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Zbawienny 1 procent
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej pisemnie podziêkowa³o
wszystkim tym, którzy obdarowali nas odpisem 1% podatku. Wielokrotnie
podkreœlaliœmy znaczenie pieniêdzy pozyskanych z 1% dla funkcjonowania
SPZG. Nasz¹ dzia³alnoœæ wspiera zadanie publiczne og³aszane corocznie
przez burmistrza Gubina, sk³adki cz³onków i wspomniane wy¿ej pieni¹dze
pozyskane z 1% podatników. Kwoty zawarte w zadaniu publicznym s¹ wydatkami œciœle okreœlonym ale nasza dzia³alnoœæ bez nich by³aby niemo¿liwa. Pokrywaj¹ one g³ównie koszty wynajmu pomieszczeñ i ich funkcjonowania. Zatem dopiero 1% mo¿e byæ przeznaczany na inne cele, np. na dzia³alnoœæ wydawnicz¹. I tak stanie siê w tym roku. Planujemy czêœæ pieniêdzy otrzymanych w ramach 1% w minionym roku (otrzymaliœmy 4300 z³)
przeznaczyæ na publikacjê Kroniki Gubina 2010-2014, jako czêœæ II. wczeœniej wydanej Kroniki Gubina 1945-2009.
I tu nasza proœba na 2015 rok: przeka¿cie Pañstwo swój 1% na Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Uczynimy wszystko, by Pañstwa
nie zawieœæ. Wysokoœæ kwot przekazywanych w poprzednich latach potwierdza³y potrzebê naszego istnienia i s³usznoœæ realizowanych przedsiêwziêæ.
Pracuj¹c spo³ecznie na rzecz miasta i jego mieszkañców SPZG w 2014 roku
najaktywniejsi cz³onkowie wypracowali równowartoœæ ponad 60 tysiêcy z³otych. Wartoœæ ta jest w sposób zgodny z przepisami udokumentowana i zapewne nie oddaje w pe³ni wszystkiego, co robimy codziennie. Dlatego mamy
œmia³oœæ prosiæ o pomoc i wyra¿aæ nadziejê, ¿e Pañstwo nas nie zawiedziecie.
Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski
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Corocznie Noworocznie

Wrêczeniu „Z³otej Baszty” towarzyszy³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Edward Patek
(z prawej).

To ju¿ nastoletnia tradycja, jak cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej spotykaj¹ siê towarzysko w styczniu. S¹ to spotkania przy herbacie i
ciasteczku. Tegoroczne spotkanie zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹ przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Edward Patek. W³aœnie 16 stycznia goœcinne progi sali w ISKRZE przekroczy³a znacz¹ca grupa przyjació³. Od pocz¹tku spotkania iskrzy³o optymizmem.
Prezes Stefan Pilaczyñski prowadzi³ i re¿yserowa³ spotkanie w sposób przyjazny i
optymistyczny w odbiorze obecnych.
Po raz kolejny wrêczono coroczn¹ nagrodê, statuetkê „Z³ota Baszta”. Tym
razem wybrañcem okaza³ siê stale aktywny, nie tylko w ¿yciu stowarzyszenia,
zas³u¿ony dla Gubina Zygfryd Gwizdalski, któremu odœpiewano gromkie sto lat.
Za najaktywniejszych cz³onków w minionym roku uznani zostali: Olga Ficnerowska, Urszula Matuszczak, Stanis³aw Bilicz, Antoni Fudali, Zygfryd Gwizdalski i
Tadeusz Raut, którym wrêczono skromne, symboliczne upominki. Poza wy¿ej
wymienionymi za systematyczn¹ i znaczn¹ pomoc w realizacji zadañ planowych
wyró¿niono dyplomem i albumem ksi¹¿kowym Zdzis³awa Sobolewskiego z Mieskiego Zak³adu Us³ug Komunalnych. Po czêœci oficjalnej trwa³y dyskusje w grupach, wzmacniane weso³ymi œpiewami, którym jakby nie by³o koñca.
Oleg Sanocki
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Do urzêdu i z urzêdu
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej zwróci³o siê do burmistrza
Bart³omieja Bartczaka z proœb¹ o udzielenie pomocy w doraŸnej naprawie
niszczej¹cego w przyziemiu muru Baszty Ostrowskiej. Cz³onek SPZG Tadeusz Raut wyrazi³ ochotê na spo³eczne uzupe³nienie skruszonych cegie³ i
uzupe³nienie spoin w czêœci wokó³ podstawy baszty. Pomimo i¿ jesteœmy w
stanie wykonaæ podstawowe prace, potrzebujemy akceptacji Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 18 lutego br. burmistrz wystosowa³ pismo w tej sprawie do Barbary Bielinis-Kopeæ Lubuskiej Wojewódzkiej
Konserwator Zabytków, o czym poinformowa³ SPZG. Czekamy na przychyln¹
decyzjê pani konserwator.
Pod koniec ub. roku wystosowaliœmy pismo do starosty kroœnieñskiego
w sprawie tragicznej kondycji ruin po koœciele w Gêbicach. W piœmie napisano m.in.: …Jednym z niewielu obiektów, które choæ w agonalnym stanie,
przetrwa³o do dziœ jest ruina gêbickiego koœcio³a. Jest on systematycznie
okradany z pozosta³ych p³yt, krypt i epitafiów. Obiekt stanowi¹cy w³asnoœæ
Starostwa Kroœnieñskiego od lat popada w ruinê, jest systematycznie penetrowany i pl¹drowany. Pomimo zamurowania otworów okiennych i drzwiowych, sztab i k³ódek, trwa jego niszczenie. Do "ewentualnej kradzie¿y" pozosta³a p³yta z piaskowca na œcianie bocznej. Obok koœcio³a le¿¹ ró¿ne elementy z napisami niemieckimi.
W zwi¹zku z powy¿szym Zarz¹d SPZG prosi o podjêcie stosownych kroków zabezpieczaj¹cych zabytek w Gêbicach. Prosimy miêdzy innymi o wyznaczenie konkretnego podmiotu odpowiadaj¹cego w imieniu Starosty za
obiekt. Bez takiej osoby która bêdzie dysponowa³a kluczami, otwiera³a, wietrzy³a, organizowa³a sprz¹tanie, spotkania, dba³a na co dzieñ, koœció³ w
dalszym ci¹gu bêdzie dewastowany.
Wkrótce, bo 12 stycznia otrzymaliœmy odpowiedŸ podpisan¹ przez wicestarostê Grzegorza Œwitalskiego, której fragmenty poni¿ej publikujemy.
W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2014 r. w sprawie zabytkowego
koœcio³a w Gêbicach Starosta Kroœnieñski informuje, ¿e w³aœcicielem zabytku jest Skarb Pañstwa, którego reprezentantem w sprawach gospodarowania nieruchomoœciami na szczeblu powiatu jest starosta wykonuj¹cy zadania z zakresu administracji rz¹dowej. W ramach gospodarowania nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa Starosta Kroœnieñski zabezpiecza m.in. koœció³
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w Gêbicach w miarê posiadanych œrodków finansowych. Poniewa¿ (co b³êdnie wykazano w Waszym piœmie z dnia 12.12.2014 r.) koœció³ w Gêbicach
nie stanwi w³asnoœci powiatu, œrodki finansowe na jego utrzymanie s¹ pozyskiwane w ramach dotacji bud¿etowych ze Skarbu Pañstwa. W ramach
przydzielonych dotacji wykonano niezbêdny minimalny zakres prac zabezpieczaj¹cych przy zabytku. Starosta Kroœnieñski po raz kolejny wyst¹pi o
dotacjê na remont i utrzymanie koœcio³a w Gêbicach, w 2015 roku. Na zlecenie Starosty Kroœnieñskiego w 2012 roku sporz¹dzono inwentaryzacjê architektoniczno-konstrukcyjn¹ i ocenê stanu technicznego oraz przewidywane koszty remontu zapobiegawczego koœcio³a. Koszty remontu zosta³y okreœlone na kwotê ok. 850 tys. z³otych.
Obecnie koniecznoœci¹ jest wykonanie remontu zapobiegawczego, a w
dalszej kolejnoœci podjêcie dzia³añ kierunkuj¹cych optymalne u¿ytkowanie
obiektu. Koniecznoœæ remontu wskaza³ tak¿e Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków nakazuj¹c w drodze decyzji przeprowadzenie w latach 20152016 robót budowlanych oraz prac konserwatorskich niezbêdnych ze wzglêdu na zagro¿enie zniszczeniem i istotnym uszkodzeniem zabytku…
Tradycyjnie jesteœmy dobrej myœli.
Prezes Zarz¹du SPZG

Gubin w grafice
Przedszkole Miejskie nr 1
rys. Beata Siewruk

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 7

Na co dzieñ w SPZG
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej bierze udzia³ w niemiecko-polskim projekcie Pro Guben, pod kierownictwem Irmgard Schneider. Przy dofinansowaniu Euroregionu Spree - Neisse - Bober od jesieni
2014 r. realizowane jest opracowanie nowego nazewnictwa dróg/œcie¿ek
na Wzgórzach Gubiñskich. Propozycje zostan¹ przed³o¿one w³adzom
Gubina.
Odby³o siê kilka merytorycznych spotkañ z mapami i dokumentami,
opracowaniami oraz rekonesans na wzgórzach. W ramach popularyzacji Wzgórz Gubiñskich 29 stycznia 2015 r. Irmgard Schneider i dziennikarka Jana Wilke z Guben spotka³y siê z grup¹ uczniów Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych. Zaprezentowano wzgórza historyczno-geograficznie,
przedstawiono szereg starych zdjêæ oraz omówiono projekt.
W³aœciciel prywatnego rezerwatu "Gubiñskie Mokrad³a" Remigiusz
Wachowiak, 3 lutego odwiedzi³ siedzibê SPZG, zainteresowany m.in. terenem w rejonie Budoradza. Ustnych i pisemnych informacji historycznych, w tym o badaniach borowin budoradzkich udzielili Zygfryd Gwizdalski i Wies³aw £abêcki.
Jerzy Czabator goœci³ 10 lutego w Przedszkolu Miejskim nr 1, gdzie
m.in. na podstawie przedstawionych dzieciom zdjêæ omówi³ historiê ul.
Piastowskiej, usytuowane przy niej zabytki i instytucje. W tym dniu w
Urzêdzie Miejskim goœci³a 15-osobowa grupa klas trzecich z SP nr2. Po
urzêdzie uczniów oprowadzi³a burmistrz Justyna Karpsiak, zapoznaj¹c
z funkcjonowaniem magistratu i wyró¿niaj¹c ich upominkami. Na Sali
Narad UM Stefan Pilaczyñski omówi³ podstawowe dane o mieœcie, historii miasta i zabytkach. Dzieñ póŸniej klasy drugie z SP nr 2, dziêki
Wandzie Leczyckiej i Ma³gorzacie Lindzie, obejrza³y pokaz multimedialny zabytków prezentowany przez Stefana Pilaczyñskiego, wys³ucha³y
tak¿e jego pogadanki o mieœcie. Pos³u¿y³o to przygotowaniu do konkursu szkó³ o Gubinie. Tak¿e w "dwójce" zajêcia z regionalizmu, o ma³ej
ojczyŸnie w formie spotkania autorskiego prowadzi³ Wies³aw £abêcki.
Uczniowie klas pi¹tych i szóstych, przygotowani przez Anitê Bursch i
¯anetê Bukowsk¹ zainteresowani byli publikacjami o Gubinie, ulicami
miasta, etymologi¹, pytaniami, jak m.in. kto nadaje nazwy ulicom.
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Dwunastego lutego grupê 40 dzieci z opiekunami z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Izbie Muzealnej podjêli Tadeusz Buczek i Jerzy Czabator.
W ka¿dy wtorek Zygfryd Gwizdalski przekazuje teksty w jêzyku polskim, jako plon wielogodzinnego t³umaczenia artyku³ów z przedwojennych
gazet niemieckich lub aktualnych numerów Märkische Bote, Neise Echo o
historii Dolnych £u¿yc i Schiedlo (Szyd³owa).
Panie: Olga Ficnerowska, Janina Lisiak, Urszula Matuszczak, Jagoda
Warzyñska, Urszula Kondracik dbaj¹ o sprawy finansowe, czystoœæ i wystrój pomieszczeñ, za³atwianie ró¿nych najdrobniejszych zadañ organizacyjnych i statutowych.
Tadeusz Raut poœwiêci³ kilka dni na odnowienie œciany w Izbie Muzealnej. PóŸniej sporo pracy musia³ w³o¿yæ spo³eczny opiekun Tadeusz Buczek
w uporz¹dkowaniu, ustawieniu eksponatów muzealnych i gablot.
Wies³aw Oko³ów konsultuje co tydzieñ historiê wojska w Gubinie, omawia zdjêcia oraz wnosi ciekawe, nowe informacje m.in. o Wojskowym Domu
Wypoczynkowym w Kosarzynie.
Podczas kolegium redakcyjnego biuletynu "Gubin i Okolice", poprowadzonego przez redaktora naczelnego, prezesa zarz¹du Stefana Pilaczyñskiego, uwagê skupiono g³ównie na przygotowaniu materia³ów do marcowego
numeru poœwiêconego walkom o miasto toczonych, przez Armiê Czerwon¹ i
oporowi stawianemu przez broni¹cych miasta mieszkañców i ¿o³nierzy. Rozpatrzono wstêpnie tematykê 70. rocznicy pocz¹tków w³adzy polskiej w Gubinie z ukierunkowaniem na numer czerwcowy biuletynu. Rozmawiano nawet o potrzebie napisania monografii o gubiñskiej „Solidarnoœci”. To temat,
który powoli odchodzi w zapomnienie, a organizatorzy tamtych wydarzeñ s¹
obecni wœród nas. Udzia³ w dyskusji kierowanej przez redaktora naczelnego
wziêli: W. £abêcki, Z. Gwizdalski, J. Czabator, Adolf Leda, Józef Wójtowicz
i Jerzy Zawadzki.
Przyk³ad codziennoœci w SPZG mo¿na mno¿yæ ... Dziedzictwo kulturowe wykuwa siê codziennoœci¹, systematycznoœci¹ i zaanga¿owaniem.
Wies³aw £abêcki
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Wzbogaci³y siê zbiory
Edward Sawaniewski przekaza³ 15 grudnia 2014 kaburê skórzan¹ do
pistoletu P-64 oraz kilka ksi¹¿ek. P-64 to pierwszy polski powojenny pistolet o roboczej nazwie "CZAK" (pierwsze litery nazwisk konstruktorów).
Produkcja seryjna w latach 1965-1977. Wycofane ze s³u¿by pistolety P-64
by³y eksportowane na rynek cywilny w USA, w 2008 r. 1000 pistoletów
podarowano armii Libanu.
Grzegorz Foryszewski z Zegrza (by³y mieszkaniec Gubina) ofiarowa³
dwie butelki. Jedna ze szk³a ciemnozielonego z opisem G. Kurzan Brauerei Guben, Unverkäuflich. Wykopana przed 2000 r. obok "Rolniczaka"
(Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazialnych). Druga (szk³o jasne, pojemnoœæ 0,35
litra) zakupiona na gie³dzie piwnej. Napis na "kapslu" - bia³ej porcelance
"Alfred Becker Guben" otacza trzy bramy.
Od Ignacego Horowskiego otrzymaliœmy maszynê do pisania Ideal A.G.
vonn Seidel &Naumann Dresden nr
795 197 model S rok 1939 sprzedana
przez W. Lampert w Mannheim (fotografia obok). By³a u¿ytkowana w Guben i Gubinie.
M³ody mieszkaniec Gubina przekaza³lampê górnicz¹ karbidow¹ typ 905a/
1 rok 1910 (fotografia ponizej). Jest to
stara lampa z blachy stalowej, pierœcieniem pojemnika na wodê oraz kominek stalowy. Producentem lampy w
roku 1910 by³a firma Friemann & Wolf GmbH
Zwickau. Eksponat jest niekompletny, nie posiada oryginalnego odblasku mosiê¿nego o œrednicy
12 cm, pokrêt³a wody i palnika na przewodzie gazowym. Lampê znaleziono podczas prac ziemnych
na terenie Gubina. Mo¿na domniemaæ, ¿e u¿ywano j¹ w lokalnej kopalni wêgla brunatnego.
Szklany puchar 0,3 litrowy prasowany z formy oraz maselnicê dwudzieln¹ ze szk³a prasowanego formy trójdzielnej z napisem "Mit Gott 1900"
(wszystko wytworzone sprzed 1945 roku) przeka-
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za³a Alicja Kapusta. Ponadto
pani Alicja przekaza³a komplet
sztuæców. Wg Tadeusza Buczka, trzy ³y¿eczki srebrne pr.
800, w tym jedna z punc¹ belgijsk¹. Okres wykonania pierwsza po³owa XX wieku w
Niemczech i Belgii. Jedna
³y¿eczka platerowana, (nowe
srebro) alpaka srebrzona ró¿n¹
gruboœci¹. Napis: A. Krupp
Berndorf. Cztery widelce srebrne pr. 800 czêœæ zestawu nakrycia sto³owego wytworzone
przed 1945 r. przez zak³ad F.
Schade w Berlinie ul. Rossstrasse 27. Zak³ad wyrobów srebrzonych za³o¿ony w 1840 roku. £y¿ka i widelec tak¿e platerowane, alpaka z pierwszej po³owy XX wieku. Nowe srebro - to mosi¹dz wysokoniklowy (inne
dawniej stosowane nazwy: argentan, pakfong, melchior, alpaka, alfenid, arfenil, neusilber, srebro Schefildskiego, chiñskie srebro, metal
Christofle'a i inne). Wed³ug internetowej Wikipedii nowe srebro najpierw uzyskano w Chinach. Sta³o siê s³awne w Europie po sprowadzeniu go przez sk³ady handlowe zwane w wymowie kantoñskiej paktong
lub pakfong (pinyin báitóng; dos³. bia³a miedŸ). Jego srebrzysty kolor
imitowa³ prawdziwe srebro. Alpaka to srebrzystobia³y stop zawieraj¹cy
40-70% miedzi, 10-20% niklu i 5-40% cynku. Wbrew swojej nazwie nie
zawiera srebra. S³u¿y do wyrobu ozdób, sztuæców, sprzêtu medycznego,
instrumentów muzycznych, drutów oporowych. Co jeszcze ciekawe? W
jêzyku farsi (perskim) nowe srebro nosi nazwê warszawa, w nawi¹zaniu
do stolicy Polski, gdzie jakoby miano wynaleŸæ ten stop.
Wszystkim ofiarodawcom sk³adamy serdeczne podziêkowania.
Wies³aw £abêcki

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 11

No¿yczki z gubeñskiego
domu
Ciekawym nabytkiem Izby
Muzealnej s¹ 100- letnie no¿yczki z ciekaw¹ histori¹ i g³êbok¹
ornamentyk¹. No¿yczki przekaza³ nasz wielki Przyjaciel Bodo
Podlich z Guben.
Oznaczenie punc¹ D.R.P
57850 œwiadczy, ¿e przedmiot
posiada ,,Niemiecki Patent Krajowy ,,jako wzór chroniony na
15 lat od daty produkcji. No¿yczki wyprodukowane zosta³y
ok. 1900 roku przez firmê "Engelsverk" Emila Engelsa, za³o¿on¹ w roku 1892 w Solingen.
Pomimo, ¿e s¹ to no¿yczki ogólnego przeznaczenia: ma³e, lekkie, krótkie,
damskie, do ciêcia papieru i tkaniny, w zdobieniu uchwytów posiadaj¹ ornamenty z przes³aniem chrzeœcijañskim.
Widoczny symbol triady tj. krzy¿ - serce - kotwica, formalnie odnosz¹ siê do
koœcio³a, ale s¹ tylko przypomnieniem dla w³aœciciela i u¿ytkownika o podstawowych cechach dobrego chrzeœcijanina, wiara - mi³oœæ - nadzieja.
Krzy¿ - symbol wiary, jeden z najstarszych symboli cywilizacji, który znajduje siê we wszystkich kulturach. Serce - symbol mi³oœci, kult Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa. Kotwica - symbol nadziei, œwiêty przedmiot dla ¿eglarza
zbawienia, symbolizuje radoœæ powrotu do domu po d³ugiej podró¿y. W polu tej
g³êbokiej symboliki zwyk³ego przedmiotu u¿ytkowego, zauwa¿ymy, ¿e z prawej
strony, "przez serce przenika miecz". Serce przebite mieczem symbolizuje Maryjê w chwili, kiedy œw. Szymon rzek³ do niej o losach Chrystusa ,,a Twoj¹ w³asn¹
duszê miecz przeszyje,,.
Równie¿ serce przebite mieczem mo¿e symbolizowaæ: mi³oœæ, pobo¿noœæ, skruchê i ¿al za grzechy (spotykane tak¿e jako elementy tatua¿y).
Dla takich przedmiotów w³aœciwym miejscem jest w³aœnie Izba Muzealna
SPZG.
T. B. (opr. w³asne)
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Skarby Ziemi Gubiñskiej
Zabytkowe domy i obiekty w Gubinie (11)
Stanis³aw Kowalski w ksi¹¿ce „Zabytki województwa zielonogórskiego"
(Zielona Góra 1987) napisa³: „W zabudowie ulic Ko³³¹taja, Legnickiej, Lubelskiej, Sikorskiego i Œl¹skiej przewa¿aj¹ budynki z trzeciej i czwartej
czêœci XIX wieku. Przy ulicach Piastowskiej, Piecka (obecnie Ró¿ana - W.£),
Rac³awickiej, Œwierczewskiego oraz Wojska Polskiego domy i wille pochodz¹
z koñca XIX b¹dŸ pocz¹tków XX wieku. Dwudziestowieczn¹ architekturê
posiada zabudowa ulic Kosynierów, Wysockiego, Zwyciêstwa oraz ¯wirki i
Wigury. Wiêkszoœæ budynków, g³ównie od strony fasad, posiada architektoniczny wystrój, w wielu przypadkach bogaty, nawi¹zuj¹cy do stylów historycznych (g³ównie do renesansu), eklektyczny i secesyjny”.

Ulica Marsza³ka ¯ymierskiego 11
(przedwojenna nazwa ulicy: Trifstrasse)
Budynek mieszkalny
wielorodzinny (wspólnota
mieszkaniowa) aktualnie
administrowany przez
LOCUM,
wczeœniej
PGKiM, PUM oraz
MZUK. Ksi¹¿kê obiektu
budowlanego za³o¿ono
przez Referat Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzêdu
Miejskiego w Gubinie w
1985 roku. Obiekt zbudowano w 1925 roku. Powierzchnia u¿ytkowa - 315,2
metrów kwadratowych, kubatura - 1769 metrów szeœciennych. Kondygnacji - trzy. £awy fundamentowe ceglane, œciany piwnic murowane z ceg³y
pe³nej, otynkowane. Stropy nad pomieszczeniami piwnic ceramiczne, ³ukowe oraz p³askie na belkach stalowych typu Kleina. Nad parterem i piêtrem
strop drewniany. Schody do piwnic ceglane. Schody klatki schodowej o konstrukcji drewnianej. Klatka schodowa drewniana, wymagaj¹ca remontu.
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Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy. Pokrycie dachu - dachówka
karpiówka w koronkê oraz kryty pap¹ asfaltow¹. Instalacja wodoci¹gowa z
rur ocynkowanych o œrednicy 15-25 milimetrów. Instalacja kanalizacyjna z
rur ¿eliwnych (skorodowanych) o œrednicy 100 milimetrów.

Ulica Piastowska 4
(przedwojenna nazwa ulicy: Grüne Wiese)
Bank Komunalnej Kasy Oszczêdnoœci uruchomiono w 1947 r. w budynku pod numerem 4 przy ul. Piastowskiej. PóŸniej, przez wiele lat funkcjonowa³ tu Narodowy Bank
Polski, nastêpnie po
transformacji ustrojowej
Wielkopolski Bank Kredytowy i kolejno Bank
Zachodni - WBK S.A. 1
Oddzia³ w Gubinie.
Bank Zachodni WBK,
który wchodzi w sk³ad
grupy Santander, jest
w³aœcicielem ³adnego,
zabytkowego budynku.
Wieloletnim dyrek- Budynek Narodowego Banku Poskiego na widokówce z 1962
torem NBP by³ Stefan roku. Brak jeszcze rekonstrukcji poddasza wykonanej po 1990
Chlebny,
Honorowy roku
Obywatel Miasta Gubina. Dyrektorem 1 Oddzia³u Banku Zachodniego WBK
obecnie jest Tomasz Bator, wczeœniej Jolanta Korzeb.
Budowê ówczesnej kasy powiatowej zakoñczono w 1930 roku wed³ug
projektu architekta prof. Hansa Maxa Kühne z Drezna jako zupe³nie now¹
siedzibê za³o¿onej w 1897 r. "Sparkasse des Landkreises Guben" (Kasa
Oszczêdnoœciowa Powiatu Guben). Przedwojenny adres kasy - Grüne Wiese 8. Dziœ budynek jest w dobrej kondycji fizycznej, remontowany na bie¿¹co. Ogrzewanie w³asne olejowe. Dyrekcja banku posiada dokumenty z przedwojennych pozwoleñ na budowê, rysunki techniczne. Pisma s¹ datowane
na 1929 rok. W zabytkowym obiekcie górne piêtra wynajmuj¹ ró¿ne instytucje jak: Profit, Terra. (w³)
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Lubuskie Zak³ady
Przemys³u Skórzanego
„Carina” w Gubinie cz. IV
Decyzj¹ Ministra Przemys³u Lekkiego Nr 40/0/73 z dnia 23 grudnia
1975 roku dokonano po³¹czenia Gubiñskich Zak³adów Obuwia i Dêbnowskich Zak³adów Przemys³u Filcowego w Dêbnie Lubuskim, w wyniku czego
powstaje przedsiêbiorstwo Lubuskie Zak³ady Przemys³u Skórzanego Carina z siedzib¹ w Gubinie. Z perspektywy czasu mo¿na uznaæ, ¿e by³ to punkt
zwrotny do dalszej rozbudowy zak³adu i znaczenia jego rangi w przemyœle
obuwniczym.
W 1974 roku przedsiêbiorstwo LZPS Carina w Gubinie powiêkszy³o siê
dodatkowo o: Lubuskie Zak³ady Garbarskie w Lesznie Górnym oraz Nowosolskie Zak³ady Obuwia w Nowej Soli.
W nowo utworzonym przedsiêbiorstwie profil produkcji by³ bardzo zró¿nicowany, gdy¿ produkowano wszystkie grupy wielkoœciowe obuwia, to jest
od niemowlêcej do mêskiej oraz obuwie ró¿nego przeznaczenia, czyli domowe
i wyjœciowe. Trzeba te¿ podkreœliæ fakt, ¿e Lubuskie Zak³ady Przemys³u
Skórzanego Carina powsta³e w 1973 roku z po³¹czenia Zak³adów Obuwia w
Gubinie, Nowej Soli, Dêbnie Lubuskim oraz Zak³adu Garbarskiego w Lesznie Górnym zyska³y sobie, od chwili utworzenia, s³awê producenta wyrobów charakteryzuj¹cych siê bardzo niskim poziomem jakoœci. Na negatywn¹
opiniê rzutowa³a przede wszystkim, s³aba jakoœæ produkcji obuwia wyjœciowego, wytwarzanego w zak³adach w Gubinie i Nowej Soli. W uzyskiwaniu
dobrych wyników jakoœciowych w tym okresie, zdecydowanie "przeszkadza³y": brak jakiejkolwiek koncepcji specjalizacji asortymentowo-materia³owej
produkcji, chocia¿by poszczególnych oddzia³ów produkcyjnych, co doprowadzi³o do tego, ¿e zak³ady w Gubinie i Nowej Soli produkowa³y jednoczeœnie
ró¿ne obuwie prawie na ca³y rok, grupach wielkoœciowych, stosuj¹c do produkcji ró¿norodne rodzaje materia³ów podstawowych (skór, tworzyw sztucznych i pomocniczych), niew³aœciwa organizacja procesu przygotowania produkcji, bêd¹ca wyk³adnikiem aktualnych umiejêtnoœci zawodowych konstruktorów i technologów, co przy braku nale¿ycie zorganizowanego i wyposa¿onego oddzia³u doœwiadczalnego, uniemo¿liwia³o przeprowadzenie prób
prawid³owoœci zastosowanych rozwi¹zañ konstrukcyjno-technologicznych,
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na etapie przygotowawczym i powodowa³o znaczny spadek wydajnoœci pracy i jakoœci produkcji z chwil¹ wprowadzenia do produkcji seryjnej ka¿dego
nowego wzoru obuwia.
Bardzo du¿a iloœæ kooperantów, bêd¹ca skutkiem stosowania do produkcji
obuwia ró¿norodnych materia³ów i surowców, co powodowa³o czêste zak³ócenia w rytmice dostaw, a tym samym dezorganizowano proces produkcji.
Niski poziom integracji zak³adów wchodz¹cych w sk³ad nowo utworzonego przedsiêbiorstwa, os³abia³ stopieñ realizacji poleceñ i zadañ ujêtych w
"Programach poprawy jakoœci produkcji", a tak¿e utrudnia³ rozpowszechnianie innych rozwi¹zañ s³u¿¹cych temu celowi.
W programie opracowanym na lata 1974-75, przewa¿a³y zadania o charakterze techniczno-interwencyjnym, maj¹ce na celu w krótkim czasie wyeliminowanie najwa¿niejsze z punktu widzenia kierownictwa przedsiêbiorstwa, przyczyny kszta³towania siê na tak niskim poziomie mierników jakoœci produkcji. Pocz¹wszy od 1976 roku wiêksz¹ uwagê zaczêto zwracaæ na
dzia³ania d³ugofalowe, maj¹ce stworzyæ trwa³e podstawy poprawy jakoœci
produkcji.
Na lata 1974-75 podjête zadania poprawy jakoœci produkcji zmierza³y do:
1.Ograniczenia asortymentu produkcji obuwia wyjœciowego w zak³adach
w Gubinie i Nowej Soli, drog¹ wy³¹czenia z opracowanych na kolejne pó³rocza kolekcji targowych, wzorów obuwia, na których uzyskiwano wczeœniej
wyniki najgorsze w produkcji. Dzia³ania te mia³y z koniecznoœci ograniczony charakter, gdy¿ z uwagi na s³aby poziom wzornictwa, obu zak³adom
grozi³o niewykorzystanie posiadanych zdolnoœci produkcyjnych. Próby wzbogacenia kolekcji wzorami obuwia wykonanymi na zlecenie przedsiêbiorstwa
przez CLPGB w Krakowie, tak¿e przyjmowanymi w trakcie trwania gie³d
od innych przedsiêbiorstw, okaza³y siê nieskuteczne.
2. Wprowadzenia specjalizacji produkcji poszczególnych oddzia³ów produkcyjnych. Dzia³anie to zaczê³o praktycznie skutkowaæ w 1976 roku, kiedy to zarówno w Gubinie jak i Nowej Soli, uda³o siê ustawiæ oddzia³y zbli¿one pod wzglêdem konstrukcyjno-materia³owym.
3. Podnoszenia kwalifikacji i œwiadomoœci spo³eczno-zawodowej pracowników. W tym celu zintensyfikowano szkolenie przywarsztatowe, obejmuj¹c
t¹ form¹ szkolenia w pierwszej kolejnoœci pracowników zatrudnionych na
wêz³owych stanowiskach pracy, maj¹cych decyduj¹cy wp³yw na jakoœæ wyrobów (siekaczy materia³ów wierzchowych i spodowych, æwiekaczy, frezerów, pracowników zatrudnionych na czynnoœci sklejania spodów z wierz-
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chem). Szkolenie to prowadzono wy³¹cznie systemem wewn¹trzzak³adowym.
Od jego ukoñczenia uzale¿niono prawo ubiegania siê pracowników o wy¿sza
kategoriê osobistego zaszeregowania.
W dalszych latach kierownictwo przedsiêbiorstwa opracowa³o koncepcjê
wdro¿enia specjalizacji asortymentowo-materia³owej produkcji w Gubinie i
Nowej Soli zgodnie z którymi, zak³ady przesz³y do produkcji obuwia dzieciêcego skórzanego. 3 czerwca 1974 roku na terenie LZPS Carina odby³o siê
wyjazdowe posiedzenie egzekutywy komitetu Powiatowego Polskiej Zjednocyonej Partii Roboatniczej w Kroœnie Odrzañskim. W tym roku zak³ad przej¹³
obiekty opuszczone przez jednostkê wojskow¹ Armii Radzieckiej (willa przy
Alejach £u¿yckich - dop. red.).
W budynku po adaptacji utworzono hotel robotniczy, klub zak³adowy i
bibliotekê, a teren przygotowano pod rozbudowê bazy magazynowej. Przyjêty obiekt popularnie nazwano w Gubinie "Kamczatka".
W roku 1975 nast¹pi³a zmiana na stanowisku dyrekcji przedsiêbiorstwa: funkcjê dyrektora przedsiêbiorstwa obj¹³ mgr Leszek Œwi³³o, dotychczasowy zastêpca dyrektora do spraw ekonomicznych, a funkcjê zastêpcy d/
s ekonomicznych obj¹³ mgr Jerzy Opara, dotychczasowy kierownik dzia³u
ekonomicznego. W tym czasie odszed³ z zak³adu g³ówny specjalista d/s pracowniczych Stefan Ciszek. Zosta³ powo³any na stanowisko Naczelnika Miasta Gubina.
W roku tym przedsiêbiorstwo przyjmuje do pracy kolejnych absolwentów
Zasadniczej Szko³y Zawodowej o kierunku obuwniczym, temu przyjêciu nadano
uroczysty charakter. W tym samym roku nast¹pi³ znaczny rozwój akcji socjalnej, w tym wczasy i kolonie. Z wczasów skorzysta³y 242 osoby w takich
miejscowoœciach jak: Œwinoujœcie, Miêdzyzdroje i Jesionka, a na kolonii przebywa³o 137 dzieci. W tym te¿ roku zorganizowano spartakiadê o puchar przychodni Dyrektora LZPS Carina w Gubinie, pomiêdzy poszczególnymi wydzia³ami.
27 lipca 1975 roku powstaje zak³adowy klub Sportowy Carina. Pierwszym
prezesem zosta³ wybrany mgr Adam Buczkowski, zastêpca dyrektora d/s handlowych. Powo³any klub przej¹³ tradycje KS "Nysa" i KS "Granica" w Gubinie. W latach 1976-1977 zak³ad w coraz wiêkszym zakresie stwarza³ warunki do wypoczynku, w szczególnoœci w okresie planowanych urlopów wypoczynkowych. Coraz szerszym zainteresowaniem za³ogi cieszy³ siê te¿ oœrodek
wypoczynku sobotnio-niedzielnego nad jeziorem Borek w Kosarzynie, który
by³ stale rozbudowywany i by³ wyposa¿ony w sprzêt p³ywaj¹cy.
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Ponadto pracownicy wypoczywali w oœrodkach wypoczynkowych w: Jesionce, Trzebierzy Stêpnicy, Wapnicy, Potêgowie, Miêdzyzdrojach w ³¹cznej
iloœci 205 osób. M³odzie¿ w wieku szkolnym korzysta³a z kolonii g³ównie w
Dêbnie Lubuskim, z których ³¹cznie skorzysta³o 241 uczestników.
W 1977 roku wybrani przedstawiciele za³ogi zak³adu w iloœci 50 osób,
uczestniczyli w Festynie Robotniczym pn. "Kultura Sport Turystyka" zorganizowanym przez WRZZ w Drzonkowie, na którym zajêli VII miejsce w
punktacji zespo³owej. W 1978 roku nie posiadaj¹c w³asnego oœrodka wypoczynkowego z przeznaczeniem na wczasy dla pracowników w okresie urlopowym, korzystano jak w latach poprzednich z ró¿nych oœrodków wypoczynkowych. W 1978 roku z wczasów skorzysta³o 161 osób, w tym 8 w
Czechos³owacji, 212 dzieci skorzysta³o z kolonii. W roku 1978 nast¹pi³a
kolejna zmiana na stanowisku dyrektora naczelnego. Dotychczasowy dyrektor mgr Leszek Œwi³³o podj¹³ studia doktoranckie, a funkcjê dyrektora
powierzono mgr Jerzemu Oparze.
Rok 1978 by³ rokiem dalszego umocnienia specjalizacji w produkcji obuwia dzieciêcego.
W roku 1979 nast¹pi³a dalsza poprawa warunków socjalnych pracowników oddano do u¿ytku szatnie wieszakowe typu teatralnego wraz z zapleczem. Niezale¿nie od tego wykonano pokoje œniadaniowe oraz pomieszczenia
sanitarne bezpoœrednio na oddzia³ach produkcyjnych.
Zima roku 1979 by³a mroŸna i œnie¿na da³a siê we znaki, spad³y bardzo
obfite œniegi i notowano niskie temperatury nietypowe dla naszego regionu.
Sytuacja ta zmusi³a do zaprzestania produkcji i zaanga¿owania znacznej
czêœci pracowników do odœnie¿ania zak³adu i miasta.
W dalszych miesi¹cach 1979 roku nadrobiono zaleg³oœci produkcyjne
powsta³e po okresie zimowym, gdzie przy pe³nym zaanga¿owaniu za³ogi
wykonano pe³n¹ produkcjê.
W roku 1980 zak³ad nadal specjalizuj¹c siê w produkcji obuwia dzieciêcego przy sta³ym podnoszeniu wzornictwa, odczuwa³ niedostatek pracowników bezpoœrednio produkcyjnych.
Jednym ze sposobów ratowania tego problemu, by³o stosowanie w wiêkszym zakresie spodów formowanych. Spody te sprowadzano z "ALKI" S³upsk,
"Radoskóru" Radom, oraz "Syreny" Nowy Dwór Mazowiecki. Ka¿dy z wymienionych dostawców by³ znacznie oddalony od Gubina, co stwarza³o du¿e
k³opoty transportowe, a tym samym nie zawsze pozwala³o utrzymywaæ rytmikê produkcji.
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By³ to
jeden z zasadniczych
problemów
zak³adu,
który zosta³ rozwi¹zany
poprzez
uruchomienie
w³asnego
oddzia³u
spodów forTak w 2003 roku wygl¹da³ budynek po sto³ówce LZPS Carina
m o w a nych.
Znaczna poprawê równie¿ uzyskano w nastêpnym roku, kiedy na zainstalowanych wtryskarkach osi¹gniêto pe³n¹ zdolnoœæ produkcyjn¹.
Druga po³owa 1980 roku obfitowa³a w burzliwe wydarzenia w kraju i
naszym zak³adzie, w wyniku których zostaje utworzony nowy zwi¹zek zawodowy: Komisja Zak³adowa Niezale¿nych Samorz¹dnych Zwi¹zków Zawodowych "Solidarnoœæ". Od tego okresu w zak³adzie dzia³a³y dwa zwi¹zki
zawodowe.
Komisja Zak³adowa Niezale¿nych Samorz¹dnych Zwi¹zków Zawodowych
"Solidarnoœæ" oraz Rada Zak³adowa Niezale¿nych Samorz¹dnych Zwi¹zków
Zawodowych Pracowników Przemys³u W³ókienniczego i Skórzanego.
Tradycyjnie, jak w poprzednich artyku³ach, pragnê przedstawiæ grupy
pracowników pos³uguj¹c siê wydanym Zarz¹dzeniem Nr 98 Dyrektora LZPS
Carina z dnia 17 paŸdziernika 1975 roku w sprawie ustalenia g³ównych
u¿ytkowników przedmiotów nietrwa³ych w zak³adzie Obuwia w Gubinie:
¿³obek - kierownik Wanda Moskal, przedszkole - dyrektor Zofia Kapuœciñska, oœrodek kolonijny w Rzêsinach - magazynier Klemens Terlecki, budynek ul. Ko³³¹taja ("Kamczatka" -dop. red.) - referent adm. gosp. Zofia Jarosz, sto³ówka i bufet - kierownik Maria Buliñska, ambulatorium - pielêgniarka Halina Prus, pom. sprzêt. fotograf. fotograf - Jerzy Tarnowski, laboratorium - kierownik Romana Kobus, pomieszczenia kuchni i administracji - st. referent Bronis³aw Downar, warsztat szkolny - kierownik Ró¿a
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Mikoda, wydz. przyg. produkcji - kierownik Marian Klasa, magazyny - kierownik Bogdan Jagielski, odzie¿ ochronna - referent gosp. Helena Szymañska, transport -kierownik Stanis³aw Soko³owski, Zak³adowy Oœrodek Samoobrony - Dowódca Kazimierz Dyderski, sprzêt ppo¿. (remiza) - inspektor
ppo¿. Stanis³aw Bohatkiewicz, biblioteka - Pelagia Ko³odziejczyk, oddzia³
411 obie zmiany - mistrz oddzia³u W³adys³aw Rypu³a, Zygmunt Lipnicki,
oddzia³ 412 obie zmiany + szatnia - mistrz oddzia³u Irena Wielgo, Fryderyk
Szczypu³a, oddzia³ 413, obie zmiany i magazyn manipulacji - mistrz oddzia³u Eugeniusz Mazurkiewicz, Stefan Polaszyk, oddzia³ 414 obie zmiany mistrz oddzia³u Waldemar Wichrowski, Jerzy Cieœlik, oddzia³ 421 m, obie
zmiany - mistrz oddzia³u Zbigniew Kamiñski, Kazimierz Rajchel, oddzia³
422 m, obie zmiany - mistrz oddzia³u Wilhelm Ligocki, Józef Kaplo, oddzia³
423 m, obie zmiany - mistrz oddzia³u Rudolf Marchut, Stanis³aw Drozda,
oddzia³ 424 m, obie zmiany - mistrz oddzia³u Florian Jankowiak i Franciszek £yœ, oddzia³ 425 m, obie zmiany - mistrz oddzia³u Tadeusz Marek,
Józef Napiera³a, oddzia³ 426 m, obie zmiany - mistrz oddzia³u Zbigniew Nowak, Jan Bogdziewicz, dzia³ Dysp. Plan, GMP - kierownik Sergiusz Gornow, oddzia³ 421 szwalni obie zmiany - brygadzista oddzia³u Bo¿ena Cieœlik,
Jadwiga Serkiz, oddzia³ 422 szw. obie zmiany - brygadzista oddzia³u Janina
Miler, Danuta Napiera³a, oddzia³ 423 szw. obie zmiany - brygadzista oddzia³u W³adys³awa Ciesielska, Zofia ¯ukowska, oddzia³ 424 szw. obie zmiany brygadzista oddzia³u Marianna Czaja, Irena Kmita, oddzia³ 425 szw. obie
zmiany - brygadzista oddzia³u Wanda Dr¿a³a, Henryka Purzycka, oddzia³
426 szw. obie zmiany - brygadzista oddzia³u Jadwiga Wróblewska, Stefania
Stawska, oddzia³ 200 (kart,lep) - kierownik Julian Serkiz, warsztat mech.+
baza remont. - kierownik W³odzimierz Nowak, warsztat elektr. + mag.
podrêczny - mistrz oddzia³u Waldemar Kadziñski, warsztat instal. kot³ownia narzêdziownia - kierownik W³odzimierz Mikoda, narzêdziownia - œlusarz narzêdziowy Józef Moczulski, warsztat oddz. wyk. inwest. - kierownik
Józef Ciszewski.
Zarz¹dzenie podpisa³ dyrektor mgr Leszek Swi³³o.
W artykule wykorzystano dokumenty zgromadzone dziêki by³ym pracownikom zak³adu obuwia w Gubinie, oraz przekazanych relacji ustnych z
okresu pracy w tym zak³adzie. Nadal zachêcam do podzielenia siê wiedz¹ na
temat LZPS Carina w Gubinie.
opracowa³ Jerzy Czabator
Gubin, luty 2015 roku.
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Jerzy G¹sior
Jerzy G¹sior urodzi³ siê w 1948 roku w Pra¿ychach Nowych (powiat kaliski). Wkrótce po urodzeniu rodzina przenios³a siê do Czarnowa ko³o
Krosna Odrzañskiego. Tutaj Jerzy uczêszcza³ do
szko³y podstawowej, a nastêpnie do liceum ogólnokszta³c¹cego. Bêd¹c uczniem liceum, aktywnie uprawia³ lekkoatletykê. Wyró¿nia³ siê wœród
kolegów osi¹gniêciami sportowymi. Kolejnym etapem w jego ¿yciu by³o podjêcie nauki w Studium
Nauczycielskim (kierunek wychowanie fizyczne)
w Gorzowie Wlkp., które ukoñczy³ w 1968 roku.
Pierwsz¹ pracê na etacie nauczyciela wychowania fizycznego rozpocz¹³ w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulechowie. Po roku
czasu zosta³ zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie, w której
przepracowa³ 35 lat, do chwili przejœcia na emeryturê w 2004 roku.
Jerzy kocha³ swoj¹ pracê z m³odzie¿¹, fascynowa³a go lekkoatletyka,
siatkówka i koszykówka. Po przejœciu na emeryturê dalej nie rozstawa³ siê
z dzieæmi, którym wszczepia³ tajniki gry w pi³kê no¿n¹. Organizowa³ im
mecze oraz wyjazdy na zawody sportowe do ró¿nych miast naszego województwa. Przez ca³y okres pracy pedagogicznej dba³ o prawid³owy rozwój
fizyczny swoich podopiecznych. Przygotowywa³, a nastêpnie prowadzi³, obozy sportowe, zimowiska i akcje letnie. By³ organizatorem wielu imprez sportowych pozyskuj¹c jednoczeœnie od sponsorów nagrody dla uczestników. To
dziêki Jego inicjatywie powsta³o boisko sportowe przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Gubinie.
Systematyczna praca i pasja sprawi³y, ¿e uczniowie placówki osi¹gali
bardzo dobre wyniki sportowe, nie tylko we wspó³zawodnictwie miejskim,
ale te¿ w wojewódzkim i ogólnokrajowym. Podopieczni Jerzego zdobyli miêdzy innymi mistrzostwo Polski w czwórboju lekkoatletycznym (Olecko 1977
r.), a w 1978 roku, w czasie wakacji Jerzy uczestniczy³ ze swoimi zawodnikami w Miêdzynarodowych Zawodach PrzyjaŸni w Bu³garii. To dziêki Jurkowi SP nr 2 zwyciê¿y³a w konkursie wojewódzkim "MOSKWA 80" pod
wzglêdem usportowienia. W nagrodê móg³ wspólnie z dyrektorem szko³y
Franciszkiem Kotapskim ogl¹daæ na ¿ywo Igrzyska Olimpijskie w 1980 roku
siedz¹c na arenach stadionów w Moskwie. By³o to bardzo znacz¹ce wyró¿-
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Pierwsze lata w Gubinie

nienie dla Jerzego, szko³y i województwa zielonogórskiego. Przez ca³y okres
pracy nauczycielskiej Jego uczniowie zdobyli mnóstwo pucharów i medali.
Za swoj¹ pracê, zaanga¿owanie, poœwiêcenie czasu, mo¿e nieraz wiêcej
ni¿ rodzinie, otrzyma³ wiele nagród, wyró¿nieñ i dyplomów, miêdzy innymi:
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi, Nagrody Ministra, Kuratora, Inspektora i Starosty. Niestety nie o wszystkich dzisiaj wiemy, gdy¿ Jerzy nie przyk³ada³ wagi
do honorów i odznaczeñ, nie gromadzi³ ich, dla niego liczy³y siê osi¹gniêcia
sportowe uczniów, wpajanie im zasad zdrowej rywalizacji i aktywnego wypoczynku.
Jerzy G¹sior by³ równie¿ spo³ecznikiem, nie obce mu by³y problemy
rodziców i mieszkañców Gubina. Przez dwie kadencje uczestniczy³ w pracach Rady Miejskiej w Gubinie. Jako radny i "wuefista" szczególny nacisk
k³ad³ na rozwój oœwiaty i sportu w œrodowisku gubiñskim. Przez kilka lat
by³ konferansjerem korowodu "Wiosny nad Nys¹", a tak¿e pierwszym organizatorem biegów ulicznych "Gubiñska Mila", która obecnie nosi Jego imiê.
Cieszyæ powinien nas fakt, i¿ w ubieg³orocznej "Gubiñskiej Mili" (2014 rok)
uczestniczy³o ponad 800 osób, pocz¹wszy od przedszkolaków, uczniów ze
szkó³, po osoby doros³e. Przez wiele lat pe³ni³ funkcjê sekretarza Zarz¹du
Miejskiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego, by³ spikerem "Sparty Gubin",
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oraz Olimpiad Specjalnych w p³ywaniu.
Dla upamiêtnienia Jerzego i Jego
zas³ug, co roku w
kalendarzu "Wiosny Nad Nys¹" wpisywana jest impreza sportowa Gubiñska Mila im. Jurka
G¹siora, organizowana przez Miejski
Jurek jak zwykle, na boisku
Oœrodek Sportu i
Rekreacji w Gubinie. Jego byli uczniowie organizuj¹ ró¿ne turnieje sportowe. Przyk³adem mo¿e byæ turniej pi³ki no¿nej im. Jerzego G¹siora organizowany przez by³ego ucznia, obecnie nauczyciela Tomasza Romanowskiego,
przy wspó³udziale burmistrza Bart³omieja Bartczaka i dyrektora ZSO Haliny Bogatek. W turnieju tym bior¹ udzia³ uczniowie ze szkó³ miejskich i
gminy Gubin. W dniu 30 marca 2014 roku odby³ siê po raz pierwszy Turniej
¯aków pod kierunkiem trenera Piotra Sobolewskiego (równie¿ ucznia Jerzego), w którym udzia³ wziê³y dru¿yny z Kostrzyna, Œwiebodzina, Rzepina,
Lubina i Gubina.
Dzisiaj mo¿emy wspominaæ Jerzego jako wspania³ego nauczyciela i bardzo dobrego kolegê. Posiada³ du¿y zasób wiedzy pedagogicznej i umiejêtnoœci w prowadzeniu zajêæ sportowych. Zawsze szczery, skromny, otwarty,
lubiany przez uczniów i grono nauczycielskie. By³ osob¹ kochaj¹c¹ rodzinê
i przyjació³.
Jurek z Gubinem zwi¹zany by³ na sta³e. O¿eni³ siê z Halin¹, równie¿
nauczycielk¹. Wspólnie wychowali dwie córki, które posz³y œladem rodziców. Obie ukoñczy³y Uniwersytet Zielonogórski i pracuj¹ w zawodzie nauczycielskim, Izabela w Gubinie, a Joanna w Miêdzyrzeczu.
Niespodziewana œmieræ 10 sierpnia 2008 roku nadesz³a zbyt szybko.
Pozostawi³a w g³êbokim smutku rodzinê, przyjació³, uczniów i wszystkich
znajomych.
Jerzy G¹sior zosta³ pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
K. Kêdzierska
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Pionierzy Ziemi Gubiñskiej
cz. VIII
1.Henryk Banaszczyk (1925-1972) pochodzi³ z Siennicy w woj. ³ódzkim. W
czasie okupacji niemieckiej wywieziony na
przymusowe roboty. Po powrocie do Polski
powo³any zosta³ do odbycia s³u¿by wojskowej, któr¹ pe³ni³ na stra¿nicy WOP w Polanowicach, po odbyciu jej osiad³ w Gubinie wstêpuj¹c do milicji. O¿eni³ siê z Iren¹
B³aszczyk, dzieci z tego ma³¿eñstwa - Hen- H.Banaszczyk i ¿ona Irena
ryka (1952) i Leszek (1951).
2.Franciszek Borek (1928-1999) - pochodzi³ z woj. kieleckiego. Po wojnie
s³u¿y³ w WOP, na stra¿nicy w Strzegowie. O¿eni³ siê z Krystyn¹ B³aszczyk
(1931-2001)-córki Danuta mieszkaj¹ca w Gubinie i Halina mieszkaj¹ca we
Wroc³awiu. Po zdemobilizowaniu, przez d³ugie lata, a¿ oo emerytury pracowa³
w Lubuskich Zak³adach Przemys³u Skórzanego "Carina".
3.Waldemar Go³aszewski (1924-1987) - do Gubina przyby³ w 1945 r., rodzinne strony Ciê¿kie w pow. Radzyñ Podlaski w woj. lubelskim. W 1946 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Zofi¹ Glapa (1922-1992). Dzieci: Barbara (1947),
Ryszard (1949 ), Andrzej (1951), Krzysztof (1952). D³ugie
lata pracowa³ w Narodowym Banku Polskim - naczelnik
wydzia³u kredytów, by³ radnym Miejskiej Rady Narodowej,
a tak¿e Powiatowej Rady Narodowej.
4.Mieczys³aw Horoszkiwicz (1922) - pochodzi z woj. wi- W.Go³aszewski
leñskiego, podczas II Wojny Œwiatowej cz³onek AK, przymusowo wcielony do Armii Czerwonej (361. Pu³k Piechoty Armii Czerwonej).
Internowany przez w³adze sowieckie, represjonowany. W 1946 r. wraca do
Polski, a w 1951 do Gubina, gdzie na krótko zostaje prezesem PZGS, nastêpnie jest pe³nomocnikiem Centralnego Urzêdu Skupu i Kontraktacji, do czasu
powo³anie go na sekretarza Prezydium PRN. Po likwidacji powiatu gubiñskiego, w 1961 roku obejmuje stanowisko prezesa GS "Samopomoc Ch³opska"
i piastuje je do przejœcia na emeryturê w 1981 r. Synowie Andrzej i Edward.
5. Helena JaŸwiñska (1900-1971) - rodzinne strony w pow. Baranowicze.

24 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

M¹¿ Adam by³ gajowym i z tego powodu ca³a
rodzina w 1941 r. zosta³a zes³ana na Syberiê
gdzie Adam zmar³. Po II Wojnie Œwiatowej
Helena z dzieæmi: Iren¹ (1927-1989), Janem
Stanis³awem (1932-1983) i Mari¹ (1938) w 1946
przyje¿d¿aj¹ do Polski osiadaj¹c na gospodarstwie rolnym w Jaromirowicach.
6. Stanis³aw Jurczyk s. Feliksa (1921-2007)
- rodzinne miasto £êczyca, w 1943 r. w £odzi Rodzina JaŸwiñskich
zosta³ zatrzymany podczas ³apanki i zes³any
do obozu koncentracyjnego w Dahau. Przymusowa praca u bauera i w fabryce samolotów . Po
zakoñczeniu wojny wróci³ do Polski, osiedlaj¹c siê w
Czarnowicach. Pocz¹tkowo by³ milicjantem na posterunku w Stargardzie Gubiñskim. Po o¿enku w
1947 r. w Helen¹ Stepan (r.1928) zaj¹³ siê gospodarstwem rolnym. Z tego zwi¹zku urodzi³y siê dzieci:
Józef, Jerzy, Gra¿yna, Irena.
7. Ksawery Macewicz (1918-1999) - by³ jednym z
pierwszych osadników na Ziemi Gubiñskiej, urodzi³
sie w Woni³owcach w pow. szczuczyñskim na Bia³o- Pañstwo Jurczykowie
rusi. Przeœladowany przez NKWD. Pocz¹tkowo osiedli³ siê w Komorowie, póŸniej w Gubinie. Zajmowa³ siê gospodarstwem rolnym, znany by³ z posiadania piêknych koni.
By³ równie¿ pracownikiem cywilnym wojska. ¯ona Janina
(1929-1987), dzieci - Anna i Stanis³aw.
8. Marian Markiewicz (1926-1987) - VII.1944-VI.1945 28.
Pu³k Piechoty, s³u¿y³ m.in. przy ochronie rz¹du. Po zdemobilizowaniu osiedli³ siê w Jaromirowicach, gdzie mieszkali K.Macewicz
ju¿ ludzie z jego rodzinnych
stron na Bia³orusi (m. Inowo). W 1949 roku o¿eni³ siê z Iren¹ JaŸwiñsk¹ (1927-1989), z zwi¹zku
tego urodzi³y siê dzieci: Anna (1950 ), Grzegorz
(1952), Maria (1955). Przez d³ugie lata pracowa³
w Gminnej Spó³dzielni "Samopomoc Ch³opska".
9. Wit Nakielny (1903-1970) z ¿on¹ Jadwig¹
Rodzina Markiewiczów
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(1906-1993) i dzieæmi Stefani¹ (1932 -2009) i Józefem (1934-1970) osiedlili siê
w Gubinie w 1947 r. Przybyli z woj. poznañskiego m. Borek Wielkopolski.
Wit zatrudniony zosta³ w zarz¹dzie drogowym jako dró¿nik, mia³ pod opiek¹
drogê do Kosarzyna. Jadwiga ¿eby wy¿ywiæ rodzinê zajmowa³a siê ogródkiem, Stefania po mê¿ach Stawska - Kazior w latach 1960-1977 pracowa³a w
Lubuskich Zak³adach Przemys³u Skórzanego "Carina", Józef by³ m.in. podoficerem w jednostce wojskowej "pod stacj¹”.
10. Pawe³ Naudziunus - urodzony na Litwie, w 1943 r. wywieziony przez
Niemców na przymusowe roboty. W Gubinie mieszka od 1945 r., w pocz¹tkowym okresie naprawia³ linie energetyczne jako monter, póŸniej pracowa³ w
Pañstwowych Zak³adach Zbo¿owych w elewatorach przy stacji PKP, gdzie
przepracowa³ do czasu przejœcia na emeryturê w 1989 r. W 1946 r. o¿eni³ siê z
Eleonor¹ (1925), z tego zwi¹zku urodzi³o siê dwóch synów i córka.
11.Stanis³aw Sobiecki (1916-2007 ) - rodzinne strony
Czeremna w pow. gostyniñskim. Udzia³ w Kampanii Wrzeœniowej 1939 (36. Pu³k Piechoty ), obóz jeniecki, przymusowe roboty w okolicach Koblencji. W maju 1946 r. wróci³ do
Polski z poœlubion¹ w Niemczech ¿on¹ Katarzyn¹ (19222005).
12.Feliks Spicha³a - pochodzi³ z Œrody Wielkopolskiej,
podczas okupacji zosta³ wywieziony na przymusowe roboty
do Niemiec, gdzie w 1943 r. pozna³ Zofiê pochodz¹c¹ z Ostrowa Wielkopolskiego, w 1944 pobrali siê a w 1945 r. urodzi³ S.Sobiecki
siê syn Stanis³aw. Po ró¿nych powojennych perypetiach, w
paŸdzierniku w 1945 r. osiedlili siê w Starosiedlu zajmuj¹c siê gospodarstwem
rolnym. Oboje udzielali siê spo³ecznie, Feliks przez 20 lat by³ so³tysem, to on
by³ za³o¿ycielem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Starosiedlu. Pañstwo Spicha³owie wychowali piêcioro dzieci.
13.Franciszek Wróblewski (1895-1978) - murarz, pochodzi³ z pow. gostyñskiego w Poznañskiem.
Z ¿on¹ Mari¹ (1911-1989) i synami Edwardem
(1934-1989 ) i Wojciechem (1944) w 1945 r. przyjechali do Gubina i zamieszkali przy ul. Partyzantów, gdzie do dzisiaj mieszka syn Wojciech - równie¿ murarz - z rodzin¹.
zebra³ i opracowa³ A. Leda

Rodzina Wróblewskich
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Guben miêdzy lutym,
a kwietniem 1945 roku
Zdobyty czy wyzwolony?
Artyku³ "Pamiêtaj¹c o historii" (Wiadomoœci Gubiñskie, nr 4/2010, s. 4)
zmobilizowa³ mnie do podzielenia siê uwagami. Szczególnie s³owa: "Natomiast historycy i pasjonaci wiedzy o mieœcie do chwili obecnej nie s¹ pewni
ostatecznej daty zakoñczenia walk o miasto, za któr¹ przez wiele lat symbolicznie uwa¿a siê 22 lutego 1945 roku". Uwa¿am, ¿e historycy i pasjonaci
wiedz¹ o co chodzi, co czêsto demonstruj¹ w dyskusjach ustnych. Tych,
maj¹cych w¹tpliwoœci jest coraz to mniej.
Ad rem. Prawobrze¿na czêœæ miasta Guben, czyli obecny Gubin, zosta³
ostatecznie zdobyty przez Armiê Czerwon¹ 20 kwietnia 1945 roku. Lewobrze¿ny Guben opanowano 24 kwietnia. Walki o miasto, rozpoczête w po³owie
lutego, trwa³y z ró¿nym natê¿eniem przez dwa miesi¹ce.
Co w tej sprawie mieli do powiedzenia nasi poprzednicy? Szanowany gubiñski pedagog Walenty Andrzej Robowski w 1961 r. napisa³, ¿e 27 lutego
1945 r. (nastêpnie poprawi³ na 22 lutego) w godzinach rannych po kilkudniowym ciê¿kim boju Gubin zosta³ zdobyty przez Armiê Czerwon¹ I Ukraiñskiego Frontu marsza³ka ZSRR Koniewa oraz oddzia³y Wojska Polskiego II Armii
gen. Karola Œwierczewskiego. W walkach o wyzwolenie miasta i powiatu zginê³o 37 Polaków oraz 900 ¿o³nierzy i oficerów radzieckich. Byli w ró¿nym
wieku i pochodzili z ró¿nych stron Polski i Zwi¹zku Radzieckiego.
W 27 lat po wojnie Przewodnik Lubuskiego Towarzystwa Kultury pisa³
jeszcze: "Wyzwolone zosta³o po ciê¿kich walkach, trwaj¹cych tu 5 dni, w
dniu 23 lutego 1945 r. przez oddzia³y 3 armii gwardii I Frontu Ukraiñskiego
dowodzone przez gen. p³k. Wasyla Gordowa.
W trakcie dzia³añ wojennych zniszczone w 90%, po wojnie zosta³o uporz¹dkowane i odbudowane (E. Jakubaszek, Miejsca pamiêci narodowej w
województwie zielonogórskim, Zielona Góra 1972, s. 57). W jednym z tekstów w "Zeszytach Lubuskich" nr 22, Zielona Góra 1987, s. 29 regionalista
Zygmunt Traczyk zdecydowanie napisa³, ¿e: "dnia 22 lutego 1945 r. wschodnia czêœæ miasta le¿¹ca po prawej stronie Nysy £u¿yckiej, zniszczona w
80%, by³a wolna". Zaœ Ryszard Pantkowski w ksi¹¿ce wydanej w 1998 roku,
zatytu³owanej "Gubin" na str. 24 sprawê opisa³ nieco inaczej: "Rozpoczê³y
siê walki o ka¿dy dom. Trwa³y one do 26 lutego. Silny atak artyleryjski, a po
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König Strasse - dzisiaj ulica 3 Maja - po zaprzestaniu walk na pocz¹tku kwietnia 1945 roku

nim piechoty zmusi³ Niemców do kapitulacji. Tylko w Wie¿y Bismarcka na
Wzgórzach Gubiñskich zosta³o szeœædziesiêciu Niemców. 1 marca oko³o godziny 18-19, dokonano próby odbicia wie¿y. Walka trwa³a oko³o dwudziestu
minut. Niemcy musieli odst¹piæ od obiektu, który nastêpnie zosta³ wysadzony w powietrze. 10 marca Rosjanie próbowali atakowaæ lewobrze¿n¹ czêœæ
miasta, jednak bezskutecznie. Front na Nysie zatrzymano wiêc do kwietnia, zbieraj¹c si³y do dalszych walk na kierunku berliñskim" . Publiczne
obwieszczenie gubeñskiego nadburmistrza Erika Schmiedicke i starosty
NSDAP Schlossarka o ewakuacji miasta z powodu zbli¿aj¹cego siê frontu
og³oszono 6 lutego 1945 roku. Ostatni poci¹g ewakuacyjny opuœci³ gubeñski
dworzec kolejowy 14 lutego, a 19 lutego ukaza³o siê ostatnie wydanie lokalnej gazety "Gubener Zeitung". Rosjanie za¿¹dali poddania miasta 19 lutego,
na co nie zgodzili siê: komendant obrony p³k Berger, starosta powiatu Schlossarek i nadburmistrz Schmiedicke. Ze stanowisk ulokowanych niedaleko
folwarku wsi Pole, ciê¿ka artyleria radziecka ostrzeliwa³a Guben 24-25 lutego. Dzie³o zniszczenia koœcio³a farnego dokona³o siê 27 lutego. Najpierw w
ogniu stanê³a wie¿a, dzieñ póŸniej zawali³ siê p³on¹cy dach. Hermann Hausman, inspektor miejski, dowódca kompanii Volksturmu, po kursie w Poczdamie, we wspomnieniach pisa³, ¿e w kwietniu 1945 r. odwiedzi³ zniszczony
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dom przy
Grüne Wiese (ul. Piastowska),
nie napotkawszy
¿adnego
czerwonoarmisty. ¯o³nierz Armii
Czerwonej w
s w o i c h
wspomnieniach "PaNajwy¿sza pora by uznaæ inn¹, zasadn¹ datê zakoñczenia walk w mieœcie miêtnik Winogradowa"
St sier¿. Jewgienij Iwanowicz Winogradow pod dat¹ 18 kwietnia 1945 r.,
zapisa³, ¿e Niemcy wycofali siê za Nysê, pozostawiaj¹c na wschodnim brzegu ma³y przyczó³ek, a: "21 kwietnia nasi sforsowali Nysê w pobli¿u mostu,
zajmuj¹c po drugiej stronie rzeki przyczó³ek o szerokoœci 400 metrów". Z
historii miasta, jakiej ucz¹ siê m³odzi Niemcy, wynika, i¿ oddzia³y 33 Armii
I Frontu Bia³oruskiego zajê³y Guben 24 kwietnia 1945 r.
Stachanowskie tempo radzieckiej propagandy, przyjête tak¿e przez Polaków, widaæ by³o tak¿e na przyk³adzie historii Kostrzyna nad Odr¹. Radzieckie Biuro Informacyjne poda³o, i¿ miasto Kostrzyn (Küstrin) zdobyto
12 lutego 1945 r. i z tej okazji w Moskwie oddano salut artyleryjski. Walki
o zdobycie miasta trwa³y faktycznie do 30 marca (podda³o siê wtedy Stare
Miasto i Cytadela). Dopiero Andrzej Toczewski w 1998 r., w monografii o
mieœcie wyjaœni³ sprawê.
Myœlê, ¿e najwy¿sza pora, by po 70. latach uznaæ inn¹ datê zdobycia
miasta, ni¿ ta z 22 lutego. Ona przejdzie do historii, jako przyczynek sporów
i dyskusji. Przedstawiane od lat dowody, pochodyce g³ównie ze Ÿróde³ niemieckich, s¹ nader trudne do podwa¿enia i zawarte w nich daty nale¿y
uznaæ jako fakty ostateczne.
Wies³aw £abêcki
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Wspomnienia oficera
Volkssturmu
W roku 1945 wojna wkracza³a w sw¹ ostatnia fazê. Jako ostatni¹ si³ê
oporu powo³ano Volkssturm.
Na koniec stycznia 1945 roku wzi¹³em udzia³ w oœmiodniowym kursie w
koszarach przy ulicy Komorowskiej. Szkolenie prowadzi³ porucznik piechoty. Szkolenie dotyczy³o ostrego strzelania z karabinu rêcznego i maszynowego, rzucania granatów rêcznych, obs³ugi pance-rzownicy, rozwijanie jednostki w celu walki itd. Ja otrzyma³em funkcjê dowódcy kompanii Volkssturmu z³o¿onej z oko³o 60 mê¿czyzn. Oprócz pancerzownicy, zna³em równie¿ inne rodzaje broni, ale wœród moich ludzi by³o wielu, którzy nigdy nie
byli ¿o³nierzami i którzy w przeci¹gu tylko oœmiu dni mieli siê nauczyæ
obchodzenia siê z tymi rodzajami broni.
Od œwitu do póŸnego dnia byliœmy w drodze. Æwiczenia nastêpowa³y
jedno po drugim.
Na placu æwiczeñ ko³o Wa³owic po raz pierwszy dosta³em do rêki swoj¹
pancerzownicê. Zdobyty ciê¿ki rosyjski czo³g s³u¿y³ nam jako tarcza strzelecka. Podczas strzelania trzyma³em pancerzownicê trochê za g³êboko w dó³
i pocisk uderzy³ w ko³a czo³gu, zablokowa³ siê po-miêdzy nimi i nie dosz³o do
eksplozji. Mój drugi pocisk trafi³ grub¹ pancern¹ œcianê, przetopi³ otwór na
wylot tej œciany i eksplodowa³ we wnêtrzu czo³gu, wyrzucaj¹c przy tym
ciê¿ki w³az wejœciowy i wyrzucaj¹c go w moim kierunku. Œwisn¹³ na ziemiê
w odleg³oœci jednego metra ode mnie. Innemu cz³onkowi grupy pancerzownica zawiod³a podczas naciskania spustu. Gdy po zakoñczeniu æwiczenia
kierownik szkolenia po³o¿y³ j¹ we w³aœciwym po³o¿eniu, to znaczy, tak j¹
chwyci³, aby nie byæ na linii strza³u i odrzutu, wtedy nagle broñ wystrzeli³a. Chocia¿ w jego pobli¿u znajdowa³o siê oko³o 60 mê¿czyzn Volkssturmu,
nic siê nie sta³o. Tylko porz¹dny strach przelecia³ nam po koœciach, bo gdyby ³adunek trafi³ jednego z nas, to by eksplodowa³. Skutek by³by dla nas
pustosz¹cy.
Równie¿ ataki na pozorowane okopy wroga, które by³y obsadzone lalkami z kartonu, by³y przedmiotem æwiczenia. Ostry ogieñ karabinowy i ostre
granaty rêczne wprowadza³y atak.
W miêdzyczasie front coraz bardziej przybli¿a³ siê do Guben. Coraz bardziej niespokojna by³a ludnoœæ. Wszêdzie w ogrodach mieszkañcy zakopy-
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wali swoje kosztownoœci. Biura partii czyni³y przygotowania do ewakuacji
mieszkañców. Ka¿dy móg³ sam wybraæ swoje nowe miejsce pobytu. Otrzymywa³ w tym celu dokument. Wielu nie robi³o z tego u¿ytku i na w³asn¹
rêkê opuszczali rodzime miasto. Byli równie¿ ludzie, którzy nie mogli rozstaæ siê z domem i podwórzem. Oni pozostali w mieœcie. Niektórzy z nich
podczas wejœcia Rosjan pope³nili samobójstwo.
Kolumny uciekinierów przekraczali Guben. Wieczorem wje¿d¿ali do miasta i wczesnym porankiem dnia nastêpnego udawali siê dalej, na zachód, ku
niepewnoœci. Na ulicach wyjazdowych z miastach zosta³y wzniesione zapory przeciwczo³gowe. Armatki przeciwlotnicze chroni³y most kolejowy na
Nysie. Pomiêdzy Guben i Gubinkiem kanonierzy budowali obrotowe armaty na ciê¿kich ¿elaznych p³ytach. Wszystko to z ca³¹ wyrazistoœci¹ uzmys³awia³o ludnoœci powagê sytuacji. Guben poma³u pustosza³o. Urz¹d miasta
swoim urzêdników wystawi³ poœwiadczenie u³atwiaj¹ce opuszczenie miasta. By³ to tekst pisany na maszynie, na po³owie kartki maszynowej:
Pani/Pan……………… Urodzony/a……… zamieszka³y/a w Guben ……
Otrzymuje urlop nieograniczony ze wzglêdu na napiêt¹ sytuacjê wojenn¹.
Zezwala siê mu/jej na opuszczenie miasta Guben.
Guben, …. lutego 1945
Nadburmistrz, Administracja g³ówna Na zlecenie: podpis, pieczêæ: "Miasto
Guben"
W koñcu ostatni poci¹g z ewakuowanymi opuœci³ Guben. Trzy wielkie
auta osobowe, które by³y do dyspozycji urzêdu miejskiego, z reszt¹ personelu miejskiego odjecha³y do Luc-kau. Miasto by³o opró¿nione z mieszkañców
za wyj¹tkiem nielicznych starszych ludzi, którzy siê ukryli. Teraz nastêpowa³o nasze wejœcie do dzia³añ wojennych. Na lewym brzegu Nysy - za mostem kolejowym do wioski Schlagsdorf (Sêkowice) - czêœæ Volkssturmu zajê³a swoje stanowisko. Po przeciwnej stronie Nysy w Gubinku i na po³udnie
od niego byli Rosjanie. Zachowywali siê stosunkowo spokojnie. Tylko sporadycznie odzywa³y siê rosyjskie karabiny maszynowe. Równie¿ wokó³ Guben
byli Rosjanie. Pocz¹wszy od lotniska poprzez Wzgórze Wolfa, wzd³u¿ Triftstraße (ul. ¯ymierskiego), wzd³u¿ wzgórza poprzez Wie¿ê Bismarcka, Sanssouci, Wzgórze Engelmana, Wzgórze Wilhelma, nastêpnie skrêcaj¹c przez
osiedle Wschodnie (Komorów) za Cmentarzem Wschodnim - a¿ do mostu
drewnianego na Nysie ko³o Gubinka. Tylko drogi wylotowe do Frankfurtu i
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Cottbus by³y wolne i mo¿na nimi by³o wyjœæ z tego kot³a.
Oprócz walki z wrogiem, Volkssturm by³ zobowi¹zany do pilnowania
mostów na Nysie. Na Wyspie Strzeleckiej (dziœ teatralna) wykopaliœmy sobie rowery strzeleckie. St¹d prowadzi³a prowizoryczna k³adka przez Nysê w
kierunku Berliñsko-Gubeñskiej Fabryki Kapeluszy przy Alte Poststrasse,
naprzeciwko budynków s¹du. W ratuszowej piwnicy, na rynku miejskim,
urz¹dziliœmy otwory strzeleckie. Przebicie grubych œcian kosztowa³o nas
du¿o pracy. Przebijaliœmy siê przez piwnice budynków i w ten sposób powstawa³y jakby tunele. Robiliœmy tak a¿ do momentu dojœcia do Nysy.
Wszêdzie wojsko postawi³o zapory przeciwczo³gowe i przeszkody z drutu
kolczastego. Równie¿ dojœcie do Wielkiego Mostu na Nysie od strony rynku
miejskiego by³o zablokowane przez zaporê przeciwczo³gow¹. Tylko pojedyncze osoby mog³y siê têdy przedostaæ.
Ciê¿kie walki toczy³y siê regularnie o Wzgórze Wolfa, które dawa³o kontrolê nad lotniskiem. Ci¹gle by³o odbijane przez Rosjan, ale powraca³o w
nasze rêce. Rosjanie wdarli siê do miasta a¿ do miejsca, gdzie by³y schody
prowadz¹ce na ulicê Piastowsk¹, z górnej czêœci miasta. Podczas naszego
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kontrataku Rosjanie musieli wycofaæ siê na swoje pozycje wyjœciowe, na
lini¹ Wie¿y Bismarcka, Sanssouci, Wzgórze Engelmana. W trakcie kontrataku zosta³ zniszczony ciê¿ki czo³g rosyjski. Ze wzglêdów strategicznych,
zosta³a wysadzona w powietrze Wie¿a Bismarcka, bêd¹ca znakiem firmowym przedwojennego Gubina.
Nasza jednostka Volkssturmu mia³a kwaterê w pomieszczeniach piwniczych w fabryce niedaleko dworca kolejowego w zachodniej czêœci miasta.
Dowódca batalionu znajdowa³ siê w opuszczonym domu nauczycielskim przy
starej stra¿y po¿arnej, niedaleko dzisiejszej krytej p³ywali w Gubinie. Codziennie do Guben wracali uciekinierzy, aby ze swoich mieszkañ wzi¹æ potrzebn¹ odzie¿. Najpierw musieli siê zg³osiæ na policji. Otrzymywali dowód i
ludzie z Volkssturmu prowadzili ich w grupach do ich domów. Szczególnie
zagro¿ona by³a czêœæ miasta za instytutem dla g³uchoniemych (dzisiejsza
SP nr 1). Rosjanie mogli widzieæ wszystko z pewnej stoj¹cej samotnie restauracji pomiêdzy Gubinem i Kaniowem. Chocia¿ o tym wiedziano, cz³onek
Volkssturmu prowadzi³ mieszkañców w ten teren. Rosjanie ich widzieli i
ostrzeliwali. Jedyn¹ ofiar¹ by³ przewodnik z Volkssturmu, Berliñczyk, ewakuowany do Guben. Jego zw³oki zabrano wieczorem i nastêpnego dnia pochowano na Cmentarzu Zachodnim na Sprucke, w obecnoœci czêœci kompanii. Dowódca batalionu wyg³osi³ d³u¿sze przemówienie nad grobem, mimo,
¿e cmentarz móg³ byæ pod obserwacj¹ Rosjan. By³o to bardzo lekkomyœlne
postêpowanie i ja musia³em tylko pokiwaæ g³ow¹ ze wzglêdu na niski poziom wojskowego instynktu w g³owie m³odego dowódcy.
Szczególnie rzuci³ mi siê w oczy fakt, ¿e na Cmentarzu Zachodnim le¿eli
martwi cywile, przewa¿nie kobiety, które nie mia³y butów i poñczoch. Wielkie ³adunki tekstyliów zosta³y przewiezione z Guben do Luckau i okolicy.
Codziennie jechaliœmy od sklepu do sklepu, ³adowaliœmy towary, przed jedn¹
z fabryk by³y one prze³adowywane na ciê¿arówki.
W pomieszczeniach piwnicznych pewnej willi przy Banhofstr. rezydowa³
nadburmistrz Schmiedecke z oœmioma jegomoœciami z urzêdu miejskiego.
Ju¿ nic nie mia³ w kwestii rz¹-dzenia miastem, decyzje nale¿a³y teraz do
wojska. Ale by³ w Guben tylko w ci¹gu dnia . Kiedy zbli¿a³ siê wieczór, auto
ze sztabem znika³o z miasta.
Gdy z koleg¹ Janikiem, który mieszka³ ze mn¹ na tym samym piêtrze
budynku nr 58 przy Grüne Wiese (ulica Piastowska), odwiedzi³em nasze
mieszkania, aby zaopatrzyæ siê w to, co najniezbêdniejsze, zobaczyliœmy, ¿e
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nasze domy zosta³y po czêœci zniszczone. W³aœnie weszliœmy do mieszkania,
kiedy w pobli¿u uderzy³o kilka granatów. Za spraw¹ niesamowitego ciœnienia powietrza wyskoczy³y z ram okiennych wszystkie szyby. Wiatr rzuca³
firankami i zas³onami w tê i w tamt¹ stron stronê. Tynk z sufitu spad³ w
ma³ych kawa³eczkach, pokrywaj¹c wszystko na bia³o niczym przeœcierad³em bia³ym, jakim pokrywa siê ludzkie zw³oki.
Nie jestem a¿ tak bardzo wra¿liwym cz³owiekiem, ale widok spustoszenia w naszym tak zadbanym mieszkaniu by³ dla mnie nie do zniesienia.
Chwyci³em plecak i w korytarzu zderzy³em siê ze swoim koleg¹ Janikiem.
By³ bia³y jak kreda, kiedy mi mówi³, ¿e od³amek granatu przebi³ lustro
œcienne, przy którym jeszcze kilka sekund wczeœniej sta³ i czesa³ w³osy.
Równie¿ i on czu³ potrzebê, by jak najszybciej opuœciæ mieszkanie.
Bank Miejski i Miejska Kasa Oszczêdnoœci (budynek dziœ nieistniej¹cy
obok elektrowni) mieszcz¹ca siê w budynku urzêdu miejskiego, by³y ju¿ w
miêdzyczasie spalone. Budynek s¹du sp³on¹³ doszczêtnie któregoœ wieczora,
mimo, i¿ nie mia³ miejsca ¿aden wrogi ostrza³. Przypuszcza³em, ¿e by³o to
podpalenie. Hurtownia monopolowa przy Feldstrasse w zachod-niej czêœci
miasta, by³a celem ludzi z Volkssturmu. W grupkach mniejszych i wiêkszych "œci¹gano" tu mocny napój, a¿ do pewnego dnia, kiedy ktoœ nieostro¿ny spowodowa³ po¿ar, prawdopodobnie za spraw¹ pal¹cego siê papierosa. Z
fabryki ko³o dworca kolejowego przeprowadziliœmy siê do innej fabryki, na
rogu dróg do Cottbus i Frankfurtu. Pozostaliœmy tam tylko kilka dni, potem wyruszyliœmy na osiedle Sprucker Siedlung.
W pomieszczeniach urzêdu meldunkowego w urzêdzie miejskim (dziœ
siedziba Urzêdu Gminy Gubin) znajdowa³y siê du¿e skrzynki z koniakiem.
Sk³ad nale¿a³o ewakuowaæ. Dla moich ludzi mia³em otrzymaæ 30 butelek.
Poprosi³em jednego znajomego, kierownika gubeñskiej stra¿y po¿arnej Geilenberga, aby odebraæ butelki jego samochodem osobowym. Za to obieca³em
mu kilka butelek dla jego stra¿aków. Obydwoje ruszyliœmy. Podczas wydawania butelek przez nadsekretarza miasta Fidlera, przed budynkiem urzêdu miejskiego wybuch³y granaty oraz w pobli¿u masarni na Frankfurterstr.
Wynikiem tego by³o jedno wielkie dzwonienie szyb w oknach. Nasz samochód by³ przysypany od³amkami pot³uczonych szyb. By³ to najwy¿szy czas,
by opuœciæ strefê niebezpieczn¹. O ma³y w³os nie uda³oby siê to nam, w ka¿dym b¹dŸ razie nie samochodem. Za spraw¹ ostrza³u na Frankfurterstr. po
czêœci zosta³y ze swych umocowañ na œcianach domów wyrwane kable wysokiego napiêcia i luŸno zwisa³y w dó³. Gruba ¿elazna lina tak g³êboko zwi-
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sa³a w dó³, w kierunku ulicy, ¿e dotknê³a ona sufitu naszego samochodu,
a my dos³ownie na styk ledwo tamtêdy przejechaliœmy. Zaraz z ty³u sta³
bezradny uciekinier ze swoim do pe³na wypakowanym wozem, przed którym le¿a³ martwy koñ.
Na osiedlu Sprucker Siedlung za spraw¹ wrogiego ostrza³u, poleg³o
trzech cz³onków Volkssturmu. W momencie, gdy umierali znajdowa³em
siê w maj¹tku Grano, gdzie parkowa³y po-jazdy gubeñskiej stra¿y po¿arnej. Na jednym z tych pojazdów le¿a³ mój plecak, w który chcia³em wepchaæ zbêdne rzeczy, aby móc sprawniej siê poruszaæ. Kiedy znów trafi³em
na osiedle Sprucker Siedlung, w³aœnie chowano poleg³ych. Zostali zabici
od³amkami granatów, kiedy rozmawiali przed swoj¹ kwater¹. Kilka dni
póŸniej równie¿ szef gubeñskiej policji pad³ ofiar¹ ostrza³u granatami.
Na koniec marca, wraz z oko³o 30 ludŸmi z Volkssturmu jecha³em rowerem do Pocz-damu, aby wzi¹æ udzia³ w 14 dniowym kursie szkoleniowym i aby otrzymaæ now¹ odzie¿. Wci¹¿ mieliœmy na sobie rzeczy cywilne.
Zostaliœmy zakwaterowani w koszarach, które znajdowa³o siê w bezpoœrednim s¹siedztwie historycznego m³yna. Najpierw ubrano nas w zu¿yte
mundury, potem ka¿dy otrzyma³ zardzewia³y w³oski karabin. Karabin
dawa³ za³adowaæ siê tylko jednym nabojem, poniewa¿ zamek karabinu i
lufa by³y oddzielone od komory nabojowej za pomoc¹ na sta³e wmontowanego drewnianego suwaka. Dlaczego to tak by³o, nie mog³em siê dowiedzieæ. Ale przyjmujê, ¿e czêsto podczas strzelania rozpadaj¹ siê ³uski i tak
zanieczyszczaj¹ karabin, ¿e przed oddaniem nastêpnego strza³u nale¿y
karabin wyczyœciæ. Nastêpnie zaczê³a siê normalna s³u¿ba, jak¹ wraz z
innymi cz³onkami Volkssturmu doœwiadczy³em podczas æwiczenia w Guben. Koszary wolno by³o opuszczaæ tylko za okazaniem przepustki. Wejœcie do przedpodwórza koszarowego zamyka³ bunkier zbudowany z ciê¿kich drewnianych pni. W czasie wolnym zwiedzi³em Park Sanssouci. Okna
zamku by³y zamurowane. Równie¿ pozosta³e budowle by³y puste i osamotnione.
Po zakoñczeniu kursu, z powrotem udaliœmy siê do Guben. Po drodze
dowiedzia³em siê, ¿e nasz dom przy ulicy Piastowskiej jest spalony. Po
przybyciu natychmiast uda³em siê do domu, gdzie znalaz³em jeszcze œciany czarne od dymu. W œrodku dom by³ wypalony i zwalony do œrodka.
¯elazne ³ó¿ko mojego syna wisia³o na ¿elaznym tregrze niczym ostatnie
pozdrowienie, jakie pozosta³o z naszego spalonego dobytku. Wejœcie do piwnicy, które zasypa³o, zosta³o przez kogoœ odkopane, tak ¿e mog³em wœli-
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zn¹æ siê do piwnicy. Z naszych zapasów w s³oikach opró¿niono trzy wielkie garnki z borówkami. Wszystkie s³oiki z owocami mia³y zdjête dekle.
Czêœæ s³oików by³a opró¿niona. Pozosta³e, które z powodu braku cukru
nie zosta³y zjedzone, le¿a³y nietkniête. Wyszed³em stamt¹d smutny, nic tu
ju¿ nie mia³em do szuka-nia.
Po¿ar naszego domu powsta³ za spraw¹ iskier lec¹cych z s¹siedniego
domu, który podobno zosta³ podpalony z przyczyn obronnych. Nastêpnego
dnia odnalaz³em dom szwagra Otto Müllera, w górnej czêœci miasta i tu
umieœci³em czêœæ swoich rzeczy w suchej piwnicy. Dom by³ trafiony granatnikiem, który przebi³ œcianê szczytow¹ i w górnym mieszkaniu spowodowa³ niesamowite spustoszenie W piwnicy tak¿e panowa³o spustoszenie.
Wszystkie zestawione tam pojemniki mieszkañców domu, jak równie¿ moje
walizki i kosze podró¿ne, zosta³y przemoc¹ otwarte. Ich zawartoœæ le¿a³a
wokó³ rozsypana. A¿ o kolana przedziera³em siê przez garnitury odzie¿,
bieliznê, ³ó¿ka, buty, ksi¹¿ki i itd.
W mieszkaniu szwagra wygl¹da³o podobnie. W pokoju mieszkalnym
by³ stó³ nakryty bia³ym obrusem. Nam nim sta³y dwie szklanki, na których dnie by³o jeszcze widaæ osad czerwonego wina. Na talerzach le¿a³y
resztki potraw. Szafy i komody by³y wy³amane, a ich zawartoœæ po czêœci
rozwalona. W kuchni le¿a³ stos brudu wysokoœci jednego metra z popio³u,
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obierek ziemniaczanych itp. Klozetu nie da³o siê opisaæ. By³ ci¹gle wykorzystywany, chocia¿ sp³uczka ju¿ nie dzia³a³a. Jak dowiedzia³em siê póŸniej, w Guben u¿yto do walk batalion zapasowy SS. Prawdopodobnie
cz³onkowie tej jednostki zajêli kwatery w naszym domu.
Z tego osza³amiaj¹cego ba³aganu w piwnicy wyszuka³em czeœæ moich
rzeczy, zapakowa³em je do dwóch podró¿nych koszy, umieœci³em na nich
mój adres, zasznurowa³em solidnie sznurkami do bielizny i nada³em je
do Luckau, gdzie w dwóch stodo³ach zosta³ urz¹dzony obóz przechowawczy dla gubeñskich uciekinierów. Tych rzeczy ju¿ nigdy wiêcej nie widzia³em. Stodo³y, podobno podczas wkroczenia Rosjan, zosta³y spalone.
Fabryka, w której znajdowa³a siê nasza kwatera, musia³a zostaæ
opró¿niona ze wzglêdu na niebezpieczn¹ bliskoœæ Rosjan. O zmroku wyruszyliœmy wzd³u¿ ulicy wylotowej do Frankfurtu w kierunku Bresinchen. Nie wolno by³o ani paliæ, ani rozmawiaæ. Ko³a naszego ma³ego
wozu drabiniastego owinêliœmy szmatami, poniewa¿ w bezpoœrednim
s¹siedztwie za Nys¹ byli Rosjanie. Tylko ta pozosta³a droga, prowadzi³a
z Guben w g³¹b Niemiec. Z Bresinchen przez lornetki mogliœmy obserwowaæ Rosjan na lotnisku. Nasz wojskowy magazyn zaopatrzeniowy
znajduj¹cy siê na lotnisku, potê¿na budowla wielopiêtrowa, która po
sam¹ górê by³a wypchana artyku³ami ¿ywnoœciowymi, wpad³a Rosjanom w rêce, w stanie nienaruszonym. A¿ do tego momentu by³a chroniona przez naszych ludzi przed tak zwanymi pl¹druj¹cymi. Rosjanie na
pewno cieszyli siê z tej t³ustej zdobyczy. Gdyby ¿ywnoœæ wczeœniej dano
mieszkañcom Guben, wtedy z pewnoœci¹ trafi³yby w lepsze rêce!
Po dwóch dniach opuœciliœmy Bresinchen i ulokowaliœmy siê w do³ach ziemnych pomiêdzy Bresinchen i Coschen. Pewnego wieczora obsadziliœmy okop strzelecki na zboczu przy Nysie, za któr¹ le¿a³ Breslack
albo folwark Breslack. W tym miejscu przeciwnik przekroczy³ Nysê i
stworzy³ sobie przyczó³ek. W ramach kontruderzenia mia³ on zostaæ
wyparty z powrotem. Myœlê, ¿e by³y to dru¿yny policji, które zosta³y do
tego u¿yte. Nadci¹gnêli z przewieszonymi pasami amunicyjnymi do karabinów maszynowych i pistoletów maszynowych, obok nas przeszli pojedynczo, id¹c w okopie ku swoim stanowiskom wyjœciowym. Po krótkim przygotowaniu artyleryjskim, wybuchaj¹ce granaty ci¹gle przerywa³y ciemnoœæ, na-st¹pi³o natarcie na przyczó³ek. Potem nast¹pi³ krótki
stukot karabinów maszynowych i by³o cicho. Czy to przedsiêwziêcie zakoñczy³o siê sukcesem - tego nie wiem. Ze stanowiska zostaliœmy wypro-
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wadzeni i nastêpnego poranka szliœmy dalej do Steinsdorf.
Teraz rozchodzi³a siê pog³oska, ¿e Ameryka i Anglia razem z nami
pójd¹ przeciwko Rosji. Wszêdzie panowa³a radoœæ. Ka¿dy myœla³, ¿e teraz bêdzie dobrze. Niestety pog³oska siê nie sprawdzi³a.
Na trasie wycofywania siê nie zajmowaliœmy ¿adnych kwater, poniewa¿ zagro¿one by³y rosyjskim ostrza³em lotniczym. Nocowaliœmy w lesie
pod drzewami, bez namiotu. Naszym legowiskiem by³y ga³êzie jod³y. Ciep³ego jedzenia ju¿ dawno nie by³o. Przecie¿ nie posiadaliœmy kuchni polowej. W ci¹gu dnia poruszaliœmy siê po drogach polnych, poniewa¿ drogi g³ówne by³y nara¿one na ostrza³ rosyjski. Trzy rosyjskie samoloty
wci¹¿ przelatywa³y nad obszarem wycofywania siê i ostrzeliwa³y wszystko, co siê pokaza³o na oczy. Na krótko przed jedn¹ z wiosek widzieliœmy,
¿e ponownie przelatuj¹ nad t¹ miejscowoœci¹ i zrzucaj¹ bomby. Potem
odlecieli. Gdy 30 minut póŸniej przechodziliœmy przez wieœ, naszym oczom
ukaza³ siê widok zgrozy. Wokó³ le¿eli ranni i zabici. Jêczenie i lamentowanie by³y nie do zniesienia. Wielu, którzy za drzewami w szukali w
kuckach ochrony, w tej pozycji doczeka³o siê œmierci. Byliœmy szczêœliwi, kiedy to miejsce zgrozy by³o ju¿ za nami, poniewa¿ pomóc mogli tylko lekarze.
Poprzez Lieberose dotarliœmy do Lübben. Tam pozostaliœmy przez dwa
dni w koszarach miejscowych strzelców. Z Lübben wyruszyliœmy w kierunku pó³nocnym, do Berlina. Podejrzewam, ¿e mieliœmy przyjœæ Berlinowi z odsiecz¹. Zupe³nie wyczerpani i wyg³odzeni poruszaliœmy siê do
przodu. Zmêczeni od marszu mieliœmy tylko jedno ¿yczenie - mieæ rower.
I to ¿yczenie niebawem mia³o siê spe³niæ w sposób specyficzny. Wydaje siê byæ cudem to, co siê wydarzy³o. Gdy nastêpnej nocy szliœmy wzd³u¿
drogi leœnej, ktoœ nagle zawo³a³ z ciemnoœci:"Towarzyszu, chcesz rower?".
Pos³ysza³em kroki, wyraŸnie widzia³em ¿o³nierza, chwyci³em za rower i
ju¿ go mia³em w swojej d³oni. Teraz mogê jechaæ odcinkami i oszczêdzaæ
siê na ciê¿kie chwile, które jeszcze by³y przede mn¹.
Niewiele póŸniej pod Märkisch Buchholz, na po³udnie od Berlina, dosta³em siê do niewoli i dopiero jesieni¹ 1946 roku zosta³em zwolniony z
obozu jenieckiego na (dawnej) estoñsko-³otewskiej granicy.
Hermann Hausmann inspektor miejski,
wczeœniej zamieszka³y w Guben na Grüne Wiese 58
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Guben - obroniæ miasto
21 lutego wróg zaatakowa³. Przy wsparciu wojsk pancernych - wzd³u¿
Crosenerstr. (ul. Kresowa) - si³¹ impetu dotar³ do szko³y im. Hindenburga
(przy dzisiejszej ulicy Pu³askiego) i dalej do pierwszego stanowiska bronionego przez kampaniê artylerii. Niemcy mieli pancerfausty i dziêki temu
mogli niszczyæ czo³gi znajduj¹ce siê w bliskiej odleg³oœci. Przeciwnik, który
uzna³ ¿e niemieckie stanowisko obrony jest du¿o silniejsze, postanowi³ w
nastêpnych dniach zmniejszyæ si³ê ataku, ograniczaj¹c siê do wypadu grup
uderzeniowych. Dosz³o do ma³ych, choæ gwa³townych walk ulicznych o ka¿dy dom. Rosjanie zajêli lew¹ stronê ulicy Genera³a von Seeckta (ul. Pu³askiego). Praw¹ opanowali Niemcy. W trakcie dnia, gdy tylko zauwa¿ono
jakikolwiek ruch na ulicy, natychmiast dochodzi³o do ostrej wymiany ognia..
Tak¿e podczas nocy dochodzi³o do staræ.
Obroñcy atakowali przy u¿yciu pancerfaustów. Okaza³y siê one bardzo
skuteczn¹ broni¹. Mo¿na by³o atakowaæ gniazda karabinów maszynowych
w celu ich zlikwidowania. Dla zapewnienia swobody poruszania siê co noc
powstawa³y "przejœcia" dr¹¿one w œcianach domów i stropach piwnic. Ruch
meldunków i zaopatrzenia odbywa³ siê nie przez ulice, ale piwnice i przejœcia wydr¹¿one w murach domów. Ta ma³a wojna trwa³a do 26 lutego. W
tym czasie dosz³o do nag³ego silnego ostrza³u artyleryjskiego na stanowiska
usytuowane na cmentarzu wschodnim i w okolicach krematorium. Potem
nast¹pi³ zmasowany atak rosyjskiej piechoty. Obroñcy z 10 kompanii musieli siê wycofaæ z terenu cmentarza. Na otwartym polu - u stóp wzgórza,
gdzie znajdowa³o siê krematorium - powsta³o nowe stanowisko niemieckiej
obrony. Dalsze ataki Rosjan zosta³y powstrzymane.
Stanowiska 1 kompanii artyleryjskiej zosta³y ostrzelane przez wrogie
wojska z broni pancernej. W krótkim czasie zginê³o 30 ¿o³nierzy. Sytuacjê
na terenie Guben mo¿na by³oby nazwaæ trudn¹. Gdyby wróg tylko chcia³,
móg³by zaatakowaæ i przedrzeæ siê a¿ do brzegów Nysy, przechodz¹c przez
ca³e miasto.
To cud, ¿e do tej pory tego jeszcze nie uczyniono.
Samobójstwo majora Theermanna
Major Theermann siedzia³ sam w urzêdzie finansowym (dziœ restauracja w hotelu przy ul. D¹browskiego). Co rusz atakowano go hiobowymi wieœciami. Nie widzia³ mo¿liwoœci utrzymania czêœci miasta po wschodniej stronie
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Nysy jako przyczó³ka. 26 albo 27 lutego nikomu nic nie mówi¹c uda³ siê
drog¹ w kierunku zachodnim i w zagajniku niedaleko Nysy pope³ni³ samobójstwo. Nie móg³ ¿yæ z takim obci¹¿eniem. Szybka decyzja, nag³e rozwi¹zanie problemów? Tego nikt nie
wie. ¯aden z jego kolegów nie potrafi³
go zatrzymaæ. To zrozumia³e. Kapitan
Kirsten, nie wiedz¹c co siê sta³o z Theermanem, przeszed³ do kontrataku na
swoim odcinku - mocno ju¿ zniszczonym przez Armiê Czerwon¹. Utrzyma³ swoje stanowiska. Rosjanie w nastêpnych dniach nie podejmowali ju¿
ataków. Kapitan Kirsten zosta³ póŸniej odznaczony Krzy¿em Rycerskim.
Tymczasem stopniowo nadci¹ga³y Podporucznik (oberleutnant) Werner Theermann z ¿on¹, w maju 1942 r. PóŸniej
nowe oddzia³y. Przechodz¹c do uderze- jako major - dowódca oddzia³u artylerii
nia mog³y one zaj¹æ stare linie obro- dywizji Gross Deutschland - w lutym i marny. Tylko na l¹dowisku by³o to nie- cu 1945 roku dowodzi³ obron¹ Gubina.
mo¿liwe.
Obroñcy przeprowadzili kontratak. Porucznik Loos z II kompani¹ artyleryjsk¹ przeprowadzi³ przeciwko wrogowi akcjê na Wzgórzu Ulrycha. Uda³o siê wzi¹æ jeñców. Zdobyto broñ. Wróg zosta³ wyparty ze Wzgórza. Wœród
przyby³ych jednostek znajdowa³a siê tak¿e brygada dowodzona przez genera³a Bergera. Mia³a ona wraz z batalionem szturmowym wzi¹æ udzia³ w
umacnianiu przyczó³ka Guben. Brygadzie podporz¹dkowane by³y jednostki
"Gross Deutschland" (Wielkie Niemcy). Wspó³praca uk³ada³a siê dobrze.
Na tym odcinku Nysy g³ównodowodz¹cym by³ Zygfryd Henrici.
1 marca miêdzy godzin¹ 18.00 a 19.00, rozpoczê³y siê za¿arte walki.
Atakowa³y I i II kompania artyleryjska. Ich celem by³o przejêcie Wzgórza
Bismarcka, gdzie broni³a siê jeszcze ma³a grupa niemieckich ¿o³nierzy prawdopodobnie w sile 70 osób. Kapitan Loos wraz ze swym oddzia³em uderza³
bezpoœrednio na Wzgórze Bismarcka. Kapitan Kieslisch atakowa³ z naprzeciwka, aby okr¹¿yæ Wzgórze Bismarcka. W efekcie zosta³o ono oczyszczone z oddzia³ów wroga.
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Obwieszczenie o ewakuacji skierowane do mieszkañców miasta 6 lutego 1945 r.
przez przez nadburmistrza Guben Erika Schmiedicke i powiatowego szefa NSDAP
Schlossarka w zwi¹zku ze zbli¿aniem siê frontu.

Po jednej - z okr¹¿onych grup niemieckich - zagin¹³ wszelki œlad. Wie¿a
Bismarcka zosta³a wysadzona w powietrze, kiedy radzieckie wojska odpie-
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ra³y kolejne przeciwuderzenia.
Oko³o pó³nocy obydwie kompanie znalaz³y siê z powrotem na swoich stanowiskach. Dowodz¹cy brygad¹ SS Dirlewanger stwierdzi³, ¿e ich ataki
by³y niepotrzebne. Okr¹¿one grupy niemieckich wojsk zosta³y bowiem po
po³udniu wziête do niewoli. Oko³o 10 marca wróg zaatakowa³, próbuj¹c przej¹æ
czêœæ miasta na wschodnim brzegu Nysy. Rosjanie szturmowali rzêdy domów wzd³u¿ Nysy pod ciê¿kim ogniem artylerii i granatów. W walkach o
ka¿dy dom wróg nie odniós³ zwyciêstwa. Zosta³ zatrzymany a nastêpnie
odrzucony na pozycje wyjœciowe.
Od tego momentu walki ograniczy³y siê do ma³ych pojedynczych wypadów. Opór obroñców rós³. 16 marca czêœæ znajduj¹cej siê w Guben brygady
grenadierów pancernych "Gross Deutschland" zosta³a zmieniona przez brygadê SS Dirlewanger i odesz³a z rejonu Guben.
Podczas gdy kompania artylerii i brygada grenadierów pancernych zosta³y wys³ane w kierunku Cottbus, 3 batalion grenadierów i regiment "Wielkie
Niemcy" pod dowództwem majora Krig zosta³y wy³¹czone z walk i oddane do
dyspozycji dowództwu dywizji grenadierów. Tak powsta³ II batalion dywizji.
Po zakoñczeniu walk na przyczó³ku Guben na cmentarzu Schenkendobern pozosta³y 52 groby podoficerów i ¿o³nierzy brygady "Wielkie Niemcy".
Z 11 kompanii le¿y na tej ziemi 23 ¿o³nierzy.
Z powodu zaciêtych walk o Guben najpiêkniejsza czêœæ miasta sta³a siê
stert¹ gruzów. Wiêkszoœæ ulic i mostów zosta³o zniszczonych. Interesuj¹cy
jest tak¿e fakt, ¿e Guben nie skapitulowa³. Miasto nie zosta³o zdobyte, lecz
opuszczone przez niemieckie wojska.
Powy¿szy tekst powsta³ na podstawie wspomnieñ by³ych ¿o³nierzy walcz¹cych w
obronie Gubina, cz³onków Stowarzyszenia Tradycji Korpusu Pancernego Gross
Deutschland w Duisburgu i pochodzi z Gubener Heimatkalender.
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Miasto frontowe Guben
Symbol fanatycznej grupy bojowej komendant (dowódca) opowiada
o bohaterstwie swoich ¿o³nierzy
(PR) Guben. W pierwszych dniach marca byliœmy u gubeñskiego dowódcy jednostki bojowej z którym rozmawialiœmy w piwnicy domu powa¿nie
uszkodzonego przez pociski.
Przez labirynt stanowisk bojowych prowadzi³ nas ordynans do ma³ego
pomieszczenia. Siedzia³ w nim pu³kownik B, nad planem miasta, na którym
miejsca dzia³añ bojowych naniesiono w dwóch kolorach. Guben jest przyk³adem obszaru fanatycznie walcz¹cej garstki. W mieœcie widaæ œlady zmasowanego ostrza³u artyleryjskiego i ciê¿kich bombardowañ.
W ci¹gu 10-ciu minut w nasilonych dniach walki pad³o tu 10.000 pocisków ró¿nego kalibru - to przeciêtna. Do tego trzeba doliczyæ 10 do 15-tu
nalotów eskadr, a w ka¿dej 20. samolotów. Trudno s³owami wyraziæ opór i
bohaterstwo ¿o³nierzy batalionu alarmowego. Godna podziwu jest ich wola
walki, wykazywana mimo zagro¿enia, przy ka¿dym nowym ataku.
Ich bohaterstwo o utrzymanie przedpola przepraw mostowych oraz utrzymanie wzgórz zas³uguje na uznanie, a szczególnie dla dowódcy brygady,
który dumny jest z postawy 17-letnich ochotników grenadierów w³¹czaj¹cych siê do walki w okopach artyleryjskich, zawodowych ¿o³nierzy Volksturmu i niedobitków oddzia³ów dywizji "Gross Deutschland", który przez 14
dni wzmacniali stanowiska bojowe w Guben.
Spoœród tych m³odych 17-letnich "wilczków" wy³onili siê niszczyciele czo³gów, z których jeden przy ataku na trzeci czo³g T-34 straci³ ¿ycie, a miny
zniszczy³ przy pomocy pancerfausta, co spowodowa³o, ¿e wróg dalszych ataków czo³gowych na tym odcinku zaniecha³. O bohaterstwie swoich zwiadowców i goñcach przekazuj¹cych w tych trudnych warunkach informacje
pu³kownik nie zapomnia³, gdy¿ oni dzia³ali pod gradem kul i bomb, pod
zapadaj¹cymi siê budynkami, gdy zrywane by³y przewody, których naprawa w koñcu by³a niemo¿liwa. Wszelkie informacje, rozkazy, przynosili goñcy z nara¿eniem ¿ycia. Przebiegali przez p³on¹ce ulice, brnêli przez gro¿¹ce
zawaleniem budynki - przez wy³omy - z piwnicy do piwnicy - têdy te¿ przeprowadzali rezerwy (uzupe³nienie) na pierwsz¹ liniê. Kierowali ogieñ ciê¿kiej broni na miejsca zagro¿one i wskazywali drogi cofaj¹cym siê przez zagro¿one ulice. Od ich raportów zale¿a³y w zasadzie losy przyczó³ków mostowych i osób ukrywaj¹cych siê w zapadaj¹cych siê piwnicach. Znajomoœci
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przejœæ mia³a czêsto wp³yw na los batalionów.
Tylko - od niestety - stale malej¹cej liczby mojej dzielnej grupy zale¿y
trwanie gubeñskiego oporu - powiedzia³ skromnie pu³kownik.
Ten opór i wola walki, pozwoli³y na utrzymanie tego odcinka frontu ³u¿yckiego od 20 lutego 1945 r. do czasu wkroczenia w pierwszych dniach marca
uzupe³nienia wojsk ró¿nego rodzaju broni, nap³ywaj¹cego ze wszystkich
kierunków. By³o to mo¿liwe dziêki za³o¿onej dyscyplinie. Tylko w ten sposób
mo¿na by³o podtrzymywaæ za³amuj¹ce siê morale w tak trudnym momencie
i uaktywniæ poszczególnych ¿o³nierzy, czy to z Volksturmu , czy SS -Grenedier, ¿o³nierzy piechoty i marynarzy, do utrzymania przyczó³ka mostowego,
wobec przewa¿aj¹cej si³y wroga.
Korespondent wojenny H. K. Labock.
T³umaczenie Z. Gwizdalski, oprac. W. £abêcki.

Od redakcji: tekst pochodzi z gazetki wojskowej wydawanej podczas wojny
i nosz¹cej tytu³ „Raupe und Rad”.

Wiadomoœci z terenu walk w mieœcie
Gazeta wojenna zatytu³owana "Raupe und Rad" (G¹sienice i Ko³a) nr
583 z soboty 15 kwietnia 1945 roku przynosi informacje z "pewnej pancernej armii" (tajemnica wojskowa nie pozwala³a na napisanie z jakiej konkretnie jednostki pochodzi informacja - dop. red.).
Atak na Guben. Natychmiastowy kontratak naszych grenadierów. Du¿e
straty wroga. Nowo sprowadzone posi³ki sowieckiej armii frontu, zaatakowa³y wczoraj na szerokim froncie pó³nocn¹ czêœæ miasta w okolicy przyczó³ku mostowego i w okolicy by³ego terenu strzelnicy - odcinek obrony 1 batalionu pu³ku grenadierów. Wyrzutnie granatów odda³y oko³o 1500 strza³ów
w ci¹gu wczorajszego dnia i nocy na wrogi odcinek spodziewanego ataku.
Dowódca batalionu kapitan Pritschtug przygotowa³ solidnie swoich grenadierów do spodziewanego ataku. Po ca³kowitym spokoju, w godzinach rannych, wróg rozpocz¹³ o godzinie 9.00 ostrza³ ogniowy. Przez oko³o pó³ godziny oddano oko³o 3 000 strza³ów ró¿nego kalibru. Pod ochron¹ tego ognia
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bolszewicy ruszyli do ataku w sile jednego batalionu i wdarli siê w pierwsz¹
i drug¹ liniê naszej obrony.
Nied³ugo cieszyli siê swoja zdobycz¹. W natychmiastowym kontrataku
grenadierzy oczyœcili teren zdobyczny Sowietów i odrzucili wroga po godzinnej, za¿artej walce do ich rejonów wyjœciowych. Dziewiêædziesiêciu piêciu
zabitych Sowietów, w tym dwóch dowódców, pozosta³o na polu bitwy. Nasze
straty by³y minimalne. Obroñcy przyczó³ka mostowego zajêli swoje stanowiska.
Sprawozdawca wojenny SS Uscha Seidel.
T³umaczenie Z. Gwizdalski, oprac. W. £abêcki.

Kiedy zdobyto „Festung
Guben”?
Przez przesz³o pó³ wieku corocznie dzieñ 22 lutego obchodzony jest jako
rocznica wyzwolenia Gubina. Jedynymi namacalnymi dowodami tamtych
dni by³y w mieœcie œlady pocisków na budynkach oraz coraz mniej widoczne
pozosta³oœci umocnieñ na Wzgórzach Gubiñskich.
Pomijam w tym momencie kwestiê, czy miasto "wróci³o do Macierzy",
czy te¿ zosta³o "zdobyte". Wed³ug mnie, polskoœæ tych terenów potrzebna
by³a raczej dla uzasadnienia nowego, ja³tañskiego podzia³u Europy, ni¿ odpowiada³a rzeczywistoœci. Dlatego te¿ osobiœcie opowiadam siê za "zdobyciem" Gubina.
Opublikowane na ten temat materia³y w "Informatorze o Gubinie i regionie", wydanym w 1985 roku, oraz "Zeszytach Lubuskich" nr 2 z 1987 r.
s¹ materia³ami przyczynkarskimi, bêd¹cymi jednostronnej prób¹ opisu tego
fragmentu dziejów miasta i przez to nie do koñca wiarygodnymi.
Wiedzê o wydarzeniach maj¹cych miejsce na Ziemi Lubuskiej w lutym i
marcu 1945 roku czerpaliœmy z opracowañ radzieckich. By³o to oczywiste w
sytuacji, gdy wojska radzieckiego 1 Frontu Ukraiñskiego wyzwala³y te tereny. Mog¹cy coœ na ten temat powiedzieæ rdzenni, niemieccy mieszkañcy
Gubina, latem 1945 roku, w iœcie "stachanowskim" tempie, zostali wysiedleni za Nysê.
Jakie wiêc by³y te opracowania? W mojej ocenie, nie do koñca rzetelne,
s³u¿¹ce przede wszystkim chwale Armii Radzieckiej i jej niekwestionowa-
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Walki na przyczó³ku Guben 17.II - 10.III. 1945 r.
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nym zas³ugom w dziele pokonania niemieckiego faszyzmu. Czy mo¿e wiêc
byæ to obiektywne Ÿród³o informacji? Raczej nie.
Faktycznie walki o miasto trwa³y do 30 marca. Nasi historycy w dotychczasowych opracowaniach bezkrytycznie przytaczali tê pierwsz¹ datê. Dopiero A.Toczewski w 1988 roku, w opracowanej przez siebie monografii "Kostrzyn 1945" przedstawi³ kulisy ca³ej sprawy i poda³ rzeczywist¹ datê zdobycia miasta.
Czy podobne przek³amania mog³y mieæ równie¿ miejsce w czasie walk o
Gubin?
Wiele wskazuje na to, ¿e tak mog³o byæ. Przede wszystkim dostêpne
relacje z drugiej, nie-mieckiej strony, zdecydowanie ró¿ni¹ siê od znanej
nam dotychczas wersji wydarzeñ. Mo¿na obroñców miasta podejrzewaæ o
wyolbrzymianie si³ radzieckich, by usprawiedliwiæ sw¹ pora¿kê. Trudno
jednak publikowaæ nieprawdziwe takty i daty w sytuacji, gdy ¿yje jeszcze
wielu bezpoœrednich uczestników walk o miasto. Z drugiej strony, dlaczego
"Festung Guben", maj¹ca na rozkaz Hitlera broniæ siê do upad³ego, by os³aniaæ od po³udnia drogi do Berlina, broni³a siê tylko cztery dni? Dlaczego
zawczasu przygotowana obrona miasta, oparta o jego zwart¹ zabudowê i
przebiegaj¹ce rokadowo wzgórza, trwa³a wbrew wszystkim dotychczasowym
doœwiadczeniom walk w terenie zurbanizowanym tylko o jeden dzieñ d³u¿ej
ni¿ wsi Krzystkowice? Wreszcie, czy bêd¹ce w nieustannym natarciu od 12
stycznia wojska 1 Frontu Ukraiñskiego, po kilkusetkilometrowym uderzeniu z linii Wis³y, by³y zdolne wzi¹æ nieomal¿e z marszu silnie bronione miasto? Jak widaæ, pytañ jest sporo i odpowiedŸ na nie wiele wyjaœni³aby w
interesuj¹cej nas kwestii.
Poni¿ej przedstawiam niemieck¹ wersjê wydarzeñ, opracowan¹ na podstawie t³umaczenia fragmentu monografii zatytu³owanej "Guben Perle der
Niederlausitz" (wyd. Geiger - Verlag, Harb am Neckar"). Opisywane wydarzenia opar³em o wspó³czesn¹ topografiê miasta, pos³uguj¹c siê planami
Guben z 1938 roku i osobistymi obserwacjami poczynionymi w terenie.
Na pocz¹tku 1945 r. w mieœcie stacjonowa³y w koszarach "Mückenberg"
(koszary w Komorowie): szkolny oddzia³ zapasowy grenadierów pancernych
oraz szkolny batalion sanitarny. Natomiast w koszarach le¿¹cych w pobli¿u
stacji kolejowej "Moltke - Kaserne" stacjonowa³ III batalion zapasowego pu³ku
szkolnego grenadierów pancernych "Gross Deutschland". Oprócz tego w innych czêœciach miasta stacjonowa³y ró¿ne ma³e pododdzia³y, nie nale¿¹ce do
tych jednostek. Oddzia³y organizuj¹ce obronê Gubina zosta³y rozmieszczo-
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ne w nastêpuj¹cy sposób:
9 kompania, dowodzona przez por. Schongera, zajmowa³a obronê wzd³u¿
rzeki Nysa na po³udnie od miasta, w³¹cznie z Gubinkiem, do przejazdu kolejowego w Gubinku;
10 kompania pod dowództwem kpt. Thormeyera broni³a odcinka od przejazdu kolejowego w Gubinku, dalej w kierunku p³nocno-wschodnim, przecinaj¹c obecne ulice Krakowsk¹ i £¹-kow¹ do skrzy¿owania obecnych ulic
Kaliskiej, £ukowej i Poleskiej;
11 kompania por. Kelle - wzd³u¿ wschodniej granicy cmentarza przez
skrzy¿owanie obecnej ulicy Kresowej z Gdyñsk¹ (ko³o stacji paliw Aral),
wzg. 120,7 (obecnie wzg. z masztem telefonii komórkowej).
Pododdzia³ami piechoty dowodzi³ kpt. Weizeneck, a póŸniej mjr Kriege.
Dalej na pó³noc pododdzia³y z³o¿one z artylerzystów, rozmieszczone by³y
nastêpuj¹co:
3 bateria (dowodzona przez por. Ambrossa) w kierunku pó³nocno - zachodnim, wzd³u¿ ulic Wroñskiego i Kossaka;
1 bateria (dowódca ppor. Kieslich) dalej w kierunku p³n.-zach., do wzgórza 105,4;
2 bateria (dowódca - ppor. Loos) zajê³a rejon na wysokoœci obecnego skrzy¿owania ulic Sikorskiego, Bat.Ch³opskich i Miodowej. PóŸniej zosta³a podporz¹dkowana Brygadzie SS "Dirlewanger", która zajmowa³a dalsz¹ czêœæ
linii obrony do Nysy.
Komendantem wojennym Gubina zosta³ kawaler Z³otego Krzy¿a Niemieckiego, dotychczasowy dowódca szkolnego batalionu zapasowego artylerii pancernej "Gross Deutschland" - mjr Theerman. Swoje stanowisko dowodzenia umieœci³ w budynku urzêdu finansowego (obecnie budynek po hotelu
"Nysa" przy ul. D¹browskiego). Natomiast pododdzia³ami artylerii dowodzi³
kpt. Kirsten ze stanowiska umieszczonego w schronisku miejskim na terenie obecnego Zespo³u Szkó³ Rolniczych.
Prawdopodobnie 13 lutego odjecha³y z Gubina ostatnie poci¹gi z ludnoœci¹ cywiln¹. Równie¿ 13 lutego zosta³y obsadzone przygotowane wczeœniej
stanowiska obronne, a ³¹cznicy na motocyklach wys³ani na wschód, dla
utrzymania ³¹cznoœci z oddzia³ami frontowymi. Pierwsze jednostki radzieckie, atakuj¹cych Gubin 21 i 120 Korpusu Piechoty, pojawi³y siê na przedpolach miasta 17 lutego, uderzaj¹c od po³udnia z rejonu Schenkendorf (Sêkowice) na broni¹c¹ Gubinka 9 kp por. Schongera. To uderzenie i kolejne
nocne, prowadzone si³ami kompanii, zostaj¹ odparte. Nastêpne uderzenie
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Rosjanie wykonali dwa dni póŸniej, wzd³u¿ Crossener Strasse (obecnej ulicy
Kresowej), w³amuj¹c siê wieczorem 19 lutego na prawym skrzydle 3 baterii
ppor. Ambrossa. Zorganizowany z ozdrowieñców kontratak pod dowództwem
por. Kieslicha odrzuci³ Rosjan i pozwoli³ odtworzyæ poprzednie linie obrony,
jednoczeœnie rozpocz¹³ siê systematyczny ostrza³ artyleryjski miasta. Nastêpnego dnia - 20 lutego - Rosjanie uderzyli ponownie wzd³u¿ Crossener
Strasse, wykorzystuj¹c wsparcie czo³gów i dokonali g³êbokiego w³amania w
obronê niemieck¹. Dopiero œci¹gniête plutony odwodowe zdo³a³y zatrzymaæ
nacieraj¹cych w samym mieœcie i w za¿artych walkach ulicznych, prowadzonych do wieczora, Niemcy obsadzili ponownie czêœæ pozycji III linii obrony. 21 lutego Rosjanie ponowili uderzenie na tym kierunku i dotarli do
szko³y Hindenburga (nie istniej¹cy dziœ budynek przy skrzy¿owaniu ulic
Pu³askiego i Repatriantów), gdzie zostali zatrzymani ogniem broni maszynowej i "panzerfaustów". W wyniku zdecydowanego oporu, nacieraj¹cy ograniczyli w nastêpnych dniach rozmach natarcia do dzia³ania grup szturmowych. Ciê¿ar walk ulicznych przeniesiono na godziny nocne, gdy w gwa³townych walkach na ma³e odleg³oœci z wielkim powodzeniem wykorzystywano granatniki przeciwpancerne do niszczenia gniazd karabinów maszynowych i snajperów.
Zaopatrzenie obroñców i manewr odwodów odbywa³o siê poprzez wykonane przejœcia w œcianach budynków i piwnic. Stworzono ca³e ci¹gi uliczne
z podziemnymi przejœciami. Walki o tak ograniczonym charakterze trwa³y
do 26 lutego, kiedy to, po gwa³townym przygotowaniu artyleryjskim, zmasowany atak piechoty wyrzuci³ 10 kompaniê z dotychczasowych stanowisk
na skraju cmentarza. Jednak w oparciu o naprêdce urz¹dzone stanowiska
ogniowe w jego g³êbi, zdo³ano ponownie zatrzymaæ Rosjan. Od ognia strzelaj¹cych na wprost czo³gów bardzo du¿e straty odnios³a w tym czasie 1 bateria. Dowodz¹cy pododdzia³ami artylerii, kpt. Kirsten, kontratakowa³ na
swoim odcinku obrony i odzyska³ poprzednio utracone pozycje, utrzymuj¹c
je przez nastêpne kilka dni.
Stopniowo nap³ywaj¹ce odwody, 100 Brygada i œl¹ski batalion Volkssturmu, wzmocni³y linie obrony i pozwoli³y, w wyniku lokalnych kontrataków, odzyskaæ czêœæ utraconych pozycji. M.in.: 2 bateria wykona³a kontratak na wzg. Ulricha (pkt. 120,7, na którym obecnie znajduje siê maszt
telefonii komórkowej), wypieraj¹c Rosjan ze wzgórza. Tylko w rejonie lotniska nie zdo³ano odzyskaæ utraconych pozycji. 1 marca wieczorem, 1. i 2.
bateria artylerii wykona³y udany wypad na Wie¿ê Bismarcka (ruiny na
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wzgórzu przy ulicy
¯ymierskiego) i s¹siednie, le¿¹ce po lewej
stronie, wzgórze w
celu odblokowania otoczonej tam grupy 70
¿o³nierzy niemieckich. Krótkotrwa³y
sukces okaza³ siê daremny, gdy¿ ju¿ w po³udnie tego dnia okr¹¿eni Niemcy zostali Gazetka frontowa z 14 marca 1945 opisuj¹ca walki w Gubinie
wziêci do niewoli. Kolejny atak na ca³ym froncie przypuœcili Rosjanie 10 marca, chc¹c dotrzeæ do
brzegu Nysy, ale w za¿artych walkach zmuszeni zostali do powrotu na pozycje wyjœciowe. Dalsze dzia³ania mia³y charakter lokalnych walk na niektórych odcin-kach. Oko³o 16 marca nast¹pi³o luzowanie brygady "Gro?
Deutschland" przez brygadê SS "Dirlewanger", nastêpnie III batalion mjr.
Kriege w³¹czony zosta³ do 4 pu³ku grenadierów.
Wobec rozwoju wydarzeñ na s¹siednich odcinkach, broni¹ce siê oddzia³y
wycofa³y siê na lewy brzeg Nysy £u¿yckiej, oddaj¹c bez dalszej walki prawobrze¿n¹ czêœæ miasta. Front ustabilizowa³ siê na Nysie £u¿yckiej i tak
pozosta³ do 16 kwietnia 1945 roku.
Jak widaæ, przebieg walk o miasto, oparty o relacje by ³ych ¿o³nierzy
Korpusu Pancernego "Gross Deutschland", jest fragmentaryczny i niepe³ny. Nie zawiera wyczerpuj¹cych informacji o si³ach broni¹cych miasta, nie
ma w nim nic np. o grupie bojowej "Metterstock", która, wed³ug polskich
autorów, stanowi³a trzon si³ broni¹cych miasta. Z ca³¹ stanowczoœci¹ natomiast podawane s¹ daty, które blisko o miesi¹c przesuwaj¹ datê zdobycia
prawobrze¿nej czêœci miasta.
Czy daty te s¹ prawdziwe? Czy opisywane powy¿ej fakty mia³y rzeczywiœcie taki przebieg? Pytania te mo¿na mno¿yæ Warto wiêc w czasie, gdy przygotowywana jest monografia Gubi-na, znaleŸæ na przynajmniej niektóre z
nich odpowiedŸ. Niechaj niniejsza publikacja bêdzie przyczynkiem do dyskusji, która pozwoli na dok³adniejsze opisanie najnowszych, polskich dziejów Gubina.
Ireneusz Balczyñski - luty 2008
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Dziennik Winogradowa
Aleksander Lewczenko
S¹ to fragmenty dzienników frontowych starszego sier¿anta Jewgenija Iwanowicza Winogradowa, sapera 5. Brygady Kolejowej. Dzienniki
zosta³y po wojnie w kilkudziesiêciotysiêcznym nak³adzie w ksi¹¿kach:
„Starszy brat” i „Zrobi³eœ swoje”.
Rok 1945
17 lutego
Idziemy do przodu. Wspania³a pogoda,
piêkne tereny. Puste wsie, stada g³odnego
byd³a. Oddzia³ nasz otrzymuje rowery. Linia
kolejowa przejezdna. Miasto "Krossen" - Krosno doœæ du¿a miejscowoœæ. Niekoñcz¹cy siê
przemarsz naszych wojsk. Krosno p³onie, pali
siê centrum miasta. Mieszkañcy przenosz¹
swoje rzeczy, samoloty nie-mieckie bombarduj¹ nieustannie. S¹ nasze dzia³a przeciwlotnicze, szczególnie du¿o przy moœcie kolejowym,
po którym przeprawiaj¹ siê nasze wojska.
Przed nami grzmi artyleria.
Jewgenij Winogradow
18 lutego
Idziemy w kierunku Gubina. Dziewiêæ
kilometrów za Krosnem widaæ "ostrzegawcz¹ tarczê" jakiejœ stacji. Nagle
za nami rozlega siê ryk "Katiuszy". Pociski spad³y na stacjê, zatrzymaliœmy
siê. Przed nami na pewno Niemcy. Przy posterunku spotykamy zwiad piechoty. Fryce s¹ 600 metrów przed stacj¹, z prawej 300 metrów za laskiem,
wioska - te¿ w rêkach przeciwnika. Na posterunku Starszy Sier¿ant Timaszow zakrêci³ korbk¹ telefonu. Ze stacji odezwano siê po niemiecku, Timaszow po rosyjsku wykrzykn¹³ do s³uchawki "Za dwie godziny zdobêdziemy
stacjê,..."wasza maæ". Czekali do wieczora. Piechota dopiero nadchodzi.
19 lutego
Rozlokowaliœmy siê w koszarach 1,5 km od linii frontu. Jedziemy na
wieœ po ¿ywnoœæ. Psy ³asz¹ siê do ludzi, nie odstêpuj¹. Wróci³a trójka naszych motocyklistów. Zawozili meldunek. Wracali szos¹, póŸniej skrêcili w
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poln¹ drogê do linii kolejowej i trafili w niemiecka zasadzkê, strzelaj¹cy z
20-tu metrów, niemiecki kaemista nikogo (wyj¹tkowy przypadek) nie zabi³ i
nie rani³. Byæ mo¿e, dlatego, ¿e by³ wieczór, ciem-no.
20 lutego
Stacja Wê¿yska. Do Gubina 19 km. Mówi¹, ¿e nasze jednostki zajê³y
jego przedmie-œcia. Jaka jest sytuacja dalej wzd³u¿ linii kolejowej nie wiadomo. Za nami do stacji (Wê¿yska) pod¹¿a pluton rozminowania (MP3) 95-go
batalionu. Kilometr przed stacj¹ natknêli siê na Niemców. Siedzieli oni w
przepuœcie kolejowym. Ranili ¿o³nierza. Oddzia³ odpowiedzia³ ogniem, Niemcy
(15 ludzi) uciekli do lasu. Okolica jest bardzo zalesiona. Obok stacji wieœ.
Mieszkañcy wychodz¹ z lasu. Jak wszêdzie s¹ to staruszkowie.
21 lutego
Nasze jednostki posuwaj¹ siê do przodu. Trwaj¹ uporczywe walki o zdobycie Gubina, rozpracowaliœmy 10 km torów w kierunku stacji Wa³owice 2
km za stacj¹ linia frontu. Na stacji ustawiona artyleria, moŸdzierze stacja
zapchana wojskiem, ¿o³nierze we wszystkich domach we wsi i dlatego nie
znaleŸliœmy miejsca, gdzie mo¿na by by³o wype³niæ dokumentacjê. Wróciliœmy do wsi, z której przyszliœmy.
Na rowerach mo¿na by³o to szybko zrobiæ. Zaw³aszczyliœmy osobowego
"opla", auta i motocykle stoj¹ prawie w ka¿dym domu, ale paliwa brakuje.
Pogoda psuje siê, si¹pi drobny deszcz.
22 lutego
Siedmioosobowa grupa otrzyma³a rozkaz rozpracowania odcinka linii
kolejowej Sulechów - Œwiebodzin (26km).
Na rowerach jedziemy do Krosna. Odra dzieli miasto na dwie czêœci.
Lewobrze¿na czêœæ prawie w ca³oœci sp³onê³a. Most wysadzony, przejœæ mo¿na po drabinach, prze-nosz¹c rowery na plecach. Samochodów i furmanek
niegdzie nie mo¿na przeprawiæ prze Odrê. Jedziemy do Sulechowa. Spalone
zniszczone miejscowoœci. Wykonuj¹c zadanie przeszliœmy 8 km od Sulechowa, do którego wróciliœmy przed noc¹ do punktu zbierania raportów technicznego rozpoznania.
23 lutego
Idziemy na Œwiebodzin. Linia kolejowa przejezdna z wyj¹tkiem trzech
odga³êzieñ. Miasto Œwiebodzin. Na tutejszej stacji ju¿ s¹ nasze poci¹gi. Ze
wschodu do stacji prowadz¹ dwa tory jeden o rozstawie europejskim i jeden
- rosyjskim. Na nasz¹ liniê przestawiono po³¹czenia relacji Moskwa-Berlin.
Pracuje tu 1-sza Gwardyjska Brygada Kolejowa. W celu wykonania doku-
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mentacji wróciliœmy do wsi Chocinie. W ka¿dym domu mieszkaj¹ Niemcy.
Wielu z nich zabrano tu do kopania okopów. Komendant jest ostry st¹d we
wsi panuje porz¹dek. Tak powinno byæ od dawna.
24 lutego
Dojechaliœmy do Sulechowa przekazaliœmy dokumentacjê. Jedziemy w
kierunku Ci-gacic. Tam samochody s¹ przeprawiane przez Odrê parowcem.
Teraz komendant nie zezwala na przeprawê, najwidoczniej dlatego, ¿e dla
dwóch, trzech maszyn dziennie nie ma sensu podtrzymywaæ pary w kot³ach. Tutaj znajduje siê po³udniowa flanka I-go frontu Bia³oruskiego, który
prawie w ca³oœci jest na prawym brzegu Odry i dlatego niema potrzeby
utrzymywania przeprawy. Nasz zwiad techniczny dzia³a na obszarze I-go
Frontu Ukraiñskiego. Dotarliœmy do Krosna. Tu znajduje siê pluton rozminowania (MP3). Prawie ca³y stan osobowy plutonu to nowi ludzie. Niektóre
czêœci miasta jeszcze p³on¹. Ktoœ pewnie podpala domy. Nasz batalion wykonuje zadania pod Poznaniem.
25 lutego
Zwiad techniczny jest rozlokowany w odleg³oœci 8 km przed Gubinem,
300 metrów od przedniego skraju, lecz pewnej nocy wycofali siê gdy¿ faszyœci wykonali potê¿n¹ nawa³ê artyleryjsk¹ i próbowali kontratakowaæ. Stoimy na stacji Wa³owice. Przedni skraj na przedmieœciach Gubina. Mamy
sporo do palenia i jedzenia - korzystamy z niemieckich magazynów. W zasadzie przestawiliœmy siê na wszystko niemieckie. Od pocz¹tku natarcia za
Wis³¹ nasza dru¿yna nie bierze zaopatrzenia z batalionu, tu jest wszystko.
26 lutego
Sytuacja bez zmian. Pochmurno, wiatr i drobny deszcz. Obok domu, w
którym zapisuje t¹ notatkê, przechodz¹ niemieckie rodziny, id¹ z lasu, z
Gubina. DŸwigaj¹ na plecach swój dorobek. Drog¹ w obu kierunkach id¹
¿o³nierze, ci¹gn¹ furmanki, parskaj¹c pêdz¹ auta rozmaitych kolorów i
marek. Z przodu i z prawej wali artyleria i karabiny maszynowe.
27 lutego
W porê odebrano sygna³ "Katiuszy" - uderzy³a nasza artyleria. 152 m/m
dzia³a strzelaj¹ z za naszego domu, wspomagane przez "Katiuszê". Dom
dr¿y od salw, przygotowanie artyleryjskie trwa³o pó³ godziny. Przed wieczorem znów intensywny ostrza³ artyleryjski. Ca³y dzieñ trwa walka na po³udniowym krañcu Gubina. Tam Niemiec jeszcze znajduje siê na wschodnim
brzegu rzeki. Atakowa³a piechota, mówi¹, ¿e trochê posz³o do przodu, lecz
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póŸniej znów wycofa³a siê.
28 lutego
Od rana strzela artyleria przeciwnika, pociski rozrywa³y siê nieopodal
naszego domu. Od³amek wybi³ szybê w oknie. Sporadycznie odpowiada³a
nasza artyleria. Przed wieczorem niemiecki przedni skraj "pracowa³y" ze
dwie dziesi¹tki samolotów szturmowych. Teraz z okna na pierwszym piêtrze obserwujê kolejny atak "I³ów".
1 marca
Rano obok domu "galopem" wycofa³y siê tabory pu³kowe. Pytany, co jest
grane? Ja-kiœ kapitan wyjaœni³, ¿e na ty³y piechoty przedarli siê niemieccy
fizylierzy i zbli¿aj¹ siê do nas. Na rowerach odskoczyliœmy do ty³u. Nikt
niema sensownego rozeznania w sytuacji. Ktoœ mówi, ¿e oprócz fizylierów,
na nasze ty³y przebi³y siê te¿ czo³gi i samobie¿ne dzia³a "Ferdynandy", inny
twierdzi, ¿e tylko oko³o setki fizylierów. Nasz oddzia³ zatrzyma³ siê na stacji
Wê¿yska. Ledwie znaleŸliœmy wolny dom, ca³¹ wieœ zajmowa³o wojsko. Rozlokowaliœmy siê w domu m³ynarza.
2 marca
W koñcu zepsu³a siê pogoda, dmie huraganowy wiatr, jest pochmurno i
wilgotnie. Nasi zrobili wypad do Wa³owic. Kwatery, w których mieszkaliœmy, ju¿ zajête. Podobno, wczoraj przebi³o siê nie wiêcej ni¿ 150-ciu fizylierów. Obeszli piechotê i natknêli siê na pozycje artylerii. Artylerzyœci otworzyli ogieñ. Podobno wszyscy Niemcy poddali siê. Ogólnie wszystko wróci³o
do normy. Stoimy w Wê¿yskach.
3 marca
W lesie odkrywamy obozowisko okolicznych mieszkañców Niemców. Na
cygañski sposób ustawiono wozy, kryte brezentem, workami i dywanami.
Za³adowano domo-wym dobytkiem. Pal¹ siê ogniska, Niemcy gotuj¹ ziemniaki. Jest tu oko³o setki ludzi staruszkowie, dzieci, jest trochê m³odych.
Zebra³ ich wokó³ siebie lejtnant z trzema ¿o³nierzami. "Odbywamy zebranie
- wyjaœnia ¿o³nierz. Nale¿y ich wys³aæ do pracy, kopaæ rowy". Tak ciê¿ko
prowadziæ zebranie, jeœli po niemiecku potrafisz powie-dzieæ tylko "Was ist
das"?
4 marca
By³em w Kroœnie. Na trasie Krosno-Guben odbudowuje siê most drogowy na Bobrze. Pracuj¹ rosyjscy ¿o³nierze i wielu miejscowych mieszkañców. W Kroœnie obok rozbitego mostu na Odrze, rozpoczêto budowê nowego.
W Wê¿yskach, w koœciele, pokaz amerykañskiego dokumentalnego filmu "Zwy-
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ciêstwo na pustyni". Pogoda wietrzna ostra zima, ale temperatura powy¿ej zera.
5 marca
Noc¹ w Wê¿yskach alarm. Od Gubina Niemiec znów silnie kontratakowa³, nasi nie-znacznie odst¹pili. Jedno ze wzgórz zaatakowa³ i zaj¹³ pu³k
Niemców. Teraz trwa tam walka.
9 marca
Wê¿yska. Wzgórze pod Gubinem znów nasze. Wed³ug informacji rozpoznania w Gu-ben Niemiec skoncentrowa³ znaczn¹ iloœæ piechoty i 120 czo³gów. Nasi przypuszczaj¹ ¿e przeciwnik zamierza zaatakowaæ wzd³u¿ szosy
Guben-Krosno (30 km) z zamiarem zablokowania naszych jednostek przy
Odrze. W zasadzie s¹ to tylko przypuszczenia.
13 marca
Oko³o 3 km od Wa³owic wziêto do niewoli grupê niemieckich ¿o³nierzy 40 ludzi. By³o ich 80-ciu, reszta rozbieg³a siê po lesie. Fryców wys³ano z
Guben dla rozpozna-nia naszych si³. Wed³ug zeznañ jeñców czo³gi w Gubinie stoj¹ z braku paliwa. ¯o³nierze m³odzi, rok urodzenia 1925. Wzgórze
przechodzi z r¹k do r¹k. Wyparty Niemiec po piêæ razy dziennie kontratakuje. Nasi odpieraj¹ Niemca g³ownie artyleri¹. Po solidnym przygotowaniu
artyleryjskim atakuje piechota. Piechurów niewielu, ale robi¹ du¿o szumu
i Niemiec zwiewa s³ysz¹c rosyjskie "Ura"!!
19 marca
Na nasze ty³y czêsto przedostaj¹ siê grupy niemieckich zwiadowców.
Dzisiejszej nocy pluton Niemców od zachodu zbli¿y³ siê do Wê¿ysk, gdzie
zauwa¿y³y nasze dozory. Wywi¹za³a siê strzelanina. Na skraju wsi stoj¹
baterie dzia³ przeciwlotniczych. Ona zaczê³a te¿ strzelaæ. Fryce rozproszyli
siê po lesie. Z obu stron brak strat. Faszyœci ³atwo przedostaj¹ siê na ty³y sprzyja las, rozgraniczenie dwóch frontów, niedostatek piechoty. Ca³a ludnoœæ cywilna z naszego obszaru dzia³ania - ewakuowana.
20 marca
Zakoñczono budowê mostu kolejowego na Odrze. Rozwija siê zieleñ, zielone p¹czki na drzewach. Iwan Lebiediew by³ w Gubinie. Wzgórze 106.08
jest nasze. Pod Guben sporo naszej artylerii, piechoty. Jak wiêc przedostaj¹
siê tu Niemcy? Mo¿liwe, ¿e w³ócz¹ siê tu grupy z rozbitych dywizji i Niemcy
usi³uj¹ przedostaæ siê do swoich przez liniê frontu. By³em dy¿urnym. W
nocy nie spa³em, pisa³em "Stalow¹ drogê". Starczyna w batalionie nie znalaz³ mojego worka z rzeczami. Bardzo szkoda, przepad³ surowiec literacki do
"Stalowej drogi".
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9 kwietnia
Od 20-go marca po dzieñ dzisiejszy stoimy w Wê¿yskach. ¯adnych nowoœci. Na froncie cisza. W Wa³owicach przebywa grupa minerów Raskina, dla
³¹cznoœci.
10 kwietnia
Szos¹ do Gubina przemieszcza siê spora iloœæ wojska. Idzie piechota,
artyleria, wioz¹ ³odzie. W Wê¿yskach rozlokowali siê kawalerzyœci.
12 kwietnia
Z prawej s³ychaæ odg³osy dalekiej, ale potê¿nej i nieprzerwanej kanonady. Wojska przemieszczaj¹ siê tam i z powrotem. Na front szed³ korpus
kawalerii, póŸniej zawróci³ i poszed³ na front bardziej na pó³noc. Na naszym
odcinku, póki co - cicho.
14 kwietnia
W koœciele wyœwietlono film "Jak hartowa³a siê stal". Ta rzecz niewielu
wzrusza. Starocie, ka¿dy z nas na tej wojnie prze¿y³ du¿o wiêcej ni¿ Korczagin.
16 kwietnia
Na pó³nocy i po³udniu nasze wojska przesz³y do natarcia. Pod Gubinem
pozosta³a tylko os³ona - garœæ piechurów, trochê dzia³. W po³udnie przenieœliœmy siê z Wê¿ysk do Wa³owic. Wojska tu niema, wieœ pusta.
17 kwietnia
Sytuacja pod Gubinem bez zmian, mówi¹, ¿e Niemiec wysadza miasta,
pali, zamino-wuje. Brak strzelaniny.
18 kwietnia
Wróg bez walki wycofa³ siê za Nysê. Na wschodnim brzegu pozostawi³
ma³y przyczó³ek. W po³udnie dotarliœmy na przedni¹ liniê. Piechurzy podeszli do rzeki. Artyleria niemiecka niemrawo ostrzeliwa³a swoje niedawno
opuszczone stanowiska. Rozlokowaliœmy siê w budynku niemieckiej szko³y
lotniczej, 600 metrów od po-przedniej linii, obok wzgórza, o które toczy³y siê
zaciête walki. Teraz jest ogo³ocone, bez zieleni, rozwalone pociskami, zryte,
porzniête.
19 kwietnia
Na przedniej linii cicho. W nocy nieprzerwana strzelanina z automatów,
karabinów - na postrach. Wczoraj s³u¿ba zwiadu technicznego rozminowa³a
górê nasypu kolejowego. Zajêto kilkadziesi¹t min. Dzisiaj pluton rozminowania 95 batalionu przeprowadzi³ ca³oœciowe rozminowanie skarp nasypu i
rowów odprowadzaj¹cych. W wyniku tego trzech saperów rozerwa³a mina,
która w g³ówce mia³a zapalnik ze sprê¿ynowym wyzwalaczem. Niewielka
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strzelanina niemieckiej artylerii. Pomiêdzy trzypiêtrowymi kamieniami odg³os wybuchów jest dŸwiêczny trzaskaj¹cy.
20 kwietnia
Decydujemy siê zmieniæ miejsce postoju. Powietrze tu niedobre od trupów koni, jest ich sporo, wokó³ rozk³adaj¹ siê resztki ¿ywnoœci, b³oto. Zanim
odjechaliœmy podszed³ do nas szeregowiec z proœb¹ o pomoc, przy wzniesieniu rozerwa³o lejtnanta na polu minowym. Przyjechali tu po samochody
dwoma studebekerami. Lejtnant poszed³ szukaæ drogi i wylecia³ w powietrze.
21 kwietnia
Nasi sforsowali Nysê w pobli¿u mostu zajmuj¹c po drugiej stronie rzeki
przyczó³ek o szerokoœci 400 metrów.
22 kwietnia
Przyjecha³ podpu³kownik Makarów z kierowcami plutonu mechanicznego. Studebekera na holu œci¹gniêto ze wzgórza. Przed wieczorem strzela³a
nasza artyleria. Niemiec ruszy³ do kontrataku. Nasze pododdzia³y wycofa³y
siê z zachodniego brzegu rzeki. Niemcy ostrzelali wieœ, w s¹siedni dom trafi³
pocisk. Wed³ug komunikatu Informbiura jednostki nasze zbli¿y³y siê do
Berlina. Wczoraj przyjecha³ G³otow. By³ w rejonie natarcia na pó³noc od
Frankfurtu. Opowiada, ¿e trwaj¹ tam walki, w po-równaniu z którymi bitwa pod Or³em wydaje siê byæ zabaw¹.
23 kwietnia
Nasze wojska prze³ama³y niemieck¹ obronê na pó³noc od Gubina. Opowiadaj¹ o wal-kach na pó³noc od Frankfurtu. Niemcy œci¹gnê³y tu g³ówne
si³y, ale nasi byli lepsi. Nieprzerwany grzmot, dym i ogieñ. Nawa³a ogniowa
dos³ownie zmiata³a niemieckie umocnienia. Za czo³gami sz³a piechota ponios³a stosunkowo du¿e straty.
24 kwietnia
Niemcy opuœcili Guben. Weszliœmy na stacjê kolejow¹. Rozminowaliœmy
rejon mostu na Nysie. Na stacji kolejowej wysadzona lokomotywownia i
wodoci¹g. Ujêto oficera SS. Jecha³ rowerem, szuka³ swoich. Przekazano go
jednostce piechoty. W mieœcie prawie nie ma mieszkañców. Guben mocno
zniszczony. Do wieczora zbudowano przeprawê na Nysie. Wojska niemieckie znajduj¹ siê dwa kilometry od miasta, w lesie. Po³owa naszego oddzia³u
odesz³a, wykonuj¹c zadanie w kierunku Frankfurtu
T³umaczy³ K. K.
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Najm³odszym Czytelnikom prezentujemy i polecamy,
starszym przypominamy ...

Na granicy
Marian Brandys
Podró¿nych przyje¿d¿aj¹cych do granicznego miasta Gubin wita na dworcu napis "Hotel przy ul. Dzier¿yñskiego" - odleg³oœæ oko³o czterech kilometrów. W rzeczywistoœci tych kilometrów jest piêæ, ale któ¿ by siê spiera³ w
granicznym mieœcie o takie drobne nieœcis³oœci. Wiadomo przecie¿, ¿e w³aœciwy dworzec miejski pozosta³ w niemieckim Guben - po tamtej stronie
Nysy £u¿yckiej, a polski Gubin kontentowaæ siê musi oddalon¹ od miasta
dawn¹ stacyjk¹ towarow¹. Odleg³oœæ czterech, a nawet piêciu kilometrów
przy dobrze zorganizowanej komunikacji nie stanowi ¿adnego problemu.
Sêk jednak w tym, ¿e komunikacja w Gubinie nie jest jeszcze dobrze zorganizowana. Jedyna tutejsza taksówka opêtana przez dalekobie¿ne ambicje,
bardzo niechêtnie zni¿a siê do krótkich kursów dworzec - miasto, a powiatowe autobusy PKS wprawdzie przelatuj¹ t¹ tras¹ dwa razy dziennie, ale nie
licz¹ siê zupe³nie z rozk³adem przychodz¹cych i odchodz¹cych poci¹gów.
Krótko mówi¹c: los podró¿nych przybywaj¹cych do Gubina z ciê¿kim
baga¿em by³by godny po¿a³owania, a nawet wrêcz beznadziejny, gdyby nie...
"mama" Jab³oñska.
Konny "dyli¿ans" mamy Jab³oñskiej stanowi jedyny, lecz niezawodny
œrodek lokomocji miêdzy stacj¹ a miastem. Osobliwy ten wehiku³, wydobyty
przez burze dziejowe z lamusa dawno minionych epok, jest zwyk³ym wozem
ch³opskim, któremu przemyœlnoœæ w³aœcicielki przyda³a wysok¹ budê z plandek i dwie d³ugie, wyœcie³ane ³awki. Przy odpowiednim ugnieceniu kompletu pasa¿erskiego w nieprzemakalnej karecie mo¿e siê pomieœciæ do piêtnastu osób. Si³¹ poruszaj¹c¹ pojazdu jest krzepki siwy koñ o zaskakuj¹cym
imieniu Moryc.
Bez wzgl¹du na porê roku i warunki atmosferyczne „mama” Jab³oñska
czuwa na swym posterunku przed dworcem gubiñskim i "odbiera goœci" z
ka¿dego przychodz¹cego poci¹gu. Ta ma³omiasteczkowa Mutter Courage i
rodzona siostra napoleoñskiej markietanki Joasi ¯ubrowej z Huraganu
G¹siorowskiego - ubrana jak jej literackie krewniaczki w babskie chusty
na mêskim kubraku, w wysokie buty z cholewami, strzelaj¹ca z fantazj¹
batem i rubasznymi konceptami jest czymœ w rodzaju gubiñskiego "Orbi-

58 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

su". Ale kudy tam "Orbisowi"
do sprê¿ystej organizacji mamy
Jab³oñskiej, do jej opiekuñczej
serdecznoœci! Najmarniejszy,
najbardziej samotny podró¿ny
po zamienieniu kilku s³ów z
mam¹ Jab³oñsk¹ czuje siê od
razu tak, jakby ktoœ bliski
przygarn¹³ go do serca. Spójrzcie na tê sk³opotan¹ m³od¹ kobietê z dwojgiem dzieci. Przyjecha³a do Gubina w jakichœ
skomplikowanych sprawach i
trapi siê, czy zdo³a je za³atwiæ.
- Nic siê paniusia nie martw
- pociesza j¹ „mama” Jab³oñska.
- Pojadziem do mnie na Ró¿an¹.
Dzieciaki ogrzej¹ siê przy piecu. Herbatki sobie popijem,
pogadamy, rozejrzymy siê ...
Jakoœ to bêdzie...
A inny znowu podró¿ny, W czasach opisywanych przez Mariana Brandysa
wyg³odzony przez noc w poci¹- gubiñskie ulice na damskim rowerze przemierza³
gu, chcia³by przed odjazdem ze doktor Tadeusz Kunicki
stacji jeszcze coœ przegryŸæ w bufecie.
- A pewno, niech sobie cz³owiek poje, dla czegó¿ by nie! - broni go mama
Jab³oñska przed niecierpliwoœci¹ pozosta³ych pasa¿erów. - A bo to nam taki
poœpiech? Na ksiê¿yc przecie jeszcze nie jadziem!
Ale biada temu, kto narazi siê w³aœcicielce "dyli¿ansu" niesfornym zachowaniem b¹dŸ niestosownym s³owem. Dla chuliganów „mama” Jab³oñska
ma swoje s³awne powiedzonka, budowane z regu³y na zasadzie asonansów:
"jak grymas - to mnie ni masz", albo: "cham chamem - amen".
Piêciokilometrow¹ trasê z dworca do miasta „mama” Jab³oñska przebywa pieszo. Za bardzo ceni Moryca, ¿eby obci¹¿aæ go jeszcze w³asn¹ wag¹.
Maszeruje zamaszyœcie w swych ogromnych buciorach tu¿ przy g³owie siwka i nie pozwala mu siê zdystansowaæ nawet o krok. Od czasu do czasu
strzeli z bicza, od czasu do czasu odgarnie z czo³a chustê, ¿eby otrzeæ pot. Jej
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tubalny g³os nie milknie ani na chwilê. Gubiñska Mutter Courage opowiada podró¿nym balladê o w³asnym ¿yciu. O mê¿u i dwóch synach, zamordowanych przez hitlerowców, o piêcioletnim pobycie w obozie Ravensbruck, o
przedziwnym mieœcie Gubin, które umiera³o dwa razy, a obecnie znowu
powraca do ¿ycia ... Ka¿dy gubiñski przechodzieñ wita mamê Jab³oñsk¹
uprzejmym uchyleniem czapki, ka¿de gubiñskie dziecko musi choæ raz pog³askaæ siwka i zawo³aæ: "Dzieñ dobry, Moryc!" Mama Jab³oñsk¹ jest w
Gubinie postaci¹. Tkwi w samym œrodku rodz¹cych siê dopiero tradycji
m³odego miasta.
Z okien gubiñskiego komitetu partii przy ulicy Piastowskiej ma siê doskona³y wgl¹d w niemieckie miasto Guben na drugim brzegu Nysy. Jeszcze
przed rokiem widok zas³ania³a wysoka œciana z kolczastego drutu. Obecnie
druty usuniêto i dwa miasta stoj¹ naprzeciw sobie z ods³oniêtymi twarzami,
mierz¹c siê i porównuj¹c wzajemnie tysi¹cem ciekawych oczu. Porównanie
nie wypada dla nas krzepi¹co. W Guben nie widaæ ju¿ œladu wojny. Czyste
asfaltowe ulice, œciœle zabudowane porz¹dnymi domami. Wszêdzie du¿o szyldów i reklam. O¿ywiony ruch ko³owy. Dymi¹ce kominy fabryk. W polskim
Gubinie, na wprost wylotu granicznego mostu - w miejscu najlepiej widocznym z niemieckiej strony - straszy ogromny szkielet zrujnowanego domu.
Jest to chyba najbardziej zniszczony dom przy wzglêdnie odbudowanej ulicy
Piastowskiej. Gubin demonstruje w ten sposób swoj¹ pogardê dla zasady
"fasadowoœci".
O Guben zwyk³o siê mówiæ: "tam oczywiœcie wszystko by³o inaczej. Ludzie wracali do w³asnych domów i mieszkañ, do dawnych warsztatów pracy.
I miasto mniej ucierpia³o w czasie dzia³añ wojennych. Poza tym: os³awiona
niemiecka pracowitoœæ i dobra organizacja. U nas - sami wiecie..."
Przed wojn¹ obszar dzisiejszego polskiego Gubina stanowi³ najpiêkniejsz¹
czêœæ niemieckiego Guben. Bogate, handlowo - przemys³owe centrum rozpar³o siê na zachodnim brzegu Nysy. Tu - po stronie wschodniej, by³y tylko
dzielnice willowe, sady, ogrody, lokale rozrywkowe, szko³y, szpitale, staromiejski rynek z okr¹g³¹ zabytkow¹ baszt¹, cieniste aleje starych drzew,
zielone zbocza s³awnych tutejszych winnic. By³o to miasto - ogród Gartenstadt, jak g³osi³y niemieckie prospekty turystyczne. W sezonie letnim œci¹ga³y tu t³umy zamo¿nych berliñczyków. Turyœci pili wino gubeñskie w modnej kawiarni na Wzgórzu Kamienskiego, potem schodzili do muzeum miejskiego i ogl¹dali z dum¹ star¹ tablicê kamienn¹, wys³awiaj¹c¹ wspania³omyœlnoœæ cesarza Fryderyka Barbarossy, który przed iluœ tam laty "pozwo-
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li³" niesfornym plemionom s³owiañskim w³¹czyæ siê do niemieckiej Rzeszy.
Miasto - jeœli nie liczyæ kilkudziesiêciu nazwisk o brzmieniu polskim - by³o
jak najbardziej niemieckie. Tylko podgubiñscy "bambrzy" ci¹gle jeszcze zbierali w lesie "die Maline", hodowali "die Kakoschen", na œwiêta piekli "die
Babe", mieszkali w "d i e K a 1 u p p e", a narzêdzia przechowywali w "die K
o m u r k e". Doprowadza³o to do wœciek³oœci niemieckich historyków i filologów, ale poza nimi nikt nie traktowa³ tego powa¿nie.
¯ywio³ s³owiañski powróci³ do Gubina w huku armat i bomb, w lunach
ognia. Hitlerowcy zaciekle bronili linii Nysy. Od wschodu miasto jest os³onione parokilometrowym pasmem wynios³ych wzgórz, które do wojny by³y
jedn¹ olbrzymi¹ winnic¹. Tam rozegra³a siê g³ówna bitwa. "Pan pewnie
myœli, ¿e braæ miasto z góry to tak jak zjeœæ bu³kê z mas³em" - mawia do
swych pasa¿erów mama Jab³oñska. Wcale to nie by³o ³atwe. Gubin zdobywano siedem razy. Bitwa zmieni³a kwitn¹cy Gartenstadt w ruinê. Weso³a
winnica sta³a siê posêpn¹ Gór¹ Œmierci, na której koœci radzieckich i polskich zdobywców zmiesza³y siê z prochami ¿o³nierzy wojny trzydziestoletniej.
Nazajutrz po bitwie do wyludnionego i zrujnowanego miasta - w którym
hula³y zdzicza³e psy i ostrzeliwali siê jeszcze pojedynczy esesmani - przybyli
polscy cywile. Razem z pierwszymi przedstawicielami prowizorycznej administracji, razem z prawdziwymi pionierami i kandydatami na prawdziwych
osadników przyci¹gnê³a na ¿er olbrzymia - bardziej zach³anna od knechtów
Barbarossy - t³uszcza szabrowników. Z dymi¹cych zw³ok miasta zaczêto
wyrywaæ ciep³e jeszcze wnêtrznoœci. Bandy szabrowników swobodnie kr¹¿y³y po opuszczonych mieszkaniach, domach, sklepach, warsztatach i oczyszcza³y je z dok³adnoœci¹ termitów. W Gubinie wspomina siê jeszcze do dzisiaj
niejakiego pana O., który za grosze skupowa³ ogromne pojemniki na wino i
- przez nikogo nie zaczepiany - wywozi³ w nich urz¹dzenia ca³ych mieszkañ,
dziesi¹tki "Bechsteinów", maszyny dentystyczne, urz¹dzenia gabinetów lekarskich itp. Podczas przechadzki po mieœcie pokazano mi pewnego starszego, rumianego jegomoœcia o wygl¹dzie solidnego mieszczanina. Jegomoœæ ów
odsiedzia³ dwa lata wiêzienia za rabowanie starych grobów niemieckich.
Pocz¹tkowo szabrownicy fatygowali siê tylko dla rzeczy cennych. Gdy tych
zabrak³o, poczêli wyrywaæ ramy okienne, drzwi, zlewy, klamki, miski klozetowe, filongi, klepki z parkietów, dachówki, kaloryfery, kafle piecowe. Szaber
zmieni³ siê w dzikie, ob³êdne niszczenie. Trzeba pamiêtaæ, ¿e niemieckie
miasto Guben na zachodnim brzegu Nysy takich szkód w swym rachunku
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nie mia³o i mieæ nie mog³o.
A warto jeszcze przypomnieæ, ¿e ca³y ten bezprzyk³adny rabunek odbywa³ siê pod przes³on¹ grzmi¹cych frazesów o powrocie piastowskich ziem do
macierzy - i przy zupe³nym niemal milczeniu opinii publicznej. Krótkotrwa³y alarm prasowy zosta³ zduszony patriotycznym szanta¿em. Po g³oœnym
przemówieniu amerykañskiego ministra Byrnesa o "bia³ych plamach na
mapie" na wschód od Odry i Nysy - nie mo¿na by³o "kalaæ w³asnego gniazda".
Ale ¿ycie okaza³o siê silniejsze od œmierci. Po przejœciu przez Gubin pierwszej fali szabrowników zacz¹³ zwyciê¿aæ ¿ywio³ osiad³y. W pustych, zniszczonych domach zagospodarowali siê nowi w³aœciciele. Zabrano siê do remontów i odbudowy. W Gubinie zaroi³o siê od ludzi z inicjatyw¹, energicznych handlowców, zdolnych rzemieœlników i drobnych kapitalistów, zwabionych perspektyw¹ dobrych interesów w granicznym mieœcie. Z dnia na
dzieñ powstawa³y nowe sklepy, warsztaty rzemieœlnicze, zak³ady konsumpcyjne. Trzy pierwsze lata powojenne by³y dla Gubina dobrym okresem. Ca³y
kraj deklarowa³ pomoc dla nowych terenów. Wystawa Ziem Odzyskanych
we Wroc³awiu rysowa³a piêkne perspektywy na przysz³oœæ. Zabite przez
wojnê miasto powróci³o do ¿ycia.
By³o to ¿ycie nieco odmienne ni¿ w g³êbi kraju - bardziej chaotyczne,
prowizoryczne i awanturnicze. Okrzepniêcie tego nowego ¿ycia, osadzenie
go we w³aœciwych koleinach wymaga³o czasu, troskliwej opieki ze strony
pañstwa, m¹drego stopniowego porz¹dkowania. Zamiast tego wszystkiego
Gubin doœwiadczy³ ujemnych skutków "teorii zaostrzaj¹cej siê walki klas".
Skutki te przejawi³y siê przede wszystkim w nies³usznej polityce podatkowej i w tzw. "wzmo¿onej czujnoœci" na terenach przygranicznych. Domiary podatkowe stosowane mechanicznie, na œlepo i bez umiaru, doprowadzi³y
do zniszczenia m³odego handlu i rzemios³a. Wzmo¿ona czujnoœæ, której g³ównym motorem by³y przesadna podejrzliwoœæ i samowola urzêdników - ogo³oci³a miasto z po¿ytecznych fachowców i dzia³aczy. Po r. 1948 rozpocz¹³ siê
gwa³towny odp³yw z Gubina ludzi i kapita³ów. Potêgowa³a go jeszcze propaganda rewizjonistyczna, dochodz¹ca z Niemiec Zachodnich. Ponownie opustosza³y odbudowane domy, opró¿ni³y siê sklepy i warsztaty, nad którymi
tak niedawno zawieszono polskie szyldy.
A wtedy przyst¹pi³ do swego niszczycielskiego dzie³a trzeci jeŸdziec gubiñskiej Apokalipsy - Zak³ad Odgruzowania Miasta.
W miastach zrujnowanych przez wojnê odgruzowanie jest procesem ko-

62 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

niecznym. Ale je¿eli w jakimœ mieœcie jest wiele zdrowych, a nie zamieszka³ych domów, je¿eli w tym czasie w ca³ym kraju istnieje wielki popyt na
ceg³ê, je¿eli odgruzowanie odbywa siê dziko, bez ¿adnej kontroli - wówczas
ten konieczny zabieg obróciæ siê mo¿e w dzie³o zniszczenia. Tak w³aœnie
sta³o siê w Gubinie.
- Osiem lat trwa³a nasza "rozbudowa" - mówi¹ z gorycz¹ gubiniacy rozbudowywano z osobna ka¿dy dom. Im który by³ zdrowszy, tym szybciej
szed³ na rozbiórkê. Miliony z³otych, które wp³ynê³y do skarbu pañstwa z
gubiñskich domiarów podatkowych, miliony gubiñskich cegie³, które zasili³y budowy w centralnych województwach kraju - to by³a z pewnoœci¹ jedna
z najgorszych, najmniej op³acalnych transakcji tamtych lat.
I trzeba dla porz¹dku powiedzieæ: w niemieckim Guben tak¿e stosowano
wymiary podatkowe, tak¿e przestrzegano zasad czujnoœci granicznej, tak¿e
odgruzowywano - ale nie doprowadzi³o to do takich skutków. Od dwóch lat
Gubin po raz drugi powraca do ¿ycia. Miastu przyznano powa¿ne kredyty i
podwy¿szono strefê p³acy budowlanej, co umo¿liwi szybsz¹ odbudowê. Niedawno uruchomiono fabrykê obuwia i fabrykê odzie¿ow¹. Gubin zdoby³ w
ten sposób zdrowe podstawy ekonomiczne dla normalnej egzystencji. Po zniesieniu przepustek granicznych do miasta nap³ywaj¹ nowi ludzie ze wszystkich stron kraju. Przygotowano obszerne pomieszczenie dla repatriantów z
ZSRR. Remontuje siê i odbudowuje domy, œci¹ga siê potrzebnych fachowców. Stopniowo zaludniaj¹ siê opuszczone sklepy. Przez znêkane graniczne
miasto przebiega dreszcz wielkiej nadziei.
Niemiecki Guben przygl¹da siê Gubinowi tysi¹cem uwa¿nych oczu. Naprzeciw granicznego mostu, na bia³ej œcianie domu wymalowano wielkie
has³o w jêzyku polskim: "Odra i Nysa granic¹ pokoju." Przewodnicz¹cy
SED z Guben powiedzia³ niedawno sekretarzowi gubiñskiego komitetu partii: "Pospieszcie siê, Genosse, bo k³adziecie nam ca³¹ robotê polityczn¹. Nasi
ludzie mówi¹, ¿e jeszcze ci¹gle zachowujecie siê tak, jakbyœcie byli w tym
mieœcie tymczasowymi gospodarzami".
Miasto Gubin liczy obecnie dziewiêæ tysiêcy sta³ych mieszkañców. Najdziwniejszy, najbardziej ró¿norodny konglomerat ludzki, jaki mo¿na sobie
wyobraziæ. Pust¹ uliczk¹ w górnej czêœci miasta idzie m³odziutka, bardzo
piêkna Cyganka. Rozko³ysany, taneczny krok, szerokie kwieciste spódnice
czyni¹ z niej urzekaj¹co egzotyczne zjawisko, od którego trudno oderwaæ
oczy. Z naro¿nej gospody wysypuje siê gromadka robotników. Za chwilê siê
min¹, za chwilê us³yszê tak dobrze znane: "Powró¿yæ, panowie, powró¿yæ..."
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Nic podobnego. Ch³opcy witaj¹ dziewczynê jak kole¿ankê: "Siemasz, Cyganeczka!" Ona odpowiada: "Siemasz, ch³opaki!" Gwarowe powitanie warszawskie brzmi w jej ustach jak s³owa obcej mowy, ale Cyganka nie czuje siê
obco. Pracuje w "odzie¿ówce", zalicza siê do sta³ych mieszkañców miasta,
jest gubiñsk¹ postaci¹ - jak mama Jab³oñska i koñ Moryc.
Na dobr¹ sprawê to w Gubinie nikt nie mo¿e siê czuæ zupe³nie obco. W
bogatej symfonii tego dziwnego miasta ka¿dy bez trudu odnajdzie jakiœ znajomy ton. S³yszy siê tu œpiewne zaci¹ganie wilniuków i równie œpiewne, lecz
o innej melodii lwowskie "ba³akanie". Twarda mowa poznañska przeplata
siê z miêkkim nadwiœlañskim mazurzeniem. W pewnym domu, gdy zapyta³em o gospodarza, odpowiedziano mi straszliwie z pomorska: "Unego ni ma,
jest idzony precz!" Z dziesiêciu mieszkañców Gubina, z którymi d³u¿ej rozmawia³em, ka¿dy pochodzi z innej czêœci Polski. W gubiñskiej fabryce pracuje zwarta grupa m³odych zapaleñców z Grudzi¹dza. W restauracji "Maleñka" figuruje w jad³ospisie œl¹ska (?) zupa "garbura". W kawiarni naprzeciw podaj¹ do kawy kieleckie "bu³ki z luzem". W tym regionalnym koktajlu
burz¹ siê jeszcze dzielnicowe antagonizmy.
Niedawno wstrz¹snê³a opini¹ Gubina nastêpuj¹ca historia. W biurze
Powiatowej Rady Narodowej pracowa³y dwie m³ode urzêdniczki. Przed paru
tygodniami jedn¹ z nich rozbola³a silnie g³owa. Druga da³a jej dwie pastylki
aspiryny. W kilka godzin po za¿yciu nieszkodliwego lekarstwa dziewczyna
zmar³a. Sekcja s¹dowa wykaza³a ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ prawdziw¹ przyczynê œmierci. Nie pozostawa³a ona w ¿adnym zwi¹zku z za¿ytym lekarstwem. Nast¹pi³ po prostu wylew krwi w mózgu. Ale rodzina zmar³ej mia³a
na tê sprawê inny pogl¹d i oskar¿y³a drug¹ dziewczynê o "zadanie" trucizny. W jakiœ czas po pogrzebie, kiedy druga dziewczyna wychodzi³a z kina,
zast¹pili jej drogê ojciec i trzynastoletni brat zmar³ej. Ch³opiec poda³ butelkê, ojciec chlusn¹³ "trucicielce" w oczy kwasem solnym. Oœlepion¹ dziewczynê odwieziono do szpitala, sprawców czynu zaaresztowano. Nie wykazali
¿adnej skruchy. Przeciwnie: zaprzysiêgli, ¿e podobny los spotka tak¿e rodziców i rodzeñstwo "trucicielki". Otó¿ moi gubiñscy znajomi t³umaczyli tê
zaciek³oœæ g³ównie tym, ¿e rodzina zmar³ej pochodzi zza Buga, a rodzina
rzekomej trucicielki - z zachodniej Polski. Czy historia ta nie przypomina do
z³udzenia korsykañskiej "vendetty" i sycylijskiej "omerty"?
Kronika skandaliczna Gubina w ostatnich czasach bardzo siê o¿ywi³a.
Po otwarciu pasa przygranicznego i zniesieniu przepustek do miasta, wraz
z ludŸmi potrzebnymi, zacz¹³ nap³ywaæ ¿ywio³ awanturniczy. Przed rokiem

64 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

nie by³o jeszcze ani œladu chuligañstwa, teraz ¿aden wieczór nie mija bez
rozróby. Jak mi mówiono, w Gubinie osiad³o ostatnio na sta³e szeœciu zawodowych w³amywaczy. Na razie spo¿ywaj¹ w spokoju owoce dawnych trudów, wiêc nie mo¿na ich nic zahaczyæ. Nowe perspektywy œci¹gaj¹ do Gubina tak¿e wszelkiego rodzaju trampów i obiboków. NajgroŸniejsi wœród nich
s¹ "wêdruj¹cy" kierownicy i dyrektorzy sklepów i przedsiêbiorstw, którzy
porobili ju¿ manka na ca³ym szlaku od Koszalina po Wroc³aw, a teraz chc¹
za³apaæ trochê grosza przy "odradzaniu" Gubina.
Ca³a ta ró¿norodna, przelewaj¹ca siê mieszanina ludnoœciowa, której
daleko jeszcze do ustabilizowanej spo³ecznoœci miejskiej, osadza siê wokó³
niewielkiego, lecz zwartego masywu starych gubiniaków.
- Panie - powiedzia³ mi kierownik Œmigielski z gubiñskiej komisji planowania - ci ludzie, którzy tu wytrwali od roku 1945 i nie stracili zapa³u do
pracy, to nasz najwiêkszy skarb. Powinno im siê wszystkim bez wyj¹tku
poprzyznawaæ ordery.
Kto wie, ilu jest w Gubinie lekarzy? Dok³adnie nie wie tego nikt. Dobrze
poinformowani gubiniacy twierdz¹, ¿e liczba ich waha siê od dwóch do dwunastu - w zale¿noœci od sezonu, nasilenia chorób b¹dŸ innych okolicznoœci.
Co pewien czas w gubiñskiej Radzie Narodowej wybucha rwetes: przyje¿d¿a
nowy lekarz, trzeba na gwa³t staraæ siê dla niego o trzypokojowe mieszkanie! I mo¿ecie wierzyæ lub nie, ale zawsze znajdzie siê jakiœ ofiarny obywatel, który na ten wznios³y cel zgadza siê oddaæ swój lokal, a sam przeprowadza siê do gorszego. Nowy doktor Judym z rodzin¹ wprowadza siê uroczyœcie
do granicznego miasta. Ale nie na d³ugo tej radoœci. Minie parê miesiêcy - i
nowy lekarz znika z Gubina tak samo nagle, jak siê w nim pojawi³. Czasem
wyje¿d¿a z rodzin¹, a czasem rodzinê zostawia, ¿eby wpadaæ do niej póŸniej
raz lub dwa razy w tygodniu. "Bo lekarze - jak mnie objaœniono - nie s¹ na
tyle g³upi, ¿eby siê osiedlaæ w Gubinie na ca³ego. Wol¹ siê osiedlaæ na pó³ lub
na æwieræ."
Ale wœród ci¹gle zmieniaj¹cych siê pó³ i æwieræ lekarzy gubiñskich jest
jeden, który nie zdradza Gubina nigdy. To stary doktor Kunicki, nazywany
powszechnie "naszym doktorem" - najpopularniejsza postaæ w mieœcie.
Tak siê niestety z³o¿y³o, ¿e dra Kunickiego nie uda³o mi siê poznaæ osobiœcie. Przyjecha³em do Gubina akurat w okresie grypy i stary doktor nie
mia³ czasu na bawienie siê w wywiady prasowe. Ale spotyka³em go wszêdzie. Przypomina³o to po prostu "gag" stosowany czêsto w filmach humorystycznych. Wystarcza³o wyjœæ na ulicê w którejkolwiek czêœci miasta, a
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natychmiast pojawia³ siê znajomy samochód ze znakiem czerwonego krzy¿a, a obok kierowcy marsowa, posiekana bliznami twarz dra Kunickiego. I
tyle ze wszystkich stron opowiadano mi"naszym doktorze", ¿e muszê tu przynajmniej w paru s³owach skreœliæ jego sylwetkê.
Dr Kunicki pochodzi ze Lwowa. W czasie wojny zagarnê³a go banda
ukraiñskich nacjonalistów. Torturowano go, a potem skazano na œmieræ.
Spod stosu trupów uwolnili go polscy partyzanci. PóŸniej przez parê lat by³
partyzanckim lekarzem w lesie. Z wszystkich tych przygód wyniós³ marsowy wygl¹d i blizny na twarzy. W Gubinie osiad³ w roku 1945, zaraz po
zdobyciu miasta. Jak mi opowiadano, "nasz doktor" maniery ma nieco rubaszne, charakter choleryczny, a serce nadzwyczaj czu³e na ludzk¹ biedê.
Do pacjentów zwraca siê po imieniu, leczy wszystkich i wszystko. Poniewa¿
klientów ma ca³e t³umy, stosuje system zbiorowych oglêdzin lekarskich.
Chorych ustawia w szeregu, ka¿e im siê wszystkim rozebraæ
i bada kolejno, jak w wojsku. Je¿eli mu ktoœ "podpadnie", zagaduje gniewnie: ,.Pieni¹dze na lekarstwa s¹? Nie? To dlaczego nic nie mówisz? Masz tu
sto z³otych i fruwaj, ¿ebym wiêcej ciê nie ogl¹da³". Potem wsiada do samochodu i jedzie na nastêpne badanie.
Powie ktoœ, ¿e dr Kunicki do z³udzenia przypomina lekarzy wystêpuj¹cych w starych powieœciach polskich? Nic dziwnego. W Gubinie ¿ycie polskie zaczyna siê od samego pocz¹tku. Musz¹ siê wiêc powtarzaæ wszystkie
tradycyjne typy.
Gubiñskiego literata, Tadeusza Firleja, odwiedzi³em w jego mieszkaniu
w starym, secesyjnym domu u stóp wymar³ej winnicy, nazywanej Gór¹
Œmierci. Czynniki oficjalne nie zachêca³y mnie specjalnie do tych odwiedzin. Dziwny jakiœ cz³owiek ten Firlej. Niby pisze, ale nigdzie nie drukuje.
Dawniej pracowa³ w prokuraturze, teraz w³aœciwie nic nie robi. Niby cz³onek partii, ale przy partyjnej robocie go nie widaæ. Wiecznie zamyœlony, Bóg
wie o czym. Brodê zapuszcza... "Artysta!" Nie bacz¹c na ostatni epitet, w
którym dŸwiêcza³a wyraŸna ironia - poszed³em.
Moja wizyta spad³a na p.Firleja jak przys³owiowy grom z jasnego nieba.
W³aœnie odwala³ obowi¹zkow¹ grypê i musia³em czekaæ dobrych piêtnaœcie
minut, zanim wygrzeba³ siê z ³ó¿ka. Przez ten czas - gdy w reszcie mieszkania k³êbi³ siê gor¹czkowy zamêt, a przez nie domkniête drzwi co chwila
zagl¹da³a jakaœ przestraszona twarz - mog³em podziwiaæ do woli pracowniê
gubiñskiego artysty. Takie pomieszczenia spotyka siê tylko na Ziemiach
Zachodnich. Ogromny, zaniedbany pokój z resztka mi sztukateryjno - plu-
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szowej œwietnoœci. Popsute kaloryfery i naprêdce dorobiony piecyk. Trochê
posztukowanych mebli, puste akwarium. Przejmuj¹cy ch³ód i ubóstwo. A
wszêdzie, gdzie spojrzeæ, stosy niemieckich ksi¹¿ek i warszawskich pism
literackich: "Nowa Kultura", "Przegl¹d Kulturalny"...
Na koniec pojawi³ siê gospodarz. Szczuplutki, bledziutki, bez uœmiechu,
ca³y skupiony w uwa¿nych oczach. I rzeczywiœcie: bródka. Ledwie siê sypi¹ca, egzystencjalistycznie okr¹g³a. Gubiñski kolega by³ wyraŸnie wzruszony moj¹ pamiêci¹ i rozmowa pocz¹tkowo siê nie klei³a. Ale póŸniej jakoœ
siê rozkrêci³o i posz³o. Od razu przesta³ mi dokuczaæ przejmuj¹cy ch³ód, a
poniemieckie saloniszcze nabra³o mi³ej przytulnoœci.
Na dobr¹ sprawê wszystko wygl¹da³o w³aœnie tak, jak mówi³y czynniki
- a jednak trochê inaczej. Tadeusz Firlej jest rzeczywiœcie dziwnym cz³owiekiem. Jako m³odego prawnika "zes³ano" go na praktykê do Gubina. Przez
parê lat pracowa³ jako objazdowy inspektor gubiñskiej prokuratury. Ale
zasady wyniesione z domu w podkrakowskiej wsi nie pozwoli³y mu uczestniczyæ w tym, co okreœla siê dzisiaj jako "b³êdy i wypaczenia". Po gwa³townym
sporze z szefem rzuci³ posadê w prokuraturze. Od tego czasu nie uda³o mu
siê jakoœ nigdzie "doskoczyæ". Przepisuje na maszynie, t³umaczy, myœli o
za³o¿eniu biura porad prawnych, gdzie móg³by wykorzystaæ swe kwalifikacje prawnicze i uzdolnienia literackie. Ale nie wiadomo, czy z tego coœ wyjdzie. ¯ycie uk³ada siê ciê¿ko, lecz z Gubina nie wyjecha³by za nic. Wrós³ w
to miasto i wierzy, ¿e bêdzie lepiej. Teraz przynajmniej ¿ona zarabia jako
robotnica w fabryce.
Prawda, ¿e nie drukuje nigdzie swoich utworów. Wstydzi siê, uwa¿a je
jeszcze za nieudolne, obawia siê dumnej ekskluzywnoœci warszawskich redakcji. W zasadzie tego, co pisze, nie pokazuje nikomu,. ale mnie mo¿e pokazaæ. Proszê: wiersze i proza, wszystko o Gubinie...
Moje miasto
welonem s³oty
otulone
milczy.
Mo¿e jutro dom wyroœnie
klombem kwiatów otoczony
by p³aka³y kolorowymi ³zami
w dniach z³otej gubiñskiej
jesieni
nad szczêœciem mojego miasta.
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Towarzysz Firlej w swoim ch³odnym, brzydkim "salonie" organizuje regularne zebrania intelektualistów. Schodz¹ siê tu na rozmowy przedstawiciele miejscowej inteligencji: nauczyciel Dziubek, kierownik "Ruchu" Wawrzonek, dyrektor banku Branny, dentysta Dubowik... Rozmowom tym przyœwiecaj¹ dalekim, ch³odnym blaskiem nazwiska moich znakomitych kolegów warszawskich. Omawia siê tu dok³adnie (i to jak dok³adnie!) ostatnie
numery tygodników literackich. Rozprawia siê o malarstwie nowoczesnym,
o którym wiadomo, ¿e powinno siê podobaæ, ale nie wiadomo, dlaczego. Rozwa¿a siê istotne problemy teatralne - na przyk³ad, czy by³o w porz¹dku, ¿e
na goœcinnym przedstawieniu Wesela Figara osiemnastowieczny hiszpañski cyrulik czyta³ najœwie¿szy numer... "Gazety Zielonogórskiej". Zebrania
tego improwizowanego klubu s¹ dla Gubina tym, czym dla Warszawy kawiarnia literacka.
A z brod¹ Tadeusza Firleja rzecz nie jest taka prosta. Bródki warszawskich m³odych egzystencjalistów mnie œmiesz¹. Bródka gubiñskiego literata - staraj¹cego siê za wszelk¹ cenê dotrzymaæ kroku sprawom warszawskim - wzrusza i budzi szacunek. Jak bandera statku kr¹¿¹cego po dalekich morzach.
¯egnaliœmy siê przed domem, u podnó¿a Góry Œmierci. Gospodarz zapewni³ mnie, ¿e martwa winnica wkrótce o¿yje. Potem przerazi³ siê, ¿e mog³o to zabrzmieæ jak slogan, wiêc doda³ poœpiesznie: - Sprowadzili wreszcie
winne sadzonki po szeœæ piêædziesi¹t sztuka...
Drugim "pisz¹cym" jest polonista gubiñskiego gimnazjum - mgr Dziubek. Magister nale¿y do tzw. poetów okolicznoœciowych. Pisze du¿o i nie
kryje siê ze swymi utworami jak Firlej. Chêtnie czyta je znajomym, uczniom,
wyg³asza na akademiach. Przed rokiem na jednym z wieców paŸdziernikowych w sali gubiñskiego kina odczyta³ swój poemat o zajœciach poznañskich. Wywo³a³ on wiele sprzecznych komentarzy. Jedna z kole¿anek poinformowa³a magistra, ¿e znany dzia³acz X po us³yszeniu poematu tak siê
wyrazi³ o jego autorze: "Chcia³em go ju¿ w mordê biæ, ale nie uczyni³em tego,
bo partia takich czynów zakazuje." Od tego pamiêtnego wystêpu mgr Dziubek otrzymuje doœæ czêsto listy anonimowe z pogró¿kami. Jeden z takich
listów widzia³em na w³asne oczy. Zaczyna³ siê od s³ów: "Ty dzióbku od dziurawego czajnika, jak daleko zamierzasz siê posuwaæ w swoim szaleñstwie?
Uwa¿aj, bo odwet ju¿ blisko." "To pisa³ Y, poznajê jego charakter pisma" wyjaœnia magister. Œwiadomoœæ tego faktu bynajmniej go nie pociesza. Ano-
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nimy pisane przez znajomych nie s¹ wcale mniej groŸne od innych. Mgr
Dziubek jest po¿ytecznym, solidnym pracownikiem. Uczniowie go lubi¹ i
szanuj¹. Ostatnio staje na g³owie, ¿eby zorganizowaæ przy szkole pierwszy
w Gubinie zespó³ muzyczny. Poemat o wypadkach poznañskich niewiele
odbiega sw¹ treœci¹ od wierszy, jakie drukowano w owym czasie w pismach
warszawskich. Ale Gubin to nie Warszawa.
Magistrowi Dziubkowi zatruwa ¿ycie niespokojna myœl: bêd¹ siê odkuwaæ
za poemat czy nie bêd¹?
Z bywalców "klubu literackiego" pozna³em jeszcze tow. Wawrzonka - kierownika gubiñskiej ekspozytury "Ruchu". Przyby³ on do Gubina zaraz po bitwie wprost z obozu w Mathausen, i jemu w³aœnie zawdziêczam informacje o uganiaj¹cych siê wtedy po mieœcie zdzicza³ych psach i strzelaj¹cych zza wêg³a esesowcach. Poza tym kierownik Wawrzonek zapisa³ mi siê w pamiêci dziêki swojej
oryginalnej i wytrwa³ej walce z... cieniem Hitlera.
W ka¿dej wsi powiatu gubiñskiego roœnie przynajmniej jeden wynios³y, roz³o¿ysty d¹b. Otó¿ tow. Wawrzonek dowiedzia³ siê sk¹dsiœ, ¿e przed dwudziestu
piêciu laty hitlerowcy, dla uczczenia swego dojœcia do w³adzy, pozakopywali pod
tymi dêbami symboliczne "akty zwyciêstwa i chwa³y". Od chwili, kiedy siê o tym
dowiedzia³, nie mo¿e zaznaæ spokoju. Ka¿dej niedzieli mobilizuje gromadkê uczniów
i wyrusza z ni¹ na patroszenie hitlerowskich dêbów. Oœwiadczy³ mi, ¿e jeszcze
parê tygodni, a oczyœci ca³y powiat.
Czy kierownika "Ruchu" ktoœ zmusza lub namawia do tych poczynañ? Oczywiœcie, ¿e nie. Po prostu kierownik Wawrzonek nie mo¿e œcierpieæ, ¿eby pod
gubiñskimi dêbami le¿a³y hitlerowskie "akty zwyciêstwa".
Trzej "klubowcy" oprowadzali mnie po swoim mieœcie. W pewnej chwili znaleŸliœmy siê w ma³ej, pustej uliczce. By³a to najsmutniejsza uliczka, jak¹ zdarzy³o mi siê widzieæ od czasów wojny. Wiêkszoœæ jej domów rozsypa³a siê jeszcze
podczas bitwy gubiñskiej. Najgorsze by³o jednak to, ¿e nad pustymi sklepowymi
witrynami bez szyb wisia³y ju¿ szyldy polskie. Szliœmy t¹ uliczk¹ cicho jak
przez cmentarz. Nagle moi przewodnicy rozpromienili siê: - A teraz poka¿emy
wam naszego malarza, otworzy³ sklep dopiero przed tygodniem. Istotnie, przy
koñcu uliczki jedna witryna by³a oszklona i gra³a wszystkimi kolorami têczy.
Weszliœmy do sklepu i znalaz³em siê przed obliczem ob. J. Masiubañskiego pierwszego gubiñskiego szafarza sztuk plastycznych. W³aœciciel, a zarazem jedyny dostawca gubiñskiej galerii sztuk okaza³ siê sympatycznym, rozmownym
staruszkiem - inwalid¹ jeszcze z pierwszej wojny œwiatowej. Opowiedzia³ nam,
¿e przez siedem lat pracowa³ jako kierownik kulturalno - oœwiatowy i instruk-
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tor dramatyczny w Zielonej Górze, a obecnie - po odremontowaniu w³asnym
kosztem sklepu w Gubinie - zamierza ca³kowicie poœwiêciæ siê malarstwu. Mistrz
Masiubañski wyrazi³ ¿yw¹ ochotê wprowadzenia goœci w tajniki swej sztuki.
Ale by³o to zbêdne, gdy¿ jeden rzut oka na papuzie "krajobrazy peruwiañskie" i
g³êbokie fiolety "zmierzchów alpejskich" wystarcza³ ca³kowicie dla zorientowania siê w poziomie tego malarstwa. G³ówn¹ œcianê sklepu zajmowa³o olbrzymie
p³ótno utrzymane w piêknym tonie œwi¹tecznego barszczu z uszkami. Jak wyjaœnia³ umieszczony u do³u napis, wyobra¿a³o ono "œwiêtego Wiktora Martyra" w
towarzystwie paru anio³ów. Na nieœmia³e pytanie Wawrzonka, czy p³aszcz mêczennika nie jest zbyt czerwony, mistrz odrzek³, i¿ "¿yjemy w takim wieku, ¿e
mo¿e byæ czerwony, a zreszt¹... jest amarantowy". Po czym wyrazi³ pokrótce
sw¹ opiniê o nowoczesnym malarstwie, ze szczególnym uwzglêdnieniem Picassa, którego uzna³ po prostu za oszusta, tumani¹cego naiwnych. Swojej sztuki
mistrz Masiubañski by³ najzupe³niej pewny, gdy¿ uzyska³a ona oficjalne potwierdzenie jeszcze przed wojn¹. Rzeczywiœcie, na œcianie wisia³ jak byk dyplom
honorowy z r.1933 stwierdzaj¹cy, ¿e "Zarz¹d Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Wo³kowyskach wyra¿a uznanie J. Masiubañskiemu za udekorowanie œwietlicy przez wymalowanie na œcianach postaci najwy¿szych dostojników
Rzeczypospolitej: Prezydenta Ignacego Moœcickiego, Józefa Pi³sudskiego, ksiêcia Józefa Poniatowskiego i naczelnika - genera³a Tadeusza Koœciuszki." Przyjrza³em siê spod oka moim trzem znajomym. Twarze mieli skupione, powa¿ne,
pe³ne ¿yczliwego zainteresowania. Có¿ st¹d, ¿e studiowali z zapa³em warszawskie tygodniki literackie, ¿e starali siê poj¹æ istotê wspó³czesnego malarstwa.
Tamto wszystko w gruncie rzeczy by³o dla nich dalek¹, niemal nierzeczywist¹
bajk¹. A tu by³ konkretny fakt. Ten stary nieuczony "obrazkarz" w³asnym kosztem i trudem uruchomi³ nowy sklep w Gubinie - pierwszy sklep w martwej od
lat uliczce.
Na dworzec odwozi³a mnie znowu „mama” Jab³oñska. Tym razem opowiada³a mi dla odmiany o autobusach, które ju¿ wkrótce maj¹ przej¹æ regularn¹
komunikacjê miêdzy miastem a stacj¹. Stosunek mamy Jab³oñskiej do autobusów by³ filozoficznie pob³a¿liwy.
- Wa¿na mi rzecz autobusy - powiedzia³a z ironi¹. - Niech tylko nastan¹ te
sputniki, to i z autobusami bêdzie koniec. A dla mnie i dla Moryca praca zawsze
siê znajdzie. Prawda, Moryc?
S³ysz¹c swe imiê siwek machn¹³ ochoczo uszami: lewe podniós³ do góry,
prawe odstawi³ poziomo w bok. OdpowiedŸ ta nie wzbudza³a ¿adnych w¹tpliwoœci. Ucho podniesione wyra¿a³o koñski optymizm, opuszczone - bezmiar pogardy
dla skazanej na rych³¹ zag³adê trakcji motorowej.
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Z Ziemi Gubiñskiej

Luboszyce i cmentarzysko
kultury luboszyckiej
W charakterze wstêpu do zasadniczego tematu, jakim s¹ wyniki badañ archeologicznych, kilka s³ów o tej interesuj¹cej miejscowoœci zwi¹zanej z reliktami kultury istniej¹cej tu przed 1500 - 1700 lat.
Luboszyce to wieœ XV-wieczna o ³u¿yckich korzeniach. W Ÿród³ach
pisanych pojawi³a siê po raz pierwszy w 1452 roku pod nazw¹ "Lubusy".
Rodzina Dalwitz by³a pierwszym odnotowanym w dokumentach w³aœcicielem wsi. Jest to rzêdówka o rozluŸnionej zabudowie szczytowej i kalenicowej. We wsi znajdujemy rozleg³y zespó³ budynków folwarcznych z
piêknym neogotyckim pa³acem o bogatym wystroju elewacji zas³uguj¹cym na szczególn¹ uwagê.
Pa³ac powsta³ w latach 1846 - 1860. Zbudowa³ go niejaki Eugeniusz
Gustaw Edmund von Seydel, którego zstêpni pozostawali w³aœcicielami
pa³acu do 1945 roku. Pa³ac jest dwukondygnacyjnym budynkiem. Wejœcie g³ówne zosta³o zaakcentowane okaza³ym ryzalitem zwieñczonym
schodkowym szczytem od strony po³udniowej i poprzedzone trzema arkadami. Po przeciwnej stronie jest drugie wejœcie z ogrodu. Do elewacji
bocznej przylega piêciokondygnacyjna wie¿a zwieñczona zêbatym krenela¿em z tarasem. Od strony zachodniej dostawiono wieloboczn¹ absydê. Fasada zosta³a ozdobiona wielobocznymi wie¿yczkami i ³amanym
gzymsem. We wnêtrzu zachowa³a siê rzeŸbiona neogotycka klatka schodowa, oryginalne elementy stolarki drzwiowej i okiennej oraz niektóre
sprzêty.
W s¹siedztwie pa³acu znajduje siê 3 hektarowy park krajobrazowy z
cennym drzewostanem, czterema pomnikowymi dêbami i alej¹ lipowodêbow¹. Pó³nocne zbocze Góry Luboszyckiej (lub "Czarnej Góry") upatrzyli sobie w³aœciciele Luboszyc von Seydel na cmentarz rodzinny. Na
stoku wzniesienia jeszcze dziœ mo¿na znaleŸæ kilka grobów i kamiennych p³yt cz³onków rodu pochowanych tu w XIX i XX wieku.
W sk³ad zespo³u pa³acowego wchodzi równie¿ murowany parterowy
czworak z XVIII-XIX wieku, nakryty wysokim dachem, szachulcowa stodo³a o konstrukcji szkieletowej, któr¹ w czasie II wojny œwiatowej prze-
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Tak wygl¹da³ pa³ac luboszycki w 2012 roku

budowano na barak dla robotników przymusowych, oran¿eria, stajnia,
obora, gorzelnia, brama wjazdowa.
W dniach 12.VI - 18.IX 1945 w pa³acu mieœci³a siê komenda wojskowa, a jej komendantem by³ ppor. Zenon Przeradzki. Dawny folwark z
pa³acem po II wojnie œwiatowej by³ przez wiele lat zarz¹dzany przez
PGR. W budynkach folwarcznych czynna by³a nadal gorzelnia, która
jednak nie wyrabia³a czystego spirytusu a pó³produkt do dalszej destylacji. W 1969 r. przeprowadzono remont pa³acu. Obecnie ca³oœæ jest u¿ytkowana przez dzier¿awcê. Znajduj¹ siê w nim biura, pomieszczenia mieszkalne i pokoje noclegowe. Dzier¿awc¹ jest Przedsiêbiorstwo Produkcji
Rolnej Sp. z o.o. Prezesem jej zarz¹du jest Neil Victor da Vidge obywatel
brytyjski, a konkretnie Walijczyk.
Zespó³ pa³acowy zosta³ wpisany do rejestru zabytków. Na wzniesieniu Czarna Góra na wysokoœci 103 m n.p.m. dostrzegalnia przeciwpo¿arowa.
Na tej samej górze u jej wschodniego podnó¿a w 1963 r. natrafiono na
zespó³ osadniczy i cmentarz sprzed 1500-1700 lat. Na jego powierzchni
zarejestrowano w sumie groby ponad 200 osób, najpewniej kryj¹cych
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szcz¹tki osób z rodu przywódców plemiennych. Wyró¿niono je poprzez usypanie nad mogi³ami kurhanów z krêgami kamiennymi. Znaleziono równie¿
z³ot¹ monetê rzymsk¹ z czasów cesarstwa oraz cmentarz warstwowy, czyli
cienk¹ warstwê próchnicy przemieszan¹ z przepalonymi szcz¹tkami oko³o100 osób zmar³ych, g³ównie kobiet i dzieci.
Wyposa¿enie grobów by³o bardzo urozmaicone. Obok fragmentów ceramiki znaleziono w nich narzêdzia pracy, elementy uzbrojenia ozdoby wykonane niekiedy z metali szlachetnych, paciorki za szk³a, szkliwa, naczynia
szklane, grzebienie koœciane, fragmenty drewnianych szkatu³ek i wiele innych przedmiotów.
Charakterystyczne dla kultury luboszyckiej s¹ zapinki z esowato wygiêtym kab³¹kiem z p³askiej taœmy oraz p³ytk¹ przykrywaj¹c¹ sprê¿ynê, jak
równie¿ zapinki posiadaj¹ce dwie lub trzy sprê¿yny, z których tylko jedna
pe³ni³a swoj¹ funkcjê. Na obszarze kultury luboszyckiej dominowa³ obrz¹dek pogrzebowy cia³opalny. Przewa¿a³y groby jamowe, kocio³kowate. Z czasem upowszechni³ siê zwyczaj rozpraszania szcz¹tków. Pocz¹tkowo przykrywano je nasypem kurhanu (jak np. w Horno), póŸniej rozpowszechni³y
siê p³askie cmentarzyska warstwowe, które sta³y siê podstawowym rodzajem pochówku. Typowe by³o dla kultury luboszyckiej wyposa¿anie zmar³ych w ma³e siekierki oraz w drewniane wiaderka z ¿elaznymi okuciami.
Jako swoist¹ kulturê luborzyck¹ wyodrêbni³ prof. dr hab. Grzegorz Domañski z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, który wielokrotnie prowadzi³ badania na Ziemi Gubiñskiej i ich wyniki opublikowa³ w ponad 100
pracach.
Ludnoœæ tej kultury zajmowa³a najpierw tereny nad œrodkow¹ Odr¹ systematycznie poszerzaj¹c je o Górne i Dolne £u¿yce, pó³nocn¹ czêœæ Dolnego
Œl¹ska, po³udniow¹ Brandenburgiê, Ziemiê Lubusk¹ oraz wschodni¹ Saksoniê. By³a to kultura póŸnego okresu wp³ywów rzymskich, zabytki tej kultury wystêpowa³y od ok. 100 roku n.e. a jej rozwój przypada na II-V wiek.
Jest identyfikowana z plemieniem Burgundów, a jej nazwa odnosi siê w³aœnie od stanowiska tej kultury w Luboszycach.
J.Wójtowicz
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Owoce naszych sadów
Wiœnia ,,Gubeñska" i czereœnia - ,,Gubiñska Czarna"
Geneza i identyfikacja.
Poni¿sza informacja mo¿e rozwiaæ w¹tpliwoœci, nieco przybli¿yæ obie
odmiany i u³atwiæ ich identyfikacjê . Podam ró¿nice i podobieñstwa Na
pocz¹tek parê s³ów na temat genezy - obie odmiany pochodz¹ z okolic Gubina - otrzymane zosta³y w któryœ z licznych szkó³ek w tamtym rejonie w
XVIII w. Na pocz¹tku traktowane jako odmiany lokalne, popularnoœæ w
uprawie zyska³y w Niemczech po opisaniu ich i rozpowszechnieniu przez
niemieckich pomologów w XIX w. Dok³adny opis czereœni "Gubener Schwarze Knorpelkirsche" (któr¹ znamy pod nazw¹ "Gubiñska Czarna") znajdziemy ju¿ w pomologii Oberdiecka z 1870 r. "Gubeñska" z kolei by³a opisywana
w katalogach szkó³karskich na prze³omie XIX i XX w.
Jak wygl¹da³a ich "kariera" do dnia dzisiejszego... w zasadzie na wiêksz¹
skalê (poza tereny Niemiec) do uprawy trafi³a jedynie czereœnia... doœæ du¿e
nasadzenia znajdowa³y siê we Francji (tam znana jest pod nazw¹ "Noir de
Guben"). W XIX w. wystêpowa³a równie¿ w ogrodach w Anglii. "Gubeñska"
(wiœnia) uprawiana by³a praktycznie na wiêksz¹ skalê jedynie na Œl¹sku.
Po II wojnie œwiatowej odmiany nie by³y zalecane do nasadzeñ, choæ amatorsko nadal na niewielk¹ skalê rozmna¿ane - szczególnie na terenie Dolnego Œl¹ska. "Gubiñska Czarna" wróci³a do ³ask i uprawy amatorskiej po
"odkryciu" jej w Komorowie ko³o Œwidnicy (nosi³a nawet przez pewien czas
nazwê "Komorowska") i opisaniu przez J. Rembacza. I tê w³aœnie odmianê
czereœni mo¿emy (tak przynajmniej wnioskujê ze zdjêæ) spotkaæ w ofertach
szkó³karskich. A co z wiœni¹ "Gubeñsk¹"? By³a spotykana w starych, poniemieckich sadach towarowych, czasem w ogrodach przydomowych - obecnie
trudno siê na ni¹ natkn¹æ. Parê lat temu w jednej z niemieckich szkó³ek
Gerharda Baumgartnera ko³o Nöham. Rozmna¿ana jest pod niew³aœciw¹
nazw¹ "Gubens Ehre" (a to faktycznie jest "Gubeñska").

Wiœnia Gubeñska
Ró¿nice i podobieñstwa.
Je¿eli chodzi o wzrost drzew - wiœnia "Gubeñska" roœnie œrednio silnie
(jak na wiœnie). "Gubiñska Czarna" - silnie (jak na czereœnie)... ró¿nica jest
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wiêc widoczna na pierwszy rzut oka.
Odmiana wiœni tworzy korony kuliste, lekko zwisaj¹ce (szczególnie w
starszym wieku) - czereœnia z kolei kuliste, pó³ wzniesione. Obie wchodz¹ w
okres owocowania mniej wiêcej
w 4. roku po posadzeniu, owocuj¹ corocznie i
doœæ obficie. Podobnie jest z wytrzyma³oœci¹
drzew na mróz obie odmiany s¹
dostatecznie wytrzyma³e. Wa¿na
jednak ró¿nica
polega na tym, ¿e
"Gubiñska Czarna" (czereœnia)
Wiœnia Gubeñska
charakteryzuje
siê bardzo wczesnym terminem kwitnienia (jedna z najwczeœniej kwitn¹cych odmian) - przez co jej kwiaty s¹ czêsto uszkadzane przez wiosenne
przymrozki. Je¿eli chodzi o podatnoœæ na choroby... "Gubiñska Czarna" jest
prawie w ogóle nie podatna na raka bakteryjnego - wiœnia "Gubeñska" charakteryzuje siê œredni¹ podatnoœci¹ (nie nadaje siê absolutnie na gleby ciê¿kie i podmok³e).
Owoce... odmiana wiœni ma owoce kuliste, œredniej wielkoœci (bardzo
zbli¿one wielkoœci¹ i mas¹ do "£utówki") - czereœnia z kolei doœæ du¿e ok. 6,5
g (choæ s³ysza³em i o 8-9 g i jestem w stanie w to uwierzyæ), kszta³tu sercowatego. Skórka owoców odmiany "Gubeñska" jest cienka, delikatna, koloru
- jak go okreœlam - "brudno ceglastego" (nie jest to ciemnowiœniowy tak do
koñca - mimo, ¿e skórka jest b³yszcz¹ca), czereœnia "Gubiñska Czarna" z
kolei (jak nazwa wskazuje) ma owoce br¹zowo-czarne (u¿ywa siê bardzo
trafnego okreœlenia - smoliste), skórka jest mocna, doœæ gruba, z intensywnym po³yskiem. WyraŸn¹ ró¿nicê zaobserwujemy, patrz¹c na zag³êbienie
szypu³kowe. U czereœni jest g³êbokie, u wiœni - p³ytkie, s³abo zaznaczone.
Mi¹¿sz wiœni "Gubeñska" jest ciemnoczerwony z wyraŸnym ¿y³kowaniem,
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dobrze odchodzi od pestki (choæ takie pojedyncze ¿y³ki zostaj¹ jakby przyczepione), sok barwny, czerwony, pestka ma³a, kulista, bardzo charakterystycznie umiejscowiona "u góry" owocu. U czereœni "Gubiñska Czarna" mi¹¿sz
jest bardzo ciemny, zwarty, Ÿle odchodzi od pestki. Pestka z kolei jest du¿a,
umiejscowiona centralnie, pêkata, owalna, z bardzo wyraŸnym szwem bocznym. Smak - obie odmiany uznaje siê za deserowe. Wiœnia jest s³odka z
delikatnym kwaskowatym posmakiem, czereœnia s³odka a¿ do przesady.

Czereœnia Gubiñska Czarna
Ostatnia ró¿nica to termin dojrza³oœci zbiorczej owoców. Wiœnia "Gubeñska" dojrzewa w 4 tygodniu dojrzewania i zaliczana jest do odmian wczesnych wiœni. Owoce czereœni "Gubiñska Czarna" zbieramy pod koniec 6
tygodnia wiêc - jak kto woli - mo¿e byæ odmian¹ œredniowczesn¹ lub lepiej póŸn¹ czereœni.
Warto te¿ przy okazji wspomnieæ o jeszcze jednym aspekcie zwi¹zanym z
tymi odmianami. O planach utworzenia Ogrodu Transgranicznego na Wzgórzach Gubiñskich, w którym to, obok wielu roœlin i gatunków lokalnych
znajd¹ siê równie¿ regionalne i tradycyjne odmiany drzew owocowych.
Coœ wiêcej na ten temat? Zachêcam - jeden z ciekawszych opisów obu
odmian znaleŸæ mo¿na w "Atlasie czereœni i wiœni" autorstwa J. Rembacza,
W. Dziêcio³a, A. Rejmana (w wydaniu z 1983 r. s¹ obie odmiany). Charakterystykê czereœni "Gubiñska Czarna" odnaleŸæ mo¿na w ka¿dej publikacji
dotycz¹cej pomologii.
T.B
Literatura tematu.
Böttner J,. Poenicke W. 1936: Praktisches Lehrbuch des Obstbaues. Gartenbau
Verlag Trowitzsch & Sohn Frankfurt/Oder.
Heine C. 1941: Die Sauerkirsche - im Erwerbs-, haus-, Klein- und Siedlergarten.
Gartenbauverlag Trowitzsch & Sohn Frankfurt/Oder-Berlin
Krausch H. D. 1998: Bemerkenverte Bäume in Gubener Land. GHK 41. Güben.
Krausch H. D. 2005: Von 200 Jahren - Gründung der Pomologischen Gesselschaft.
GHK 49. Güben.
Trenkle R. 1943: Obstbau - Lehrbuch. Verlag von Rud. Bechtold & Comp. Wiesbaden
Tekst opracowany na podstawie w¹tku internetowego forum dyskusyjnego.
Czerecha - gubeñska, autor - pomolog.
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Na tej cyklicznie ukazuj¹cej siê od kilku lat stronie naszego Biuletynu
SPZG staramy siê Szanownym Czytelnikom przybli¿yæ osoby niezwyczajne. Czêsto ma³o znane, ale tak wiele znacz¹ce kiedyœ w ¿yciu miasta. Goœci³y na tej stronie osoby powszechnie znane nie tylko w Gubinie, ale i w kraju, urodzone lub zwi¹zane z Ziemi¹ Gubiñsk¹.
Do grona osób niezwyczajnych mo¿na œmia³o zaliczyæ Honorowych
Obywateli Gubina. Pierwszy tytu³ Rada Miejska nada³a 19 grudnia 1991
roku Horstowi Lecke, burmistrzowi Laatzen. Przez 20 lat nadano ten
tytu³ osiemnastu obywatelom nie tylko Gubina. Poniewa¿ nigdzie nie
publikowano ich ¿yciorysów, chcielibyœmy w ten sposób przybli¿yæ te
postacie i dokonania.
O kolejnoœci decyduj¹ mo¿liwoœci pozyskania materia³u.

Ks. Zbigniew Samociak
Zbigniew Józef Samociak s. Stanis³awa i
Danuty z d. Goj¿ewska urodzi³ siê 7 marca
1960 roku w Gorzowie Wielkopolskim.
Absolwent II Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Gorzowie Wielkopolskim w roku 1979r.
Ukoñczy³ Wy¿sze Seminarium Duchownego w Goœcikowie-Parady¿u. Wyœwiêcony przez
biskupa Wilhelma Plutê w katedrze gorzowskiej 26 maja 1985.
Pracê magistersk¹ napisa³ na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim na wydziale teologicznym z teleologii moralnej pt. "Zasady moralne w sprawowaniu w³adzy w nauczaniu
Jana Paw³a II".
Po rocznej pracy duszpasterskiej jako wikariusz w Zielonej Górze w parafii
pw. œw. Jadwigi Œl¹skiej biskup skierowa³ go od 1 paŸdziernika 1986r. na studia
magisterskie z socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku akademickim 1990-1991 by³ na stypendium naukowym na Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech w ramach studiów doktoranckich. Równoczeœnie kontynuowa³ kurs doktorancki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do 1993r.
Od wrzeœnia 1991r. do lipca 1999 by³ duszpasterzem akademickim w Gorzo-
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wie Wielkopolskim oraz wyk³adowc¹ socjologii religii i Katolickiej Nauki Spo³ecznej na Gorzowskiej Sekcji Papieskiego Fakultetu Teologicznego i w Diecezjalnym
Studium nad Ma³¿eñstwem i Rodzin¹ im. bp. Wilhelma Pluty.
W lipcu 1999 zaczyna duszpasterzowanie jako proboszcz najpierw w O³oboku
przez okres dwóch lat a póŸniej w Gubinie.
Ksi¹dz Zbigniew obj¹³ Parafiê Rzymsko-Katolick¹ pw. Trójcy Œwiêtej w Gubinie 22 sierpnia 2001 roku.
W Gubinie dom parafialny przy ul. Królewskiej nr 1 oraz Dom Katechetyczny
têtni³ ¿yciem duszpasterskim, charytatywnym, przepe³nionym uœmiechem i radoœci¹ bij¹c¹ na spotkanie z ka¿dym cz³owiekiem. Takim zosta³ zapamiêtany i
wspominany zawsze w Gubinie.
W sierpniu 2008 r. przewodnicz¹cy Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miejskiej w Gubinie Zygfryd Gwizdalski z³o¿y³ w imieniu klubu
wniosek o nadanie tytu³u Honorowego Obywatela Miasta Gubina ksiêdzu Zbigniewowi Samociakowi uzasadniaj¹c miêdzy innymi: "Od pocz¹tku swojej pracy
na terenie naszego miasta ksi¹dz Samociak, rozumiej¹c potrzeby spo³ecznoœci lokalnej w zakresie szeroko rozumianej pomocy spo³ecznej, zaanga¿owa³ siê w realizacjê ró¿norodnych przedsiêwziêæ w tym zakresie. Przede wszystkim silny nacisk
po³o¿y³ na tworzenie systemu opieki nad dzieæmi w ramach œwietlicy profilaktyczno-wychowawczej. Œwietlica taka funkcjonuje w Domu Katechetycznym od paŸdziernika 2001 r.
Ksi¹dz Samociak du¿e znaczenie przywi¹zywa³ do zapewnienia form aktywnego wypoczynku równie¿ dzieciom ze œwietlicy i spoza niej. Organizowa³ w tym
celu letnie kolonie i pó³kolonie, wyjazdy weekendowe oraz wycieczki w trakcie
roku szkolnego (...)
Reaguj¹c na potrzeby œrodowiska, w którym pracowa³, ksi¹dz Samociak podejmowa³ wci¹¿ nowe inicjatywy na rzecz najbardziej potrzebuj¹cych, takie jak:
coroczne zbiórki odzie¿y i artyku³ów spo¿ywczych na rzecz najubo¿szych, zbiorki
pieniê¿ne na rzecz Zak³adu Opiekuñczo-Leczniczego w Gubinie, przekazywanie
artyku³ów spo¿ywczych osobom ubogim, organizowanie w okresie jesienno-zimowym œniadañ dla dzieci przed rozpoczêciem zajêæ szkolnych.
Wspó³pracuj¹c z w³adzami samorz¹dowymi Gubina w zakresie rozwi¹zywania istotnych problemów naszej spo³ecznoœci, ksi¹dz Samociak wyst¹pi³ z inicjatyw¹ prowadzenia w Domu Katechetycznym jad³odajni dla osób najubo¿szych,
bezdomnych i dotkniêtych chorob¹ alkoholow¹. Zadanie to - wspó³finansowane z
bud¿etu miasta - realizowane jest przez parafiê rzymsko-katolick¹ pw. Trójcy
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Œwiêtej od stycznia 2002.
Anga¿uj¹c siê w przedsiêwziêcia charytatywne ksi¹dz Samociak dba³ jednoczeœnie o rozwój intelektualny mieszkañców Gubina, podejmuj¹c siê w tym celu
organizacji w koœciele koncertów muzycznych, inscenizacji, wystaw plastycznych.
Ksi¹dz Zbigniew Samociak da³ siê poznaæ naszym mieszkañcom jako inicjator wielu przedsiêwziêæ s³u¿¹cych integracji polsko-niemieckiej takich, jak nabo¿eñstwa ekumeniczne czy miêdzynarodowe koncerty muzyczne. Z ogromnym
oddaniem zaanga¿owa³ siê w tworzenie fundacji "Fara Gubiñska - centrum
spotkañ polsko-niemieckich”, maj¹cej na celu przywrócenie œwietnoœci koœcio³owi farnemu w Gubinie. Obecnie ksi¹dz Samociak wchodzi w sk³ad Rady Fundacji. (…) Ksi¹dz Samociak zapisa³ siê w pamiêci mieszkañców Gubina jako cz³owiek w pe³ni oddany œrodowisku, w którym przysz³o mu ¿yæ i pracowaæ, cz³owiek ogromnej spo³ecznej wra¿liwoœci i otwartego serca. Maj¹c na uwadze ca³okszta³t dzia³alnoœci ksiêdza Zbigniewa Samociaka z przekonaniem nale¿y stwierdziæ, ¿e jest osob¹ w pe³ni zas³uguj¹c¹ na zaszczyt honorowego obywatelstwa
naszego miasta".
Celem œwietlicy profilaktyczno-wychowawczej jest opieka pozaszkolna nad
dzieæmi, pomoc ¿ywnoœciowa w tym wydawanie gor¹cych, bezp³atnych posi³ków, tworzenie warunków do nauki w³asnej, rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ, eliminowanie zachowañ niepo¿¹danych w relacjach spo³ecznych. Nowatorskim rozwi¹zaniem jest zaanga¿owanie w prace œwietlicy, dziêki umiejêtnym
zabiegom ks. Samociaka m³odzie¿y szkó³ œrednich. Stwarza to niepowtarzaln¹
szansê wdro¿enia m³odych ludzi w pracê spo³eczn¹ i kszta³towania ich wra¿liwoœci na potrzeby drugiego cz³owieka.
Ks. Zbigniew Samociak przywi¹zuje du¿e znaczenie do zapewnienia ró¿norodnych form aktywnego wypoczynku dzieciom i m³odzie¿y z terenu ca³ej gminy. Organizowa³ w tym celu letnie kolonie i pó³kolonie, wyjazdy weekendowe i
wycieczki w trakcie roku szkolnego (m.in. Ko³obrzeg, Trzêsacz, Sêkowice).
W ramach swojej dzia³alnoœci nie zaniedbywa³ równie¿ intelektualnego i
duchowego rozwoju spo³ecznoœci miasta i gminy, podejmuj¹c w tym celu organizacje koncertów muzycznych w Koœciele pw. Trójcy Œw., nieodp³atnych wyjazdów na przedstawienia teatralne, organizacji inscenizacji, wystaw plastycznych.
W krêgu zainteresowañ ks. Samociaka znajduj¹ siê dzieci niepe³nosprawne,
dla których z inicjatywy ksiêdza organizowane s¹ raz w miesi¹cu specjalne
spotkania.
Œrodowisko w którym pracowa³ ks. Samociak, w wyniku niekorzystnych
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zjawisk spo³ecznych (36 % bezrobocie) ulega³o pog³êbiaj¹cej siê pauperyzacji.
Reakcj¹ ksiêdza na to zjawisko by³y podejmowane nowe inicjatywy: corocznie
prowadzone zbiórki odzie¿y i artyku³ów spo¿ywczych na rzecz najubo¿szych,
zbiórki pieniêdzy na rzecz zak³adu opiekuñczo-leczniczego w Gubinie, zbiórki
pieniêdzy na zakup podrêczników i przyborów szkolnych dla uczniów najubo¿szych, zbiórki pieniêdzy i zabawek dla Domu Dziecka w Chociulach, przekazanie przed Wigili¹ Bo¿ego Narodzenia artyku³ów spo¿ywczych dla osób najubo¿szych, zbiórki pieniêdzy w ramach ogólnopolskiej akcji na rzecz stypendiów dla
uzdolnionej m³odzie¿y, organizowanie w okresie jesienno-zimowym posi³ków dla
dzieci przed rozpoczêciem zajêæ szkolnych.
Ks. Samociak dostrzegaj¹c istniej¹ce w mieœcie potrzeby wyst¹pi³ z inicjatyw¹ wsparcia w³adz miejskich w rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych poprzez prowadzenie jad³odajni dla osób najubo¿szych, bezdomnych i dotkniêtych
chorob¹ alkoholow¹. Pomoc ta organizowana jest przez okres ca³ego tygodnia.
Przejawem integracyjnych starañ ksiêdza by³o dzia³anie na rzecz prze³amywania negatywnych stereotypów narodowoœciowych przez uwra¿liwianie swoich parafian na nieszczêœcia s¹siadów zza Nysy. Celowi temu s³u¿y³a zbiórka
pieniêdzy na rzecz niemieckich powodzian.
We wspó³pracy z samorz¹dowcami kierowa³ siê trosk¹ o cz³owieka w kontekœcie ca³ego miasta i jego osobistego ¿ycia. Z racji strefy granicznej mia³ wiele
spotkañ na p³aszczyŸnie ekumenicznej i pojednania miedzy Polakami i Niemcami, co sprawi³o, ¿e czêste kontakty przerodzi³y siê w autentyczn¹ przyjaŸñ.
Ocenia³, wyje¿d¿aj¹c z Gubina, ¿e to co najwa¿niejsze to dzia³o siê w sercach
ludzkich i to bêdzie procentowa³o na d³ugie lata.
Trzydziestego pierwszego lipca 2005 r., po czterech latach, pos³ugê duszpastersk¹ zakoñczy³ proboszcz parafii pw. Trójcy œwiêtej ks. Zbigniew Samociak.
Cztery lata, krótki czas, ale jak¿e wpisany w historiê i dokonania. Prawie czterogodzinne po¿egnanie. z udzia³em w³adz samorz¹dowych, wiernych, przedstawicielami policji, stra¿y po¿arnej, na wieczornej, niezwykle uroczystej Mszy
œw. najlepiej œwiadczy³o o zas³ugach proboszcza dla Gubina. Pierwsze s³owa
do Biskupa Ordynariusza po nominacji na "wy¿sze stanowisko" - jak stwierdzi³ ks. Zbigniew w wywiadzie dla Wiadomoœci Gubiñskich brzmia³y: "Jestem w Gubinie tylko cztery lata, jest jeszcze tutaj tyle do zrobienia i jest to mo¿liwe, bo tu w Gubinie s¹ wspaniali ludzie".
Ksi¹dz Z. Samociak zosta³ wyró¿niony tytu³em Lubuszanin Roku 2003. Wnioskodawc¹ by³ Zarz¹d Porozumienia Prawicy Ziemi Gubiñsko-Kroœnieñskiej, któ-
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ry we wniosku z 17 grudnia, podkreœli³ m.in., ¿e w roku 2003 na wniosek w³adz
samorz¹dowych Miasta Gubina, Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej Jerzy Hausner uhonorowa³ ks. Zbigniewa Samociaka nagrod¹ specjaln¹ - Listem Gratulacyjnym za wybitne, nowatorskie rozwi¹zania w zakresie pomocy spo³ecznej oraz
inicjatywy s³u¿¹ce integracji ludnoœci polskiej i niemieckiej.
W 2005 r. biskup Adam Dyczkowski wyznaczy³ ks. Zbigniewa na proboszcza
parafii katedralnej pw. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny w Gorzowie.
Zbigniew Samociak proboszczem w katedrze by³ siedem lat. By³ duchownym
opiekunem Wspólnoty ¯ywego Ró¿añca, Wspólnoty Wiara i Œwiat³o, Klubu Inteligencji Katolickiej i Parafialnego Zespó³ Caritas.
Za co gorzowianie pamiêtaj¹ szefa najwa¿niejszego koœcio³a w diecezji? Gorzowianie zachwycali siê tym, ¿e wiele zrobi³ w katedrze. Podœwietli³ œwi¹tyniê z
zewn¹trz, mo¿na zwiedzaæ wie¿ê. Mówi³ piêkne kazania, uroczystoœci nabra³y
charakter muzyczny, liturgia sta³a siê bogatsza w œpiewy i muzykê, czêœciej organizowano ró¿ne pielgrzymki.
Jednym z ostatnich dokonañ ks. Samociaka by³o sprowadzenie do koœcio³a
katedralnego relikwii Jana Paw³a II (do œwi¹tyni uroczyœcie wprowadzono relikwiarz z fragmentem zbroczonej krwi¹ papie¿a sutanny). Otwartych ramion ksiêdza
Zbigniewa doœwiadczyli tak¿e dziennikarze obywatelscy portalu spo³ecznoœciowego Moje Miasto Gorzów. Gdy w lutym 2011 r. organizowali tam Foto Day (imprezê, dziêki której zwyk³y œmiertelnik mo¿e wejœæ z aparatem fotograficznym w
niezwyk³e miejsca), proboszcz katedry otworzy³ im drzwi i na katedraln¹ wie¿ê, i
do zakrystii.
Decyzj¹ ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bpa Stefana Regmunta
1 sierpnia 2012 r. powróci³ do powiatu kroœnieñskiego na proboszcza parafii pw.
Jadwigi Œl¹skiej. Wówczas skomentowa³: - Jestem kap³anem, który lubi zmiany i
Krosno Odrzañskie przyjmujê jako nowe wyzwanie oraz kolejny krok na mojej
kap³añskiej drodze.
Ksi¹dz Zbigniew Samociak jest wci¹¿ aktywny, zawsze w akcji i skuteczny. W
parafii ci¹gle coœ siê dzieje, kreuj¹ siê nowe pomys³y, przedsiêwziecia. Bardzo
serdecznie, czule i mile wspomina nasze miasto Gubin, Ziemiê Gubiñsk¹, jej mieszkañców. Jest dumny z tego, ¿e móg³ byæ tutaj duszpasterzem.
W styczniu 2013 r. Klub Kobiet Niezale¿nych, kierowany przez Kaœkê Janinê
Izdebsk¹, uhonorowa³ ksiêdza Samociaka statuetk¹ i z³otym serduszkiem jako
"Cz³owieka z Sercem".
Wies³aw £abêcki

