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Jedna z najwiêkszych organizacji pozarz¹dowych Gubina, Stowarzysze-
nie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej, zebra³o siê 22 maja na dziedziñcu Izby
Muzealnej, by dokonaæ podsumowania ubieg³ej kadencji i wybraæ nowe w³a-
dze stowarzyszenia. Prezes Stefan Pilaczyñski otworzy³ obrady, stwierdza-
j¹c na podstawie listy obecnoœci ich prawomocnoœæ.

Pogoda by³a wzglêdna, wiêc porz¹dek obrad realizowano pomyœlnie pod
przewodnictwem Janiny Izdebskiej, która ma g³os na tyle donoœny, ¿e nie
da³a siê zag³uszyæ przeje¿d¿aj¹cym motocyklom i wszyscy j¹ s³yszeli. Nie-
stety nie mo¿na tego powiedzieæ o wszystkich, którzy wystêpowali progra-
mowo. Wtedy wybrano statutowe komisje, protokolantów i debatowano.

Prezes Stefan Pilaczyñski szczegó³owo przedstawi³ sprawozdanie spisa-
ne na 8 stronach. Zapewne zadowoli³ wszystkich, bo pytañ nie by³o. Roman
Niparko w imieniu Komisji Rewizyjnej postawi³ wniosek o udzielenie abso-
lutorium zarz¹dowi, które zosta³o udzielone jednomyœlnie. Przyjêto 5 no-
wych cz³onków.

Dyskusjê rozpocz¹³ znany dzia³acz spo³eczny i erudyta, zas³u¿ony dla
Gubina Zygfryd Gwizdalski. Po nim wiele wnieœli do programu: Jerzy Czaba-

Przyjaciele wybrani
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tor, honorowy prezes stowarzyszenia, jak równie¿ Józef Kuta, Jan Skóra i
Gra¿yna Dymarczyk.

Dyskutowano zgodnie z programem do chwili, kiedy Oleg Sanocki zg³osi³
wniosek o rozpoczêcie wyborów i przeniesienie dalszej dyskusji na czas póŸ-
niejszy. I tak siê sta³o, aczkolwiek nie bez pewnych meandrów i wyjaœnieñ.
Ktoœ siê trochê pogubi³, ktoœ czegoœ nie zrozumia³, byæ mo¿e ze wzglêdu na
ha³as przeje¿d¿aj¹cych motocykli. Ale wszystko wyprostowano i wrócono do
normalnoœci. Wybrano zarz¹d w sk³adzie: Stefan Pilaczyñski - prezes, Urszu-
la Kondracik - sekretarz, Janina Lisiak - skarbnik, Tadeusz Buczek - spo³ecz-
ny opiekun Izby Muzealnej i Stanis³aw Bilicz - cz³onek zarz¹du.

Wnioski i propozycje programu na 2015 rok przedstawi³a G. Dymarczyk.
Przyjêto je bez zastrze¿eñ. Bukietem piêknych ró¿ i upominkiem ksi¹¿kowym
w imieniu zebranych po¿egna³a Wies³awa £abêckiego - dotychczasowego se-
kretarza stowarzyszenia Krystyna Kaczmarek.

Kawa i herbata w czasie obrad by³y ogólnie dostêpne, to pozosta³o tylko
spo¿ycie chleba z dobrym domowym smalcem i kiszonym ogórkiem, które przy-
gotowali Pañstwo Olga i Jan Ficnerowscy, a sprawnie serwowa³a Jadwiga
Warzyñska z kole¿ankami. Wybory uwiarygodni³a jeszcze swym wierszykiem-
rymowank¹ Maria Bronowska i w tej dobrej atmosferze, wszyscy "happy"
pod¹¿ali do domowych pieleszy. (Ols)

Nowo przyjêtym w szeregi SPZG prezes S.Pilaczyñski wrêczy³ legitymacje. Na pierwszym
planie Wanda Hasiuk
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W niecodzienny sposób spêdzili sobotnie popo³udnie 16 maja 2015 cz³on-
kowie SPZG. Wziêli udzia³ w spotkaniu poœwiêconym 70. letniej historii
naszego miasta. I nie by³o by w tym nic dziwnego, gdyby nie miejsce spotka-
nia. Otó¿ prelekcja zosta³a wyg³oszona w jednej z sal wie¿y koœcio³a farnego.
Prelekcjê przygotowa³ sekretarz SPZG Wies³aw £abêcki. Przedstawi³ dzie-
je miasta i jego mieszkañców na przestrzeni lat 1945 - 2015. W ciekawym
tekœcie przedstawi³ pierwsze lata kszta³towania siê w³adzy i struktur miej-
skich, problemy powojenne jego mieszkañców, wk³ad Armii Radzieckiej i
szabrowników w destrukcjê miasta zmêczonego trzema miesi¹cami walk,
wzloty i upadki miasta, a tak¿e jego dzieñ dzisiejszy.

Nale¿y dodaæ, ¿e uczestnikami spotkania byli tak¿e Niemcy i dla nich
organizatorzy przygotowali prezentacjê w jêzyku niemieckim. Uczestnicy
spotkania mieli ponadto okazjê wspi¹æ siê na sam szczyt wie¿y i spojrzeæ na
miasto z wysokoœci prawie 60 metrów.

To ciekawe przedsiêwziêcie zrealizowano w ramach projektu Stowarzy-
szenia Wspieraj¹cego Odbudowê Fary i Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej. (sp)

Widok na salê podczas wyk³adu

70. lat polskiego Gubina
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Poni¿szy tekst jest wyst¹pieniem Wies³awa £abêckiego na spotkaniu
zorganizowanym przez Stowarzyszenie wspieraj¹ce Odbudowê fary i
Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej 22 maja 2015 w wie¿y ko-
œcio³a farnego w Gubinie.

70 lat Gubina 1945 - 2015
BENEFICJENTEM ZOSTA£ ZWI¥ZEK RADZIECKI

Na konferencji w Ja³cie (4-11 lutego 1945) zwanej Konferencj¹ Krymsk¹
sprecyzowano, jak bêdzie wygl¹da³a zachodnia granica Polski wzd³u¿ Odry
i Nysy. Kwesti¹ by³a tylko, która Nysa - K³odzka czy £u¿ycka? Na spotka-
nie przywódców koalicji antyniemieckiej (tzw. Wielkiej Trójki): Józefa Stali-
na, Winstona Churchilla i Delano Roosevelta postanowiono, ¿e:

- Polska utraci³a Kresy Wschodnie na rzecz Zwi¹zku Radzieckiego;
- rekompensatê dla Polski ustanowiono w postaci dotychczasowych ziem

niemieckich Pomorza Zachodniego, Prus Wschodnich i Œl¹ska;
- ZSRR otrzyma³ "zwierzchnictwo" nad Polsk¹ i jedn¹ trzeci¹ Niemiec;
- podjêto decyzjê transferu ludnoœci pomiêdzy pañstwami (m.in. prze-

siedlenie Niemców).
Przy okazji warto przypomnieæ, ¿e na konferencji w Poczdamie, spotka-

niu przywódców koalicji antyhitlerowskiej 17 lipca - 2 sierpnia 1945 r., przyjêto
miêdzy innymi radziecki program w kwestii wschodniej granicy Niemiec.
Polacy nie mieli nic do
gadania, w tym, w spra-
wie przejêcia miasta
Gubina.

Po zdobyciu miasta
Guben i powiatu przez
Armiê Radzieck¹ 24
kwietnia 1945 r., miesz-
kañcy miasta zaczêli
wracaæ do swoich do-
mostw. Do pierwszej de-
kady czerwca 1945 mia-
stem w³ada³  radziecki Czerwiec 1945 roku. Widok zniszczonego centrum miasta.
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komendant wojenny i urzêdnicy niemieccy.

Na Ziemi Lubuskiej w swoich domostwach pozosta³o oko³o 30 procent
Niemców, na ogó³ kobiety, dzieci i starcy. Wyludnienie miast i wsi Ziemi
Lubuskiej by³o znacznie wy¿sze ni¿ miejscowoœci w Prusach Wschodnich,
na Œl¹sku czy te¿ Pomorzu Zachodnim. Liczba pozosta³ych w swoich do-
mach Niemców nie by³a jednakowa w poszczególnych powiatach. Najwiêk-
sze wyludnienie nast¹pi³o w powiecie kroœnieñskim, w którym pozosta³o
zaledwie 8 procent ludnoœci, szprotawskim i ¿agañskim - 15-20 procent. W
czêœci powiatu gubiñskiego na wschód od Nysy £u¿yckiej w swoich domach
pozosta³o 12 procent ludnoœci niemieckiej.

Po przejœciu frontu czêœæ osób powróci³a do dawnych miejsc zamieszka-
nia. St¹d te¿ liczba Niemców w poszczególnych miastach i wsiach powiatów
po³o¿onych na prawym brzegu Odry i Nysy £u¿yckiej ponownie wzros³a,
chocia¿ ju¿ nigdy nie zbli¿y³a siê nawet do przedwojennego stanu. W powie-
cie gubiñskim mieszka³o w tym czasie 30 procent, zaœ w prawobrze¿nej
czêœci Gubina zaledwie 5 procent ludnoœci niemieckiej w porównaniu ze
stanem z 1939 roku. W koñcu maja 1945 r. w polskiej czêœci miasta miesz-
ka³o 1 500 Niemców, w powiecie gubiñskim - oko³o 6 500. Z dniem 8 maja
1945 r. powracaj¹ca ludnoœæ zaczyna porz¹dkowaæ zniszczon¹, wschodni¹
czêœæ miasta, dawne centrum. W Gubinie zatrudniono specjalistów niemiec-
kich do uruchamiania fabryk i dlatego nie ze-
zwolono 38 rodzinom (120 osób) na wyjazd. Ko-
mendantura radziecka zatrudnia³a ponadto 150
Niemców w podleg³ych sobie urzêdach, przed-
siêbiorstwach i gospodarstwach rolnych.

W œlad za zwyciêsk¹ Armi¹ Radzieck¹ w
latach 1944-45, na zapleczu frontu zorganizo-
wano radzieckie komendantury wojskowe. Ko-
mendantem wojennym miasta zosta³ mjr Gu-
rin, który funkcjê burmistrza powierzy³ cz³on-
kowi Komunistycznej Partii Niemiec, obywa-
telowi Rzeszy Niemieckiej, Polakowi Micha³o-
wi Ratajczakowi.

Przy pomocy Niemców Rosjanie inwentary-
Micha³ Ratajczak, pierwszy
polski powojenny burmistrz
Gubina
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zowali i wywozili mienie. Czêœæ akt wytworzonych przez urzêdy, instytucje
i zak³ady przemys³owe, a zw³aszcza akta personalne, pos³u¿y³y do celów
identyfikacyjnych i zosta³y zabezpieczone przez stalinowsk¹ policjê polityczn¹
Narodnyj Komissariat Wnutriennich Die³ (NKWD). Pozosta³e, przede wszyst-
kim dokumentacjê techniczn¹ obiektów oraz akta maszyn i urz¹dzeñ, wy-
korzystano do wspomnianej inwentaryzacji mienia.  Inne, pozosta³e doku-
menty, akta przez d³ugi czas pozostawa³y bez opieki i jako „poniemieckie",
czyli „niczyje" czêsto niszczono celowo.

Co dziwne; pod patronatem czerwonoarmistów, za frontem tworzono nie-
kiedy administracjê niemieck¹, nie polsk¹. Na przyk³ad, wtedy we Wroc³a-
wiu nawet komuniœci niemieccy wierzyli, i¿ granica nie bêdzie na Odrze.

Tereny obecnie zamieszka³e przez Polaków, w tym Ziemia Gubiñska oraz
granica traktowane by³y jako tymczasowoœæ. Dopiero w dwa lata po zakoñ-
czeniu wojny, 10 kwietnia 1947 r. Rada Ministrów wyda³a uchwa³ê o przej-
mowaniu przez pañstwow¹ s³u¿bê archiwaln¹ archiwów i akt poniemiec-
kich na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych tzw. Odzyskanych...

Granica zachodnia po opuszczeniu przez Niemców obszarów obecnego
terytorium Polski traktowana by³a przez w³adze polskie jako granica fron-
towa, przez któr¹ wiod³y szlaki szpiegów, sabota¿ystów, dywersantów i ucie-
kinierów politycznych. Dzia³o siê to nawet, gdy podpisywano Uk³ad Zgorze-
lecki z 6 lipca 1950 r. i oficjalna propaganda u¿ywa³a okreœlenia "Granicy
przyjaŸni i pokoju". Cztery lata wczeœniej, bo w roku 1946, w ówczesnej
radzieckiej strefie okupacyjnej oficjalnie wystêpowa³ przewodnicz¹cy Socja-
listycznej Partii Jednoœci Wilhelm Pieck, gdzie np. na spotkaniu z m³o-
dzie¿¹ w Budziszynie oœwiadczy³, ¿e bêdzie d¹¿y³ do cofniêcia granic z Odry
i Nysy oraz czêœciowego powrotu tych terenów, które s¹ niemieckie, do Nie-
miec.

W latach czterdziestych trwa³y dewastacyjno-rabunkowe dzia³ania ¿o³-
nierzy radzieckich. Wobec ludnoœci niemieckiej i przybywaj¹cych polskich
osadników, ¿o³nierze Armii Czerwonej zachowywali siê Ÿle. Analiza aktów
prawnych wydanych przez organa Armii Czerwonej w latach 1944-45 „w
sprawie ochrony mienia polskich instytucji pañstwowych i spó³dzielczych" i
ich póŸniejsze przestrzeganie prowadzi do wniosku, ¿e ich zasadniczym ce-
lem by³o uspokojenie œwiatowej opinii publicznej - udowodni³ m.in. Zenon
Kachnicz.  Stworzono pozory legalnego dzia³ania. Rozgrabiano mienie, a
oddzia³y radzieckie ds. zdobyczy wojennych i komendantury wojenne nie
przestrzega³y ¿adnych postanowieñ, wytycznych i instrukcji. Funkcjono-
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wa³o prawo wojny. Dopiero formalnie 2 sierpnia 1945 r. zakoñczona konfe-
rencja w Poczdamie usankcjonowa³a wczeœniejsze ustalenia stref  wp³ywu,
w tym sowietyzacjê Europy Wschodniej i polsk¹  granicê na Odrze i Nysie
£u¿yckiej. Umowa polsko-sowiecka z 16 sierpnia 1945 „w sprawie wynagra-
dzania szkód wyrz¹dzonych przez okupacjê niemieck¹" stwarza³a mo¿liwoœæ
przejêcia przez Polskê czêœci mienia poniemieckiego. Nie otrzymaliœmy nic
za darmo, w zamian za „czêœæ mienia poniemieckiego" zobowi¹zaliœmy siê
dostarczaæ Zwi¹zkowi Radzieckiemu wêgiel po „specjalnych cenach". Z ksi¹¿ki
Jerzego Kochanowskiego "Zanim powsta³a NRD. Polska wobec radzieckiej
strefy okupacyjnej Niemiec 1945-1949", m.in.: „Z biegiem czasu coraz trud-
niej by³o o rewindykacjê, zw³aszcza o demonta¿e ca³ych fabryk, z przyczyn
- jak mówi³ marsza³ek Soko³owski - politycznych (czytaj: towarzyszy nie-
mieckich). Na mocy umów z ZSRR Polska otrzymywa³a tak¿e reparacje w
formie wyrobów produkowanych w radzieckiej strefie okupacyjnej. By³y one
jednak ni¿sze od strat, jakie ponosi³ nasz kraj w wyniku niekorzystnych
warunków eksportu wêgla do ZSRR. Na froncie odszkodowañ dochodzi³o do
wydarzeñ anegdotycznych. Szenic wspomina³, ¿e czasami w nocy budzi³ go
telefon radzieckiego genera³a, oferuj¹cego Polsce „jeden milion drzewek owo-
cowych”, rzecz jasna w ramach reparacji. W ramach rozliczeñ uszczêœliwio-
no Polskê dzie³ami klasyków marksizmu-leninizmu (5 mln egzemplarzy)
oraz „Krótkim kursem historii WKP(b)" w jêzyku polskim (milion egzem-
plarzy)".

Tworzenie administracji polskiej, zrêbów osadnictwa i ¿ycia spo³eczno-
politycznego na zdobytych terenach Ziemi Gubiñskiej by³o po II wojnie œwia-
towej bardzo skomplikowane. Tutaj by³ klasyczny "Dziki Zachód", gdzie
gwa³towi na ludziach towarzyszy³ powszechny wywóz mienia poniemieckie-
go albo niszczenie. Do zniszczeñ wojennych dosz³o szabrownictwo Armii
Czerwonej oraz Polaków - ¿o³nierzy i zwyk³ych ludzi. W czerwcu 1945 r.
pe³nomocnik Czes³aw Zalewski meldowa³, ¿e powiat gubiñski podlega trzem
radzieckim komendantom wojennym, z którymi praca jest bardzo utrudnio-
na. Podkreœli³: „odmawiaj¹ wszelkiej pomocy w postaci aprowizacji lub loko-
mocji. Ludnoœæ cierpi g³ód, masowo ucieka na drugi brzeg Nissy. Byd³a i
koni nie ma… Gleba biedna nadaj¹ca siê tylko pod zasiew ¿yta i ziemnia-
ków. ¯niwa mo¿na by przeprowadziæ we w³asnym zakresie, potrzebne jed-
nak wy¿ywienie i konie".

W meldunku jednej z wojskowych grup operacyjnych m. in. czytamy, ¿e
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okolice Gubina podminowane i niedostêpne. „Wsie puste, inwentarz ¿ywy i
martwy wywieziony przez wojska. Domy stoj¹ lecz ograbione, ziemia piasz-
czysta. Ka¿dy kawa³ek ziemi obsiany, zbo¿a czekaj¹ na ¿niwa… Wszêdzie
oblepione owocami sady, lecz nie ma komu zbieraæ. Poniewa¿ wojsko zajmu-
je siê ¿niwami nie wszêdzie tereny s¹ rozminowane. Do ogrodów wchodziæ
jest niebezpiecznie".

Henryk Jakubowski, osiedlony na niezniszczonej ulicy Kol³¹taja we
wrzeœniu 1945 r. wspomina³: „Wywo¿enie wszystkiego tytu³em ³upów wo-
jennych przez Rosjan, szabrownictwo uprawiane przez ludzi, czasem zaj-
muj¹cych wysokie stanowiska, doprowadzi³o Gubin do ruiny. Przecie¿ za-
k³ady Wolfa by³y kompletne, a zniszczono je doszczêtnie. Rozbieranie Gubi-
na trwa³o wiele lat, a budowanie sz³o opornie".

Warszawianka Maria Cebula, robotnica przymusowa w Lubsku, opisa³a:
"Ruscy bardzo czêsto gwa³cili, czêsto zabijali. PóŸniej w ogóle ma³o chodzi³am po
ulicach, bo siê ich ba³am". Osadnika Józefa Kasowskiego z Kumia³towic za-
strzeli³ na polnej drodze z Che³ma ¯arskiego do Mierkowa pijany czerwonoarmi-
sta.

Ju¿ w trakcie podró¿y na Ziemie „odzyskane" osadnicy polscy byli napadani
przez ¿o³nierzy radzieckich. Czerwonoarmiœci w poci¹gach kradli osadnikom
nawet rzeczy osobiste. W Gubinie dochodzi³o do czêstych napadów na transpor-
ty z osadnikami i repatriantami - podkreœli³ Z. Kachnicz. W jednym z meldun-
ków z powiatu gubiñskiego odnotowano: „W czasie roz³adowywania transportu
na stacji zachodz¹ ci¹gle wypadki odbierania osadnikom przez wojska sowiec-
kie przewo¿onego w³asnego inwentarza martwego i ¿ywego, jako pochodz¹ce
rzekomo z Niemiec. Nie brakowa³o przy tej okazji wypadków gwa³cenia kobiet".

Chyba ostatni akord absurdalnej œmierci z r¹k czerwonoarmisty w Gubinie
mia³ miejsce 26 lat po wojnie, w 1971 roku na Wzgórzach Gubiñskich. Strza³
odda³ ¿o³nierz pe³ni¹cy s³u¿bê wartownicz¹ przy stanowiskach radarowych. Od
strza³u w g³owê zginê³a dwudziestoletnia Teresa Jasiñska.

Tutaj przypominam, ¿e jednostka wojsk radiolokacyjnych Armii Radzieckiej
stacjonowa³a w Gubinie od 1956 roku (z kilkuletnia przerw¹ na Gubinek). Nie-
którzy starsi mieszkañcy pamiêtaj¹ tamtych Rosjan z obchodów ró¿nych  pol-
skich i radzieckich œwi¹t i akademii okolicznoœciowych oraz zakrapianych suto
kolacji po ich zakoñczeniu.
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OSADNICTWO POLSKIE

Pierwsze posiedzenie grupy operacyjnej (czyli w³adz powiatowych, staro-
stwa) odby³o siê 5 czerwca, ale na œwie¿ym powietrzu, bowiem urzêdnicy
niemieccy nie chcieli opuœciæ budynku i oddaæ w³adzy. Polacy weszli si³¹ i
pe³nomocnik rz¹du og³osi³ z dniem 5 czerwca 1945 r. objêcie w³adzy cywilnej
nad miastem, powiatem i mieszkañcami.

Na pocz¹tku czerwca  1945 r. szef trzeciej w³adzy tj. kolejnej grupy ope-
racyjnej z Dolnego Œl¹ska - Czes³aw Zalewski - siedzibê w³adz powiatowych
przeniós³ z Gubina do Krosna Odrzañskiego. Uzasadni³ to m.in.: „Miasto
Gubin zniszczone w 95 procentach i dlatego w³adze staroœciañskie przenie-
siono do Krosna, miasta zniszczonego w 55 procentach. Ludnoœæ cierpi g³ód,
masowo ucieka na drugi brzeg Nysy. Byd³a i koni nie ma. Na przestrzeni 20
km ci¹gn¹ siê przepiêkne lasy liœciasto-iglaste. Nie ma fachowej opieki. Prze-
mys³u nie ma. Gleba biedna, lekka, nadaje siê tylko pod zasiew ¿yta i ziem-
niaków. ¯niwa mo¿na przeprowadziæ we w³asnym zakresie, potrzebne by
by³o jednak wy¿ywienie i konie. Gubin posiada podwójn¹ milicjê - staro-
œciañsk¹ (22 osoby) i milicjê stworzon¹ przez sowieckie w³adze. Koniecznoœæ
przydzielenia samochodu i subwencji na zakup ¿ywnoœci w Poznañskiem".

Rada Ministrów zaliczy³a powiat do województwa poznañskiego dopiero
7 lipca 1945 r., zaœ w³adze okrêgu dolnoœl¹skiego z siedzib¹ w Legnicy zali-
cza³y gubiñski obwód do siebie. Oficjalnie powiat gubiñski powo³ano 28 lip-
ca 1945 r. i wtedy znikn¹³ przejœciowy twór o nazwie „powiat kroœnieñsko-
gubiñski".

Starosta gubiñski 15 lipca 1945 r. pisa³ do prze³o¿onych, i¿ komendantu-
ra polska nie ma ¿adnego wp³ywu na ¿o³nierzy a ci „rabuj¹ wszystko zbo¿e,
œwinie itp."  Prawdê pisz¹c to nikt wtedy nie potrafi³ nawet dok³adnie okre-
œliæ granic powiatu gubiñskiego i kroœnieñskiego. Problemem dla osadnic-
twa by³o te¿ pocz¹tkowe przekonanie, ¿e Ziemia Gubiñska nie mia³a nale¿eæ
do Polski, a granica przebiegaæ wzd³u¿ Odry i Bobru.

Mieszkañcy to swoista mozaika ludzka; przybysze z ró¿nymi przyzwy-
czajeniami, nawykami,  obyczajami, zainteresowaniami, pogl¹dami, doœwiad-
czeniami wojennymi. Teren zasiedlano polskimi osadnikami o ró¿nym po-
chodzeniu regionalnym. Du¿¹ czêœæ elity polskiej wymordowali Niemcy,
Rosjanie i Ukraiñcy, a przyby³a przede wszystkim ludnoœæ wiejska, mniej
wykszta³cona znalaz³a siê w nowym dla niej, odmiennym, obcym œrodowi-
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sku kulturowym. Sk³ada³y siê na nie g³ównie uk³ady przestrzenne i osiedli
wiejskich, ich zabudowa (budynki mieszkalne, gospodarcze, sakralne), urz¹-
dzenia wnêtrz mieszkalnych, wysoki poziom rolnictwa wyposa¿onego w
maszyny i narzêdzia, zmechanizowane warsztaty rzemieœlnicze, a tak¿e
odmienne przedmioty sztuki ludowej. Dla osadników by³o to obce, niczyje,
bo „niemieckie". W sumie zwracano uwagê na lepsze warunki ¿ycia w po-
równaniu z dawnym miejscem zamieszkania, choæ zw³aszcza osadnicy zza
Buga, z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej têsknili do rodzinnych stron i
wierzyli, ¿e zaistnieje mo¿liwoœæ powrotu na ojcowiznê.

Z rozwi¹zaniem kwestii ludnoœciowej w powojennej Polsce wi¹za³o siê
wysiedlenie Niemców. Odbywa³o siê ono w kilku etapach. W pierwszym,
przypadaj¹cym jeszcze przed konferencj¹ w Poczdamie, wypêdzono g³ównie
z przygranicznych powiatów oko³o 500 tys. Niemców.

Akcjê przeprowadzi³o Wojsko Polskie w czerwcu i lipcu 1945 roku.  20
czerwca 1945 r. ¿o³nierze polecili Niemcom opuœciæ Gubin, czyli mieszkañ-
ców wypêdzono, ale w Niemieckiej
Republice Demokratycznej tego s³o-
wa nie u¿ywano, lecz zast¹piono je
innym „przesiedlono". Wed³ug da-
nych niemieckich, Wojsko Polskie
wypêdzi³o 13 500 osób (oczywiste, ¿e
mog³o to nast¹piæ tylko po uzgodnie-
niu z wojskowymi w³adzami radziec-
kimi, które faktycznie rz¹dzi³y).
Wiele z nich pozosta³o na zachodnim
brzegu Nysy w nadziei na powrót do
domu.

Wypêdzenie ludnoœci niemieckiej
latem 1945 roku wi¹za³o siê z plana-
mi osiedlenia w przygranicznych po-
wiatach wzd³u¿ Odry i Nysy £u¿yc-
kiej demobilizowanych polskich ¿o³-
nierzy i ich rodzin. Mieli oni tworzyæ
zbiorowoœæ gotow¹ do pierwszego
przeciwstawienia siê ewentualnemu
ponownemu zagro¿eniu ze strony Nie-

Osadnicy wojskowi - fotografia wykonana
w Gubinie.
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miec. Osadnictwo cywilne wstrzymano po rozkazie Naczelnego Wodza z 3
czerwca 1946 r. przeznaczaj¹c powiat gubiñski pod osadnictwo wojskowe.

W Gubinie w latach 1945-46 obowi¹zywa³a godzina policyjna od 22.00 do
6.00. Istnia³ zakaz poruszania siê po ulicach przyleg³ych do rzeki Nysy.
Niepewnoœæ mieszkañców co do decyzji konferencji w Poczdamie w sprawie
przynale¿noœci Ziem Zachodnich do Polski podsyca³y wrogie okrzyki i od-
gra¿anie siê Niemców po drugiej stronie rzeki, przed³u¿aj¹ca siê dzia³alnoœæ
Urzêdu Likwidacyjnego i rozbiórka domów.

Karol Szymañski, który osiedli³ siê w Gubinie w po³owie kwietnia 1946
r. powiedzia³: „- Powiatowy Urz¹d Repatriacyjny przydziela³ gospodarstwa
na wioskach. Ja chcia³em zamieszkaæ w Gubinie i wybra³em dom przy ul.
Bema, blisko dworca kolejowego. Mówiono, i¿ Niemcy nas wygoni¹, wiêc
pomyœla³em, ¿e w razie czego bêdê mia³ blisko do miejsca ewakuacji”.

Okres osadnictwa i umacniania siê polskiej administracji to ogrom naj-
przeró¿niejszych trudnoœci. A jak mo¿na by³o prze¿yæ, gdy np. w styczniu
1946 r. zapotrzebowanie na mleko i miêso pokryto w Gubinie tylko w 25%.

Spis z 14 lutego 1946 r. wykaza³ 3 783 mieszkañców miasta (przebywa³o
jeszcze 526 Niemców).  We wrzeœniu 1945 r. przy odbudowie torów w Gubi-
nie pracowa³o 79 Polaków i 34 Niemców. Wed³ug oceny polskich w³adz w
1952 r. w powiecie gubiñskim mieszka³o zaledwie 24 Niemców. Ostania au-
tochtonka mieszkaj¹ca w Gubinie przy ul. Œwierczewskiego (Kleine Teich-
bornstraße), Niemka Urszula Ropela, zmar³a 6 grudnia 2010 roku.

Polskiemu przesiedleñcowi z Rzeczypospolitej wolno by³o zgodnie z umo-
wami zabraæ dwie tony baga¿u na rodzinê. Wielu rzeczy nie mogli jednak
zabraæ, czêœæ byd³a zabijano po drodze z powodu fatalnej aprowizacji, pod-
czas przejazdu przez Ukrainê, Bia³oruœ, Litwê, ale i Polskê (zw³aszcza przez
„Ziemie Odzyskane") przesiedleñcy stale byli nara¿eni na rabunki ze strony
Armii Czerwonej lub zwyk³ych bandytów. Nieraz tracili nie tylko ca³y doby-
tek, lecz i ¿ycie.

Powiatowy Urz¹d Repatriacyjny marnie sobie poczyna³, aby pomóc osad-
nikom np. trzy lata po wojnie posiada³ dwa samochody, z regu³y bêd¹ce w
remoncie. Urz¹d ten  bardziej s³u¿y³ stalinowskiej policji politycznej, czyli
Powiatowemu Urzêdowi Bezpieczeñstwa Publicznego.

W powiecie gubiñskim w 1950 roku mieszka³y 13 322 osoby, w tym 4 329
w samym Gubinie i 8 973 na wsiach. Stanowi³o to niespe³na 35 procent
stanu ludnoœci powiatu sprzed I wojny œwiatowej. Powiat gubiñski by³ za-



14  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

tem wyraŸnie niedoludniony, przy czym dotyczy³o to zw³aszcza samego Gu-
bina, w którym liczba ludnoœci by³a ni¿sza o oko³o 85 procent w porównaniu
do 1939 roku.

W LATACH 1945 - 49 POLSKA ADMINISTRACJA
ZASIEDLA£A GUBIN, STWARZANO POZORY
INTEGRACJI ZIEM ZACHODNICH W TYM GUBINA Z
POZOSTA£¥ CZÊŒCI¥ POLSKI ORAZ
ZABEZPIECZANO MIEJSCA PRACY PRZYBYSZOM

W lipcu 1945 r. przy
ul. Piwnej uruchomiono
browar, zlikwidowany
rok póŸniej. Przy ul.
Fabrycznej (Kleine Cros-
sener Straße) rozpoczê-
³a pracê fabryka poñ-
czoch i skarpet z mi-
strzem niemieckim, któ-
ry nie chcia³ opuœciæ ro-
dzinnego miasta. Na po-
cz¹tku lat piêædziesi¹-
tych wybrakowane
skarpety z tego zak³adu otrzymywa³y w nagrodê uczennice Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego za osi¹gniêcia w nauce i sporcie.

Jesieni¹ 1945 r. przy ul. Poznañskiej (Waszkiewicza, Kresowa, przed
wojn¹ Crossener Straße) ruszy³ tartak (z przerwami pracowa³ do 1950 r.).
Od 1946 r. zak³ad stolarski produkowa³ meble, ale z braku zbytu zlikwido-
wany ju¿ w 1948 roku. Poczucie stabilizacji materialnej dawa³y warsztaty
rzemieœlnicze; we wrzeœniu 1945 r. - 27, w 1947 r. - 73 warsztaty ró¿nych
bran¿. Na pocz¹tku 1946 r., mimo niewielkiej iloœci mieszkañców (31 marca
1946 r. w mieœcie 3406 osób, ogó³em w powiecie gubiñskim 6652) dynamicz-
nie rozwinê³y siê placówki handlowe: 42 sklepy spo¿ywcze, 25 sklepy pie-
karskie, 10 rzeŸniczych, 5 kiosków, 12 restauracji, 6 kawiarni, 3 piwiarnie,
1 winiarnia, 1 bar i 1 cukiernia.

Z prawej dyrektor Œliwa - fabryka poñczoch i skarpet.
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W styczniu 1946 r. w Gubinie by³y nastêpuj¹ce fabryki, przedsiêbior-
stwa:

1. Tartak parowy na ul. Poznañskiej 17, kierownik Stanis³aw Filipiak,
podleg³oœæ pod Zjednoczenie Przemys³u Drzewnego Okrêgu Poznañskiego.

2. Stolarnia mechaniczna ul. Poznañska 19, kierownik i podleg³oœæ jak
wy¿ej.

3. Fabryka skarpet i poñczoch we³nianych ul. Ma³okroœnieñska, kier.
Jan Œliwa, podleg³a pod Dyrekcjê Przemys³u Miejscowego w Poznaniu.

4. Drukarnia Polska ul. D³uga 24, kier. Piotr Mucowski, podleg³a pod
Centralny Zak³ad Graficzny w Policach.

5. Pañstwowe Browary ul. £u¿ycka 1, kier. Alfons Gulczyñski, podle-
g³e pod Zjednoczenie Piwowarsko-S³odowe w Bydgoszczy.

6. Przedsiêbiorstwo Traktorów i Maszyn Rolniczych Oddzia³ w Pozna-
niu, ul. Lubstrasse 2, kier. Witold Obrembski.

7. Powiatowy Urz¹d Samochodowy ul. Marsza³ka Roli ¯ymierskiego 26,
kier. Tadeusz Tomaszewski, podleg³y pod Wojewódzki Urz¹d Samochodowy
w Poznaniu.

8. Olejarnia Gubiñska ul. Lubelska 8, kier. Zygmunt Wojciechowski
(mia³a byæ upañstwowiona i podlegaæ Pañstwowemu Zjednoczeniu Olejar-
skiemu w Poznaniu).

Inwentaryzacja szkód wojennych referatu budownictwa starostwa po-
wiatowego z lipca 1946 r., a wiec ponad rok po zakoñczeniu wojny,  okreœli³a
uszkodzenie lub zniszczenie: 50 budynków u¿ytecznoœci publicznej, 65 bu-
dynków przemys³owych (strona niemiecka podaje - 67 obiektów przemys³o-
wych, czyli 56 procent), 2 482 budynków mieszkalnych (tj. 65 procent), 147
budynków gospodarczych (rolniczych), czyli 21 procent. Epidemia poszuki-
wania skarbów, bezkarny proces niszczenia i wywo¿enia przybra³ formê
trwaj¹cego wiele lat dzia³ania legalnego. Rzekomemu planowanemu porz¹d-
kowaniu Gubina i odbudowie stolicy s³u¿y³o rozbieranie budynków, wywóz
cegie³, kruszenie cegie³ w centrum miasta w tzw. „fabryce kurzu". W nie-
mieckim wydawnictwie Guben na 775-lecie miasta podkreœlono: „Gubin nie
by³ na pocz¹tku traktowany jak polskie terytorium, poniewa¿ przez ca³y
czas istnia³o przekonanie, ¿e miasto pozostanie polskie tylko na jakiœ czas.
Zrównanie z ziemi¹ Gubina mia³o charakter zaplanowanego sprz¹tania
miasta. Jednak¿e powoli do miasta wraca³o ¿ycie i w roku 1945 utworzono
miejscowe gimnazjum licz¹ce 39 uczniów…"

Gubiñskie starostwo dla zmniejszenia trudnoœci aprowizacyjnych dys-
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ponowa³o: gospodarstwem w Gubinie przy ul. Staroœciñskiej (m.in. z kilko-
ma kozami i sprzêtem zabezpieczonym z niezajêtych domów) oraz maj¹t-
kiem w Jasienicy.

Pl¹drowanie, chaos i spory kompetencyjne na poziomie politycznym mia-
³y odzwierciedlenie w codziennym ¿yciu. Ceny na jesieñ 1946 r. by³y o 30
procent wy¿sze ni¿ w pozosta³ych czêœciach kraju. Dzienne wynagrodzenie
wynosi³o 150 z³, a kilogram wo³owiny kosztowa³ 180 z³, kilogram chleba 25
z³, litr mleka - 25 z³otych.

Za pobyt rolnika z koniem w Gubinie po godzinie 12.00 grozi³y surowe
represje, wprowadzone 17 wrzeœnia 1948 r. przez w³adze powiatowe. Cho-
dzi³o o narzucenie planu jesiennej akcji siewnej, której termin ustalono do 3
paŸdziernika.

Rozbierano nawet dobre domy, wymagaj¹ce remontu; Oddzia³ Rozbiór-
kowy zorganizowano w 1947 roku. Jeszcze w roku 1954 w Gubinie miano
odzyskaæ 6 mln sztuk ceg³y, co okreœla³a umowa zawarta pomiêdzy Pe³no-
mocnikiem Akcji Robót Rozbiórkowych w Warszawie a Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Gubinie z 22 grudnia 1953 roku.

LATA 1956-1960 OKRES CENTRALNEJ AKTYWIZACJI
ZIEM ZACHODNICH, POMYŒLNY DLA GUBINA

Powoli koñczy³ siê polski stalinizm. Ustalono dostawy gazu z Guben do
Gubina (w Cottbus w roku 1956). Polacy wybudowali ruroci¹g przez Nysê.
Niemcy przekazali inwentaryzacjê ulicznej sieci gazowej i wskazali miejsca
przebiegu ruroci¹gu.

Powsta³y rodzinne us³ugi rzemieœlnicze, niektóre przetrwa³y do dzisiaj,
jak np. zak³ad fotograficzny Waleriana Franke (1956),  fryzjerski Iwony
Sierdzkiej otwarty przez ojca. Pierwszego klienta 13 czerwca 1955 r. przyj¹³
fotograf Tadeusz £uczyñski (rodzinny zak³ad dalej prosperuje przy ul. Grunw-
ladzkiej, dawna Haagstraße).

W koñcu kwietnia 1958 r. ukaza³o siê pierwsze pismo gubiñskiego har-
cerstwa Biuletyn Harcerskiej S³u¿by Informacyjnej Komendy Hufca w
Gubinie z redaktorem naczelnym Walentym Andrzejem Robowskim.

Pod koniec lat 50  zbadano i oceniono zasoby wêgla brunatnego w okoli-
cach Gubina na 360 milionów ton. Do wydobycia, po roku 1960,  nie dosz³o
z powodu odkrycia bardziej bogatych i wydajnych z³ó¿ w okolicach Be³cha-
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towa. Obecnie, od kilku lat, tocz¹ siê propagandowe boje na temat kopalni
na po³udniu gminy Gubin.

Od 1956 r. zak³ady tekstylne Goflan, najpierw jako filia ¯arskich Zak³a-
dów Odzie¿owych  produkuj¹ koszule flanelowe, póŸniej p³aszcze i kurtki, a
od 1963 r. eksportuj¹ za ¿elazn¹ kurtynê do Kanady, Szwecji, Wielkiej Bry-
tanii, Niemiec, Danii.

W 1957 r. powo³ano Powszechn¹ Spó³dzielnie Spo¿ywców Spo³em, zaj-
muj¹c¹ siê handlem miejskim. Najwiêksz¹ gubiñsk¹ restauracj¹ nale¿¹c¹
do PSS Spo³em by³a przez laty „Parkowa", od dwóch lat sklep odzie¿owy w
rêkach Ukraiñca, co tak¿e jest swoistym symbolem zmian.

Jedynym konkurentem Spo³em pozosta³a wtedy Gminna Spó³dzielnia
"Samopomoc Ch³opska". Oba te podmioty obecnie maj¹ ma³y zakres dzia³al-
noœci. Konkurentami tych s³abych spó³dzielni w gubiñskim kapitalizmie
sta³y siê firmy prywatne jak spó³ka Horex A. i E. Horoszkiewicz czy  mar-
ket Rondo Przedsiêbiorstwo Handlowe WDF Fijo³ek i spó³ka EKO oraz kon-
cerny zagraniczne: Biedronaka (portugalska sieæ sklepów dyskontowych),
Netto (sieæ osiedlowych supermarketów duñskiego koncernu), Lidl (niemiecka
sieæ sklepów dyskontowych), Tesco od 8 grudnia 2007 (brytyjska sieæ han-
dlowa), Intermarche (francuska sieæ marketów spo¿ywczo-przemys³owych).

W marcu 1957 ruszy³a produkcja obuwia w „Zak³adach Obuwia i Odzie-
¿y w budowie”; od 1959 r. Gubiñskie Zak³ady Obuwia. W grudniu 1973 r.
by³y to ju¿ Lubuskie Zak³ady Przemys³u Skórzanego Carina, z po³¹czenia z
Dêbnowskimi Zak³ada-
mi Przemys³u Filcowe-
go. LZPS Carina wch³o-
nê³a Lubuskie Zak³ady
Garbarskie w Lesznie
Górnym i Nowosolskie
Zak³ady Obuwia.  W la-
tach osiemdziesi¹tych
by³ to najwiêkszy zak³ad
miasta zatrudniaj¹cy
ponad       2000 pracow-
ników.

 Wyroby eksporto-
wano do Zwi¹zku Ra-
dzieckiego i Niemiec. Po

Rok 1975. Gubiñskie Zak³ady Obuwia (póŸniej Carina) w
latach œwietnoœci.
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zmianach ustrojowych,
od 1992 r. zaczê³a siê
katastrofa dla zak³adu,
której skutki widaæ pa-
trz¹c od strony marke-
tu Tesco.

S¹d og³osi³ upad³oœæ
Cariny 26 sierpniu 1997
rok. W maju 2001 roku
zak³ad zosta³ ostatecznie
sprzedany Firmie Ma-
gnum z Gorzowa Wlkp.
Od tamtej pory na
sprzedanym obiekcie nic istotnego nie wydarzy³o siê, oczywiœcie poza dal-
szymi zniszczeniami.

Gubiñskie Zak³ady Metalowe Przemys³u Terenowego, póŸniejszy Kro-
met do u¿ytku oddano 22 lipca 1958 roku. Od 1964 r. produkowano w Gubi-
nie wêglowe piece grzewcze, gazowe i elektryczne kuchnie. Po przyporz¹d-
kowaniu zak³adu do ministerstwa przemys³u ciê¿kiego w roku 1975 wytwa-
rzano urz¹dzenia gastronomiczne termicznej obróbki potraw.  W czasach
tzw. „œrodkowego Gierka" rozwijaj¹cy siê zak³ad zaj¹³ czêœæ ulicy Z³otej.
Mieszkañcy - choæ ulicê ¯ymierskiego widzieli z okien - musieli chodziæ do-
oko³a, bo „metalówk” stanê³a murem na drodze. W maju 2004 r. po 29 latach
u¿ytkowania  przez fabrykê ul. Z³ota zosta³a otwarta.

 Oko³o 70% produkcji w latach 1975-89 wysy³ano do Zwi¹zku Radziec-
kiego. Po wprowadzeniu rygorów wolnego rynku (od 1989 r.) „Kromet-Spo-
masz" eksportowa³ tylko 5% produkcji.  Kromet by³ jedynym du¿ym zak³a-
dem pracy, który ocala³ na lokalnym rynku po zmianach ustrojowych w
1989 roku. Sprywatyzowana Fabryka Maszyn i Urz¹dzeñ Gastronomicz-
nych Kromet Spó³ka z o.o. Zak³ad nr 2 w Gubinie, w koñcu jednak musia³
paœæ. W po³owie paŸdziernika 2008 r. Kromet w Gubinie zakoñczy³ ¿ywot.

Uda³o siê - 9 maja 1962 r. - zorganizowaæ pierwsz¹ imprezê o póŸniejszej
nazwie „Wiosna nad Nys¹", która wesz³a do corocznego kalendarza o boga-
tym, atrakcyjnym trzydniowym programie rozrywkowo-handlowo-edukacyj-
nym.

Tak wygl¹daj¹ budynki po Carinie w 2015 roku.
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Urz¹d Stanu Cywil-
nego stwierdzi³ w roku
1958 najwiêksz¹ iloœæ
sporz¹dzonych aktów
urodzeñ, bo 1075 (ma³-
¿eñstw - 210, zgonów -
89).

Po likwidacji powia-
tu gubiñskiego 31 grud-
nia 1961 r. nasta³ dzie-
siêcioletni okres stagna-
cji gospodarczej i spo³ecz-
nej do czasu otwarcia
przejœcia granicznego w noc sylwestrow¹ 1971 r. dla bezwizowego ruchu
turystycznego.

1972-1979 OKRES „Z£OTEGO SOCJALIZMU”

Nowy program poli-
tyczny zainicjowa³
wspó³pracê Guben  i
Gubina w wielu dziedzi-
nach ¿ycia. Znaczenia
nabra³o miejskie œwiêto
„Wiosna nad Nys¹", któ-
re od roku 1973 jest
wspó ³ o rgan i z owane
przez miasto Guben.

Polsko-enerdowska
umowa o czasowym za-
trudnieniu pracowni-
ków z PRL, przede wszystkim kobiet, na terenach przygranicznych zawar-
ta w marcu 1966 r. umo¿liwi³a polskim kobietom pracê w Guben. W 1972 r.
pracowa³o tam 1000 Polek, niektóre z nich nawet 20 lat (Kombinat W³ókien
Chemicznych - CFG). Nie tylko od œwiêta by³a wspó³praca polsko-enerdow-
ska, co potwierdza w wywiadzie zastêpca naczelnika miasta Bogumi³ Spyt-
kowski na pocz¹tku maja 1977 roku, udzielonym Gazecie Lubuskiej: „Ta-

1973 rok. Kolejka do przejœcia granicznego siêga³a a¿
do bloku przy ul. Westerplatte.

Gubin, pocz¹tek lat 70. XX wieku.
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kich kontaktów wyni-
kaj¹cych z bie¿¹cej co-
dziennoœci jest wiêcej.
Przede wszystkim w³a-
œnie w dziedzinie gospo-
darki komunalnej, han-
dlu i gastronomii oraz
kultury, sportu i wypo-
czynku. A o tym, ¿e kon-
takty mieszkañców obu
miast s¹ trwa³e i nie tyl-
ko oficjalne, œwiadczy
choæby to, ¿e dotychczas zosta³o tu zawartych oko³o 70 polsko-enerdowskich
ma³¿eñstw".

W latach siedemdziesi¹tych wybudowano cztery nowe pawilony handlo-
we, masarniê, piekarniê, stacjê obs³ugi pojazdów samochodowych, dworzec
Pañstwowej Komunikacji Samochodowej, amfiteatr. „Ruszy³a" autobusowa
komunikacja miejska 2 grudnia  1972 r. dziêki staraniom m. in. B. Spyt-
kowskiego i kierownika Kazimierza Ostrowskiego.

W 1972 r. zapad³a decyzja o rozpoczêciu budowy dworca PKS w Gubinie
z uwagi na zwiêkszone sta³e dowozy „Przewozy Pracownicze" m.in. fabryk
„Cariny" i „Goflanu" z Jasienia, Krosna Odrzañskiego, Lubska, Maszewa i
Trzbiela. Gubiñski PKS dysponowa³ 18 autobusami „San”. PKS Zielona
Góra spó³ka z o.o. Zak³ad w Gubinie w sierpniu 2007 r. mia³ 26 pojazdów
zarejestrowanych jako autobus.

Zmodernizowano (1973 r.) elektrowniê wodn¹. Uruchomiono (1976 r.)
ekspozyturê Powszechnej Kasy Oszczêdnoœci przy ul. Chrobrego 8 z trzema
pracownikami (kierownik Ida Kaczanowska).

W czynie spo³ecznym mieszkañców i wojska powsta³a we wrzeœniu 1979
r. kryta p³ywalnia (roboty ruszy³y w 1972 r.). Wybudowano osiedle mieszka-
niowe Emilii Plater. W mieœcie zainstalowano 390 punktów oœwietlenia ulicz-
nego.

POKOJOWY UPADEK PRL

1980-90 zalegalizowanie i dynamiczny rozwój niezale¿nego od w³adz zwi¹z-
ku zawodowego Solidarnoœæ, który przekszta³ci³ siê w ruch spo³eczny, wpro-

W 1975 roku oddano do u¿ytku nowy dworzec
autobusowy - wówczas naj³adniejszy w województwie.
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wadzenie w Polsce sta-
nu wojennego jako re-
akcja re¿imu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludo-
wej na zagro¿enie ze
strony ruchu spo³eczne-
go zgromadzonego wokó³
Solidarnoœci.

Przed pó³noc¹ 1981 r.
12 grudnia Komenda
Wojewódzka Milicji Oby-
watelskiej nakaza³a za-
trzymaæ dzia³aczy gu-
biñskiej „Solidarnoœci"
Jerzego Pog³odziñskiego i Zenona Wróbla.

13 grudnia o godzinie 5.00 w Wojsku Polskim wprowadzono „Stan zagro-
¿enia wojennego w miejscu sta³ej dyslokacji". Jednostki wojskowe gubiñ-
skiej 5 Saskiej Dywizji Pancernej bra³y udzia³ w zabezpieczeniu postano-
wieñ stanu wojennego. Na przyk³ad 27 pu³k czo³gów pod dowództwem Zbi-
gniewa Zaj¹czka zeœrodkowa³ siê ko³o Poznania w Buku i 14 grudnia wyko-
na³ zadanie demonstracyjne poprzez przejazd przez centrum Poznania.

Urz¹d Pocztowo-Telekomunikacyjny w Gubinie zmilitaryzowano. Prze-
sy³kom nadano klauzulê „cenzurowane" a rozmowy telefoniczne kontrolo-
wano. Po zawieszeniu (31.12.1982) i zniesieniu stanu wojennego (22.07.1983)
praca sta³a siê mniej nerwowa. W roku 1992 (ju¿ po zmianach ustrojowych,
w miarê stabilizacji wolnego rynku) podzielono firmê na Pocztê Polsk¹ i
Telekomunikacjê Polsk¹. Dwa lata póŸniej zlikwidowano rêczn¹ centralê
telefoniczn¹ (CD 960 zamieniono na automatyczn¹ Alcatel o 3 840 nume-
rach). Poczta rozpoczê³a realizacjê nowych zadañ m. in. zakresu ubezpie-
czeñ i us³ug bankowych, obs³ugê skomputeryzowano.

W niektórych dziedzinach wspó³pracê z s¹siednim Guben zawieszono,
kiedy po roku 1980 granicê z Polsk¹ zamkniêto, z obawy o eksport Solidar-
noœci i d¹¿eñ wolnoœciowych do NRD.

Pañstwo znalaz³o siê w g³êbokim kryzysie gospodarczym i politycznym,
co prze³o¿y³o siê tak¿e na sytuacjê w Gubinie. Po d³ugotrwa³ym remoncie
otwarto dawny ratusz, który przej¹³ funkcjê domu kultury. Miejsce znala-

Zebranie NSZZ „Solidarnoœæ” w zak³adach obuwia
prowadzi Marek Bartoszek, pierwszy z prawej dyrektor
Jerzy Opara.
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z³y tutaj biblioteki i re-
stauracja.

Mimo malej¹cej dy-
namiki rozwoju miasta
wybudowano m.in.: za-
jazd "Bolko", przedszko-
le przy ul. Wojska Pol-
skiego, przychodniê
zdrowia z pogotowiem
ratunkowym przy ul.
Gdañskiej (lipiec 1985),
warsztaty Zespo³u Szkó³
Rolniczych, deptak pie-
szy na ul. Œl¹skiej.

PO 1990 ROKU - KLÊSKA NIEWYDOLNEJ
GOSPODARKI, PRZEOBRA¯ENIA POLITYCZNO-
SPO£ECZNE; SOCJALIZM ZAMIENI£ SIÊ W
KAPITALIZM, A LUDZIE  POZOSTALI JAKBY CI SAMI

Euforia wywo³ana zmianami ustrojowymi nie prze³o¿y³a siê na dobro-
byt, lecz na upadek zak³adów pracy i bezrobocie. Po przemianach ustrojo-
wych od 1990 r. wspó³istnienie z Guben nabra³o normalnego, tolerancyjne-
go wyrazu, wspó³praca nasili³a siê. Przyk³adem jest wspólna oczyszczalnia
œcieków uruchomiona w 1998 roku.

W pierwszych, odbywaj¹cych siê po wojnie demokratycznych wyborach
komunalnych, 27 maja 1990 r. wy³oniono radê miejsk¹ z 24 radnymi. Od
stycznia 1991 r. rozpoczê³o siê partnerstwo miast Gubina, Guben i Laatzen
a od 1993 r. miasto sta³o siê stolic¹ Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej
Polskiej Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bobr". Dzia³alnoœci¹ Euroregionu nie-
przerwanie kieruje Czes³aw Fiedorowicz, burmistrz Gubina 1990-1998.

Zaczê³a królowaæ powszechna prywatyzacja i gospodarka wolnorynko-
wa. Powsta³y bazary i  agencje towarzyskie (nastawione g³ównie na klienta
zza Nysy), prywatne placówki handlowe, us³ugowe, nowe formy restaura-
cyjne (Mc Donald's - 1998 jako czwarty lokal tego typu na zachodniej grani-

1985 rok. Trwa odbudowa ratusza.
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cy Polski, pizzerie, bary azjatyckie), kantory wymiany walut, spó³ki ró¿-
nych bran¿. Na bazarze przemys³owym przy ul. Œl¹skiej na pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych  w czasach tzw. prosperity handlowa³o tu 520 kupców.
W 2006 r. ju¿ tylko 213 stoisk. W kwietniu 2007 r. na targowisku spo¿yw-
czym przy ul. Handlowej (naprzeciwko PKS) czynnych by³o 108 stoisk.

Przed 1989 r. powszechnie dostêpna by³a jedna apteka „Pod Baszt¹", a
ju¿ w po³owie 2007 roku 9 aptek funkcjonowa³o w mieœcie.

Wybierano „Miss Gubina” oraz przemycano ludzi i ró¿ne wyroby za gra-
nicê i do kraju (elektronika, alkohol, papierosy, narkotyki). Przemytnicy
lata dziewiêædziesi¹te wspominaj¹ z rozrzewnieniem, bo wtedy na pograni-
czu rodzi³y siê fortuny. Wielu mieszkañców ocenia ten okres inaczej, z ulg¹,
bo bezpiecznie nie by³o.

Po wykupieniu mieszkañ od zak³adów metalowych Kromet powsta³a
pierwsza w Gubinie (rok 1994) wspólnota mieszkaniowa przy ul. Wojska
Polskiego 39.

Wiele firm funkcjonuje nadal jak: Energia J. Wieczorek Z. Bo³oczko,
Horex, sklep u Grzegorza Iwony Tomaszewskiej czy firma handlowa Gabi,
Przedsiêbiorstwo Handlowe „Adams" Jó-
zef Olejnik, firma Zenek Krystyna Kacz-
marek i Leon Kaczmarek. Inne jak PHU
„Perlak" - G.A. Perlak, spó³ka „KO-KO"
Koœciow upad³y, obiekt firmy Car E.L. Ko-
lanowscy przy ul. Cmentarnej 37 sp³on¹³
w niewyjaœnionych okolicznoœciach.

Dnia 7 paŸdziernika 2002 r. o godzinie
17.18 odjecha³ ostatni poci¹g osobowy z
Gubina (kurs do Zielonej Góry). Niedaw-
no rozebrano niszczej¹cy budynek, gdzie
przed laty mieœci³a m.in. siê kasa biletowa
i bufet.  Nie by³o osobowego transportu ko-
lejowego, ale zawsze by³ chleb.  27 grud-
nia 2002 r. z inicjatywy Gra¿yny i Jerzego
Sikory za³o¿ono du¿¹ Piekarniê-Cukierniê
Sikora przy ul. Sikorskiego 50.

Transport osobowy zapewni³y auta pry-
Stanis³awa Jab³oñska z koniem
Morycem
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watne, dotowana z bud¿etu miasta komunikacja autobusowa oraz taksów-
ki. Zaraz po II wojnie œwiatowej s³ynne po³¹czenie stacji kolejowej z mia-
stem w Gubinie, zabezpiecza³ tylko dyli¿ans konny kierowany przez Stani-
s³awê Jab³oñsk¹ z koniem Morycem.

Po latach socjalistycznej indoktrynacji nie by³o spo³eczeñstwa obywatel-
skiego.  W mieœcie jedynie 19,65 % uprawnionych wziê³o udzia³ w referen-
dum uw³aszczeniowym w lutym 1996 roku. Ró¿ne inicjatywy obywatelskie
i dzia³alnoœæ w wielu organizacjach pozarz¹dowych œwiadcz¹ o dopiero kszta³-
tuj¹cym siê zaczynie spo³eczeñstwa obywatelskiego.

POCZ¥TEK XXI WIEKU

Zmieni³a siê struktura spo³eczna i zawodowa. W Gubinie pañstwowa
pozosta³a tylko policja i stra¿ po¿arna. Nawet radni rozwi¹zali Stra¿ Miejsk¹
18 maja 2000 r. (obecnie znowu funkcjonuje). Powsta³o wiele firm skierowa-
nych na zaspokojenie ró¿nych us³ug, gdy wczeœniej, w koñcu XX wieku
by³y pojedyncze lub nie istnia³y, jak: banki, apteki, zak³ady kosmetyczne,
stomatologiczne, lekarskie, weterynaryjne, biura obrotu nieruchomoœciami
i zarz¹dzania wspólnotami mieszkaniowymi, prywatne szko³y nauki jazdy.

Dokonano oficjalnego otwarcia mostu stalowego na Lubicy przy zbiegu
ulic S³owackiego i Kunickiego 9 grudnia 2005 r. Wczeœniej by³ most drew-
niany oddany do u¿ytku w lipcu 1950 roku. Oddano (w sierpniu 2006 r.) do
u¿ytku pierwsze rondo w mieœcie, przy zbiegu ulic Rooosevelta, 3 Maja,
D¹browskiego.

Poprawia siê infrastruktura, ale likwidacja pañstwowych zak³adów pracy
„odbija siê ca³y czas czkawk¹". W 1980 r. - by³o zero bezrobotnych (formal-
nie w socjalizmie takiego pojêcia nie znano), 2005 r. - 3337 bezrobotnych
(miasto i gmina razem). Na koniec lutego 2015 r. w Gubinie by³o 1 683
bezrobotnych, z czego z prawem do zasi³ku - 165. Ofert pracy w dniu 2
marca 2015 roku - 83.

Umo¿liwianiem osobom i rodzinom przezwyciê¿enie trudnych sytuacji
¿yciowych zajmuje siê g³ównie Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej, jednost-
ka organizacyjna gminy miejskiej. Cenionym podmiotem organizacyjnym
pomocy spo³ecznej jest Dzienny Dom Pomocy Spo³ecznej, powsta³y w 1989 r.



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG   25

z inicjatywy ówczesnego kierownika Dzia³u S³u¿b Spo³ecznych Zespo³u
Opieki Zdrowotnej Jolanty Kurpas i lekarza Zygfryda Gwizdalskiego. Za
pierwsz¹ pomoc spo³eczn¹ po wojnie mo¿emy uznaæ gwiazdkê „dla najbied-
niejszych i obarczonych liczn¹ rodzin¹" jak napisa³ starosta powiatowy w
sprawozdaniu do wojewody poznañskiego w grudniu 1946 r.: „Obdarowano
oko³o dwieœcie rodzin, którym wydano: 250 kg cukru, 350 kg m¹ki pszen-
nej, 7 kartonów krwawej kiszki, 4 kartony paczek ¿ywnoœciowych dla dzie-
ci do lat 3 i 100 kg jab³ek". Za PRL-u potrzeby socjalne ludnoœci zaspokaja³y
zak³ady pracy.

Przy obecnej komercjalizacji opieki zdrowotnej, braku szpitala, narze-
kañ mieszkañców i czêstym leczeniu siê w Poznaniu, Wroc³awiu, ¯arach,
¯aganiu, Zielonej Górze, Nowej Soli, Guben i niekiedy w Kroœnie Odrzañ-
skim, jak¿e dziwnie mog¹ brzmieæ zdania o oddaniu do u¿ytku ju¿ 25 listo-
pada 1945 roku szpitala powiatowego w Gubinie  z oddzia³ami: wewnêtrz-
nym, chirurgicznym, zakaŸnym, ginekologicznym, gruŸliczym z 48 ³ó¿ka-
mi. Organizatorem gubiñskiego oœrodka zdrowia by³ Tadeusz Kunicki.

Gubiñskie Towarzystwo Kultury wydawa³o czasopisma  „Echo Gubiñ-
skie" i „Zeszyty Gubiñskie". Promocj¹ miasta i gubiñskiej spo³ecznoœci zaj-
mowa³ siê dziennikarz
prasowy i radiowy Zyg-
munt Traczyk razem z
pedagogiem, dziennika-
rzem Tadeuszem ¯achu-
niem poprzez telewizjê
kablow¹ w programie
„Spacerkiem po Gubi-
nie". Powsta³a 12 maja
1992 r. gubiñska gazeta
lokalna „Wiadomoœci
Gubiñskie" z pierwszym
redaktorem naczelnym
Jerzym Œniata³¹.

Kultywuje siê trady-
cje narodowo-wyzwoleñcze. Przy Pomniku Pamiêci Weteranom Walk o Wol-
noœæ i Niepodleg³oœæ Polski, ods³oniêtego 8 maja 2005 roku, w 60. rocznicê
zakoñczenia II wojny œwiatowej organizowane s¹ uroczystoœci rocznicowe,
przede wszystkich z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci (11 listopada) czy zakoñ-

Pomnik Pamiêci Weteranom Walk o Wolnoœæ i
Niepodleg³oœæ Polski, ods³oniêty 8 maja 2005 roku.
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czenia II wojny œwitowej
w Europie (8 maja).

Organizacje poza-
rz¹dowe o ró¿nym pro-
filu i celach staraj¹ siê
kszta³towaæ spo³eczeñ-
stwo obywatelskie, inte-
gruj¹ lokalne spo³eczno-
œci oraz aktywizuj¹
mieszkañców. Miasto
Gubin jest prekursorem
w Polsce wielu przedsiê-
wziêæ np. oddolnego po-
wo³ania rady seniorów
i wspó³pracy z radami seniorów Guben i Laatzen oraz organizacji jednej
Nocy Muzealnej w dwóch miastach przygranicznych przez Stowarzyszenie
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej i Stadt-und Industriemuseum Guben.

Trzy parafie rzymsko-katolickie: Trójcy Œwiêtej, Matki Boskiej Fatim-
skiej i Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego skupiaj¹ formalnie ponad 16 tysiêcy
wiernych. Koœció³ Nowoapostolski, protestancki Zielonoœwi¹tkowy oraz Chrze-
œcijañski Zbór Œwiadków Jehowy w sumie maj¹ mniej ni¿ pó³ tysi¹ca wier-
nych.

Oprócz dzia³alnoœci ewangelizacyjnej, duszpasterskiej wspólnoty religij-
ne w Gubinie prowadz¹  œwietlicê, jad³odajniê, noclegowniê, chór, udzielaj¹
siê charytatywnie.  Przypominam, ¿e pierwsz¹ Komuniê Œwiêt¹ dla dzieci,
ju¿ z udzia³em polskiego proboszcza, ksiêdza Szymona Stoltmana, odnoto-
wano w maju 1946 roku.

Gubiñski Dom Kultury patronuje w mieœcie ogólnonarodowej akcji spo-
³ecznej Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy. Dom Kultury kontynuuje
seniorom tradycje Uniwersytetu III Wieku, jakie zapocz¹tkowa³o Gubiñ-
skie Towarzystwo Kultury pod kierunkiem Stanis³awa Turowskiego i Miej-
ska Biblioteka Publiczna. W Gubinie tworzy Tadeusz Raczkiewicz nale¿¹cy
do najwiêkszych nestorów polskiego komiksu, artysta, twórca rysunków
satyrycznych, wspó³pracownik wielu ogólnopolskich gazet.

W omawianym okresie „coœ" tak¿e zakoñczy³o swój ¿ywot. Na przyk³ad
w 2000 r. usuniêto budynek po Powiatowym (Miejskim) Domu Kultury (do

Procesja Bo¿ego Cia³a maszeruje do Guben. Biskupa prowa-
dzi burmistrz Bart³omiej Bartczak i radny Mariusz Ochotny.
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1945 r. by³ tam lokal „Kaisergarten"). W roku 2004 rozebrano gubiñski
amfiteatr, gdzie odbywa³y siê masowe imprezy kulturalno-rozrywkowe.

S¹siad s¹siadowi pomaga. Tolerancja kultur
Rozpoczêto renowacjê gubiñskiej fary, która sta³a siê symbolem dobrze

uk³adaj¹cej siê wspó³pracy miêdzynarodowej.  Fundacja Fara Gubiñska
Centrum Spotkañ Polsko-Niemieckich oraz niemieckie stowarzyszenie Wspie-
raj¹ce Odbudowê Koœcio³a Farnego w Gubinie, uzna³y 8 paŸdziernika 2006
r. za datê rozpoczêcia odbudowy zniszczonej podczas II wojny œwiatowej fary.

Dwa miasta, dwie spo³ecznoœci z Guben i Gubina ³¹czy a nie dzieli most
na granicznej rzece Nysie £u¿yckiej. Przechodz¹c przez krótki most, nawet
nie zauwa¿amy, jak szybko znaleŸliœmy siê po drugiej stronie. Œwiat trosz-
kê siê ró¿ni. Czy na pewno? Coraz bardziej widaæ zrozumienie dla wspólne-
go dziedzictwa kulturowego i potrzebie s¹siedzkiej pomocy.

Przewodnicz¹cy „Stowarzyszenia Wspieraj¹cego Inicjatywê Odbudowy
Koœcio³a Miejskiego i G³ównego w Gubinie" (Förderverein zum Wiederau-
dau der Stadt- Und Hauptkirche in Gubin e.V.) z Guben Günther Quiel
widzi dwa cele, które przyœwiecaj¹ obu miastom i bratnim fundacjom, s³u-
¿¹cym odbudowie koœcio³a farnego. Obiekt w przysz³oœci ma pe³niæ funkcjê
centrum spotkañ polsko-niemieckich. G. Quiel zaznaczy³: - Chcemy podkre-
œliæ wsparcie fundacji z Gubina dla odbudowy fary. Choæ obiekt le¿y po
stronie polskiej, to my Niemcy chcemy pomóc w odbudowie. Miasto Gubin,
w pojedynkê, na to nie staæ. S¹siad s¹siadowi powinien pomagaæ. Naszym
interesem, naszym celem jest, aby najwiêkszy budynek w centrum zosta³
symbolem rozbudowy
dwóch miast. To jest cel
do 2030 roku. Wtedy
bêdzie mo¿na uj¹æ, ze
jest to podwójne miasto
nad Nys¹ (Doppelstadt
an der Neiße). To czas
wielkiej próby dla nas
wszystkich. Najwa¿-
niejsze, aby dwa narody
na p³aszczyŸnie obu
miast, tutaj na dole po-
rozumia³y siê. Od fary 14 grudnia 2009 - otwarcie „eurodeptaka”
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powinna promieniowaæ odbudowa piêknego Starego Miasta.
Wymownym sygna³em zmian by³a wspólna pierwsza przysiêga wojsko-

wa ¯o³nierzy Wojska Polskiego i Bundeswehry w centrum Gubina i Guben
z udzia³em ministrów obrony narodowej Janusza Onyszkiewicza i Volkera
Rühe 22 sierpnia 1998 roku.

Tolerancji kultur i dziedzictwu kulturowemu Guben-Gubin s³u¿y wspó³-
dzia³anie instytucji miejskich i organizacji spo³ecznych euromiasta.

OŒWIATA, WYCHOWANIE, KULTURA, SPORT,
REKREACJA

Jeszcze nie okrzep³a polska administracja, a ju¿ 28 czerwca 1945 r. pod-
jêto siê organizacji szkolnictwa podstawowego. Przedwojenne gimnazjum z
pomocami naukowymi s³u¿y³o od 6 wrzeœnia 1945 Publicznej Szkole Po-
wszechnej oraz Miejskiemu Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnemu (do cza-
su po¿aru 23 lutego 1946 ). W pierwszym dniu w Gubinie zapisa³o siê 10, w
listopadzie by³o 39 uczniów.

Pierwsi pe³nomocnicy do spraw organizacji szkó³ Wac³aw Tuliszkiewicz
skierowany z kuratorium z Wroc³awia i Jan Michnicki z Koszalina, bar-
dziej myœleli o szabrowaniu i indywidualnych zyskach. W³aœciw¹ organi-
zacj¹ szkolnictwa  zaj¹³ siê dopiero Józef Wieszczeczyñski po 28 sierpnia
1945 przyby³y z kuratorium okrêgu szkolnego w Poznaniu. Pierwszymi
nauczycielami byli zdemobilizowani ¿o³nierze z 38 pu³ku piechoty.

Druga szko³a, Publiczna Szko³a Powszechna nr 2 rozpoczê³a dzia³alnoœæ
we wrzeœniu 1946. Od 1948 r. szko³a po³¹czona z liceum i gimnazjum, po
reorganizacjach nazwa³a siê Szko³¹ Ogólnokszta³c¹c¹ Stopnia Podstawowe-
go i Licealnego i w paŸdzierniku 1959 szko³a œrednia przenios³a siê do odre-
montowanego budynku przy ul. Piastowskiej. Szko³a Podstawowa nr 2 sta-
³a siê samodzieln¹ placówk¹. Praca edukacyjna by³a tutaj niezwykle trud-
na, gdy¿ du¿y procent uczniów wywodzi³ siê z rodzin zaniedbanych œrodowi-
skowo i „przeroœniêtych" wiekowo. „Przeroœniêci" wiekiem uczniowie, wy-
kazuj¹cy siê wiadomoœciami mogli w jednym roku koñczyæ dwie klasy lub
szko³ê na kursach wieczorowych. Znaczna czêœæ dzieci by³a biedna,  czêsto
bez obuwia, ciep³ej odzie¿y i niedo¿ywiona.

Gubiñskie przedszkola maj¹ swój pocz¹tek w 1946 r. kiedy Halina Faliñ-
ska Jakubowska zorganizowa³a now¹ placówkê wychowawcz¹ z 30 dzieæmi.
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Obecnie w Gubinie funkcjonuj¹ trzy przedszkola miejskie nr 1 (ul. Pia-
stowska), nr 2 (ul. Kunickiego) i nr 3 (ul. Wojska Polskiego), które wspó³-
pracuj¹ z partnerskimi placówkami z Niemiec.

Placówki szkolne pro-
wadzone w Gubinie
przez w³adze miasta: Ze-
spó³ Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych z liceum i gimna-
zjum, Zespó³ Szkó³ im.
Miko³aja Kopernika ze
szko³¹ podstawow¹ i gim-
nazjum z oddzia³ami in-
tegracyjnymi, Szko³a
Podstawowa nr 2 (462
u c z n i ó w ) , P u b l i c z n a
Szko³a Podstawowa nr 3
z oddzia³ami integracyjnymi 427 uczniów).

Jednostki organizacyjne starostwa powiatowego w Gubinie: Specjalny
Oœrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej (dzia³a od 1965 r.),
Zespó³ Szkó³ Licealnych i Technicznych im. Stanis³awa Staszica, Zespó³
Szkó³ Ponadgimnazjalnych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powia-
towy Dom Dziecka.

Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stopnia im. Kazimierza Serockiego kszta³-
c¹ca ju¿ 40 lat, podlega bezpoœrednio Ministerstwu Kultury.

3 lipca 1997 r. wrêczono dyplomy ostatnim absolwentkom - pielêgniar-
kom z Liceum Medycznego w Gubinie, którego organizatorem (1962 r.) i
pierwszym dyrektorem "za karê stworzenia szko³y" bez wynagrodzenia, by³
lekarz medycyny Zygfryd Gwizdalski.

Wszystkie szko³y spe³niaj¹ wa¿n¹  rolê w ¿yciu kulturalnym i sporto-
wym Gubina.

Protoplast¹ Miejskiej Biblioteki Publicznej sta³a siê powiatowa i miej-
ska biblioteka zorganizowana przez Jadwigê Marcollê rok po zakoñczeniu
wojny, gdy pierwsze ksi¹¿ki ofiarowali osiedleñcy.

Pierwszym stowarzyszeniem kulturalnym w mieœcie by³o Towarzystwo
Mi³oœników Kultury powsta³e w po³owie 1946 roku.

Placówk¹ upowszechniaj¹c¹ kulturê od 1958 r.  w sekcjach: muzycznej,

Lata 50. XX wieku. Pani Faliñska pierwsza z lewej.
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wokalnej, teatralnej, bryd¿owej, fotograficznej, filmowej (kino „Koral"), tu-
rystycznej, plastycznej, recytatorskiej, baletowej, chóralnej sta³ siê Powia-
towy Dom Kultury (od 1962 r. Miejski Dom Kultury). Odbudowywany 10
lat ratusz sta³ siê w 1986 r. Gubiñskim Domem Kultury. Od czasu kierowa-
nia przez Janinê Izdebsk¹ sta³ siê, placówk¹ o szerokim spektrum dzia³ania
kulturotwórczego.

Nie bez znaczenia dla
rozwoju Gubina by³y i s¹
wydawnictwa i czasopi-
sma.

Obok pracy, oœwiaty
i kultury sport tak¿e by³
dominant¹ ¿ycia od
pierwszych dni osadnic-
twa polskiego nad Nys¹.
Powstanie wiosn¹ 1946 r.
ko³a sportowego „Orlêta",
na bazie Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego stanowi³o
zal¹¿ek ¿ycia sportowego w Gubinie.

W latach 1955-56 klub sportowy Sparta by³ jedn¹ z najsilniejszych dru-
¿yn pi³karskich w województwie. Na mecze przy ul. Budziszyñskiej przy-
chodzi³y t³umy, a oko³o 300 cz³onków wp³aca³o dobrowolnie sk³adki na rzecz
klubu. Rzadko wykorzystywany jest stadion wybudowany przed wojn¹, na
którym mecze pi³ki no¿nej rozgrywa klub pi³karski Carina Gubin. Ko³o
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze zorganizowali amatorzy
górskich wêdrówek Tadeusz Firlej i Artur Dziewia³towski w 1957 roku.

Nasi sportowcy s¹ najlepsi w powiecie i zawsze w czo³ówce województwa
oraz osi¹gaj¹ dobre wyniki w kraju. Gubiñskie kluby sportowe maja czym
siê pochwaliæ. Szczególnie cenione s¹ w Polsce osi¹gniêcia naszych siatka-
rzy, lekkoatletów, karateków, pi³karek rêcznych. Siatkarze-wychowanko-
wie Ireneusza Szmita zdobyli kolejno w latach 1991-93 mistrzostwo kraju.
W 1991 r. - ch³opcy ze Szko³y Podstawowej nr 4, w 1992 r. mistrzostwo
juniorów m³odszych (do lat 17), w 1993 r. - wœród szkó³ rolniczych. Krzysztof
Gierczyñski i Sebastian Staniewski byli reprezentantami Polski.

Polsko-niemieckie spotkania edukacyjne - maj 2013 rok.
Marcin Gwizdalski jako margraf Miœni Henryk Dostojny (He-
inrich Illustris) w 1235 roku
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W Gubinie uprawia siê lub æwiczy³o m.in.: lekkoatletykê (jak wielokrot-
ny mistrz Polski w biegach d³ugodystansowych Micha³ Kaczmarek), boks,
bryd¿ sportowy, jeŸdziectwo, kolarstwo, maratony, pi³ki (no¿na, rêczna, siat-
kówka), p³ywanie, szachy, rock and roll akrobatyczny, karate, wyœcigi mo-
tocyklowe, tenis sto³owy i ziemny. Kto dzisiaj pamiêta, ¿e  Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce (1955/56) zdoby³o mistrzostwo województwa w koszykówce mê-
skiej!

Stowarzyszenia, kluby dzia³aj¹ce w obszarze kultury fizycznej i sportu
w Gubinie to miêdzy innymi:  Gubiñski Klub Kyokushin Karate, Gubiñ-
skie Ludowe Towarzystwo Tenisa Ziemnego, Gubiñskie Miêdzyszkolne To-
warzystwo Sportowe Sparta, Gubiñskie Stowarzyszenie P³etwonurków
Shark, Klub Motocykli Zabytkowych Weteran, Lekkoatletyczny Ludowy
Klub Sportowy, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Nysa, Miejski Miêdzysz-
kolny Klub Sportowy VOLLEY, Miejski Miêdzyszkolny Klub Sportowy Nysa-
Cross,  Miejsko-Ludowy Klub Sportowy Carina, Miêdzyszkolny Klub Spor-
towy AQUATIC przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, Polskie Towarzy-
stwo Turystyczno-Krajoznawcze, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Organizatorem i koordynatorem ¿ycia sportowo-rekreacyjnego w mie-
œcie od 1975 r. jest Miejski Oœrodek Sportu.

WOJSKO POLSKIE, WOJSKA OCHRONY POGRANICZA
I URZ¥D CELNY

Pierwszym oddzia³em wojskowym stacjonuj¹cym w Gubinie po II wojnie
œwiatowej by³ 39 pu³k piechoty 11 Dywizji Piechoty w dawnych koszarach
im. von Moltke w celu ochrony granicy.

Garnizon polski powsta³ w 1952 roku. Zwi¹zek taktyczny tj.  19 Dywizjê
Zmechanizowan¹ formowano w garnizonie Gubin (ze sztabem w Torzymiu)
od 1951 roku. W latach 1957-1990 istnia³a  5 Saska Dywizja Pancerna
imienia gen. Aleksandra Waszkiewicza.

Z niedoinwestowanej 19 DZ sta³a siê sztandarowym zwi¹zkiem taktycz-
nym Wojska Polskiego.

W grudniu 1997 r. rozpocz¹³ siê proces rozformowania, ju¿ 5 Kresowej
Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Boles³awa Chrobrego; z koñcem roku
1998 dywizjê rozwi¹zano.
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Garnizon Gubin zli-
kwidowano w 2001
roku. Na uroczystym
apelu obok ruin fary 14
wrzeœnia dowódca gar-
nizonu pu³kownik Zbi-
gniew Smok z³o¿y³ mel-
dunek o rozformowaniu
5 Kresowej Brygady
Zmechanizowanej i 5
Kresowego Pu³ku Prze-
ciwlotniczego. Po 49 la-
tach garnizon polski
nad Nys¹ przesta³ ist-
nieæ.

Sierpieñ 2005 - ostatni czo³g T-55 opuœci³ miasto, mimo, i¿ od rozwi¹za-
nia 5 Kresowej Dywizji Zmechanizowanej minê³o prawie 7 lat. W koszarach
po batalionie rozpoznawczym przez kilka lat gara¿owano czo³gi z ró¿nym
przeznaczeniem, bêd¹ce w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego. Obecnie
na tym terenie mieszcz¹ siê Zak³ady Mebli Tapicerowanych A.Z. Iwaniccy
zatrudniaj¹ce ponad 850 osób.

W³aœcicielem ostatniego „gubiñskiego" czo³gu zosta³ warszawiak prowa-
dz¹cy wypo¿yczalniê pojazdów wojskowych m. in. na potrzeby filmów.

Miasto i region wiele zawdziêcza polskim ¿o³nierzom w ka¿dej dziedzinie
¿ycia. Dzia³a³ nawet Zespó³ Estradowy Garnizonu „Pancerni" od 14 kwiet-
nia 1980 r., który na scenach i estradach „brylowa³” trzynaœcie lat.

Gubiñski krajobraz od  1945 r. kszta³towa³a granica pañstwowa i zwi¹-
zana z ni¹ ochrona. Najpierw przez Milicjê Obywatelsk¹, nastêpnie Wojsko
Polskie, poprzez Wojska Ochrony Pogranicza, a¿ do Stra¿y Granicznej. Za-
mieszkanie w Gubinie oznacza³o zmniejszenie swobód obywatelskich, czêste
kontrole na ulicach, ca³kowity zakaz fotografowania miasta oraz zakaz cho-
dzenia lew¹ stron¹ ulicy Piastowskiej (niektórzy ironizowali, ¿e nie wolno
by³o nawet patrzeæ na lew¹, niemieck¹ stronê). Ograniczenia stopniowo za-
czêto ³agodziæ, po tzw. gomu³kowskiej odwil¿y paŸdziernikowej, od drugiej
po³owy 1956 roku. Tutaj te¿ musia³a funkcjonowaæ s³u¿ba celna, która latem
2000 r. odprawia³a oko³o 190 samochodów ciê¿arowych (g³ównie TIR) na kierun-

Wojsko w Gubinie zakoñczy³o s³u¿bê. Sztandar ¿egna do-
wódca 5. KBZ p³k Zbigniew Smok.
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ku przywozowym i 170 na wywozowym dziennie. Obecnie nie widaæ celników i
pograniczników, a mimo to samochody je¿d¿¹.

Przedstawiony szkic to swoista pigu³ka niektórych segmentów miasta i miesz-
kañców; bez wielu tematów i problemów. Ka¿dy autor akcentowa³by inne spra-
wy, odmienne podejœcie. Nie zasygnalizowa³em represji stalinowskich, organów
bezpieczeñstwa, jednostek podleg³ych Lubuskiej Brygadzie WOP (batalionu,
stra¿nic, granicznych punktów kontrolnych), dokonañ konkretnych w³odarzy
miasta i samorz¹dów, wspó³pracy partnerskiej miast, roli euroregionu, gospo-
darki komunalnej, szpitalnictwa i innych placówek zdrowotnych, dzia³alnoœci
szkó³,  realizowanych przedsiêwziêciach na rzecz niepe³nosprawnych, aktywno-
œci Polskiego Czerwonego Krzy¿a, piêciu Rodzinnych Ogrodów Dzia³kowych,
czterech kó³ Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego, rzemios³a, przestêpczoœci, pato-
logii, dokonañ organizacji spo³ecznych, gubiñskich mistrzów wielu dziedzin,
leœnictwa i ³owiectwa, emigracji zarobkowej, obyczajów, itd.

Historii 70. lat Gubina nie da siê opowiedzieæ nawet do rana.
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70 Jahre Gubin
1945 - 2015

 ZUM BEGÜNSTIGTEN WURDE DIE SOWJETUNION

Auf der Konferenz von Jalta (4-11 Februar 1945), der sog. Krim-Konfe-
renz, wurde entschieden, wie die westliche polnische Grenze verlaufen wird:
die Oder-Neiße-Linie entlang.

Das einzige Problem war, die Glatzer oder die Lausitzer Neiße? Bei dem
Treffen der Führer der antideutschen Koalition (d.h. der großen Drei), in
Personen von: Josef Stalin, Winston Churchill und Delano Roosevelt, wur-
de folgendes beschlossen:

- Polen verlor seine Ostgebiete an die Sowjetunion;
- als Entschädigung fielen Polen folgende der bisherigen deutschen Ge-

biete: Westpommern, Ostpreußen und Schlesien, zu;
- die Sowjetunion erhielt die "Überlegenheit" über Polen und ein Drittel

Deutschland;
- Es wurde ein Bevölkerungstransfer zwischen den Ländern (ein-

schließlich der Umsiedlung der Deutschen) entschieden.
Es wäre sinnvoll, bei dieser Angelegenheit, daran zu erinnern, dass auf

der Potsdamer Konferenz - dem Treffen der Führer der Anti-Hitler-Koali-
tion, die im Zeitraum zwischen dem 17. Juli und dem 2. August 1945 stat-
tfand, unter anderem der Sowjetische Programm der Gestaltung der östli-
chen Grenze von Deutschland beschlossen wurde. Polen wurden in den
ganzen Entscheidungsprozess, einschließlich der Übernahme der Stadt
Gubin, nicht miteinbezogen.

Nach der Einnahme der Stadt Guben und des Landkreises von der Sow-
jetarmee am 24. April 1945, begannen die Stadtbewohner in ihre Häuser
zurückkehren. Bis zu der ersten Dekade des Juni 1945 regierten über die
Stadt der sowjetische Kriegskommandant und die deutschen Beamten.

Auf der Lebuser Erde blieb in ihren Häusern etwa 30 Prozent der Deut-
schen, meist Frauen, Kinder und ältere Menschen. Stadt- und Landflucht
in dem Lebuser Land war viel höher als in Ostpreußen, Schlesien, oder
Westpommern. Die Anzahl der in ihren Häusern bleibenden Deutschen war
in verschiedenen Landkreisen unterschiedlich. Der größte Bevölke-
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rungsrückgang trat im Landkreis Krosno, in dem nur 8 Prozent der Bevölke-
rung blieb, in den Landkreisen Szprotawa und ¯agañ war es jeweils 15-20
Prozent. In dem Gubiner Teil des Landkreises, östlich der Neiße, blieb in
ihren Häusern 12 Prozent der deutschen Bevölkerung.

Nach dem Durchmarsch durch die Front kehrte ein Teil der Bevölkerung
in ihre ehemaligen Wohnorte zurück. Damit stieg die Zahl der Deutschen
in verschiedenen Städten und Dörfern am rechten Oder- und Neißeufer
wieder, trotzdem erreichte sie nicht wieder auch nur annähernd den
Vorkriegsstand. Im Gubiner Landkreis lebte zu dieser Zeit um 30 Prozent,
während das rechte Ufer bewohnte nur 5 Prozent der deutschen Bevölkerung,
gegenüber dem Stand im Jahr 1939. Ende Mai 1945 wohnten im polnischen
Teil der Stadt um 1 500 Deutsche, im Gubiner Landkreis - etwa 6 500. Am
8. Mai 1945 begann die rückkehrende Bevölkerung, den zerstörten östlichen
Teil der Stadt, das ehemalige Zentrum, aufzuräumen. In Gubin engagierte
man deutsche Spezialisten zur Eröffnung von Fabriken und deshalb
verwährte man 38 Familien (120 Personen) die Ausreise. Darüber hinaus
hat die sowjetische Kommandantur 150 Deutsche in den ihr untergeordneten
Ämtern, Unternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt.

Im Gefolge der siegreichen Roten Armee organisierte man in Jahren
1944-1945 an der Rückseite der Front sowjetische, militärische Hauptqu-
artiere. Zum Kommandanten des Krieges wurde Major Gurin, der mit der
Funktion des Bürgermeisters den Mitglied der Kommunistischen Partei
Deutschlands, den Bürger des Deutschen Reiches, den Polen Micha³ Rataj-
czak betraute.

Mithilfe der Deutschen inventarisierten und fuhren die Russen die Wer-
tgegenstände aus:

Ein Teil der von den Behörden, Institutionen und Industrieanlagen er-
stellten Dokumente, und vor allem die persönlichen Dateien wurden zu
Identifikationszwecken verwendet und durch die politische Polizei, den sta-
linistischen Kommissariat, Narodnyj Komissariat Wnutriennich Die³
(NKWD), geschützt. Andere, vor allem die technische Dokumentation von
Objekten und Datensätzen von Maschinen und Anlagen wurden bei dem
oben schon mal erwähnten Inventar verwendet. Die übrigen Dokumente
und Dateien blieben für eine lange Zeit unbeaufsichtigt und als nächstes
als "postdeutsch" oder "niemandem gehörende" abgestempelt und oft ab-
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sichtlich zerstört.
Seltsamerweise wurden unter der Schirmherrschaft der Roten Armee,

hinter der Front, manchmal die deutschen und nicht die polnischen
Behörden, zum Leben gerufen. Zum Beispiel glaubten damals sogar die
deutschen Kommunisten in Wroclaw nicht, dass die Grenze an der Oder
verlaufen wird.

Bereiche, die gegenwärtig von Polen bewohnt sind, einschließlich der
Gubiner Erde und die Grenze wurde als auf eine bestimmte Zeit festgelegt
betrachtet. Erst zwei Jahre nach dem Ende des Krieges, am 10. April 1947,
hat der Ministerrat einen Beschluss über die Übernahme durch den Sta-
atarchivdienst der Dateien und der ehemaligen deutschen Akte auf den
westlichen und nördlichen, also den sog. wieder gewonnenen Gebieten, er-
lassen.

Die westliche Grenze wurde nach dem Wegzug der Deutschen aus den
gegenwärtigen polnischen Gebieten durch die polnischen Behörden als die
Frontgrenze betrachtet, durch die die Wanderwege der Spione, der Saboteure
und der politischen Flüchtlingen führten. Dies geschah auch nach der
Unterzeichnung des Vertrags von Zgorzelec am 6. Juli 1950 und die offizielle
Propaganda nutzte die Bezeichnung "die Grenze der Freundschaft und des
Friedens". Vier Jahre zuvor, im Jahre 1946, kündigte der Vorsitzende der
Sozialistische Einheitspartei Wilhelm Pieck während seiner offiziellen
Auftritte in der damaligen sowjetischen Besatzungszone, z.B. bei der
Gelegenheit des Treffens mit der Jugend in Bautzen, an,  dass er die
Aufhebung der Oder-Neiße-Linie und die teilweise Rückgabe der deutschen
Gebiete den Deutschen anstreben wird.

In den vierziger Jahren dauerte der Raub- und Vernichtungsbetrieb der
sowjetischen Soldaten an. Das Verhalten der Soldaten der Roten Armee den
Deutschen und der zuströmenden polnischen Bevölkerung gegenüber, war
sehr schlecht. Die Analyse der von den Behörden der Roten Armee in 1944
bis 1945 erlassenen Rechtsakten "über den Schutz des Eigentums polni-
scher Staatsinstitutionen und Genossenschaften" und ihre anschließende
Einhaltung führt zu dem Schluss, dass ihr Hauptziel war es, die weltweite
Öffentlichkeit zu beruhigen - bewiesen unter anderem Zenon Kachnicz.
Man hat den Anschein von rechtlicher Legitimität der Handlungen erstellt.
Man hat das Eigentum geplündert und die für die Kriegsbeute zuständigen
sowjetischen Truppen und das Büro des Militärkommandanten haben es
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versäumt, alle Bestimmungen, Richtlinien und Anweisungen zu beachten.
Es funktionierte das Kriegsrecht. Erst am 2. August 1945 offiziell abge-
schlossene Konferenz in Potsdam sanktionierte die vorherigen Vereinba-
rungen bezüglich der Einflussgebiete, darunter die Sowjetisierung Osteu-
ropas und die polnische Grenze an der Oder-Neiße-Linie. Das polnisch-sow-
jetische Abkommen vom 16. August 1945 "über die Wiedergutmachung der
Schäden, die durch die deutsche Besatzung verursacht wurden" gab dem
Polen die Möglichkeit der Übername eines Teiles der Exdeutschen
Eigentümer. Wir haben nichts kostenlos erhalten, als Gegenleistung für
ein Teil des "postdeutschen Eigentums" verpflichteten wir uns, Kohle in die
Sowjetunion zu "Sonderpreisen" zu liefern. An dieser stelle wäre ein Zitat
aus dem Buch "Bevor die DDR gegründet wurde. Polen hinsichtlich der
sowjetischen Besatzungszone in Deutschland 1945-1949" von George Ko-
chanowski ganz angebracht. "Mit der Zeit stand es immer schwieriger um
die Revindikation, vor allem um die Demontage ganzer Fabriken, aus den,
- wie der Marschall Sokolowski sagte - politischen Gründen (sprich: der
deutschen Genossen). Im Rahmen der Vereinbarungen mit der Sowjetunion
erhielt Polen auch Wiedergutmachung in Form von Produkten, die in der
sowjetischen Besatzungszone hergestellt wurden. Ihr Wert war jedoch nie-
driger, als die Verluste, die aufgrund des ungünstigen Kohleexportes in die
UdSSR entstanden. Auf der Wiedergutmachungsebene kam es zu anekdoti-
schen Ereignissen. Szenic erwähnte, dass ihn manchmal in der Nacht das
Klingeln des Telefons eines sowjetischen Generals weckte, mit dem Zweck,
Polen "eine Million Obstbäume, natürlich im Rahmen der Wiedergutma-
chung" anzubieten. Im Rahmen der Wiedergutmachung beglückte man Polen
mit den Werken der Klassiker des Marxismus-Leninismus (5 Millionen
Exemplare) und dem "Kurzlehrgang der Geschichte der KPdSU (B)" auf
Polnisch (eine Million Exemplare)".

Bildung einer polnischen Verwaltung, Aufbau der Siedlung und des
gesellschafts-politischen Lebens war auf der erworbenen Gubiner Erde nach
dem Zweiten Weltkrieg sehr kompliziert. Hier herrschten die klassischen
"Wild West" - Regeln, wo die Vergewaltigung an Menschen durch den Export
oder die Zerstörung der ehemaligen deutschen Eigentümer begleitet war.
Zu den durch den Krieg verursachten Zerstörungen kamen noch die
Plünderungen der Roten Armee und der Polen - der Soldaten und der
gewöhnlichen Menschen. Im Juni 1945 berichtete der Agenten Czeslaw
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Zalewski, dass der Gubiner Landkreis drei sowjetischen
Kriegskommandanten unterliegt, mit denen die Zusammenarbeit sehr
schwierig. Er betonte: "Sie wollen keine Hilfe, weder in Form von
Nahrungsmittelversorgung noch von Transport leisten. Die Bevölkerung
leidet unter Hunger, es gibt Massenflucht auf die andere Seite der Neiße. Es
gibt weder Rinder noch Pferde ... der schlechten Boden eignet sich nur für
die Aussaat von Roggen und Kartoffeln. Ernte könnte auf eigene Faust
durchgeführt werden, man braucht aber Nahrung und Pferde".

Der in der unzerstörten Ko³³¹taja Straße angesiedelte Henry Jakubow-
ski erinnerte sich: "Ausfuhr aller möglichen Wertgegenstände als Kriegs-
beute von den Russen, von Menschen manchmal in hohen Positionen prak-
tizierten Plünderungen, führte Gubin zur Ruine. Die Wolf-Werke waren
vollständig erhalten und man zerstörte sie völlig. Der Abbau von Gubin
dauerte viele Jahre, und der Wiederaufbau geschah mühselig".

Die Warschauerin Maria Cebula, Zwangsarbeiterin in Lubsko, schrieb:
"Russen vergewaltigten sehr oft und oft töteten. Später ging ich ganz wenig
auf die Straßen, weil ich Angst vor ihnen hatte".

Der Siedler Kumia³towice - Josef Kasowski - wurde auf dem Feldweg
von Chelm ¯arski nach Mierków von einem betrunken Roten-Armee-Solda-
ten erschossen.

Schon während der Reise zu den wiedergewonnenen Gebieten waren
polnische Siedler, von sowjetischen Soldaten angegriffen. Die Soldaten der
Roten Armee stahlen in den Transportzügen den Siedlern sogar persönliche
Gegenstände.

In Gubin gab es häufig Angriffe auf die Transportmittel mit Siedlern
und Repatriierenden. In einem der Berichte von dem Gubiner Landkreis
steht ein Vermerk: "Bei der Entladung des Transports auf der Station tra-
ten ständig die Vorfälle der Konfiskation den Siedlern durch die sowjetische
Truppen des Viehs und anderer Vermögensgegenstände, unter dem Vor-
wand, sie kämmen aus Deutschland. Es mangelte bei dieser Angelegenheit
auch nicht an Vergewaltigungen von Frauen".

Höchstwahrscheinlich kam der letzte Vorfall des absurden Todes von
den Händen eines Roten-Armee-Soldaten 26 Jahre nach dem Krieg im Jahr
1971 in den Gubiner Bergen vor. Den Schuss gab ein Soldat, der zur Pflicht
zugeordnet war, die Radarstationen zu schützen. An dem Kopfschuss starb
die zwanzigjährige Teresa Jasiñska.
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POLNISCHE BESIEDLUNG

Das erste Treffen der Arbeitsgruppe (d.h. der Landkreisbehörden,
Landkreisrates) fand am 5. Juni statt, aber in der frischen Luft, denn die
deutschen Beamten wollten das Gebäude nicht verlassen und die Macht
nicht abgeben. Die Polen betraten das Gebäude unter Anwendung von Gewalt
und ein Regierungsvertreter kündigte die Übernahme der
Zivilmachtausübung über die Stadt, Luft und Einwohner zum 5. Juni 1945
an.

Anfang Juni 1945 verlegte der Leiter der dritten Macht, d.h. der nächsten
Operationsgruppe aus Niederschlesien, Czeslaw Zalewski den Sitz der Land-
kreisbehörden von Gubin nach Krosno Odrzanskie mit der Begründung:
"Die Stadt Gubin ist zu 95 Prozent zerstört und deswegen verlegt man die
Landkreisbehörden nach Krosno, einer zu 55 Prozent zerstörten Stadt. Auf
einer Fläche von 20 km gibt es schöne Laub- und Nadelwälder. Es gibt
keine professionelle Pflege. Es existiert keine Industrie. Schlechter, mage-
rer Ackerboden eignet sich nur unter Aussaat von Roggen und Kartoffeln.
Die Ernte könnte man auf eigene Faust durchführen, man braucht aber
Nahrung und Pferde. Gubin hat eine Doppelmiliz - zum einen die vom Land-
kreis (22 Personen) und zum anderen die, die durch die sowjetischen
Behörden gegründet wurde. Es besteht die Notwendigkeit, ein Auto und
Subventionen für den Kauf von Lebensmitteln nach Woiwodschaft Poznan"
zu schicken.

Der Ministerrat hat erst 7. Juli 1945 den Landkreis der Woiwodschaft
Poznan zugeordnet und die Behörden von Niederschlesien mit dem Sitz in
Legnica haben den Gubiner Bezirk für sich beansprucht. Ganz offiziel hat
man den Gubiner Landkreis 28. Juli 1945 proklamiert und dann verschwand
das Geschöpf namens "Krosener-Gubiner Landkreis" (von welchem zurzeit
einige lokale Politiker träumen).

Der damalige Gubiner Landrtat schrieb am 15. Juli 1945 an seine Vor-
gesetzten, dass die polnische Kommandantur keinen Einfluss auf die Solda-
ten hat, und "die klauen Korn, Schweine usw." Die Wahrheit ist, dass nie-
mand damals die genauen Grenzen zwischen den beiden Landkreisen Gu-
biner und Krosener bestimmen konnte. Das Problem für die Abwicklung
der Besiedelung war auch die ursprüngliche Annahme, dass die Gubiner
Erde nicht zu Polen gehören sollte und die Grenze nicht der Oder-Bober-
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Linie entlang verlaufen sollte.
Die Bewohner stellen ein eigentümliches menschliches Mosaik dar;

Ankömmlinge mit unterschiedlichen Gewohnheiten, Bräuchen, Interessen,
Ansichten, Kriegserfahrungen. Das Gebiet wurde mit polnischen Siedlern
unterschiedlicher regionaler Herkunft besiedelt. Ein großer Teil der polni-
schen Elite wurde von den Deutschen, Russen und Ukrainer ermordet und
die einfließende vor allem ländliche, weniger gebildete Bevölkerung, musste
sich in ihrem neuen, fremden, merkwürdigen kulturellen Umfeld wieder
finden. Es bestand hauptsächlich aus räumlichen Anordnungen von ländli-
chen Siedlungen, seine Gebäude (Wohn-, Wirtschafsgebäude, religiöse An-
dachtsstätten), Haushaltsgeräte, die Landwirtschaft auf einem Nivea mit
Maschinen und Werkzeugen, seine mechanisierten Werkstätten, sowie ver-
schiedene Gegenstände der Volkskunst waren für sie unbekannt. Für die
Siedler war das alles fremd, niemandem gehörend, weil "deutsch". Die bes-
seren Lebensbedingungen im Vergleich zu den Früheren zogen eigentlich
die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich, trotzdem verspürten vor allem
die Siedler aus hinter dem Bug, aus den östlichen Grenzgebieten der Repu-
blik große Sehnsucht nach ihrer Heimat und glaubten, dass es sich für sie
eine Möglichkeit ergeben wird, in sie zurückzukehren.

An das Bevölkerungsproblem in Nachkriegspolen war die Umsiedlung
der Deutschen angebunden. Sie fand in mehreren Etappen statt. In der
ersten Etappe, die noch vor der Konferenz in Potsdam stattfand, wurden
über 500.000 Deutschen überwiegend aus den Grenzgebieten vertrieben.

Die Aktionen führten die polnischen Soldaten durch und zwar im Juni
und Juli 1945. Am 20. Juni 1945 befahlen die Soldaten den Deutschen Gu-
bin zu verlassen, man hat also die Bewohner vertrieben, aber in der Deut-
schen Demokratischen Republik benutzte man dieses Wort nicht, man sag-
te stattdessen "umgesiedelt". Nach Angaben der Deutschen hat die polni-
sche Armee 13 500 Personen vertrieben (es ist doch offensichtlich, dass dies
nur nach einer Rücksprache mit den sowjetischen Militärbehörden, die
tatsächlich regierten, erfolgen konnte). Viele von ihnen blieben am Westu-
fer der Neiße in der Hoffnung, nach Hause zurückzukehren.

Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung im Sommer 1945 war mit
den Plänen verbunden, in den Grenzbezirken entlang des Oder- und Neißeu-
fers die aus dem Dienst entlassenen polnischen Soldaten und ihre Familien
anzusiedeln. Sie sollten eine Gemeinschaft bilden, die bereit war, im Falle
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einer erneuten Bedrohung seitens Deutschlands, vorerst den Widerstand
zu leisten. Die Ansiedlung der Zivilbevölkerung wurde nach dem Befehl des
Oberbefehlshabers vom 3. Juni 1946 eingestellt, weil der Gubiner Landkre-
is für eine Militärsiedlung vorbestimmt war.

 Für Gubin galt in Jahren 1945-46 zwischen 22.00 und 6.00 eine Aus-
gangssperre. Es war verboten, sich auf den Straßen neben der Neiße aufzu-
halten. Die Unsicherheit der Bewohner zu der Sache, welche Entscheidung
auf der Potsdamer Konferenz bezüglich der Zugehörigkeit der Westgebiete
zu Polen getroffen wird, wurde durch die feindseligen Schreie und Drohun-
gen der Deutschen, die sich auf der anderen Seite des Flusses aufhielten,
angeheizt. Dazu kamen noch: die Verlängerung der Existenzzeitdauer des
Liquidationsbüro und der Abriss von Häusern.

Karol Szymanski, der Mitte April 1946 in Gubin ansässig wurde, sagte:
- Das Bezirksamt für Repatriierung wies die landwirtschaftlichen Betriebe
auf den Dörfern den Menschen zu. Ich wollte in Gubin leben und wählte
das Haus in der Bema Str., in der Nähe des Bahnhofs. Es hieß, die Deut-
schen werden uns vertreiben, sodass ich dachte, dass ich in einem solchen
Fall in der Nähe des Evakuierungsweges bin.

Die Zeit der Ansiedlung und Stärkung der polnischen Verwaltung stellt
die Ungeheuerlichkeit allerlei Schwierigkeiten dar. Und wie konnte man
überleben, wenn z.B. im Januar 1946 die Nachfrage nach Milch und Fle-
isch in Gubin nur zu 25% befriedigt wurde.

Eine Aufzeichnung vom 14. Februar 1946 zeigt, dass es damals 3 783
Stadteinwohner gab (es gab noch 526 Deutschen). Im September 1945 arbe-
iteten bei der Rekonstruktion der Gleise in Gubin 79 Polen und 34 Deut-
schen. Nach der Einschätzung der polnischen Behörden lebten im Jahre
1952 im Gubiner Landkreis nur noch 24 Deutschen. Der letzte Autochtho-
ne lebte in Gubin in der Œwierczewskiego Str. (Kleine Teichbornstra?e), es
war eine deutsche Frau, Urszula Ropele, die am 6. Dezember 2000 starb.

 Jedem Aussiedler aus der Republik Polen wurde gemäß den Vereinba-
rungen erlaubt, zwei Tonnen Gepäck pro Familie mitzunehmen. Viele Din-
ge konnten sie jedoch nicht mitnehmen, einige Rinder wurden unterwegs
wegen einer viel zu knappen Lebensmittelversorgung geschlachtet, während
der Überfahrt durch die Ukraine, Weißrussland, Litauen, aber auch Polen
(vor allem durch die "wiedergewonnenen Gebiete") waren die Umsiedelnden
ständig den Plünderungen seitens der Roten Armee aber auch der gewöhnli-
chen Verbrecher ausgesetzt . Manchmal verloren sie nicht nur ihr Hab und
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Gut, sondern auch das Leben.
Das Repatriierungsbezirksamt führte selbst ein klägliches Dasein, als

das es noch den Siedlern helfen könnte, z. B. drei Jahre nach dem Krieg
besaß es zwei Autos, die sich in der Regel ständig in Reparatur befanden.
Dieses Amt hatte eher der stalinistischen politischen Polizei zu dienen, also
der Landkreisbehörde für öffentliche Sicherheit.

Im Jahre 1950 lebten im Gubiner Landkreis 13 322 Menschen, darun-
ter 4 329 direkt in Gubin und 8 973 auf den Dörfern. Dies entsprach weni-
ger als 35 Prozent der Bevölkerung des Landkreises vor dem Ersten Welt-
krieg. Der Gubiner Landkreis war daher eindeutig unterbevölkert, das be-
traf vor allem die Stadt Gubin selbst, in der die Bevölkerungszahl um rund
85 Prozent niedriger war im Vergleich zum Jahr 1939.

IN DEN JAHREN 1945 - 1949 ZOG DIE POLNISCHE
VERWALTUNG IN DIE GUBINER ÄMTER EIN, MAN
GAB DIE EXISTENZ DER INTEGRATION DER
WESTLICHEN GEBIETE, DARUNTER GUBINS, MIT
DEM REST POLENS VOR UND MAN SICHERTE
ARBEITSPLÄTZE FÜR NEUANKÖMMLINGE.

Im Juli 1945 hat man in der Piwna Str. eine Bierbrauerei in Betrieb
genommen, die ein Jahr später geschlossen wurde. In der Fabryczna Str.
(Kleine Crossener Stra?e) begann ihre Produktion die Strümpfe- und Soc-
kenfabrik mit einem deutschen Meister, der seine Heimatstadt nicht ver-
lassen wollte. Zu Beginn der fünfziger Jahre bekamen Schülerinnen defek-
te Socken aus diesem Werk als Preis für ihre hohen Leistungen in der
Schule und im Sport.

Im Herbst 1945 hat in der Poznanska Str. (Waszkiewicza, Kresowa, vor
dem Krieg Crossener Stra?e) ein Sägewerk seine Tätigkeit begonnen (funk-
tionierte mit Auszeiten bis 1950). Seit 1946 produzierte eine Schreinerei
Möbel, die aber aufgrund einer mangelnden Nachfrage bereits 1948 ihre
Tätigkeit einstellte. Ein Gefühl der Materialstabilität gaben Handwerksbe-
triebe; im September 1945 gab es 27 davon, 1947 schon 73. Sie agierten in
verschiedenen Branchen. Zu Beginn des Jahres 1946 wuchs trotz einer
geringen Einwohnerzahl (am 31. März 1946 gab es in der Stadt 3406 Perso-
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nen, im ganzen Gubiner Landkreis - 6652 Personen) die Zahl der Einzel-
handelsgeschäfte dynamisch zu: es gab 42 Lebensmittelgeschäfte, 25 Bäcke-
reien, 10 Metzgereien, 5 Kioske, 12 Restaurants, 6 Cafés, 3 Bierschenken,
1 Weinkeller, 1 Bar und 1 Konditorei.

Im Januar 1946 gab es in Gubin folgende Fabriken und Unternehmen:
1. Dampfsägewerk in der Poznanska Str. 17, Leiter - Stanislaw Fili-

piak, Untergeordnet der Holzindustrieunion der Posener Bezirk.
2. mechanische Tischlerei in der Poznanska str. 19, Leiter und Unte-

rordnung wie oben.
3. Socken- und Wollstrumpfunternehmen in der Ma³okroœnieñska Str.,

Leiter - Jan Swiba, unterstand der Direktion für lokale Industrie in Po-
znan.

4. Polnische Druckerei in der Dluga Str. 24, Leiter - Piotr Mucowski,
unterstand dem Graphikzentraldepartment in Police.

5. Die nationalen Brauereien in der Luzycka Str. 1, Leiter - Alfons Gul-
czyñski, unterlag der Bier-Malz-Union in Bydgoszcz.

6. Traktoren- und Landmaschinenunternehmen - die Filiale in Poznan
in der Lubstrasse 2, Leiter - Witold Obrembski.

7. Bezirkfahrzeugsamt in der Marsza³ek Rola ¯ymierski Str. 26, Leiter
- Tadeusz Tomaszewski, unterstand dem Woiwodschaftsfahrzeugsamt in
Poznan.

8. Gubiner Ölhersteller in der Lubelska Str. 8, Leiter - Zygmunt Wojcie-
chowski (sie sollte verstaatlicht werden und der Staatsölunion in Poznan
unterliegen).

Die Bestandsaufnahme der Kriegsschäden, die im Juli 1946, also ein
Jahr nach dem Kriegsende, im Auftrag der Landkreisbehörde erstellt wur-
de, zeigte, welche Bauobjekte beschädigt oder zerstört wurden: 50 öffentli-
che Gebäude, 65 Industriegebäude (die deutsche Seite gibt 67 Industriean-
lagen an, d.h. 56 Prozent), 2 482 Wohngebäude (d.h. 65 Prozent), 147 Nut-
zgebäude (landwirtschaftliche Gebäude), also 21 Prozent. Der Schatzsuche-
wahnsinn, ungestrafte Zerstörungen und Plünderungen, nahmen für viele
Jahre das Antlitz der Legalität an. Unter dem Deckmantel der angeblich
geplanten Aufräumaktion der Stadt Gubin und des Wiederaufbaus der
Hauptstadt baute man Gebäude ab, fuhr die Ziegelsteine aus, zerbrach in
der Innenstadt der sog. "Staubfabrik" Ziegelsteine. In dem deutschen Ver-
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lag Guben betonte man anlässlich des 775-jährigen Jubiläums der Stadt:
"Gubin wurde zuerst nicht als polnisches Gebiet betrachtet, weil es eine
Zeitlang die Überzeugung, dass die Stadt nur vorübergehend zu Polen
gehören wird. Gubin wurde im Rahmen einer geplanten Sanierung dem
Erdboden gleichgemacht. Allerdings kam in die Stadt langsam wieder das
Leben und im Jahre 1945 eröffnete man das lokale Gymnasium mit 39
Schülern ..."

Gubiner Landkreisbehörde verfügte, zwecks der Erleichterung der Na-
hrungsmittelversorgung, über: einen landwirtschaftlichen Betrieb in Gu-
bin, in der Staroœciñska Str.  (mit u.a. ein paar Ziegen und der in Aufbe-
wahrung genommenen Ausrüstung von unbesetzten Häusern) und ein
Landsgut in Jasienica.

Plünderungen, Chaos und Kompetenzstreitigkeiten auf der politischen
Ebene fanden im Alltag wider. Im Herbst 1946 waren die Preise um 30
Prozent höher als in anderen Teilen des Landes. Der Tageslohn betrug 150
z³, ein Kilo Rindfleisch kostete zum Vergleich 180 z³,  ein Kilo Brot - 25 z³,
ein Liter Milch - 25 z³.

Für einen Aufenthalt eines Bauern mit einem Pferd in Gubin nach 12.00
nach drohten schweren Repressionen, die am 17. September 1948 von den
Landkreisbehörden eingeführt wurden. Es ging um die Verhängung des
Aktionsplans für die Herbstaussaat, deren Termin man auf den 3. Oktober
festlegte.

Es wurden sogar Häuser, die sich noch in einem guten Zustand befan-
den und bloß einer kleinen Reparatur bedurften, abgerissen; das Abrisste-
am wurde 1947 organisiert. Noch im Jahr 1954 sollte man in Gubin 6 Mil-
lionen Stück Ziegelsteine wiedergewinnen, was der Vertrag zwischen dem
Vertreter der Abbrucharbeitenaktion in Warschau und dem Nationalrat-
spräsidium der Bezirk Gubin vom 22. Dezember 1953 festschreibt.

WIRTSCHAFTLICHE STAGNATION IN DEN JAHREN
1950-1955

Kalter Krieg, Imperialismus, die Stadt pflügen, 10 km-Schutzzone, Ge-
leite in die Stadt, überleben, Wurzeln schlagen, Koffer bereit zum Gehen -
die Frage ist nur: Wohin?

Es waren Gesprächsthemen  und Dilemmata der Gubiner Gesellschaft
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von damals. Stalinistischen Repressionen und die Auswirkungen der The-
orie der "Intensivierung des Klassenkampfes",  blind und ohne Moderation
angewendete Steuerverrechnungen zerstörten den jungen polnischen Han-
del und das Handwerk. Dazu kamen das übermäßige Misstrauen und die
Willkür der Beamten sowie der Sicherheitsbehörden, die die Stadt von nützli-
chen Fachleute und Aktivisten befreiten. Die Sozialisationstendenzen ve-
rursachten den Zusammenbruch der Handwerksbetriebe und Privatunter-
nehmen. Die Wirtschaft wurde zentralisiert, die Befugnisse der lokalen
Verwaltung begrenzten. Zu der Zeit der Zerstörung des Privatsektors des
Handels blieb die Landwirtschaft als einziger nicht der Volksmacht unter-
geordneter Bereiche erhalten. Die Lebensbedingungen verschlechterten sich
kontinuierlich, dennoch gab es trotz der Stagnation Belebungsversuche.

In der Wyspiañskiego Str. (Lubstraße) eröffnete die Woiwodschaftsndu-
strieverwaltung im Jahre 1951 ein Holz-Container-Betrieb (im Jahre 1958
wurde es geschlossen).

Im September 1951 begann die Invalidengenossenschaft "der Frieden",
Obstwein und Säfte herzustellen. Sie führte einige Geschäfts- und Dien-
stleistungsstellen. In Jahren 1961-1968 erweiterte die Genossenschaft ihre
Tätigkeit um u.a.: plastische Bearbeitung von Metallen, Herstellung von
Verpackungen und Dämmplatten, Tischlerarbeiten.

1953 hat man folgende kleine Unternehmen: die Strumpf - und Socken-
werke, die Tischlerei, Druckerei, das Nationale Zentrum für Maschinen-
herstellung zusammengetan und daraus die Gubiner Bezirksbetriebe, den
Vorreiter der Strickwarenindustriebetriebe "Diana" erstellt  (Tätigkeit-
sausübung erfolgte in Schemels Fabrikhallen).

 1953 hat man im Rahmen der von oben verfügten Abrissaktion u.a. das
stillgelegte Gubiner Braunkohlebergwerk auseinander genommen, die He-
fefabrik aus Gubin und die Zementrohreherstellungswerke aus  Komorow
zerstört, die Rohrleitungen, Tanks und anderen Installationsgeräte der
ehemaligen Textilfabrik und der Brauerei abgebaut.

DIE JAHRE 1956-1960 BRACHTEN DIE
ZENTRALAKTIVIERUNGSPERIODE DER WESTLICHEN
GEBIETE MIT SICH UND WAREN ERFOLGREICH FÜR
GUBIN

Langsam endete der polnische Stalinismus. Man entschied über die
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Gaslieferungen von Guben nach Gubin (in Cottbus 1956). Die Polen haben
eine Rohrleitung durch die Neiße gebaut. Die Deutschen haben die Bestand-
saufnahme des Straßengasnetzes erstellt und die Rohrleitungsstellen au-
fgezeichnet.

Man begann, Familienhandwerksbetriebe zu gründen, einige von ihnen
haben es bis heute überstanden, wie z.B. das Fotounternehmen Valerian
Franke (1956), der Friseurbetrieb von Iwona Sierdzka, das ihr Vater eröffnet
hat. Seinen ersten Kunden bediente am 13. Juni 1955 der Fotograf Tadeusz
£uczyñski (der Familienbetrieb existiert immer noch in der Grunwladzka
Str., der ehemaliger Haagstraße).

Ende April 1958 erschien die erste Schrift der Gubiner Pfadfinder: das
Mitteilungsblatt  des Informationsdienstes des Pfadfindertruppenkomman-
dos in Gubin, mit dem Chefredaktor Andrzej Walenty Robowski an der Spit-
ze.

Ende der fünfziger Jahre untersuchte und schätzte man das Braunkoh-
levorkommen in der Gubiner Umgebung auf 360 Millionen Tonnen ein. Zur
Extraktion kam nach 1960 nicht wegen der Entdeckung der reichen und
mächtigen Ablagerungen in der Nähe von Belchatow. Zurzeit finden seit
mehreren Jahren die Wortpropagandagefechte über das Thema des Ber-
gwerks im Süden der Gemeinde Gubin.

Seit 1956 produzieren die Textilfabriken Goflan, die ursprünglich als
Zweig der Kleiderfabrik aus ¯ary funktionierten, zuerst nur Flanellhem-
den, dann Mäntel und Jacken und seit 1963 exportieren sie hinter den
Eisernen Vorhang nach Kanada, Schweden, Großbritannien, Deutschland,
Dänemark.

Im Jahre1957 etablierte man die Weit Verbreitete Konsumgenossenscha-
ften "Gemeinsam", die im Bereich des Stadthandels tätig war. In dem
Gebäude des größten Gubiner Restaurants, das vorher der Genossenschaft
"Gemeinsam" gehörte, befindet sich jetzt ein Bekleidungsgeschäft in Händen
eines ukrainischen Betreibers, was man als ein Symbol des Wandels anse-
hen kann.

Die einzige Konkurrenz der Genossenschaft "Gemeinsam" war damals
die Kommunale Genossenschaft "Bauernselbsthilfe". Beide Einheiten betre-
iben derzeit eine kleine Auswahl an Aktivitäten. Zu Wettbewerbern dieser
schwachen Genossenschaften wurden im Gubiner Kapitalismus solche Pri-
vatunternehmen wie die Gesellschaft Horex A. und E. Horoszkiewicz oder
Markt Rondo Trading Company "WDF Fijo³ek" und die Gesellschaft EKO
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sowie ausländische Gesellschaften: Biedronka (ein Portugiesischer Diskont),
Netto (Dänische Supermärkte der Wohnnetzwerkgruppe), Lidl (deutscher
Diskont), ab 8. Dezember 2007 Tesco (britische Einzelhändler), Intermar-
che (die Französische Supermarktkette der Lebensmittelindustrie).

Im März 1957 begann die Produktion von Schuhen in den Schuh- und
Bekleidungswerken im Bau; seit 1959 Gubiner Schuhwerke. Im Dezember
1973 waren es schon Lebuser Lederindustriewerke Carina, die auf der Ba-
sis der Zusammenschließung mit den Debnowskie Filzindustriewerken ent-
standen. Carina übernahm die Lebuser Gerbereibetriebe aus Leszno Gorne
und Schuhwerke aus Nowa Sol. In den achtziger Jahren war es der größte
Stadtbetrieb mit 2 000 Beschäftigten.

Die Produkte wurden in die Sowjetunion und nach Deutschland expor-
tiert. Kurz nach der politischen Wende begann schon im Jahre 1992 die
Katastrophe für den Betrieb, deren Auswirkungen sind von der Seite des
Supermarkts Tesco zu beobachten.

Das Gericht kündigte am 26. August 1997 Carinas Konkurs. Im Mai
2001 wurde die Anlage schließlich an das Unternehmen Magnum aus Go-
rzow Wielkopolski verkauft. Von da an passierte mit den verkauften Immo-
bilien nichts relevantes, außer natürlich der Zerstörung.

Gubiner Metallbetriebe der Regionalindustrie, der spätere Kromet wur-
de am 22. Juli 1958 in Betrieb gesetzt. Seit 1964 produzierte man in Gubin
Kohleöfen, Gas- und Elektroherde. Nach der Übergabe der Anlage an das
Ministerium für Schwerindustrie im Jahre 1975 produzierte man da Küchen-
geräte zur thermischen Verarbeitung von Lebensmitteln. In den Tagen des
so genannten "Mittleren Giereks" nahm der wachsende Betrieb ein Teil der
Goldenen Straße ein. Die Anwohner - obwohl sie die ¯ymierskiego Straße
aus den Fenstern sehen konnten - mussten einen Umweg machen, weil
"Metalówka" im Wege stand. Im Mai 2004, nach 29 Jahren der Nutzung
durch die Fabrik, wurde die Goldene Str. geöffnet.

Zirka 70% der Produktion wurde in den Jahren 1975 bis 1989 in die
Sowjetunion geschickt. Nach der Einführung der Regeln der freien Mark-
twirtschaft (seit 1989) exportierte "Kromet-Spomasz" nur 5% der Produk-
tion. Kromet war der einzige große Arbeitgeber, der auf dem lokalen Markt
die politische Wende im Jahre 1989 überstanden hat. Der privatisierte
Maschinen- und Gastronomiegerätebetrieb Kromet GmbH Werk Nr. 2 in
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Gubin musste letztendlich sowieso seine Tätigkeiten einstellen. Mitte Okto-
ber 2008 hat Kromet Gubin sein Leben beendet.

In dem ehemaligen Gebäude des Kaisergartens hatte sein Sitz seit 1958
das Bezirkskulturhaus. Das Standesamt zeichnete im Jahre 1958 die höchste
Zahl der ausgestellten Geburtsurkunden - 1 075 - (210 Hochzeiten 89 To-
desfälle) auf.

Nach der Auflösung des Gubiner Landkreises am 31. Dezember 1961
kamen zehn Jahren der wirtschaftlichen und sozialen Stagnation, die bis
zur Eröffnung des Grenzübergangs am Silvesterabend 1971 für den visum-
freien Tourismus andauerte.

Es gelang am 9. Mai 1962 eine Veranstaltung zu organisieren, die später
den Namen Frühling an der Neiße bekam, und seit dem Ereignis jedes Jahr
mit einem reichen an Unterhaltung, Bildung und Shopping, attraktiven
Drei-Tage-Programm wiederholt wird.

1972-1979 DIE JAHRE DES "GOLDENEN
SOZIALISMUS"

Ein neues politisches Programm initiierte die Zusammenarbeit von Gu-
ben und Gubin in vielen Lebensbereichen. Das seit 1973 zusammen mit
Guben organisierte Stadtfest "Frühling an der Neiße" gewann an Bedeu-
tung.

Die Ostdeutsch-Polnische Vereinbarung über die vorübergehende Beschäfti-
gung von Personal von der Volksrepublik, vor allem Frauen, in den Grenzge-
bieten, die im März 1966 unterzeichnet wurde, gab die Möglichkeit, in Guben
zu arbeiten. 1972 arbeiteten dort 1000 polnische Frauen, einige von ihnen
sogar 20 Jahre lang (Chemiefaserkombinat - CFG). Nicht nur zu Weihnach-
ten gab es zwischen Ostdeutschland und Polen eine Zusammenarbeit, was
das Interview des stellvertretenden Stadtvorstehers Bogumi³ Spytkowski vom
Anfang Mai 1977 für die Zeitung Gazeta Lubuska bestätigt: "Es gibt noch
mehr solche Kontakte, die aus dem aktuellen Alltag resultieren. Vor allem im
Bereich der kommunalen Wirtschaft, im Handel, sowie in der Gastronomie
und Kultur, im Sport und in der Freizeitgestaltung. Und von der Tatsache,
dass die Kontakte zwischen den Einwohnern der beiden Städte dauerhaft
und nicht nur offiziell sind, zeugen die bisher hier geschlossenen ostdeutsch-
polnischen Ehen in Zahl von etwa 70".

In den siebziger Jahren wurden hier vier neue Handelspavillons, eine
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Metzgerei, eine Bäckerei, eine Fahrzeugprüfstelle, ein Busbahnhof, ein
Amphitheater gebaut. Am 2. Dezember 1972 begannen dank den Bemühun-
gen von u.a. B. Spytkowski und dem Leiter Kazimierz Ostrowski Busver-
bindungen zu funktionieren.

Im Jahre 1972 beschloss man, aufgrund der kontinuierlich ansteigen-
den Notwendigkeit der Beförderung von Mitarbeitern für u.a. die Fabriken
"Carina" und "Goflan" aus Jasieñ, Krosno Oderzanskie, Lubsko, Maszewo
und Trzbiel, den Busbahnhof zu bauen. Das Gubiner Verkehrsunterneh-
men verfügte über 18 San. Das Verkehrsunternehmen Zielona Gora GmbH
hatte im August 2007 in seiner Zweigstelle in Gubin 26 als Autobus zuge-
lassene Fahrzeuge.

Man hat 1973 das Wasserkraftwerk modernisiert. 1976 hat man die
Universal-Sparkassenfiliale mit drei Mitarbeitern (Filialleiterin - Ida Ka-
czanowska) in der Chrobrego Str. 8 eröffnet.

Das im Freiwilligendienst der Bewohner und der Armee gebaute Hal-
lenbad wurde im September 1979 eröffnet (Man hat mit den Bauarbeiten im
Jahre 1972 begonnen).

Man hat die Emilia Plater Wohnsiedlung gebaut. Es wurde in 390 Punk-
ten die Straßenbeleuchtung installiert.

FRIEDLICHER FALL DER VOLKSREPUBLIK POLEN

1980-1990 Legalisierung und dynamische Entwicklung der von der Re-
gierung unabhängigen Gewerkschaft Solidarnosc, die sich in eine soziale
Bewegung umgewandelt hat, die Einführung des Kriegsrechts in Polen als
Regimereaktion der Volksrepublik Polen auf die Bedrohung durch die sozia-
le Bewegung, die sich um die Solidarnosc gebildet hat.

Kurz vor Mitternacht am 12. Dezember 1981 hat die Landeszentrale der
Volksmiliz befohlen, die Aktivisten der Gubiner "Solidarnosc" Jerzy Pog³o-
dziñski und Zenon Wrobel festzunehmen.

Am 13. Dezember um 5:00 hat man in der polnischen Armee den "Kriegs-
bedrohungszustand anstelle der konstanten Dislokation" eingeführt. Die
Militärischen Einheiten der 5. Gubiner Saxon Panzerdivision waren für
Sicherstellung der Bestimmungen des Kriegsrechts mitverantwortlich. Zum
Beispiel nahm der 27. Panzerregiment unter dem Kommando von Zbigniew
Zaj¹czek in der Nähe von Poznan - in Buk die Stellung an  und am 14.
Dezember führte die Aufgabe der Demonstrationsfahrt durch die Innen-
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stadt von Poznan aus.
Die Gubiner Post- und Fernmeldebehörde hat man militarisiert. Die

Sendungen wurden "zensiert" und die Telefongespräche überwacht. Nach
der Aussetzung (am 31. Dezember 1982) und der Aufhebung (am 22. Juli
1983) des Kriegsrechts ist die Arbeit weniger nervenzehrend geworden. Im
Jahre 1992 (nach der politischen Wende, als sich die Stabilisierung des
freien Marktes etablierte) wurde das Unternehmen in die Polnische Post
und die Polnische Telecom aufgeteilt. Zwei Jahre später beseitigte man die
Handvermittlungsanlage (CD 960 tauschte man gegen die automatische
Alcatel mit 3 840 Nummern um). Die Post begann, neue Dienstleistungen
anzubieten, wie z.B. Versicherungen und Bankdienstleistungen. Man hat
die Arbeit computerisiert.

In einigen Bereichen hat man die Zusammenarbeit mit dem benachbar-
ten Guben abgebrochen, nachdem die polnische Grenze nach dem Jahr 1980
geschlossen wurde, weil man die Möglichkeiten der Ausfuhr von Solidarität
und Streben nach Freiheit in die DDR unterbinden wollte. Es kam eine
tiefe wirtschaftliche und politische Krise über den Staat, von der auch Gu-
bin nicht verschont blieb. Nach einer langen Renovierung öffnete man das
alte Rathaus wieder, das die Funktion des Kulturhauses ab jetzt erfüllte.
Hier haben sich Räumlichkeiten für eine Bibliothek und ein Restaurant
gefunden.

Trotz der rückläufigen Wachstumsrate der Stadt wurden u.a.: das Ga-
sthaus "Bolko", der Kindergarten in der Wojska Polskiego Straße, die Poli-
klinik mit der Ambulanz in der Gdanska Straße (Juli 1985), die Werkstätte
der Landwirtschaftlichen Schulen, die Fußgängerzone in der Slaska Straße
gebaut.

NACH DEM JAHR 1990 - KATASTROPHALE FOLGEN
DER INEFFIZIENTEN WIRTSCHAFT, POLITISCHE UND
SOZIALE VERÄNDERUNGEN; SOZIALISMUS WURDE
IN KAPITALISMUS UMGEWANDELT ABER LEUTE
BLIEBEN WIE DIESelben

Die durch die politischen Veränderungen hervorgerufene Euphorie hat
sich nicht in den erwünschten Wohlstand umgesetzt, sondern den Rückgang
der Arbeitsplätze und Arbeitslosigkeit bedeutete. Nach der politischen Wen-
de 1990 nahm die Koexistenz von Guben einen normalen, toleranten Aus-
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druck, die Zusammenarbeit wurde gestärkt. Ein Beispiel dafür stellt die
gemeinsame Kläranlage, die im Jahre 1998 in Betrieb genommen wurde.

In den in der Nachkriegszeit ersten demokratischen Kommunalwahlen,
die am 27. Mai 1990 stattfanden, wurden 24 Ratsmitglieder zur Stadtver-
waltung gewählt.

Im Januar 1991 begannen die Städtepartnerschaften von Gubin, Guben
und Laatzen, und 1993 wurde unsere Stadt zur Hauptstadt des Gemeinde-
vereins der Republik Polen der Euroregion "Spree-Neiße-Bober". Die Tätig-
keiten der Euroregion leitet ununterbrochen Czeslaw Fiedorowicz, einer
der ehemaligen Bürgermeister von Gubin.

Es begannen die weit verbreitete Privatisierung und Marktwirtschaft
zu herrschen. Es entstanden Basare und Begleitagenturen (die sich vor
allem auf die Kunden aus hinter der Neiße ausrichten), private Handelsun-
ternehmen, Dienstleistungsbetriebe, neue Restaurantformen (McDonalds -
Gründung im Jahre 1998 als vierte Stelle dieser Art an der westlichen
polnischen Grenze, Pizzerias, asiatische Bars), Wechselstuben, verschiede-
ne Industriebrangengesellschaften. Auf dem Industriebasar in der Slaska
Str. haben am Anfang der neunziger Jahre in den so genannten fetten Ta-
gen 520 Kaufleute ihre Ware angeboten. Im Jahre 2006 gab es nur noch 213
Stände.

Im April des Jahres 2007 gab es auf dem Lebensmittelmarkt in der
Handlowa Str. (gegenüber dem Busbahnhof) 108 aktive Stände.

Bis 1989 stand den Einwohnern nur eine Apotheke, nämlich die "zu dem
Turm", zur Verfügung, und bereits Mitte 2007 gab es 9 Apotheken in der
Stadt.

Es wurde Miss Gubin gewählt und es wurden Menschen und verschie-
dene Waren über die Grenze ins Ausland und in das Land (Elektronik,
Alkohol, Tabak, Drogen) geschmuggelt. Die Schmuggler der neunziger Jahre
erinnern sich liebevoll an diese Zeiten, denn damals entstanden große Re-
ichtümer in dem Grenzgebiet. Viele Bewohner bewerten diese Zeit ganz
anders, mit Erleichterung, dass sie vorbei ist, denn von Sicherheit konnte
damals kaum die Rede sein.

Nach dem Kauf der Wohnungen von den Metallwerken Kromet wurde
in Gubin 1994 in der Wojska Polskiego Str. 39 die erste Einwohnergemein-
schaft gegründet.

Viele Unternehmen von damals sind immer noch im Betrieb, wie z.B. die
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Energie von J. Wieczorek, Z. Bo³oczko, Horex, das Geschäft bei Grzegorz
von Iwona Tomaszewska, das Handelsunternehmen Gabi, das Handelsun-
ternehmen "Adams" von Jozef Olejnik, die Firma Zenek von Krystyna Kacz-
marek und Leon Kaczmarek. Andere, wie z.B. das Handels- und Dienstle-
istungsunternehmen "Perlak" - G.A. Perlak, die Gesellschaft "KO-KO", gin-
gen Bankrott. Das Gebäude der Firma Car E.L. Kolanowscy in der Cmen-
tarna Str. 37 verbrannte unter unaufgeklärten Umständen.

Am 7. Oktober 2002 fuhr um 17.18 Uhr der letzte Personenzug von dem
Gubin Bahnhof nach Zielona Gora ab. Kürzlich hat man das verfallene
Gebäude abgerissen, in dem es vor vielen Jahren die Fahrkartenschalter
und eine Cafeteria gab. Es gab kein Schienentransport für Personen, aber
es gab immer Brot. Am 27. Dezember 2002 hat man auf die Initiative von
Grazyna und Jerzy Sikora eine große Bäckerei und Konditorei Sikora in
der Sikorskiego Str. 50 gegründet.

Für den Personenverkehr nimmt man zurzeit eigene Autos, die von dem
Haushalt der Stadt dotierten  Busverbindungen und Taxis in Anspruch.
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg sicherte die berühmte Verbin-
dung der Stadt mit dem Bahnhof nur das Pferdegefährt von Stanislawa
Jab³oñska mit dem Pferd Moric ab.

Das Foto zeigt neben einem modernen, "prachtvollen" Gubiner Pkw das
Gefährt von Frau  Jab³oñska mit Moric

Nach den Jahren der sozialistischen Indoktrination gab es keine Zivil-
gesellschaft. In der Stadt nahm nur 19,65 Prozent der Wahlberechtigten an
der Volksabstimmung bezüglich der Staateigentumsübertragung an die
polnischen Bürger im Februar 1996 teil. Verschiedene Bürgerinitiativen
und Aktivitäten in einer Reihe von Nicht-Regierungsorganisationen zeu-
gen von einer erst aufkeimenden Zivilgesellschaft.

BEGINN DES XXI JAHRHUNDERTS

Die sozialen und beruflichen Strukturen veränderten sich. In Gubin
blieben nur die Polizei und die Feuerwehr staatlich. Sogar die Stadträte
haben die Stadtpolizei am 18. Mai 2000 aufgelöst (jetzt gibt es sie wieder).
Viele Unternehmen sind entstanden, um einer Vielzahl von Bedürfnissen
gerecht zu werden, während früher, am Ende des zwanzigsten Jahrhun-
derts gab es davon ganz wenig, oder gar keine. Es gehören dazu: Banken,
Apotheken, Kosmetiksalons, Zahnarzt-, Arzt-, Tierarztpraxen, Immobilien-
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makler und Verwaltung von Wohnanlagengemeinschaften, privaten Fahr-
schulen.

Die Stahlbrücke über dem Fluss Lubica bei der Kreuzung der Straßen
Slowackiego und Kunickiego wurde am 9. Dezember 2005 offiziell eröffnet.
Zuvor gab es da eine Holzbrücke, die im Juli 1950 eröffnet wurde. Es wurde
(im August 2006) die erste in dieser Stadt Kreuzung mit dem Kreisverkehr
erbaut, und zwar an der Kreuzung der Straßen Rooosevelta, 3 Maja und
Dabrowskiego.

Die Infrastruktur wird zwar besser, aber die Schließung der staatlichen
Fabriken "springt die ganze Zeit Schluckauf". Im Jahre 1980 gab es 0 Arbe-
itslosen (formal war im Sozialismus dieser Begriff nicht bekannt), 2005 gab
es 3337 Arbeitslosen (in der Stadt und in der Gemeinde zusammen). Am
Ende Februar 2015 gab es in Gubin 1 683 Arbeitslosen, 165 davon mit
Arbeitslosengeldanspruch. Am 2. März 2015 gab es 83 Arbeitsangebote.

Schwierige Lebenssituationen zu überwinden hilft Einzelpersonen und
Familien das Sozialamt - eine organisatorische Einheit der Stadtgemeinde.
Geschätzte Sozialhilfe leistet die Sozialhilfetagesstätte, die 1989 auf die In-
itiative der damaligen Leiterin der Abteilung des Gesundheitswesens für
soziale Dienste Jolanta Kurpas und des Arztes Siegfried Gwizdalski gegründet
wurde. Für die erste geleistete Nachkriegssozialhilfe kann man Weihnachts-
geschenke "für die Armen und mit einer großen Familie Belasteten" anse-
hen, von denen in seiner Berichtserstattung an den Woiwode von Poznan
im Dezember 1946 der damalige Landrat schrieb: "man beschenkte etwa
zweihundert Familien, unter die 250 kg Zucker, 350 kg Weizenmehl, 7
Kartons Blutwurst, 4 Kartons mit Lebensmittelpakete für Kinder unter 3
und 100 kg Äpfel" verteilt wurden. Zu PRL-Zeiten wurden die Bedürfnisse
der Bevölkerung durch die Arbeitbetriebe befriedigt.

Bei der aktuellen Vermarktung der Gesundheitsversorgungsorgane, dem
Mangel an Krankenhaus, den häufigen Beschwerden der Einwohner, der
Inanspruchnahme der Behandlung in Poznan, Wroclaw, Zary, Zagan, Zie-
lona Gora, Nowa Sol, Guben und manchmal in Krosno, können die Sätze
über die Inbetriebnahme bereits schon am 25. November 1945 des Landkre-
iskrankenhauses in Gubin mit: der internen Abteilung, Chirurgie, Infek-
tionskrankheitsstation, Gynäkologie, Tuberkulose, mit 48 Betten, ziemlich
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seltsam klingen. Der Gründer des Gubiner Gesundheitszentrums war Ta-
dusz Kunicki.

Gubiner Kulturgesellschaft gab die Zeitschriften: " Gubiner Echo" und
"Gubiner Hefte" aus. Mit der Förderung der Stadt und der Gemeinde befas-
ste sich der Presse- und Radiojournalist Zygmunt Traczyk zusammen mit
dem Lehrer und Journalisten Tadeusz ¯achun mittels der Kabel - TV "Ein
Spaziergang durch Gubin". Am 12. Mai 1992 entstand die erste Gubiner
Lokalzeitung "Gubiner Nachrichten" mit ihrem ersten Chefredakteur Je-
rzy Œniata³a.

Es werden die nationalen Befreiungstraditionen gepflegt. Am Denkmal
zum Andenken der Veteranen der Kämpfe um die Freiheit und Unabhängig-
keit Polens, das am 8. Mai 2005 also am 60. Jahrestag des Endes des Zwe-
iten Weltkriegs enthüllt wurde, organisiert man Jubelfeste, und zwar vor
allem anlässlich des Unabhängigkeitstages (am 11. November) oder am des
Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa (am 8. Mai).

Nichtregierungsorganisationen verschiedener Profile und Zwecke, ver-
suchen, die Zivilgesellschaft zu formen, integrieren die lokalen Gemein-
schaften und aktivieren die Bewohner. Die Stadt Gubin ist in Polen der
Ort, in dem man viel unternimmt, z.B. die Berufung der Seniorenabgeord-
netenverwaltung auf der lokalen Ebene und die Zusammenarbeit mit den
Seniorenabgeordneten aus Guben und Laatzen, sowie die jährliche Organi-
sation einer gemeinsamen Museumsnacht in den beiden Grenzstädten durch
den Verein der Freunde des Gubiner Landes und der Stadt- und Industrie-
museum Guben.

Drei römisch-katholische Gemeinden: der Heiligen Dreifaltigkeit, der
Madonna von Fatima und des Heiligen Kreuzes vereinigen formal mehr als
16.000 Gläubigen.

Die Neuapostolische Kirche, die evangelische Gemeinde, die Pfingstkir-
che und die christliche Gemeinde der Zeugen Jehovas haben insgesamt
weniger als eine halbe Tausend Anhänger. Neben der Evangelisierungsar-
beit leiten die Religionsgemeinschaften in Gubin einen Hort, eine soziale
Gaststätte, einen Schlafsaal, einen Chor, sie setzen sich außerdem für
wohltätige Zwecke ein. Ich möchte daran erinnern, dass die erste Heilige
Kommunion für die Kinder, die bereits mit einem polnischen Priester, Pater
Simon Stoltman, zelebriert wurde, wurde im Mai 1946 aufgezeichnet.

Das Gubiner Kulturhaus ist in der Stadt der Schirmherr des polenwe-
iten sozialen Vorhabens, des Großen Orchesters der Weihnachtshilfe. Das
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Kulturhaus unterhält weiterhin für die Senioren die Universität des drit-
ten Lebensalters, die durch den Gubiner Kulturverein unter der Leitung
von Stanislaw Turowski und die Stadtbibliothek gegründet wurde. In Gu-
bin schafft seine Werke Tadeusz Raczkiewicz, einer der größten polnischen
Comiczeichner der Altmeisterschule, der Künstler, der Cartoonist, einer,
der mit vielen nationalen Zeitungen zusammenarbeitet.

In der Berichtsperiode hat "etwas" auch sein Leben beendet. Zum Be-
ispiel wurde im Jahre 2000 das Gebäude des (Stadt-) Landkreiskulturhau-
ses abgerissen (bis 1945 gab es dort das Lokal  "Kaisergarten"). Im Jahre
2004 wurde das Gubiner Amphitheater abgerissen, wo früher Massenkul-
tur- und Unterhaltungsveranstaltungen stattfanden.

Nachbarn helfen Nachbarn. Kulturentoleranz
Man begann mit der Renovierung der Stadt und Hauptkirche, die zum

Symbol einer guten öffentlichen, internationalen Zusammenarbeit wurde.
Zwei Städte, zwei Gemeinden von Guben und Gubin, verbindet und nicht

trennt die Brücke über dem Grenzfluss Lausitzer Neiße. Wenn man durch
diese kurze Brücke geht, bemerkt man kaum, dass man schon auf der an-
deren Seite ist. Die Welt sieht ein bisschen anders aus. Ist das wirklich so?
Mehr und mehr bringt man das Verständnis für das gemeinsame kulturelle
Erbe und die Notwendigkeit der Nachbarschaftshilfe auf.

Der Vorstandsvorsitzende des Fördervereins zum Wiederaufbau der Stadt
und Hauptkirche in Gubin, Günther Quiel aus Guben, sieht zwei Ziele, die
den beiden Städten und brüderlichen Stiftungen zugrunde liegen, und die
dem Wiederaufbau der Stadt und Hauptkirche dienen sollen. Das Objekt
soll in Zukunft die Funktion des deutsch-polnischen Treffpunktes erfüllen.
G. Quiel betonte: - Wir möchten die Unterstützt der Stiftung für den Wiede-
raufbau der Stadt und Hauptkirche unterstreichen. Obwohl sich das
Gebäude auf der polnischen Seite befindet, möchten wir Deutschen bei dem
Wiederaufbau helfen. Die Stadt Gubin allein kann es sich nicht leisten. Ein
Nachbar soll dem anderen Nachbarn helfen. Unser Interesse, unser Ziel ist
es, dass das größte Gebäude in der Stadtmitte zum Symbol der Expansion
der beiden Städte wird. Das ist das Ziel bis zum Jahr 2030. Dann können
wir erkennen, dass es sich um eine Doppelstadt an der Neiße handle. Es ist
eine Zeit einer großen Herausforderung für uns alle. Das Wichtigste ist,
dass sich die beiden Nationen auf der Ebene der beiden Städte, hier unten
verständigen können. Von der Stadt und Hauptkirche sollte die Sanierung
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der wunderschönen Altstadt ausstrahlen.
Ein beredtes Zeichen des Wandels war der gemeinsame erste militäri-

sche Eid der Soldaten der polnischen Armee und der Bundeswehr im Zen-
trum von Gubin und Guben unter der Beteiligung der Verteidigungsmini-
ster Janusz Onyszkiewicz und Volker Rühe am 22. August 1998.

Der Toleranz der Kulturen und dem Kulturerbe von Guben und Gubin
dient die Zusammenarbeit der kommunalen Einrichtungen und der sozia-
len Organisationen der Eurostadt.

BILDUNG, ERZIEHUNG, KULTUR, SPORT, FREIZEIT

Polens Verwaltung hat sich kaum verfestigt und schon am 28. Juni
1945 war die Organisation der Grundbildung im Gange. Das Vorkriegs-
gymnasium mit seinen Lehrmitteln diente ab dem 6. September 1945 der
öffentliche Schule und dem kommunalen gemischten Gymnasium und Ly-
zeum (bis zum Ausbruch des Feuers am 23. Februar). Am ersten Tag haben
sich in Gubin 10 Schüler angemeldet im November gab es schon 39 Schüler.

Die ersten Vertreter für die Schulorganisation: Waclaw Tuliszkiewicz
aus der Verwaltungsbehörde aus Wroclaw und Jan Michnicki aus Kosza-
lin, dachten eher an Plünderung und Selbstbereicherung, als an die Inte-
ressen der Schule. Die richtige Gestaltung des Bildungsprozesses begann
erst Joseph Wieszczeczyñski, der nach dem 28. August 1945 aus der Ver-
waltungsbehörde des Schulbezirks in Poznan kam. Die ersten Lehrer wa-
ren die Soldaten aus dem 38. demobilisierten Infanterie-Regiment.

Die andere Schule, die öffentliche Grundschule Nr. 2 begann ihre Tätig-
keit im September 1946. Im Jahre 1948 schlossen sich der Schule die Ober-
und Realschule an, nach der Reorganisation hieß sie die Allgemeinbildende
Schule des Grundbildungsgrades und der Sekundarstufe II. Im Oktober
1959 bezog die Oberschule das renovierte Gebäude in der Piastowska Straße.
Die Grundschule Nr. 2 wurde zu einer unabhängigen Einrichtung. Die
pädagogische Arbeit war hier äußerst schwierig, weil der Großteil der Schüler
aus den gesellschaftlich vernachlässigten Familien kam und ihr Alter über-
schritt meistens das übliche Schulalter der Kinder. Die Schüler, deren Al-
ter über die üblichen Schulaltersgrenzen hinausging, konnten, wenn sie
begabt waren, innerhalb eines Jahres zwei Klassen übersteigen, oder die
Schule im Rahmen von Abendkursen beenden. Ein großer Teil der Kinder
war arm, oft ohne Schuhe und ohne warme Kleidung, sowie unterernährt.
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Die Gubiner Kindergärten nehmen ihren Anfang im Jahre 1946 mit der
Organisation von Halina Faliñska Jakubowska einer neuen Erziehungsein-
richtung mit 30 Kindern.

Derzeit gibt es drei städtische Kindergärten: Nr. 1 (in der Piastowska Str),
Nr. 2 (in der Kunickiego Str.) und Nr. 3 (in der Wojska Polskiego Str), die mit
Partnereinrichtungen aus Deutschland zusammenarbeiten.

Zurzeit gibt es in Gubin folgende Schulbildungseinrichtungen, die die Stadt
im Gange hält: das Gymnasium, das Komplex der Nikolaus Kopernikus Schu-
len, umfassend die Grund- und Realschule mit Integrationsklassen, die Grund-
schule Nr. 2 (462 Schüler), die öffentliche Grundschule Nr. 3 mit Integration-
sklassen (427 Schüler).

Die Gubiner Organisationseinheiten, die dem Landkreis unterliegen: die
Maria Konopnicka Förderschule (in Betrieb seit 1965), die Stanislaw Staszic
Fachschulen, die Oberschulen, die Psychologisch-Pädagogische Beratungsstel-
le, sowie das Kinderheim.

Die Kazimierz Serocki Musikschule des ersten Grades, die es schon seit 40
Jahren gibt, unterliegt direkt dem Ministerium für Kultur.

Am 3. Juli 1997 bekamen ihre Diplome die letzten Absolventinnen - Kran-
kenschwestern   der Medizinischen Fachschule in Gubin, deren Gründer und
erster Direktor der Arzt Zygfryd Gwizdalski war. Die letzte Funktion wurde
ihm als "Strafe für die Gründung der Schule" auferlegt und er übte sie unent-
geltlich aus.

Alle Schulen spielen eine wichtige Rolle im kulturellen und sportlichen Le-
ben von Gubin.

Zum Vorreiter der öffentlichen Stadtbibliothek wurde die Kreis- und Stadt-
bibliothek von Jadwiga Marcolla. Sie gründete diese ein Jahr nach dem Ende
des Krieges, als die ersten Einsiedler angefangen haben, Bücher zu spenden.

Der erste Kulturverein in der Stadt war ab Mitte 1946 die Gesellschaft der
Freunde der Kultur.

Für die Musik, den Gesang, das Theater, Bridge, Fotografieren, den Film
(Kino "Koral"), die Touristik, Kunst, Poesie, das Ballett, den Chor war seit 1958
das Landeskulturhaus (seit 1962 Stadtkulturhaus) zuständig. In den Absch-
nitten Institution zur Verbreitung der Kultur). Das sich 10 Jahre lang in dem
Wiederaufbau befindende Rathaus wurde im Jahre 1986 zum Gubiner Kultur-
haus. Seit der Übernahme der Leitung von Janina Izdebska entwickelte es
sich zu einer Einrichtung mit einem breiten Spektrum an kulturbildenden
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Aktivitäten.
Nicht ohne Bedeutung für die Entwicklung von Gubin waren und sind

Verlage und Zeitschriften.
Neben der Arbeit, Bildung und Kultur, prägte auch Sport, seit dem An-

fang der polnischen Besiedlung der Wohngebiete an der Neiße, das tägliche
Leben. Im Frühjahr 1946 wurde der Sportverein "Adlerjungen" auf der
Grundbasis des Gymnasiums gegründet, der den Keim des Gubiner Spor-
tlebens darstellte.

In den Jahren zwischen 1955 und 1956 war der Sportverein Sparta eine
der stärksten Fußballmannschaften in der Region. Zu den Fußballspielen
in der Budziszynska Str. kamen Massen von Fans und über 300 Mitglieder
zahlten freiwillige Beiträge an den Verein ein. Selten wird das vor dem
Krieg gebaute Stadion benutzt, auf dem seine Fußballspiele der Fußballve-
rein Carina Gubin entscheidet. Die Arbeitsgemeinschaft der polnischen
Gesellschaft für die Touristik und Landeskunde organisierten die Wander-
freunde Tadeusz Firlej und Arthur Dziewia³towski im Jahre 1957.

Unsere Sportler sind die besten in dem Landkreis, auch immer an der
Spitze der Region und erzielen gute Ergebnisse auf der Staatsebene. Gubi-
ner Sportvereine haben eine große Menge an Erfolgen auf ihrem Konto. Vor
allem werden unsere Volleyballspieler, Leichtathletiker, Karatekämpfer und
Handballspielerinnen polenweit gewürdigt. Die Volleyballspieler, deren Tra-
iner Ireneusz Szmit war, gewannen nacheinander in den Jahren 1991 bis
1993 nationale Meisterschaften. Im Jahre 1991 gewannen die Jungen aus
der Grundschule Nr.  4 die Juniorenmeisterschaften für jüngere Teilneh-
mer (unter 17 Jahren) und 1993 unter den landwirtschaftlichen Schulen.
Krzysztof Gierczynski und Sebastian Staniewski waren Vertreter Polens.

In Gubin trainiert man oder praktizierte man früher u.a.: die Leichta-
thletik (wie der mehrfache nationale Sieger im Langstreckenlauf Michal
Kaczmarek), das Boxen, Bridge, Reiten, Radfahren, den Marathonlauf, die
Ballspiele (den Fußball, Handball, Volleyball), das Schwimmen, Schach,
den Rock and Roll, das Karate, den Motorradsport, das Tischtennis und
Tennis. Wer kann sich heute noch daran erinnern, dass das Gymnasium
(1955/1956) die Regionalmeisterschaft für Männer im Basketball gewann!

Verbände, Vereine, die auf dem Gebiet der Körperkultur und des Sports
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in Gubin wirken, sind u.a. : Gubiner Karateklub Kyokushin, Gubiner Ten-
nisvolksgesellschaft, Gubiner Interschulsportverein Sparta, Gubiner Tau-
cherverein, Altermotorrädersportverein Weteran, Leichtathletiksportsvolks-
verein, Schülersportvolksverein Neiße, Stadtinterschulsportverein VOLLEY,
Stadtinterschulsportverein Neiße-Cross, Stadt-Volkssportverein Carina,
Stadtinterschulsportverein AQUATIC bei dem Gymnasium, Polnischen
Gesellschaft für die Touristik und Landeskunde, Freiwillige Wasserrettung-
swache.

Organisator und Koordinator des Sports- und Rekreationslebens ist in
der Stadt seit 1975 das Städtische Sportzentrum.

POLNISCHES HEER, GRENZSCHUTZSOLDATEN
UND ZOLLAMT

Die erste nach dem Zweiten Weltkrieg in Gubin stationierende militärische
Einheit war das 39. Infanterieregiment der 11. Infanteriedivision, das in der
ehemaligen von Moltke Kaserne sein Quartier bezog, um die Grenze zu schützen.

Die polnische Garnison wurde 1952 gegründet. Taktische Formation, d.h.
die 19. Mechanisierte Division in der Garnison Gubin (mit Sitz in Torzym)
bildete man seit 1951. In den Jahren 1957 - 1990 gab es die General Aleksander
Waszkiewicz Saxon Panzerdivision. Aus der unterfinanzierten 19. MD stam-
mende 5 Panzerdivision wurde zur taktischen Formation der polnischen Ar-
mee.

Im Dezember 1997 begann der Prozess des Abbaus der 5. König Boleslaw
der Tapfere Mechanisierten Abteilung; Ende 1998 wurde die Abteilung aufgelöst.

Garnison Gubin wurde 2001 liquidiert. An dem feierlichen Appell vor den
Ruinen der Stadt und Hauptkirche hat am 14. September der Garnisonskom-
mandant Oberst Zbigniew Smok den Bericht über die Auflösung der 5. Mecha-
nisierte Brigade und des 5. Antiflugregiments erstattet. Nach 49 Jahren hat
der polnischen Garnison an der Neiße aufgehört, zu existieren.

August 2005 - der letzte Panzer T-55 verließ die Stadt, obwohl seit der
Auflösung der 5. Mechanisierten Division schon fast 7 Jahre vergangen sind.
In der Kaserne nach der Aufklärungsabteilung wurden für mehrere Jahre
Tanks mit unterschiedlicher Vorbestimmung zur Verfügung der Agentur
für Militärvermögen untergebracht. Zum Eigentümer des letzten "Gubi-
ner" Tanks wurde ein Warschauer, der eine Militärfahrzeugsleihstelle führte,
und der diese Geräte für beispielsweise die Zwecke der Filme auslieh.
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Zurzeit befinden sich an diesem Ort die Möbelbetriebe von Andrzej Iwanic-
ki, der mehr als 850 Personen beschäftigt.

Die Stadt und das Umland verdanken viel den polnischen Soldaten, und
zwar in jedem Bereich des Lebens. Es gab sogar eine Band "Pancerni", die am
14. April 1980 anfangend, dreißig Jahre lang auf den Bühnen und in den Kon-
zertsälen Auftritte machte.

Die Gubiner Landschaft formte seit 1945 die Staatsgrenze und der damit
verbundene Schutz. In erster Linie durch die Bürger-Miliz, dann durch die
polnische Armee, durch die Grenzschutzsoldaten, und zum Schluss durch die
Grenzwache. Das Wohnen in Gubin bedeutete eine Reduktion der bürgerlichen
Freiheiten, es gab nämlich häufige Kontrollen auf den Straßen, ein Totalverbot
für das Fotografieren der Stadt und das Verbot der Benutzung der linken Seite
auf der Piastowska Str. (einige ironisierten, dass es sogar verboten war auf die
linke, die deutsche Seite zu schauen). Allmählich begann man, die Einschränkun-
gen zu reduzieren, und zwar nach dem so genannten Gomu³ka Oktober Tau-
wetter, also seit der zweiten Hälfte des Jahres 1956. Hier musste auch die
Zollabfertigung funktionieren, die im Sommer 2000 rund 190 Lkws
(hauptsächlich TIR) auf der Importspur und 170 auf der Exsportspur pro Tag
abfertigte. Heutzutage bekommt man weder Zollbeamten noch Grenzschutz zu
Sicht, und die Autos fahren trotzdem.

Der dargestellte Abriss stellt in kondensierter Form nur ausgewählte Stadt-
segmente und Einwohner; viele Themen und Fragen weggelassen worden sind.
Jeder Verfasser würde andere Sachen und Lebensbereich hervorheben. Ich habe
darauf verzichtet, über die Repressionen Stalins, Sicherheitsorgane, unterge-
ordnete Einheiten der Lebuser Brigade WOP (Bataillon, Wachtürme,
Grenzübergänge), die Errungenschaften der konkreten Stadtobersten und lo-
kalen Regierungen, die Stadtpartnerschaft, die Rolle der Euroregion, die Ver-
und Entsorgungsunternehmen, Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtun-
gen, Schulaktivitäten, Unternehmungen zu Gunsten der Behinderten, die Tätig-
keit des Polnischen Roten Kreuzes, fünf Familienkleingärten, vier Polnische
Angelvereine, das Handwerk, die Verbrechen, Pathologie, Leistungen der so-
zialen Organisationen, die  Gubiner Meister in vielen Bereichen, die Forstwirt-
schaft und Jagden, Arbeitsmigration, Bräuche, usw. zu sprechen.

Die vollständige Gubiner Geschichte der letzten 70 Jahre lässt sich nicht
einmal bis zum Morgengrauen erzählen.

Übersetzung: Izabela Juszczyñska
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Gubin 1945 rok, to ju¿ mija 70 lat
Dostêpu do Berlina na linii Odra - Nysa £u¿ycka broni³y na pocz¹tku

1945 roku trzy miasta - twierdze: na pó³nocy Kostrzyn, na po³udniu G³o-
gów i le¿¹cy niemal na œrodku tej linii Gubin. Trudno teraz po 70. latach
rekonstruowaæ przebieg walk o Gubin. W literaturze przedmiotu zdarze-
niom z lutego i marca 1945 r. poœwiêcono kilka zaledwie ogólnikowych
sformu³owañ o tyle, ¿e oddzia³y Armii Czerwonej toczy³y zaciête boje o
zdobycie miasta i, ¿e kilkakrotnie przechodzi³o ono z r¹k do r¹k.

Po wojnie powsta³a legenda o Górze Œmierci. Po malowniczych sto-
kach, romantycznych alejkach chodzi³a œmieræ. Chodzi³a jeszcze drugie
miesi¹ce po zakoñczeniu wojny.

Steraniem Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej w 2008 roku
wydano publikacjê pod tytu³em "Gubin. Ostatnie miesi¹ce wojny". W niej
przekazano Czytelnikowi zebrane wspomnienia, zapiski, notatki, szkice i
zdjêcia osób bior¹cych udzia³ w tych zdarzeniach po obu stronach frontu.
W wydanej publikacji zachêca³em Czytelnika do poszukiwañ dokumen-
tów, wspomnieñ i innych informacji w celu uzupe³nienia i poszerzenia tej
publikacji. Okaza³o siê, ¿e Czytelnicy i inni zainteresowani tym tematem
dostarczyli wiele wspomnieñ, dokumentów, zdjêæ co obecnie daje mo¿li-
woœæ wydania II. czêœci publikacji "Gubin. Ostatnie miesi¹ce wojny".

Szanowni  Czytelnicy, wspó³czesne historiografia II wojny œwiatowej
jest przepe³niona literatur¹ dotycz¹c¹ wielkich bitew i znacz¹cych kam-
panii wojennych, nie dostrzega jednak zmagañ o mniejszym nasileniu walk,
lecz maj¹cych równie istotne znaczenie strategiczne. A obrona Gubina
w³aœciwie jest zapomniana bitw¹.

Ma³o kto wie o tym, ¿e ta czêœæ miasta gdzie dziœ jest Gubin zosta³a
zdobyta przez I Front Ukraiñski pod dowództwem Marsza³ka Iwana Ko-
niewa, natomiast czêœæ zachodnia nale¿¹ca do Niemiec zosta³a wyzwolona
w kwietniu 1945 roku w ramach Operacji Berliñskiej przez I Front Bia³o-
ruski pod dowództwom Marsza³ka Georgija ¯ukowa.

Ale na ten  temat i wielu innych ciekawych faktów spróbujemy odpo-
wiedzieæ w drugim zeszycie. Publikacjê, steraniem Stowarzyszenia Przy-
jació³ Ziemi Gubiñskiej, chcemy wydaæ do koñca 2015 roku.

Nadal zapraszam Czytelników Biuletynu i zainteresowanych t¹ tema-
tyk¹ do przekazywania wszelkich sugestii i informacji, z którymi chcieli-
byœcie siê podzieliæ. Bêdê niezmiernie wdziêczny.

Jerzy Czabator
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70 lat szko³y w Chlebowie
We wrzeœniu 2015 roku minie 70 lat funkcjonowania szko³y w Chle-

bowie i 25 lat - w nowym budynku. Pierwszym kierownikiem szko³y od
wrzeœnia 1945r. by³ Witold Emil Iranek, który przyby³ z Kresów Wschod-
nich Rzeczypospolitej.

Obecnie w
Zespole Szkó³ w
Chlebowie mie-
œci siê gimna-
zjum, szko³a pod-
stawowa i od-
dzia³ przedszkol-
ny.  Szko³a od
wielu lat jest
g³ównym "moto-
rem napêdowym"
¿ycia we wsi.
Tutaj organizuje
siê wystawy, wy-
stêpy zespo³ów
m³odzie¿owych,
wycieczki, a tak¿e zabawy wiejskie (mimo braku auli szkolnej). Na dachu
budynku szkolnego zainstalowane s¹ panele s³oneczne, a w sali jêzyka pol-
skiego jest du¿y k¹cik muzealny. Spora liczba ciekawych eksponatów to
zas³uga dzieci i rodziców, którzy ze strychów, piwnic, ró¿nych zakamarków
przynieœli je do szko³y. Tutaj historia jest „na dotyk”. Dyrektor Anna Dura-
wa marzy o stworzeniu w szkolnej bibliotece Galerii Sztuki Ludowej. S¹ ju¿
zbiory z wikliny, rzeŸby w drewnie, kwiaty z bibu³y, jaja ze styropianu ude-
korowane serwetkami (technik¹ zdobnicz¹ de coupage). Od wielu lat, regu-
larnie, organizowane jest Œwiêto Chleba, myœli siê o zorganizowaniu inte-
gracyjnego Dnia Rodziny 30 maja i uroczystoœci z okazji 70-lecia szko³y.
Korzystaj¹c z okazji dyrektor prosi o dawne fotografie i kroniki szkolne,
dokumenty z dawnych lat, które po zeskanowaniu zostan¹ zwrócone. W
Chlebowie stanowi siê tradycjê, dba o dziedzictwo kulturowe.

Nauczycielka Zespo³u Szkó³ w Chlebowie Wies³awa Lewandowska
prezentuje zbiory muzealne zgromadzone w sali jêzyka
polskiego.
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Pani Ania, przedszkolanka z zami³owania i wykszta³cenia pamiêta, jak
rozpoczyna³a tutaj pracê. Toalety by³y na zewn¹trz, mycie w misce, a wodê
do picia bra³o siê ze strumienia przep³ywaj¹cego obok szko³y. A by³o to tak
niedawno, bo na pocz¹tku lat 90. ub. wieku.

Wies³aw £abêcki marzec 2015
Od redakcji: W wyniku konkursu og³oszonego przez Wójta Gminy Gu-

bin, dyrektorem szko³y od maja 2015 roku zosta³a Lilianna Dobiega³a.

 W sobotnie popo³udnie,
9 maja 2015 roku, w sie-
demdziesi¹t¹ rocznicê za-
koñczenia II wojny œwiato-
wej w Europie, duchowni z
Niemiec i Polski odprawili
przy ujœciu Nysy do Odry,
na pó³nocy gminy Gubin
nabo¿eñstwo ekumeniczne.

Grupa mieszkañców po-
granicza polsko-niemieckie-
go spotkanie ekumeniczne
rozpoczê³a pieœni¹ "Pokój zo-
stawiam Wam… Friede soll mit euch sein". Aktor Teatru Lubuskiego Alek-
sander Podolak czyta raz po polsku raz po niemiecku "Psalm 90".

Pastorzy: Andreas Althausen z Jakobsdorf, Dschin-u Oh z Guben (ojciec
Koreañczyk, matka Niemka) oraz ksi¹dz proboszcz Zbigniew Samociak z Kro-
sna Odrzañskiego wspólnie ze zgromadzonymi modlili siê o pokój.

Na zakoñczenie nad Nys¹ i Odr¹, wzd³u¿ granicy, rozleg³a siê pieœñ "Lau-
date omnes gentes, laudate Dominum" (Wszystkie narody chwalcie Pana).

Ustawienie 12 lat temu Krzy¿a Pojednania to zas³uga przede wszystkim
Karin Wolff z Neuzelle, która przyby³a tu i w tym dniu. Uprz¹tniêty plac przy
Krzy¿u Pojednania i poczêstunek to zas³uga mieszkañców Kosarzyna: Jagody
Warzyñskiej, Miros³awa ¯yluka, Wies³awy Freitag, Henryki Ku¿ownik, Jac-
ka Wyszyñskiego i Adama Dulby.

Spotkanie ekumeniczne ozdobi³ wystêp zespo³u kameralnego Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej z Czarnowic pod batut¹ Jana Pietrucina.

Wies³aw £abêcki

W Kosarzynie o pokoju
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Po wojnie i przejêciu Ziem Zachodnich przez Polskê jednym z wa¿niej-
szych zagadnieñ by³o uregulowanie nazewnictwa miejscowoœci, gór, rzek i
innych  obiektów fizjograficznych. 1 czerwca 1951 r. Prezes Rady Mini-
strów (by³ nim wówczas Józef Cyrankiewicz) wyda³ zarz¹dzenie Nr 115 w
sprawie przywrócenia i ustalenia urzêdowych nazw rzecznych œl¹skiej czê-
œci dorzecza Odry i £aby. Zosta³o ono opublikowane w Monitorze Polskim
Nr A-62 pod poz. 825 i obowi¹zuje nadal, znajdowa³o podstawê prawn¹ w
art. w art. 2 rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 paŸdzierni-
ka 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowoœci i obiektów fizjograficznych oraz o
numeracji nieruchomoœci (podpisa³ je Ignacy Moœcicki).

Nazwy rzek dzielone s¹ na nazwy pierwszego, drugiego trzeciego itd rzê-
du. Rzeki pierwszego rzêdu to te które wpadaj¹ bezpoœrednio do morza, (np.
Odra), rzeki drugiego rzêdu s¹ dop³ywami rzek pierwszego rzêdu (np. Nysa
£u¿ycka), a te przyjmuj¹ wody rzek trzeciego rzêdu (jak w przypadku Lub-
szy). Wymienione tu wy¿ej nazwy rzek s¹ powszechnie znane i raczej nie
budz¹ w¹tpliwoœci. Gorzej jest ze znajomoœci¹ i u¿ywaniem nazw mniej-
szych cieków, nadawanych „na w³asny u¿ytek", tymczasem wymienione wy¿ej
zarz¹dzenie Nr 115 Prezesa R.M. postanawia, ¿e w stosunkach publicznych
(np. na mapach, planach) wolno u¿ywaæ nazw obiektów fizjograficznych
wymienionych w zarz¹dzeniu tylko w brzmieniu ustalonym zarz¹dzeniem,
a z tym w praktyce jest gorzej, prawo jest nieœwiadomie naruszane.

Jak wiêc powinny brzmieæ pozosta³e nazwy rzeczne okolic Gubina? Rze-
ka popularnie nazywana £omiank¹ ma urzêdow¹ nazwê Strumieñ, jej do-
p³ywy to Olcha maj¹ca pocz¹tek w jeziorze Bronkowskim uchodz¹ca do Stru-
mienia ko³o Wê¿ysk i Czarnowa. Kolejnym lewobrze¿nym dop³ywem Stru-
mienia jest Racza, maj¹ca pocz¹tek na polach w okolicy Czeklina. W zale¿-
noœci od pory roku i iloœci opadów atmosferycznych miejsce pocz¹tku cieku
bywa zmienne. Racza koñczy swój p³yw ko³o Chojny. We wschodniej czêœci
Chlebowa mamy M³ynówkê nie maj¹cej jednak urzêdowej nazwy. Ostatnim
dop³ywem Strumienia jest Steklnik. Usi³uje siê wprowadziæ jego nazwê Ko-
sarzynka, nazwê tak¹ mo¿na spotkaæ obok nazwy Steklnik na przyk³ad na
mapie "Gmina Gubin 1976-2006 30 lat" wydanej przez gminê Gubin przy

Urzêdowe nazwy rzeczne
okolic Gubina

Z Ziemi Gubiñskiej
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wspó³pracy z Oddzia³em Miejskim PTTK w Gubinie. W latach 60-tych ubie-
g³ego wieku Steklnik mia³ pocz¹tek na terenie poligonu miêdzy koszarami a
wsi¹ Komorów w pobli¿u istniej¹cej dziœ stacji benzynowej, co mo¿na stwier-
dziæ na starszych mapach. Obecnie Steklnik zaczyna siê s¹czyæ ko³o Wa³o-
wic i Drzeñska Wielkiego, p³ynie przez jezioro Borek, tym samym jezioro
jest wod¹ p³yn¹c¹ i jako woda p³yn¹ca jest wy³¹czn¹ w³asnoœci¹ Skarbu
Pañstwa. Przed wojn¹ przy dop³ywie Steklnika do jeziora i przy odp³ywie z
jeziora istnia³y m³yny wodne, zachowa³y siê ich niewielkie pozosta³oœci,
natomiast w pobli¿u Wa³owic przy drodze do Drzeñska Ma³ego istnieje nie-
ruchomoœæ wpisana do rejestru zabytków, to dawny tartak wodny. Zacho-
wa³ siê zamieszka³y budynek mieszkalny niewielkie resztki turbiny i gro-
bla otaczaj¹ca ca³kowicie dziœ zaroœniêty staw-zbiornik wody dla potrzeb
tartaku, w którym wody nie ma ju¿ od lat.

Ostatnim prawobrze¿nym dop³ywem Nysy £u¿yckiej jest Rz¹ska maj¹-
ca pocz¹tek ko³o Drzeñska Ma³ego, nawadniaj¹ca rezerwat „Gubiñskie
Mokrad³a” nazywana b³êdnie Budoradzank¹ choæ od jej ujœcia do Nysy do
Budoradza jest spora odleg³oœæ.

Dobrze nam znana Lubsza ma swe Ÿród³o w stawie w wyrobisku poko-
palnianym po nieistniej¹cej kopalni wêgla brunatnego ko³o Olbrachtowa na
po³udniowo-zachodnich krañcach Wa³u Trzebnickiego (Wzniesienia ¯arskie)
na wysokoœci 180 m n.p.m. i po 66,4 km koñczy swój nurt w Gubinie na
wysokoœci 46 m n.p.m. Powierzchnia jej dorzecza to 914 km kw., co daje jej
tytu³ najd³u¿szej i najwiêkszej rzeki województwa lubuskiego maj¹c¹ ca³¹
zlewniê w tym województwie. Zasila ona Nysê £u¿yck¹ przeciêtnie  3,4 m
szeœciennego  wody na sekundê. Maksymalna rozpiêtoœæ wahañ stanu wody
wynosi 2,0 m.  Wa¿niejsze miejscowoœci przez które przep³ywa to: Jasieñ,
Lubsko, Starosiedle, Gêbice, Stargard Gubiñski, Czarnowice, Pleœno no i
oczywiœcie Gubin. Lubsza by³a bardzo pracowit¹ rzek¹. Niemal w ka¿dej
miejscowoœci jej wody by³y wykorzystywane do napêdu urz¹dzeñ przemys³o-
wych, m³yny, kaszarnie, tartaki. W Starosiedlu i w Œwibnej dzia³aj¹ dziœ
elektrownie wodne, a w Pleœnie jest stacja pomiarowa monitoruj¹ca poziom
wody, dane s¹ przekazywane elektronicznie za poœrednictwem satelity. Wody
Lubszy zasilaj¹ obecnie wiele stawów rybnych, w tym w Bieczu, Starosie-
dlu, Gêbicach, Chociejowie, ¯enichowie, Lasku.

Tu¿ przed ¯enichowem s¹czy siê - niestety tylko okresowo - dop³yw Lub-
szy Œcis³a, pocz¹tek mia³a za lasem, ale zniszczony przepust zagrodzi³ jej
drogê wiêc woda podmaka okoliczne ³¹ki tworz¹c bagna. Na drugim, po³u-
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dniowym koñcu ¯enichowa p³ynie wartko Rytwina odwadniaj¹ca okolice
jeziora We³nickiego. W okolicy Chlebowa wzmacnia j¹ okresowo M³ynna. W
pobli¿u Czarnowic do Lubszy wpada Golec z lewobrze¿nym dop³ywem Stob-
nic¹. Jedynym lewobrze¿nym dop³ywem Lubszy na terenie gminy Gubin
jest Zielonka, maj¹ca swój kres ko³o Stargardu Gubiñskiego.

Za Sêkowicami do Nysy £u¿yckiej wprowadza swe wody Zworzec, przed
wojn¹ Werder bardziej dziœ znany jako Werdawa lub Wodra z prawobrze¿n¹
Koln¹ odwadniaj¹c¹ jezioro i stawy brodzkie. Ko³o Markosic Nysê £u¿yck¹
zasila £adzica.

I na tym koñczê ten leksykon gubiñskich rzek. Nazwy kolejnych cieków
wykraczaj¹ moim zdaniem poza tereny okolic Gubina. Najmniejsze z wy-
mienionych cieków wodnych p³yn¹ okresowo, najczêœciej po wiosennych
roztopach b¹dŸ letnich ulewach, z uwagi na ogólne znaczne obni¿enie pozio-
mu wód gruntowych.

J. Wójtowicz

Na zajêciach kó³ka historyczno-regionalnego uczniowie Gimnazjum nr 2
w Gubinie, nauczycielka historii z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Mar-
ta Zakrzewska wcieli³a siê w rolê profesjonalnego przewodnika omawiaj¹c
eksponaty Izby Muzealnej Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.
Zajêciom pozalekcyjnym z zainteresowaniem przys³uchiwa³ siê (i wiele no-
wego dowiedzia³ siê)  wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Kroœnieñskiego
Roman Sikora.

Wies³aw £abêcki
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Tadeusz nale¿a³ do grona Pionierów Ziemi Gubiñskiej. Przyby³  tu wraz
z rodzin¹ w maju 1946 r. do Niemaszchleba (obecnie Chlebowo) z Laszek
Murowanych w powiecie Sambor k. Lwowa, gdzie siê urodzi³ 22 wrzeœnia
1937 roku. Musia³ opuœciæ rodzinny dom jako niespe³na dziewiêcioletni ch³o-
piec i wraz z rodzicami i trzema siostrami osiedliæ siê nad Odr¹. Tu ukoñ-
czy³ przerwan¹ naukê w szkole podstawowej w roku szkolnym 1951/52.

Z Laszek Murowanych przyjecha³o do Chlebowa wielu rzemieœlników,
murarzy. Sama nazwa miejscowoœci œwiadczy³a o tym, ¿e zawód murarza
by³ tam dominuj¹cy. Zasilili oni lokaln¹ gospodarkê dobrymi specjalistami z
tego zakresu. Co prawda pocz¹tkowo pracowali nowi przesiedleñcy g³ównie
w Oddziale Rozbiórkowym usuwaj¹c ruiny dzia³añ wojennych w twierdzy
Guben po walkach z wiosny 1945 roku. Tadeusz kontynuowa³ rodzinn¹
tradycjê i po skoñczeniu podstawówki podj¹³ naukê w Technikum Budowla-
nym Ministerstwa Budownictwa i Przemys³u we Wroc³awiu. Po ukoñcze-
niu technikum w 1955 roku dosta³ nakaz pracy do Wieruszowa w woje-

 Tadeusz Kêdzierski 1937 - 2014

Gubin -Dzieñ Budowlanych 1989 rok w Kasynie Oficerskim przy ul. Kresowej (od lewej:
Tadeusz Kêdzierski z ¿on¹ Kazimier¹, Józef Ciszewski z osob¹ towarzysz¹c¹, Wies³aw
Fiszer , S³awek Wo³oszyñski, Antoni Makowski, Petros Ralis, na pierwszym planie N.Woj-
cieszak -PZITB Zielona Góra, Dariusz Bocheñski
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wództwie ³ódzkim. Pe³ni³ tam obowi¹zki instruktora budownictwa wiejskie-
go przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wieruszowie.

Na Ziemi Gubiñskiej zostawi³ Kazimierê Bielañsk¹ - dziewczynê z ro-
dzinnych stron. Gdy tylko nadarzy³a siê okazja, po roku pracy, z³o¿y³ wnio-
sek o przeniesienie do Krosna Odrzañskiego. Podj¹³ tu pracê na etacie kie-
rownika budowy w Powiatowym Przedsiêbiorstwie Budowlanym. Pracowa³
na budowach w ca³ym powiecie i zosta³ kierownikiem odcinka robót w Gubi-
nie. Od marca 1960 r. podj¹³ pracê w Miejskim Przedsiêbiorstwie Remonto-
wo-Budowlanym w Gubinie, a od 1 grudnia tego¿ roku w nowo powsta³ej
Spó³dzielni Pracy Remontowo-Budowlanej "Nowa Era".

W „Nowej Erze” przepracowa³ ponad 25 lat. Pod jego kierownictwem
prowadzono prace na terenie miasta i okolicy. Du¿o budowa³ dla wojska;
adaptacja budynku na szpital wojskowy w Komorowie, budowa stacji MPS
i myjni samochodowo-czo³gowej, gara¿e czo³gowe, trafostacje. Na terenie Gu-
bina budowa³ kryt¹ p³ywalniê, ¿³obek "Cariny". Realizowa³ du¿o remontów
budynków szkolnych i mieszkalnych.

Prowadzi³ te¿ roboty w okolicy - remont kapitalny Stra¿nicy WOP w
¯ytowaniu czy budowê szko³y w Gronowie. Ci¹gle pog³êbia³ wiedzê zawo-
dow¹. Ukoñczy³ Pañstwow¹ Szko³ê Techniczn¹ w Zielonej Górze, a po ukoñ-
czeniu 2 -letniego kursu Prawa Budowlanego w Poznaniu w 1969 roku
otrzyma³ uprawnienia budowlane.

Zawsze by³ zaanga¿owany w pracê na rzecz spo³ecznoœci lokalnej . Przez
dwie kadencje pe³ni³ obowi¹zki radnego Miejskiej Rady Narodowej w Gubi-
nie (1974-78, 1978-82). By³ m.in. Przewodnicz¹cym Komisji Bud¿etowej.
Czynnie dzia³a³ w Polskim Zwi¹zku Wêdkarskim m.in. jako sêdzia dyscy-
pliny gruntowej. Od grudnia 1987 roku nale¿a³ do Polskiego Zwi¹zku In¿y-
nierów i Techników Budownictwa - Ko³o Terenowe w Gubinie. By³ aktyw-
nym cz³onkiem bardzo lubianym przez œrodowisko. Praca jego by³a docenia-
na i nagradzana. Otrzyma³ m.in. Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi (1977 rok), Od-
znakê Honorow¹ "Za Zas³ugi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego"
(1989 rok.), Z³ot¹ Odznakê PZW za Zas³ugi dla Wêdkarstwa Polskiego (1989
rok).

Ceni³ te¿ ¿ycie rodzinne. Pani Kazimiera zosta³a jego ¿on¹. Znamy j¹
jako d³ugoletni¹ dyrektor Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Marii Konopnickiej w Gubinie przy ul. Piastowskiej. Wychowali razem dwie
córki, które obecnie mieszkaj¹ w Gubinie. Jolanta po 8 latach pracy w ra-
diologii gubiñskiego szpitala, za³o¿y³a w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. El¿-



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG   69

bieta posz³a w œlady mamy i jako nauczyciel - terapeuta pracuje w szkole
przy ul. Piastowskiej w Gubinie. Doczekali siê czworo wnucz¹t: Arkadiusza
i Emilii Kotowskich oraz Paw³a i Magdaleny Tomczaków.

 Tadeusza ceni³em za jego rzetelnoœæ i fachowoœæ w zawodzie. By³ dosko-
na³ym specjalist¹, zna³ swój fach. Nie cierpia³ bylejakoœci. Mo¿na mu by³o
powierzyæ najtrudniejsze roboty np. przy wzmacnianiu zagro¿onych budyn-
ków (przy ul. Œl¹skiej, Piastowskiej w Gubinie). By³ lubiany przez wszyst-
kich, bardzo towarzyski. By³ budowlañcem „z krwi i koœci” ze wszystkimi
cechami przynale¿nymi do tego zawodu. Ostatnie lata chorowa³ i mia³ trud-
noœci z poruszaniem siê. ¯a³ujê, ¿e „codzienna gonitwa” w ostatnim czasie
ograniczy³a nasze kontakty.

Zmar³ 12 listopada 2014 r. Pochowany jest na Cmentarzu Komunalnym
w Gubinie.

Zenon PILARCZYK

Klos z Zawady
Na pograniczu polsko-niemieckim w regionie Gubina jest kilkadziesi¹t

osób-ikon symbolizuj¹cych pozytywne wspó³dzia³anie, prze³amywanie ste-
reotypów, krzewienie tolerancji kultur. Co jakiœ czas piszemy o nich, pre-
zentujemy ich dokonania.

Tym razem o Joachimie Klos s. Alfreda i Elli urodzonym 4 lipca 1939 r. w
Saude dawny powiat Guben, obecnie wieœ Zawada w gminie Gubin. Ojciec
Joachima pracowa³ przed wojn¹ w sukienniczej fabryce w Guben.

Dziœ pan J. Klos jest radnym Rady Miejskiej Guben, specjalist¹ turysty-
ki wodnej i ekologii, na rzecz której prê¿nie dzia³a ca³y czas. Podtrzymuje
swoje zwi¹zki z okresem dzieciñstwa, dzier¿awi¹c czêœæ dawnej posiad³oœci
rodzinnej na koñcu miejscowoœci Zawada (900 m2). W kilku pomieszcze-
niach stworzy³ muzeum z ró¿nymi przedmiotami. Zacz¹³ od szeœciu dzban-
ków od kawy, a obecnie posiada takie "cuda", jak stare maszyny do szycia,
kasê ze starego kina w Guben i projektor, najstarsz¹ ksiêgê Bibliê dziadka
Emila Brodtke,  która dziadek mia³ ju¿ w czasie pierwszej i drugiej wojny
œwiatowej.

Joachim Klos dba o stare drzewa rosn¹ce przy zabudowaniach. Œliwa
ma 70 lat. Roœnie tak¿e jab³oñ, przy której sta³ gdy mia³ 4 lata. Babcia
lubi³a bez i stare krzewy, s¹ teraz podcinane przez Joachima. Pielêgnuje
technologiê produkcji wina jab³kowego któr¹ przekaza³ pradziadek przez
dziadka. Tworzy te¿ smaczne chipsy jab³kowe (suszone na ruszcie, 5 minut
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w duchów-
ce).

J. Klos
wiele mo¿e
opowiedzieæ
o bardzo ni-
skim pozio-
mie wody w
Zawadzie ,
d w ó c h
akwenach
ko³o stare-
go m³yna
oraz o tym,
¿e na cieku
w o d n y m
przy podgu-
biñskiej Za-
wadzie pracowa³y trzy m³yny (by³y uruchamiane na zmianê).

W podgubiñskiej wsi Gubinek, 7 maja 2015 r., J. Klos zorganizowa³
œwiêto kwitn¹cych jab³oni z udzia³em przedstawicieli Pro Guben i Stowa-
rzyszeniem Gubiñskie Wzgórza, na czele z Irmgard Schneider.

Monika i Robert Pa³ka s¹ tu w³aœcicielami piêknego sadu pe³nego ozna-
kowanych jab³oni. „Apfelblütenfest” w Gubinku przygotowano dla okreœlo-
nych idei. Joachim Klos chce w ten sposób zwróciæ uwagê na: ochronê œrodo-
wiska, zachowanie rzemios³a - uprawy jab³ek jak przed 100 laty, tworzenie
miejsc pracy - ludzie pytaj¹ o lokalny produkt, a jest nim wino jab³kowe,
mo¿na zachwycaæ siê piêknem przyrody - kwitniêciem drzew i zaprosiæ po
jednej klasie uczniów z Gubina i Guben. Wszak na Wzgórzach Gubiñskich
przed laty by³y restauracje dla turystów i mieszkañców, gdzie mogli zjeœæ i
napiæ siê wina jab³kowego, œliwkowego czy wiœniowego…

Dziennikarka Jana Wilke, 8. Gubeñska Królowa Jab³ka podkreœli³a: -
Od 10 lat jako radna troszczê siê o dobr¹ wspó³pracê polsko-niemieck¹ i w
koñcu zaczyna coœ z tego wyrastaæ -  widaæ pierwsze owoce.

Wies³aw £abêcki

Uczestnicy œwiêta pozuj¹ do wspólnej fotografii. J.Klos (siedzi, drugi od
lewej)
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… Z rozwi¹zaniem kwestii ludnoœciowej w powojennej Polsce wi¹za-
³o siê wysiedlenie Niemców. Odbywa³o siê ono w kilku etapach. W pierw-
szym, przypadaj¹cym jeszcze przed konferencj¹ w Poczdamie, wypê-
dzono g³ównie z przygranicznych powiatów oko³o 500 tys. Niemców.
Akcjê przeprowadzi³o Wojsko Polskie w czerwcu i lipcu 1945 roku.

20 czerwca 1945 r. ¿o³nierze Wojska Polskiego polecili Niemcom opuœciæ
Gubin, innymi s³owy - mieszkañców wypêdzono, ale w Niemieckiej Republi-
ce Demokratycznej tego s³owa nie u¿ywano, lecz okreœlenia "przesiedlono".
Wed³ug danych niemieckich, Wojsko Polskie wypêdzi³o 13 500 osób (oczywi-
ste, ¿e mog³o to nast¹piæ tylko po uzgodnieniu z wojskowymi w³adzami ra-
dzieckimi, które faktycznie rz¹dzi³y).  Wiele z nich pozosta³o na zachodnim
brzegu Nysy, w nadziei na powrót do domu. Do polskiego ju¿ Gubina œci¹ga-
li ludzie, których m. in. wypêdzono zza wschodniej granicy.  Dla naszych
s¹siadów zza Nysy - Niemców -centralne znaczenie ma w³aœnie wygnanie z
miasta 20 czerwca 1945 r. i towarzysz¹cy temu podzia³ miasta; zanim obo-
wi¹zuj¹ce uregulowania wyznaczy³a konferencja w Poczdamie. Widz¹ w
tym bolesne rany europejskiej historii (Schmerzhafte Wunden europäischer
Geschichte). Przy okazji warto przypomnieæ, ¿e na konferencji w Poczdamie
- spotkaniu przywódców koalicji antyhitlerowskiej 17 lipca - 2 sierpnia 1945
r., przyjêto miêdzy innymi radziecki program w kwestiach wschodniej gra-
nicy Niemiec. Polacy nie mieli nic do powiedzenia.

Najpierw sporz¹dzano spisy Niemców, nastêpnie starano siê jak najprê-
dzej przemieœciæ ich na zachodni brzeg Odry i Nysy £u¿yckiej. Ten etap
wypêdzenia ludnoœci niemieckiej nie by³ uregulowany miêdzynarodowym
prawem, odbywa³ siê w sposób chaotyczny i poœpieszny, z u¿yciem przemo-
cy. Ludnoœci niemieckiej nie pozwolono zabraæ dobytku, a nawet wiêkszych
baga¿y podrêcznych. Po drodze wszystkich Niemców kontrolowano i obra-
bowywano z najdrobniejszych nawet przedmiotów.

Wypêdzenie ludnoœci niemieckiej latem 1945 roku wi¹za³o siê z planami
osiedlenia w przygranicznych powiatach wzd³u¿ Odry i Nysy £u¿yckiej de-
mobilizowanych polskich ¿o³nierzy i ich rodzin. Mieli oni tworzyæ zbioro-
woœæ gotow¹ do pierwszego przeciwstawienia siê ewentualnemu ponowne-
mu zagro¿eniu ze strony Niemiec.

Wies³aw £abêcki - fragment odczytu „70. lat polskiego Gubina” wyg³oszonego w
wie¿y koœcio³a farnego 16 maja 2015
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Wspomnienia o wypêdzeniu w 1945 roku

Wypêdzenie i powrót do
domu

Luty 1945. Mordercza druga wojna wkracza w ostatni¹ fazê. Od strony
Odry rozbrzmiewa od wielu dni huk dzia³, s³ychaæ go te¿ w mojej rodzinnej
wiosce Haaso (dziœ Jazów w gminie Gubin), po³o¿onej 9 km na po³udniowy
wschód od Guben. Ju¿ od koñca stycznia przez nasz¹ miejscowoœæ ci¹gn¹ ze
wschodu nie koñcz¹ce siê kolumny uciekinierów. Lodowate zimno nêka tych
ludzi, bêd¹cych niekiedy od dwóch tygodni w drodze. Wkrótce i to stanie siê
naszym udzia³em. Trwaj¹ przygotowania do ucieczki konnym wozem.

Jednak mia³o staæ siê inaczej. Mój ojciec i nasz s¹siad Richard Schmäschke,
zaci¹gniêci jeszcze pod koniec stycznia do volkssturmu na wschód od Odry,
krótko przed wkroczeniem wojsk rosyjskich zdo³ali powróciæ do rodzinnej wsi
i opowiadali o ca³ych grupach uciekinierów, których Rosjanie dogonili po dro-
dze, a tak¿e o nies³ychanym zamêcie, jaki tam panowa³.

Poniewa¿ w tym czasie u nas nie by³o ¿adnych regularnych wojsk nie-
mieckich poza kilkoma dezerterami i Rosjanie bez przeszkód parli ze Œl¹ska
poprzez przyczó³ek w G³ogowie w kie-runku pó³nocno - wschodnim, mê¿czyŸni
we wsi zebrali siê na naradê. Doszli do wniosku, ¿e nie ma sensu uciekaæ,
skoro Rosjanie i tak dogoni¹ nas po drodze w ci¹gu dwóch, trzech dni. Tak
wiêc wszyscy mieszkañcy pozostali na miejscu. Jak mia³o siê okazaæ, by³a to
decyzja fatalna w skutkach, za któr¹ mój ojciec i szeœciu innych mê¿czyzn z
Haaso mia³o zap³aciæ ¿yciem.

Niemieckiemu dowództwu uda³o siê potem oko³o 20 lutego resztk¹ si³ raz
jeszcze powstrzymaæ rosyjsk¹ ofensywê nad Nys¹.

Có¿, Haaso le¿y zaledwie cztery kilometry na wschód od Nysy. My, Niemcy
dowiedzieliœmy siê bardzo szybko, ¿e rosyjska ofensywa zosta³a zatrzymana.
Skutek by³ taki, ¿e w ci¹gu najbli¿szych dni ca³a niemiecka ludnoœæ cywilna
zosta³a zabrana z domów i wywieziona na wschód. Powiedziano nam, ¿e tere-
ny na zachód od Bobru s¹ terenami dzia³añ wojennych, tak wiêc my musimy
pozostaæ po wschodniej stronie rzeki.

Dzisiaj wydaje mi siê to zrozumia³e. Ale maj¹c lat szesnaœcie i g³owê pe³n¹
ówczesnych hase³, mo¿na by³o spodziewaæ siê tylko jednego - Syberii. I rzeczy-
wiœcie, wielu moich rówieœników z rocznika 1929, ale te¿ i m³odszych, tam
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trafi³o; wrócili dopiero po latach, niektórzy nie zobaczyli swoich bliskich ju¿
nigdy.

Tak wiêc my, uciekinierzy z Haaso, przewa¿nie kobiety i dzieci, do tego
kilku starych mê¿czyzn, wszyscy z wózkami i taczkami, staraliœmy siê nie
oddalaæ siê zbytnio na wschód. W koñcu oko³o 15 marca dotarliœmy do Bobra w
okolicy Krosna. We wsi Gersdorf na trasie do Zielonej Góry Rosjanie spêdzili
ogromne stada byd³a z opuszczonych wsi. Naszym zadaniem by³o oprz¹taæ by-
d³o. Rosyjscy oficerowie, najwidoczniej fachowcy, przeprowadzali selekcjê byd³a.
W koñcu stado z³o¿one z najlepszych sztuk gnano na wschód. M³ode niemieckie
dziewczyny i ch³opcy musieli towarzyszyæ stadu. Mojej mamie i dwojgu rodzeñ-
stwa w wieku 10 i 3 lat wolno by³o zostaæ, mnie natomiast przeznaczono do
eskorty tej szczególnej kolumny. Po trzech dniach by³em znowu z moimi bliski-
mi. W konsekwencji dosta³em ciêgi batem i trzy dni aresztu. Jednak¿e nie by³o
to najgorsze, bior¹c pod uwagê, ¿e mój przyjaciel i jego matka wrócili dopiero
jesieni¹. Koniec wojny 8 maja zasta³ nas we wsi Gersdorf.

Musieliœmy teraz sadziæ ziemniaki na wielkich polach tamtejszego maj¹tku
i w s¹siedniej wsi.

Tymczasem niemal nie zauwa¿yliœmy, ¿e rosyjscy oficerowie wycofywali siê
stopniowo, a na ich miejsce przychodzili polscy oficerowie i cywile. Teraz oni
wydawali nam polecenia.

Wojna dobieg³a koñca, a my ci¹gle jeszcze byliœmy we wsi Gersdorf. I chocia¿
mieszkañcy, którzy uciekli na zachód, stopniowo wracali, nas nie chciano pu-
œciæ do domu. 26 maja wyruszyliœmy na w³asn¹ rêkê, bez pozwolenia. Odleg³oœæ
50 km, na której pokonanie w marcu potrzebowaliœmy dwóch tygodni, przebyli-
œmy teraz w pó³tora dnia.

27 maja 1945 roku by³ dla nas, mieszkañców Haaso kresem pierwszego
wypêdzenia.

Znowu w domu i ostateczne wypêdzenie z dawnej ojczyzny
Ogarnê³a nas wielka ulga i radosne o¿ywienie, kiedy 27 maja 45 roku zoba-

czyliœmy, ¿e wszystkie budynki we wsi przetrwa³y dzia³ania wojenne. Nic nie
zosta³o zniszczone, chocia¿ by³o to tylko 4 km za g³ówn¹ lini¹ walk. A trwa³y
one, jak by nie by³o, dziewiêæ tygodni. Nie mieliœmy ani byd³a, ani zwierz¹t
poci¹gowych. Ale ¿ycie musia³o toczyæ siê dalej. Meble rodziców, drzwi itd. po-
zbieraliœmy po schronach. Jako szesnastolatek musia³em - ju¿ teraz bez ojca -
przej¹æ odpowiedzialnoœæ za m³odsze rodzeñstwo, ale mimo to by³em spokojny.
Wzesz³o ju¿ zbo¿e, a kartofle sadziliœmy korzystaj¹c ze starego konia od
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znajomych z Reichersdorfu, poniewa¿ w Haaso, gdzie by³o kiedyœ 35 koni, nie
pozosta³ ani jeden. Nasz s¹siad, Willy Peter, którego polskie w³adze wyzna-
czy³y na burmistrza, za³atwi³, ¿e tê uchowan¹ odrobinê zbo¿a mo¿na by³o
zemleæ w m³ynie w Amtiz. W ten sposób kobiety zaczê³y znów piec chleb.
Szybko zorientowaliœmy siê, ¿e nie mamy ju¿ do czynienia z rosyjskim oku-
pantem, lecz z polskim wojskiem. Nie mieliœmy jednak pojêcia, jakie oznacza-
³o to konsekwencje. Nie by³o ¿adnych wiadomoœci. Tylko pog³oski. A pog³oska-
mi nie przejmowa³em siê. Mia³em tylko jedno w g³owie - jak uporaæ siê z
robot¹, kiedy przyjd¹ ¿niwa.

Potem nadszed³ ów rozstrzygaj¹cy dzieñ 20 czerwca 1945 roku.
Dwie rodziny z naszej wsi obawiaj¹c siê napadów nocowa³y u nas, tak ¿e

by³o nas razem dwanaœcioro. Tego dnia oko³o czwartej rano g³oœny ha³as ze-
rwa³ nas ze snu. Na podwórzu pojawili siê polscy ¿o³nierze, w liczbie 8-10.

Kiedy otworzyliœmy drzwi, ³aman¹ niemczyzn¹ i gestykuluj¹c oznajmili
nam, ¿e za pó³ godziny mamy zjawiæ siê z rêcznym baga¿em na placu we wsi.

Byliœmy ca³kowicie zaskoczeni, dlatego te¿ pospiesznie wyci¹gnêliœmy ten
sam wózek, z którym z tak¹ radoœci¹ wróciliœmy do Haaso przed zaledwie
trzema tygodniami. Znowu spakowaliœmy skromne resztki naszego dobytku.
W zdenerwowaniu zapomina³o siê o tej czy innej wa¿nej rzeczy, a ³adowa³o coœ
mniej istotnego. A na górê posadziliœmy mojego trzyletniego brata, który ni-
czego nie rozumia³, tak ¿e matka musia³a go raz po raz uspokajaæ.

¯o³nierze, którzy prawie ca³y czas byli obecni przy pakowaniu, odprowa-
dzili nas na plac. Nastêpnie wyczytano nazwiska wszystkich mieszkañców.
Min¹³ jakiœ czas, zanim odpowiedzialny oficer uzna³, ¿e wszystko jest w po-
rz¹dku. Wówczas ruszy³a kolumna wszystkich mieszkañców. Nikt jeszcze
nie wiedzia³, dok¹d idziemy, poniewa¿ nikt nas w tej sprawie nie informowa³.
Najdalej w Reichersdorf (Grabice) musia³o siê okazaæ, czy bierzemy kierunek
na wschód, czy na zachód. Mi osobiœcie, ale i wszystkim innym, spad³ kamieñ
z serca, kiedy na skrzy¿owaniu dróg do Liebesitz (Luboszyce) i Groß Gastrose
skrêciliœmy na zachód. Ci¹gle jeszcze prowadzili nas polscy ¿o³nierze.

NajpóŸniej w tym miejscu spostrzegliœmy, ¿e nie jesteœmy sami. Na skrzy-
¿owaniu do³¹czy³y do nas kolumny z s¹siednich wsi. Znajomi i nieznajomi,
wszyscy w tym samym kierunku. Powoli po-suwaliœmy siê do przodu. I z
pewnoœci¹ by³o ju¿ ko³o po³udnia, kiedy mieliœmy za sob¹ odleg³oœæ 7 km do
miejscowoœci Markersdorf  (Markosice). Musieliœmy zatrzymaæ siê niedale-
ko prowizorycz-nego mostu na Nysie. Tutaj po raz pierwszy zdobyliœmy jako
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takie pojêcie o rozmiarze wypêdzeñ. Gdzie nie spojrzeæ - ludzie z wózkami i
taczkami obci¹¿onymi skromnym dobytkiem. Poœród nich ¿o³nierze i polscy
cywile, którym mog³o siê przydaæ to i owo z niewielu rzeczy nale¿¹cych do
tych ludzi.

Kiedy dotarliœmy do mostu, ¿o³nierzy oznajmili: - Teraz przez most i
jesteœcie w Niemczech, a tam mo¿ecie iœæ, dok¹d chcecie.

Nasza kolumna mieszkañców Haaso przesz³a tego upalnego dnia jeszcze
9 km - do Atterwasch. Wyczerpani dotarliœmy tam pod wieczór i byliœmy
wdziêczni za kawa³ek dachu nad g³ow¹ i trochê siana. Nastêpnego dnia, 21
czerwca 1945 roku, zbieraliœmy si³y, a ka¿da rodzina robi³a jakieœ plany
musz¹c podj¹æ decyzjê, gdzie zamierza spêdziæ najbli¿sze dni. Niektórzy mieli
przyjació³ i znajomych gdzieœ w pobli¿u i w³aœnie do nich chcieli siê zwróciæ.
Jeœli chodzi o nas, jedno by³o pewne - ruszyliœmy do dziadków ze strony
matki, którzy mieli gospodarstwo we wsi Scherndorf w najbardziej na pó³-
noc wysuniêtym zak¹tku powiatu gubeñskiego. Tych, co nie wiedzieli, gdzie
maj¹ siê podziaæ, ówczesny zarz¹d powiatu kierowa³ do stosownych gmin.

22 czerwca nadesz³a chwila po¿egnania z przyjació³mi i s¹siadami z
Haaso. Dla wielu by³o to po¿egnanie na zawsze. Cz³owiek ju¿ siê z nimi nie
spotka³.

Ruszyliœmy tego ranka przez Schenkendöbern, Göhlen w stronê Scherns-
dorfu. Tego dnia si³ star-czy³o nam jednak tylko do Treppeln. Musieliœmy tu
jeszcze raz prosiæ o nocleg. PóŸnym popo³ud-niem 22 czerwca 1945 roku
znaleŸliœmy siê wreszcie u celu, u dziadków w Schernsdorf. Staruszkowie
nie mogli z jednej strony poj¹æ, ¿e oto stoi przed nimi córka z dzieæmi, bez
mê¿a, z rêcznym wózkiem, bez poœcieli, bez niczego. Z drugiej zaœ byli ura-
dowani, ¿e ca³o i zdrowo prze¿yliœmy tê okropn¹ wojnê. Oni sami stracili w
Rosji obu synów, braci mojej matki.

Schernsdorf sta³ siê oto naszym domem. Znowu los siê do nas uœmiechn¹³.
Pocz¹tki by³y jednak bardzo trudne, bo i tutaj, wojna pozostawi³a swoje
œlady. Krótko przed koñcem wojny dziadkowie musieli na rozkaz wojska
opuœciæ wieœ. W tym czasie zabrano st¹d ca³e byd³o. Tak wiêc na gospodarce
musieliœmy zaczynaæ od zera. Na dodatek prawie wszystko robi³o siê pod
dyktando w³adz okupacyjnych albo niemieckich w³adz komunistycznych,
tak ¿e ludzie nie mieli prawie ¿adnych mo¿liwoœci, by samodzielnie o czymœ
decydowaæ. W m³odym wieku cz³owiek oczywiœcie szybko siê uczy³, jak trze-
ba siê z tym wszystkim obchodziæ i jak mo¿na ró¿ne rzeczy obejœæ. Te lata
by³y dla mnie bardzo trudn¹ lekcj¹. Ale nie chcia³bym przyk³adaæ do nich
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miary mojego póŸniejszego ¿ycia.
Z czasem przysz³y i pierwsze sukcesy, z których by³o siê dumnym. I tak

mija³y potem lata na go-spodarce w Schernsdorfie. Dziadek przekaza³ tym-
czasem w moje rêce odpowiedzialnoœæ za te 19 hektarów. Z pomoc¹ ca³ej
rodziny sz³o nam coraz lepiej. Potem, w 1 957 roku za³o¿y³em w³asn¹ rodzi-
nê.

Odwiedziny w starej ojczyŸnie
Mimo przynosz¹cej satysfakcjê pracy i pomyœlnoœci w mojej nowej oj-

czyŸnie, przez wszystkie te lata nie mog³em zapomnieæ o Haaso. Tak bardzo
chcia³em zobaczyæ, jak tam teraz wygl¹da. Czy ktoœ mieszka w naszym
domu? Jak wygl¹daj¹ pola?

Tak wiêc dobrze zrobi³ mój s¹siad Emil Jagoda, pochodz¹cy z Merzwiese
(Wê¿yska) z powiatu kroœnieñskiego, pytaj¹c mnie któregoœ dnia na wiosnê
1964 roku, czy nie wybra³bym siê z nim i jego kuzynem w rodzinne strony.
(Mia³em wtedy starego wartburga 311). Z radoœci¹ przysta³em na tê propo-
zycjê. Przez jakiegoœ polskiego znajomego Emil postara³ siê o zaproszenie.
Bez niego nie dosta³oby siê wtedy wizy. Po za³atwieniu wszystkich formal-
noœci w polskim konsulacie i wyrobieniu miêdzynarodowego prawa jazdy
wyruszyliœmy w dniu 7 lipca 1964 roku przez most samochodowy we Frank-
furcie nad Odr¹ w stronê Krosna. A stamt¹d znowu przez Odrê w kierunku
zachodnim - na Merzwiese.

Spogl¹daj¹c wstecz muszê powiedzieæ, ¿e by³o to dziwne uczucie jechaæ
po 19 latach do ludzi, których nie zna³em, i nie wiedzia³em te¿, jak zare-
aguj¹ na nasz¹ wizytê. Bo przecie¿ powzi¹³em sobie, ¿e z Merzwiese pojadê
do Haaso, oddalonego o 30 km.

Oko³o po³udnia byliœmy w Merzwiese. By³em zaskoczony, jak ci Polacy,
proœci ludzie, którzy jednak wiedzieli, ¿e przyjedziemy, przygotowali siê na
nasze odwiedziny. Za dziesiêæ minut obiad sta³ na stole, a nasz gospodarz,
mówi¹cy bezb³êdnie po niemiecku, ci¹gle powtarza³, ¿e mamy czuæ siê jak u
siebie w domu. Po po³udniu jego ¿ona rozpali³a w piecu i na kolacjê by³
œwie¿o upieczony chleb. My tymczasem zrobiliœmy przechadzkê po wsi. Po-
tem wy³uszczy³em swoj¹ sprawê i zapyta³em naszego gospodarza, czy nie
zechcia³by nastêpnego dnia towarzyszyæ nam w wycieczce do Haaso. Myœla-
³em przy tym, ¿e móg³by pos³u¿yæ mi jako t³umacz. I tak  pojechaliœmy przez
Gubin do Haaso (dzisiejszego Jazowa). Dla mnie mia³o to byæ spotkanie po
19 latach z miejscem, w którym dane mi by³o prze¿yæ szczêœliwe dzieciñ-
stwo. Spotkanie z domem, w którym przyszed³em na œwiat. Po drodze zada-
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wa³em sobie niepokoj¹ce pytanie - czy tam jeszcze coœ pozosta³o? Co za ludzie
tam teraz mieszkaj¹? Jak przyjm¹ takiego "natrêta"? Muszê tu jeszcze raz
podkreœliæ, ¿e w Jazowie nikt nie wiedzia³, ¿e przyjadê.

Kiedy zajechaliœmy przed nasze gospodarstwo, wysz³a sympatyczna,
schludnie ubrana kobieta. Najpierw nasz przyjaciel z Merzwiese przedsta-
wi³ mnie po polsku i wyjaœni³, o co chodzi, potem kobieta mówi¹c ca³kiem
nieŸle po niemiecku zaprosi³a mnie i moich towarzyszy do domu. Zawo³a³a
te¿ mê¿a.

On równie¿ przywita³ nas serdecznie w p³ynnym niemieckim i poprosi³,
byœmy byli jego goœæmi. Z powodu tej naturalnej serdecznoœci rodzina ta
wzbudzi³a natychmiast moje zaufanie. I myœlê, ¿e z wzajemnoœci¹. Potem,
podczas naszej pierwszej rozmowy wyjaœni³em, ¿e mia³em ogromn¹ po-trze-
bê zobaczyæ raz jeszcze to wszystko i odwiedziæ miejsce mojego dzieciñstwa.
Potraktowa³ to z pe³nym zrozumieniem i ¿a³owali, ¿e on i jego ¿ona nie mog¹
pojechaæ w ich dawne strony rodzinne na polskiej niegdyœ Ukrainie.

Potem przedstawi³ mi swoj¹ rodzinê. Byli to: on, Andrzej Guc, jego ¿ona
Maria, trzy córki -Weronika, Krystyna, Bronis³awa i syn Marek. Do Jazo-
wa przybyli w 1946 roku. Przydzielono im tam 7 hektarów naszej dobrej
ziemi uprawnej. Z pewnoœci¹ du¿o pracy kosztowa³o jego i ¿onê dorobienie
siê skromnego jak na tamtejsze stosunki dobrobytu.  Ich dobra znajomoœæ
niemieckiego pochodzi³a jeszcze z czasów wojny, kiedy to pracowali jako
robotnicy przymusowi u niemieckich ch³opów. Poniewa¿ w Niemczech wio-
d³o siê im wzglêdnie dobrze, odnosili siê równie¿ dobrze do Niemców.

Tymczasem Maria nakry³a do sto³u i zostaliœmy ogromnie serdecznie
ugoszczeni. Z obu stron by³o wiele pytañ. Kiedy pod wieczór czas by³o wy-
je¿d¿aæ, mieliœmy sobie jeszcze tyle do powiedzenia.

Przy po¿egnaniu rodzina Guców zaprosi³a ca³¹ moj¹ rodzinê. Nastêpne-
go roku odwiedzi³em ten goœcinny dom razem z ¿on¹, bratem i szwagierk¹.
Szczególnie mój brat interesowa³ siê wszystkim, co dotyczy³o miejsca i domu,
w którym siê urodzi³. Bo niczego z Haaso nie pamiêta³.

Znów zostaliœmy niezwykle serdecznie przyjêci i ugoszczeni. Przyszli te¿
liczni s¹siedzi i przyjaciele rodziny, byli ciekawi i chcieli dowiedzieæ siê wie-
lu rzeczy o tych Niemcach, którzy musieli byæ kapitalistami, skoro mieli
samochód. W Polsce w roku 1 965 mo¿na by³o o tym tylko marzyæ. W koñcu
zostaliœmy nawet zaproszeni na uroczystoœæ pierwszokomunijn¹ do jakiejœ
rodziny. Myœlê, ¿e w Niemczech coœ takiego by³oby nie do wyobra¿enia. Tego
dnia, podobnie jak rok wczeœniej, powsta³o sporo pami¹tkowych zdjêæ, które
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przechowa³em przez wszystkie te lata.
Tego dnia przy rozstaniu czu³em siê tak, jakbym ¿egna³ siê z dobrymi

przyjació³mi. Byliœmy zgodni co do tego, ¿e zarówno my jako dawni w³aœci-
ciele, jak i oni jako dzisiejsi w³aœciciele, znaleŸliœmy siê po stronie przegra-
nych.

Dwa lata póŸniej razem z naszymi dwiema dziewczynkami odwiedzili-
œmy znowu strony rodzinne. Dziwiliœmy siê tylko, jak szybko porozumie-
waj¹ siê dzieci, nawet nie znaj¹c jêzyka. Tak wiêc by³o to niemal zupe³nie
naturalne, ¿e nastêpnego dnia razem z polskimi dzieæmi k¹pa³y siê za ogro-
dem w ma³ym strumyku zwanym przez nas Werder. Przed 30 laty to my
tam szaleliœmy, a zim¹ jeŸdziliœmy na ³y¿wach.

Tylko mama nie chcia³a jechaæ z nami. Przywo³a³oby to zbyt wiele wspo-
mnieñ, z którymi trudno by³oby siê uporaæ. Przyzna³em jej racjê chc¹c oszczê-
dziæ jej po¿egnania z Haaso po raz trzeci.

Tymczasem w roku 1972 otwarto przejœcie graniczne w Gubinie. Dziêki
temu mogliœmy zaoszczêdziæ 80 km drogi. Zniesiony te¿ zosta³ obowi¹zek
wizowy, tak ¿e wizyty nie odbywa³y siê ju¿ wy³¹cznie w jedn¹ stronê i An-
drzej z ca³¹ swoj¹ rodzin¹ przyjecha³ do nas w goœcie. W ten sposób mogli-
œmy odwdziêczyæ siê trochê za ich goœcinnoœæ.

Kontakt ten trwa³ przynosz¹c swobodne wzajemne odwiedziny i wiele
piêknych wspomnieñ, a¿ na pocz¹tku lat 80. rz¹d NRD w zwi¹zku z powsta-
niem Solidarnoœci wprowadzi³ zakaz wyjazdu dla obywateli NRD i wjazdu
dla obywateli Polski. Potem, kiedy te ograniczenia zosta³y rozluŸnione i w
koñcu zniesione, mogliœmy znów podj¹æ nasze przyjacielskie kontakty. Jed-
nak przyæmione one zosta³y przez bolesne wydarzenie. W tym czasie An-
drzej zgin¹³ w wypadku samochodowym.

Potem Maria zrezygnowa³a z gospodarki, któr¹ po zam¹¿pójœciu wszyst-
kich trzech sióstr przej¹³ Marek. Tak, jak nasze dzieci za³o¿y³ w³asn¹ rodzi-
nê. Tak wiêc i u nich, i u nas nast¹pi³a zmiana pokoleñ.

Mimo wszystko nasza przyjaŸñ przetrwa³a prawie 33 lata i to czuje siê
podczas ka¿dych odwiedzin, te¿ naszych m³odych.

Powy¿szy tekst jest prac¹ nades³an¹ na konkurs Instytutu Socjologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pn. "Zachodnia granica".
Autorem jest Horst Göhler, t³umaczenie: Ewa Czerwiakowski
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Na tej cyklicznie ukazuj¹cej siê od kilku lat stronie naszego Biuletynu
SPZG staramy siê Szanownym Czytelnikom przybli¿yæ osoby niezwy-
czajne. Czêsto ma³o znane, ale tak wiele znacz¹ce kiedyœ w ¿yciu mia-
sta. Goœci³y na tej stronie osoby powszechnie znane nie tylko w Gubi-
nie, ale i w kraju, urodzone lub zwi¹zane z Ziemi¹ Gubiñsk¹.

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

O kolejnoœci decyduj¹ mo¿liwoœci pozyskania materia³ów. Dziœ po-
staæ znana nie tylko gubinianom, ale w ca³ym œwiecie:

Urszula Dudziak
Urszula Dudziak urodzi³a siê w Straconce

(obecnie dzielnica Bielska-Bia³ej) 22 paŸdzierni-
ka 1943 roku i mieszka³a tam do 4. roku ¿ycia.
Potem przenios³a siê z rodzicami do Gubina.
Nastêpnie mieszka³a w Nowej Soli, a jeszcze
póŸniej przeprowadzi³a siê wraz z rodzicami do
Zielonej Góry. W dzieciñstwie uczy³a siê gry na
fortepianie. Jazzem zainteresowa³a siê jeszcze
podczas nauki w szkole œredniej, do czego przy-
czyni³o siê s³uchanie Elli Fitzgerald.

Wspó³pracowa³a z kilkoma amatorskimi ze-
spo³ami jazzowymi z Zielonej Góry, œpiewaj¹c w
nich standardy jazzowe. Profesjonalny debiut
piosenkarki nast¹pi³ w 1958 roku, gdy zosta³a
solistk¹ zespo³u Krzysztofa Komedy. Potem wspó³pracowa³a te¿ z orkiestr¹
Edwarda Czernego, a od 1964 roku do koñca lat 80. - z Micha³em Urbania-
kiem. Pocz¹tkowo zajmowa³a siê tradycyjn¹ muzyk¹ jazzow¹, wystêpowa³a
m.in. na Miêdzynarodowym Festiwalu Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree (w
latach 1969-1972). Potem (1971) zafascynowa³a j¹ muzyka wykorzystuj¹ca
przetworniki g³osu. Sama u¿y³a po raz pierwszy takiego urz¹dzenia przy
nagraniu p³yty d³ugograj¹cej w duecie z Adamem Makowiczem -Newborn
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Light (1972).
W 1973 roku wyjecha³a do Nowego Jorku, potem wystêpowa³a z M. Urba-

niakiem oraz solo (jako One Woman Show z u¿yciem aparatury elektronicz-
nej) niemal w ca³ej Ameryce i Kanadzie, m.in. podczas Newport Jazz Festi-
val i w Carnegie Hall. "Los Angeles Times" mianowa³ j¹ Œpiewaczk¹ Roku
w 1979 roku. Nagra³a oko³o 50 p³yt, dzieli³a estradê z takimi artystami, jak:
Bobby McFerrin, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Clark Terry, Ron Car-
ter, Wynton i Branford Marsalis, Gil Evans, Sting, Lionel Hampton. Wspo-
mniany wy¿ej album Newborn Light nagrany z Adamem Makowiczem dla
amerykañskiej firmy p³ytowej Columbia, otrzyma³ w presti¿owym amery-
kañskim magazynie "Down Beat" maksymaln¹ ocenê piêciu gwiazdek[3].

W 1981 roku zwi¹za³a siê z grup¹ Vocal Summit. Równie¿ w latach 80.
wspó³pracowa³a z G. Evansem oraz A. Sheppem. Uczestniczy³a w wielu
imprezach muzycznych, w tym w presti¿owych festiwalach jazzowych, na
wszystkich kontynentach. W repertuarze ma m.in. autobiograficzny pro-
gram muzyczny Future Talk (przygotowany wraz z Jerzym Kosiñskim), a
tak¿e spektakl The Nature Is Leaving Us, którego U. Dudziak jest kompo-
zytork¹.

Do Polski przyjecha³a po wieloletnim pobycie za granic¹ w roku 1985.
Wyst¹pi³a wtedy w duecie z Bobbym McFerrinem na MFMJ Jazz Jamboree
w Warszawie. Od tej pory pojawia siê w Polsce czêsto. Du¿o koncertuje,
wystêpuje na festiwalach jazzowych, przyjmuje zaproszenia do programów
telewizyjnych (miêdzy innymi Wieczór z Jagielskim, Rozmowy w toku, Szy-
mon Majewski Show 2008). Wspó³pracuje te¿ z Gra¿yn¹ Auguœcik, z któr¹
koncertuje w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

Dnia 17.08.2013 roku wyst¹pi³a z zespo³em na koncercie McFerrin+ w
ramach projektu Solidarity of Arts. Wyst¹pi³a w duecie z gospodarzem -
Bobby McFerrinem. Tego¿ dnia nast¹pi³o ods³oniêcie odcisku jej d³oni w
Alei Gwiazd w  Gdañsku. Uczestniczy³a równie¿ w poprzedniej edycji festi-
walu - "Stañko+", œpiewaj¹c utwór Krzysztofa Komedy -  Ko³ysanka Rose-
mary.

na podstawie stron internetowych opracowa³ sp


