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Zebranie sprawozdawcze w SPZG

Cz³onkowie SPZG spotkali siê by podsu-
mowaæ kolejny rok sprawozdawczy. Przypo-
mnijmy; Stowarzyszenie powsta³o we wrze-
œniu 2003 roku. Inicjatorem i si³¹ napêdow¹
by³ wówczas Jerzy Czabator, który preze-
sowa³ organizacji do 2008 roku. Dziœ jest
Honorowym Prezesem. Na przestrzeni 15
lat funkcjonowania SPZG zgromadzi³o i po
czêœci opublikowa³o niema³y zasób wiedzy
szczególnie o powojennej historii naszego
miasta. Co kwarta³ ukazuje siê biuletyn
"Gubin i Okolice", a od kilku lat publikacje
i albumy fotograficzne nawi¹zuj¹ce do hi-
storii miasta i mieszkañców.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci za okres maj
2017-maj 2018 z³o¿y³ prezes Stefan Pila-
czyñski. Urszula Matuszczak z³o¿y³a spra-
wozdanie finansowe, a w dyskusji poruszo-

no wiele istotnych dla dalszego dzia³ania
organizacji tematów. Pojawi³y siê min. de-
klaracje zorganizowania w tym roku jesz-
cze 2-3 wycieczek po Ziemi Gubiñskiej, tak-
¿e nowych publikacji i udoskonalania pre-
zentacji zbiorów w Izbie Muzealnej. Warto
przy okazji wspomnieæ, ¿e wkrótce uka¿e
siê kolejna publikacja SPZG autorstwa dr.
Zygfryda Gwizdalskiego zatytu³owana
"Nasz szpital".

Zebranie zakoñczono poczêstunkiem
przygotowanym przez cz³onkinie organiza-
cji, a prezes zaprosi³ wszystkich na spotka-
nie czerwcowe podczas którego zaprezento-
wany zostanie kolejny numer biuletynu w
X. rocznicê ukazywania siê tej publikacji.
(sp)

Trwa g³osowanie uchwa³ podsumowujcych kolejny rok dzia³ania.
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Mieszkañcy Gubina i Guben spotkali siê
10 marca 2018 na ulicy Kresowej pod nume-
rem 7. Zgromadzi³a ich tu uroczystoœæ ods³o-
niêcia tablicy pami¹tkowej poœwiêconej Kar-
lowi Ganderowi, który w kamienicy pod nu-
merem 7 przez d³ugie lata mieszka³ i twórczo
pracowa³ nad histori¹ tej ziemi.

Karl Gander urodzi³ siê jako dziecko ma³o-
rolnego ch³opa w 1855 roku we wsi Coschen
(wieœ po niemieckiej stronie na wysokoœci ̄ yto-
wania). Jego zapa³ do wiedzy i pracowitoœæ,
przy wsparciu rodziców, umo¿liwi³y rozpoczê-
cie nauki w szkole i seminarium nauczyciel-
skim w Neuzelle.  W 1886 roku trafi³ do Gu-
ben jako nauczyciel. Tu pozna³ siê z nauczy-
cielem gimnazjum i badaczem historii staro-
¿ytnej Hugo Jentschem, który pobudzi³ jego
zainteresowania nasz¹ ma³¹ ojczyzn¹. Jego
g³ówne dzie³o to "Historia miasta Guben" -
ukaza³o siê w 1925 roku i doczeka³o siê trzech
wydañ. Podobnie jego pierwsze prace "Dolno-
³u¿yckie legendy" - przede wszystkim legendy
miasta i okolic Guben - które ukaza³y siê w

Tablica pamiêci K. Gandera

1894 roku. Nie nale¿y zapomnieæ o "Przewod-
niku po Guben i okolicy" z 1914 roku. W latach
1916 - 1930 by³ przewodnicz¹cym, a potem ho-
norowym przewodnicz¹cym Towarzystwa. Karl
Gander w krêgu fachowców by³ tak wysoko
cenionym historykiem, ¿e Górno³u¿ycka Aka-
demia Umiejêtnoœci nada³a mu tytu³ cz³onka
honorowego. Zmar³ 12 marca 1945 r. w Pas-
sau.

Uroczystego ods³oniêcia tablicy dokonali:
pomys³odawca i realizator finansowy, gubeñ-
ski historyk, Andreas Peter oraz prezes Stowa-
rzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej Stefan
Pilaczyñski. Po okolicznym przemówieniu A.
Petera uczestnicy ods³oniêcia nowej tablicy w
mieœcie wykonali pami¹tkow¹ fotografiê.

SPZG sk³ada mieszkañcom kamienicy ul
Kresowa 7 podziêkowanie za przychylne i
¿yczliwe potraktowanie proœby w sprawie
umieszczenia tablicy. (sp)



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  5

W ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego odby³y siê Targi Histo-
ryczne. Ich organizatorem by³ Urz¹d Miej-
ski w Guben we wspó³pracy ze Stowarzy-
szeniem Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.

12 maja w Starej Farbiarni w Guben -
Gasstraße, obok Urzêdu Miejskiego - pol-
skie i niemieckich placówki muzealne, tu-

rystyczne zaprezentowa³y siê odwiedzaj¹-
cym. Bogato i wyró¿niaj¹co prezentowa³o siê
stoisko SPZG. Pokazaliœmy przedmioty
u¿ytkowe i nie tylko z czasów PRL, a tak¿e
DDR. Ekspozycja przygotowana przez Ta-
deusza Buczka i Stanis³awa Bilicza wzbu-
dza³a autentyczne zainteresowanie licznych

Targi Historyczne
goœci odwiedzaj¹cych targi.

Inni wystawcy zaprezentowali tego dnia
stare rzemios³o, takie jak np. kaligrafia czy
wikliniarstwo. Ponadto zaprezentowano
niewielk¹ wystawê zabawek z przesz³oœci.

Projekt uzyska³ dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Programu Wspó³pracy INTER-

REG VA Brandenburgia-Polska 2014 - 2020
oraz z Funduszu Ma³ych Projektów Euro-
regionu Spree-Neiße-Bober. (sp)
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Cz³onkom SPZG lat przybywa i taka jest kolej losu. A ¿e okr¹g³e urodziny dotyczy³y
panów, œmia³o mo¿emy pisaæ „o ile chodzi”.

Prezes SPZG spotka³ siê z grup¹ panów, którzy ukoñczyli lub ukoñcz¹ w tym roku 70
lat. Na spotkanie stawili siê (foto poni¿ej) od lewej :Tadeusz Buczek, Jan Ficnerowski,
Jerzy Cierpiñski, Miros³aw Kamieniarz i Marek Zimol¹g. By³ upominek, kwiatek od
pani i toast za zdrowie i pomyœlnoœæ.(sp)

Zdrowia i pomyœlnoœci

Guben Gasstrasse  5 od 15 czerwca do 9 paŸdziernika 2018
wt-pt. 12-17, niedz. i œwiêta 14-17.
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Szanowni Pañstwo !
Wiele ciep³ych s³ów wypowiedziano na

dzisiejszej uroczystoœci otwarcia wystawy
poœwieconej naszemu Ojcu dr Kunickiemu,
które wys³uchaliœmy z najwiêksz¹ uwag¹.

Po 60 latach od¿ywa pamiêæ u ludzi do-
brej woli, którzy z w³asnej inicjatywy do-
prowadzili do momentu , który mo¿emy tu
wspólnie prze¿ywaæ.

W pamiêci ludzi, którzy go znali, pozo-
sta³ przede wszystkim osob¹ niezwykle ¿ycz-
liw¹, kochaj¹c¹ ludzi, nios¹ca pomoc me-
dyczn¹ i finansow¹ ka¿demu, kto jej potrze-
bowa³.

Jesteœmy wzruszeni, ¿e po tylu latach od
œmierci Ojca ludzie o nim ci¹gle pamiêtaj¹.
Niezaprzeczalnym jest fakt, i¿ celem nad-
rzêdnym w ¿yciu naszego Ojca by³o niesie-
nie pomocy lekarskiej i czysto ludzkiej oso-
bom potrzebuj¹cym wsparcia bez wzglêdu
na ich stan posiadania, narodowoœæ i prze-
konania. Jest to osobowoœæ godna naœlado-
wania.

Jego lekarska moralnoœæ ¿yczliwoœci po-
wszechnej wyp³ywa³a z przekonania, i¿ do-
bro jednego cz³owieka jest Ÿród³em dobroci
u innych. Ho³dowa³ bowiem w ¿yciu czte-
rem zasadom: DOBRU, SZCZÊŒClU, PIÊK-
NU I PRAWDZIE. L w³aœnie na tej wysta-
wie jest to ukazane.

Koñcz¹c swoje wyst¹pienie w imieniu ro-
dziny dr. Kunickiego bardzo serdecznie dziê-
kuje wszystkim osobom za zorganizowanie
tej wznios³ej uroczystoœci, za piêknie przy-
gotowan¹ wystawê, a przede wszystkim
Panu Stefanowi Pilaczyñskiemu, bez które-
go nie by³oby tych uroczystoœci tak wspa-
niale zorganizowanych.

Natomiast wszystkim zaproszonym go-

Wystawa w galerii
GDK “Ratusz”

W galerii GDK "Ratusz" uroczyœcie otwar-
to okolicznoœciow¹ wystawê poœwiêcon¹ pa-
miêci dr. Tadeusza Kunickiego. W poniedzia-
³ek 28 maja mija 60 lat od Jego œmierci. Go-
œci przywita³ i w s³owie wstêpnym przybli-
¿y³ postaæ doktora prezes SPZG Stefan Pila-
czyñski. Na spotkanie przyby³y córki dokto-
ra: Alicja i Antonina, dwie córki Alicji Ku-
nickiej-Dubowik z mê¿ami i prawnuk Micha³,
obecna by³a tak¿e gubinianka Jadwiga
Smusz blisko spokrewniona z rodzin¹ Ku-
nickich.  Naczelnik Urzêdu Miejskiego Regi-
na Midzio-Kaczmarek przekaza³a A. Kunic-
kiej w imieniu burmistrza ¿yczenia i bukiet
kwiatów. Bohatera wystawy ciep³o wspomi-
na³ przyby³y z Zielonej Góry ks. pra³at Grze-
gorz Grzybek pamiêtaj¹cy jako ministrant
spotkania z doktorem. Panie Kunickie zosta-
³y obdarowane ksi¹¿kami o Gubinie, a na
zakoñczenie g³os zabra³a A. Kunicka-Dubo-
wik. (tekst wyst¹pienia obok).

W niedzielê 25 maja w koœciele parafii
pw. Trójcy Œw. odprawiona zosta³a Msza œw.
za duszê œp. Doktora, któr¹ celebrowa³ goœæ
z Zielonej Góry.

W poniedzia³ek - dniu œmierci Doktora przed
60. laty - w spotkaniu przy grobie œp. Kunic-
kiego na Cmentarzu Komunalnym rodzinie i
bliskim towarzyszyli mieszkañcy miasta na
czele z przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
Edwardem Patkiem. Po uroczystoœci bur-
mistrz spotka³ siê z rodzin¹ Doktora. (sp)

W 60. rocznicê œmierci doktora Ta-
deusza Kunickiego
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œciom i tym którzy przybyli tu z potrzeby serca, za udzia³, a tym samym uœwietnienie
spotkania serdecznie dziêkujê.

Alicja Kunicka-Dubowik

Pierwszy od
lewej ks. G.
Grzybek, dalej
rodzina dr.
Kunickiego
podczas
wernisa¿u
wystawy.

Pami¹tkowa fotografia 28 maja 2018 przy grobie dr. T. Kunickiego. Z lewej strony w
pierwszym rzêdzie stoi rodzina doktora.

Po czêœci oficjalnej rozpoczêto
zwiedzanie wystawy. To 11 okien

poœwiêconych Doktorowi, Jego
Rodzinie, pracy zawodowej i

dzia³alnoœci spo³ecznej.
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Czytam "Now¹ Kulturê" z 13 lipca 1952
r. pt. "Zdrowie dawnej Polski". Zawodowy re-
porter wyra¿a swoje uwagi dotycz¹ce leka-
rza - Ÿdzirusa, która to opinia doœæ g³êboko
jeszcze tkwi wœród ludnoœci wiejskiej.
Zatka³o mnie to oskar¿enie, gdy¿ sam by-
³em d³ugie lata takim wiejskim lekarzem
kresowym i jakiœ przymus nieodparty na-
kazuje mi protestowaæ. "Za pozwoleniem
- nie zas³u¿y³em przenigdy a¿ na tak bo-
lesn¹ inwektywê uogólnion¹, choæ nie
stara³em siê wcale op³ywaæ "odorem Ju-
dymizmu".

Bezwiednie nachodz¹ mnie wspomnie-
nia, niby takie niedawne, ale ju¿ niepo-
wrotne, zape³niaj¹ce bez reszty moje lata,
mo¿e i "niedurne i niechmurne, "kiedy
jako lekarz, po odbyciu praktyki klinicz-
no-szpitalnej we Lwowie, dobrowolnie
osiad³em na samym krañcu ówczesnego
nieba polskiego - nad Zbruczem.

Poszed³em na medycynê z zami³owa-
nia apriorycznego dla tego szlachetnego
zawodu, którego pierwocin i pe³niê re-
alizacji nieosi¹galnej dopatrywa³em siê
uparcie i widzia³em w cudownej swej pro-
stocie i prawdzie w opowieœciach ewan-
gelicznych. Prze¿ywa³em owe przedziw-
ne Misteria wyleczeñ przez PANA, tylu wie-
lu ówczesnych nieszczêœliwych. Mo¿e nie
bêdzie œwiêtokradztwem moje wyznanie, i¿
w tym czasie urzeka³ mnie niepodzielnie ów
kompleks uzdrowieñ cudownych i napawa³o
to wszystko rozrzewnieniem omal sferycz-
nym.

Wyznania lekarza
Wspomnienia dr. Tadeusza Kunickiego Prze¿ywa³em pasje i uniesienia rozrady

niewys³owionej, dog³êbnej w tradycji. Na-
s³ucha³em siê rad jeszcze wci¹¿ ¿ywych w
moich rodzinnych stronach powieœci - klechd
o Bracie Albercie, moim zreszt¹ nadzbru-
czañskim rodaku - krajanie, który swym
¿ywym wzorem zap³odni³ myœl - ideê mi³o-
œci bliŸniego, myœl wszechludzk¹.

O¿ywi³ samego ̄ eromskiego legend¹ swe-
go ¿ywota popowstañczego, inwalidzkiego
na ³asce Caritas, samarytañskiej, polskiej,
arcypolskiej. Naczyta³em siê opowieœci le-
karskich tak bardzo ludzkich, têtni¹cych
smutkiem lackim, no "¿eromszczyzn¹ nie-
œmierteln¹ - wch³ania³em wszyœciusieñkie

Dr Tadeusz Kunicki z ¿on¹ Waleri¹.
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jego bezprzyk³adne polskie inkarnacje zwi¹-
zane z medycyn¹. Zapamiêta³em typ leka-
rza Brzeskiego z "Emancy-pantek", widzia-
³em ówczesn¹ niedolê moich serdecznych
ziomków i pomny na Marii Konopnickiej "W
piwnicznej izbie", Jaœ nie doczeka³", a tak-
¿e na odzew Orzeszkowej "Per aspera ad
astra", czyli niewzruszalnej naszej prawdy,
i¿ "bez pracy nie ma ko³aczy", albo naszpi-
kowany powiedzonkami w deseniu: "dla
chc¹cego nie ma nic trudnego", studiowa-
³em zajadle medycynê w zaraniu naszej nie-
podleg³oœci miêdzy wojnami.

Pamiêtam dobre i z³e chwile, jak to w
nieopalanych salach s³ucha³o siê wyk³adów,
jak to para zimna owiewa³a wargi polskich
uczonych profesorów, jak w owym czasie
¿aki polskie skulone "bidusiê t³uk³y".

Poruszony do ¿ywego niedol¹ druhów -
pisa³em do ówczesnego Marsza³ka Sejmu
Rataja, jako do swego by³ego profesora "i¿
studenci polscy bieduj¹, chadzaj¹ zim¹ w
szynelach wiatrem podszytych, w butach ju¿
podartych, czêsto s¹ g³odni, a sypiaæ musz¹
jak "pustelniki" na zimnych salach bez na-
le¿ytej poœcieli S.O.S!

Do delegacji naszej medyckiej wzruszo-
ny Rataj odpowiada³ szczerze i dobitnie:
"chcia³bym was m³odych natchn¹æ do zro-
zumienia, ¿e Polska nasza to ju¿ nie sukno,
które mo¿na skubaæ i drzeæ ka¿dy dla sie-
bie - ale Ojczyzna nasza zmartwychwsta³a,
jest biedna, ale wo³a do pracy. Ja sam, mo¿e
w podobnych, a mo¿e w gorszych warun-
kach studiowa³em, zarobkowa³em korepe-
tycjami, fizycznymi robotami, dokoñczy³em
studia, dopi¹³em swego. Wybaczcie moim
nerwom, które ponosz¹ mnie, bom bezrad-
ny wobec was, choæ rozumiem wasze po³o-

¿enie - zima - ach i ja w³aœnie zim¹ nadwe-
rê¿y³em swe zdrowie bezpowrotnie i uczy-
niê wszystko, co mo¿liwe - wp³ynê na
uchwa³y Sejmu dla rych³ego ul¿enia waszej
biedzie". I dotrzyma³ przyrzeczenia! Spowo-
dowa³ udzielenie po¿yczek zwrotnych na
studia. To rozwi¹za³o sprawê dla wielu, ale
te¿ podsyca³o do nauki solidnej, do wspó³-
zawodnictwa.

Zapamiêta³em dzieñ promocji doktorów i
s³owa kasprowiczow-skiego zaklêcia wtedy
powtarzane: "M³odzi lekarze, Lachy serdecz-
ne, pomnijcie, ¿e na tej biednej polskiej zie-
mi macie bliŸnim osuszaæ ³ez zdrój" - tak
zaklina³ Rektor Magnificencja Jan Kaspro-
wicz.

Po praktykach w klinikach i szpitalach
lwowskich osiad³em dobrowolnie na wsi.
Pierwsza doba pobytu by³a s³otna, ponura
zimna. Noc¹ dobija³ siê ktoœ nachalnie.
Ubiera³em siê niecierpliwie, planowa³em
zruganie niedelikatnego intruza, ale moja
matka uspokaja³a mnie ³agodnie: "pewno
mu dobrze dokuczy³o, kiedy w tak¹ pluchê
przygna³ do lekarza, nie z³oœæ siê na niego,
bo oni wszyscy chorzy wyczekiwali na cie-
bie". Uspokoi³em siê wtedy w raptownej
nerwowoœci mej i ³agodnie przywita³em zbo-
la³ego pacjenta, wyrwa³em mu z¹b w znie-
czuleniu, a¿ ch³opina powesela³, ¿e go nic
nie  bola³o no i nie kosztowa³o.

W mej praktyce lekarskiej, iœcie kalejdo-
skopowe epizody przesuwa³y siê; - uszczêœli-
wia³em czarodziejki wsiowe, nawet tak b³ah¹
pomoc¹, jak wyleczenie piegów, a zaœ czarow-
nice a¿ z takich ciê¿kich przypad³oœci, jak
kolki w¹trobowo-¿ó³ciowe i insze ró¿ne cho-
roby. Jakie¿ wzruszenia ogarnia³y mnie, kie-
dy wyrywa³em z side³ niemocy chorobowej
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dziecko, niechybnie skazane na zgon, ile¿
s³ów podziêki niek³amanej la³o siê do uszu,
ile¿ niewiast ju¿ umieraj¹cych odratowa³em
od œmierci, ju¿ naprawdê im pisanej, bliskiej.
Jakie¿ tajne, spowiedne omal wyznania warg
jawnogrzesznic - wyjawia³y ca³¹ swoj¹ praw-
dê i bezwstyd "dziejów grzechu naszych Marii
z Magdali lechickiej i tonê³y w mej jaŸni one
urzekliwe na zawsze, iœcie godne chyba ja-
poñskich gejsz zaklêcia wdziêcznoœci niepo-
dzielnej i zasypywa³y mnie nieraz, a czêsto
s³odkich S³owianek s³owa, szepty: ach, aby
doktorowi szczêœci³o siê zawsze za ¿ycia, za
jego dobroczynnoœæ…".

Ile¿ razy nasze drogi styka³y siê na po-
spólnej wêdrówce do kresu nocy s³owiañskiej
- ja i ksi¹dz wsiowy, razem u wrót œmierci,
nieraz w jednym progu chatynki, u wezg³o-
wia gasn¹cej istoty, któr¹ tak na si³ê pospól-
nie wyrywaliœmy z otch³ani niebytu, aby o¿y-
³a i mog³a jeszcze zawo³aæ ¿yw¹ prawdê
polsk¹: "Niech ¿yje ¿ycie".

Ale jakie¿ iœcie gromowe zatroskania na-
chodzi³y, mnie lekarza na widok zamieraj¹-
cych oczu, którym nie mo¿na ju¿ nijak dodaæ
¿ywego blasku, ani o¿ywiæ, ani wskrzesiæ
cudem do ¿ycia!

Oj, przeœladowa³y mnie nieraz ewangelicz-
ne epizody mojego szczepu znane, zapamiê-
tane, niepowtarzalne i przywo³ywa³em do-
bre bóstwa ku wspomo¿eniu. Trudno zaprze-
czyæ, i¿ w niemocy swej przechodzi³em moje
w³asne pasje, pasje nigdy niewys³owione.

Ku memu pocieszeniu odkry³ mi Oskar
Wilde w "De Profundis" sw¹ wszechludzk¹
¿yw¹ prawdê, rzucaj¹c lotne wa¿kie s³owa:
"Kiedy us³yszê p³acz, jêk i kwilenie niemow-
lêcia, zdaje mi siê naprawdê, ¿e poruszona

jest harmonia wszechœwiata, bo ktoœ cierpi".
O tak, to cierpienie i ból wszelaki odbiera-

³y mi nieraz mój sen nawet czas okresu mej
zdrowej m³odoœci. Ile¿ razy przeczuciami,
myœlami nieodpornymi ¿y³em z cieniami
mych znajomków chorych, nieszczêœliwych.
Poza tym ile¿ nacierpia³em siê naprawdê w
sumieniu moim, mo¿e i przeczulonym, gnê-
bi³a mnie czêsto œwiadomoœæ zaniedbania
moich dobrych natchnieñ, do tego sekundo-
wa³a mi moja dobra mateñka w przeczuciach
nieomylnych. Jak¿e¿ zawsze chcia³em uzdro-
wiæ moich chorowitków, jaka¿ moja niewy-
s³owiona radoœæ i wesele z powrotu pomiê-
dzy ¿ywych szczêœliwych, korowodu niemoc-
nych.

Ile¿ modlitw wylewa³em. Ja profan lekarz
zanosi³em rozmodlenia do Boga za onych
gasn¹cych, mo¿e bezechowo i b³aga³em kor-
nie, jak tylko umia³em o cud uzdrowieñ.

W bezradnoœci mojej wzywa³em, b³aga³em
czêsto pomocy s¹siadów, dobrych wówczas
lekarzy i zamêcza³em ich nieraz wo³aj¹c zja-
wienia siê na konsylia pospólne nad ratowa-
niem umrzyków niechybnych. Musia³em siê
broniæ od natrêtnych mych skrupu³ów sumie-
nia mojego lekarskiego, i¿bym nie zaniedba³
niczego mo¿liwego dla ratunku ¿ycia gasn¹-
cego.

Oj pamiêtam ja dobrze te d³u¿yny nocy
zimowych, kiedy t³ukliœmy siê i b³¹dzili nie-
raz w zaspach œniegowych, ja i przyzywa-
ny, zaproszony przeze mnie poczciwy s¹-
siad doktor.

Ostatni¹ tam kresow¹ zim¹ na konsy-
lium stwierdzi³ u badanej ciê¿kie zapale-
nie otrzewnej i eskortowaliœmy j¹ gasn¹c¹
ju¿, w jednych wspólnych sankach do da-
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lekiego szpitala. Tam zaraz uratowano j¹
transfuzj¹ krwi jej matki rodzonej, która
odwozi³a j¹ razem z nami, a by³ to czas, w
którym nie znano jeszcze antybiotyków, ale
tryumfy odnosi³a wiele razy "medycyna
heroiczna".

Doprawdy tak by³em usid³any przez
pacjentów i to przez biedotê wsiow¹, ¿e
nie mia³em prawa, a w³aœciwie nie mia-
³em sumienia opuszczaæ ich - tych cho-
rych z³o¿onych niemoc¹, którzy jak du-
sze w czyœæcu, albo w "inferno dantej-
skim" wyci¹gali rêce b³agalne i wci¹¿,
wci¹¿ czekali na mnie, prosili abym nie
zapomnia³ o nich, abym ich odwiedza³; aj,
aj, ile razy ja zaniedba³ spe³nienia oficjal-
nych wizyt, zaprosin "noblesse oblige", bo
by³em przy ³o¿u biedaczyny wiejskiej,
która oczyma przyku³a m¹ osobê do ³o¿a
swej boleœci; trudno, ju¿ nie dba³em wca-
le ani o opiniê "high life" ani o konwe-
nanse; sch³opia³em zupe³nie i odda³em siê
im niepodzielnie w jasyr.

Nie uwierz¹ mi ludzie z towarzystwa,
¿e nie mia³em czasu oœwiadczyæ siê, o¿e-
niæ siê, a o zalecankach absorbuj¹cych za-
wsze sporo "czasu i at³asu" nie mog³o byæ
nawet mowy; by³em znany jako rowero-
elektryczny lekarz, przemierzaj¹cy prze-
strzenie ka¿d¹ lokomocj¹, maj¹c¹ do dys-
pozycji - od wo³ów, poprzez koniki r¹cze,
a¿ do auta wyœcigowego. Lubi³em uwijaæ
siê, poradziæ, postawiæ diagnozê czêsto
udan¹ - potem ju¿ na wezwanie ponawiaæ
wizyty. Posy³a³em raczej do specjalistów,
do klinik, aby nie uroniæ nic z niedopa-
trzenia, aby tam solidnie potwierdziæ i
utwierdziæ siê w mej w¹tpliwoœci diagno-
stycznej.

Ale czas uchodzi³ i by³em zaharowany,
zalatany od œwitu do nocy, a czêsto bez
wyspanej nocy, dalej i dalej ci¹gn¹³em
taczkê ¿ywota poczciwego lekarza wsio-
wego, skazanego na w³asn¹ inicjatywê i
trudno by³o mi pocieszyæ samego siebie.
Zapamiêta³em ¿ale, westchnienia ch³opi-
ny wsiowego, któremu u dyszla koñ za-
chorowa³ i obaj musieliœmy na d¿d¿u
mokn¹æ w szczerym polu. Otó¿ wzdycha³
mój woŸnica mówi¹c: "myœla³ ja dot¹d, ¿e
nikt tak siê nie natrudzi, nie umêczy jak
ja - ch³op-ch³oporob, ale widzê, ¿e i dok-
torowi nie ma co zazdroœciæ".

Nie narzeka³em, a moje wichrowe roz-
terki rozumia³a moja stara mateñka i
¿a³owa³a mnie nieraz po swojemu, bo w
robocie nieustaj¹cej mia³em swe momen-
ty zapa³u i uniesieñ.

Ach, gdy dziœ wspomnê takie przelotne
epizody rodzajowe - jak to pêdzi³em kon-
no do "bocianów", aby nie spóŸniæ siê i
dokona³em szczêœliwego rozwi¹zania, a
gdy wraca³em - na drodze wsiowej czeka-
li na mnie rodacy z band¹ - orkiestr¹ roz-
dzwonion¹, z korowodem orszaku wesel-
nego i zapraszali na gody weselne i cie-
szyli siê mn¹, ¿e uczestniczê w ich rado-
œciach bujnych, œpiewnych, muzycznych,
s³owiañskich, wtedy szczêœliwych.

Na umór bawiono siê, jakby przeczu-
wano, ¿e ten œwiat wschodniacki sczeŸ-
nie, przepadnie i ostawiæ go bêdzie potrze-
ba daleko, daleko, na ³askê têsknot. Ach,
wiêc jeno przeb³yski rozrady i zach³ysty-
wania siê urod¹ ¿ycia poprzez pory roków
s³owiañskich, tak szczêœliwie nazwanych,
poprzez wiosnê radosn¹ i maje umajone i
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czerwiec miodny i lipiec lipami pachn¹cy
i sierpieñ od sierpów na niwach rozlœnio-
nych i wrzesieñ - miesi¹c ¿ywych unie-
sieñ.

Ot! Przeminê³o to wszyœciuteñko z wia-
trami - by³y momenty przyp³ywu i odp³y-
wu moich swoistych, mo¿e i bezprzyk³ad-
nych zaznañ, ¿y³em w krêgu w³asnych
nienazwanych ³ask zrozumienia, i¿ spe³-
niam s³u¿bê zawodow¹, ¿e wsi¹k³em w
fale poœród umi³owanego ¿ywio³u, napa-
wam siê winem ³ez i potu pospólnego, a
przeb³yski rozrady, albo tak zwanego
szczêœcia, mia³y byæ dŸwigni¹ do wzmo-

¿enia wysi³ków mojej pracy zawo-
dowej.

Poszed³em na medycynê ju¿
jako pe³noletni, œwiadom losu,
jaki mia³ mnie czekaæ - i nie omy-
li³em siê w moich przeczuciach,
gdy¿ by³em nastawiony na moje
nieuniknione zawodowe blaski i
cienie; a lekarz musi czuæ i trwaæ
na posterunku - jak czujny pies,
jak stró¿ oko³o dobra ludzkiego i
jak pies czy kogut z jakiegoœ nie-
odwo³alnego, bezwarun-kowego
nakazu natury swej, piaæ o pó³-
nocku - tak lekarz musi pilnowaæ
stanu zdrowia pacjentów i w mia-
rê si³, a nawet ponad si³y dok³a-
daæ starañ, i¿by naprawdê usu-
szyæ zdrój ³ez ludzkich i byæ od-
powiedzialny.

Szanuj¹cy siê lekarz, niech nie
czeka na uznanie, na rozg³os, na
podziêkê, bo jak wypowiedzia³ siê
Boles³aw Prus: "zawiedziesz siê

na wszystkich, a wiernym ci pozostanie
prosty cz³owiek, ziemia rodzinna i dobry
Bóg szczepu twojego!".

I zaiste, zawiod³em siê na wszystkim -
zreszt¹ czego¿ to cz³ek nie zazna³, nie
przeszed³ - ¿elazo skruszy³oby siê, rdza
z¿ar³aby stal, a homo sapiens przetrzy-
ma wszelkie z³o, bogatszy wci¹¿ o nowe
doœwiadczenia i rozczarowania, wyzbyty
dos³ownie z wszystkich dóbr doczesnych
na zawsze. Oj, pamiêtam wojnê, repatria-
cjê, kiedy unosi³em g³owê z pogromu, kie-
dy unosi³em wizjê widzianych, odczutych
zniszczeñ totalnych, wytraty, zag³ady.

M³ody Tadeusz Kunicki w mundurze wojskowym.
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Rodzina Karola utrzymywa³a siê z gospo-
darstwa rolnego. Po wkroczeniu do Wasyl-
kowiec Armii Czerwonej 17 wrzeœnia 1939
r., gospodarstwa ch³opskie uleg³y likwida-
cji i Karol pracowa³ we m³ynie, ucz¹c siê
spawania , toczenia i innych prac zwi¹za-
nych z napraw¹ urz¹dzeñ.

Droga od naszego domu prowadzi³a ko³o
maj¹tku dra Kunickiego, wiêc przechodz¹c,
zawsze widzia³em szerokie wejœcie na bar-
dzo du¿e podwórko, z prawej strony sta³
du¿y dom parterowy - ludzie nazywali go
pa³acem dra Kunickiego. Po lewej stronie
sta³ ³adny dom, taki pawilon. Pamiêtam, ¿e
jeden raz by³em z mam¹, gdy¿ m³odszy brat
Kazio zachorowa³. Siedzieliœmy doœæ d³ugo,
czekaliœmy na pana doktora. Dooko³a œcian
by³y ³awki - to by³a poczekalnia. Mama po-
sz³a z braciszkiem do drugiego pokoju - to
by³ pokój przyjêæ - gabinet lekarski. Po wyj-
œciu od doktora mama trzyma³ ma³¹ bute-
leczkê z jakimœ lekarstwem, jak teraz my-
œlê -  doktor mia³ swoj¹ aptekê. Dr Kunicki
by³ starszy ode mnie o 23 lata, wiêc mogê
pisaæ tylko to, co widzia³em na w³asne oczy.

Na ulicy, przy której mieszka³em by³ Za-
k³ad Fotograficzny i pewnego dnia na po-
dwórku u fotografa by³o pe³no ludzi, widzia-
³em jak na koniu osiod³anym, ³adnie ubra-
ny przyjecha³ do zdjêcia dr Kunicki. Czêsto

Karol Szymañski, syn Franciszka i
Jadwigi by³ najbli¿sz¹ osob¹ pracuj¹c¹
razem z dr. Kunickim w Gubinie. Uro-
dzony 29 lipca 1923 r. w Wasylkowcach,
pow. Kopyczyñce, woj. Tarnopol.

Karol Szymañski

go widzia³em na szosie, jak jecha³, a na tyl-
nym siedzeniu siedzia³y dziewczyny. Od
innych kolegów s³ysza³em, ¿e doktor ma w
samochodzie du¿e torby cukierków i czêstuje
wszystkie dziewczêta. Przypominam sobie
troszkê plotek, ¿e dr Kunicki mia³ bardzo
³adn¹ dziewczynê Ukrainkê i jak siê roze-
szli to da³ jej dwa hektary ziemi. Pamiêtam
jeszcze jak kierowca doktora przyniós³ do
mnie do domu ³adny "patefon" na p³yty gra-
j¹ce i prosi³, ¿ebym go naprawi³. To by³ pa-
tefon przenoœny, brany by³ ze sob¹ jak sz³o
siê potañczyæ z dziewczynami.

O Walerii Dubiñskiej (¿onie doktora -
przyp. red.) wiedzia³em ma³o, wiem tylko,
gdzie mieszka³a i ¿e przy domu by³a kuŸ-
nia. Do wybuchu wojny mia³em tylko 16 lat,

Od lewej: K. Szymañski, dr T. Kunicki i Jan
Œliwiñski.
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a dr Kunicki ju¿ poszed³ na wojnê. W tym
roku do nas ze wschodu wkroczyli Sowieci,
wiêc dr Kunicki nie wróci³ do Wasylkowiec.
Wiem ju¿ z opowiadañ, ¿e popad³ w niewo-
lê niemieck¹ i pracowa³ jako lekarz dla pol-
skich jeñców wojennych w Kielcach. Wydo-
sta³ siê z niewoli niemieckiej i przyjecha³
do 1942 r. Wiem, ¿e nie mieszka³ ju¿ w swo-
im dworku, bo tam by³a ruina -wszystko
zniszczone, spalone, tylko w domu Walerii
Dubiñskiej, z któr¹ zawar³ zwi¹zek ma³¿eñ-
ski.

2 kwietnia 1944 roku po ponownym wej-
œciu Rosjan, zosta³em objêty mobilizacj¹ i
wcielony do Armii Czerwonej. Mój szlak
bojowy prowadzi³ do Berlina. W pierwszych
dniach maja zosta³em ranny i przebywa-
³emm w szpitalu w Samarkandzie. Tam
zdoby³em uprawnienia fotografa.

Wróci³em do rodzinnej wsi. W Tarnopo-
lu, gdzie by³em zatrudniony jako fotograf
dowiedzia³em siê o mo¿liwoœci wyjazdu do
Polski. Wkrótce zawar³em zwi¹zek ma³¿eñ-
ski z Ann¹ Swobodzian i w kwietniu 1946
r. wyjechaliœmy do Polski, do miejscowoœci
Gubin nad Nys¹. Tam ca³kiem przypadko-
wo spotyka³em na ulicy dra Kunickiego z
tej samej rodzinnej wsi Wasylkowce, który
po uzyskaniu informacji, ¿e by³em sanita-
riuszem, zatrudni³ mnie z dniem 1 czerwca
1946 r. na stanowisku dezynfektora w Re-
feracie Sanitarnym Starostwa Gubin.

Spotkanie z dr. Kunickim
w  Gubinie
Pierwszy  dom jaki zajêliœmy po przyjeŸ-

dzie do Gubina by³ po³o¿ony blisko dworca,
by ³atwiej by³o wracaæ. Porz¹dkowaliœmy
ten dom i tam spotka³em s¹siada - spyta-

³em gdzie on pracuje, a gdy dowiedzia³em
siê, ¿e w warsztacie  w Pañstwowym Urzê-
dzie Samochodowym, poprosi³em go by spy-
ta³ o miejsce dla mnie. Za³atwi³ mi tam pra-
cê.

W miêdzyczasie spotka³em dra Kunickie-
go. Zna³em go z Wasylkowiec, ale on nie
móg³ mnie znaæ, gdy¿ by³ ode mnie starszy
o dwadzieœcia trzy lata. On ju¿ by³ lekarzem,
gdy ja chodzi³em do szko³y i robi³ dzieciom
zastrzyki. Pamiêtam dok³adnie, jak w lew¹
nogê zrobi³ mi zastrzyk; przeciw jakiej cho-
robie - tego nie pamiêtam, a ¿e strasznie
bolesne zastrzyki by³y, to go zapamiêta³em.

Pamiêtam równie¿ jaki doktor Kunicki
mia³ samochód - nazywa³ siê "Praga Cze-
ska". Piêkne skórzane siedzenia. Oczywiœcie
nie jeŸdzi³ nim sam, tylko z kierowc¹. Pa-
miêtam równie¿ jego maj¹tek. Przed wjaz-
dem po lewej stronie sta³ nowo wybudowa-
ny dom, by³a to przychodnia lekarska. Tam
mia³ poczekalniê, gabinet, aptekê i jeden
pokój z dwoma czy trzema ³ó¿kami. Gdy ktoœ
zachorowa³ czy nagle niedobrze siê poczu³
albo by³a z³a aura i nie móg³ wróciæ do domu
- bo ludzie przyje¿d¿ali z ró¿nych odleg³ych
wiosek - to tam mogli przenocowaæ.

Przy domu by³ ogromny sad. Doktor go-
spodark¹ siê nie zajmowa³, od tego by³ ase-
sor. Doktor zajmowa³ siê wy³¹cznie lecz-nic-
twem.

Przypadkowo spotka³em go w Gubinie.
Szed³em do Starostwa cos za³atwiæ i tam
go zobaczy³em. Nie odwa¿y³em siê go za-
czepiæ, bo nie by³em pewny, ¿e to on. Idê
za nim ul Piastowsk¹ a on skrêci³ do pocz-
ty. Pomyœla³em wówczas, ¿e jak bêdzie
szybko rozmawia³, to na pewno bêdzie dok-
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tor Kunicki. A on jak zwykle ta, ta, ta i
ju¿ by³em pewien, ¿e to on. Ale go nie
zaczepi³em, nie spyta³em nawet gdzie
pracuje , czy gdzie mieszka. Przychodzê
do domu i mówiê, ¿e spotka³em doktora
Kunickiego. A Hania natychmiast na
mnie wykrzykuje, dlaczego nie spyta³em
gdzie mieszka. Ona wiedzia³a, ¿e lekarz
w rodzinie zawsze jest potrzebny. Wtedy
mieszkaliœmy na ulicy Miedzianej.

W najbli¿sz¹ niedzielê wybraliœmy siê
na ulicê Piastowsk¹, zastanawiaj¹c siê,
gdzie móg³by doktor mieszkaæ. A¿ spotka-
liœmy pracownika starostwa i on nam
powiedzia³ gdzie mieszka Kunicki. Poka-
za³ nam dom przy ulicy Lenino, taki z
wie¿yczk¹. Zaszliœmy do jego mieszkania,
a gdy dowiedzia³ siê, ¿e jesteœmy z Wa-
sylkowiec bardzo siê ucieszy³, ¿e spotka³
krajanów z jednej wioski. No i zaczê³a siê
rozmowa. Pyta mnie co ja robiê - wiêc
mówiê mu, ¿e szukam pracy i mam za-
miar pracowaæ jako mechanik w Pañstwo-
wym Urzêdzie Samochodowym. On wte-
dy na mnie nakrzycza³ i powiedzia³, ¿e
poœl¹ mnie oraæ pola i tam rozerwie mnie
mina, poniewa¿ by³o tu na polach pe³no
min. Pyta³ mnie jeszcze co robi³em przed-
tem, wiêc mu mówiê, ¿e wróci³em z fron-
tu, a ostatnio by³em sanitariuszem…. - A
jak by³eœ sanitariuszem to bardzo dobrze,
przyjdŸ do mnie w poniedzia³ek, to zna-
czy jutro - bo dzisiaj jest niedziela, przyjdŸ
do starostwa, to zatrudniê ciê i bêdziesz
u mnie pracowa³.

W poniedzia³ek poszed³em do starostwa
- siedzia³a tam urzêdniczka bardzo elo-
kwentna, da³a mi papier i kaza³a napi-
saæ podanie i ¿yciorys.

Ja po tych rosyjskich szko³ach nawet
nie wiedzia³em jak ¿yciorys wygl¹da, a
co dopiero mia³bym go napisaæ. Poszed³em
wiêc do doktora i on napisa³ za mnie ¿ycio-
rys. Mam go do dzisiaj, schowa³em go na
pami¹tkê. Napisa³ za mnie ¿yciorys i ja
przez ca³e ¿ycie pracowa³em w s³u¿bie
zdrowia, a z doktorem Kunickim by³em
do koñca, do jego œmierci.

Pocz¹tkowo Gubin nale¿a³ do woje-
wództwa poznañskiego, wiêc pieni¹dze
przychodzi³y z Poznania. Takie by³y wy-
p³aty, ¿e ledwo starcza³o na chleb. Pew-
nego razu za tê pensjê kupiliœmy kilogram
s³oniny, pokroiliœmy j¹ na kawa³eczki,
¿eby na raz za du¿o nie zjeœæ, tylko ten
okreœlony kawa³eczek. Ciê¿ko by³o jak
cholera.

Nasza praca 1947-1948.
Wojewódzki Wydzia³ Zdrowia w Pozna-

niu przys³a³ zarz¹dzenie o obowi¹zkowym
szczepieniu ludnoœci od 5 do 60 lat prze-
ciw durowi brzusznemu. Powiat gubiñski
sk³ada³ siê z 6 gmin, w których nale¿a³o
sporz¹dziæ wykaz ludnoœci i wys³aæ zapo-
trzebowanie do Poznania na szczepionki,
strzykawki itp. Nie by³o ¿adnego samo-
chodu, wiêc ja jeŸdzi³em co drugi dzieñ
do Poznania poci¹giem i przywozi³em to-
war. Do wiosek nie by³o czym siê dostaæ,
wiêc dr Kunicki za³atwi³ z kierownikiem
mleczarni samochód, który nas dowozi³ do
wiosek, a ka¿dy so³tys mia³ obowi¹zek
wyznaczyæ furmankê, któr¹ dowo¿ono nas
do Gubina. Jednego dnia wracaliœmy z
Panem Doktorem furmank¹ i za wiosk¹
Starosiedle zobaczyliœmy na drodze ch³op-
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ców z wioski, którzy wyci¹gnêli z
wody poniemiecki motocykl marki D.
K. W.-200 i siedzieli przy nim i ogl¹-
dali go. Jak ja go zobaczy³em, mówiê
do Doktora - Panie Doktorze - mo¿e
byœmy zabrali ten motocykl? Doktor
zatrzyma³ furmankê i zapytal ch³o-
paków: - Ile chceta za ten motor? Nikt
siê nie odezwa³. Doktor wyj¹³ parê
z³otych i da³ ch³opakom, a my zabra-
liœmy ten motor na furmankê i przy-
wieŸliœmy do mnie do domu. Mia³em
roboty prawie przez miesi¹c, zanim
go uruchomi³em. Motocykl ten nie
mia³ œwiat³a, nie by³ rejestrowany, a
my z Panem Doktorem jeŸdziliœmy
wszêdzie, nie tylko do szpitala i do
wszystkich placówek s³u¿by zdrowia,
a nawet za³atwialiœmy wizyty domo-
we. Jeszcze w 1948 r. dostaliœmy z
Wojewódzkiego Wydzia³u Zdrowia
samochód ciê¿arowy wojskowy z de-
mobilu "Fort Canada".

W miêdzyczasie zrobi³em prawo
jazdy i jeŸdzi³em tym samochodem,
dopóki nie przyjêli kierowcy. Potem poje-
cha³em do Poznania na Kurs Kontrole-
rów Sanitarnych.

Doktor Kunicki zas³u¿y³ siê bardzo,
pracuj¹c tyle lat, lecz¹c ludzi. Pracowa³
nieca³e jedenaœcie lat. Przez te lata, ja
dzieñ w dzieñ musia³em byæ z nim. Wozi-
³em go motocyklem na wizyty domowe.
Doktor by³ lekarzem w ró¿nych instytu-
cjach - w Policji, w Pañstwowym Urzê-
dzie Repatriacyj-nym, w szpitalu, gdzie
prowadzi³ Oddzia³ PrzeciwgruŸliczy.
Wszêdzie jeŸdziliœmy tym motocyklem.

W Gubinie zorganizowa³ rentgen, któ-

ry zosta³ zdemontowany z poniemieckie-
go zniszczonego szpitala i zamontowany
na parterze obecnego szpitala. Doktor
Kunicki sprowadzi³ z Poznania in¿ynie-
ra Michalskiego, specjalistê od rentgenów.
Mnie pos³a³ z zadaniem pomocy in¿ynie-
rowi i nauczenia siê obs³ugi tego rentge-
na. In¿ynier wszystko mi wyt³umaczy³,
ca³¹ jego obs³ugê, regulacje mocy, wiel-
koœci ekranu, natê¿enia, napiêcia, usta-
wienia zale¿nie od wielkoœci i tuszy pa-
cjenta - równie¿ zabezpieczenie urz¹dze-
nia. Wszystkiego siê nauczy³em i z dok-
torem przeœwietla³em. Jak mnie nie by³o,

Z Panem Doktorem jeŸdziliœmy wszêdzie, nie
tylko do szpitala ...
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przeœwietlenia nie by³o. Wiele razy dok-
tor Kunicki prosi³ mnie bym mu pokaza³,
jak siê to urz¹dzenie reguluje, by móg³
sam przeœwietlaæ na wypadek mojej nie-
obecnoœci. Wiele razy mu t³umaczy³em,
ale nigdy nie odwa¿y³ siê przeœwietlaæ
sam. Techniczny antytalent. S¹ tacy lu-
dzie. Z technicznych rzeczy to on nic nie
umia³. Nic w domu nie potrafi³ zrobiæ. On
by³ tylko lekarzem.

Ja po pracy zawsze musia³em byæ u
niego w domu. Koniecznie, bo ci¹gle coœ
siê psu³o; a to maszyna do pisania - bo
ci¹gle klepa³ na tej maszynie - to œwia-
t³o, to zamek jakiœ, wiecznie coœ tam trze-
ba by³o naprawiæ. Ja musia³em zawsze
wstêpowaæ do niego do domu.

Pamiêtam, jak kupi³ taki krzy¿ drew-
niany i gdzieœ dosta³ odlew Pana Jezusa.
Prosi³ mnie bym jedn¹ czêœæ do drugiej
przykrêci³. Nie mog³em mu tego na po-
czekaniu zrobiæ, bo nie mia³em czym po-
wierciæ otworków w rêkach i nogach Je-
zusa. A on mówi tak: "nie masz czym prze-
wierciæ, weŸ drucik, rozpiecz pod kuchni¹
i wypal dziurki". Zdziwi³ siê jak mu od-
powiedzia³em, ¿e w metalu dziurki roz-
palonym drucikiem nie wypalê. Taki by³
doktor Kunicki - czysty antytalent.

Pocz¹tkowo przeœwietlaliœmy, potem
dopiero robiliœmy zdjêcia. Takie przeœwie-
tlanie by³o bardzo szkodliwe. Kto wie, czy
to w³aœnie mu na g³owê nie zaszkodzi³o.
Ja zawsze sta³em z boku, za pulpitem ste-
rowniczym, regulowa³em urz¹dzenie, a
Doktor mi dyktowa³ i ja pisa³em diagno-
zê. Po paru latach zacz¹³ chorowaæ.

Kiedyœ przychodzê do niego i mówiê: -

Panie doktorze mo¿e na zabawê byœmy
poszli?  - a on mi odpowiada: - Tobie za-
bawa, a mnie katafalk w g³owie. By³o to
jeszcze na pocz¹tku choroby.

Potem pojecha³ do Warszawy i Pozna-
nia, prof. Gruca robi³ mu operacje, ale nic
nie pomog³o, jak wróci³ do domu to jesz-
cze gorzej mu by³o. Oko wychodzi³o na
wierzch, Ÿle siê czu³.

Ja z doktorow¹ Walerci¹ samochodem
wioz³em go do Poznania do kliniki na ul.
Przybyszewskiego, tam by³ jeszcze dwa
tygodnie, potem zadzwonili  by go zabraæ.
Znów we dwoje po niego pojechaliœmy.
Jeszcze porusza³ nogami, ale nic ustami
ju¿ nie potrafi³ powiedzieæ. Porusza³ war-
gami, ale g³osu nie by³o. Z Poznania je-
dzie siê ze trzy godziny - stale coœ do nas
mówi³, ale my nic nie rozumieliœmy. Jemu
tylko ³zy lecia³y z oczu. ZawieŸliœmy go
prosto do szpitala w Gubinie, po³o¿yli
Doktora na ³ó¿ko i ja poszed³em do domu;
doktorowa te¿ posz³a do domu, a on w
nocy umar³.

Gdy przyszed³em rano, doktor ju¿ nie
¿y³. Oboje i Ksi¹dz Micha³ek byliœmy przy
nim, ¿ona doktora przynios³a ubranie,
koszulê i we trójkê go ubraliœmy. Ja za-
mówi³em trumnê, bo nie by³o gotowych
trumien jak teraz. Pilnowa³em, ¿eby do-
brze zrobili, jeszcze da³em sto z³otych, by
³adnie pomalowali. Potem cia³o doktora
w trumnie zosta³o przewiezione do domu,
w którym mieszka³ przy ul. Wiejskiej i
po³o¿one w najwiêkszym pokoju, aby
wszyscy gubinianie mogli go po¿egnaæ.

To by³ maj i ca³y pokój, w którym le¿a³
na katafalku by³ przystrojony bzami . Na
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pogrzebie by³y ogromne t³umy - wszyscy
chcieli go po¿egnaæ. Robi³em zdjêcia i
mam je do dziœ.

Przed œmierci¹ w 1967 r. doktor zosta³
odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski za ofiarn¹ pracê w
dziedzinie zdrowia, a po œmierci w dowód
pamiêci przemianowano ulicê Wiejsk¹ na
ulicê dra Tadeusza  Kunickiego.

Inicjatorem na pewno by³o Starostwo
w Gubinie, gdy¿ doktor Kunicki by³ wspa-
nia³ym cz³owiekiem, bardzo uczynnym,
ale te¿ ba³ siê wszystkiego. Ja to wszyst-
ko wiem, lepiej od jego dzieci. Dzieci by³e
jeszcze m³ode i go tak dobrze jeszcze nie

zna³y. Ja go zna³em bardzo dobrze. On
strasznie siê wszystkiego ba³, mo¿e dla-
tego, ¿e na wschodzie straci³ ten maj¹-
tek. Mo¿e banderowcy straszyli go, czy
mêczyli. Podobno mieli go rozstrzelaæ.
St¹d móg³ siê wszystkiego baæ. Nieraz
mawia³, ¿e jedziemy do tego albo do in-
nego - ¿e jego trzeba siê baæ, bo to jest
paskudny cz³owiek.

Doktor Kunicki zmar³ 28 maja 1958 r.,
pozostawiaj¹c ¿onê i czwórkê dzieci. Ja
pracowa³em dalej w gubiñskiej s³u¿bie
zdrowia - w sumie 49 lat.

Karol Szymañski

5 kwietnia 1986 r.
Nowo wybudowanej Przychodni Specjalistycznej nadano 5 kwietnia 1986 r. imiê dr.

Tadeusza £ukasza Kunickiego. W hallu przychodni wmurowano tablicê z wizerunkiem
Patrona oraz cytatem Jego autorstwa:

 "Ale ja odczuwa³em i sam prze¿ywa³em cudze nieszczêœcia,ból ukrywa³em, rany; wspó³-
czu³em bliŸnim serdecznie " Dr T. Kunicki 1896 -1958.

Uroczystoœæ
nadania imienia
Przychodni.
Przemawia
dyrektor szpitala
Janusz Gurynowicz
(z lewej).
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Seniorzy w akcji!
UTW w Gubinie w pigu³ce

- Nie spodziewa³am siê, ¿e bêdzie a¿
tak szeroki oddŸwiêk na tego typu
przedsiêwziêcie. W ci¹gu paru tygodni
zg³osi³o siê ok. 40-stu przysz³ych s³u-
chaczy. Œwiadczy to o rosn¹cym, mo¿e
nawet przez lata, zapotrzebowaniu na
tak¹ formê spêdzania wolnego czasu.
Motywem naszego dzia³ania winno byæ
dobro, mi³oœæ, piêkno i m¹droœæ. One
rozwijaj¹ w nas wartoœci, które zbli-
¿aj¹ do cz³owieczeñstwa -  tymi s³owa-
mi Arneta SOBIECHOWSKA zainau-
gurowa³a pierwszy rok akademicki na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gu-
binie - dnia 1 kwietnia 2009r. By³a
pierwszym koordynatorem. Inicjato-
rem powstania UTW by³ Burmistrz
Bart³omiej Bartczak, a gor¹cym orê-
downikiem dyrektor GDK - Janusz
Gajda. Inicjatywa mia³a tak¿e szero-
kie poparcie spo-
³eczne m.in. Stowa-
rzyszenia Przyjació³
Ziemi Gubiñskiej,
Rady Miejskiej Se-
niorów i in. organi-
zacji. Siedzib¹ zo-
staje budynek
domu kultury. Po-
wstaj¹ pierwsze
sekcje: sportowa -
aerobic w wodzie,
joga, zajêcia na si-
³owni (prowadz¹ca -
Anna Ryka³a); in-

formatyczna (Tomasz ¯urañski); mu-
zyczno-taneczna (Ma³gorzata Skowron
i Danuta Kaczmarek). Spo-tkania z
jêzykiem niemieckim prowadzi Krysty-
na Kaczmarek-Skóra, któr¹ potem za-
st¹pi Tomasz Skipor, a powsta³¹ gru-
pê jêzyka angielskiego prowadzi, do
dnia dzisiejszego, Luba Sitkiewicz.

Dwa razy w miesi¹cu proponowano
s³uchaczom wyk³ady z takich dziedzin
jak: medycyna, filozofia, historia, przy-
roda i sztuka. Na pierwszym roku stu-
diów "m³odzie¿ akademicka" sporo
podró¿owa³a. Odbyto podró¿ do bliŸ-
niaczej placówki w Kroœnie Odrzañ-
skim. Maszerowano "Szlakiem gubiñ-
skich mokrade³", a podczas Winobra-
nia zwiedzono Muzeum Ziemi Lubu-
skiej w Zielonej Górze. Bez g³oœnych
fanfar minê³a pierwsza rocznica po-
wstania UTW. W tym czasie wyk³ady
prowadzili: lek. med. Zygfryd Gwizdal-
ski, lek. med. Dorota Hadada, Andrzej
Nowacki (przyroda),Teresa Piotrowska

Ognisko z pieczonymi kie³baskami i wspólne œpiewanie.
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(feng shui),
£ukasz Musie-
lak (historia filo-
zofii), dr Irene-
usz Wojewódzki
(historia lat
1918-1945),Wal-
demar Pawli-
kowski (historia
malarstwa). S³u-
chacze uczestni-
czyli w "Œwiêcie
kwiatów" oraz w
projekcie "Po-
etyckie rubie¿e".
Pierwszy rok
ukoñczy³o 64 studentów.

W czerwcu 2010 roku odchodzi Ar-
neta Sobiechowska, a koordynatorem
zostaje s³uchaczka - Krystyna Nowak-
Pi³at. Na pierwszym zebraniu przed-
stawia Regulamin UTW w Gubinie, w
którym m.in. okreœlono cele dzia³alno-
œci, strukturê organizacyjn¹, kryteria
naboru uczestni-ków oraz prawa i obo-
wi¹zki S³uchaczy. Koordynatorka za-
prasza tak¿e na wycieczkê do Oœrod-
ka Edukacji Przyrodniczo-Leœnej w
Jeziorach Wysokich. Wyjazd nast¹pi³
dnia 19 sierpnia 2010 roku. Gospoda-
rzem i przewodnikiem by³ pan Pawe³
Mrowiñski - kierownik Oœrodka. Szko-
da tylko, ¿e uczestniczy³y w tym pro-
jekcie tylko 22 osoby. I tak mijaj¹ ko-
lejne miesi¹ce i jest 2011 rok, a w nim
m.in. nawi¹zanie wspó³pracy z Wy-
dzia³em Zamiejscowym w Gubinie -
£u¿yckiej Wy¿szej Szko³y Humani-

stycznej w ̄ arach. Studenci tej szko³y
wraz z cz³onkami gubiñskiego Uniwer-
sytetu uczcili wspólnie Miêdzynarodo-
wy Dzieñ Kobiet. Stu-denci z UTW
przedstawili program pt. "Kobieto,
puchu marny", w którym pojawi³o siê
wiele tekstów autorskich Henryka
Kapliñskiego (autor wielu wierszy, li-
meryków, fraszek, monologów, skeczy
i tekstów piosenek). By³a poezja, pro-
za, dowcipy i piosenki. Odczytano s³ow-
nik ma³¿eñski. Natomiast ¿acy z
£WSH swój wystêp zatytu³owali "Ko-
bieta niejedno ma imiê". W ich progra-
mie by³ pokaz mody - suknie œlubne i
weselne. Ponadto przedstawiono po-
dzia³ geograficzny kobiety i mê¿czyzny.
Imprezê zaszczyci³ rektor £WSH - pan
prof. Wies³aw Jamro¿ek. W pierwszym
pó³roczu 2011 roku studenci odwiedzili
Gorzów Wlk., gdzie w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej nast¹pi³a prezen-
tacja filmu pt. "Fara Gubiñska. Droga

W ramach zajêæ UTW mo¿na rozwijaæ tê¿yznê fizyczn¹.
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do pojedna-
nia", a tak¿e
otwarto wysta-
wê prac Tade-
usza Raczkie-
wicza z komik-
su "Fara bra-
ma do gwiazd."
Byli tak¿e w
Poznaniu na
operze "Strasz-
ny Dwór" S.
Moniuszki; od-
wiedzili w Bie-
¿ycach Mu-
zeum Gospo-
darstwa Wiejskiego Zenony Dyrbusch;
pojechali "œladami zabytkowych ko-
œcio³ów gminy Gubin". Spotykali siê z
ciekawymi ludŸmi - Ewa Trofimowicz,
Janina Izdebska, Janina Panek, Gra-
¿yna Bartkowiak, Kazimiera Kêdzier-
ska, W³odzimierz Rogowski, Bart³o-
miej Bartczak, Stefan Pilaczyñski,
Mieczys³aw Fryga, Olga Ficnerowska,
Tadeusz Buczek, Stanis³aw Roszkow-
ski, Jerzy Rajski i inni. W czerwcu za-
koñczono rok i po¿egnano drug¹ koor-
dynatorkê.

W paŸdzierniku 2011 roku, ju¿ po raz
trzeci otwarto rok akademicki UTW w
Gubinie. Wyk³ad inauguracyjny "Eu-
ropejski Rok Wolontariatu" wyg³osi³
Dariusz Grochla - pracownik nauko-
wy £u¿yckiej Wy¿szej Szko³y Huma-
nistycznej w ¯arach. Swój program
przedstawi³a nowa koordynatorka -
Renata Majorek (IX.2011-VI.2015) -

muzyk z wykszta³cenia. Ten kierunek
wykszta³cenia pozwala na postawienie
nowych wyzwañ. Koordynatorka za-
k³ada zespó³ wokalny "KRIM" w sk³a-
dzie: Renata Majorek, Krystyna Wi-
œniewska, Boles³awa Wo³czek, Ida
Kacza-nowska i Ma³gorzata Skowron.
Zespó³ zostaje zaproszony na I Ogól-
nopolski Festiwal Chórów i Zespo³ów
Wokalnych Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w Nowym Warpnie (zachodnio-
pomorskie). Uczestniczy w festiwalu w
2012 i 2013 roku. Wokalistki zdoby-
waj¹ II nagrodê. Zespó³ "KRIM" bie-
rze tak¿e udzia³ w Koncercie Miêdzy-
narodowego Dnia Muzyki, który odby³
siê w paŸdzierniku 2013 roku w Szcze-
cinie.

Na UTW dzia³a tak¿e grupa tanecz-
na "WOMEN", któr¹ prowadzi Ma³go-
rzata Skowron. Grupa prezentowa³a
siê na wszystkich imprezach organi-
zowanych przez GDK i innych organi-

Rok 2017. Zespól UTW “Barwy Jesieni”.
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zatorów imprez na terenie Miasta i
Gminy Gubin. Zaprezentowa³a siê tak-
¿e na UNIWERSJADZIE - "Senior
potrafi" w Szprotawie.

Uzdolnionych studentów nie brak na
UTW. Gdy Biblioteka Miejska w Gu-
binie zorganizowa³a w marcu 2014
roku wieczór "Babskiej poezji amator-
skiej"- wziê³y w nim udzia³: Maria Bro-
nowska, Ida Kaczanowska, a tak¿e
Renata Majorek - prezentuj¹c w³asne
utwory poetyckie. A wczeœniej w tym
roku - na 22. Finale WOŒP studentki
UTW zebra³y kwotê 5.000 z³. Gdy
Warsztaty Terapii Zajêciowej, na swo-
je 10-lecie, zaprosi³y do akcji pod ha-
s³em "Podaruj odrobinê ciep³a" - do
wykonania NAJD£U¯SZEGO szalika
- to panie wydzierga³y a¿ 45 mb szali-
ka! Rekordzistkami by³y: Danuta Ko-
walczyk, Teresa Szmidt, Karolina Ski-
por i Ewa Rymarczyk.

Oprócz wyk³adów, warsztatów - na
UTW stawia siê du¿o na zajêcia spor-
towo-rekreacyjne m.in. aqua aerobik,
gimnastykê korekcyjn¹, jogê, nordic
walking ,treningi pamiêci, taniec.

W 2015 roku - Fundacja Instytut
£ukasiewicza w Krakowie og³osi³a
konkurs "Nie siedzê na emeryturze".
Uczestnicy mieli opisaæ jak¹ rolê w ich
¿yciu odgrywa aktywnoœæ fizyczna,  co
i dlaczego lubi¹ æwiczyæ. Honorowa stu-
dentka UTW w Gubinie Stanis³awa
Kwiatkowska wziê³a w nim udzia³ i
zwyciê¿y³a, opisuj¹c swoje codzienne
zmagania z w³asnym cia³em (91 lat),

aby móc samodzielnie poruszaæ siê z
balkonikiem. Na koñcu swego listu
napisa³a: "Cieszê siê, ¿e w tym wieku
potrafiê jeszcze zmusiæ swoje cia³o do
roboty!"

Renata Majorek zosta³a Lubuszani-
nem 2014 - powiatu kroœnieñskiego. W
tym¿e te¿ 2015 roku zrezygnowa³a z
funkcji koordynatora UTW w Gubinie.

Rok akademicki 2015/2016 na UTW
- jak zwykle otworzy³ Janusz Gajda,
dyrektor GDK  i nowa koordynatorka
(dotychczas s³uchaczka) Ewa Rymar-
czyk (VIII.2015-VI.2017).

W uroczystoœci wzi¹³ udzia³ tak¿e
Burmistrz Bart³omiej Bartczak , któ-
ry ¿yczy³ s³uchaczom owocnej pracy.
Pani Jolanta Szwalbe z £odzi mówi³a
o tym jak byæ aktywnym w "jesieni ¿y-
cia..." - odnosz¹c siê do aforyzmów ze
swoich ksi¹¿ek. Na pierwszym zebra-
niu s³uchaczy UTW - wybrano Radê
S³uchaczy w sk³adzie: Alicja Wróblew-
ska - przewodnicz¹ca, El¿bieta Wieczo-
rek - skarbnik, Jadwiga Hamryszczak
-  sekretarz i Krystyna Goluda - cz³o-
nek. Koordynatorka wprowadzi³a
nowe zajêcia m.in. heraldykê i histo-
riê powszechn¹ z doc. dr M. Jerzym
Kopciem, szachy dla pocz¹tkuj¹cych,
treningi pamiêci, zajêcia techniczno-
plastyczne i inne. Ewa Rymarczyk
namówi³a Jadziê Macho-Michalak
(muzyk z wykszta³cenia) do za³o¿enia
zespo³u wokalnego. I tak narodzi³y siê
"Barwy Jesieni". Grupa liczy 14 osób,
ostro trenuje - i zaczyna koncertowaæ,
pocz¹tkowo na imprezach okoliczno-
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œciowych UTW,
potem ju¿ m.in.
na Fina³ach
WOŒP, w "Wio-
œnie nad Nys¹", a
jesieni¹ 2017
roku w Moœcisz-
kach (Wielkopol-
ska). Ryszard
Spychalski, dy-
rektor Domu Po-
mocy Spo³ecznej
"wypatrzy³" ze-
spól na Facebo-
oku i postanowi³
zaprosiæ na ob-
chody Dnia Zdro-
wia Psychicz-
nego, który przy-
pad³ w weekend 14-15 .X.2017r. Ko-
biety pojecha³y, œwietnie siê zaprezen-
towa³y, a po powrocie - z biegu da³y
koncert w Domu Dziennego Pobytu w
Gubinie oraz na Oddziale Opiekuñ-
czym szpitala w Gubinie. BRAWO WY!
To jest w³aœnie si³a portali spo³ecz-no-
œciowych - i Uniwersytet Trzeciego
Wieku ma go tak¿e. Je¿eli koœ chce
prze¿yæ chwile wspomnieñ i wzruszeñ
ze s³uchaczami UTW to koniecznie
proszê obejrzeæ dwuczêœciowy film o
historii UTW Gubin, o ludziach, któ-
rzy nadal s¹ na uczelni, i o tych którzy
ju¿ odeszli - Teresa S³owik (2010), Eu-
genia Mochnacz (2013), Anna Gasie-
wicz (2014), Lodzia Firlej (2014). Ten
niezwyk³y film zrealizowa³a nasza s³u-
chaczka Alicja Bo³oczko. Alicja jest
tak¿e œwietnym fotografem i wiêkszoœæ

zdjêæ w kronikach to jest jej dzie³o tak
jak i same kroniki Uniwersytetu.

W ci¹gu tych dwóch lat, oprócz pod-
stawowych wyk³adów, s³uchacze odbyli
trzy jednodniowe wycieczki do: Nie-
miec, Czech i Gostynia; dwa wyjazdy
plenerowe do Dzikowa; odby³y siê spo-
tkania integracyjne na "Andrzejki", z
okazji Dnia Kobiet, a tak¿e spotkania
op³atkowe.

Na zakoñczeniu roku akademickie-
go 2016/2017 - Ewa Rymarczyk zrezy-
gnowa³a z funkcji koordynatora UTW
w Gubinie.

W latach 2010-2015 dziêki fundu-
szom z Europejskiego Funduszu Spo-
³ecznego i ASOS UTW mia³o spore za-
soby pieniê¿ne na dzia³alnoœæ .Dlate-
go oferta wyk³adów, warsztatów i re-

Tak wiele potrafimy wykonaæ...
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kreacji by³a bardzo bogata. S³uchacze
czêsto uczestniczyli w koncertach m.in.
Andrzeja D¹browskiego, W³odzimierza
Korcza i Alicji Majewskiej, Bogdana
£azuki i Tadeusza Chu-deckiego (ak-
tor, podró¿nik) oraz we wszystkich
imprezach organizowanych przez Gu-
biñski Dom Kultury. Wyje¿d¿ali do te-
atru i filharmonii. Kilka s³uchaczek
pisa³o artyku³y do prasy (Alicja Bo³ocz-
ko, Maria Bronowska, Aleksandra Po-
lak, Danuta Bilicz).

Kiedy ja, autorka historii w pigu³ce,
opartej na Kronikach UTW przyjmo-
wa³am funkcjê koor-dynatorki - to mój
start by³ o wiele trudniejszy i musia-
³am szybko wymyœliæ kierunek dalsze-
go dzia³ania, aby nie obni¿aæ dotych-
czasowego poziomu.

PaŸdziernik 2017 - uroczysta inau-
guracja roku akademickiego 2017/2018
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gu-
binie. Koordynator - Stanis³awa £ap-
kowska. Uroczystoœæ uœwietni³a wice-
burmistrz Justyna Karpisiak. A w tle
- wystawa fotograficzna Reginy Sochy,
absolwentki UTW w Zielonej Górze,
która otwieraj¹c swoj¹ wystawê mówi-
³a o swojej pasji do fotografii, któr¹
mog³a dopiero zrealizowaæ dziêki Uni-
wersytetowi. Artystka namawia³a na-
sze s³uchaczki do realizacji swoich nie-
spe³nionych wczeœniej marzeñ i pasji.

Na pierwszym spotkaniu ze s³ucha-
czami - koordynatorka poinformowa-

³a, ¿e pozostawia obecny sk³ad Rady
S³uchaczy i przedstawi³a zarys progra-
mu na rok 2017/2018. Po pierwsze -
z³o¿enie projektów na zdobycie finan-
sów (m.in. ASOS). A po drugie - wdro-
¿enie dzia³añ miêdzypokoleniowych,
pn. “Seniorzy w akcji”.

Pierwsza akcja: Komunikatywny
europejczyk jest ju¿ rozpoczêta w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Gubinie, a jej
fina³ nast¹pi w czerwcu 2018 r. W dal-
szych planach, jeszcze w tym roku,
mamy nawi¹zaæ wspó³pracê ze Stowa-
rzyszeniem Pomocy Osobom Auty-
stycznym "Dom nad Lubsz¹" i z przed-
szkolem. Chcemy postawiæ na wolon-
tariat, w naszych s³uchaczach jest tyle
niewykorzystanej energii i chêci dzia-
³ania na rzecz innych osób. Ponadto
chcemy, aby nie pog³êbia³a siê przepaœæ
miêdzy m³odymi i starszymi ludŸmi,
co jest w dzisiejszych czasach wielkim
zagro¿eniem, przed wykluczeniem z
¿ycia spo³ecznego starzej¹cego siê spo-
³eczeñstwa. Oprócz powy¿szych celów
- nadal bêd¹ wyk³ady, warsztaty, im-
prezy integracyjne. Wkraczamy w³a-
œnie w 10. rok dzia³alnoœci Uniwersy-
tetu - zapraszamy wiêc wszystkich
chêtnych w wieku "50+" do Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Gubinie przy
Gubiñskim Domu Kultury.

Zarys historii UTW na podstawie
Kronik i wywiadów – opracowa³a S.

£apkowska

Kontakt:  GDK - sekretariat- 68 455 81 69; e:mail- gdkrelax@op.pl Facebook -
utw.gubin@gmail.com



26  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Idea Special Olimpics dotar³a do Polski
w po³owie lat 80. i przyjêta zosta³a z wiel-
kim entuzjazmem. Ruch Olimpiad Specjal-
nych bardzo szybko zyska³ poparcie rodzi-
mych w³adz oœwiatowych i sportowych. W
olimpiadach specjalnych maj¹ braæ udzia³
osoby ze zdiagnozowan¹ niepe³nospraw-
noœci¹ intelektualn¹ w ró¿nym stopniu.
Niesprawnoœæ ta nie jest chorob¹, ale ogra-
nicza prawid³owy rozwój i funkcjonowa-
nie w spo³eczeñstwie, jest stanem nieod-
wracalnym trwaj¹cym ca³e ¿ycie.

Misj¹ olimpiad specjalnych jest zapew-
nienie tym osobom cyklu treningów w ca-
³ym szeregu dyscyplin olimpijskich, które
zapewniaj¹ im ci¹g³y rozwój sprawnoœci

Lubuskie Olimpiady Specjalne w
P³ywaniu w Gubinie

fizycznej, daj¹ mo¿liwoœæ demonstrowania
odwagi, dzielenia siê nagrodami i umie-
jêtnoœciami. Wyzwalaj¹ u dzieci uczucia
radoœci, bezpieczeñstwa i wy³aniaj¹ naj-
lepszych zawodników, którzy bêd¹ braæ
udzia³ w olimpiadach specjalnych ogólno-
polskich, europejskich i œwiatowych. W
Polsce naczeln¹ w³adz¹ Stowarzyszeñ
Olimpiad Specjalnych jest Komitet Krajo-
wy, któremu podlega 18 oddzia³ów Regio-
nalnych Olimpiad Specjalnych.  W naszym
województwie organizatorem tych olim-
piad jest Oddzia³ Regionalny - Lubuskie.

W województwie zielonogórskim pierw-
sze zawody osób niepe³nosprawnych inte-
lektualnie odby³y siê w 1987 roku i obej-

Gubin 21.03.2018. Podsumowanie Lubuskiej Olimpiady Specjalnej w p³ywaniu. Obok
wyró¿nionych stoj¹ od prawej: Izabela Ziêtka dyrektor SOSW i Jacek Czerepko dyrektor
MOPS.
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mowa³y lekkoatletykê. Organizowa³y je
szko³y specjalne. W 1990 roku organizato-
rem takich zawodów  na stadionie miej-
skim by³a gubiñska szko³a specjalna, przy
du¿ym wsparciu wojska na czele z p³k.
Mieczys³awem Stachowiakiem. W kolej-
nych latach dyscypliny sportowe rozsze-
rza³y siê i objê³y pi³kê no¿n¹ i tenis sto³o-
wy.

W czasie zebrania cz³onków Wojewódz-
kiego Stowarzyszenia Olimpiad Specjal-
nych  w Przytoku ko³o Zielonej Góry
(X.1995r.) dyr. Kazimiera Kêdzierska wy-
st¹pi³a z wnioskiem, ¿e Oœrodek Szkolno-
Wychowawczy w Gubinie zobowi¹zuje siê
organizowaæ na basenie miejskim corocz-
ne Wojewódzkie Olimpiady Specjalne w
P³ywaniu. Propozycja zosta³a przyjêta, a
oœrodek rozpocz¹³ przygotowania do  jej
zorganizowania. Pierwsza Wojewódzka
Olimpiada Specjalna w P³ywaniu (póŸniej-
sza nazwa Lubuski Mityng P³ywacki Olim-
piad Specjalnych) odby³a siê 27.03.1996
roku. Udzia³ w niej wziê³o 12 zespo³ów z
ró¿nych szkó³ specjalnych naszego woje-
wództwa, w tym jeden zespó³ ze szko³y
niemieckiej z Guben. Ogó³em startowa³o
78 zawodników w ró¿nym wieku. Przyby-
li na ni¹ miêdzy innymi prezes Lubuskie-
go Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych
Henryk Baturo (Kurator Oœwiaty), star-
szy wizytator Anna W³odarczyk, radni
miejscy, wiceburmistrz Anna Szczeœnie-
wicz, dyrektorzy szkó³ gubiñskich i rodzi-
ce. Jak przysta³o na olimpiadê zapalono
znicz i z³o¿ona zosta³a przysiêga olimpij-
ska, "Pragnê zwyciê¿yæ, lecz je¿eli nie bêdê
móg³, niech bêdê dzielny w swym wysi³-
ku".

By³a defilada uczestników w rytmie
marszu granego przez orkiestrê Zespo³u
Szkó³ Rolniczych oraz pokaz grupy tanecz-
nej przygotowanej przez Mariê Bartko-
wiak.

Pierwsze zawody p³ywackie to p³ywa-
nie stylem dowolnym, z urz¹dzeniami
pneumatycznymi i z asyst¹. By³y konku-
rencje towarzysz¹ce, jak p³ywanie z zabaw-
kami, wy³awianie przedmiotów i nurko-
wanie. Wyró¿niaj¹cy siê zawodnicy stawali
na podium, którym wrêczano medale przy
granym przez wojskowych fanfarzystów
sygnale. Na podsumowaniu olimpiady
wszyscy zawodnicy otrzymali medale oko-
licznoœciowe i upominki rzeczowe ufundo-
wane przez gubiñskich sponsorów. Pierw-
sze zawody p³ywackie pokaza³y w jakim
stopniu osoby niepe³nosprawne umys³owo
poruszaj¹ siê w wodzie i jakie maj¹ umie-
jêtnoœci w p³ywaniu. Nauczyciele wycho-
wania fizycznego

i opiekunowie grup z poszczególnych
szkó³ specjalnych równie¿ wzbogacili swój
warsztat metodyczny w zakresie doboru
æwiczeñ w nauce p³ywania.

Pierwsze sukcesy w p³ywaniu gubiñ-
skich wychowanków by³y bardzo widocz-
ne w kolejnych olimpiadach. Przyk³adem
jest Marzena Chomutowska wychowan-
ka Oœrodka Szkolno- Wychowawczego w
Gubinie, która od pocz¹tku wyró¿nia³a siê
spoœród innych zawodników sprawnoœci¹
fizyczn¹ bêd¹c pod opiek¹ nauczycielki
wychowania fizycznego Iwony Koliñskiej,
a nastêpnie Alicji Idczak. Wysokie lokaty
przyczyni³y siê do reprezentowania nasze-
go województwa w p³ywaniu na VI Ogól-
nopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad
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Specjalnych w War-
szawie (1998r.). Na
zawodach ogólnopol-
skich M. Chomutow-
ska by³a najlepsza
wœród wszystkich
startuj¹cych w nich
dziewcz¹t. Osi¹gniê-
cia uzyskane pod-
czas Olimpiady
Ogólnopo lsk ie j
wp³ynê³y na decyzjê
komisji typuj¹cej za-
wodników do kadry
narodowej.

W nominacji napi-
sano "Komitet Krajowy Olimpiad Specjal-
nych Polska powo³uje Marzenê Chomu-
towsk¹ do reprezentacji Polskiej na X
Œwiatowe Letnie Igrzyska Olimpiad Spe-
cjalnych North Carolina 1999". By³a to
wielka radoœæ dla Marzeny, trenerki i pra-
cowników oœrodka.

Do dalekiej podró¿y m³od¹ zawodnicz-
kê przygotowali wychowawcy internatu na
czele z kierowniczk¹ Gra¿yn¹ G¹sior oraz
trenerk¹ Alicj¹ Idczak. 19 czerwca 1999
roku Marzena wraz z innymi olimpijczy-
kami polecia³a do USA samolotem. X Œwia-
towa Olimpiada trwa³a od 26 czerwca do
4 lipca 1999 roku. Marzena zdoby³a 2 srebr-
ne medale w konkurencjach: p³ywanie
50m stylem grzbietowym i p³ywanie 100m
stylem dowolnym, a w sztafecie 4x50m
p³ywaj¹c wraz z trzema ch³opcami uzyska-
³a czwarte miejsce. By³y to jej rekordowe
czasy. Marzena powróci³a do Gubina nie
tylko z sukcesami ale i z niezapomniany-
mi wra¿eniami, poniewa¿ udzia³ w œwia-

towych igrzyskach olimpijskich jest dla
ka¿dego sportowca wielkim prze¿yciem i
wyzwaniem. Pozna³a wiele kole¿anek z
ró¿nych krajów œwiata. Po powrocie z olim-
piady 12 lipca 1999 roku by³a goœciem w
Urzêdzie Miasta. Otrzyma³a od przewod-
nicz¹cego Rady Miejskiej w Gubinie Zyg-
fryda Gwizdalskiego, burmistrza W³odzi-
mierza Rogowskiego, wiceburmistrza Sta-
nis³awa Wawrzyniaka i dyrektora Regio-
nalnych Olimpiad Specjalnych Bogdana
Gaziñskiego owocne gratulacje i upominek
rzeczowy (wielofunkcyjny zegarek). Upo-
minek by³ tak¿e dla trenerki Alicji Idczak i
kwiaty dla dyrektor Kazimiery Kêdzierskiej.

Na wyró¿nienie zas³uguje równie¿ uczeñ
i wychowanek Oœrodka Szkolno-Wycho-
wawczego Marcin Dobrowolski, który pod
opiek¹ Iwony Koliñskiej w 1999 roku bra³
udzia³ w mistrzostwach Polski w p³ywa-
niu "Sprawni Razem" i uzyska³ stylem
dowolnym na 25m 9 miejsce. Natomiast
w 2000 roku w mistrzostwach Polski zdo-

Uczestnicy olimpiad specjalnych. Z prawej stoi gubinianin Marcin
Dobrowolski
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by³ I miejsce w p³ywaniu stylem dowol-
nym na odcinku 100m i III miejsce stylem
dowolnym na 200m. Po zakoñczeniu szko³y
podstawowej specjalnej Marcin rozpocz¹³
naukê w Zespole Szkó³ Zawodowych, w
dalszym ci¹gu trenowa³ i by³ pod opiek¹
Ziemowita Patka. Wysokie lokaty w p³y-
waniu nasz gubinianin uzyskiwa³ w za-
wodach p³ywackich organizowanych przez
Polskie Towarzystwo Spo³eczno-Sportowe
(PTSS) "Sprawni Razem" skupiaj¹ce m³o-
dzie¿ niepe³no-sprawn¹ intelektualnie w
stopniu lekkim. Wiele z³otych i srebrnych
medali zdoby³ w mistrzostwach europej-
skich i œwiatowych. M. Dobrowolski obec-
nie mieszka i pracuje w Niemczech, czêsto
przyje¿d¿a do Gubina i odwiedza Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy, który by³ jego do-
mem od najm³odszych lat.

Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Gu-
binie przy wspó³udziale pracowników ba-
senu miejskiego po raz XXIII zorganizo-
wa³ Wojewódzki Mityng P³ywacki Olim-
piad Specjalnych. Otwarcie mityngu mia-
³o miejsce 21 marca 2018 roku, a w zawo-
dach uczestniczy³o 85 osób z niepe³no-
sprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu
umiarkowanym i g³êbszym. Osoby te przy-
jecha³y z 16 szkó³ specjalnych i oœrodków
opiekuñczo-wychowawczych naszego wo-
jewództwa, w tym zespó³ zawsze towarzy-
sz¹cy ze szko³y niemieckiej z Forst. Po przy-
witaniu zawodników i goœci z³o¿ona zosta³a
przysiêga olimpiad specjalnych przez za-
wodnika Kazimierza Homê. Wojewódzki
Mityng P³ywacki Olimpiad Specjalnych
otworzy³ wicestarosta Tomasz Kaczmarek.
Osoby niepe³nosprawne podczas zawodów
p³ywackich mieli szanse wykazaæ siê i zdo-

byæ kolejne doœwiadczenia. W zale¿noœci
od mo¿liwoœci sportowca mogli p³ywaæ na
dystansie od 25 m do 100 m, stylami ró¿-
nymi, od dowolnego po klasyczny. Z³otymi
medalami udekorowano równie¿ gubiñ-
skich p³ywaków: Paw³a Krupiñskiego i
Marcina Ratajczaka, p³ywacy ze szko³y
specjalnej zajêli I miejsce w sztafecie 4x25
m. Oprócz udekorowanych zawodników
wszyscy uczestnicy otrzymali medale oko-
licznoœciowe i drobne upominki. Na uro-
czystym podsumowaniu wrêczono opieku-
nom i sêdziom pami¹tkowe dyplomy.
Wojewódzki Mityng P³ywacki Olimpiad
Specjalnych zakoñczy³ siê  wspólnym obia-
dem w sto³ówce Zespo³u Szkó³ Licealnych
i Technicznych. Zawody p³ywackie prze-
prowadzi³ sprawnie sêdzia Krzysztof Tu-
rowski przy du¿ym wsparciu instruktorów,
nauczycieli i uczniów (wolontariuszy) z
Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych, którzy
asystowali podczas pokonywania dystan-
su. Nad ca³oœci¹ czuwa³a dyrektor Szko³y
Specjalnej Izabela Ziêtka i dyrektor Miej-
skiego Oœrodka Sportu Jacek Czerepko.

Lubuskie Mityngi P³ywackie Olimpiad
Specjalnych w Gubinie pozwalaj¹ wy³oniæ
najlepszych zawodników, którzy reprezen-
tuj¹ nasze miasto i województwo lubuskie
na olimpiadach specjalnych wy¿szego
szczebla. Olimpiady specjalne mog¹ odby-
waæ siê dziêki ¿yczliwoœci wielu ludzi wra¿-
liwych i chc¹cych nieœæ radoœæ innym,
szczególnie dzieciom i m³odzie¿y niepe³no-
sprawnej intelektualnie. Bez nich realiza-
cja misji olimpiad specjalnych by³aby nie-
mo¿liwa.

K. Kêdzierska
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I . Rys historyczny
Po II wojnie œwiatowej zachodnia grani-

ca Polski wyznaczona zosta³a w Ja³cie 4 -11
lutego 1945 r. i na konferencji w Poczda-
mie, 2 sierpnia 1945 roku. Stanowi³a ona
rekompensatê za utracone na rzecz ZSRR
ziemie Kresów Wschodnich. Na konferen-
cji  poczdamskiej postanowiono, ¿e ziemie
le¿¹ce na wschód od Odry i Nysy bêd¹ znaj-
dowaæ siê pod administracj¹ pañstwa pol-
skiego, a¿ do podpisania traktatu pokojo-
wego z Niemcami.

- 17 maja 1945 r. gen. Karol Œwierczew-
ski, dowódca II Armii WP, otrzyma³ rozkaz
obsadzenia piêcioma dywizjami wschodnie-
go brzegu Odry i Bystrzycy.

- 28 maja 1945 r. oddzia³y znad Bystrzy-
cy nakazano przesun¹æ dalej na zachód, na
wschodni brzeg Nysy £u¿yckiej.

- 10 czerwca 1945 r. II Armia zakoñczy³a
przegrupowanie oddzia³ów w linii od Szcze-
cina po granicê z Czechos³owacj¹.

- 10 czerwca sta³ siê potem œwiêtem Wojsk
Ochrony Pogranicza

- 13 wrzeœnia 1945 rozkazem  nr 0245 z
roku powo³ano do ¿ycia Wojska Ochrony
Pogranicza (WOP).

(1945 - 1946 - 1948) powstaje 7 Komen-
da Odcinka Gubin (+ 5 stra¿nic) koszary -
ul. Wyzwolenia.

W paŸdzierniku 1945 roku Naczelny Do-
wódca WP nakazywa³ sformowaæ na grani-
cy 51 przejœciowych punktów kontrolnych

Ochrona granicy
zachodniej w
latach 1945 -1991

(PPK) do kontroli ruchu osobowego i towa-
rowego.

Nowa granica zachodnia, poza miejsca-
mi, gdzie wyznaczono tymczasowe przejœcia,
zosta³a zamkniêta. Przyjêto radziecki mo-
del ochrony granicy formacj¹ wojskow¹.

Pierwszym dowódc¹ 7 Odcinka Gubin
zosta³ p³k Gwidon Czerwiñski, radziecki
oficer z polskimi korzeniami.

Etat dla WOP przewidywa³ ok. 5 tys. ofi-
cerów i 25 827 ¿o³nierzy.

Podstawow¹ komórk¹ WOP by³a stra¿-
nica (w sumie by³o ich 249). Etat ka¿dej
przewidywa³ 56 ¿o³nierzy, 12 koni wierzcho-
wych i cztery taborowe oraz motocykl z przy-
czep¹. Te ostatnie by³y tylko na papierze, a
liczbê koni zmniejszono do oœmiu.

W latach 1946-47 rozpoczêto budowê wie¿
obserwacyjnych oraz wstêpne prace nad
urz¹dzeniem  wzd³u¿ granicy pasa kontro-
lnego, wolnego od drzew i krzewów. Pasem
oranej i bronowanej ziemi starano siê oto-
czyæ ca³¹ Polskê, ³¹cznie z odcinkami gra-
nicy w górach, wzd³u¿ granicznych rzek i
Ba³tyku, gdzie codziennie z wieczora bro-
nowano pla¿e. Do koñca 1955 r. powsta³ pas
kontrolny o d³ugoœci 2901 km, który obj¹³
ca³¹ granicê zachodni¹ i morsk¹, prawie 90
proc. wschodniej i ponad 60 proc. granicy
na po³udniu.

W 1948 roku sformowany zosta³ 32 Ba-
talion Ochrony Pogranicza (7 stra¿nic) -
koszary ul. Sportowa.

Od 1 stycznia 1949 r. WOP podporz¹dko-
wano Ministerstwu Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego. Zaostrzono wymogi s³u¿by na
granicy i przepisy wobec mieszkañców stre-
fy nadgranicznej. Osoby w wieku powy¿ej
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14 lat musia³y mieæ zgodê milicji na za-
mieszkanie w niej. Z innych miejscowoœci
wje¿d¿a³o siê do strefy nadgranicznej na
podstawie przepustki.

Do czasu powstania NRD (paŸdziernik
1949) Polska graniczy³a z radzieck¹ stref¹
okupacyjn¹ Niemiec.

3 czerwca 1950 na bazie 10 Brygady
Ochrony Pogranicza utworzono 9 Brygadê
WOP ze sztabem w Kroœnie Odrzañskim.
W sk³ad brygady wchodzi³y nastêpuj¹ce
bataliony: 91 - Tuplice, 92 - Gubin, 93 - S³u-
bice, 94 - S³oñsk.

6 lipca 1950 roku w Zgorzelcu rz¹dy Rze-
czypospolitej Polskiej i Niemieckiej Repu-
bliki Demokratycznej podpisa³y uk³ad o
wytyczeniu ustalonej i istniej¹cej do dziœ
granicy polsko-niemieckiej.

W 1955 r. pas kontrolny w postaci ornej
ziemi pomóg³ ujawniæ 380 przypadków na-
ruszeñ granicy, a urz¹dzenia sygnalizacyj-
ne - 12. W wyniku poœcigów zatrzymano 232
osoby, w tym 144, które granicê przekroczy³y
nieœwiadomie.

Po 1956 r. zaprzestano dalszej budowy i
konserwacji pasa kontrolnego. Kontrola
granicy sta³a siê bardziej dyskretna. Pocz¹t-
kowo korzystano z urz¹dzeñ emituj¹cych
promienie podczerwieni, ale ta metoda oka-
za³a siê zawodna, bo urz¹dzenia sygnalizo-
wa³y naruszenie granicy zarówno przez lu-
dzi jak i  zwierzêta.

22 kwietnia 1958 r. na podstawie zarz¹-
dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych Nr
075/58  10 Brygada Ochrony Pogranicza
Krosno Odrz. przeformowana zosta³a na 9
Lubusk¹ Brygadê WOP.

Od 1959 r. wolno by³o wêdrowaæ granicz-
nymi szlakami w Sudetach i Karpatach,
objêtymi obszarem tzw. konwencji tury-
stycznej.

W 1972 r.  (od 1 stycznia) otwarta zosta-
³a granica z NRD, któr¹ przekracza³o siê
na podstawie piecz¹tki w dowodzie osobi-
stym.

W 1976 roku rozwi¹zano 92 Batalion sta-
cjonuj¹cy przy ul. Sportowej. Stra¿nice w
tym czasie podlega³y bezpoœrednio pod do-
wództwo brygady w Kroœnie Odrzañskim.

30 paŸdziernika 1980 r. zamkniêto gra-
nicê dla ruchu bezpaszportowego i bezwi-
zowego pomiêdzy Polsk¹ a NRD.

W roku 1989 - 92 Batalion WOP (5  stra¿-
nic) zosta³ ponownie odtworzony z Gra-
niczn¹ Placówk¹  Kontroln¹ (GPK) kolejow¹
- most kolejowy i GPK drogow¹ - most gra-
niczny w pobli¿y placu JP II.

W 1991 r. Wojska Ochrony Pogranicza
zosta³y rozwi¹zane. W ich miejsce powo³a-
no Stra¿ Graniczn¹, formacjê o policyjnym
charakterze podleg³¹ dziœ MSWiA.

II. Ochrona granicy przez  9 Brygadê
WOP

Graniczna Placówka Kontrolna  Mi³ów -
rzeczna.

Dowódca Okrêgu Wojskowego Poznañ
nakaza³ do 15 kwietnia 1947 roku przenieœæ
drogowy przejœciowy punkt kontrolny ka-
tegorii C w Gubinie z etatu 7/12 na etat nr
7/35 kategorii D o stanie osobowym 13 woj-
skowych i 1 kontraktowy. Zosta³ on prze-
niesiony do Krosna Odrzañskiego i roz-
pocz¹³ wype³niaæ rolê rzecznego przejœcio-
wego punktu kontrolnego. Latem 1947 roku
przejœciowe punkty kontrolne przemiano-
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wano na graniczne placówki kontrolne. W
1948 roku placówka w Kroœnie Odrzañskim
przyjê³a nazwê Granicznej Placówki Kon-
trolnej Ochrony Pogranicza nr 6 kategorii
D i podlega³a 10 Brygadzie Ochrony Pogra-
nicza. PóŸniej przeniesiona zosta³a do Mi-
³owa gm. Maszewo Lubuskie. Kadra i ¿o³-
nierze stacjonowali we wsi Mi³ów w budyn-
ku do dziœ istniej¹cym.

Na wale, nad Odr¹ wybudowano budy-
nek, w którym pe³nili s³u¿bê wopiœci i cel-
nicy (dzisiaj ruiny) - nazywany przez miej-
scowych "Kontrolk¹".

Mieli do dyspozycji niewielki stateczek,
którym podp³ywano do kontrolowanych ba-
rek i strze¿ono odcinek do ujœcia Nysy
£u¿yckiej do Odry.

Dowódc¹ stra¿nicy w tym czasie (1951 r.)
by³ por. Sylwester Achtelik. Wopiœci mogli
siê pochwaliæ udaremnieniem ucieczki na
zachód dwóch cz³onków Ukraiñskiej Armii
Powstañczej (UPA), którzy ukryli siê w
³adowni barki. GPK Mi³ów podlega³a bez-
poœrednio pod sztab brygady w Kroœnie
Odrzañskim.

W 1960 roku w GPK Mi³ów zlikwidowa-
na zosta³a s³u¿ba zasadnicza. GPK sta³a siê

jednostk¹ kadrow¹. Przejœcie graniczne
Mi³ów - Eisenhutüttenstadt istnia³o do 2007
roku.

92 Batalion WOP - Gubin
Na podstawie rozkazu MBP nr 043/org z

3 czerwca 1950 roku, na bazie 10 Brygady
Ochrony Pogranicza, sformowano 9 Bryga-
dê Wojsk Ochrony Pogranicza. 1 stycznia
1951 roku gubiñski 32 Batalion wchodz¹cy
w sk³ad 9 Brygady przemianowano na 92
Batalion WOP. Sztab batalionu stacjonowa³
nadal przy ulicy Wyzwolenia. W 1951 od-
budowany zosta³  kompleks koszarowy przy
ul. Sportowej, dok¹d w paŸdzierniku  prze-
niesiono sztab 92 Batalionu WOP. W 1957
roku w batalionie zorganizowano etatowy

pluton odwodowy. W
1958 roku przeformo-
wano batalion i prze-
mianowano na Bata-
lion Graniczny WOP
Gubin.

92 Batalionowi
WOP podlega³y stra¿-
nice w ¯ytowaniu, Sê-
kowicach, Polanowi-
cach i Strzegowie.
Stra¿nicom podporz¹d-

kowane by³y odcinki terenu do ochrony.
Bronowany pas ci¹gn¹cy siê wzd³u¿ Nysy
£u¿yckiej by³ sprawdzany przez patrole, a
teren pomiêdzy pasem bronowanym, a
rzek¹ chroniony by³ przez czujki sk³adaj¹-
ce siê z ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej. W póŸ-
niejszym czasie pas wyposa¿ono w detekto-
ry podczerwieni.

W 1965 roku rozformowano Batalion Gra-
niczny. Z Krosna Odrzañskiego do Gubina

 Stra¿nica Mi³ów.
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przeniesiono Brygadow¹
Szko³ê Podoficersk¹. W
1968 roku powtórnie zo-
sta³ sformowany Tech-
niczny Batalion Granicz-
ny pod dowództwem
pp³k. Alfreda Sabinicza.
W 1976 roku rozwi¹zano
batalion. W jego miejsce
zorganizowano sekcjê
zwiadu, kompanie odwo-
dowe i grupy zabezpie-
czenia techniczno-kwa-
termistrzowskiego.

Po stanie wojennym
odtworzono batalion w
Gubinie. Dowódc¹ zosta³
mjr Jan Malewski.

W listopadzie 1989
rozformowano Lubusk¹
Brygadê WOP, a gubiñski
batalion wszed³ w podporz¹dkowanie £u¿yc-
kiej Brygady WOP. £u¿yck¹ Brygadê WOP
rozwi¹zano 15 maja 1991 roku, a na jej ba-
zie powsta³ £u¿ycki Oddzia³ Stra¿y Granicz-
nej, który przej¹³ jej odcinek ochranianej
granicy.

Ochrona granicy zbiera³a te¿ tragiczne
¿niwo.

W roku 1957  na odcinku stra¿nicy ¯yto-
wañ przy ujœciu rzeki £omianki do Odry 20
sierpnia 1957 roku poleg³ w ochronie gra-
nicy st. szer. Zenon Ch³¹d.

Z opowiadania mojego ojca do tego tra-
gicznego zdarzenia dosz³o przez cz³owieka,
który chcia³ nielegalnie przekroczyæ grani-
cê. Dotar³ on do ujœcia rzeki £omianki, któr¹
przep³yn¹³. Najprawdopodobniej myœla³ , ¿e

przep³yn¹³ rzekê Nysê £u¿yck¹ i znajduje
siê na terenie Niemiec. Id¹c dalej natrafi³
na st. szer. Ch³¹da, którego zastrzeli³ z pi-
stoletu TT, a nastêpnie uciek³. Podczas do-
chodzenia znaleziono nad brzegiem £omian-
ki marynarkê, a w kieszeni bilet tramwajo-
wy z £odzi i grzebieñ z rudymi w³osami.
Na podstawie tych dowodów sprawca œmier-
ci st. szer. Ch³¹da zosta³ ujêty i skazany.

Graniczne Placówki Kontrolne - Gu-
bin

Oprócz odcinków przydzielonych stra¿ni-
com chronione by³y przejœcia graniczne,
pocz¹tkowo przez Przejœciowe Punkty Kon-
trolne (PPK), a póŸniej przez Graniczne
Punkty Kontrolne  (GPK).

W Gubinie po wojnie powsta³  kolejowy

WOP-iœci z Mi³owa dysponowali niewielkim stateczkiem,
którym podp³ywano do kontrolowanych barek. W œrodku stoi
ojciec autora ppor. Jerzy Lech.
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przejœciowy punkt kontrolny III kategorii o
etacie nr 8/12. Obsada PPK sk³ada³a siê z
10 ¿o³nierzy i 1 pracownika cywilnego. ¯o³-
nierze stacjonowali w koszarach przy ul.
Wyzwolenia, a s³u¿bê pe³nili na stacji kole-
jowej Gubin wraz z kolejarzami. Tu¿ po za-
koñczeniu wojny nie by³o przystanku kole-
jowego w Gubinie, a pasa¿erowie wysiadali
w Guben i na podstawie posiadanych do-
kumentów meldunkowych pieszo przekra-
czali granicê z powrotem do Polski.

Do zadañ PPK nale¿a³o odprawianie po-
ci¹gów towarowych jad¹cych do Guben i
kontrola ludnoœci przyje¿d¿aj¹cej do Gubi-
na. Latem 1947 roku przejœciowe punkty
kontrolne przemianowano na graniczne pla-
cówki kontrolne. W 1948 roku placówka w
Gubinie przyjê³a nazwê Granicznej Placów-
ki Kontrolnej Ochrony Pogranicza nr 5 ka-
tegorii B.

Kontrola sk³adu poci¹gu przed wyjazdem
ze stacji Gubin polega³a na tym, ¿e ¿o³nie-
rze WOP kontrolowali ka¿dy wagon, a inni
pilnowali, ¿eby nikt nie dosta³ siê do skon-
trolowanej czcœci sk³a-
du. Odprawê  maszy-
nistów w parowozie
przeprowadza³ oficer
WOP (w archiwach fil-
mowych jest film poka-
zuj¹cy pracê GPK Gu-
bin z tamtego okresu).

Odje¿d¿aj¹cy sk³ad
by³ te¿ dodatkowo kon-
trolowany z góry. W
tym celu za przejaz-
dem kolejowym w Gu-
binie, po lewej stronie
postawiono nad torami

drewniany pomost, z którego wopiœci kon-
trolowali odje¿d¿aj¹ce poci¹gi (dziœ mo¿na
jeszcze zobaczyæ betonowe podstawy pomo-
stu).

Grób szer. Zenona Ch³¹da przy ujœciu rzeki
£omianki do Odry.

Wczeœniejsze zdjêcie (mundury i czapki wopistów z koñca lat
piêædziesi¹tych).
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Poci¹g jad¹cy do NRD po przejechaniu
kilkuset metrów torami z wysokim ogrodze-
niem dociera³ do mostu kolejowego na Ny-
sie £u¿yckiej, gdzie by³ ponownie kontrolo-
wany. Sam most kolejowy chroniony by³
przez sta³y posterunek.

W latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego
stulecia kadra GPK Gubin pracowa³a na
stacji w Guben pe³ni¹c s³u¿bê z naszymi
celnikami oraz ich odpowiednikami z NRD.

W latach 1965-1971 graniczne placówki
kontrolne podporz¹dkowane by³y Komen-
dantom Wojewódzkim Milicji Obywatel-
skiej. W tym okresie na podstawie umów
miêdzynarodowych pracê podjê³o oko³o ty-
si¹ca kobiet, które pracowa³y w Kombina-
cie W³ókien Chemicznych w Guben. Na

przejœciu granicznym odprawiane by³y au-
tobusy, g³ównie z pracownicami kombinatu
CFG.

Przejœcie graniczne w Gubinie - rok
1979

1 stycznia 1972 roku granica miêdzy
Polsk¹, a NRD zosta³a otwarta dla bezwi-
zowego i bezpaszportowego ruchu granicz-
nego, co umo¿liwi³o swobodny przep³yw lud-
noœci w obie strony. Ludnoœæ obu krajów
przekracza³a granicê na podstawie piecz¹t-
ki mostem ³¹cz¹cym nasze miasta. G³ów-
nym celem przekraczaj¹cych granicê by³y
zakupy deficytowych towarów, których bra-
kowa³o w naszym kraju. Otwarcie granicy
pozwoli³o mi, i myœlê ¿e innym mieszkañ-
com Gubina, poznaæ w tym czasie bli¿szych
i dalszych cz³onków rodziny, którzy przy-

Na stacji w Guben. W latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia kadra GPK Gubin
pracowa³a na stacji w Guben pe³ni¹c s³u¿bê z polskimi celnikami oraz pogranicznikami z
NRD. W œrodku kierownik Urzêdu Celnego Gubin Jan Data.
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Rok 1979. Przejœcie graniczne w Gubinie.

je¿d¿ali z g³êbi Polski na zakupy w NRD.
Ka¿dy z nas pamiêta czasy kiedy stali-

œmy w kolejkach przy przekraczaniu grani-
cy w jedn¹ i drug¹ stronê wnikliwie kon-

trolowani przez pracowników stra¿y gra-
nicznej i celników i na pewno nikt mi³o tego
nie wspomina.

Wejœcie Polski do Unii Europejskiej  1
maja 2004 na mocy Traktatu Akcesyjnego
podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w  Ate-
nach i wejœcie do strefy Schengen w 2007
roku znios³o te uci¹¿liwoœci.

Od 21 grudnia 2007 r. Polska stosuje
wprost zapisy art. 20 kodeksu granicznego
Schengen zgodnie, z którym granice we-

wnêtrzne mog¹ byæ przekraczane w ka¿dym
miejscu bez dokonywania odprawy granicz-
nej osób, niezale¿nie od ich obywatelstwa.

Tadeusz Lech

Opracowano na podstawie:
Wikipedia - wolna encyklopedia

Marek Henzler - “Od s³upów
Chrobrego do Schengen”

Robert Skobelski - “Granica
pokoju PRL -NRD w latach 1949 -

1971”
Zdjêcia: archiwum rodzinne

autora
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W poni¿szym tekœcie pragnê przedstawiæ,
na bazie odnalezionych kopii dokumentów
Oddzia³u Rozbiórkowego w Gubinie, co sta³o
siê w mieœcie z budynkami i obiektami po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych w 1945
roku.

Gubin le¿¹cy nad Nys¹ £u¿yck¹ by³ jed-
nym z najwiêkszych miast w tym rejonie.
W okresie przedwojennym liczy³ ponad 40
tys. mieszkañców. Po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych tworzenie administracji polskiej
w Gubinie by³o niezmiernie trudne. Osta-
tecznie na mocy Uchwa³y Rady Ministrów
z dnia 7 lipca 1945 roku powiat gubiñski
zosta³ zaliczony do województwa poznañ-
skiego. Dzia³ania wojenne, przez d³ugotrwa-
³e walki w mieœcie, poczyni³y ogromne znisz-
czenia, centrum o powierzchni prawie 13
ha. zosta³o ca³kowicie zniszczone. Szkody
wojenne szacowano na 80-90%, a na Wzgó-
rzach Gubiñskich na powierzchni oko³o 150
hektarów nie pozosta³ ca³y ¿aden budynek.
Ciê¿kie walki toczone o miasto pozostawi³y
po sobie pola minowe, wiele bomb, niewy-
buchów i amunicji. Zaminowane by³y tak-
¿e budynki mieszkalne i fabryczne oraz in-
stytucje u¿ytku publicznego. Równolegle do
zniszczonych obiektów zosta³a zniszczona
infrastruktura: energetyczna, gazowa, wod-
na, telefoniczna i kanalizacyjna. Ulice w
centrum miasta by³y nie do przejœcia - za-
sypane gruzem. Po zorganizowaniu pierw-
szej administracji polskiej przyst¹piono do
porz¹dkowania najpilniejszych spraw nie-

Historia zapisana
w dokumentach

zbêdnych do funkcjonowania ¿ycia w mie-
œcie W lipcu 1946 roku Starostwo Powiato-
we dokona³o inwentaryzacji rozmiarów
szkód wojennych. Stwierdzono i¿ 50 budyn-
ków u¿ytecznoœci publicznej jest uszkodzo-
nych lub ca³kowicie zniszczonych, 65 budyn-
ków przemys³owych, 147 budynków gospo-
darczych, 2.482 budynków mieszkalnych.

W gruzach leg³o stare miasto z piêknym
ratuszem i gotyck¹ far¹, zabytkowymi ka-
mieniczkami.

Na Nysie i Lubszy zosta³y zniszczone
wszystkie mosty i tama elektrowni, spalo-
ne budynki poczty i szpitala, zniszczone
obiekty szkolne, przemys³owe.

Pomimo zakoñczenia dzia³añ wojennych
dokonano póŸniej jeszcze wielu zniszczeñ
przez nieznanych do dzisiaj sprawców, ni-
gdy nie wykrytych, tak zwanych "ludzi in-
teresu" - szabrowników, którzy przybyli na
Ziemie Zachodnie tu¿ za frontem.

W artykule chcê przedstawiæ kopie doku-
mentów przedstawiaj¹cych trwaj¹c¹ celow¹,
planow¹ i trwaj¹c¹ przez wiele lat rozbiór-
kê.

W dalszej kolejnoœci, ze sprawozdania z
akcji robót rozbiórkowo-porz¹dkowych i od-
zysku ceg³y za 1953 rok wynika, ¿e pozy-
skano 8 mln. sztuk ceg³y. Akcj¹ kierowa³
pe³nomocnik ARR z Warszawy i tam zosta-
³a powieziona ca³a ceg³a. W latach 1947-
1953 pozyskiwano oko³o 10 mln. sztuk ce-
g³y rocznie. Sumuj¹c mo¿na pokusiæ siê o
stwierdzenie, ¿e miasto Gubin przekaza³o
do Warszawy 100 milionów sztuk ceg³y. Z
takiej iloœci mo¿na zbudowaæ dziœ ³adne
osiedle. Starzy mieszkañcy Gubina zasta-
nawiaj¹ siê gdzie z tej ceg³y zosta³y zbudo-
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wane w Warszawie budynki i czyj¹ one s¹
w³asnoœci¹.

Niezale¿nie od pozyskiwania ceg³y z roz-
biórek, w przewa¿aj¹cej czêœci ca³ych bu-
dynków wymagaj¹cych niewielkich remon-
tów (np. wstawienie szyb) pozyskiwano
ogromne iloœci: dachówki, kafli, drzewa bu-
dulcowego, opa³owego, metali kolorowych,
stali zbrojeniowej, innych materia³ów i urz¹-
dzeñ. Dokonano rozbiórki wielu chodników
przy ulicach. Do dziœ s¹ widoczne braki co
stwarza trudnoœci w ruchu pieszych. W cen-
trum miasta niektóre ulice zniknê³y. "Roz-
bieracze" w euforii pozyskiwania dóbr z
Gubina wymontowali nawet z ulic szyny
tramwajowe, które niegdyœ s³u¿y³y komu-
nikacji tramwajowej po mieœcie. Do dziœ s¹
widoczne nierówno u³o¿one kostki bruko-
we przy Placu Œw. Jana Paw³a II.

W roku 1955 Prezydium Miejskiej Rady
przeprowadzi³o inwentaryzacjê 9 ha zagru-
zowanych terenów i wskaza³o, ¿e na tere-
nie miasta znajduje siê 10850 tysiêcy me-
trów szeœciennych gruzu. Za³o¿enia planu
piêcioletniego przewidywa³y, ¿e do 1960

roku Gubin zostanie ca³kowicie odgruzowa-
ny. Celem uporz¹dkowania zagruzowanych
terenów miasta powsta³a kruszarnia ceg³y,
zwana potocznie "fabryk¹ kurzu". Faktycz-
nie to by³a filia Poznañskich Zak³adów Pro-
dukcji Materia³ów Budowlanych, która od
1956 roku funkcjonowa³a w rejonie ulicy 3-
go Maja (w rejonie marketu Netto). Firma
funkcjonowa³a do 1963 roku. W tym roku
mo¿na by³oby uznaæ, ¿e odgruzowanie zo-
sta³o zakoñczone.

Zachêcam Czytelników do przeczytania
niektórych kopii dokumentów:

- Umowa z dnia 22 grudnia 1953 r. za-
warta pomiêdzy Pe³nomocnikiem ARR w
Warszawie, ul. Mazowiecka 11;

- Protokó³ z typowanych do rozbiórki
obiektów na terenie Gubina;

- Analiza, kosztów i rozprowadzenia 1000
sztuk ceg³y rozbiórkowej;

- Sprawozdanie z akcji robót rozbiórko-
wo-porz¹dkowych i odzysku ceg³y za czas
od 1.01.do 12.11.1953 roku.

Jerzy Czabator Gubin, maj 2018

Guben, 19 listopada 1911
Sprzed budowanego muzeum, które zostanie otwarte w przysz³ym roku, usuniêto

rusztowania. Budynek prezentuje siê jako piêkna budowla w stylu renesansowym. Dolna
czêœæ zbudowana jest z czerwonego piaskowca. Powy¿ej parteru tynki podobne do pia-
skowca w ochro¿ó³tym odcieniu. Od strony murów i baszty Werder na budynku umiesz-
czono napis "MUZEUM MIEJSKIE". Na froncie od strony Königstrasse widoczny cy-
tat: "Naucz siê z historii zrozumieæ teraŸniejszoœæ, a w dzisiejszym wczorajsze zoba-
czyæ". Dwupiêtrowa budowla ma praktyczne rozwi¹zanie. Budowla poch³onê³a 80.000
marek. Bud¿et budowy zosta³ przekroczony, poniewa¿ podczas wykopów natrafiono na
pozosta³oœci murów obronnych, co wp³ynê³o na zwiêkszenie kosztów. Stowarzyszenie
Dolno³u¿yczan dla Antropologii i Studiów Staro¿ytnych, któremu od kilku lat przewo-
dzi prof. dr Hugo Jentsch, ma powód do radoœci z powodu uzyskania takiej siedziby
muzeum w którym archiwalia i bogata biblioteka znajduj¹ swoje miejsce. (t³um. zg)
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Trwa odgruzwowywa-
nie Gubina. Ceg³a
pojedzie do Warsza-
wy.
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W latach 60 -tych muzyka pod nazw¹ rock
and roll, nieakceptowana przez antyzachod-
nie w³adze za swoje kapitalistyczne korzenie,
zyska³a swojsk¹ nazwê bigbitu.

Udawa³o siê w tym czasie przemycaæ na
swojski rynek muzykê z Zachodu, co by³o efek-
tem postêpuj¹cej destalinizacji. Niemniej jed-
nak w³adze nadal patrzy³y podejrzliwie na
zespo³y lansuj¹ce rocka, chocia¿ teksty piose-
nek wcale nie nios³y treœci politycznych czy
œwiatopogl¹dowych. W Polsce sytuacja by³a
lepsza ni¿ w Czechos³owacji czy ZSRR, nadal
jednak specjalna komisja partyjna egzamino-

Lata 60-te w
Gubinie - zespo³y
bigbitowe

1960. Spotkanie mieszkañców Gubina i Guben w X. rocznicê podpisania Uk³adu
Zgorzeleckiego. Chór Liceum Ogólnokszta³c¹cego - dyryguje Ryszard Pantkowski.

wa³a twórców bigbitu z historii sztuki, zanim
dostali pozwolenie na dzia³alnoœæ estradow¹.

Pierwsze rytmy rockandrollowe pojawi³y siê
dziêki Franciszkowi Walickiemu oko³o 1956
roku. Wkrótce pod has³em "Polska m³odzie¿
œpiewa polskie piosenki" pojawi³y siê zespo³y
takie jak: "Czerwone Gitary", "Skaldowie" i
"Niebiesko - Czarni". Wpleciono tak¿e swoj-
skie elementy muzyki ludowej. W 1962 roku
odby³ pierwszy Festiwal M³odych Talentów,
w którym pierwsze miejsca zdobyli Czes³aw
Wydrzycki (Niemen) i "Niebiesko - Czarni".
Okaza³o siê, ¿e istnieje wielki spontaniczny
ruch piosenki m³odzie¿owej, ¿e m³ode pokole-
nie potrafi komponowaæ przebojowe piosenki,
¿e œwietnie sobie radzi tak z dynamicznym
rock and rollem.W szarzyŸnie PRL - u pojawi-
³a siê kultura m³odzie¿owa jako si³a oddolna,
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w pewnej mierze poza kontrol¹ w³adz. W Gubinie echa tego zjawiska widoczne by³y u schy³ku
lat 50-tych XX wieku.

W roku 1959 w gubiñskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym powsta³ pierwszy zespó³ muzyczno -
wokalny o nazwie "Gryf".
Sk³ada³ siê z nauczycieli, któ-
rzy pod kierunkiem Ryszar-
da Pantkowskiego postano-
wili realizowaæ swoje marze-
nia o nowoczesnym  muzy-
kowaniu. Zespó³ sk³ada³ siê
z nastêpuj¹cych osób: Jerzy
Brzeziñski - œpiew, £ucjan
Dziubek - kontrabas, Marian
Sibiñski - fortepian, Ryszard
Pantkowski - gitara, (?) Nie-
œcielonek - perkusja.

Jednoczeœnie dzia³a³ chór
uczniowski, który liczy³ 110
osób. By³y to czasy bez tele-
wizji i komputerów, w któ-
rych m³odzie¿ anga¿owa³a
siê w dzia³ania kulturalne.
Próby odbywa³y siê dwa
razy w tygodniu, przy czym
jedna w niedzielê. Entu-
zjazm m³odych adeptów
muzyki zaowocowa³ powsta-
niem drugiego zespo³u, tym
razem uczniowskiego. W
"Ma³ym Gryfie" grali: Euge-
niusz Gaczyñski - akordeon,
Maciej Janota - fortepian,
Ryszard Ruciñski - perku-
sja, Aleksander Urbaniak -
kontrabas, Józef Bizukojæ -
tr¹bka (i inne instrumenty), Henryk Domaniuk - saksofon, Bo¿ena Ziemiañska - œpiew solo-
wy.

Zespó³ wspomaga³ kwintet ¿eñski w sk³adzie: Teresa Cizak, Janina Trzaskawka, Romual-
da Poca³ujko, El¿bieta Sowiñska, Ewa Kuberacka. Pojawi³ siê równie¿ kwartet mêski: Adam

Zespó³ w sk³adzie, od lewej: Eugeniusz Gaczyñski - akorde-
on, Ryszard Pantkowski - gitara, Józef Bizukojæ - gitara,
Henryk Domaniuk - saksofon.

Kwintet ¿eñski w sk³adzie, od lewej: Teresa Cizak, El¿bieta
Sowiñska, Romualda Poca³ujko, Janina Trzaskawka, Ewa
Kuberacka.
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Banaszkiewicz, Witold To-
maszewski, W³odzimierz
Walczak, Jerzy Buœko.

Numery muzyczne
przeplatano scenkami ka-
baretowymi, które wyko-
nywa³a sekcja kabareto-
wa w sk³adzie: Wojciech
Maryniak, Gra¿yna Mary-
niak, Jerzy Gliñski, Anto-
ni Stachowicz. Konferan-
sjerem by³ Jerzy Papsa.

Zespo³y wystêpowa³y
dla m³odzie¿y i doros³ych,
wielkim zaintereso-wa-
niem cieszy³a siê impreza
o nazwie "Pi¹tka minus", co kwarta³
zespo³y dawa³y koncert w auli gubiñ-
skiego LO, a program zawsze by³ zu-
pe³nie nowy. Sala wype³niona by³a do
ostatniego miejsca. Ryszard Pantkow-
ski zapewnia³ organizacjê koncertów,
odpowiada³ za czêœæ wokaln¹ i dekora-
cje, które wykonywa³ technik¹ papie-
roplastyki. Za stronê muzyczn¹ odpo-
wiada³ genialny muzyk Józef Bizukojæ,
który nie doœæ ¿e gra³ na tr¹bce, akor-
deonie czy pianinie, to jeszcze s³ucha³
muzyki ze s³ynnego w owych czasach
Radia Luxembourg, po czym zapisywa³
akordy i przygotowywa³ piosenki z "top
listy przebojów". M³odzie¿ szala³a z za-
chwytu. Dla doros³ej publicznoœci, w
tym rodziców, przygoto-wywano "Pod-
wieczorki przy mikrofonie". By³y to kon-
certy miejskie.

Kwartet mêski, od lewej: Adam Banaszkiewicz, W³odzimierz
Walczak, Ryszard Ruciñski, Witold Tomaszewski.

Zdjêcie z prawej -zespó³ na scenie
w auli LO, w tle dekoracje wykona-
ne przez Ryszarda Pantkowskiego.
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 Zespo³y muzyczne z LO uœwietnia³y liczne
imprezy okolicznoœciowe np. pochody pierwszo-
majowe, wyje¿d¿a³y na koncerty np. do Siera-
dza, bra³y udzia³ w przegl¹dach, np. w Szczeci-
nie, w 1962 roku. Grano tak¿e na zabawach w
okolicznych wioskach: Stargardzie Gubiñskim
czy Grabicach, a zarobione pieni¹dze przezna-
czano g³ównie na wycieczki dla m³odzie¿y.

Na zdjêciach mo¿na zobaczyæ uszyte w³asnym
sumptem kostiumy, dziewczêta z kwintetu nosi-
³y czerwone spódnice na szerokich  halkach i czar-
ne bluzki, natomiast muzycy mieli bluzy uszyte
z tafty: fioletowe i niebieskie. Materia³ zakupio-
no z pieniêdzy komitetu rodzicielskiego. Zdarza-
³y siê tak¿e zabawy sylwestrowe w trakcie któ-
rych zespó³ "Ma³y Gryf" gra³ do tañca w gubiñ-
skim  LO i w Jaromirowicach.

Uczniowie - muzycy mieli wykszta³cenie
muzyczne. Np. J. Bizukojæ uczy³ siê w szkole
muzycznej w Katowicach, a E. Gaczyñski czy
H. Domaniuk uczêszczali do ogniska muzycz-

nego. Natomiast M. Janotê nauczy³a graæ na
pianinie jego mama. Pozostali czêsto byli sa-
moukami.

Zespó³ uczniowski dzia³a³ z powodzeniem
do 1963 roku, po czym rozwi¹za³ siê. Ucznio-
wie po maturze rozjechali siê po kraju aby
podj¹æ studia lub poszli do pracy.

Kolejnym zespo³em nauczycielsko -
uczniowskim by³a "Fermata", a w roku 1965
powsta³ zespó³ "Guliwery", który by³ ju¿ big-
bitowym odpowiednikiem "The Beatles". W
sk³adzie by³y trzy gitary i perkusja, grali w
nim panowie: Ryszard £êgiewicz - gitara i
wokal, Jan Niezabitowski - perkusja, Zbigniew
Przyworski - gitara, Jerzy Cierpiñski - gitara.

W 1966 roku Ryszard Pantkowski odszed³
z Liceum Ogólnokszta³c¹cego do pracy w Gu-
biñskim Domu Kultury gdzie prowadzi³ po-
dobn¹ dzia³alnoœæ na polu kultury, ale to ju¿
temat na kolejny artyku³.

Materia³ zebra³a
Marta Zakrzewska

Fanfarzyœci przed pochodem pierwszomajowym.
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Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
Uniwersytet Zielonogórski

Artyku³ opisuje historiê wydobycia wê-
gla brunatnego, jaka mia³a miejsce w la-
tach 1848-1927 w Gubinie i okolicach. Dzia-
³a³o tam kilkanaœcie niewielkich kopalñ g³ê-
binowych, eksploatuj¹cych wêgiel metod¹
komorowo-filarow¹ na zawa³. Znajdowa³y
siê one g³ównie w pó³nocnej oraz wschod-
niej czêœci miasta. Eksploatacji podlega³y
tzw. siod³a - glacitektoniczne fa³dy zbudo-
wane z osadów mioceñskich, w obrêbie któ-
rych znajduje siê pok³ad wêgla brunatnego
"Henryk". Gubiñskie kopalnie nie pozosta-
wi³y ¿adnych materialnych
œladów, oprócz deformacji
terenu. Odegra³y jednak
bardzo wa¿n¹ rolê w dzie-
jach miasta, umo¿liwiaj¹c
szybki rozwój przemys³u
w³ókienniczego.

Artyku³ przedstawia od-
krycie wêgla w okolicy Gu-
bina oraz pocz¹tki górnic-
twa. Opisano tak¿e  pokrót-
ce losy trzech najwa¿niej-
szych kopalñ: "Guben und
Feller", "Gottes Hülfe" oraz
"Am nassen Fleck". Przed-
stawiono tak¿e warunki geo-
logiczne, w jakich funkcjono-

Historyczne
górnictwo wêgla
brunatnego w
okolicach Gubina

wa³y kopalnie.

1. Wstêp
Z³o¿e wêgla brunatnego "Gubin" to jed-

no z najwa¿niejszych z³ó¿ perspektywicz-
nych w Polsce. Jego zasoby bilansowe wy-
nosz¹ 1561 mln ton, a prognostyczne (dla
z³o¿a Gubin - Zasieki - Brody) 1934,3 mln
ton (Kasztelewicz, 2011). Od kilkunastu lat
trwaj¹ próby utworzenia kopalni odkryw-
kowej, na wzór dzia³aj¹cych po drugiej stro-
nie Nysy £u¿yckiej, a tak¿e elektrowni o
mocy ok. 4000 MW. Projektowana eksplo-
atacja wêgla ma szansê staæ siê ko³em na-
pêdowym dla tego nieco zapomnianego re-
gionu.

Warto zatem przypomnieæ, ¿e wêgiel bru-
natny mia³ niebagatelny wp³yw na rozwój
Gubina w przesz³oœci, staj¹c siê przyczyn-
kiem do bujnego rozwoju przemys³u w³ó-
kienniczego w po³owie XIX wieku. Dziêki
temu Gubin sta³ siê najwiêkszym miastem

Ryc. 1. Po³o¿enie Gubina.
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w po³udniowej czêœci obecnego wojewódz-
twa lubuskiego (rys.1.).

Podzia³ miasta na dwie czêœci (Gubin oraz
Guben) po zakoñczeniu II wojny œwiatowej
oraz ogromne zniszczenia spowodowa³y, ¿e
pozosta³o bardzo niewiele œwiadectw mówi¹-
cych o górniczej przesz³oœci tego miasta.

2. Warunki geologiczne
W przewidzianym  do eksploatacji z³o¿u

Gubin (nazywanym tak¿e Gubin - Brody lub
Gubin - Zasieki - Brody), w przeciwieñstwie
do innych z³ó¿ Ziemi Lubuskiej, wystêpuje
kilka pok³adów wêgla brunatnego niezabu-
rzonych glacitektonicznie, o doœæ prostym,
horyzontalnym zaleganiu (ryc. 2). Stwier-
dzono tam piêæ pok³adów wêgla (Piwocki,
1995; Kasiñski i in. 2008; Kasiñski, 2012).
Najwy¿szy pok³ad wêgla brunatnego - I
pok³ad œrodkowopolski nale¿¹cy do forma-
cji poznañskiej - wystêpuje tylko lokalnie
w postaci cienkich soczewek i nie ma cha-
rakteru bilansowego. G³êbiej po³o¿ne s¹ IIA
lubiñski pok³ad wêgla brunatnego (równie¿

pozabilansowy), a nastêpnie II pok³ad ³u¿yc-
ki. Zalega on na g³êbokoœci oko³o 55-135 m
p.p.t  i osi¹ga mi¹¿szoœæ 5,0-18,6 m (œred-
nio 10,9 m). Na znacznej czêœci obszaru z³o-
¿a jest on dwudzielny. Kolejny pok³ad - III
œcinawski pok³ad wêgla brunatnego nie ma
znaczenia z³o¿owego. Zalegaj¹cy ni¿ej IV
pok³ad d¹browski jest drugim pok³adem o
cechach bilansowych, osi¹gaj¹c mi¹¿szoœæ
2,8-25,5 m. Strop pok³adu zalega na œred-
niej g³êbokoœci oko³o 120-165 m p.p.t. Naj-
ni¿szym pok³adem, stwierdzonym tylko lo-
kalnie, jest V pok³ad czempiñski, bez zna-
czenia z³o¿owego.

Ca³oœæ zasobów geologicznych wêgla bru-
natnego udokumentowanych w z³o¿u wy-
stêpuje w obrêbie II pok³adu ³u¿yckiego i
IV pok³adu d¹browskiego, które s¹ podzie-
lone kopalnymi dolinami erozyjnymi wype³-
nionymi osadami plejstocenu (Kasiñski,
2012).

Warunki geologiczne Wzgórz Gubiñskich,
gdzie koncentrowa³a siê przedwojenna eks-

Ryc. 2. Schematyczny
przekrój geologiczny przez
okolice Gubina, na
podstawie Szczegó³owej
Mapy Geologicznej Polski
(Chmal, 1998), uprosz-
czone i zmienione.
Objaœnienia: 1 - holocen,
2 - plejstocen, 3 - miocen
i oligocen, 4 - wêgiel
brunatny
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ploatacja s¹ jednak du¿o bardziej skompli-
kowane i przypominaj¹ warunki panuj¹ce
w kopalniach zielonogórskich, ¿arskich czy
te¿ sulêciñskich. Pok³ad wêgla, wraz z in-
nymi osadami miocenu, a tak¿e starszego
plejstocenu, zosta³ zdeformowany glacitek-
tonicznie, najprawdopodobniej w czasie zlo-
dowacenia sanu (osady miocenu) i powtór-
nie warty (osady miocenu wraz z osadami
starszego plejstocenu), tworz¹c fa³y i ³uski
(Chmal, 2001). Szczególnie silnym deforma-
cjom uleg³ najp³ytszy pok³ad - œrodkowopol-
ski, zwany w Polsce zachodniej pok³adem
"Henryk" (Dyjor & Sadowska, 1977). Pro-
cesy glacitektoniczne spowodowa³y jednak
tak¿e silne wypiêtrzenie osadów, co z kolei
u³atwia³o eksploatacjê wêgla, znajduj¹cego
siê dziêki temu niekiedy wrêcz na po-
wierzchni terenu.

Przedwojenne przekroje geologiczne po-
kazywa³y z regu³y doœæ symetryczne fa³dy
(ryc. 3), dziœ wiadomo, ¿e budowa geologicz-
na jest bardziej skomplikowana. Ju¿ na
pocz¹tku XX wieku wyró¿niano szeœæ anty-
klin (siode³) oraz synklin (muld) w obrêbie

gubiñskiej moreny. Osie antyklin tworz¹ ³uk
wygiêty na po³udnie (Keilhack, 1920), co jest
tak¿e widoczne na mapach geologicznych
(ryc. 5).

Z³o¿a gubiñskie (podobnie jak pozosta³e
z³o¿a na terenie Brandenburgii czy Dolne-
go Œl¹ska) by³y eksploatowane metod¹ pod-
ziemn¹, co by³o spowodowane deformacja-
mi glacitektonicznymi pok³adów wêgla.
By³a to metoda komorowo - filarowa, z za-
wa³em stropu. Wêgiel eksploatowano w ko-
morach wydobywczych, pozostawiaj¹c fila-
ry z niewybranego wêgla. Po zakoñczeniu
eksploatacji w danej komorze usuwano
drewnian¹ obudowê, powoduj¹c natychmia-
stowy zawa³ stropu komory, co skutkowa³o
powstawaniem licznych zapadlisk na po-
wierzchni terenu (Gontaszewska, 2015).

3. Pocz¹tki gubiñskiego górnictwa
Pocz¹tki górnictwa wêgla brunatnego w

okolicy Gubina s¹ bardzo podobne do zda-
rzeñ, jakie mia³y miejsce w innych czêœci
dawnej Brandenburgii czy te¿ Dolnego Œl¹-
ska i £u¿yc. Wydobycie wêgla by³o poprze-

Ryc. 3. Przekrój geologiczny pó³noc - po³udnie przez okolice Gubina oraz Jaromirowic
(Germersdorf) z mapy geologicznej Geologische Karte von Preußen und benachbarten
deutschen Ländern, arkusz Guben (Keilhack, Schucht, 1921).  Objaœnienia: Eisenbahn -
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dzone eksploatacj¹ ziemi a³unowej (niem.
Alaunerz), obecnie zupe³nie niewykorzysty-
wanej. Pierwsze doniesienia o gubiñskim
wêglu zwi¹zane s¹ w³aœnie z jej wydoby-
ciem. W roku 1800 von Manteuffel, w³aœci-
ciel kopalni ziemi a³unowej niedaleko Gro-
chowa doniós³ o p³ytkim wystêpowaniu
wêgla brunatnego. Pierwsze wydobycie wê-
gla mia³o miejsce 5 lat póŸniej, w obrêbie
folwarku Einbecke w maj¹tku Gemersdorf
(obecnie Jaromirowice, wieœ przylegaj¹ca do
Gubina od pó³nocnego wschodu), lecz trwa-
³o krótko. By³a to eksploatacja odkrywko-
wa, bez udzielonej koncesji (Cramer, 1878,
Diehl, 1930).

W roku 1815 w okolicy wybuch³ podziem-
ny po¿ar z³ó¿ wêgla, szybko ugaszony przez
zasypanie piaskiem. Po¿ar ten sta³ siê jed-
nak przyczynkiem do póŸniejszego za³o¿e-
nia towarzystwa, które d¹¿y³o do urucho-

mienia wydobycia wêgla w Gubinie (Diehl,
1930).

XIX-wieczny Gubin by³ miastem przemy-
s³owym, z szybko rozwijaj¹cymi siê fabry-
kami w³ókienniczymi. Maszyny tkackie by³y
napêdzane silnikami parowymi zasilanymi
drogim wêglem kamiennym sprowadzanym
(przez port w Szczecinie) z Anglii lub miej-
scowym drewnem (Gander, 1925). Jeden z
gubiñskich fabrykantów, August Feller, w
którego fabryce maszyny parowe pracowa-
³y od roku 1843, maj¹c w pamiêci po¿ary
z³ó¿ wêgla, postanowi³ uruchomiæ jego wy-
dobycie, aby uzyskaæ nowy, tañszy i bardziej
wydajny materia³ opa³owy. Kierowa³ siê
tak¿e sukcesami, jakie odnosi³y niedawno
uruchomione kopalnie wêgla brunatnego we
Frankfurcie nad Odr¹, Œwiebodzinie czy te¿
Zielonej Górze (Hempe, 2006).

August Feller umieœci³ w "Gubener Wo-
chenblatt" og³oszenie, w którym poszukiwa³
chêtnych do wspó³pracy w zakresie górnic-
twa. W ci¹gu dwóch dni zg³osi³o siê 16 chêt-
nych, którzy utworzyli spó³kê pod kierow-
nictwem Fellera. Sprowadzono maszyny
wiertnicze z Frankfurtu nad Odr¹, a kierow-
nictwo prac obj¹³ sztygar Adolph Thondorf pod
nadzorem Urzêdu Górniczego w Rüdersdor-
fie (Tschirsch, 1869). 2 stycznia 1848 roku roz-
poczêto wiercenia w okolicy Jaromirowic, któ-
re ju¿ po dwóch dniach natrafi³y na wêgiel
(Czabator, 2017). Do spó³ki w³¹czyli siê kolej-
ni udzia³owcy (m.in. fabrykanci Samuel Schlief
i Wilhelm Wilke), co pozwoli³o w za³o¿yæ 31
lipca 1848 roku spó³kê górnicz¹, a nastêpie
uzyskaæ nadanie górnicze i w dniu 11 sierp-
nia 1848 otworzyæ kopalniê "Guben" (LS-A F
38, XVa G Nr. 40). Majstrem szybowym zo-

Ryc. 5. Szkic moreny gubiñskiej. Zazna-
czono osie antyklin (Klein, 1927) .
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sta³ A. Gunerth, sztygarem Adolph Thondorf,
a pe³nomocnikiem spó³ki August Feller (Diehl,
1930).

Do pocz¹tku roku 1851 wydobyto ju¿ 62 000
ton wêgla brunatnego, a jedyn¹ konkurencj¹
by³a kopalnia w ¯enichowie (Schöneiche) na-
le¿¹ca do rodziny von Zawadsky. Dzia³a³a ona
jednak tylko do roku 1853, zosta³a zamkniêta
ze wzglêdu na nieop³acalnoœæ (dokumenty
kopalni nie zachowa³y siê). Wêgiel ten z po-
wodu braku zbytu próbowano sprzedawaæ jako
nawóz na pola uprawne i ³¹ki, jednak nie udo-
wodniono jego skutecznoœci (Diehl, 1930).

20 maja 1852 roku spó³ka górnicza z
Gubina uzyska³a nadanie "Windmühlen-
feld Feller", zmienione 9 wrzeœnia 1857 na
"Feller" (LS-A F 38, XVa F Nr. 39).

Z czasem eksploatacja wêgla siêga³a co-
raz g³êbiej, poni¿ej zwierciad³a wód pod-
ziemnych, co wymaga³o odwadniania chod-
ników. Pierwsze odwodnienie, za pomoc¹
maszyny parowej o mocy 12 KM, zastoso-
wano w roku 1865, co pozwoli³o na wydoby-
cie wêgla na g³êbokoœci 57 m poni¿ej po-
wierzchni terenu.

23 lipca 1866 kopalnie "Guben" oraz "Fel-
ler" zosta³y skonsolidowane i zaczê³y dzia-
³aæ pod nazw¹ "Guben und Feller" (LS-A F
38, XVa G Nr. 117). Do przedsiêbiorstwa
w³¹czono tak¿e pole "Germersdorf". Spó³ka
górnicza zawi¹zana w roku 1848 zosta³a
przekszta³cona w gwarectwo, które eksplo-
atowa³o w póŸniejszych latach kopalniê "Am
nassen Fleck" - najwa¿niejsz¹ i najd³u¿ej
dzia³aj¹c¹ kopalniê. Uzyska³a ona nadanie
w dniu 2 maja 1874 roku i funkcjonowa³a
a¿ do roku 1927 (LS-A F 38, XIX A Nr. 30a).

£¹czne wydobycie kopalñ wêgla brunat-
nego okrêgu gubiñskiego w latach 1866-67

wynios³o 110 tys. ton (Tschirsch, 1869). W
roku 1869 dzia³a³o ich siedem: "Guben und
Feller", "Gottes Segen" "Gottes Hülfe", "Bar-
barossa", "Gut Glück", "Glück Auf", za-
mkniêta ju¿ by³a natomiast kopalnia "Se-
gen des Herrn" w Drzeñsku Ma³ym (Klein
Drenzig). Trzydzieœci lat póŸniej funkcjono-
wa³y tylko trzy: "Guben und Feller", "Got-
tes Hülfe" oraz "Am nassen Fleck".

Od lat 60. XIX wieku wszystkie gubiñ-
skie fabryki by³y ju¿ zaopatrywane w lo-
kalny wêgiel brunatny, a górnictwo sta³o siê
wa¿n¹ ga³êzi¹ gubiñskiego przemys³u
(Hempe, 2006). W roku 1868 na terenie
Gubina funkcjonowa³o 20 maszyn parowych
napêdzaj¹cych same krosna tkackie, a
pierwsza z nich stanê³a w fabryce Augusta
Fellera (Tschirsch, 1869). Do tego doliczyæ
trzeba maszyny s³u¿¹ce innym ga³êziom
gubiñskiego przemys³u.

 4. Gubiñskie kopalnie
Dane poszczególnych kopalni zachowa³y

siê szcz¹tkowo, za wyj¹tkiem trzech najd³u-
¿ej dzia³aj¹cych, których akta znajduj¹ siê
w niemieckich archiwach. Najwiêcej infor-
macji pochodzi z pocz¹tkowych lat dzia³al-
noœci, do roku 1876, dziêki zestawieniom
znajduj¹cym siê w pracy Cramera (1878).
Poni¿ej przedstawiono najwa¿niejsze infor-
macje dotycz¹ce gubiñskich kopalñ.

Kopalnia "Guben und Feller" powsta³a
wskutek konsolidacji kopalni "Guben"
(nadanie z roku 1848) oraz "Feller" (nada-
nie z roku1852), która mia³a miejsce w roku
1866. Wydobycie prowadzono w okolicy wsi
Jaromirowice (Germersdorf). Zachowa³o siê
wiele dokumentów tej kopalni, m.in. p³at-
noœci za szkody górnicze z lat 1848-1866.
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By³a to najwiêksza kopalnia w okolicy w
XIX wieku. Jej w³aœcicielem by³a spó³ka
prowadzona przez Augusta Fellera, prze-
kszta³cona nastêpnie w roku 1876 w gwa-
rectwo. W³aœcicielami kuksów (akcji gwa-
rectwa) byli g³ównie gubiñscy kupcy. Gan-
der (1925) podaje, ¿e w 1900 roku gwarec-
two zosta³o wykupione przez Hugo Lehman-
na - w³aœciciela kopalni "Gottes Hülfe".

Zachowa³a siê informacja, ¿e na pocz¹t-
ku dzia³alnoœci kopalni "Guben" (rok 1849)
tona wêgla, w zale¿noœci od gatunku, kosz-
towa³a od 4 do 7 groszy za tonê. Wydobycie
w roku 1866 wynios³o 71,5 tys. ton, a w 1871
ju¿ prawie 179 tys. ton (Cramer, 1878).

Prawdopodobnie to ta w³aœnie kopalnia
zosta³a opisana przez Plettnera. Wymieni³
on dwa szyby (I oraz II)
po³o¿one w odleg³oœci
ok. 120 m od siebie.
Szyb II eksploatowa³
pok³ad o mi¹¿szoœci ok.
23 stóp (ok. 4,5 m) na
g³êbokoœci oko³o 13 me-
trów (Pletner, 1852).

Obie kopalnie wspo-
mniano tak¿e w pracy z
roku 1867 (Zincken,
1867). Autor wymienia
4 szyby (I, II, IV oraz
VI), eksploatuj¹ce tzw.
siod³a (górnicza nazwa
antykliny), których
skrzyd³a zapada³y pod
k¹tem 40-80 stopni.
Mi¹¿szoœæ wêgla wyno-
si³a 2-3 ³atry (niem.
Lachter, co odpowiada
4-6 metrom). Zincken

pokaza³ tak¿e kilka przekrojów z tych ko-
palñ (ryc. 6).

W roku 1867 kopalniê wyposa¿ono w ko-
lejkê konn¹ (Pferdeisenbahn), która pozwa-
la³a na wygodny i szybki transport wêgla na
powierzchni ziemi. Przecina³a ona g³ówn¹
ulicê Jaromirowic, co wymaga³o oficjalnego
wyw³aszczenia (LS-A F 38, XVII G Nr. 52c).
Nie jest wiadome, kiedy dok³adnie kopalnia
zosta³a zamkniêta, jednak w artykule z roku
1908 funkcjonuje ju¿ jako nieczynna (Zeese,
1908).

Kopalnia "Gottes Hülfe" (lub "Gottes Hil-
fe") uzyska³a nadanie w roku 1862 (LS-A F
38, XIX G Nr. 2a). Znajdowa³a siê na pó³-
nocnych przedmieœciach Gubina, przy dro-

Ryc. 6. Schematyczne przekroje przez szyby kopalni "Guben
und Feller" (Zincken, 1867).
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dze prowadz¹cej do Jaromirowic (na pó³noc
od obecnej ulicy Gdyñskiej). Byæ mo¿e tere-
ny wydobywcze znajdowa³y siê równie¿ na
po³udnie od tej drogi, gdy¿ wystêpuj¹ tam
bardzo liczne zapadliska. Kopalnia "Gottes
Hülfe" zosta³a zaznaczona jako nieczynna
na mapie topograficznej z lat 30. XX wieku
(ryc.7). Jej w³aœcicielem by³ Hugo Lehmann
(Jaros, 1984; Czabator, 2017), a nastêpnie
wdowa po nim wraz z synem (Gander, 1925).
Wydobycie ros³o od pocz¹tkowych 12 tys. ton
(rok 1862) to ponad  172 tys. w roku 1872
(Cramer, 1878). Kopalnia dzia³a³a do roku
1902 lub 1903.

Kopalnia "Gottes Hülfe" eksploatowa³a,
podobnie jak pozosta³e kopalnie, siod³a wê-
gla brunatnego. W latach 60. XX wieku by³o
to siod³o o skrzydle pó³nocnym zapadaj¹-
cym pod k¹tem ok. 90 stopni i po³udniowym
pod k¹tem ok. 30 stopni. Podobnie jak w
kopalni "Guben und Feller" wystêpowa³ tu
cienki górny pok³ad i grubszy (ok. 4-6 m)
dolny (Zincken, 1867).

Cramer (1878) poda-
je, ¿e w roku 1876 ko-
palnia posiada³a szyb
"Hugo" i eksploatowa³a
14 chodników o maksy-
malnej g³êbokoœci 65
metrów, a mi¹¿szoœæ
pok³adu wêgla wynosi-
³a œrednio 5-6 metrów.

Najd³u¿ej dzia³aj¹ca
kopalnia w Gubinie,
"Am nassen Fleck", pa-
miêtana jest jeszcze
przez najstarszych
mieszkañców. Mieœci³a

siê na pó³nocno-wschodnich przedmieœciach
, przy ulicy "Am nassen Fleck" - "Na mo-
krym miejscu" (ryc. 7, 8). Dziœ s¹ to okolice
skrzy¿owania ulic Gdyñskiej oraz Kresowej.
Po wschodniej stronie ulicy Gdyñskiej wi-
doczne s¹ g³êbokie zapadliska, ci¹gn¹ce siê
a¿ do Jaromirowic, lecz czêœciowo s¹ one
efektem wydobycia i³ów dla dawnej cegiel-
ni. Kopalnia uzyska³a nadanie górnicze 2
maja 1874 roku (Czabator, 2017). Pocz¹t-
kowo eksploatowana przez gwarectwo "Gu-
ben und Feller", póŸniej zosta³a wykupiona
przez Hugo Lehmanna (prawdopodobnie w
1905 roku). Wydobycie w roku 1926 wynio-
s³o 70 tys. ton (Jaros, 1984). Zachowa³o siê
kilka zdjêæ kopalni (ryc. 10). Zosta³a za-
mkniêta w paŸdzierniku 1927, co zakoñczy³o
wydobycie wêgla po wschodniej stronie
Nysy £u¿yckiej. Pod koniec dzia³alnoœci
kopalnia korzysta³a z jednego szybu wydo-
bywczego, wyposa¿ona by³a w instalacjê
elektryczn¹, kolejkê ³añcuchow¹, a trans-

Ryc. 7. Fragment mapy Messtischblatt, arkusz Guben, lata 30.
XX w. Zaznaczono kopalnie "Gottes Hilfe" oraz "Am nassen
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port podziemny odbywa³ siê
za pomoc¹ lokomotyw elek-
trycznych. Za³oga kopalni
liczy³a w 1926 roku 150
osób (Jarhbuch…, 1929).

O kopalni "Am nassen
Fleck" wspomina Pietzsch
(1925), pisz¹c, ¿e eksploatu-
je ona siod³o wêglowe z
dwoma pok³adami: górnym
o mi¹¿szoœci oko³o 1,0-1,5 m
i dolnym o mi¹¿szoœci 5-10
m, charakteryzuj¹cym siê
lepsz¹ jakoœci¹ wêgla.

Oprócz wymienionych
trzech najwiêkszych ko-
palñ, znanych jest jeszcze
kilka mniejszych, lecz zachowane informa-
cje s¹ fragmentaryczne i sk¹pe.

Kopalnia "Gottes Segen" dzia³a³a w la-

tach 1863 - 1870 (LS-A F 38, XIX
G Nr. 5a), a produkcja w roku 1866
wynios³a 6973 ton (Jaros, 1984).
Znajdowa³a siê niedaleko kopalni
"Gottes Hülfe", a jej w³aœcicielem
by³ fabrykant Miller (Czabator,
2017). Eksploatowa³a siod³o o
skrzydle pó³nocnym zapadaj¹cym
pod k¹tem ok. 60 stopni i po³u-
dniowym pod katem ok. 25 stopni
(Zincken, 1867). Zosta³a przejêta
przez kopalniê "Gottes Hülfe".

Na pó³nocnych przedmieœciach
Gubina (folwark "Einbecke" - okoli-
ce dzisiejszej ulicy Spokojnej) dzia-
³a³y dwie kopalnie (prawdopodobnie
póŸniej po³¹czone): "Wilhelmine"
oraz "Glück auf" (Zincken, 1867).
Kopalnia "Glück auf" istnia³a w la-

tach 1856-1869, a jej w³aœcicielem by³ apte-
karz Ullrich. Zachowa³ siê dowód p³atnoœci za
szkody górnicze spowodowane prze tê kopal-

Ryc. 10. Szyb kopalni "Am nassen Fleck", pocz¹tek XX w.

Ryc. 8. Fragment planu miasta Gubin w skali 1:5000
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niê. W³aœcicielami kopalni "Wilhelmine" byli
kupiec Dorfling oraz fabrykant Lilhr (Czaba-
tor, 2017). W roku 1864 wydobyto w niej 455
ton wêgla (Jaros, 1984).

Przy ulicy Babarossaweg znajdowa³a siê
kopalnia "Babarossa", dzia³aj¹ca od roku
1867 przez kilka lat, nastêpnie w³¹czona do
kopalni "Gottes Hülfe" (Jaros, 1984). Wy-
dobycie w roku 1868 wynios³o 6166 ton.

Wiadomo, ¿e w samym Gubinie b¹dŸ jego
okolicach istnia³y jeszcze kopalnie "Gut
Glück" (1867-1879), "Hoffnung" (1863-
1866), "Florentine" (1863-1879) (Jaros,
1984, Czabator, 2017).

5. Zakoñczenie
Niewielu mieszkañców wspó³czesnego

Gubina czy Guben zdaje sobie sprawê, jak
dawne s¹ zwi¹zki tego miasta z wêglem
brunatnym. Aktualnie wêgiel brunatny
pojawia siê w informacjach jako surowiec,
którego ewentualna eksploatacja wp³ynie
wy³¹cznie negatywnie na okolice miasta.
Warto zatem przypomnieæ, jak du¿y wp³yw
mia³o górnictwo wêgla brunatnego na roz-
wój Gubina w przesz³oœci, umo¿liwiaj¹c
szybk¹ rozbudowê przemys³u (g³ównie w³ó-
kienniczego), a w konsekwencji ca³ego mia-
sta.

Historyczne dane pozwalaj¹ tak¿e na
odtworzenie terenów wydobywczych, znaj-
duj¹cych siê niekiedy w centrach miast i
stanowi¹ cenn¹ informacjê dla projektuj¹-
cych zabudowê, warto zatem, aby nie ule-
g³y one zapomnieniu.
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Historic lignite mining in the area of Gubin (West
Poland)

Abstract: The paper presents history of lignite mining
in Gubin in years 1848-1927. There were over a dozen
underground lignite mines, which operated with room
and pillar retreat method. They were located in north
and east part of the city. Mines exploited so-called sad-
dles - glaciotectonical anticlines built from Miocene de-
posits  (including lignite layer "Henryk"). Gubin's mi-
nes have left no material remains, except surface de-
formations. They played very important role in city
history allowing fast development of the textile indu-
stry and whole city.

The paper describes briefly the discovery of lignite
deposits and the beginnings of mining in the 19th cen-
tury near Gubin. It shows also the geological condition
of Gubin's lignite. Short history of three most impor-
tant mines: "Guben und Feller", "Gottes Hülfe" oraz
"Am nassen Fleck" was presented.

 Key words: Gubin, lignite, history of mining

W Gubinie przed laty ...

Rok 1982 - na gubiñskim rynku.
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- Gdzie Rzym, gdzie Krym - powie ktoœ.
No bo z Niemcami - zgoda - s¹siedzi.

Ale z Wêgrami? A jednak. Nie sprawdza-
³am, ale myœlê, ¿e jakieœ osobiste kontakty
(mo¿e towarzyskie) inicjatorów wspó³pracy
z Wêgrami, sprawi³y, ¿e zaprzyjaŸniliœmy
siê z miastem Paks na Wêgrzech. Partner-
stwo z Laatzen, Guben - Niemcy, podpisali-
œmy uroczyœcie podczas gali w Gubiñskim
Domu Kultury. 19 stycznia 1991 r. wspó³-
pracê miast zadeklarowali: burmistrz Gu-
bina - Czes³aw Fiedorowicz, burmistrz La-
atzen Horst Lecke i Guben Bernard Balza-
rek. Niezwyk³oœæ tego wydarzenia polega³a
na tym, ¿e wspó³pracê obiecali przedstawi-
ciele Niemiec zachodnich i niedawnego
NRD. W umowie mówi siê o urzeczywist-
nieniu w ten sposób budowy wspólnego eu-
ropejskiego domu, upowszechnieniu kultu-
ry, wzajemnej nauce jêzyków.

Na pierwszy ogieñ mia³a pójœæ budowa
wspólnej dla Gubina i Guben oczyszczalnia
œcieków w Gubinie. Proszê zauwa¿yæ by³y
to pierwsze podwaliny Euromiasta. Oczysz-
czalnia dzia³a od 1998 roku, a inne zamie-
rzenia realizowane s¹ po dziœ dzieñ.

Oprócz wymienionej ju¿ Wiosny nad
Nys¹, organizowano kursy jêzyka niemiec-
kiego w Gubinie i polskiego w Guben, dla
s³uchaczy czêsto nieodp³atnie. W pierwszym
rzêdzie przyswajali jêzyk niemiecki pracow-
nicy urzêdu miejskiego, ró¿nych organiza-
cji czy stowarzyszeñ. Wspó³pracowa³y i na-
dal to czyni¹ szko³y (chocia¿ akurat ta

Wspó³praca z
Niemcami i
Wêgrami

wspó³praca
z pocz¹tku sz³a dosyæ opornie ze strony

Guben), placówki kulturalne i sportowe, a
od jakiegoœ czasu i wioski. Gubiñskie ze-
spo³y i delegacje mieszkañców w liczbie
wype³niaj¹cej dwa autokary goœci³y w Paks
i Laatzen. Wspó³praca miêdzy przedszko-
lami z obu stron Nysy rozwinê³a siê do tego
stopnia, ¿e dzieci z Gubina uczestnicz¹ w
przedszkolnych zajêciach w Guben. Dzieci
ze szkó³ z Guben przychodzi³y na comie-
siêczne koncerty edukacyjne w wykonaniu
Filharmonii Zielonogórskiej do Gubiñskie-
go Domu Kultury.

W paŸdzierniku 1991 r. Gubin - w hali
sportowej przy ul. Krakowskiej - organizo-
wa³ I Gie³dê Miast Partnerskich. Wystaw-
cami byli  partnerzy-producenci, handlow-
cy z Gubina, Guben Laatzen i Paks. Gie³da
trwa³a trzy dni. Eksponowano odzie¿, kom-
putery, elementy i materia³y budowlane,
meble, sanitariaty, obuwie, we³nê, samocho-
dy i ogrodnictwo. Podczas trwania gie³dy,
dla urozmaicenia, koncertowa³y zespo³y.
Ni¿ej podajê program z folderu. Przy okazji
proszê zauwa¿yæ jak niewiele by³o w tym
czasie w Gubinie restauracji i aptek.

Z Gie³d¹ wi¹¿¹ siê mi dwa wspomnienia.
Pierwsze - przykre.

Tydzieñ przed otwarciem Gie³dy, w Kra-
kowie zazdrosny m¹¿, zastrzeli³ Andrzeja
Zauchê, który mia³ w³aœnie uœwietniæ Gie³-
dê koncertem. W ostatniej chwili zast¹pi³
go - zreszt¹ równie¿ znakomity - zespó³ jaz-
zowy "Sami Swoi" z Wroc³awia.

Natomiast drugie wspomnienie dotyczy
ówczesnego burmistrza Czes³awa Fiedoro-
wicza. Poniewa¿ ca³oœæ organizacyjn¹, tech-
niczn¹ i artystyczn¹ wzi¹³ na siebie GDK
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³¹cznie z urzêdem miasta, si³¹ rzeczy
wszystkie zastrze¿enia i pretensjê kierowa-
ne by³y do mnie.

A ¿e nigdy nie zbywa³o pieniêdzy naucze-
ni byliœmy jak najmniej ich wydawaæ, i tam
gdzie to by³o mo¿liwe -  kombinowa³o siê.
Tu siê poprosi³o, tam siê "poczarowa³o" i
jakoœ lecia³o. ¯eby zaoszczêdziæ na rekla-
mie, dogada³am siê z Gazet¹ Lubusk¹, ¿e
bêd¹ robili wywiady na ten temat, bêdzie
to bezp³atnie, wybrzmi jak reklama. Afisze
jak zawsze drukowa³o nam wojsko czyli
Stefan Pilaczyñski. Nie by³o przecie¿ wte-
dy ani lokalnych gazet, ani Radia Gubin.

Nic z tych rzeczy.
Tu¿ przed otwarciem burmistrz zadzwo-

ni³ do mnie z pretensj¹, ¿e jest za ma³o re-
klamy. W rozmowie dokumentowa³: (bo ja
siê broni³am) - moi rodzice nic nie wiedz¹ -
mówi³.

- To niech czytaj¹ afisze i gazety - odpalam.
- Ale oni twierdz¹, ¿e nigdzie nic nie wisi

- przekonuje burmistrz.
Tego ju¿ by³o dla mnie za wiele, bo uwa-

¿a³am, ¿e nie ma racji i zwyczajnie rozry-
cza³am siê w s³uchawkê.

- Nie mogê mówiæ - powiedzia³am i wy³¹-
czy³am siê.

Fiedorowicz zaraz zadzwoni³, ¿eby mnie
uspokoiæ, ale ja dalej nie chcia³am rozma-
wiaæ. Nie minê³o pó³ godziny jak siê zjawi³.
Na uroczystoœci otwarcia Gie³dy, gdy dziew-
czyny wrêcza³y bukiety kwiatów czterem
burmistrzom, nasz Fiedorowicz podszed³ do
mnie i oficjalnie wrêczy³ mi swój bukiet.
Zaproszeni goœcie pytali: - Kto to? A ja ju¿
by³am "ugotowana". Po prostu tym gestem
(tak uwa¿am) wyrazi³ i przeprosiny i po-
dziêkowanie. Piszê o tym, bo jeszcze nie raz

mnie zaskoczy³ "go³êbim" sercem, a prze-
cie¿ zdarza³o siê, ¿e by³am œwiadkiem jak
potrafi³ zrugaæ urzêdnika. Jak potrafi³ byæ
nieprzyjemnym, a nawet bucowaty. Nam te¿
zdarza³o siê zawarczeæ na siebie. U mnie
jednak ma plus i nie tylko za takie gesty
jakie opisa³am.

By³ burmistrzem w najgorêtszym okre-
sie wielkich zmian w kraju i naszym mie-
œcie, bowiem tak naprawdê wszyscy uczyli-
œmy siê ¿yæ w nowej rzeczywistoœci - no i
naturalnie rz¹dziæ. Nie bez kozery wypowia-
dam siê na ten temat, poniewa¿ by³am
radn¹ w pierwszej Radzie Miejskiej po
transformacji i wiem ile b³êdów pope³niali-
œmy w dobrej wierze "klepi¹c" nowe uchwa³y
dotycz¹ce spraw z nim zwi¹zanych. Ile razy
trzeba by³o wycofaæ siê z wczeœniej podjêtej
decyzji, która okaza³a siê byæ niezgodn¹ z
prawem. W daleko posuniêtym entuzjazmie
dla dobra mieszkañców, zatwierdziliœmy
póŸnopopo³udniowe sesje rady od godziny
17-tej (¿eby by³o po pracy), które trwa³y cza-
sami do 24-tej. Niejednokrotnie zmêczenie
psychiczne, a nierzadko i fizyczne, dawa³o
niekorzystne rezultaty w koñcowym g³oso-
waniu. Teraz myœlê, ¿e z perspektywy mi-
nionych dwudziestu lat i doœwiadczenia nie-
wykluczone, ¿e i Fiedorowicz i ówczeœni rad-
ni  na  wiele spraw zwi¹zanych z miastem
reagowali by inaczej. Nie chcê powiedzieæ
przez to, ¿e teraz jest ³atwiej, ale na pewno
bardziej uporz¹dkowanie.

Jeden po drugim "sypa³y" siê gubiñskie
zak³ady i niewiele pomog³o ratowanie po-
¿yczkami z kasy miejskiej, w jednej chwili
ludzie zostali bez pracy czyli œrodków do
¿ycia. Ratowali siê handlem, no i co tu du¿o
mówiæ - przemytem przez granicê. Uporz¹d-
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kowanie tego ca³ego ba³aganu nawet w sen-
sie dos³ownym, by³o nie lada wyczynem.
Pamiêtajmy, ¿e nie by³o ¿adnych œrodków
ani unijnych, ani pozarz¹dowych, a i  sa-
morz¹dowych  niewiele.

Wróæmy do wspó³pracy, która w³aœnie
dziêki polityce Fiedorowicza uwa¿aj¹cego za
koniecznoœæ wykorzystania po³o¿enia - roz-
wija³a siê jak nale¿y. Wspó³pracê kontynu-
owa³ równie¿, na prze-
strzeni jednego roku rz¹-
dów (poda³ siê do dymi-
sji), nastêpca Fiedorowi-
cza -W³odzimierz Rogow-
ski, a po nim  burmistrz
Lech Kiertyczak, a ju¿
przy zupe³nie lepszych
mo¿liwoœciach wspólno-
ty Unii Europejskiej do
której weszliœmy 1 maja
2004 r., z rozmachem
rozwija j¹ m³ody, wy-
kszta³cony w Niemczech
(co nie jest bez znacze-
nia na naszym pograniczu) Bart³omiej Bart-
czak. Euromiasto Gubin - Guben ³¹czy nie
tylko otwarty most graniczny, ale tak¿e
wybudowana k³adka na Nysie, uporz¹dko-
wana Wyspa Teatralna - miejsce licznych
imprez polsko-niemieckich. Symbolem po-
partym realiami jest fara do niedawna po-
pularnie zwana katedr¹.

I tu muszê zatrzymaæ siê na chwilê. Przez
ponad 60 lat ruiny koœcio³a porasta³y drze-
wa i krzewy samosiejki. Stanowi³y coraz
wiêksze zagro¿enie, bo dzieci kusi³y swoim
tajemniczym wnêtrzem, a doroœli przeb¹-
kiwali o ukrytym skarbie. Nie by³o te¿ ta-
jemnic¹,  ze w pewnym okresie mojego dy-

rektorowania, kiedy uda³o nam sie "zdobyæ"
s³u¿bow¹ nyskê, w g³ównej nawie fary, po
uporz¹dkowaniu i zrobieniu œcian z pusta-
ków (naturalnie przy pomocy naszego woj-
ska dziêki dowódcy W. Michnowiczowi) na
jakiœ czas gara¿owaliœmy tam nasz pojazd.
Ruiny w miarê potrzeby czyszczono z brzó-
zek (te ros³y najszybciej) i zabezpieczano
otwory ceg³ami. Jeszcze za burmistrza Fie-

dorowicza, razem ze stron¹ niemieck¹, za-
stanawiano siê jak odbudowaæ œwi¹tyniê. I
za co. Zdawa³o siê, ¿e temat nie do ugryzie-
nia. A¿  objawili siê "m³odzi gniewni", któ-
rym nie tylko nie pasowa³y rz¹dy miastem,
ale równie¿ niszczej¹ca coraz bardziej bry-
³a fary. No i za³o¿yli Stowarzyszenie Pro-
Gubin. Byli na tyle skuteczni, ¿e w wybo-
rach 2006 r. siêgnêli po w³adzê w mieœcie.
Wygrali. Chyba po raz pierwszy w historii
Gubina tak licznie zag³osowa³a m³odzie¿.
Wziêli w³adzê w swoje m³ode rêce. Burmi-
strzem zosta³ 28-letni Bart³omiej Bartczak,
przewodnicz¹cym Rady Miasta Leszek
Ochotny, dyrektorem Gubiñskiego Domu

Gubinianie z wizyt¹ w wêgierskim mieœcie Paks.
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nie zabiegi (mo¿e siê mylê, ale z mojej ob-
serwacji wynika³o, ¿e szczególnie z naszej
strony) podtrzymuj¹ce wspó³pracê. Naj-
pierw zgodnie z kierunkiem polityki PRL i
NRD wdra¿aliœmy w ¿ycie tê mi³oœæ. My
gubinianie chêtnie podejmowaliœmy wspó³-
pracê szczególnie wtedy, kiedy u nas kupo-
wa³o siê przydzia³y na kartki. S¹siedzi z
Guben realizowali wspó³pracê wykonuj¹c
odgórne polecenia. Oni zawsze byli karnie
pos³uszni, a ich wolnoœæ osobista zdecydo-
wanie by³a bardziej ograniczona od naszej.
W kontaktach bardzo uwa¿ali na ka¿de
wypowiedziane s³owo, które mog³o obróciæ
siê przeciwko nim.

Kr¹¿y³ nawet w tym czasie taki dowcip:
Dwa psy spotykaj¹ siê na moœcie granicz-
nym. NRD-owski pies biegnie do Polski, a
polski do Niemiec. Ten NRD-owski pyta siê
polskiego: "Po co ty tam biegniesz? - Kie³-
basy pojeœæ, a ty po co do Polski? - A ja lecê
sobie poszczekaæ".

J. "Kaœka" Izdebska

Kultury Janusz Gajda.
W  radzie przewagê sta-
nowili m³odzi, a i w sa-
mym urzêdzie miejskim,
w nowych wydzia³ach,
pojawili siê m³odzi lu-
dzie.

Pamiêtam wieczór
wyborczy, kiedy ju¿ by³o
wiadomo kto wygra, w
kawiarniach, na ulicach
dyskutowano -  jak so-
bie poradz¹ z w³adz¹.
Martwiono siê szczegól-
nie o m³odego burmi-
strza dowcipkuj¹c, ¿e to jego pierwsza pra-
ca.

Niew¹tpliwie o jego powodzeniu w wybo-
rach decydowa³o powo³anie Fundacji Fara
Gubiñska, wraz z ksiêdzem Zbigniewem
Samociakiem oraz Gunterem Quielem. W
tym czasie w s¹siednim Guben (2005 r.)
powsta³o Stowarzyszenie Wspieraj¹ce Od-
budowê Koœcio³a Farnego w Gubinie. Te
dwa podmioty do dziœ wspó³pracuj¹ z sob¹
pragn¹c wspólnie kszta³towaæ przysz³oœæ w
bliŸniaczych miastach Gubin-Guben.

W uporz¹dkowanej i wyremontowanej
farze od wrzeœnia 2008 r. odbywaj¹ siê kon-
certy, spotkania, wyœwietlane s¹ filmy. W
os³onie murów koœcielnych prezentowane s¹
polskie i niemieckie zwyczaje i obrzêdy bo-
¿onarodzeniowe, œwiêci sie jaja wielkanoc-
ne. W sierpniu 2011 r. w murach koœcio³a
farnego po raz pierwszy po 65 latach, nie-
miecka para powiedzia³a sobie sakramen-
talne "tak".

Jak ju¿ pisa³am, na szczêœliwy fina³ przy-
granicznej wspó³pracy z³o¿y³y siê wielolet-

Miêdzynarodowy obóz artystyczny - Gubin 1992 rok.
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Historiê gubiñskiego handlu lat 1989-
1993 nale¿y podzieliæ na:

1) Handel obwoŸny na ulicach dojazdo-
wych do przejœcia granicznego - zrodzi³ siê
spontanicznie. Handel odbywa³ w sposób
¿ywio³owy; kartony, ³ó¿ka polowe, itd. By³
niekontrolowany i zrodzi³ du¿o konfliktów,
sta³ siê równie¿ niebezpieczny dla miesz-
kañców Gubina.

2) Powstaje targowisko przy ul. 3-go Maja
i ul. Drukarskiej. Jest zorganizowane przez
w³adze miasta i w jakimœ sensie kontrolo-
wane przez miasto. Dzia³a od po³owy 1989
do po³owy 1993 roku. Lokalizacja targowi-
ska by³a zak³adana jako tymczasowa.

W tym miejscu nale¿y przypomnieæ ta-
kie fakty jak: swobodne przekraczanie gra-
nicy przez naszych s¹siadów z NRD oraz
zniesienie granicy (XI. 1989 r.) pomiêdzy
RFN i NRD.

3) Powstaje targowisko przy ul. Œl¹skiej
(art. przemys³owe) oraz "obronione" przez
kupców targowisko przy ul. Obr. Pokoju (art.
spo¿ywcze). Targowiska dzia³aj¹ od po³owy
1993 roku do dzisiaj.

Dla przypomnienia tamtych dni:
1.VII.1990 r. powstaje unia walutowa,

która daje naszym s¹siadom "tward¹" wa-
lutê.

3.XI.1990 r. nastêpuje oficjalne zjednocze-
nie Niemiec.

Jak funkcjonowa³y targowiska gu-
biñskie

1) Handel obwoŸny - spontaniczny, tzw.

Gubiñskie
targowiska ,,myd³o i powid³o", podobnie jak Polacy han-

dlowali w Berlinie. Konflikty i ba³agan dla
mieszkañców.

 2) Targowisko przy  ul. 3-go Maja w mia-
rê ,,zorganizowane" pod kontrol¹ miasta. W
tym okresie na targu zaczê³a obowi¹zywaæ
ju¿ TWARDA WALUTA. S¹siedzi nasi w
liczbie kilkunastu tysiêcy odwiedzali targo-
wisko codziennie. Handlowa³a ca³a Polska.
Nale¿y dodaæ, ¿e zadowoleni byli i sprzeda-
j¹cy i kupuj¹cy. Niestety niezadowoleni byli
mieszkañcy Gubina, którzy nie uczestniczyli
w tym ¿ywiole ze wzglêdu na chaos oraz to,
¿e ceny by³y tworzone pod tzw. ,,Niemca".

3) Targowisko przy ul. Œl¹skiej i Obroców
Pokoju ju¿ wczeœniej zorganizowane funkcjo-
nuje do dziœ.

Uwarunkowania
W roku 1989 w Polsce rozpoczê³a siê re-

wolucja, a w NRD ewolucja. W Polsce za³a-
muje siê system gospodarczy i walutowy.
Kapita³u brak, a mamy staæ siê krajem opar-
tym na gospodarce rynkowej, czyli na kapi-
tale. Na dodatek tracimy rynki wschodnie,
a zachodnich nie mamy, tradycyjnie jeste-
œmy z "rêk¹ w nocniku".

W tym czasie Niemcy z NRD z dnia na
dzieñ w sposób ³agodny staj¹ siê posiada-
czami "twardej" waluty,  w zwi¹zku z czym
roœnie zapotrzebowanie na wszelki towar.

Te ww. opisane okolicznoœci wyzwalaj¹ w
gubinianach ogromne zasoby przedsiêbior-
czoœci, inicjatywy i energii. Zjawisko to funk-
cjonuje na zasadzie "bogaty MA biedny
ZDOBYWA". Forpoczt¹ w zdobywaniu ka-
pita³u jest handel, a targowiska s¹ jego
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kwintesencj¹.

Podsumowanie
Targowiska s¹ zagadnieniem ekonomicz-

nym, a ich najwa¿niejszym elementem s¹
ludzie, którzy swoj¹ przedsiêbiorczoœci¹, za-
radnoœci¹ potrafi¹ je stworzyæ i rozwijaæ.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pomocy od pañstwa
Polacy w tamtym okresie nie mieli. Funkcjo-
nowa³a w tym czasie zasada "róbta co chce-
ta", czyli radŸ sobie Polaku sam.

Pozwoli³em sobie na ten artyku³ z dwóch
powodów:

- dla przypomnienia o ludziach, którzy
uczestniczyli w handlu przygranicznym,

-uwa¿am, ¿e temat targowisk gubiñskich
jest na tyle wa¿ny w historii Gubina, ¿e po-
winien byæ opisany przez jego uczestników.

Co pisa³a prasa w tamtych latach
(1989-1993)

Gazeta Lubuska nr 210 z 1990 r. ,,Od-
k¹d w Niemczech zapanowa³a jedna mar-
ka polskie miasta  przygraniczne sta³y siê
mekk¹ handlu obwoŸnego. Nad Odrê i Nysê
œci¹gaj¹ samochodowi handlowcy z ca³ej
Polski. Wiadomo - enerdowcy znad granicy
tu przyje¿d¿aj¹ na zakupy i p³ac¹  dobr¹
walut¹".

Gazeta Lubuska z 27 sierpnia 1990 r.
,,Na normalnej granicy ruch odbywa siê w
obie strony. Zachodnia granica Polski do
normalnych jednak nie nale¿y. Ruch odby-
wa siê w jedn¹ stronê. W  sobotê w Gubinie
by³o kilka tysiêcy Niemców. Mo¿e 5 tys., mo¿e
8 tys. Nikt dok³adnie tego nie  wie".

Gazeta Lubuska z 27 sierpnia 1990 r.

Dziœ to pawilon “Roosmann” i apteki, dalej stoi market “Netto”.
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Wiadomo jest, i¿ podstaw¹ wy¿ywienia
ludzi w naszym kraju w miescie i na wsi
jest pieczywo. O piekarniach wiejskich pi-
szê zaczynaj¹c od Jaromirowic i Chlebo-
wa.

W Jaromirowicach przy ul. D³ugiej 6
znajduje siê piekarnia jeszcze przedwo-
jenna. Historia tej ma³ej wytwórni pie-
czywa siêga lat 30-tych i 40-tych. Po woj-
nie niemiecki w³a-
œciciel piekarni mu-
sia³ opuœciæ dom i
piekarniê. Do akcji
wkroczyli szabrow-
nicy, którzy uszko-
dzili piec piekarni-
czy wycinaj¹c jego
stalowe wnêtrze.
Dom zosta³ znisz-
czony, powybijano
okna zrujnowali
wnêtrze i pod³ogi.

Nie z jednego
pieca ludzie chleb
jedz¹

W 1957 roku opuszczony budynek wraz
z piekarni¹ przez akt nadania osadniko-
wi wojskowemu dosta³ siê w rêce pana
Wróblewskiego. Dom ten sp³aca³ oddaj¹c
pañstwu zbo¿e i swinie, które hodowa³ na
1,5 ha roli.

W 1959 r. piekarnie przejê³a Gminna
Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska”. Wy-
najêta firma ze Œl¹ska wyremontowa³a
piekarniê, a przede wszystkim piec ruro-
wo ceramiczny dwupoziomowy górny i
dolny. W latach 70 tych piekarnia zosta-
³a przez GS opuszczona. Dopiero w 1993
roku piekarni¹ zajê³a siê Alicja Wróblew-
ska, córka p. Antoniego, który pomaga³

Wyremontowany piec w piekarni w Jaromirowicach.

,,Handluj¹cy koczuj¹ w parku. W nocy
ogrzewaj¹ siê przy ogniskach. Obóz cygañ-
ski, a nie ma³e spokojne miasto. Potrzeby
fizjologiczne za³atwiaj¹ na miejscu".

Gazeta Lubuska nr 112 z 1991 r.
,,S¹ wœród nas ró¿ni ludzie: z wykszta³-

ceniem podstawowym i in¿ynierowie, by³e
sprz¹taczki i byli dyrektorzy sporych zak³a-
dów. Chcemy robiæ to co jest po¿yteczne i

przynosi dochód. Czy by³oby lepiej gdyby-
œmy wystawali po zasi³ek dla bezrobotnych".

Zwracam siê do Czytelników, którzy two-
rzyli i uczestniczyli w funkcjonowaniu gu-
biñskich targowisk o wspomnienia, zdjêcia,
dokumenty, które moglibyœmy wykorzystaæ
w kolejnych biuletynach SPZG "Gubin i
Okolice".

Marek Zimol¹g
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Zdjêcie sprzed 1945 r. Piekarz z Jaromirowic z rodzin¹. Z lewej strony
stoi wózek do transportu chleba.

jej do 1998 r. W pie-
cu pali³o siê wêglem
- opowiada pani Ali-
cja, piec nagrzewa-
no do 200 stopni. Na
pocz¹tku piek³o siê
tylko chleb i bu³ki z
m¹ki pszenno ¿yt-
niej na zakwasie,
które sprzedawano
w przydomowym
sklepiku i w Gubi-
nie.

Od 2006 r. asor-
tyment wypieku
zwiêkszono o bu³ki
s³odkie, chleb razo-
wy z ziarnami
(dyni, siemienia s³onecznika i p³atków
owsianych). Od 2010 pani Alicja z powodów
zdrowotnych wydzier¿awi³a piekarniê panu
Damianowi Stochmia³ z ¯ytowania. Piekar-
niê obs³uguje od 4-5 piekarzy. Pracuj¹ prze-
wa¿nie w nocy.

W Chlebowie po wojnie piekarni¹ zaj¹³ siê
pan Szczukowski. Jego wypieki dociera³y do
mieszkañców £omów Kosarzyna i  Hojnej  W

domu przy piekarni znajdowa³ siê sklep. O
dalszych losach piekarni opowiada córka pani
Jab³oñskiej. W 1959 r. piekarnie po panu
Szczukowskim przejêli pañstwo Janina i Ste-
fan Jab³oñscy, którzy wypiekiem chleba i
bu³ek zajmowali siê do 1968 r. PóŸniej w
miejsce sprzeda¿y chleba powsta³ sklep spo-
¿ywczy. Piekarniê zlikwidowano.

Jadwiga Warzyñska
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W historii powojennej Gubina, na przestrze-
ni lat 1945-2018, zaistnia³o szeœæ zak³adów fo-
tograficznych. Pierwszym by³ zak³ad przy ul.
Œwierczewskiego 4 (obecnie ul. Szkolna) o szum-
nej nazwie "Foto  Styl". Dziœ mieœci siê tam
zak³ad fryzjerski pani Ireny Jêdrzejczyk. Foto-
graf Aleksander Brzeziñski mia³ wspólnika -
nieznanego mi z imienia - o nazwisku Adam-
ski. To oni robili pierwsze zdjêcia z I. Komunii

Œwiêtej w 1946 roku i wiele innych, niektóre
znalaz³y siê w albumie "Gubinianie" (SPZG
2016). Mieli oni motocykl z koszem, którym "roz-
je¿d¿ali" siê po okolicznych wsiach szukaj¹c
klientów, co spowodowa³o zainteresowanie siê
nimi ówczesnych s³u¿b bezpieczeñstwa (UB,
WOP). Jako niepewni politycznie, byli szyka-
nowani, w efekcie, w koñcu lat 40. ub. wieku

Gubiñskie zak³ady
fotograficzne

zmuszeni zostali do opuszczenia Gubina.
Gubin zosta³ bez fotografa, jakiœ czas zdjêcia

legitymacyjne jak i inne prace wykonywano w
Kroœnie Odrzañskim, b¹dŸ w Zielonej Górze,
co by³o bardzo uci¹¿liwe.

Drugim fotografem by³ Henryk Lange (1905-
1976) który przyby³ do Gubina z ¿on¹ Jadwig¹
(1912-1968) i synami Bohdanem  i Zbigniewem
w 1950 roku z Warszawy. Zak³ad o nazwie "Foto
Warszawa" otworzy³ przy ulicy Œl¹skiej 21. Tam
mo¿na by³o sobie zrobiæ zdjêcie np. w "podko-
wie". Zak³ad przetrwa³ do roku 1960 . Ma³¿eñ-
stwo Lange z synem Bohdanem (1937-1998)
pochowani s¹ na Cmentarzu Komunalnym w
Gubinie, ¿yj¹cy syn Zbigniew mieszka aktual-
nie w Warszawie.

Trzeci zak³ad, to otwarty w 1955 roku "Foto
Atelier" Tadeusza £uczyñskiego (1924-1990)
przy ulicy Grunwaldzkiej 2, obecna nazwa -

Fotograf Aleksander Brzeziñski.

Foto Henryk Lange.
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"Foto Studio". Po œmierci w³aœciciela w 1990 roku
zak³ad przejê³a jego ¿ona El¿bieta (z.d. Woœ ) i
prowadzi go do dzisiaj, wspomagana przez ziêcia -
Ireneusza Balczyñskiego. Zak³ad jest najd³u¿ej
dzia³aj¹cym w powojennym Gubinie, œwiadcz¹-
cym us³ugi ju¿ 63 lata. Obszerniej pisano o nim w
"Wiadomoœciach Gubiñskich" numer 12/2006.

Czwarty zak³ad - bez nazwy - przy ulicy Œwier-
czewskiego 12 (Szkolna) otworzy³ w 1958 roku
Wac³aw D¹browski, repatriant ze Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, z tzw. "drugiej repatriacji" w 1957
roku. Rodzina D¹browskich przyjecha³a z Dub-
na na Ukrainie. Wac³aw (1931) by³ fotografem w
miejscowym domu kultury, ¿ona Raisa (1932)
by³a pielêgniark¹ w szpitalu, dzieci to : Lolaia
(1953), Aleksander (1955) i Alina (1958) urodzo-
na ju¿ w Polsce. Zak³ad prosperowa³ stosunko-
wo krótko, bo do 1962 roku, kiedy to Wac³aw
D¹browski uleg³ wypadkowi na motocyklu przy-
wiezionym z Dubna. W nastêpstwie wypadku
chorowa³ i zmar³ w 1964 w wieku 33 lat. Pocho-
wany na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.

Za³o¿ycielem pi¹tego zak³adu by³ Walerian
Franke (1931-2001). Pracowa³ w spó³dzielni fo-

tograficznej w Zielonej Gó-
rze, a po jej rozwi¹zaniu
przyjecha³ z ¿on¹ Ann¹
(1933-2016) i synem Zdzi-
s³awem do Gubina w 1958
roku i otworzy³ zak³ad przy
ulicy Wyspiañskiego 24,
przeniesiony póŸniej na uli-
cê Chopina 2. Tu dzia³a do
dzisiaj - a to ju¿ 60 lat - pod
niezmienion¹ nazw¹ "Foto-
Franke". W³aœcicielem po
œmierci Anny Franke w
roku 2016 zosta³ Zdzis³aw

Franke, który zawodu fotografa uczy³ siê od ro-
dziców.

Ostatnim, szóstym zak³adem, by³ "Foto
Expres" przy ulicy Obroñców Pokoju 3 w oficy-
nie. Zosta³ otwarty przez ma³¿eñstwo Czes³awê
i Tadeusza £ysakowskich przyby³ych w 1970
roku ze Stargardu Gubiñskiego. Zak³ad w tym
miejscu dzia³a³  przez 10 lat. Zmienili siê czêœcio-
wo w³aœciciele, którymi zostali: Czes³awa £ysa-
kowska-£ojko i Jerzy £ojko. W 1980 roku za-
k³ad przeniesiono na ulicê Chopina 4a, gdzie
œwiadczono us³ugi do 1992 roku. Aktualnie w
miejscu tym dzia³a "Atelier Urody".

A. Leda

Przed zak³adem fotograficznym pana £uczyñskiego.

Anna i Walerian Franke.
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Friedrich Wilhelm Wolf by³ bratem Car-
la Samuela Augusta  i wspó³w³aœcicielem
fabryki przy ulicy Lindengraben 16, póŸniej
30 (dziœ ul. Roosevelta).

Oficjaln¹ nazw¹ firmy od 1847 roku by³o:
„BRACIA WOLF”.

Carl Samuel August pozosta³ w zak³adzie
przy ulicy Lindengraben. Natomiast Wil-
helm Wolf zbudowa³ w roku 1858 roku na
prawym brzegu Nysy nowy, nowoczesny
zak³ad w³ókienniczy. Od chwili rozpoczêcia
produkcji u¿yto maszyn parowych.  Wypro-
dukowane materia³y osi¹ga³y wysok¹ jakoœæ
i  szybko œwiatow¹ renomê. Pod nazw¹
„Gwiezdne sukna” trafia³y na rynek. Wil-
helm Wolf przyczyni³ siê swoimi wyrobami
do uznania miasta Guben, miastem mate-
ria³ów p³aszczowych. Wyroby sta³y siê kon-
kurencyjne dla angielskich wyrobów p³asz-
czowych. Nastêpc¹ Wilhelma zosta³ jego syn
Adolf, który prowadzi³ zak³ad zgodnie z za-
³o¿eniami ojca. Adolf Wolf by³ nie tylko do-
brym kierownikiem zak³adu, ale czyni³ wie-
le na rzecz miasta Guben. Gdy miasto po-
trzebowa³o wiêkszych pomieszczeñ dla miej-
skiego muzeum Adolf Wolf w³¹czy³ siê w
1909 roku w budowê nowego muzeum ofe-
ruj¹c sumê 50 tysiêcy marek. W uznaniu
za ten czyn nadano mu tytu³ „Królewski
Radca”. Uroczyste otwarcie Muzeum nast¹-
pi³o 4 lutego 1913 roku i jeszcze w tym sa-
mym roku pan „Radca Królewski” ofiaro-
wa³ œrodki na fontannê  „ch³opca z ryba-
mi”, umieszczon¹ po prawej stronie wejœcia

Zak³ady
w³ókiennicze
Wolfa

do Muzeum.
Dla potrzeb wojska w 1917 roku zdemon-

towano dzwony z koœcio³a farnego. Piêæ lat
póŸniej odlano nowe dzwony, najwiêkszy
dzwon sfinansowa³ w³aœciciel zak³adów
w³ókienniczych Ernst Carl Lehmann, ma³y
dzwon –  Adolf Wolf. Miasto Guben w uzna-
niu dla Adolfa Wolfa postawi³o kamieñ na
wzgórzach gubeñskich z jego nazwiskiem.
Kamieñ znajduje siê tam do dziœ, zosta³
przewrócony i le¿y w zaroœlach. Adolf Wolf
zmar³ w 1931 roku. Jego synowie Werner i
Erich przejêli fabrykê. W 1935 roku wed³ug
posiadanych dokumentów produkowano
wysokiej klasy materia³ na p³aszcze mêskie
letnie i zimowe oraz materia³y ubraniowe
na potrzeby fabryk w kraju kraj i na eks-
port, tak¿e dla wojska i mieszkañców. W tym
miejscu nale¿y wspomnieæ, ¿e Erich Wolf
wybudowa³ willê na Wzgórzu Kaminskyego,
która znana by³a nie tylko w Guben, ale i w
Stanach Zjednoczonych. W muzeum Sztu-
ki Nowoczesnej w Nowym Jorku znajduje
siê zdjêcie willi pokazywane tak¿e podczas
ró¿nych wystaw.  Interesuj¹ce jest to, ¿e
Erich Wolf o¿eni³ siê z El¿biet¹ z domu Wil-
ke. By³a ona ostatni¹ w³aœcicielk¹ fabryki
kapeluszy CG Wilke.

W czasie dzia³añ wojennych po¿ar w fa-
bryce Wolfa zniszczy³ tylko dwa budynki,
w pozosta³ych mo¿na by³o natychmiast
wznowiæ produkcjê. Jednak z rozkazu woj-
skowych w³adz sowieckich nast¹pi³ demon-
ta¿ urz¹dzeñ fabrycznych. W tym celu zbu-
dowano tory kolejowe od fabryki do Gubin-
ka, by transportem kolejowym wywieŸæ zde-
montowan¹ czêœæ urz¹dzeñ. By³ to koniec
zak³adów w³ókienniczych Wolfa. Co praw-
da dalszej dzia³alnoœci nie mogli by prowa-
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dziæ w³aœciciele niemieccy bowiem zmieni-
³y siê granice pañstwowe.

Po wojnie czêœæ budynków s³u¿y³a Zak³a-
dom Obuwniczym powsta³ym w 1956 roku,
nastawionym na produkcjê obuwia dzieciê-
cego i m³odzie¿owego.  W drugiej czêœci bu-
dynków powsta³y Zak³ady Odzie¿owe Go-
flan, które specjalizowa³y siê  w produkcji
p³aszczy i kurtek mêskich.

Materia³y Ÿród³owe:

Historia miasta Guben
Guben miasto i okolice przed 1945 rokiem
Ksiêga miasta Guben
Guben „Per³a Dolnych £u¿yc – tom II
Manuskrypty  Ericha Mullera
Wokó³ grubej wie¿y – wydanie specjalne, II
Wokó³ grubej wie¿y, wydanie specjalne IV
Wokó³ grubej wie¿y – zeszyt 55
Gubeñskie listy ojczyŸniane
Gubeñski kalendarz ojczyŸniany        1963, 1972 ,1978,

1982 , 1983 , 1992 ,
Wykazy mieszkanców 1866
Adresy i ksiêgi mieszkañców miasta Guben  1904 , 1914 ,

1920 , 1925 , 1928 , 1930 , 1933, 1939

Na pó³kê czytelni MBP w Gubinie trafi³a
ksi¹¿ka "To¿samoœæ i pamiêæ pogranicza
polsko-niemieckiego". Autorka, Aleksandra
Binicewicz, jest absolwentk¹ naszego li-
ceum z roku 2009 (obecnie doktorantka In-
stytutu Kulturoznawstwa UAM w Pozna-
niu). Publikacja to owoc blisko czteroletniej
pracy autorki nad grantem przyznanym Jej
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿sze-
go w ramach programu Diamentowy Grant.
W jej powstanie byli zaanga¿owani nasi
uczniowie (m.in. W. Siwik), a tak¿e absol-
wenci (m.in. F. Kaczmarek, K. Winiszew-
ski, kilkoro uczniów z klasy politechnicznej,
III b z roku 2017). Autorka podkreœla³a, ¿e
tym samym stali siê jej wspó³autorami.
Ksi¹¿ka jest godna polecenia, poniewa¿:
pokazuje wspó³czesne, wnikliwe spojrzenie
na pogranicze polsko- niemieckie, ukaza³a
siê w wersji polsko- i angielskojêzycznej,
zosta³a wydana przez Cambridge Scholars

Publishing.
Ksi¹¿ka analizuje zagadnienia zwi¹zane

ze wspó³czesnoœci¹ i pamiêci¹ na pograni-
czu polsko-niemieckim - z³o¿ony, wielowy-
miarowy obszar kulturowo-geograficzny.
Pierwsza czêœæ ksi¹¿ki, która koncentruje
siê na problemach wspó³czesnych, podzie-
lona jest na trzy czêœci: cia³o teoretyczne,
zapisy rozmów z mieszkañcami pogranicza
zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ spo³eczn¹
oraz zapisy warsztatów i rozmów, które
zgromadzi³y nastoletni mieszkañcy pogra-
nicza. Œcis³a wspó³praca z mieszkañcami
dwóch miast przygranicznych zaowocowa-
³a kilkoma interesuj¹cymi spojrzeniami na
pogranicze, które postrzegane s¹ jako prze-
strzeñ fizyczna, a tak¿e przestrzeñ umys³o-
wa, intymna, bliska, a czasem frustruj¹ca,
podlegaj¹ca przemianom mikro- i makro
skali. W tej ksi¹¿ce pogranicza s¹ ogl¹dane
z tych dwóch perspektyw. Mikroskalê okre-
œlaj¹ indywidualne doœwiadczenia miesz-
kañców pogranicza, a makroskalê - ramy
instytucjonalne ustanowione w celu budo-
wy zintegrowanej wspólnoty na granicy.

Gratulujemy Pani Oli autorskiego debiu-
tu.(red.)

"To¿samoœæ i
pamiêæ pogranicza
polsko-
niemieckiego".
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Awi¿eñ Antoni (ur. 1926 zm. 2015)
Awi¿eñ Emilia z d. Koz³owska (ur. 1923 zm.
2014)
Birycka Maria z d. JaŸwiñska (ur. 1938)
Bistu³añska Barbara z d. Mielnik (ur. 1912
zm. 2002)
B³achuta Anna z d. Czybir (ur. 1955)
B³aszkowska Antonina (ur. 1933 zm. 2005)
B³aszkowska Maria (ur. 1926 zm. 1999)
B³a¿ewicz Stanis³aw (ur. 1927 zm.2015)
Bodnar Anna z d. Lachman (ur. 1921 zm.
2006)
Bodnar Edward (ur. 1940)
Bodnar Stanis³aw (ur. 1914 zm. 2001)
Bogner Anna z d. Pa³êga (ur. 1924 zm. 2004)
Bohdziewicz Genowefa z d. Strupiñska (ur.
1916 zm. 2011)
Bubieñ Leokadia (ur. 1922 zm. 1990)
Bubieñ Maria (ur. 1925 zm. 1999)
Chmielenko Kazimierz (ur. 1943)
Chmielenko W³adys³aw (ur. 1937 zm. 2014)
Chmielewski Józef (ur. 1937)
Chodykin Aniela z d. Jakimowicz (ur. 1932
zm.2012)
Chodykin Kazimierz (ur. 1933, zm. 2007)
Chojecka Weronika z d. Saniuk (ur. 1925
zm. 2004)
Cieœlak Helena z d. Drozd (ur. 1934)
Ciszewska Janina z d. Kwacz (ur. 1930  zm.
2009)
Cybulski Józef (ur. 1944  zm. 2013)
Czapran Katarzyna z d. Zdobylak (ur. 1913
zm. 2000)

Czarnecka Wies³awa z d. Unicka (ur. 1915)
Czeka³a Leonarda z d. Strupiñska (ur.1934
zm. 2007)
Czepelewski Grzegorz (ur. 1939  zm. 2005)
Czepelewski Józef (ur. 1936)
Czybir Albert (ur. 1923  zm. 1992)
Czybir Hubert (ur. 1916 zm. 1994)
Czybir Janina z d. Januszewska (ur. 1927
zm. 1991)
Czybir Józef (ur. 1952)
Damuæ Józefa z d. Grzyb (ur. 1911 zm. 2003)
Damuæ Stanis³aw (ur. 1947)
Daszkiewicz Leonarda z d. Cybulska (ur.
1926  zm. 2009)
Dobrzañski W³adys³aw (ur. 1928  zm. 2006)
Downar Albert (ur. 1935)
Dreczka Franciszka z d. Bukat (ur. 1931 zm.
2006)
Drozd W³adys³aw (ur. 1943 zm. 1998)
Drzyma³a Irena z d. Rogielska (ur.1932)
Fickowicz Barbara z d. Skrobotun (ur. 1910
zm. 2007)
Filmanowicz Kamila (ur. 1920  zm. 2007)
Fr¹czyk Helena z d. £ozowska (ur. 1939)
Gajewska Marianna z d. Bobowik i (ur. 1927
zm. 2001)
Gregorska Eugenia z d. Paszkiewicz I (ur.
1929)
Gregorski Boles³aw (ur. 1926)
Grygorowicz Alfons (ur. 1917 zm. 2002)
Grygorowicz Helena z d. Awguæ (ur.1922
zm.2011)
Grzesiak Józef (ur. 1927 zm. 1993)

Cz³onkowie Ko³a Sybiraków w Gubinie
W nawi¹zaniu do artyku³u Haliny Bartkiewicz "Wspomnienie o Julianie ¯ywickim

Sybiraku z Gubina"  z poprzedniego numeru biuletynu (marzec 2018) poni¿ej publikuje-
my listê c³onków Ko³a Sybiraków w Gubinie:
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Hajkowicz Ireneusz (ur. 1937 zm. 2004)
Hajkowicz Tadeusz (ur. 1940 zm. 2012)
Harasimczyk Waleria z d. Czybir (ur. 1950)
Heliñska Zofia z d. Drozd (ur. 1931)
Hendzelak Lucjan (ur. 1933 zm. 2003)
Ho³ownia Helena z d. Kita (ur. 1930 zm.
1990)
Jab³oñska Janina z d. Bobrowic (ur. 1926
zm. 1994)
Jasinowska Janina z d. Hajkowicz (ur. 1930)
Jeziorek Zofia z d. Grzesiak (ur. 1920 zm.
2007)
JóŸwiak Teresa z d. B³aszkowska (ur. 1931
zm. 2009)
JóŸwin Józefa z d. £obocka (ur. 1939  zm.
2011)
Jutrzenka Aleksander (ur. 1933  zm. 2006)
Kaczmarczyk Leokadia z d.-Rorrrañettk-
(ur. 1939)
Kalchert Weronika z d. Bober (ur. 1921  zm.
2010)
Kamaszko Zygmunt (ur. 1930)
Kapustionyk Janina z d. Supe³ (ur. 1928)
Kargiñska Krystyna z d. Tobocka (ur. 1943)
Kobylañska Emilia z d. Koœciuk (ur. 1928
zm. 2014)
Koleœnik Irena z d. Naumiec (ur. 1938)
Ko³aszewski Marian (ur. 1935  zm. 2000)
Ko³odziejska Janina z d. Motyka (ur.1937)
Komarczuk Maria z d. Strychalska (ur. 1927
zm. 2009)
Konradowska Janina z d. Kury³o (ur. 1941)
Koñczyk Mieczys³aw (ur. 1929 zm. 2007)
Kopeæ Henryk (ur. 1931 zm.2013)
Kopeæ Irena z d. Jakszta (ur.1934)
Korkus Feliks (ur. 1927  zm. 2000)
Korkus Florian (ur. 1929)
Korkus Zofia z d. Palto (ur. 1930  zm. 2014)
Korsak £ucja z d. Czepelewska (ur. 1924

zm. 2001)
Korsak Regina (ur.1937)
Korsak Ryszard (ur. 1936, zm. 2005)
Korsak Zbigniew (ur. 1933, zm. 1999)
£omoæ Genowefa z d. Szyk (ur. 1927)
Marczakiewicz Czes³aw (ur. 1923 zm. 2011)
Maœcienica Alina z d. Drozd (ur. 1929 zm.
2011)
Maœcienica Emilia z d. ̄ ebrowska (ur. 1899
zm. 1997)
Maœcienica Mieczys³aw (ur. 1927 zm. 2002)
Maœcienica Stanis³aw (ur. 1936, zm. 2008)
Maœcienica Stefania z d. Grzesiak (ur. 1921
zm. 2014)
Matusiewicz Teresa z d. Damuæ (ur.1933 zm.
2004)
Matuszak Stanis³awa z d. Bandur (ur. 1929
zm. 2011)
Maz Genowefa z d. Misiuk (ur. 1928 zm.
2013)
Mazurek Adela z d. ¯ywicka (ur.1928)
Miciak Maria z d. Antonow (ur. 1942)
Michalak Genowefa z d. Durys (ur. 1935 zm.
2003)
Michnowicz Czes³aw (ur. 1930 zm. 2013)
Mielcarek Anieia z d. Najdzie (ur. 1922 zm.
1993)
Misiuk Regina z d. Strupiñska (ur.1922)
Miszkiel Edward (ur. 1933 zm. 1997)
101. Mrowieæ Zofia z d. Jureko (ur. 1920
zm. 2000)
Naumiec Maria (ur. 1918 zm. 2010)
Naumiec Maria z d. Wojtko (ur. 1929)
Naumiec Stanis³awa (ur. 1924 zm. 2015)
Niemczyk Salomea z d. Rogielska (ur. 1940)
Nitkowska Zofia z d. Czepelewska (ur. 1926
zm. 1997)
Odyniec Helena z d. Chodykin (ur.1934)
Odyniec Józef (ur. 1935 zm. 1993)
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Olaszek Maria (ur. 1928 zm. 2003)
Olaszek Stefania z d. Lenkiewicz (ur. 1935)
Olaszek Zdzis³aw (ur. 1925)
Orze³ Anna z d. Solska (ur. 1921 zm. 1992)
Orze³ Ryszard (ur. 1944)
Osika Jan (ur. 1910 zm. 1994)
Ostaszewski Roman (ur. 1936 zm. 1994)
Ozierski Franciszek (ur. 1932 zm. 2001)
Pacewicz Ludmi³a z d. Misiuk (ur. 1952)
Paszkiewicz Helena z d. Szuszko (ur. 1930)
Paszkiewicz Miros³aw (ur. 1931 zm. 2004)
Paszkiewicz Serafin (ur. 1924  zm. 1994)
Patrzykowska Anna (ur. 1923 zm. 2000)
Paw³owska Antonina z d. Jasiñska (ur. 1936)
Paw³owska Klementyna z d. Wierzan (ur.
1925 zm. 2004)
Paw³owska Stefania z d. Pa³êga (ur. 1920
zm. 2010)
Pi³at Kazimierz (ur. 1929 zm. 1994)
Polakiewicz Maria z d. Dubowik (ur. 1904
zm. 1993)
Polañska Bronis³awa (ur.1934 zm.2005).
Polañski Mieczys³aw (ur. 1939)
Prokopowicz Teresa z d. Korkus (ur. 1932
zm. 2009)
Przyby³ Maria z d. Rabcewicz (ur.1944)
Rakewicz W³adys³awa  (ur. 1908 zm. 1990)
Recki Lech (ur. 1941 zm. 2009)
Riker Natalia z d. Kwiñciñska (ur. 1927)
Pacewicz Ludmi³a z d. Misiuk (ur. 1952)
Paszkiewicz Miros³aw (ur. 1931 zm. 2004)
Paszkiewicz Serafin (ur. 1924 zm. 1994)
Patrzykowska Anna (ur. 1923 zm. 2000)
Paw³owska Antonina z d. Jasiñska (ur. 1936)
Paw³owska Klementyna z d. Wierzan (ur.
1925 zm. 2004)
Paw³owska Stefania z d. Pa³êga (ur. 1920
zm. 2010)
Pi³at Kazimierz (ur. 1929 zm. 1994)

Polakiewicz Maria z d. Dubowik (ur. 1904
zm. 1993)
Polañska Bronis³awa (ur.1934 zm.2005).
Polañski Mieczys³aw (ur. 1939)
Prokopowicz Teresa z d. Korkus (ur. 1932
zm. 2009)
Przyby³ Maria z d. Rabcewicz (ur.1944) 1
Rakewicz W³adys³awa z d. Kabelis (ur. 1908
zm. 1990)
Recki Lech (ur. 1941 zm. 2009)
Riker Natalia z d. Kwiñciñska (ur.1927)
Strupiñski Leopold (ur. 1929 zm. 1996)
Supe³ Franciszka z d. Mickiewicz (ur. 1904
zm. 2001)
Szkudlarek Helena z d. Strupiñska (ur. 1920
zm. 2008)
Talkowska Anna z d. Kitowicz (ur. 1920 zm.
2007)
Tokarz Stefania z d. Karwecka (ur. 1938 zm.
2014)
Tomczak Maria z d. Kopeæ (ur. 1934 zm.
2014)
Trzaskowska Maria z d. Kondratowicz (ur.
1926)
Wawrzyniak Micha³ (ur. 1931 zm. 2011)
W¹sik Jadwiga z d. Awdziej (ur.1936 zm. 2015)
Wiœniewski Henryk (ur. 1930 zm. 2007)
Wojtkumska Helena z d. Szyk (ur.1925)
Wo³odŸko Helena z d. Muszyñska (ur. 1935)
Wróblewska Stanis³awa z d. Rogo¿a
(ur.1925)
Zapaœnik-Staszewska Maria z d. Zapaœnik
(ur. 1933)
Zaradzka Wanda z d. Miko³ajczyk (ur. 1921
zm. 2000)
Zdebska Halina z d. Korkus (ur. 1934).
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Ci, co odeszli ...

Józef Wilczek
Urodzi³ siê

19 wrzeœnia
1931 roku w
Z d z i e s z o w i -
cach, pow.
Strzelce Opol-
skie. Po ukoñ-
czeniu szko³y
powszechne j
uczêszcza³ do
T e c h n i k u m

Koksowniczego. Pracê podj¹³ 1 wrzeœnia
1950 r. w Zasadniczej Szkole Koksowni-
czej w Zdzieszowicach jako nauczyciel, a
póŸniej jako dyrektor. W szkole tej praco-
wa³ do 31 sierpnia 1955 r. Zosta³ przenie-
siony do Zasadniczej Szko³y Zawodowej we
Wschowie na stanowisko dyrektora. Funk-
cjê t¹ pe³ni³ od 1.09. 1955 r. do 31.03.1959
r. Z dniem 1 kwietnia 1959 r. zosta³ dyrek-
torem Zasadniczej Szko³y Zawodowej i
Technikum Odzie¿owego w Gubinie przy
ul. Wyspiañskiego 14. Pracuj¹c doskonali
swoje umiejêtnoœci, koñczy Studium Na-
uczycielskie i podejmuje studia na Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Gdañsku na Wy-
dziale Humanistycznym. Koñcz¹c uzyska³
tytu³ magistra pedagogiki. Rozwijaj¹ce siê
zak³ady odzie¿owe i obuwnicze potrzebuj¹
fachowców .Przed rad¹ pedagogiczn¹ i dy-
rekcj¹ szko³y zaistnia³a potrzeba zwiêksze-
nia iloœci miejsc, a wiêc rozbudowa szko³y.
Uda³o siê pozyskaæ budynek przy ul. Bole-
s³awa Chrobrego w którym po remoncie i

przygotowaniu w grudniu 1961 r. umiesz-
czono warsztaty odzie¿owe i czêœæ warsz-
tatów metalowych oraz internat z 80. miej-
scami i sto³ówk¹ tam te¿ urz¹dzone zostaj¹
pracownie technologii i rysunku zawodo-
wego dzia³u odzie¿owego. Zniszczony bu-
dynek g³ówny przy ul. Rac³awickiej 1 po
remoncie zosta³ oddany do u¿ytku 1 wrze-
œnia 1968 r. Dziêki ogromnemu zaanga¿o-
waniu i zapobiegliwoœci dyrektora szkole
przywrócono budynki, które w sposób wi-
doczny poprawi³y warunki pracy uczniów
i nauczycieli. Wiele uwagi poœwiêca³ wspó³-
pracy z rad¹ pedagogiczn¹, w tym organi-
zacji procesu samokszta³ceniowego i pra-
cy z nauczycielem rozpoczynaj¹cym pracê.
Stwarza³ warunki sprzyjaj¹ce rozwojowi
zawodowemu pracowników, ich doskona-
leniu. Bardzo dobrze uk³ada³a siê wspó³-
praca z Zak³adami Odzie¿y i Obuwia. Za-
k³ady wspiera³y szko³ê pomagaj¹c w do-
posa¿eniu pracowni warsztatów szkolnych.
Uczniowie mogli odbywaæ praktyki i do-
skonaliæ swoje umiejêtnoœci. Od 1 grudnia
1975 r. pracowa³ w Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych. Za pracê zosta³ nagrodzony
nagrodami Kuratora i uhonorowany od-
znaczeniami regionalnymi i pañstwowymi
w tym Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. J. Wilczek
kocha³ pracê pedagogiczn¹, by³ wspania-
³ym organizatorem ¿ycia m³odzie¿y i gro-
na pedagogicznego. Zmar³ 17 lipca 1978
r., pochowany na Cmentarzu Komunalnym
w Gubinie.

W. Rogowski i S. Turowski
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...

(na podstawie informacji UM Gubin)

Marzec 2018
Æwirko Genowefa l. 88, Jans Alicja l. 62, Kamiñski Edward l. 70, Kowalska Ja-

dwiga l. 69, Lonzer Halina l. 83, Maæków Eugeniusz l. 63, Olejnik Czes³aw l. 58,
Orliñski Zdzis³aw l. 63, Paul Irena l. 63, Ptaszyñski S³awomir l. 49, Rakociñska
Joanna l. 44, Smyka³ Irena l. 59, Szczeœniak Sylwester l. 69, Œwi¹tkowska Michali-
na l. 88, Witkowski Czes³aw l. 88, Wosiek Danuta l. 84.

Kwiecien 2018
Gra¿ewicz Marian l. 67, Kirszewska Jadwiga l. 94, Ko³odziejczyk Pelagia l. 95,

Kozakiewicz Danuta l. 60, Kurdyban Maria l. 76, Maciejewska Krystyna l. 92,
Malinowska Zofia l. 80, Ma³olepsza Jadwiga l. 65, Nawrocka Anna l. 57, Sadkowski
Zbigniew l. 70, Szczur W³adys³aw l. 82, Szymoniak Waleria l. 92, Tulis Krystyna l.
69, ¯ak Irena l. 66.

Maj 2018 (do 24 maja)
B¹ba³a Tadeusz l. 58, Borejko Marian l. 71, Chrz¹szcz Aniela l. 76, Januszewski

Stanis³aw l. 58, Mania Halina l. 79, Miêkisiak Jan l. 84, Obczyñski Andrzej l. 57,
Roszak Rajmund l. 70, Szymañska Halina l. 66, Œmietañska Jadwiga l. 80.

Bugaiskiœæ
Bugaiski

W Gubinie przed laty ...

Nieistniej¹cy sklep przy granicy - na zdjêciu panie: Chodasiewicz, Taberska i Kamiñska.
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Jan Skóra
zaprasza -
koncerty w Farze

9 czerwca 2018 godz. 16.00
- fara pl. Œw. Jana Paw³a II - Je-
rzy Garniewicz z Przytocznej -
Muzyka i wileñskie œpiewanie
(sponsor Jerzy Iwaniec);

16 czerwca 2018 - ZAPRA-
SZAM NA ŒWIÊTO CHLEBA W
CHLEBOWIE

24 czerwca 2018 godz. 16.00
- Tadeusz Kolasiñski na winnicy
Miros³awa Milewicza ul. Kreso-
wa;

30 czerwca 2018 godz. 16.00
fara pl. Œw. Jana Paw³a II -
"£u¿yczanki" z Danut¹ Kaczma-
rek;

7 lipca 2018 godz. 16.00 fara
pl. Œw. Jana Paw³a II - "Senio-
renchor" Guben i Danuta Kacz-
marek;

PRZERWA WAKACYJNA do 11 sierpnia;

11 sierpnia - 18 sierpnia - 25 sierpnia - 8 wrzeœnia - 15 wrzeœnia - 22 wrze-
œnia - 29 wrzeœnia godz. 16.00 fara pl. Œw. Jana Paw³a II - Anita Tomiakowska,
Marek Kotowicz i wielu, wielu innych….


