py 10 dêbów) i wynosi 130 m. Obszar ziemi le¿¹cej za wa³em to ³¹ka z wyj¹t-
kiem miejsca gdzie znajduje siê lasek dêbowy (ok. 40 drzew) przylegaj¹cy do
linii rozgraniczenia z 30 stra¿nic¹. Na wprost drogi polnej prowadz¹cej z
Gubinka do wa³u, tak samo roœnie 10 dêbów za wa³em. Wa³ koñczy siê 150 m
przed elektrowni¹ i w tym miejscu styka siê z rzek¹.

Opis zawiera tak¿e ówczesne zak³ady pracy, nieistniej¹ce ulice, parki itp.:
Domy stoj¹ce na drodze granicznej:
- browar pañstwowy (nieca³kowicie)
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- zabudowania stra¿nicy
- by³a fabryka Wolfa, a obecnie Pañstwowe Zak³ady Stolarskie i Spó³-

dzielnia Budowlana "Nowa Era"
- zburzone budynki mieszkalne ci¹gn¹ce siê od Placu Wolnoœci do ulicy

Warszawskiej i wzd³u¿ ul. Chrobrego

Ulice i drogi dobiegaj¹ce do wa³u nadrzecznego:
- droga prowadz¹ca z Gubinka do rozebranego drewnianego mostu
- droga polna prowadz¹ca z Gubinka do wa³u (w okolicy "10 dêbów")
- ulica Miodowa (?!) [przyp. aut.) prowadz¹ca z ul. Œl¹skiej przez prze-

jazd kolejowy do wa³u.
- kolej dwutorowa prowadz¹ca z Gubinka przystanek kolejowy do mo-

stu zdewastowanego, ¿elaznego,
- do wa³u dochodzi³a te¿ droga polna prowadz¹ca od ul. Miodowej do

wa³u ko³o browaru,
- ulica Piwna
- ulica Plac Wolnoœci (wychodzi w 2 miejscach),
- ulica Warszawska (rozgraniczenie z 32 stra¿nic¹),
- dró¿ka polna prowadz¹ca od szosy Gubinek-Sêkowice przez ³¹ki do

wa³u miedzy "10-ma dêbami"  i torem kolejowym,
- dró¿ki polna odchodz¹ca od ulicy Miodowej do wa³u z prawej strony

nasypu kolejowego,
- ulica Ko³³¹taja.

Jest te¿ pole uprawne oraz obok browaru boisko sportowe i ulica Boles³a-
wa Chrobrego biegn¹ca wzd³u¿ wa³u od ulicy Warszawskiej, do ulicy Piw-
nej, dalej a¿ do rozgraniczenia z 30 stra¿nic¹ droga biegn¹ca wzd³u¿ wa³u.

U wylotu drogi polnej, prowadz¹cej z Gubinka do wa³u, roœnie na zboczu
wa³u krzak. Miêdzy tym krzakiem, a grup¹ "40 drzew dêbowych" przy wale
stoi s³up wysokiego napiêcia. Przy zdewastowanym moœcie kolejowym znaj-
duje siê kêpa drzewa nastêpnie a¿ do rozgraniczenia z 32 stra¿nic¹ rosn¹
na wale równomiernie rozmieszczone drzewa (co 10-15 m).

Tak opisuje strefê nadgraniczn¹:
W pó³nocno-zachodniej czêœci strefy jest miasto Gubin (1/3 ca³ego mia-

sta). We wschodniej czêœci znajduje siê wieœ Bie¿yce, zaœ w po³udniowej
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wieœ ¯enichów. Przez œrodkow¹ czeœæ strefy przep³ywa Lubica, która wpada
do Nysy w strefie 32 stra¿nicy. G³ównymi drogami biegn¹cymi w g³êbi kraju
to:

- szosa z Sêkowic do ulicy Œl¹skiej i dalej do ul. Wyspiañskiego,
- szosa z Lubska do ulicy Legnickiej i dalej do ul. Œl¹skiej,
- droga z Bie¿yc do ulicy Kaliskiej i dalej ulic¹ ul. Wyspiañskiego.

Lasów wiêkszych w strefie nie ma. Teren równy. Pola uprawne oraz ³¹ki
w okolicach Nysy i wzd³u¿ Lubicy. Znajduj¹ siê tu:

- zak³ady stolarskie ul. Budziszyñska, firma budowlana Nowa Era ul.
Budziszyñska,

- firma budowlana "Odbudowa" ul. Wyspiañskiego,
- miejska elektrownia wodna ul. Chrobrego,
- browar nieczynny, Stra¿ Po¿arna ul. Piwna i Ko³³¹taja,
- szpital powiatowy,
- szko³a powszechna, szko³a dla doros³ych i szko³a powszechna przy ul.

Rac³awickiej.

Opis koñcz¹ spostrze¿enia dotycz¹ce ludnoœci miasta:
[…] najbardziej zaludnion¹ i niezniszczona ulic¹ jest ulica Œl¹ska. Tak

samo mniej wiêcej zaludnionymi ulicami s¹: Legnicka i Kaliska. Reszta ulic
jest w wiêkszym lub mniejszym stopniu zniszczona. Ludnoœæ to przewa¿nie
repatrianci ze wschodu i osadnicy wojskowi. Reszta to przesiedleñcy z cen-
tralnej Polski. Polaków 98%. Reszta to ¯ydzi i VD. Ludnoœæ trudni siê
rolnictwem w 50%, reszta to rzemieœlnicy, kupcy, urzêdnicy i ogrodnicy. Do
partii nale¿y 70% ludzi. Z ogólnej liczby partyjnych 70% nale¿y do PPS.

To ju¿ koniec zarówno opisu strefy, jak i moich ustaleñ poczynionych na
podstawie dokumentów zgromadzonych w Archiwum Stra¿y Granicznej w
Szczecinie.

Opracowanie "Zarys Historii Lubuskiej Brygady WOP 1945-1960" za-
wiera zapis, ¿e w 1950 roku po³¹czono gubiñskie Stra¿nice nr 31 i 32 w
jeden organizm. Ju¿ samo stwierdzenie "po³¹czono" nakazuje byæ ostro¿nym
w ocenie tego Ÿród³a. Wiadomym jest, ¿e "po³¹czona" stra¿nica pozosta³a
przy numerze 31. Czy jednak przenios³a siê do zabudowañ przy ul. Piastow-
skiej (prawdopodobnie w owym czasie ul. Piastowska, w swojej koñcowej
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1ASG, sygn. 327/101. Zarys Historii Lubuskiej Brygady WOP s.  23
2ASG, sygn. 327/2. Rozkaz operacyjny dowódcy OW Poznañ nr 12
3ASG, sygn. 327/4. Rozkazy organizacyjne - 1945
4W pocz¹tkowym okresie formowania numery pododdzia³ów ulega³y czêstym zmianom. W przypadku podod-
dzia³ów gubiñskich zawsze chodzi o 7 komendê odcinka - protoplastkê batalionu granicznego WOP w Gubinie,
oraz stra¿nicê nr 31-Gubin po³udniowy i nr 32- Gubin pó³nocny. Przejœciowe punkty kontrolne i graniczna
placówka kontrolna w tym opracowaniu zostan¹ pominiête.
5ASG sygn.327/36. Meldunek sytuacyjny dowódcy 2 Oddzia³u Ochrony Pogranicza z 26 czerwca 1946 roku.
6Rozkaz komendanta 7 odcinka nr 47 z 14.08.1946
7Meldunek dowódcy 2 OWOP do Szefa Departamentu WOP z 10.04. 1947
8Pismo nr 01017 dowódcy WOP do dowódcy 2 O WOP z 29 04.1947

czêœci, nosi³a nazwê ul. S³owiañskiej), czy te¿ w pocz¹tkowym okresie utrzy-
mywa³a dwa kompleksy? Kiedy odda³a miastu kompleks koszarowy przy ul.
Chrobrego 7(27)?  Czy ul. Chrobrego w owym czasie to te¿ dzisiejsze Aleje
£u¿yckie i czy dwa numery posesji wystêpuj¹ce w dokumentach to jeden
budynek ze zmienionym z czasem numerem, czy dwa ró¿ne zabudowania?
Logika wskazuje, ¿e jednym z nich jest budynek oddany w 1956 roku w
u¿ytkowanie ¿o³nierzom Armii Radzieckiej. Na te pytania warto znaleŸæ
odpowiedŸ. To przecie¿ nasza historia…

Maciej Szy³kowski

Gubin na dawnej fotografii

Dziejsza ulica D¹browskiego w XIX wieku. Po lewej budynek w któym dziœ mieœci siê
restauracja „Romano” i pub „Sasiedzi”
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Wieœ po³o¿ona na po³udnie od Gubina,  do 1945 roku nazywa³a siê Gu-
binchen, po ³u¿ycku Gubink. Wczeœniejsze nazwy niemieckie to: Gubbin-
chen (w dokumencie z 20 paŸdziernika 1479 r.), Gubinchen (9 kwietnia1497
roku), Gubinichen (10 stycznia 1512 roku).

W kalendarzu historycznym pod dat¹ 3-19 marca 1744 roku odnotowano
powódŸ rzeki Nysy, która zniszczy³a wieœ Gubinchen.

Do koñca wojny Gubinek mia³ swe w³asne po³¹czenie ze œwiatem w po-
staci "¿erdziowego mostu", jak go potocznie nazywano. By³a to konstrukcja
prosta i piêkna. Okorowane pnie drzew chroni³y j¹ przed zniszczeniem przez
lód. Jeszcze dziœ niektóre domy w Gubinku przypominaj¹, jak mówi¹ Niem-
cy, o "dobrych czasach". To tradycyjna wieœ œlepych uliczek na Dolnych
£u¿ycach, posiadaj¹ca nieregularn¹ zabudowê.

Od 1940 roku do Landkreis Guben (powiatu ziemskiego Guben) niemiec-
kie, okupacyjne w³adze   kierowa³y przymusowych robotników. Pierwszymi
byli ¿o³nierze polscy, ujêci do niewoli w kampanii wrzeœniowej 1939 roku.
Jak przypomnia³ Ryszard Pantkowski w ksi¹¿ce "Gubin" z 1998 roku pra-
cowali oni w zak³adach przemys³owych produkuj¹cych amunicjê i w gospo-
darstwach rolnych w Wa³owicach, Gubinku, Chlebowie i Gubinie. Jan
Muska³a  wspomnia³ wtedy :

"W paŸdzierniku 1939 roku w Koñskiem na KielecczyŸnie zosta³em ujê-
ty przez Niemców podczas ³apanki ulicznej i wywieziony do Gubina. Mia³em
wówczas 18 lat. Tutaj w Arbeitsamcie "kupi³" mnie niemiecki bauer (rol-
nik), mieszkaj¹cy w Gubinchen (Gubinku) - Kurt Schneider. ¯ona Emma z
domu Sêk. By³o to starsze, bezdzietne ma³¿eñstwo. Latem pracowa³em w
polu (mieli 35 ha ziemi), zim¹ w zak³adach "Borzyk", produkuj¹cych amuni-
cjê, gdzie by³em wozakiem. Byli tam te¿ W³osi. Do Gubina mog³em przycho-
dziæ tylko z przepustk¹, wydan¹ przez gospodarza lub so³tysa. W Gubinku
pozna³em ¿onê, któr¹ Niemcy przywieŸli na roboty w 1943 roku. Pobraliœmy
siê ju¿ po wojnie i mieszkamy do dziœ".

Wymienione wy¿ej zak³ady "Borzyk", to na pewno filia berliñskiego za-
k³adu w Guben Rheinmetall-Borsig AG, koncernu zbrojeniowego Trzeciej
Rzeszy, znajduj¹cego siê w po³udniowo-zachodniej czêœci Guben, naprzeciw-

Gubinek. Garœæ informacji
historycznych
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ko Gubinka. Polscy jeñcy wojenni (robotnicy przymusowi) administracyjnie
podlegali Stalagowi III B w Fürstenbergu nad Odr¹ (Eisenhüttenstadt).

Zuzanna Jawoszek, porucznik, która przesz³a szlak bojowy 5 Dy-
wizji Piechoty II Armii Wojska Polskiego osiedli³a siê 27 czerwca 1945
roku w Gubinku. W wywiadzie opublikowanym

8 maja 2006 roku powiedzia³a: - Miasto by³o bardzo zniszczone -
tylko gruzy i spalone domy. Wszêdzie krêci³y siê typy spod ciemnej
gwiazdy i szabrownicy. Trzeba by³o zachowaæ daleko posuniêt¹ ostro¿-
noœæ. Gdy zrobi³o nieco spokojniej, a miasto zosta³o uprz¹tniête z gru-
zów, przenios³am siê do Gubina".

W ramach czynu spo³ecznego w okresie 1946-47 Henryk Stacho-
wicz, pochodz¹cy z woj. kieleckiego, mieszkaniec Gubina, obecnie  Kro-
sna Odrzañskiego, uczestniczy³ przy rozbiórce resztek zniszczonego
drewnianego mostu na Nysie w Gubinku.

Na zaœwiadczeniu Polskiego Zwi¹zku Zachodniego Obwód w ¯yrar-
dowie napisano, ¿e Józef  Szadkowski ur. 30 lipca 1898 roku w ¯yrar-
dowie, zam. ¯yrardów ul. Fabryczna 20 "udaje siê do Gubinek powiat
Gubin wraz z rodzin¹ Szadkowska Julia lat 47 ¿ona (osiedlenie). Ce-

Przedwojenna widokówka z Gubinka (Gubinchen)
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lem objêcia maj¹tku poniemieckiego (rolnik), zabiera z sob¹ trzy kozy,
czworo prosi¹t, które potrzebne bêd¹  w gospodarstwie".  PóŸniejszy
dokument œwiadczy³, i¿ przesiedleniec Józef Szadkowski, poprzednio
zamieszka³y w ¯yrardowie pow. B³onie, 19 paŸdziernika 1946 otrzy-
ma³ od Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego Inspektorat Osadnictwa
w Gubinie gospodarstwo w Gubinku. Dom mieszkalny by³ murowany,
kryty dachówk¹,  o wymiarach 14x10 m, z czterema izbami. W opisie
mebli ujêto:

3 ³ó¿ka, 2 szafy, 2 sto³y, 12 krzese³, kredens, 2 kozetki, fortepian.
Wœród budynków znajdowa³a siê jeszcze wozownia i kurnik.

W 1947 roku osiedli³ siê w Gubinku Wac³aw Kaczmarek. Wiemy o
tym z zaœwiadczenia Ministerstwa Administracji Publicznej Pañstwo-
wy Urz¹d Repatriacyjny "dla uzyskania ulgi na przewóz grupy prze-
siedleñców wraz z mieniem lub grupy robotników, za kredytowaniem
op³at na rachunek P.U.R. Ob. Kaczmarek Wac³aw w miejsce osiedle-
nia Gubinek pow. Gubin udaje siê z grup¹ przesiedleñców w ³¹cznej
iloœci 4 s³ownie cztery od stacji Ko³o do stacji Gubin. (...) Wa¿ne do
dnia 16 maja 1947 roku. Ko³o 16 kwietnia 1947 r.". Pieczêæ Pañstwo-
wy Urz¹d Repatriacyjny Poznañ.

W 1947 roku, 29 paŸdziernika Miejska Rada Narodowa, pod prze-
wodnictwem Stanis³awa Michalaka, pozytywnie rozpatrzy³a wniosek
zawarty w piœmie starosty powiatu gubiñskiego z dnia 14.10.1947  "w
sprawie wy³¹czenia z obszaru administracyjnego miasta Gubina 123,15
ha gruntu i w³¹czenie tego¿ do gromady Gubinek dla upe³norolnienia
osad gospodarskich". W ten sposób dokonano zmian granic miasta.

W Gubinku gmina Czarnowice 21 listopada 1949 roku dokonano
czynnoœci w terenie zwi¹zanych z regulacj¹ w zwi¹zku z zarz¹dze-
niem ministra rolnictwa i reformy rolnej z dnia 15.01.1949 roku. Obecni
byli: mierniczy prowadz¹cy regulacjê Micha³ Bachorz, cz³onkowie rady
regulacyjnej Julian Œwiderski, Franciszek Falicki, Ignacy Przyby³a i
so³tys W³adys³aw Kubacki oraz uczestniczy regulacji gromady Gubi-
nek. Z³o¿yli oni swoje oœwiadczenia do protoko³u jak poni¿ej:

1. Kazimierz Cebula ¿yczy sobie 6 ha
2. Karol Komorek - 4 ha.
3. Ignacy Mleczkowski - 6 ha.
4. Jan Œwiderski - 3 ha.
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5. W³adys³aw Urban - 6 ha.
6. Franciszek Falicki - 6 ha.
7. Aleksander Bal - zrzeka siê osady
8. Jan Muska³a ¿yczy sobie 6 ha.
9. Julian Œwiderski - 3 ha.
10.W³adys³aw Kubacki - 6 ha.
11. Tadeusz Urban - 6 ha.
12.Wac³aw Osat - 6ha.
12a. W³adys³aw Maciejewski - 3,2 ha.
13.Micha³ Adamski  zrzeka siê osady.
14.Wac³aw Kaczmarek ¿yczy sobie 6 ha.
15.W³adys³aw Wojtczak - 6 ha.
16.W³adys³aw Cebula - 5 ha.
17.Stanis³aw Tronkowski - ha.
18.Józef Jarosz - 6 ha.
19.Józef Szadkowski - 3 ha.
20.Jan Oset - 6 ha.
21.Lubomir Owczyniuk - 3 ha.
22.Mieczys³aw Czarnecki - 6 ha, podpisa³a matka D. Czarnecka.
23.Ignacy Przyby³a - 6 ha.
24.Franciszek Gralak - 6 ha.
25.Mieczys³aw Czarnecki - 3,5 ha, reflektuje na nr 12 osady, rezygnuj¹c

z osady nr 6 (patrz nr 6, patrz l.p. 22). Petentowi zwrócono uwagê o posta-
wienie wniosku w powy¿szej sprawie do referatu osiedleñczego.

Cz³onkowie rady regulacyjnej: Swidzinski, Falicki Fr., Ignacy Przyby-
³a, so³tys gromady Kubacki, Bachorz.

Wymieniony wy¿ej W. Maciejewski by³ wa³owym na Nysie £u¿yckiej, do
roku 1973. Podlega³ pod Wojska Ochrony Pogranicza. Jego zadaniem by³o
utrzymanie wa³u m.in. poprzez koszenie trawy, grabienie, wzmacnianie zie-
mi¹ przed powodzi¹.

W roku 1954  Zrzeszenie Uprawy Ziemi w Gubinku mia³o nastêpuj¹-
cych cz³onków:

1. Jan Muska³a przynale¿noœæ PZPR, 32 lata, Janina lat 33, Ryszard
lat 8, Stanis³aw lat 6, Andrzej lat 5. Wielkoœæ gospodarstwa - 6,50.

2. Tadeusz Urban lat 26, Stefania lat 23, Jan lat 5, Wac³awa lat 3,
Wies³awa lat 1, Marianna lat 67. Gospodarstwo - 6,94 ha.
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3. Wac³aw Oset PZPR, lat 39, Stanis³awa lat 33, Halina lat 7, Barbara
lat 2. Gospodarstwo - 6,30.

4. Ignacy Przyby³a lat 55, Bronis³awa lat 43, Gospodarstwo - 7,50.
5. Wies³awa G³uska PZPR, lat 19, Micha³ 60 lat, Franciszka lat 58,

Maria lat 21.
6. Ignacy Mleczkowski lat 46, Maria lat 41, Bronis³awa lat 15, Roman

lat 13. Gospodarstwo - 6,02 ha.
7. Jan Swidzinski lat 37, Stanis³awa lat 36, Anna lat 14, Marta lat 5.
8. Franciszek Falicki PZPR, lat 44, Julia lat 42, Teresa lat 18, Stanis³aw

lat 15, Antoni lat 9, Maria lat 6, Janina lat 4, Leokadia lat 3, Jerzy lat 2.
9. Aniela Swidzinska PZPR, lat 63, Wanda lat 36. Gospodarstwo - 0,83.
10.Aleksander Ziomek lat 52, Stanis³awa lat 48, Aniela lat 18, Aleksan-

der lat 12, Eugenia lat 9, Stanis³aw lat 16. Gospodarstwo - 5,56.
11. Józef Jarosz PZPR, lat 25, Zofia lat 25, W³odzimierz 1 rok, Danuta 1

rok, Antoni lat 13. Gospodarstwo - 5,84.
12.Stanis³aw Tr¹kowski (wczeœniej Tronkowski - który zapis jest w³a-

œciwy?) lat 57, Agnieszka lat 57, Boles³aw lat 22, Cecylia lat 20, Lech 13,
Maria lat 16. Gospodarstwo - 8,27.

13.W³adys³aw Cebula lat 32, Maria lat 33, Mieczys³aw lat 4, Emilia lat
3, Janina lat 8, Zygmunt lat 11, Tadeusz 1 rok. Gospodarstwo - 5,01.

W maju 1954 roku odby³o siê ogólne zebranie Zrzeszenia Uprawy Ziemi
w Gubinku, gm. Czarnowice. Z protoko³u wynika, ¿e zebranie zagai³a so³-
tys gromady Gubinek Aniela Swidziñska i "odda³a g³os sekretarzowi KP
PZPR tow. Kamiñskiemu, który wnikliwie przeanalizowa³ i przedstawi³
zadania i obowi¹zki statutowe Rolniczego Zrzeszenia Spó³dzielczego wszyst-
kim zebranym oraz nakreœli³ sytuacjê gospodarczo-polityczn¹. Nastêpnie
na wniosek przewodnicz¹cego prezydium Kurczak J. dokonano wyboru III
cz³onka zarz¹du spó³dzielni (dokoptowano) Ob. Cebula W³adys³aw, który
otrzyma³ na 12 cz³onków 7 g³osów. Sk³ad zarz¹du przedstawia siê nastêpu-
j¹co:

1. Oset Wac³aw - przewodnicz¹cy spó³dzielni,
2. Muska³a Jan - II cz³onek zarz¹du,
3. Cebula W³adys³aw - III cz³onek zarz¹du.
Po dokoptowaniu III cz³onka zarz¹du spó³dzielni cz³onkowie spó³dzielni

jednog³oœnie postanowili przyst¹piæ do wspólnej uprawy po ¿niwach". Po-
stawiono wniosek o rejestracjê statutu - uchwa³y o zmianie statutu w dniu
14 maja 1954 roku - Zrzeszenie Uprawy Ziemi na Rolnicze Zrzeszenie Spó³-
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dzielcze.
Z protoko³u z 22 maja 1954 r.: "mierniczy powiatowy Henryk JóŸwia-

kowski, przedstawiciel prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czarnowi-
cach nieobecny, przedstawiciel Wydzia³u Politycznego POM nieobecny, za-
rz¹d spó³dzielni produkcyjnej Wac³aw Oset, Jan Muska³a, W³adys³aw Ce-
bula zwo³a³ ogólne zebranie informacyjne przysz³ych uczestników wymiany
i zapozna³ ich z ogólnymi za³o¿eniami wymiany i wytycznymi do projektu.

W grudniu 1956 roku i kwietniu 1957 roku, Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Gubinie za³atwi³o pozytywnie wnioski mieszkañców Gubinka
Stanis³awy Ziomek i Stanis³awa Prostaka o przejêcie gospodarstw na rzecz
Skarbu Pañstwa. Stanis³awa Ziomek po œmierci mê¿a nie jest w stanie
uprawiaæ gospodarstwa o powierzchni 5,56 ha, ponadto "dzieci odesz³y do
pracy w Gubinie". Gospodarstwo to przekazano na akcjê osiedleñcz¹. Stani-
s³aw Prostak uzasadnia³ przydzielenie gospodarstwa Stanis³awowi Jesko
tym, ¿e "posiada gospodarstwo o obszarze 8 ha ziemi i nie jest w stanie go
obrobiæ, gdy¿ jest chory oraz, ¿e jest szewcem i chce powróciæ do swego
zawodu". Gospodarstwo przydzielono ob. Jesko.

Pod koniec lat piêædziesi¹tych XX wieku znajdowa³ siê na gruntach wiej-
skich posterunek radiolokacyjny Armii Radzieckiej. Eugeniusz Zbigniew
Tr¹kowski z Gubinka pamiêta, ¿e jako dzieciak widzia³ jak radziecki ¿o³-
nierz kopa³ w ziemi okop, nastêpnego dnia drugi ¿o³nierz robi³ to samo. Po
kilku latach Rosjanie przeprowadzili siê na Wzgórza Gubiñskie. Zapewne
chodzi³o o poprawê zasiêgu stacji.

W 1958 roku stacja kolejowa Gubinek (kierunek m.in. na Lubsko, ¯ary
i dalej Wroc³aw), otrzyma³a po³¹czenie autobusowe ze stacj¹ kolejow¹ w
Gubinie. Po ponad 50. latach liniê kolejow¹ zlikwidowano, czêœæ rozebrali
z³omiarze. Rada Gminy Gubin 12 czerwca 2012 roku, na wniosek Zak³adu
Linii Kolejowych z Zielonej Góry, wyrazi³a zgodê na likwidacjê linii kolejo-
wej Wroc³aw - Gubinek. "Podjêto równie¿ uchwa³ê intencyjn¹ przyjêcia 20
km odcinka tej linii, po³o¿onego w granicach gminy, g³ównie dla poprawy
infrastruktury transportowej i turystycznej. Wiele obecnych osób by³o zdzi-
wionych, gdy radni: Stanis³aw Fudyma, Leszek Tomaszewicz i Daniel Zo³o-
teñko nie g³osowali za przyjêciem tej uchwa³y".

Pod koniec lat szeœædziesi¹tych XX w. ksiêdza z wizyt¹ duszpastersk¹
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przyjmowa³o 23 rodzin, 113 osób. Szeœæ rodzin (13 osób) nie przyjmowa³o.
Sine matrimono - 2, czyli dwie rodziny ¿y³y bez ma³¿eñstwa.  Wieœ pod
wzglêdem wyznaniowym nale¿y do parafii pw. Trójcy Œwiêtej w Gubinie.

W grudniu 2007 roku by³o 90 wiernych.

Pozosta³oœci przedwojennego cmentarza s¹ obok stacji "trafo", w krza-
kach bzu. Z doktorem  Zygfrydem Gwizdalskim, przy pomocy mieszkanki
Gubinka, Krystyny Kiwert szybko odnaleŸliœmy miejsce trzy lata temu.
Cmentarz le¿y na skraju wsi, na pó³nocy, czyli od strony Gubina. Teren
cmentarny by³ du¿y, dawniej ogrodzony i z bramami, teraz zaroœniêty samo-
siejkami, traw¹ i pokryty œmieciami. Trudno po³apaæ siê, ¿e tutaj by³ cmen-
tarz. Nie widaæ grobów, ani nawet œladów po nich.  W latach 70. XX wieku
Gromadzka Rada Narodowa w Stargardzie Gubiñskim, dokona³a dzie³a znisz-
czenia. Obecnie nikt nie dba o teren. Nieczynny, poewangelicki z prze³omu
XIX/XX wieku znajduje siê w ewidencji konserwatorskiej.

By³y dwie p³yty o napisach (oczywiœcie w jêzyku niemieckim):
Tutaj spoczywa w Bogu mój kochany ojciec, nasz dobry dzidek, rolnik,

posiadacz maj¹tku rolnego Ferrdinand Hannaske *20.10.1867 +28.8.1932.
Spoczywaj w spokoju. Tryb i praca by³a twoim ¿yciem. Dzia³a³eœ dla innych.
Pomoc im by³a twoim celem, uwa¿a³eœ to za swój obowi¹zek;

Tutaj spoczywa kochana matka Wilhelmina Töpfer z d. Gutsche *22.4.1849
+11.11.1936. Pokój jej duszy.

Natrafiliœmy na nieforemne, nieregularne fragmenty rozbitych p³yt z czar-
nego marmuru. Widaæ czêœci napisów: fragment o wym. oko³o 33x15x7 cm
Wiederfe... z drugiej strony ...hefanft, wym. 21x18x3 cm ...eusels Bau....
...d. 12. Ap...

Gubinek znany by³ na pocz¹tku XXI wieku przede wszystkim z organi-
zowania tam wesel i imprez okolicznoœciowych do 120 osób z noclegiem i
parkingiem (Gubinek 22, tel. 68 359 85 35).

Drogowe przejœcie graniczne do Niemiec b³êdnie podawane jest od lat
jako Gubinek, znajduje siê  w Sêkowicach.

W najbli¿szym czasie ma powstaæ w Gubinku osiedle domków jednoro-
dzinnych. Budow¹ minimum 40 domów ma zaj¹æ siê spó³ka Eco Construc-
tion z Gubina (tel. 661 122 100).

W. £abêcki
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Prawie dla ka¿dego,
kto nie zna Gubina i naj-
bli¿szych okolic, nazwa
,,œliwka gubinka" jest
zagadkowym owocem.
Powodem nieznajomoœci
jest fakt wystêpowania
odmiany tej œliwki tylko
w rejonie miasta i gminy
Gubin.

Œliwka ,,gubinka" to
endemiczna odmiana ga-
tunku œliwek ,wystêpu-
j¹ca i owocuj¹ca tylko na niewielkim obszarze, gdzie klimat i pod³o¿e sprzy-
jaj¹ jej wymaganiom.

Zadbane drzewo potrafi owocowaæ kilkadziesi¹t lat, a swoimi rozmiara-
mi dochodzi do 8 m. wysokoœci o rozwiniêtej, bogatej koronie. Liœcie œliwy s¹
du¿e, owoce pod³u¿ne, mniejsze od œliwki wêgierki, barwa ró¿owo - czerwo-
na, dojrzewaj¹ w lipcu, mi¹¿sz barwy ¿ó³tej, s³odki, lekko kwaœny, ³atwiej
lub gorzej odchodzi od pestki w zale¿noœci od wieku i podgatunku.

Ile jej uprawiano i jak wykorzystywano, szerzej opisuj¹ materia³y histo-
ryczne.

Towarzystwo Pomologiczne za³o¿one w Guben w 1850 r., w zestawieniu
rodzajów uprawianych owoców, odnotowa³o: 73 rodzaje œliw oraz liczne od-
miany czereœni, w tym odmianê ,,Gubens Ehre". W zestawieniu z 1929 r.
odnotowano, ¿e na obszarze 600 morgów znajdziemy 4 tyœ. œliw gubinek i 8
tyœ innych œliw (dane na podstawie pracy magisterskiej Anny Kowalskiej).

Z tego wynika, ¿e w latach 30 - tych XX w. to po³owa produkcji sadowni-
czej œliwy. Z aromatycznych owoców produkowano soki, szampan i wino
owocowe.

Dziœ œliwka ,,gubinka" pomimo, ¿e jest fenomenem przyrodniczym, nie
zrobi³a kariery na gie³dach owocowych. Jeszcze w latach 70-tych wywo¿ono
j¹ z Gubina w celach handlowych i sprzedawano w miejscowoœciach nad-

Raz jeszcze o œliwce
gubince

Œliwka ,,gubinka" w okresie kwitnienia
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morskich. Obecnie na terenie miejskim (2014 rok) iloœæ owocuj¹cych drzew
omawianej odmiany oceniam na oko³o 500 -600 szt. (po konsultacjach z miesz-
kañcami i dzia³kowiczami).

W  ROD ,,¯wirek" gdzie posiadam dzia³kê owocuje oko³o 10 drzew tej
œliwy. W  tym roku pani Anna ¯ak usunê³a ,,gubinkê" ze wzglêdu na pogar-
szaj¹cy siê systematycznie smak, okreœlony jako ,,mydlany". Mama Pani
Krystyny Koz³owskiej tak¿e usunê³a ,,gubinkê" ze wzglêdu na zanikaj¹ce
owocowanie.

Jednak Pani Krystyna w przeciwieñstwie - posadzi³a m³ode drzewko, a
m¹¿ Andrzej bêdzie czeka³ na owoce, bo dojrza³e œwietnie wchodz¹ w fer-
mentacje, a destylat z nich to pierwsza klasa.

Ponadto, pozytywnie oceniane s¹ smakowo w bezpoœrednim spo¿yciu oraz
jako d¿em i powid³a. Najlepiej pasuj¹ do naleœników i gofrów. Maj¹ posmak
kwaœny i wymagaj¹ dos³odzenia. Swoj¹ kwasowoœci¹ wzmagaj¹ apetyt.

Aby dobrze przetworzyæ ,,gubinkê" nale¿y dok³adnie dopilnowaæ dni osta-
tecznego dojrzewania. Dwa dni nieuwagi czêsto eliminuje owoce do dalszego
przerobu. Z tego wzglêdu tylko nieliczni amatorzy wyrafinowanych sma-
ków przetwarzaj¹ ,,gubinkê".

Niskie ceny produkowanych przez przemys³ d¿emów, czêsto w granicach
3 z³, i szeroki ich asortyment, eliminuj¹ przetwórstwo domowe, a w konse-
kwencji zaprzestanie uprawy tego gatunku.

Gubin to obecnie ,,pustynia sadownicza", a od czasu likwidacji przetwór-
ni na ul. Piwnej, ,,gubinka" jest w sadowniczej pogardzie (z wyj¹tkami
"zakrêconych" amatorów).

Brak sadowników zawodowych, brak amatorów sadownictwa (wolne
dzia³ki w ka¿dym ROD), brak skupów i przetwórni skazuje ,,gubinkê" na
wyginiêcie.

Pomimo wszystko ,,gubinka" doceniana jest symbolicznie, dziêki czemu
znalaz³a siê  na awersie okolicznoœciowej monety miejskiej Dukat Miejski -
6 Gubinek z emisj¹ 29 sierpnia 2009 r.

Jeœli mo¿na tu u¿yæ s³owa moda, to ponoæ moda na te œliwki wraca.
S³owo o historii sadownictwa w naszym mieœcie; nast¹pi³ on w momen-

cie uruchomienia w 1846 r. linii kolejowej Berlin - Guben. Szybki i systema-
tyczny transport gwarantowa³ zbyt przy rosn¹cych cenach. W roku 1880
zaprzestano produkcji wina z gubeñskiej winoroœli na korzyœæ sadownic-
twa. Przerobem owoców w 1929 r. zajmowa³y siê 22 zak³ady. Nowym pro-
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duktem sta³y siê g³ównie jab³ka.
Wg. gubeñskiego historyka K. Gandera na prze³omie XIX i XX w. sady

gubeñskie zaopatrywa³y producentów w 700 ton owoców rocznie. W roku
1937 area³ sadów w Gubinie wynosi³ 158 ha. Dla porównania w S³ubicach
jest ich tylko 15 ha.

Aby poprawiæ obecny stan sadownictwa gubiñskiego, s³usznym i god-
nym uwagi jest projekt zagospodarowania Wzgórz Gubiñskich i odtworze-
nie na nich starych odmian owoców.

T.B

Jeszcze o poci¹gu do Wroc³awia
W poprzednim numerze biuletynu "Gubin i Okolice" Józef Wójtowicz

wspomnia³ o przystanku kolejowym Gubinek, przez który, przed wojn¹,
przeje¿d¿a³ s³ynny poci¹g motorowy Berlin - Wroc³aw. Poni¿ej kilka cieka-
wostek zwi¹zanych z tym poci¹giem.

"Lataj¹cy  Œl¹zak" (niem. Fliegender Schlesier, œl¹skie - Lataj¹cy Pie-
ron) - nazwa poci¹gu obs³uguj¹cego po³¹czenie kolejowe miêdzy Berlinem, a
Bytomiem, funkcjonuj¹cego w okresie od 15 maja 1936 do 21 sierpnia 1939.
Stacj¹ pocz¹tkow¹ by³ Berlin Ostbahnhof, a od 1937 Berlin-Charlottenburg,
koñcow¹ - Bytom (Beuthen O.S.). W sk³ad poci¹gu wchodzi³y trzy wagony,
które wyprodukowano w zak³adach Linke-Hoffmann-Werke we Wroc³awiu.
By³a to na owe czasy bardzo nowoczesna konstrukcja, nieco przypominaj¹-
ca wspó³czesne szynobusy. Jednostka SVT137 mia³a napêd spalinowy i mo-
g³a rozwijaæ prêdkoœæ do 160 km/h.

Przeciêtna prêdkoœæ przejazdu "Lataj¹cego Œl¹zaka" wynosi³a 128 km/
h. Po wyjeŸdzie z Berlina poci¹g zatrzymywa³ siê jedynie we Wroc³awiu,
Opolu, Kêdzierzynie i Gliwicach. Trasa z Berlina wiod³a przez Frankfurt
nad Odr¹, Gubin, Lubsko, Jasieñ, ¯agañ, Legnicê i Œrodê Œl¹sk¹. Zatem
poci¹g pêdzi³ m.in. przez Stargard Gubiñski czy przystanek kolejowy ko³o
Starosiedla. Czas przejazdu wynosi³ 4 godziny 25 minut: odjazd ze stacji
Berlin Ostbanhof 20:06, przyjazd do Bytomia 00:31. W drogê powrotn¹ po-
ci¹g wyrusza³ o 5:24, by do Berlina dotrzeæ o 10:29. Kursowanie poci¹gu
przerwano w zwi¹zku z przygotowaniami Niemiec do ataku na Polskê.

Po II wojnie œwiatowej po³¹czenia nie odtworzono. Obecnie podró¿ z By-
tomia do Berlina trwa ponad 8 godzin - niemal dwukrotnie d³u¿ej, ni¿ przed
wojn¹.

 kolejarz
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Zbigniew Madyniak od ponad 40 lat mieszka
w Gubinie, przez pierwsze 10 lat pracowa³ w gu-
biñskiej wojskowej s³u¿bie zdrowia, od 1980 roku
s³u¿y mieszkañcom naszego miasta.

Urodzi³ siê 24 kwietnia 1941 roku, w miejsco-
woœci Sitanie, powiat Zamoœæ, województwo lubel-
skie. Szkolê œredni¹ ukoñczy³ w Zamoœciu, póŸ-
niej studiowa³ na Wojskowej Akademii Medycznej
w £odzi. Dyplom lekarza uzyska³ w 1968 roku.
Dwa lata spêdzi³ na sta¿u w szpitalach wojsko-
wych w Lublinie i Olsztynie.

W listopadzie 1970 roku obj¹³ stanowisko do-
wódcy kompanii medycznej w 73 pu³ku czo³gów w

Gubinie, po dwóch latach zosta³ starszym lekarzem pu³ku. Nastêpnie, po
zrobieniu specjalizacji w dziedzinie chirurgii rozpocz¹³ pracê w batalionie
medycznym stacjonuj¹cym w Komorowie i szpitalu w Gubinie. W 1980 roku,
po wypadku i d³ugiej chorobie, przeszed³ na rentê i rozsta³ siê z mundurem.
Rozpocz¹³ wówczas pracê na odcinku cywilnym pracuj¹c na stanowisku
lekarza w szpitalu w Gubinie i w ró¿nych instytucjach naszego miasta i
gminy wiejskiej.

Doktor Madyniak przez ponad 40 lat pracy na Ziemi Gubiñskiej, nigdy
nie odmówi³ nikomu pomocy. Znany z tego, i¿ wys³ucha ka¿dego, udzieli
stosownej porady, obojêtnie, w jakim miejscu zostanie o to poproszony, w
sklepie czy na ulicy. Zna wszystkich swoich pacjentów, pamiêta ich dolegli-
woœci, spotykaj¹c ich gdziekolwiek ma dla nich czas przystaje, zapytuje o
zdrowie i jak trzeba, udziela porady. Doktor nigdy nie trafi³ na pierwsze
strony gazet. Zawsze skromny, ale zawsze staraj¹cy siê by skutecznie przy-
nieœæ pomoc. Dyspozycyjny bez wzglêdu na porê dnia i nocy, mo¿na œmia³o
rzec, ¿e w czasach "kulej¹cej" s³u¿by zdrowia stara siê, na co dzieñ ul¿yæ
pacjentom. Liczne przyk³ady ostatnich dziesiêcioleci dokumentuj¹ oddanie i
poœwiêcenie tego cichego i skromnego lekarza.

Podczas zbierania materia³ów do niniejszej laudacji mo¿na by³o us³yszeæ
od gubiñskiej spo³ecznoœci wiele mi³ych s³ów o doktorze, z których wynika,

Zbigniew Madyniak -
doktor niecodzienny
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¿e jest to lekarz z poœwiêcenia, oddany ludziom, ma do nich szczególne podej-
œcie. Jego sposób bycia, oœmiela pacjenta do zwrócenia siê o pomoc w ka¿dej
chwili. Przez ponad 40 lat pracy lekarskiej zapisa³ wiele chlubnych kart w
swoim ¿yciorysie. Jego poœwiecenie i zaanga¿owanie jest wzorem godnym
naœladowania przez kolejne pokolenia tak lekarzy, jak i mieszkañców na-
szego miasta.

Drug¹ „mi³oœci¹” Zbigniewa Madyniaka, oprócz medycyny, jest sport. W
szkole œredniej rozpocz¹³ uprawiaæ szermierkê (szablê). By³ mistrzem swojej
uczelni medycznej w podnoszeniu ciê¿arów w wadze koguciej. St¹d jego wiel-
kie zaanga¿owanie w wype³nianiu powinnoœci lekarza wielu zespo³ów i za-
wodów sportowych. W Gubinie zabezpiecza³ (i czyni to dalej spo³ecznie) za-
wody sportowe, rozgrywki pi³ki no¿nej, siatkówki i pi³ki rêcznej.

Do dzisiaj pracuje jako lekarz podstawowej opieki medycznej na Ziemi
Gubiñskiej w oœrodkach zdrowia na terenie gminy Gubin, pe³ni dy¿ury w
dawnym szpitalu gubiñskim, tak¿e kroœnieñskim, jest lekarzem rodzinnym.
Z jego opieki medycznej korzystaj¹ nie tylko mieszkañcy wsi. Jest lekarzem
tych wszystkich, którzy potrzebuj¹ pomocy. Mo¿na odwa¿yæ siê na okreœle-
nie doktora Madyniaka  "Gubiñskim Judymem" dzisiejszych czasów. (red)

Tak by³o przed laty ...
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Na Miêdzynarodowym Festiwalu Komiksu i
Gier w £odzi (3-5 paŸdziernika 2014 roku) pod-
czas gali w Wytwórni Filmów Fabularnych, gu-
biñski twórca, rysownik, grafik, satyryk, i sce-
narzysta Tadeusz Raczkiewicz, z r¹k dyrektora
festiwalu Adama Radonia otrzyma³ medal jubi-
leuszowy 25-lecia tego przegl¹du.

Zgromadzili siê tam najwybitniejsi scenarzy-
œci, rysownicy komiksów z ca³ego œwiata, na-
wet attache kulturalny Belgii oraz oczywiœcie
elita intelektualna miasta.

Tadeusz Raczkiewicz jest sta³ym goœciem fe-
stiwalu od 2005 roku, gdzie zawsze chêtnie roz-
mawia z jego uczestnikami, rozdaje dedykacje z
autografami, odbywa spotkania z fanami, bierze udzia³ w panelach dysku-
syjnych i warsztatach dla dzieci. Ju¿ od 18 wrzeœnia br. w £odzi, w Mu-
zeum W³ókiennictwa przy ul. Piotrowskiej eksponowana jest wystawa z
okazji 30-lecia powstania jego "Tajfuna" (razem z "Lucky Lack").

Tadeusz Raczkiewicz jest jednym z najznakomitszych nestorów polskiego
komiksu i zawsze "na topie", wiêc warto przypomnieæ nieco jego sylwetkê.

Urodzi³ siê w 1949 r. w Gubinie, tutaj pracowa³ i tutaj nadal mieszka.
Rysowa³ od kiedy pamiêta, zanim jeszcze poszed³ do szko³y. W szkole podsta-
wowej mia³ zawsze porysowane zeszyty, za co nas³ucha³ siê uwag od na-
uczycieli. Kiedy by³ uczniem dziewi¹tej klasy liceum, w konkursie rysunko-
wym Zwi¹zku M³odzie¿y Socjalistycznej, zaj¹³ pierwsze miejsce i uwierzy³
w swoje mo¿liwoœci.

Debiutowa³ na ³amach "Œwiata M³odych" w 1976 roku, komiksem "Ku-
œmider i Filo". "Zagadka uk³adu C-2" o Tajfunie oraz piêknych agentkach
Kriss i Maar powsta³a w roku 1984. Nastêpnie by³y: Afera Bradleya, Na
tropie Skorpiona, Monstrum i czteroodcinkowa seria o agentach Nino. Dwie
powieœci Juliusza Verne'a "Dwa lata wakacji" i "Piêtnastoletni kapitan"
doczeka³y siê na ³amach "Sztandaru M³odych" prze³o¿enia na karty komik-
su. Opublikowano tak¿e jego: "Tajemnica kamiennego lasu" (1986), "Tajem-
nica czerwonego Tipi" (1989) i "Zawisza Czarny" (1991). Osiem lat temu
w³asnym sumptem wyda³ dwie publikacje "Komiksy" oraz "Flip i Flap na

Nestor polskiego komiksu
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Dzikim Zachodzie". W 2006 r. "Tajfun" w formie kolekcjonerskiego albumu,
oprawionego w tward¹ ok³adkê, opublikowa³o wydawnictwo Mandragora.
Komiksy T. Raczkiewicza znajdziemy w czasopismach oficyny Superpress,
"Ekspresie Ilustrowanym" i w prasie lokalnej. Promowa³ Gubin w Brukseli
albumem "Fara - brama do gwiazd". Otrzyma³ miêdzy innymi Gubiñsk¹
Nagrodê Kulturaln¹, nagrodê Starosty Kroœnieñskiego i od marsza³ka wo-
jewództwa (2013) oraz wyró¿nienie za Antologiê Powstania Warszawskiego.
Na pocz¹tku 2014 r. wzi¹³ udzia³ w I Aukcji Komiksu, gdzie z szeœciu wy-
stawionych jego plansz komiksowych sprzedano piêæ. Tadeusz Raczkiewicz
wystawia³ swoje prace w wielu miejscowoœciach Polski (w niektórych po
kilka razy) jak np.: w Zielonej Górze, £odzi, Guben, Gdañsku, Szczecinie,
Toruniu.

Dzisiaj z komiksu nie wy¿yje siê, ale lata siedemdziesi¹te i osiemdziesi¹-
te, to by³y dobre dla komiksu czasy. Za komiksy mo¿na by³o wybudowaæ
dom. Obecnie jednak komiks prze¿ywa renesans, w³aœnie m.in. dziêki ta-
kim artystom jak Tadeusz Raczkiewicz. Gratulujemy i dziêkujemy!

Wies³aw £abêcki

Gubinianie na dawnej fotografii
W poprzednim numerze

na str. 45 zamieœciliœmy fo-
tografiê z minionych lat, po-
kazuj¹ca grupkê m³odzie¿y.
Pytaliœmy; kto rozpozna oso-
by na tej fotografii? Micha³
Graczew podpowiedzia³, ¿e
na zdjêciu stoj¹ od lewej: Ida-
lia Litwinowicz, Artur Dzie-
wia³towski, Wanda Makaœ,
Halina Filimanowicz, Mie-
czys³aw Orliñski i Stanis³a-
wa Niemiro. Siedz¹ od lewej:
Janusz KuŸmiczow, Danuta
Grzecznowska i Witold Niemiro. Zdjêcie pochodzi z 1954 roku i przedstawia
maturzystów gubiñskiego LO.
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W zbiorach gubiñskiej Izby Muzealnej znajduje siê szereg przedmiotów
bêd¹cych zabytkami archeologicznymi, czyli przedmiotami o du¿ej wartoœci
historycznej, które prezentuj¹ rozwój myœli technicznej w dziejach cz³owie-
ka. S¹ wœród nich zabytki na pierwszy rztut oka ma³o ciekawe a nawet
zachowane fragmentarycznie. Ich lata œwietnoœci ju¿ dawno minê³y, ale za-
czê³a siê dla nich nowa historia. Wœród tych przedmiotów w zbiorach "Izby"
znajduj¹ siê 4 naramienniki.

Wed³ug informacji zawartych
na kartach katalogowych znale-
ziono je na obszarze Markosice -
Strzegów na po³udnie od Gubina.
Te zbyt szerokie ramy terytorial-
ne nie pozwalaj¹ nic powiedzieæ o
funkcji miejsca, w którym zosta³y
zdeponowane, a same "naramien-
niki mog¹ tyko zostaæ zaprezento-
wane jako kolekcja czy zbiór, przy-
gotowuj¹c ich opis zwróci³am uwa-
gê na kilka cech wspólnych dla

wszystkich naramienników. Pierwotnie wszystkie cztery zosta³y uformo-
wane na rdzeniu glinianym i odlane w formie odlewniczej muszlowej (dwu-
czêœciowej). S¹ nadal lub by³y, w czasach swojej œwietnoœci, masywne, nie-
zdobione, a ich ramiona zwê¿aj¹ siê ku koñcom. Koñce s¹ prosto œciête.
Maj¹ lub mia³y pierwotnie owalny kszta³t o maksymalnej œrednicy zewnêtrz-
nej 3d 13,8 cm do 15 cm. Ich waga w zale¿noœci od stanu zachowania wynosi
obecnie od 65,07 g. do 562,66 g. Powierzchnia jest w znacznym stopniu
zniszczona. Procesy korozyjne na tych zabytkach odcisnê³y, a w zasadzie
odciskaj¹ nadal swoje piêtno. O fakcie odlewania naramienników w dwu-
czêœciowych formach œwiadcz¹ tzw. szwy odlewnicze, które powsta³y na z³¹-
czeniu dwóch czêœci formy. Wlewany rozgrzany metal wype³nia³ wszystkie
szczeliny zarówno w miejscach ubytków na rdzeniu glinianym jak równie¿

Naramienniki z Markosic
czy Strzegowa?

Marlena Magda-Nawrocka

Ryc.l. Zbiór 4 naramienników z okolic Gubina.
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w szczelinie miêdzy czêœciami formy odlewniczej. Na prezentowanych oka-
zach te szwy s¹ tak¿e czytelne (ryc.2).

Po wyjêciu z formy
przedmiot z widocznymi
szwami i nadlewami by³ pod-
dawany cyzelowaniu przy
pomocy pi³ek, m³otków itp.
aby powierzchnia by³a w
miarê jednolita. Natomiast
nacieki zatopione w rdze-
niu, czy œlady naprawy s¹
wyraŸnie czytelne i teraz,
ale mo¿emy je stwierdziæ
tylko w ods³oniêtych miej-
scach.

Do produkcji rdzenia
wykorzystano glinê zmie-
szan¹ z domieszk¹ orga-
niczn¹, czyli mog³a to byæ
sierœæ, s³oma lub trawa, ale
równie¿ domieszka nie-
organiczna taka jak cho-
cia¿by piasek. St¹d wziê³a
siê widoczna na ods³oniê-
tych czêœciach rdzenia
drobnoziarnista struktura.

W wyniku procesu wy-
pa³u w palenisku, lub pie-
cu, nast¹pi³o spalenie ele-

mentów organicznych co da³o w efekcie porowat¹ powierzchniê. Potem
umieszczono rdzeñ w formie odlewniczej, gdzie wlano roztopiony br¹z, który
wype³ni³ przestrzeñ miêdzy form¹ a rdzeniem dla nadania ostatecznego kszta³-
tu naramiennika.

W momencie wlewania rozgrzanego metalu, br¹z wype³nia³ przestrzeñ
miêdzy rdzeniem a form¹. Zapewne by³y te¿ kanaliki odpowietrzaj¹ce, tak

Ryc. 2  Szew odlewniczy czytelny po wewnêtrznej
stronie jednego z zabytków.

Ryc. B. Œlad po naprawie naramiennika.
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aby rdzeñ zosta³ dok³adnie oblany metalem. Byæ mo¿e naprawa (ryc. 3) by³a
konieczna zaraz po wykonaniu, gdy¿ elementy odpowietrzaj¹ce styka³y siê z
rdzeniem i nie pozwoli³y na dotarcie p³ynnego metalu.

W przypadku jednego z naramienników prawdopodobnie zosta³ niedo-
k³adnie wykonany na samym pocz¹tku sam rdzeñ gdy¿ jedno z ramion na-
ramiennika jest d³u¿sze w stosunku do drugiego licz¹c od najwiêkszego
przekroju obrêczy.

Taki sposób wytwarzania ozdób pozwoli³ nadaæ im masywny kszta³t, ale
i zaoszczêdziæ znaczn¹ iloœæ cennego surowca. Byæ mo¿e by³o to celowe dzia-
³anie w stosunku do tego typu przedmiotów odlewanych w ca³oœci z br¹zu.

Ze wzglêdu na wagê znaczna jej czêœæ przypada na rdzeñ. Ciê¿ar pier-
wotny prezentowanych naramienników wynosi³ ok. 600 g. Co mog³o byæ
traktowane jako zaleta, w koñcu waga zbli¿ona do wspó³czesnych ciê¿ar-
ków do æwiczeñ. Z drugiej strony ozdoba, która swoj¹ wag¹ "mówi³a" jej
w³aœcicielowi o jego wa¿noœci i stanie posiadania. Trudno powiedzieæ. Tego
typu naramienniki wykonane z br¹zu w literaturze archeologicznej s¹
umieszczane w I okresie epoki br¹zu i przypisane kulturze wydzielonej przez
archeologów pod nazw¹ kultury unietyckiej co pozwala na podanie przybli-
¿onego czasu ich powstania i u¿ytkowania na ponad 3500 lat temu. I to te¿
przyczynia siê do mo¿liwoœci lub wrêcz niemo¿liwoœci znalezienia komplet-
nych pochówków czy pracowni odlewniczej pozwalaj¹cych na w³aœciwe okre-
œlenie funkcji prezentowanych w "Izbie" naramienników.

Samo znalezisko nie jest odosobnione. Na podstawie prowadzonych ba-
dañ archeologicznych rejon Gubina by³ objêty zasiêgiem tej kultury, a zna-
leziska z tego terenu, z ni¹ zwi¹zane, by³y odnotowywane ju¿ od XIX wieku.
Tego typu niezdobione naramienniki odkryto równie¿ w Bieczu, gm. Brody
(5 sztuk); Czarnowicach, gm. Gubin (5 sztuk); Sadzarzewicach, gm. Gubin
(3 sztuki), a z kolei karbowane na koñcach w Brodach, gm. loco (4 sztuki);
Datyniu, gm. Brody (5 sztuk), Kumia³towicach, gm. Brody (6 sztuk). W
s¹siednich okolicach odkryto je w skarbach z G³ogowa (21 sztuk), Deszcz-
na, gm. loco (1 sztuka) i w grobie w Górzycy, gm. S³ubice (2 sztuki).

Niestety brak precyzyjnej lokalizacji znalezienia na obecnym etapie nie
pozwala nam na dotarcie do miejsca znalezienia i rozpoznania jego funkcji.
Mo¿liwoœci jest wiele. Mog³a to byæ osada, grób, skarb, czy miejsce ofiarne,
albo warsztat wytwórcy. St¹d mo¿na by³o jedynie podj¹æ próbê przeœledze-
nia procesu produkcji tych przedmiotów i przydzielenia ich do okreœlonego
czasu, czy kultury archeologicznej.
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Na tej cyklicznie ukazuj¹cej siê od kilku lat stronie naszego Biuletynu
SPZG staramy siê Szanownym Czytelnikom przybli¿yæ osoby niezwy-
czajne. Czêsto ma³o znane, ale tak wiele znacz¹ce kiedyœ w ¿yciu mia-
sta. Goœci³y na tej stronie osoby powszechnie znane nie tylko w Gubi-
nie, 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 ¿ycio-
rys postaci od wielu lat znanej mieszkañcom:

Stanis³aw Turowski
Stanis³aw Turowski urodzi³

siê 15 lutego 1945 w Mnichowie
ko³o Sieradza. Tam spêdzi³ dzie-
ciñstwo i m³odoœæ. Edukacjê li-
cealn¹ odby³ w Sieradzu, a Stu-
dium Nauczycielskie w Kaliszu.
Z zawodu jest nauczycielem; bli-
¿ej zainteresowany polonistyk¹.
Pracowa³ jako nauczyciel szko³y
podstawowej w Drobninie nieda-
leko Leszna Wielkopolskiego, póŸ-
niej w szkole w Suchej ko³o Sie-
radza, a nastêpnie w Strzegowie
gmina Gubin (1970/71 rok) i ko-
lejno w kombatanckiej wsi Gó-
rzyn pod Lubskiem. Dyrektorem
szko³y zosta³ w Drzeniowie gmi-
na Tuplice. Trafi³ do Brodów w
roku 1974, gdzie kierowa³
Zbiorcz¹ Szko³¹ Gminn¹. W la-
tach 1980-83 by³ naczelnikiem
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gminy Brody. Od 1983 do 1989 r. pe³ni³ funkcje kierownicze w organach
w³adzy gminnej.

Zawsze by³ pedagogiem otwartym, przyjaznym œrodowisku rodziców  i orga-
nizacjom spo³ecznym, prowadz¹cym ¿ywot na szczytach aktywnoœci. Jak mówi¹
byli jego uczniowie - by³ belfrem z poczuciem misji, z powo³ania. Tutaj mo¿na
skomentowaæ, ¿e wiadomo, i¿ nie wszyscy szefowie lubi¹ podw³adnych z klas¹ i
wybitnych, st¹d jego czêste zmiany miejsca pracy i oczywiœcie zamieszkania.
Jego aktywnoœæ przysparza mu przyjació³, ale i wrogów.

By³ nagradzany, publikowa³ felietony miêdzy innymi w Polskim Radiu. Re-
gularnie pisa³ w tygodniku G³os Nauczycielski. Publikowa³ swoje teksty tak¿e
w periodykach: Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze, Wychowanie (cz³onek
kolegium redakcyjnego), Dyrektor Szko³y, Nowa Szko³a, Zielony Sztandar, Ty-
godnik Ludowy, Edukacja i Dialog, Wiadomoœci Kulturalne. Wszêdzie by³o go
pe³no. By³ prezesem Zarz¹du Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Lub-
sku i wspó³za³o¿ycielem oraz prezesem Brodzkiego Towarzystwa Kultury.

Stanis³aw Turowski jest mieszkañcem Gubina od wrzeœnia 1989 roku. W
Gubinie zatrudniony zosta³ w charakterze nauczyciela Szko³y Podstawowej nr
1. W roku 1991 w drodze konkursu wybrany na dyrektora tej szko³y, pe³ni³ tê
funkcjê do wrzeœnia 1997 r., i st¹d¹d odszed³ na emeryturê. Doœwiadczony dzia-
³acz ró¿nych organizacji i stowarzyszeñ spo³ecznych. Aktywny kulturowo na
terenie naszego powiatu kroœnieñskiego, miasta Gubina, Ziemi Lubuskiej i in-
nych regionów Polski. Laureat miedzy innymi Lubuskiej Nagrody Kulturalnej
(1988) i Gubiñskiej Nagrody Kulturalnej (2002), Nagrody Starosty Kroœnieñ-
skiego za twórcz¹ i upowszechnieniow¹ dzia³alnoœæ w dziedzinie kultury. Wspó³-
organizowa³ wiele imprez, konferencji, seminariów dotycz¹cych edukacji i kul-
tury. Publicysta prasy regionalnej oraz ogólnopolskiej (ma w dorobku prawie
trzy tysi¹ce artyku³ów, felietonów, listów, reporta¿y). Literacki debiut - opowia-
danie „Przepych” wydrukowano w Nadodrzu w roku 1974. Autor ksi¹¿ek: „G³ow¹
w mur” (felietony, artyku³y  - 1994), „Gubinianie. 21 Wspania³ych” (1995), „Li-
sty do m³odego dyrektora” (1997), „Belferska mi³oœæ” (1998), „Parszywy los. Opo-
wiadania” (1999), „Adres Pana Boga” (szko³a w oczach rodziców - 2002), „Bez
retuszu”, (wywiad rzeka) prowokacyjne widzenie rzeczywistoœci spo³ecznej (2005).
Swego czasu na antenie Polskiego Radia publikowa³ felietony z cyklu „Przed
pierwszym dzwonkiem” i „Piêæ minut o wychowaniu”. Autor monodramu z w³asn¹
re¿yseri¹ „Z pamiêtnika szalonego nauczyciela”.

Stanis³aw Turowski swoj¹ twórcz¹ aktywnoœci¹ promuje powiat, Gubin,
Ziemiê Gubiñsk¹ i Ziemiê Lubusk¹. Gubin, gdyby nie obecnoœæ Stanis³awa
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Turowskiego, by³by prawdopodobnie ubo¿szy o wiele inicjatyw, konkursów,
wydarzeñ kulturalnych i tekstów.

W 2014 roku minê³o 50 lat jego dzia³alnoœci publicystyczno-pisarskiej. Przez
wiele lat kierowa³ Gubiñskim Towarzystwem Kultury, od 1994 do 2012 roku,
choæ dzia³a³ tam ju¿ od 1990 roku. W tym okresie przez konkurs "O Z³ote Pióro"
rzesze mi³oœników prozy i poezji doskonali³o swoje umiejêtnoœci literackie a mia-
sto sta³o siê bardziej s³awne w Polsce. W Gubiñskim Towarzystwie Kultury, za
jego kadencji powo³ano - wspólnie z Klubem Garnizonowym i Bibliotek¹ Pu-
bliczn¹ - Gubiñski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Idee UTW kontynuuje z du-
¿ym powodzeniem Gubiñski Dom Kultury.

W 2007 r. z okazji obchodów 50-lecia Gubiñskiego Towarzystwa Kultury
zosta³a wydana broszura  „Kalendarium Gubiñskiego Towarzystwa Kultury”
jego autorstwa. Za twórczy dorobek i aktywnoœæ popularyzatorsk¹ zosta³ wy-
ró¿niony przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej Z³ot¹ Odznak¹ „Za-
s³u¿ony Dzia³acz Kultury”. Uhonorowany zosta³ m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Doœwiadczaj¹c boleœnie w rodzinie losu osoby niepe³nosprawnej (córka), za-
anga¿owa³ siê we wspomaganie innych pokrzywdzonych. To dziêki temu, ¿e
podj¹³ siê tej dzia³alnoœci, nie zlikwidowano organizacji w Gubinie. By³ preze-
sem zarz¹du TWzK przez cztery kadencje. W czasie jego kadencji, dziêki dobrej
wspó³pracy z w³adzami miasta, dokonano szeregu udogodnieñ dla osób niepe³no-
sprawnych.

Stanis³aw Turowski by³ cz³onkiem Zarz¹du Rejonowego Polskiego Czerwo-
nego Krzy¿a, wiceprezesem Stowarzyszenia Promocji Wschodnich £u¿yc. Przez
kilka lat zwi¹za³ siê z Klubem Garnizonowym w Gubinie oraz redakcj¹ miejsco-
wej Telewizji Przewodowej.

By³ redaktorem naczelnym dwutygodnika Wiadomoœci Gubiñskie. Prowa-
dzi³ sta³y felieton w Tygodniku Powiatowym. Od 1970 r. ma bliski kontakt z
Gazet¹ Lubusk¹. Na ³amach Gazety ukaza³o siê prawie 700 felietonów, ambit-
nych korespondencji w konwencji literackiej i innych tekstów.

Stanis³aw Turowski ca³y czas jest twórczy - czyta i pisze, pisze…
Nie wyobra¿a sobie dnia bez przeczytania chocia¿ kilkudziesiêciu stron ksi¹¿ki

i przejrzenia czasopism. Umie s³uchaæ innych i za to jesteœmy mu najbardziej
wdziêczni.

Stanis³aw Turowski tytu³ Honorowego Obywatela Gubina otrzyma³ 24 kwiet-
nia 2008 roku na wniosek Ko³o Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w
Gubinie (prezes zarz¹du Urszula Kondracik).

Wies³aw £abêcki


