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Przyjaciele Ziemi Gubiñskiej
podsumowali kolejny rok

Za sto³em prezydialnym cz³onkowie zarz¹du. Od lewej: T. Buczek, honorowy prezes J.
Czabator, S. Bilicz, S. Pilaczyñski, prowadz¹ca zebranie G. Bartkowiak, U. Kondracik i
U. Matuszczak.

Zgodnie ze statutem zakończyła się kadencja zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół
Ziemi Gubińskiej 2015-2019. W związku z tym, członkowie spotkali się by
podsumować ten czas i wybrać władze na kolejną kadencję.
Zebranych powitał ustępujący prezes Stefan Pilaczyński. Chwilą ciszy
upamiętniono zmarłego w grudniu członka Olega Sanockiego. Przewodniczenie
zebraniu przejęła Grażyna Bartkowiak. Po dopełnieniu wszelkich niezbędnych
formalności i obowiązujących czynności rozpoczęto realizację przyjętego porządku.
Prezes przekazał obszerną informację o realizacji zadań jakie zaplanowano w
mijającej kadencji. Mówił o sukcesach, ale nie zapomniał o porażkach. Ciągle
dużym, a nawet coraz większym problemem są warunki w jakich funkcjonuje Izba
Muzealna i Sala Wojskowa. Korytarz nie remontowany od dziesięcioleci chluby
nie przynosi. Stan instalacji, stolarki okiennej i ogrzewania liczących ponad 100 lat
trąci coraz to mniejszym optymizmem. No i wysokie III piętro. Nadziei na zmianę tej
sytuacji nie widać. Na szczęście jest wiele wydarzeń optymistycznych, dobrze
funkcjonuje Izba Muzealna, informacje zgromadzone w stowarzyszenia są pomocne
mieszkańcom, a wydawnictwa cieszą się dużym powodzeniem. Powiedział także
m.in.: …Pomimo tego nie zniechęcamy się i choć często resztkami prowadzimy
działalność. W dalszym ciągu ukazuje się kwartalnik "Gubin i Okolice".
Przygotowywany jest aktualnie 45 numer tego czasopisma wydawanego w 200
egz. i rozsyłany na 150 adresów mailowych. Duża zasługa zespołu redakcyjnego
do którego - na szczęście redaktora naczelnego - dołączają nowi piszący.
Szczególnie dziękuję: Kazimierze Kędzierskiej Urszuli Kondracik, Jadwidze
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Warzyńskiej, Zenonowi Pilarczykowi, sympatykowi SPZG Tadeuszowi Lechowi,
Jerzemu Czabatorowi, Adolfowi Ledzie, Edmundowi Rodziewiczowi.
Wielokrotnie wspominano o tym, że siłą naszego działania są publikacje.
Każdego roku - od jakiegoś czasu - ukazuje się publikacja albumowa w dużym
formacie. Mamy za sobą album "Gubinianie", "Gubińskie Vademecum". W końcu
ubiegłego roku, przed świętami Bożego Narodzenia, ukazał się album
fotograficzno-wspomnieniowy pt. :"Zakład Obuwia w Gubinie 1956-1997".
Uważam, że tego typu działania powinny być kontynuowane. Jaki następny
tytuł? Nie mam dziś pojęcia. Wsparciem w wydawaniu publikacji wszelakich i
możliwość realizacji wielu przedsięwzięć są wpływy z tytułu 1% od podatku. Za
rok 2017 (wpływ lipiec 2018) wpłynęło na nasze konto prawie 10 tys. złotych.
Po 11 latach prezesowania wiem, że wysokość tej sumy zależy od naszej pracy.
Społeczność (nie tylko gubińska) obserwuje ją i ocenia. Takie pieniądze
pozwalają na pewien komfort "rządzenia". Przynajmniej jeden problem prezes
ma "z głowy". Z samych składek nie "wyżyjemy". Np. koszty wynajmu Izby
Muzealnej, Salki Wojskowej i biura to kwota 861 zł x 12 miesięcy + koszt prądu.
Daje to sumę ok. 11 tys. złotych w skali roku. Dzięki wsparciu kasy miejskiej w
ramach zadania publicznego udaje się pokonać problem. Ale udział w zadaniu
publicznym niesie za sobą zobowiązania i obowiązki. A jest ich sporo. I ktoś to
musi wykonać. Jakie? Utrzymanie IM, nadzór nad muzealiami i ich ekspozycją,
oprowadzanie i wykłady dla zwiedzających, organizacja wystaw, konserwacja
przedmiotów, gromadzenie i archiwizowanie materiałów, zdjęć, nagrań wideo i
audio, zbieranie materiałów do biuletynów, ich obróbka i wykonanie publikacji,
itp. Tu przychodzi mi na myśl postać Stanisław Bilicza, który jest podporą w
tych wszystkich działaniach. S. Bilicz poradzi sobie z narzędziami różnymi,
wykona wszelkie prace modernizacyjne, jak zajdzie potrzeba siądzie do
komputera. Człowiek-orkiestra. Nie wyobrażam sobie dziś funkcjonowanie
Stowarzyszenia bez p. Stanisława. (...)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Niarko odczytał protokół kończący
się wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium. I tak stało się w głosowaniu.
Głosujący byli jednomyślni co do decyzji.
Podczas dyskusji wracano do sprawy lokalizacji i warunków funkcjonowania.
Czy nic nie da się zrobić? Zobligowano prezesa do zaproszenia burmistrza,
zapoznania z tematem i zajęcie przez niego stanowiska. Zaplanowano więcej
przedsięwzięć z udziałem członków. Uznano, że więcej czasu i wysiłku należy
przeznaczyć na rzecz tych, którzy należą do SPZG i pracują na jego rzecz. Jan
Skóra podjął się zorganizowania "dużej wycieczki".
dokoczenie na str. 59

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 5

Tanie leczenie
Kto by nie chciał zaoszczędzić na leczeniu, tym bardziej, gdy jest do tego przymuszony.
W ogóle, kiedy niezbyt łaskawy los dyktuje warunki finansowe… Skupimy się tutaj
na utrzymaniu zdrowia. Jak leczyć się ekonomicznie. Rzecz jasna idzie o najmniejsze
wydatki - przede wszystkim - w aptece. Kusi, żeby albo zmniejszyć dawkę, albo
zrezygnować z przyjmowania danej pozycji z recepty. Paradoksalnie łatwiej w takim
przypadku decyzję podjąć, gdy się po prostu nie ma pieniędzy… Najczęściej kierujemy
się poczuciem bólu. Czy ustępuje. Czy poprzestać na mniejszym, czy zwiększyć ilość
opakowań… O czym tu mówimy przy ogólnych szansach dostępu do lekarza… Taniej
jest mieć własne zioła, odpowiednio przygotowane. Często opłaca się je kupić od
"specjalisty", ale znanego nam, żeby jego wskazówki nie wyprowadziły na gorsze.
Trudno ominąć delikatność kontaktu lekarza z zielarzem czy w ogóle z medykiem
ludowym. Idealnie by było, gdyby "znachor" pod opieką lekarza… Z oszczędności różne pomysły. Gdyby doradzać, to tylko kontakt z lekarzem (na miarę własnych
możliwości finansowych). Fachowców od ziół jest już mało, warto by było zająć się
ocaleniem tego "dzikiego" dorobku medycznego. Co do sensu i zwyczajnego szacunku
nie ma się co spierać. Dobrze już, że pomagają chociaż łagodzić ból. Ale - dosyć o
ziołach. Kapitalną rolę w utrzymaniu zdrowia odgrywa jakość wyżywienia. Generalnie
jemy zbyt dużo, zbyt drogo i mało racjonalnie. Co bardzo popularne i równie szkodliwe
- lubimy się przejadać. A tymczasem obok nas są ludzie, którzy nie mają co do ust
włożyć lub jedzą byle resztki, nierzadko wprost ze śmietnika. Nie dochodziłoby do
awantury, gdybyśmy nadmiar artykułów spożywczych przekazali osobom
potrzebującym. Oczywiście rzeczy ze stołu, z lodówki powinny być higienicznie
opakowane. To kwestia szacunku do obdarowanych. W wielu miastach z
powodzeniem organizuje się tego rodzaju pomocowe akcje. Darmowa jadłodajnia to
także, zwyczajnie, miejsce spotkań, a nawet nawiązywania przyjaźni. Często jest tak,
że ci biedni ludzie nie mają nic tylko siebie. Podobną misję spełniają różnego rodzaju
domy starości (czy modne domy senior1).
Placówki takie nabierają charakteru stałego, organizacyjno-administracyjnego.
Coraz więcej zainteresowania osób starszych budzą rozmaite formy ruchu, aktywności
fizycznej (biegi, marsze, wszelka turystyka), czyli idzie o wykorzystanie właściwości
fizycznego wysiłku. No i mocno się liczy jakość powietrza, którym oddychamy oraz
otoczenie przyrodnicze, w którym żyjemy. Ważna jest pewna równowaga "wewnętrzna".
Żeby wstać rano z łóżka, nie wystarczy być atletą. Trzeba mieć wolę poderwania się.
Nie czynię żadnego odkrycia. Jakże bym śmiał - skromny, pokorny pacjent. Błąd
lekarza nie może przekreślać jego dorobku, fachowości. Przypominam tylko…
Znana powszechnie sentencja uczy:
W zdrowym ciele zdrowy duch.
Stanis³aw Turowski
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Wybraliœmy pos³ów do Parlamentu
Europejskiego
W niedzielê 26 maja mieszkañcy Gubina wybierali pos³ów do
Parlamentu Europejskiego. W mieœcie wygra³a Koalicja Obywatelska,
zaœ w gminie wiêcej g³osów otrzymali kandydaci z PiS. W okrêgu
wyborczym nr 13 (lubuskie i zachodniopomorskie) frekwencja
wynios³a 42,10 %. W powiecie kroœnieñskim wygra³a Koalicja
Obywatelska przed PiS. A jak by³o w naszym mieœcie i w gminie
Gubin?
Frekwencja Gubin 38,72%, uprawnionych 12 801, głosów ważnych 4 914;
Frekwencja gmina Gubin 30,21%, uprawnionych 5779, głosów ważnych 1728

Wyniki Gubin
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL
SLD .N ZIELON 2 651 głosów 53,95% poparcia
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1 348 27,43%
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 448 9,12%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN
LIROY NARODOWCY 213 4,33%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 187 3,81%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM,
UNIA PRACY, RSS 67 1,36%

Wyniki gmina Gubin
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 738 42,71%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL
SLD .N ZIELONI 639 36,98%
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 140 8,10%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15 104 6,02%
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN
LIROY NARODOWCY 77 4,46%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM,
UNIA PRACY, RSS 30 1,74%
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL
SLD .N ZIELONI
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Pierwsza kolumna ilości głosów dotyczy m. Gubin, druga gminy Gubin
1
LIBERADZKI Bogusław Marian 733
130
2
ARŁUKOWICZ Bartosz Adam
1 141
261
3
POLAK Elżbieta Anna
415
124
4
PAHL Witold
28
10
5
RZEPA Jarosław Michał
18
4
6
ANIŚKO Tomasz Witold
11
5
7
DUDAR Ewa
28
11
8
JABŁOŃSKA Elżbieta
38
16
9
DUDŹ Katarzyna Zofia
19
6
10
FEDAK Jolanta Beata
220
72
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1
BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław 792
408
2
HOC Czesław
19
7
3
RAFALSKA Elżbieta
319
196
4
MATERNA Jerzy Marian
106
76
5
GOLIŃSKA Małgorzata Joanna
21
14
6
JACH Michał
5
2
7
KAMIŃSKI Michał
20
9
8
HATKA Helena
39
15
9
JACYNA-WITT Małgorzata Anna 5
0
10
DAJCZAK Władysław
22
11
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA
1
KUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka 297
83
2
ZAGAŁA Sven
31
12
3
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 15 15
4
WEZGRAJ Jacek Artur
6
6
5
PAPROCKA Katarzyna Petronela 22
4
6
CZYPICKI Wojciech Janusz
5
4
7
DRUBKOWSKA Monika
14
4
8
OLSZEWSKI Łukasz Patryk
18
3
9
KOTULA Katarzyna Agata
13
4
10
ZIÓŁKOWSKI Jakub
27
5
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN
BRAUN LIROY NARODOWCY - m. Gubin
1
TUDUJ Krzysztof
81
28
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

CHMIELEWSKI Krzysztof Robert
SZAŁATA Joanna Irena
ŚLUSARCZYK Estera
SZENDEROWICZ Klaudia
WAWRUSZCZAK Iwona Elżbieta
GŁADKOW Jan
PISZCZEK Arkadiusz Andrzej
MAZUR Paweł Przemysław
STATECZNY Adrian Jan

21
15
4
11
9
2
46
13
11

5
7
6
5
0
0
21
2
3

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICARAZEM - PARTIARAZEM,
UNIA PRACY, RSS
1
ZIMMERMANN Julia Eliza
30
13
2
BEDNARSKI Sebastian Waldemar 6
3
3
RUSZKOWSKA Adrianna
6
3
4
WIŚNIEWSKI Robert Paweł
5
1
5
WÓJCIK Joanna Katarzyna
8
1
6
ZIEMSKI Michał
1
1
7
GARGUL Anna
2
3
8
SZMYTKOWSKI Michał Paweł
1
2
9
CIEŚLAK Radosław Tomasz
1
3
10
MALISZ Zofia Anna
7
0
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15
1
TOMCZYK-IWKO Olimpia Joanna 71
13
2
SAJDAK-WASIK Agnieszka
21
6
3
KNOP Roman
10
2
4
KOWALCZUK Ryszard Stanisław 25
22
5
GROC Artur Dariusz
3
1
6
ZDÓNEK Natalia Lucyna
41
55
7
PALIJ Tomasz Jacek
1
0
8
DUDOJĆ Mirela Ewa
3
0
9
ROMECKI Stefan Józef
2
2
10
GUZIKOWSKI Jacek Piotr
10
3
Na podstawie wyników umieszczonych na stronie internetowej
Pañstwowa Komisja Wyborcza - Wybory do Parlamentu ...
https://pkw.gov.pl/830_Wybory_do_Parlamentu_Europejskiego_w_2019
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,,Guben/Gubin jakiego nie znamy historia to nasza pasja"
Rozmowa z Marzenn¹ Bartosik - wspó³za³o¿ycielk¹ i aktywn¹
uczestniczk¹ strony o historii Gubina na Facebooku.
Mało kto zdaje sobie sprawę, że do II
wojny światowej Gubin był drugim co do
wielkości miastem w naszym
województwie, zamieszkiwanym przez ok.
45,8 tys. ludzi (Gorzów 48,1 tys.; Zielona
Góra 26,1 tys.). Tu też znajdował się
największy węzeł kolejowy w regionie.
Taki opis znajdziemy na wstępie strony,
której założycielami są: Damian Hasiuk,
Mariusz Hasiuk, Marzenna Bartosik,
Gabriel Dubiel oraz Damian Lewandowski
(ostatnio zrezygnował). Do redakcji
strony dołączyła Anna Szymańska. Tych
kilku pasjonatów historii naszego miasta
założyło na Facebooku dwa miejsca:
Grupę oraz Stronę.
Grupa liczy już 2184 członków i ciągle
ich przybywa. Strona ma 4760 polubień. Oglądając tę stronę nie sposób nie
zauważyć pasji i dociekliwości z jaką Marzenna tropi każdy szczegół historii Gubina.
Jej zaangażowanie w tym zakresie jest bardzo duże. Skłoniło to mnie do zadania jej
kilku pytań w imieniu Czytelników naszego Biuletynu.
Czy twoja pasja ma jakiś związek z twoim wykształceniem lub działalnością
zawodową ?
Nie, z zawodu jestem ekonomistką i pracuję w biurze rachunkowym w Guben
oraz w ZEE Energia w Gubinie. Urodziłam się w Gubinie, mieszkam tutaj i nic
dziwnego, że interesuje mnie moje miasto. Jak wyglądało kiedyś, dlaczego wygląda
tak dzisiaj. Jakie były jego losy i ludzi z nim związanych. Gdy byłam w szkole
podstawowej moim marzeniem było zostać archeologiem lub detektywem. Lubię
"czuć" historię, np. jadąc samochodem czy spacerując po Gubinie, wybieram
trasę ze starym brukiem, bo czuję się bliżej dawnych lat. Ostatnio nawet
zorganizowaliśmy taką mini-akcję "inwentaryzacji" ulic z chodnikami wykonanymi
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z dużych płyt granitu strzegomskiego, tzn. członkowie Grupy robili zdjęcia, gdzie
takie chodniki jeszcze się zachowały. Uważamy, że tę nawierzchnię należy chronić
i absolutnie nie godzimy się na jej wymianę.
Od kiedy interesujesz się historią a zwłaszcza historią Gubina, kiedy powstała
strona na facebooku ?
Historią miasta interesowałam się zawsze. Kiedyś nie było takich możliwości
dzielenia się wiadomościami z osobami o podobnych zainteresowaniach. Nie było
możliwości wymiany zdjęć. Pierwsze zdjęcia dawnego Gubina na płytach CD wyszły
ok. 10 lat temu zrobione amatorsko przez Komisję Krajoznawczą w PTTK. Wykonała
je Grażyna Bartkowiak ze zbioru widokówek profesora Czesława Osękowskiego.
Płytka krążyła po Gubinie, zgrywaliśmy ją jeden od drugiego. Naszą Grupę na
facebooku założył Damian Hasiuk ok. 4 lata temu. Miała być to strona bardziej
zajmująca się eksploracją. Odkrywaniem przedmiotów materialnych z przeszłości i
wymianą wiedzy na ten temat. Strona ta ewoluowała do obecnego stanu.
Niektóre opublikowane zdjęcia opatrzone są opisami pokazującymi
przekształcenia budynków w terenie. Zawierają nowe ustalenia i szkice
porównawcze. Co było impulsem do takiej pracy ?
Kiedyś wieczorem dyskutowaliśmy w gronie znajomych na facebooku (Damian
Lewandowski, Damian Hasiuk) o zdjęciu hotelu-restauracji "Pod Złotą Łódeczką'',
który mieścił się tuż przy moście na Lubszy, z wejściem od ulicy Dąbrowskiego.
Nie mogłam zrozumieć jakim cudem ten hotel mógł się zmieścić na tak małym
terenie. To było tuż przed północą. Napisałam do kolegów: "poczekajcie Panowie,
zaraz wracam", wrzuciłam szybko coś "na grzbiet" i pomaszerowałam mierzyć
teren w naturze ("tip-topkami"). Hotel się zmieścił. Rzeczywiście zgodnie z mapą
można określić jego położenie na działce. Korzystam z paru przedwojennych map,
przedwojennego spisu adresowego mieszkańców Guben, albumów ze zdjęciami,
powojennych publikacji o Gubinie i Guben. Za najcenniejszą pozycję w moich
skromnych zbiorach uważam książkę-album "Guben Stadt und Land vor 1945".
Bezcenne są też informacje od naszych Grupowiczów, którzy coraz chętniej i
aktywniej dzielą się wspomnieniami swoimi, bądź swoich rodziców, udostępniają
powojenne zdjęcia ze swoich rodzinnych albumów. Często toczą się długie dyskusje
na temat jakiegoś miejsca w powojennym Gubinie, co kto pamięta. To cudowne
miejsce w sieci. Informacje uzyskujemy też od niemieckich przyjaciół z bliźniaczej
Grupy po zachodniej stronie Nysy. Ważne są wspomnienia najstarszych
mieszkańców, których niestety coraz mniej żyje wśród nas. Taką skarbnicą wiedzy
była, nieżyjąca już, moja babcia Stefania Kadajska. Była ona jednym z pierwszych
osadników wojskowych na naszym terenie. Przeszła prawie cały szlak bojowy
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Wojska Polskiego (Kościuszkowcy) ze wschodu do Berlina, jako sanitariuszka.
Niestety nie zdążyłam z babcią porozmawiać na te tematy, które teraz mnie
interesują.
Nad Lubszą przy moście od strony ul. Dąbrowskiego budynki użyteczności
publicznej miały balkony ,,nadwieszone" nad nurtem rzeki prawie do jej połowy
szerokości. Wyglądało to bardzo malowniczo. Istnieją jeszcze ściany ,które
obecnie umacniają brzeg. Czy dało by się sporządzić album fotograficzny z
wyglądem wszystkich ulic np. przed I i II wojną światową ?
Niestety nie. Nie wiemy jak wyglądały pierzeje (pierzeja - ciąg frontowych
elewacji budynków ustawionych w szeregu po jednej stronie ulicy lub placu przyp. red.) wielu ulic. Niektóre miejsca są dokładnie, kilkukrotnie udokumentowane
zdjęciowo. Dotyczy to głównie ważnych obiektów i miejsc użyteczności publicznej,
ulic w centrum miasta, nad Nysą. Mamy trochę filmów dokumentalnych np. z
działań wojennych oraz filmów rodzinnych ze spacerów po mieście, które wówczas
kręcili majętni ludzie. Ale jest wiele ulic i zaułków, których wyglądu z minionych
lat nie znamy. Dlatego musimy utrwalać i archiwizować to co zostało. Ciekawe
(ale bardzo pracochłonne) są kolaże zdjęciowe (kolaż - technika artystyczna
polegająca na formowaniu kompozycji z różnych zdjęć - przyp. red.) pokazujące te
same miejsca, budynki, dawniej i dziś. By wykonać taki kolaż muszę zrobić ujęcie
z tego samego miejsca, co przedwojenny fotograf. Wielu budynków, z których
dachów lub wyższych pięter robiono fotografie, już nie ma. I w tym aspekcie
pomaga mi Zbigniew Bołoczko, użyczając podnośnik teleskopowy do robót
elektrycznych. Wysoko w koszu podnośnika w przestrzeni szukam ustawienia dla
kadru, który wykonał dawny fotograf. Jest to pasjonujące zajęcie. Są też sytuacje,
gdy mamy zdjęcie jakiegoś budynku, ale wokół nie widać żadnych punktów odnośników (typu baszta, fara itp.). Zaczynam żmudną pracę "detektywistyczną".
Czasem się udaje, czasem nie. Ale przez tę pasję do starych zdjęć, przez te setki
godzin nad nimi spędzone, mam takie lekkie "skrzywienie": często łatwiej operuję
przedwojennymi nazwami ulic, niż dzisiejszymi. Taki żarcik.
Guben, to było bardzo piękne miasto. Malowniczo położone w dolinie u podnóży
Wzgórz Gubińskich, w widłach Nysy Łużyckiej i Lubszy. Były tu piękne budowle,
pomniki, parki. Okres jego największego rozwoju to lata 1870-1914 do 1939 r.
Co według ciebie sprawiło, że mamy dziś taki obraz miasta?
Najtragiczniejsza dla miasta była wczesna wiosna 1945 r. Miasto ogłoszono
twierdzą, co oznaczało, że miało być bronione do ostatniego żołnierza. W czasie
walk najwięcej strat spowodowały pożary. Dachy o drewnianej konstrukcji płonęły
tygodniami, wypaliły się wnętrza. Mamy zdjęcia jak wyglądało zabytkowe centrum
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po walkach. Później nastąpił okres niepewności. Był też czas, w którym planowano
pas ziemi o szerokości 30 kilometrów, wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej jako "spalona
ziemia". Cały naród odbudowywał stolicę, a cegła była dostarczana z tzw. "Ziem
Odzyskanych". Oddział rozbiórkowy otrzymywał plany dostaw cegieł. Przez lata z
Gubina "odzyskiwano" po kilka milionów cegieł (dane z Kalendarium Gubina 19452009 wydanego przez SPZG). Jak mówią świadkowie, na początku były to
zrujnowane lub mocno uszkodzone budynki, później uszkodzone w niewielkim
stopniu lub zupełnie całe. Mamy zdjęcia Tadeusza Firleja z tego okresu. Krajobraz
księżycowy w centrum i "fabryka kurzu". No i nie zapominajmy o działalności
szabrowników. Gdy centrum uprzątnięto, długie lata trwała dyskusja czy i jak je
odbudować. W rezultacie mamy to, co jest obecnie.
Ostatnio widzimy pewną aktywizację naszej lokalnej społeczności. Udane akcje
takie jak sprzątanie Wzgórz Gubińskich świadczą o tym, że budujemy
społeczeństwo obywatelskie. Co sądzisz o tym ?
Zgadza się, mamy w mieście coraz więcej pomysłów i udaje się coś zorganizować.
Myślę, że niektórzy organizatorzy nie do końca przygotowali takie akcje. Jak się
okazało część terenu Wzgórz Gubińskich jest własnością prywatną. Nie
oznakowano tych działek. W rezultacie społeczeństwo sprzątało też prywatne
tereny. Za porządek na własnym terenie odpowiada właściciel. Należy to
egzekwować. Są też inne akcje, takie spontaniczne, gdzie ktoś na facebooku rzuca
hasło i ludzie po prostu się stawiają na miejsce i biorą w tym udział np. uprzątnięcie
terenu starego cmentarza i okolic (zorganizował Ziemowit Patek), sadzenie
krokusów na wyspie (Arek Łuc), uporządkowanie cmentarza w Sękowicach i
utworzenie lapidarium przez GSEH Łużyce z Damianem Hasiukiem. Ten ostatni ze
Zbigniewem Bołoczko mają pomysł, by przystąpić do etapowej rewaloryzacji Parku
Koeniga.To bardzo urokliwe miejsce nad Nysą Łużycką. Chętni do pracy są.
Chcielibyśmy przywrócić "utracone piękno", z którego wszyscy będą mogli
korzystać. To miejsce ma potencjał .
Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas.
Rozmawia³: Zenon Pilarczyk
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Inwestycje drogowe w Gubinie w 2018 roku
(stan na 15 maja 2019 r.)
W latach pięćdziesiątych, a nawet jeszcze sześćdziesiątych, ruch na ulicach
miasta był znikomy. Była jedna taksówka, którą świadczył usługi dla mieszkańców
Tadeusz Gąsiorowski. Osobowy samochód służbowy posiadał przewodniczący
Powiatowej Rady Narodowej (odpowiednik dzisiejszego starosty) no i były
samochody wojskowe, bo Gubin "wojskiem stał". Gminna Spółdzielnia i "Społem"
PSS dowozili początkowo towary do sklepów wozami konnymi. Powoli przybywało
samochodów, którymi jeździli taksówkarze m.in. Bolesław Kowzan, Dominik
Koziński, Jan Iwanowski, Henryk Kapliński. Pojawiły się samochody dostawcze
w zakładach pracy, ewenementem były samochody prywatne. Dziurawe ulice i
zniszczone chodniki niezbyt przeszkadzały przy małym ruchu, można było je
skutecznie omijać. Jak nie było chodnika, mieszkańcy chodzili bezpiecznie ulicą.
Wzmożony ruch odczuwało się jesienią, kiedy rolnicy z okolicznych wiosek wozili
wozami konnymi zebrane z pół płody rolne w kierunku dworca kolejowego i
Państwowych Zakładów Zbożowych, po których dzisiaj nie ma śladu. Dzieciaki
biegały za wozami i prosiły o buraki cukrowe, z których mamy robiły "sztuczny
miód"- ale to tak nawiasem wspominam, aby oddać ducha tamtych czasów. Ulice
były tak bezpieczne, że zimą można było spokojnie jeździć na łyżwach i sankach
czego sama doświadczyłam. Ulica Rycerska była najlepszą do zjeżdżania na
sankach. Jak się sanki rozpędziły, to dojechało się bezpiecznie aż za most. To była
frajda.
Z biegiem lat pojazdów samochodowych przybywało, a właściciele dróg nie
mieli środków finansowych na ich remonty kapitalne. Ograniczano się jedynie do
"łatania" nawierzchni drogowych. Nie było również odpowiednich materiałów do
ich remontów, a więc dziury ciągle trzeba było tylko łatać.
Zmiany nastąpiły, kiedy 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii
Europejskiej. Zaczęło pojawiać się coraz więcej samochodów, no i pojawiła się
możliwość pozyskiwania środków finansowych min. na odbudowę i budowę
nowych dróg, ich remonty kapitalne i to na bardzo dogodnych warunkach, bowiem
dopłata z UE sięgała 85 procent. Rozpoczęła się przebudowa infrastruktury
drogowej w całej Polsce. Skorzystał na tym również Gubin. Prace w tym zakresie
rozruszały się po 2000 roku. Przygotowywano dokumentację, miasto zaciągało
kredyty na wkład własny.
Śledząc działania władz miejskich w tym zakresie, należy stwierdzić, ze największy
"wysyp" inwestycji drogowych nastąpił w 2018 roku. Przyłożyli się do tego
właściciele dróg wojewódzkich, powiatowych i miejskich.
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W roku 2007 roku - jak mówi burmistrz Bartłomiej Bartczak, wraz z Naczelnikiem
Wydziału Komunalnego i Inwestycji Krzysztofem Olifirowiczem-Kalinowiczem
stałem samochodem w długim "ogonku" czekając na zielone światło przed
skrzyżowaniem ulic Wyspiańskiego, Nowej i Chopina. Między nami nawiązała się
dyskusja nad koniecznością rozwiązania tego problemu tym bardziej, że jest to
droga w kierunku do Niemiec i dalej do państw europejskich. Doszliśmy do
wniosku, że jest tu potrzebne rondo, które rozładowałoby komunikację w samym
sercu miasta. Rzuciłem hasło: jedziemy do dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich
do Zielonej Góry. Warto było. Dyrektor zaakceptował pomysł, ale postawił warunki:
zapłacicie 50 procent wartości dokumentacji technicznej projektu i dacie swój
wkład na inwestycję. Zgodziłem się na te warunki i zadeklarowałem pomoc w
uzyskaniu dofinansowania ze środków europejskich mówi burmistrz. "Maszyna"
ruszyła.
13 września 2007 roku na sesji Rady Miejskiej, kiedy funkcję przewodniczącego
pełnił Leszek Ochotny, radni podjęli stosowną uchwałę. Wykonanie inwestycji
leżało po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Natomiast burmistrz zobowiązał
się pomóc w napisaniu wniosku wraz z partnerskim Guben i pozyskaniu
dofinansowania. Był to pierwszy krok do stworzenia gigantycznego projektu
inwestycyjnego w Euromieście. Gdy dokumentacja ronda była na ukończeniu,
starosta Mirosław Glaz poprosił o włączenie powiatu do projektu, gdyż wokół
ronda biegnie kilka dróg powiatowych. 24 kwietnia 2017 doszło do spotkania
starosty Mirosława Glaza i burmistrza Bartłomieja Bartczaka u burmistrza Guben
Freda Mahro. Istniało realne zagrożenie, że projekt będzie za drogi i Komitet
Monitorujący nie przyzna stosownego dofinansowania. Mimo wszystko, wszyscy
partnerzy zgodzili się, aby takie ryzyko podjąć. Dzięki szerokiemu porozumieniu
powstał projekt w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia
Polska 2014-2020, który otrzymał maksymalną ilość punktów przyznanych przez
wszystkich ekspertów oraz Komitet Monitorujący. Spotkania, negocjacje,
"dopinanie" szczegółów trwały kilka miesięcy. Rolę partnera wiodącego w tym
dość złożonym projekcie wziął na siebie powiat krośnieński.
W ramach projektu, po stronie polskiej, zaplanowano remonty ulic: Chopina od
mostu granicznego do skrzyżowania, które zamieni się w rondo - i są to zadania
należące do obowiązków Zarządu Dróg Wojewódzkich. Główną część
przedsięwzięcia objęło modernizację dróg powiatowych. Zaplanowano odnowienie
ciągu komunikacyjnego przebiegającego przez mocno zniszczone ulice:
Dąbrowskiego, Rycerską, Żymierskiego (obecnie Platanową) i Sikorskiego do
granic miasta tj. do końca byłego, przedwojennego lotniska. Z kolei po stronie
niemieckiej gruntownie wyremontowane zostaną dwie ulice, tj. odcinek Berliner
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Strasse oraz Bahnhofstrasse. Miasto Guben skoncentrowało się w tym
projekcie na modernizacji ulic dojazdowych do dworca kolejowego, którego
oferta przejazdów do Berlina, czy choćby do Frankfurtu nad Odrą, cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród podróżujących z Gubina i nie tylko.
Obok dotacji na remonty dróg, pozytywnie oceniony został także partnerski
projekt urzędów w Gubinie i Guben pn. "Dwa Ratusze", który wyceniono na
około 2 miliony złotych. Całość przedsięwzięcia inwestycyjnego wyceniono
na 26 mln złotych w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 85%. tj. 20.8 mln
złotych.
Warto zaznaczyć, że wkład Gubina w całe przedsięwzięcie to udział w
finansowaniu dokumentacji ronda oraz pomoc w zebraniu wkładu własnego
dla powiatu w wysokości 300.000 zł.
Jak wspomina radny Rady Miejskiej w Gubinie i pracownik Ratusza w Guben
Krzysztof Zdobylak, cały polsko-niemiecki zespół, którego był członkiem
pracował przez wakacje na wysokich obrotach. Codziennie zespół konsultował
się i korygował zapisy we wniosku projektowym, raz w tygodniu spotykano
się, by omówić szczegóły. Wniosek został złożony w ostatni dzień naboru
projektu. Opłaciło się, gdyż został bardzo wysoko oceniony, co pozwoliło
Komitetowi Monitorującemu jednomyślnie go zatwierdzić. Okazuje się, że warto
współpracować. Udało się połączyć siły i skoordynować zadania aż czterech
partnerów.

Pocz¹tek budowy nowego ronda w centrum miasta.
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1. Inwestycja wojewódzka - rondo
Roboty przy budowie ronda ruszyły 13 kwietnia 2018 r. przy ograniczonym
ruchu drogowym. Nie obyło się bez problemów w wyłonieniu wykonawcy. Po
dwóch przetargach głównym wykonawcą została firma "Ażur" Krzysztofa
Sawickiego z Gubina. W trakcie robót borykano się z awariami w infrastrukturze
podziemnej przez co na pewien okres przerwano roboty drogowe i wykonano
niezbędne prace. Po ich zakończeniu roboty ponownie intensywnie ruszyły i rondo
doczekało się zakończenia. W dniu11 grudnia 2018 r. zostało oddane do użytku i
cieszy się dobrą opinią użytkowników. Wcześniej, podczas uroczystej sesji w
rocznicę niepodległości rondu nadano nazwę "Niepodległości".

2. Inwestycje powiatowe
Decyzją Starostwa krośnieńskiego z 2014 roku wprowadzono do realizacji
przebudowę ciągu ulic Dąbrowskiego, Rycerską, Platanową i Sikorskiego, aż do
granicy miasta w kierunku północnym (do końca tzw. lotniska). Dokumentacja
została sporządzona w 2016 roku. Starostwo realizowało inwestycję wraz z
partnerami: Wojewódzki Lubuski Zarząd Dróg, gmina Gubin o statusie miejskim w
ramach wymienionego wyżej projektu.
Przed rozpoczęciem robót drogowych w latach w latach 2017-2018
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Gubinie- jako główny inwestor wraz z
podwykonawcami - dokonało wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej na w/w
ulicach.

Remontowana ulica Platanowa widziana okiem drona.
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W drodze kolejnego przetargu wyłoniono wykonawcę ulicy Dąbrowskiego,
którym zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Katarzyny Stefańskiej w
Krośnie Odrzańskim.
Pierwszy etap przebudowy dróg powiatowych ruszył na tej ulicy 23 sierpnia
2018 r. Polegał na przełożeniu istniejącej kostki granitowej, wyprofilowaniu drogi,
wybudowaniu zajazdów parkingowych i przebudowie chodników. Ulica została
oddana do użytku w listopadzie 2018 r. Droga po remoncie radykalnie poprawiła
komfort jazdy i z obserwacji wynika, że ilość jej użytkowników znacznie wzrosła co
rozładowało ruch na ulica 3 Maja.
W drugim etapie tej dużej inwestycji, w październiku 2018 r. ruszyły prace drogowe
na ulicy Sikorskiego od strony przejazdu kolejowego w kierunku miasta, a
wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Katarzyny Stefańskiej
w Krośnie Odrzańskim.
Dotychczas przygotowano (z ograniczonym ruchem drogowym) jezdnie i
chodniki ulic Sikorskiego i Platanowej do wylania asfaltem, wysiano trawą pobocza,
a w trakcie przygotowywania jest ulica Rycerska, którą wyłączono z ruchu dnia 15
kwietnia br.
W oczy rzuca się dobra organizacja robót którymi kieruje Piotr Jarowicz z Krosna
Odrzańskiego. Bardzo dobrze organizuje pracę dla kilkudziesięciu pracowników w
skład których wchodzą nie tylko Polacy, ale i Ukraińcy. Roboty wykonywane są
solidnie i szybko co wskazuje, że zostaną zakończone do końca czerwca br.
W trzecim etapie inwestycji powiatowych przetarg na wykonanie odcinka drogi
wraz ze ścieżką rowerową od przejazdu kolejowego do granicy miasta (koniec tzw.
lotniska) wygrała firma Arkadiusz Gusztyn Zakład Handlu i Usług "Arka" w Gubinie.
Roboty zostały rozpoczęte pod koniec lutego br. i polegają na zerwaniu kostki
brukowej z istniejącej ścieżki rowerowej, budowie brakującego jej odcinka (od
przejazdu kolejowego do końca stadionu sportowego), wyprofilowaniu drogi i
ścieżki rowerowej, a w finale położeniu asfaltu. Ta sama firma wykonuje również
zaniedbany dojazd do byłego budynku stacji PKP, gdzie znajduje się końcowy
przystanek autobusowy. Roboty drogowe firma zakończy 30 maja br.
Ponadto w 2018 roku wybudowany został parking przy ulicy 1 Maja na 10
stanowisk, w tym jedno dla osób uprawnionych z tytułu niepełnosprawności.
Zmieniono nawierzchnię istniejącego chodnika i wybudowano nowy na części
dotychczas nieutwardzonej przy ul. Jagiellońskiej (dawniej Nowotki) o długości
250 mb (od ul. Piastowskiej do Wojska Polskiego) na wartość 97 tys. zł. Roboty
rozpoczęto w miesiącu październiku, a 20 listopada dokonano odbioru. Wykonawcą
robót była firma "Ażur" Krzysztofa Sawickiego.
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3. Inwestycje miejskie
1. Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 138 tj. ul. Kresowej
do kościoła p.w. M.B Fatimskiej na wartość 32.200,00 zł. Wykonawca: Zakład
Handlu i Usług "Arka" Arkadiusz Gusztyn;
2. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy
kanalizacji deszczowej z przykanalikami ul. Barlickiego. Wartość robót 417.400 zł.,
wykonawca: Trans Oder-Plus Opadczyk;
3. Modernizacja nawierzchni al. Łużyckiej koszt 78.700 zł . Wykonawca: firma
"Eurovia-Polska" z Nowogrodu Bobrzańskiego;
4. Modernizacja nawierzchni parkingu przy ulicy Piastowskiej ( vis a vis Urzędu
Miasta). Wartość robót 46.400 zł. Wykonawca: firma "Eurovia-Polska";
5. Budowa ściany oporowej przy budynku ulicy Wysockiego 3. Wartość
inwestycji 109.150zł. Wykonawca: firma Usługi Ziemne "Korona" Grzegorz Korona
z Żar;
6. Modernizacja nawierzchni ulicy Kasprowicza na wartość 61.500 zł.
Wykonawca: firma drogowa "Ażur" Krzysztofa Sawickiego z Gubina;
7. Przebudowa ulicy Łąkowej na wartość 162.500 zł. Wykonawca: Edward
Karpowicz Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany w Lubsku;
8. Przebudowa odcinka dróg pomiędzy ul Platanową a oś. E. Plater 12 E (droga
wewnętrzna) na wartość 1.222.700 zł. Wykonawca: Edward Karpowicz Zakład
Transportowy Ogólnobudowlany w Lubsku;
9. Przebudowa ulicy Wyczółkowskiego na wartość 328.700 zł. Wykonawca:

Nowa nawierzchnia na ulicy Krajobrazowej.
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Trans-Oder Opadczyk;
10. Budowa ulicy Krajobrazowej i ulicy Akacjowej na wartość 448.450 zł.
Wykonawca: Zakład Edwarda Karpowicza;
11. Przebudowa drogi wewnętrznej osiedla przy ulicy Kosynierów 45 na wartość
543.900 zł, a dokończenie w 2019 roku na kwotę 1.031.300 zł. wykonawca: Trans
Oder-Plus Opadczyk.
12. Przebudowa chodnika łączącego ulice Kosynierów z ulicą Wojska Polskiego
na wartość 44.400 zł - wykonawca: Miejski Zakład Usług Komunalnych dokończenie w I kwartale 2019 roku;
13. Przebudowa chodnika przy zbiegu ulic Cmentarnej i Poleskiej na wartość
24.500 zł. Wykonawca jak wyżej;
14. Budowa drogi Jasnej na wartość 1.223.000 zł. Wykonawca: firma Edwarda
Karpowicza;
15. Rozbudowa systemu monitoringu na Wyspie Teatralnej na kwotę 29.077,00
zł. Wykonawca firma Patronik.
Miasto poniosło również koszty związane ze zleceniem wykonania dokumentacji
na przyszłe inwestycje.
Inwestycje niedokończone w ubiegłym roku - zgodnie z umowami kontynuowane są w 2019r.
Dziękuję za informacje udzielone przez: burmistrza Bartłomieja Bartczaka,
dyrektora zarządu Dróg Powiatowych Janusza Milczarka, radną Sejmiku
Wojewódzkiego Annę Chinalską, prokurenta PUM Grzegorza Świtalskiego i
inspektora ds. inwestycji w UM Annę Marek.
W opracowaniu wykorzystałam artykuł Krzysztofa Kaciunki zamieszczony w
Wiadomości Gubińskich (grudzień 2016r) oraz strony internetowe.
Urszula Kondracik

Od redakcji: kiedy oddawaliśmy numer do druku 4 czerwca prace były
kontynuowane. Wylano pierwszą warstwę asfaltu na ścieżce rowerowej i jezdni
na odcinku od przejazdu kolejowego ul. Sikorskiego do końca tzw. lotniska. Końca
dobiegają prace na ulicy Rycerskiej. Na odcinku ulic od przejazdu kolejowego do
mostu na Lubszy ul. 3 Maja rozpoczeto wylewanie asfaltu.
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100 lat Bauhausu
W maju tego roku w całych Niemczech obchodzona jest 100. rocznica Bauhausu.
Organizowane są takie wydarzeni, jak wystawy, festiwale, przedstawienia teatralne
i performance poświęcone architekturze i rzemiosłu, historii kultury i sztuki oraz
edukacji i badaniom naukowym.
Tak też działo się 11 maja w Guben i Gubinie.
Wspomnijmy przy okazji: Bauhaus - to uczelnia artystyczno-rzemieślnicza która
powstała w Weimarze z połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł
Artystycznych w 1919 r. Później szkoła funkcjonowała w Dessau. Określenie
Bauhaus używane bywa potocznie i nieściśle jako nazwa stworzonego przez
uczelnię kierunku architektonicznego jako jednego z prądów w obrębie
niemieckiego modernizmu. Życie tego kierunku było krótkie. W 1932 roku
finansowanie Bauhausu przez nazistowskie władze Dessau zostało zawieszone, a
uczelnia przeniesiona do Berlina jako prywatna szkoła Miesa van der Rohe. Uczelnia
działała do 1933 r., a w 1934 r. została ostatecznie zamknięta przez nazistów. Mies
van der Rohe wyemigrowa do Ameryki w 1937 roku.
W Muzeum Miasta i Przemysłu w Guben uroczyście odsłonięto wystawę
zatytułowaną "Budownictwo modernistyczne w Guben i Gubinie - 100 lat
Bauhausu". W wernisażu wzięła udział spora grupa znamienitych gości na czele z
burmistrzami Bartłomiejem Bartczakiem i Fredem Mahro. Obecny był Florian
Mausbach - Przewodniczący Stowarzyszenia Villa Wolf e.V. Prezes Federalnego
Biura Budownictwa i Planowania Regionalnego 1995-2009, radni obu miast i
mieszkańcy.
Wystawa obrazuje architekturę w stylu bauhausu, którą można spotkać na terenie
obu miast. Nade wszystko dominują fotografie i pozostałości po willi fabrykanta
Ericha Wolfa, której projektantem był Mies van der Rohe, także piękne fotografie
innych gubeńskich i gubińskich budowli. Można tu wymienić choćby budynek
Sparkasse (potem Banku PKO) na ulicy Piastowskiej czy wybudowany w 1930
roku budynek straży miejskiej przy ulicy Kołłątaja. Dodajmy - wystawa będzie
czynna do końca września br.
Pracownicy Wydziału Europejskiego w Urzędzie Miejskim na czele z Krzysztofem
Dziurdziewiczem postarali się by i w Gubinie uczczono 100. rocznicę budownictwa
modernistycznego. Na terenie parku Waszkiewicza, w obrębie urbanistycznym
willi Wolfa zorganizowano polsko-niemieckie spotkanie obejmujące swoją tematyką
budowlę Bauhausu - willę Wolfa. Prelekcje wygłosili: Stefan Pilaczyński prezes
SPZG - "Willa Wolfa widziana oczami mieszkańców Gubina" i F. Mausbach "Historia willi Wolfa". Pod postawionym na tę okazję namiotem wystąpień obu
mówców słuchało około 100 osób zainteresowanych tematyką, a wśród nich
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burmistrz B. Bartczak i miejscy radni. Na zakończenie wszystkich obecnych
uraczono doskonałym obiadem, kawą i ciastem.
Podczas spotkań w obu miastach przebijała się myśl odbudowania wilii, a skąd inąd
wiadomo, że plany w tej sprawie nabierają coraz to bardziej realnego kształtu. (sp)

Willa Wolfa widziana oczami
gubinian

Prelekcja Stefana Pilaczyñskiego podczas polsko-niemieckiego
spotkania 11 maja 2019 na Wzgórzu Kaminsky’ego.
Dziedzictwo kultury, inaczej dziedzictwo kulturalne - zasób rzeczy materialnych
i niematerialnych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami
historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej - to
wikipediowska definicja. Zadajmy zatem pytanie co pozostało na Ziemi Gubińskiej,
w naszym mieście, z dziedzictwa kulturowego po zakończeniu wojny? Można tu
wymienić cały szereg obiektów jak np. Baszta Ostrowska, ruiny fary, przedwojenne
obiekty fabryczne, zniszczony park Koeniga lub też restauracje, stadion, stary
piec kaflowy, czy unikatowy mechanizm z 1943 r. na nastawni kolejowej. A może
jeszcze coś innego?
Czy jeszcze
tak niedawno
ktokolwiek
próbował
wymienić willę
Wolfa? Raczej
nie, bo jej ruiny
pozostały w
świadomości
g a r s t k i
na j st a rs zych
mieszkańców
miasta, a dziś
tylko miejsce
po niej.
Budynek powsta³ w latach 1925-1926 na tzw. Wzgórzu Kaminsky'ego
Niszczenie
(dziœ park gen. Waszkiewicza). Nale¿a³ do znanego z produkcji sukna e l e m e n t ó w
fabrykanta Ericha Wolfa. Erich by³ jednym z synów Adolfa Wolfa,
w³aœciciela fabryki sukna (po wojnie fabryki obuwia). Dom sk³ada³ siê d z i e d z i c t wa
kul tur owe go
jakby z wielu bry³ pokrytych klinkierem z obszernym tarasem
na
terenie
skierowanym do dzisiejszej ulicy Piastowskiej i ku dolinie Nysy.
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naszego miasta rozpoczęło się zaraz po zakończeniu działań wojennych w maju
1945 roku. Dlaczego? Zmienili się mieszkańcy miasta. Przybyła tu ludność nie
miała żadnego pojęcia o wadze istniejących tu obiektów i zabytków. Spotkała się
z nimi pierwszy raz. Dotyczy to także willi Wolfa. Któż miał wówczas pojęcie o
sztuce bauhausu, projektancie budynku Mies van der Rohe? Jeszcze nie tak dawno
temat willi był może nie tyle pomijany ale marginalizowany. Po kilkudziesięciu
latach od zakończenia wojny zaczął docierać do świadomości wielu mieszkańców
przekaz, że willa fabrykanta Ericha Wolfa to najbardziej znana willa Gubina, willa
która była pierwszą realizacją Miesa van der Rohe poza Berlinem. Piszą do dziś o
niej w świecie, a nie tak dawno np. amerykański New York Times. Ba, wiele osób,
oczywiście poza Gubinem, żywi nadzieję, że willa przetrwała do dzisiejszych czasów.
Jakie były jej koleje losu po zakończeniu działań wojennych? Trudno dziś ustalić,
nie pozostał bowiem żaden ślad wskazujący na te wydarzenia. Miasto (przede
wszystkim centrum) zostało w części zniszczone, zniszczenia nie ominęły także
willi. Można domyślać się, że podobnie jak większość budynków była przedmiotem
grabieży tego, co po niej pozostało.
Przez Gubin rozpoczęła się przysłowiowa "wędrówka ludów" z całej Polski.
Miasto było rozkradane i wywożone. Brak stabilnej sytuacji politycznej i
ekonomicznej ułatwiał te działania. Mówiono: - Jeżeli nie można czegoś kupić w
Poznaniu, Łodzi czy w innym polskim mieście - jedź do Gubina - tam to dostaniesz.
Willi Wolfa dotykało wszystko to, co dotykało całego miasta. Najstarsi gubinianie
wspominają, że w ramach odbudowy miasta rozbierano częściowo zniszczone
obiekty, by posłużyć się materiałem budowlanym do naprawy innych. Jak to
realizowano? Domniemam, że nie była to gospodarka do końca zaplanowana i
przemyślana. Takie były czasy. Pomimo iż Gubin w 1945 roku stał się nowym
miastem polskim, jeszcze przez długi czas stan ten był niepewny i wykorzystywany
głównie przez szabrowników.
W niszczeniu piękna materialnego miasta w okresie działań wojennych
uczestniczyli żołnierze Armii Czerwonej, później Polacy. Także nieustabilizowana
Polska administracja pod przewodem partii oraz zwykli, najbardziej normalni ludzie.
W imię ideologii zdewastowano krajobraz kulturowy Pomorza, Warmii i Mazur,
Śląska, w tym Ziemi Gubińskiej - słusznie zauważa historyk Paweł Piotrowski w
książce "Utracone skarby Ziem Odzyskanych" (w: dziennik Polska 26-27 lipca
2008, s. 20). Fala dewastacji w ramach klasowego odwetu, przez żołnierzy Armii
Czerwonej, którzy nie wyobrażali sobie takiego bogactwa, trwała do 1946 r.
W rejonie pogranicza polsko-niemieckiego, w tym w Gubinie, przez ćwierćwiecze
od zakończenia II wojny światowej istniała swoista tymczasowość. Ludzie mówili,
szczególnie w latach czterdziestych-pięćdziesiątych XX w.: - Nie wiadomo ile tu
jeszcze będziemy. Nie traktowali pozostawionego mienia, dorobku cywilizacyjnego,
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zabytków jako swojego. W lipcu 1945 roku meldowano władzom zwierzchnim:
"Domy stoją, lecz ograbione…" czy "Niemal wszyscy przybywający są
nieprzychylnie ustosunkowani do tych okolic. Słyszy się, że tu jest niebezpiecznie,
bo powiat leży przy granicy" (1946). Historyk Henryk Dominiczak przypomniał, że
jeszcze w lutym 1946 r. na ulicach Gubina rozlepiono ulotki " Hitler jest i będzie, a
Niemcy tu wrócą" (Zeszyty Lubuskie 11/1971).
Przybysze słabo angażowali się w odbudowę czy remonty oraz systemowe,
merytoryczne zabezpieczenie swoich domostw. Kto wtedy myślał o dziedzictwie,
pielęgnowaniu piękna, utrzymaniu w dobrym stanie urządzeń? Osadnikom
stopniowo zasiedlającym tutejsze ziemi, nowy krajobraz wydawał się obcy, zimny
i do tego jeszcze niedawno należał do wroga - Niemca. Kto więc miał rozeznanie i
zrozumienie dla spotkanych tutaj dóbr? Czym była jedna z wielu willi w Gubinie
1945 roku? Kolejnym obiektem który trzeba będzie rozebrać. Ponadto należy
wspomnieć, że zniszczenie willi było tak duże, że nie zakładano jej odbudowy.
Poza tym ilość willi i budynków mieszkalnych w mięsci kilkakrotnie przekracała
zapotrzebowanie (luty 1945 r. - 45 tys. mieszkańców, grudzień 1945 r. - 2 tys.).
Należy przypomnieć, że "Razem z pierwszymi przedstawicielami prowizorycznej
administracji, razem z prawdziwymi pionierami i kandydatami na prawdziwych
osadników przyciągnęła na żer olbrzymia - bardziej zachłanna od knechtów
Barbarossy - tłuszcza szabrowników - napisał Marian Brandys w reportażu "Na
granicy".
A lokalni decydenci? Kazimierz Koźniewski w 1956 r. podkreślił, że: "władza od
powiatu w dół jest sprawowana "przez ludzi nie tyle złych, co po prostu... głupich".
I tak obok zwykłego szabrownictwa do dzieła dużego zniszczenia dołożyły się
decyzje władz. W lipcu 1955 r. uchwałą nr 666 Prezydium Rządu wyznaczono
termin usuwania zniszczeń wojennych do końca 1960 r. Masowa akcja, trudna do
skontrolowania, którą także zajmowali się chłopi, gospodarczo wykorzystujący
uzyskane w ten sposób materiały budowlane, których na rynku zawsze brakowało
- przypomniał Jan Muszyński ("Z doświadczeń w służbie konserwatorskiej", 1997).
Obiekty użytkowane przez urzędy, spółdzielnie i PGR były doszczętnie
eksploatowane i nie remontowane. Rozkradano cmentarze z przyzwoleniem, a płyty
nagrobne trafiały różnie... Niektórzy dostrzegali doktrynalne niszczenie tradycji i
kultury, przeżywali też przykrości osobiste. Przewodniczący Powiatowej Rady
Narodowej w Gubinie wyrzucił Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków J.
Muszyńskiego z gabinetu, krzycząc: "Ten kościół (chodziło o gotycką farę) weźcie
sobie na plecy do Zielonej Góry". Podejrzewam, że gdyby wówczas konserwator
upomniał się o willę usłyszałby podobny tekst.
Wzgórze Kaminsky'ego było terem zaniedbanym przez długie lata. Taka górka
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ze ścieżkami “na skróty”. Wojsko organizowało tu festyny dla mieszkańców, a w
1977 roku zorganizowano tu namiastkę parku z przeznaczeniem dla mieszkańców
budowanych w pobliżu bloków. Ale świetności park nie zyskał, wkrótce stał się
znowu ziemią niczyją. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku terenem
zainteresował się grupa wojskowych, którzy postanowili tu wybudować swoje
domki. W ten sposób teren ożywił się, a mieszkańcom nowo postawionych
budynków marzyły się lepsze widoki za oknem. Powstała ulica Słoneczna, która w
pierwszej przymiarce miała nosić nazwę Miesa van der Rohe. Podobno ciężko to
było i wymówić i zapamiętać, dlatego od pomysłu odstąpiono.
Do pierwszych lat po 2000 roku. miejsce po willi Wolfa było miejscem raczej
mało znanym. Oprócz ogólnej informacji, że na Wzgórzu Kaminsky'ego stała willa
fabrykanta Wolfa niewiele więcej wiedziano. Nawet często Wolfów mylono - Adolfa
z Erichem. Zmiany rozpoczęły się od prozaicznych działań. Pamiętam, że z inicjatywy
burmistrza Bartczaka w ramach kolejnego projektu wspartego finansami unijnymi
w 2008 roku w mieście w wielu miejscach postawiono tablice informacyjne o
zabytkach. Pragnę zauważyć, że otoczone opieką SPZG przetrwały do dziś. Potem
przyszedł czas realizacji projektu "Zielona ścieżka" (czerwiec 2009 - listopad 2011)
w ramach którego na Wzgórzu Kaminskyego stworzono park z prawdziwego
zdarzenia. Zarys willi oznakowano żywopłotem, a tablica informowała o historii
tego miejsca. Odbyły się tak że pierwsze badania archeologiczne terenu po willi.
Zespół pod kierunkiem dr Jarosława Lewczuka z Zielonej Góry i prof. Leo Schmidta
z Cottbus, ukazał w 2001 roku części piwnicy Willi Wolfa.
Nieistniejącą willę zaczęto nareszcie traktować poważnie. Zaczęły pojawiać się
pierwsze plany, marzenia, nadzieja na jej restaurację.
Cieszy, że od kilku lat można obserwować korzystne tendencje w społeczeństwie.
Zwróciliśmy uwagę, że nie powinniśmy dalej rozbierać i niszczyć to, co wytworzyły
wcześniejsze pokolenia. Staramy się zachować, ocalić od zapomnienia to, co jeszcze
gdzieniegdzie zostało. Wyrosły już pokolenia, dla których te tereny są małą ojczyzną.
Bez przeszłości nie będziemy w stanie ukształtować naszej tożsamości i przyszłości.
Regionalista lubuski, badacz, historyk dr Mieczysław Wojecki podkreśla, że
przenikanie się, wzajemne przeplatanie różnych zbiorowości ludzkich i kultur,
różnorodności etnicznej, wyznaniowej, językowej wzbogaca nas cywilizacyjnie i
kulturowo.
Szkoda tylko, że zbyt wiele zostało bezpowrotnie utracone.
Podczas pisania powyższego tekstu korzystaem z: W. Łabęcki "Dziedzictwo
kulturowe" (Biuletyn "Gubin i Okolice" nr 2 z 2008 r.).

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 25

Gastronomia w Gubinie maj 2019 r.
Restauracje
1. Bistro - Domowe Smaki - ul. Kujawska 9
2. Mc Donald's - ul. Ułanów Karpackich 9
3. BOSKO - ul. Pułaskiego - Tomasz Wójcik
4. Czarny Kot- pl. Katedralny 10 - Marcin Igliński
5. Tercet - ul. Westerplatte 14 - Zofia i Mirosław Witan
6. Olimp - Galeria Hosso - ul. Ułanów Karpackich 3
7. Burger Room - Galeria Hosso -ul. Ułanów Karpackich 3
8 Rodzinna - ul. Obrońców Pokoju 13a
9. Iskra - ul. Kinowa 2 - Krzysztof Kaszek - ul. Kinowa
10.Onyx - ul. Kresowa 122 - Edyta Ogonowska i Janusz Mazurkiewicz
11. Retro - ul. Chopina 1 Mariusz Kassowski
12. U Lecha - ul. Obrońców Pokoju 19 - Tomasz Juskowiak
13. Restauracja Zenek Bar -ul. Wyspiańskiego 15- Krystyna i Leon
Kaczmarek
14. Pizzeria Palmiarnia ul. Platanowa 23
15. Pizzeria u Zeusa - ul. Obrońców Pokoju 21 - Joanna Cieślarska
Kawiarnie
1. Słoneczna - ul. Królewska 10 Malwina Jagiełło
2. Bagietka - ciastkarnia, piekarnia i kawiarnia - ul. Śląska 1
3. Delicje - ciastkarnia, piekarnia kawiarnia - ul. Śląska - Marcin Sikora
4. Ciastkarnia, piekarnia i kawiarnia - ul. Obrońców Pokoju - Marcin Sikora
5. Ciastkarnia, piekarnia i kawiarnia - ul. Kinowa (pod tzw. żółtymi dachami)
Mała gastronomia
1. Bar piwny - ul. Kosynierów - Krystyna i Leon Kaczmarek
2. Bar Mleczny - ul. Obrońców Pokoju 21 ( na terenie firmy Poltrag)
3. Hamburger - ul. Obrońców Pokoju 7 - Krzysztof Rydzewski
4. Mac Burger - ul. Krzywoustego 8 - Izabela Siwik
5. Bistro "Posmakuj" - ul. Wyspiańskiego 8 ( na terenie firmy Horex)
6. Bar na terenie bazaru przemysłowego - ul. Śląska
7. Trzy bary na terenie bazaru przemysłowego - ul. Śląska
8. Dwa bary na terenie bazaru spożywczego - ul. Obrońców Pokoju
11. City Kebab - ul. Obrońców Pokoju 23
12. Pierożkarnia - ul. Kujawska 2c - Marzena Abram
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20 czerwca 1945

W historii ka¿dego miasta bywaj¹ dni, które w umys³ach jego
mieszkañców zapisuj¹ siê na zawsze i bêd¹c niejako pocz¹tkiem
nowej epoki, nie pozostaj¹ bez wp³ywu na myœlenie i postêpowanie
kolejnych pokoleñ. Jednym z takich dni by³ 20 czerwca 1945 roku,
kiedy z prawobrze¿nej czêœci miasta rozpoczêto wysiedlanie ludnoœci
niemieckiej na zachodni brzeg Nysy £u¿yckiej.
... Akcję wysiedlania zapoczątkował rozkaz Naczelnego Dowódcy Wojska
Polskiego nr 0236 z dnia 10 czerwca 1945 roku. Nakazywał on: podjęcie działań
mających na celu uniemożliwienie powrotu ludności niemieckiej za Odrę i Nysę
Łużycką oraz przystąpienie do ich bezwzględnego usuwania. Co więcej, żołnierze
zostali zobowiązani do wykonywania przydzielonego im zadania w sposób tak
twardy i zdecydowany, żeby germańskie plugastwo nie chowało się po domach,
a uciekało od nas samo, a znalazłszy się na swojej ziemi, dziękowało Bogu za
szczęśliwe wyniesienie głów. [...]. Wykonując swoje zadanie nie prosić a
rozkazywać.
Przeprowadzenie akcji wysiedlenia spoczęło na brakach II Armii Wojska
Polskiego, w tym oddziałów 5 Dywizji Piechoty. Co prawda, cząstkowe wsparcie
uzyskały dywizja od oddziałów MO, UB, KBW oraz administracji cywilnej,
jednakowoż na wielu terenach brak było jakiejkolwiek koordynacji działań
pomiędzy wojskiem, a tą ostatnią.Usuwano ludność niemiecką z terenów
znajdujących się 150-200 km na wschód od granicy.
Wikipedia, artykuł czytaj więcej: https://histmag.org/Wybaczamy-i-prosimy-owybaczenie-Dzikie-wypedzenia-ludnosci-niemieckiej-z-Polski-w-1945-roku-4567
Wspomnieniami o tamtych dniach w książce "Guben 1945/1945 Berichte
Dokumente, Diskusionen"podzielił się m.in. Walter Hermann, mieszkaniec
ówczesnej Crossener Strasse, dziś ulicy Kresowej w Gubinie.
"Gdy 19 lutego 1945 roku moi rodzice opuścili nasz dom przy Crossener
Stra?e, by uciekać przed nadciągającą Armią Czerwoną, miałem 11 lat, ale
bardzo dobrze pamiętam tamten czas, ponieważ owe wydarzenia wywierają
piętno do dziś. Nikt z nas nie myślał wtedy, że miało to być pożegnanie na
zawsze. (...) Gdy skończyła się wojna, wybraliśmy się w drogę powrotną do
Guben. (...) Wstrząsający był to widok, kiedy w pierwszych dniach czerwca
ujrzeliśmy przed sobą zniszczone miasto. (...) Następnego dnia chcieliśmy od
razu przejść na wschodnią stronę miasta, by zobaczyć nasz dom i działkę. Lecz
nie było to już takie łatwe. Musieliśmy złożyć wniosek na przepustki, które
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otrzymaliśmy.
Przez prowizoryczne przejście w miejscu zniszczonego Mostu Achenbacha
(Achenbachbrücke), przy dzisiejszej ulicy Majdanek w Gubinie, przedostaliśmy
się na wschodni brzeg Nysy. Ponieważ nasz dom był spalony, udaliśmy się do
domu mojego wujka. (...) Jeszcze tego samego dnia wczesnym popołudniem
podjechał pod dom polski pojazd wojskowy, którego kierowca zabrał mojego
tatę bez podania przyczyn. Wojskowy nie umiał ani słowa po niemiecku. Ja i
mama byliśmy przerażeni, bo nikt nie wiedział, co oni zamierzali z tatą zrobić.
Ale po dwóch godzinach tatę przywieziono z powrotem. Opowiedział, że został
zawieziony do polskiego komendanta, który zlecił tacie, który z zawodu był
mistrzem bu-dowlanym, by z pomocą grupy budowlanej naprawił elektrownię
wodną nad Nysą.
Ledwie się otrząsnęliśmy, a pod dom podjechał radziecki pojazd wojskowy,
który ponownie zabrał tatę. Tym razem do rosyjskiego komendanta wschodniej
części miasta. Komendant zlecił tacie utworzenie grupy robotników
budowlanych, która miała się zająć wytwarzaniem betonowych nagrobków dla
poległych żołnierzy rosyjskich. Wraz z tymi zadaniami tata otrzymał prawo do
posiłków w rosyjskim albo polskim kasynie wojskowym, które znajdowało się w
dawnym hotelu. Niekiedy mógł otrzymać jedzenie dla rodziny. Poza tym żyliśmy
dzięki kartoflom, które znaleźliśmy w domu i chlebie, który piekła moja mama.
Mąkę też znaleźliśmy chyba też w domu lub otrzymaliśmy od współmieszkańców,
którzy wrócili tu o wiele wcześniej. W koszarach, w dzisiejszym Komorowie, z
początku było jeszcze dużo żywności. Chleb z piekarni otrzymywaliśmy tylko na
talon, ale dopiero, gdy się przepracowało 14 dni. Talony rozprowadzał
"burmistrz okręgu", których we wschodniej części miasta było chyba czterech.
Czas do 20 czerwca 1945 roku spędziliśmy na remoncie domu, a my dzieci,
udawaliśmy się na odkrywcze wycieczki do zniszczonych domów.
20 czerwca mój tata wrócił do domu już około godziny 9 rano i poinformował,
że wszyscy Niemcy mają opuścić miasto. On sam miał prawo razem z rodziną
pozostać, ponieważ powierzono mu odbudowę elektrowni wodnej. Jednak moi
rodzice nie chcieli zostać i tak to szybko spakowaliśmy swe nieliczne manatki i
udaliśmy się do przeprawy przez Nysę przy wspomnianej ulicy Majdanek.
Dotarliśmy tu bez przeszkód. Jednak tam mnóstwo ludzi już stało w kolejce,
która sięgała aż do dzisiejszej ulicy Piastowskiej. Wszyscy chcieli przedostać się
na drugi brzeg Nysy".
Na podst. "Guben 1945/1945 Berichte Dokumente, Diskusionen"
("Guben 1945/1946 Relacje, Dyskusje") Andreas Peter, Guben 1997,
opracowa³ W. £abêcki, t³um. Z. Gwizdalski

28 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

30 lat temu w Gubinie ...
- 5 stycznia - autorką powiatowego programu "Bezpieczne gimnazjum", w wyniku
konkursu, została Aleksandra Folerska, uczennica klasy Id Gimnazjum nr 2.
- 11 stycznia - w konkursie na plakat poświęcony 70-leciu Powstania
Wielkopolskiego, ogłoszonym w Zbąszynku, drugie miejsce przyznano Krzysztofowi
Freyerowi i Mariuszowi Welmanowi z klasy III b LO (opiekun Halina Wojnicz).
- styczeń - mistrzem powiatu w szachach drużynowych zostało Gimnazjum nr 1 w
składzie: Przemek Bartłodziej, Grzegorz Czabator, Natalia Kuś, Paweł Milewicz, Magda
Sibińska. Opiekunem była nauczycielka wf Elżbieta Kaluta.
- luty - w Gubinie powstała grupa założycielska Związku Sybiraków, w skład której
weszli między innymi Maria Bubień, Stanisław Błażewicz, Władysław Kwińciński,
Aniela Chodykin, Józef Odyniec, Stanisław Bodnar. Została nawiązana wpółpraca z
założycielami Związku Sybiraków w Zielonej Górze.
- 15 marca - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z dziennikarzem
radiowym (Radio Szczecin) Leszkiem Wątróbskim. W spotkaniu uczestniczyła
młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Zawodowych.
- 15 marca - z udziałem około 50 osób odbyło się zebranie organizacyjno-wyborcze
Koła Związku Sybiraków w Gubinie. Do zarządu koła wybrano 8 osób. Pierwszym
prezesem został Stanisław Błażewicz. 3 kwietnia koło zostało zarejestrowane w
Zielonej Górze jako Koło Nr 4 Związku Sybiraków w Gubinie. Zadaniem pierwszego
zarządu była pomoc i weryfikacja dokumentów i ankiet uprawniających do wstąpienia
do Związku Sybiraków.
- 1 maja - w Gubinie po raz pierwszy od lat nie zorganizowano pochodu, tylko
manifestację na Placu Wdzięczności (wzięło w niej udział około 1,5 tysiąca osób)
Wcześniej w kinie
"Grunwald" odbyła się
akademia. Zorganizowano także mecz piłki
nożnej drużyn kobiecych,
występy artystyczne w
amfiteatrze, także stoiska
handlowe przy ul. 3 Maja.
- 5-6 maja - "Wiosnę
nad Nysą Gubin'89"
zorganizowano pod
hasłem 44. rocznicy
zwycięstwa nad faszyzmem oraz umacniania
Przejœcie graniczne na moœcie na Nysie.
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przyjaźni i współpracy PRL i NRD. Przez miasto przemaszerował korowód
przebierańców, potem odbył się koncert zespołów folklorystycznych woj.
zielonogórskiego i okręgu Cottbus, festyn "Wojsko miastu, miasto wojsku", koncert
Zespołu Estradowego "Pancerni" i Kapeli Podwórkowej "Urwisy" z Państwowej
Szkoły Muzycznej.
- 5 maja - w bibliotece publicznej odbył się finał konkursu czytelniczego dla szkół
średnich "Życie i twórczość Juliusza Słowackiego".
- lipiec - Zakład Przemysłu Terenowego "Diana" został przejęty przez
Przedsiębiorstwo Zagraniczne "Kamatex" z siedzibą w Pruszkowie.
- 4 czerwca - odbyła się pierwsza tura wyborów do Sejmu i Senatu. Wzięło w niej
udział 62 proc. uprawnionych do głosowania. W wyborach do Senatu kandydaci
Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" uzyskali 92 mandaty, strona koalicyjna
ani jednego. Z kolei w wyborach do Sejmu Solidarność zdobyła 160 ze 161 możliwych
do zdobycia miejsc. Kandydaci koalicyjni z 299 przysługujących im mandatów
uzyskali zaledwie trzy. Natomiast na 35 kandydatów z listy krajowej, na której
znajdowali się czołowi przedstawiciele koalicji rządowej, tylko dwaj (Mikołaj
Kozakiewicz i Adam Zieliński) otrzymali ponad 50 proc. głosów, co zgodnie z
ordynacją oznaczało, że pozostali zostali wyeliminowani, a 33 mandaty poselskie
będą nieobsadzone. Wybory zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności.
Jego rozmiary zaskoczyły nie tylko komunistów, ale także stronę solidarnościowoopozycyjną.
- 3 sierpnia - rozpoczął się strajk okupacyjny pracowników PKS Gubin.
- 1 września - na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 powołano
Jolantę Olszewską.
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- 14 października - dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego K. Kędzierska
odznaczona zostaje Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
- 1 listopada - Krystyna Karczmarek i Leon Karczmarek s.c. "Zenek" uruchomili
nowo wybudowany bar "Zenek" przy ul. Wyspiańskiego 15.
- 2 listopada - jedyną lecznicę zwierząt, po rozwiązaniu państwowego zakładu,
zaczął prowadzić Krzysztof Momot wraz z żoną Martą, oboje lekarze weterynarii.
- 18-19 listopada - zorganizowano pierwszy zjazd absolwentów szkół rolniczych;
na czele komitetu organizacyjnego stanęła Kazimiera Jóźwiak (z.d. Milewicz).
- listopad - rozwiązana została Lubuska Brygada WOP. Batalion Gubin i Graniczny
Punkt Kontroli Gubin pozostały na miejscu, lecz weszły w struktury Łużyckiej
Brygady WOP z siedzibą w Lubaniu Śląskim.
- 8 grudnia - przy ul. Obrońców Pokoju poświęcona została kaplica pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa. która powstała dzięki dziekanowi ks. Janowi
Gussowi. Poświęcenia dokonał ks. biskup Józef Michalik. Budowę kamienicy
rozpoczęło w 1986 r. przez
małżeństwo Annę i
Zdzisława Sadakiewskich,
które
chciało
tu
uruchomić prywatny
zakład
cukierniczy.
Inwestycja nie udała się,
a obiekt przekazano parafii
pw. Trójcy Św.

Kolacja wigilina w MOPS-ie.

Także w tym roku:
- w Zespole Szkół
Rolniczych odbył się
pierwszy
zjazd
absolwentów z okazji 30-

lecia placówki.
- Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Carina" zatrudniały 2.000 pracowników.
W tym roku wyprodukowano 4,5 miliona par obuwia.
- przestało funkcjonować Muzeum Wilhelma Piecka, które po prostu zlikwidowano.
- Gubin posiadał 4.966 mieszkań (17.713 izby).
- w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gubinie zawarto 206 związków małżeńskich.
- w Gubinie było zarejestrowanych 27 bezrobotnych.
- w ciągu roku odnotowano 246 przestępstw kryminalnych, 1 zabójstwo, 72 kradzież
mienia i 28 przestępstw gospodarczych. Ogółem odnotowano 396 przestępstw.
Na podstawie “Kalendarium Gubina 1945-2009” wyd. SPZG

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 31

To idzie m³odoœæ, m³odoœæ, m³odoœæ i
œpiewa…
W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w
nadgranicznym mieście
Gubin wymyślono - jak
ogłoszono wówczas "święto młodości i radości".
Ponieważ Gubin leży nad
Nysą Łużycką, impreza
otrzymała nazwę "Wiosna
nad Nysą". Była corocznym
piątkowo - sobotnio niedzielnym festynem,
M³odoœæ z klasy pierwszej "B" LO w Gubinie oraz jedna
odbywającym się w różnych
wypo¿yczona z Technikum Odzie¿owego. Miejsce akcji: punktach miasta, a głównie
Butelkaplatz.
na wielkim placu, przed
wojną sportowym, po wojnie nazwanym Placem Wdzięczności, gdyż w centralnym
jego miejscu postawiono pomnik z gwiazdą na cześć bohaterów armii radzieckiej.
Mnie zaś zapamiętała się nazwa (kto ją wymyślił?) Butelkaplatz, bowiem
uroczystości, poza udziałem w różnych imprezach sportowych czy koncertach,
czczono też konsumpcją napojów alkoholowych i potem w trawie walały się liczne
butelki. Dziś plac nosi imię Bolesława Chrobrego, a pomnik usunięto. Święto zaś
odbywa się po obu stronach Nysy, bowiem Gubin i Guben tworzą jedno euromiasto.
Po wielu latach przerwy odwiedziłam znów "Wiosnę nad Nysą". Koncerty
odbywają się obecnie na scenie przed farą, wokół niej i ratusza mieści się morze
straganów i przewalają się polsko - niemieckie tłumy. Podobnie po drugiej stronie
(już od dawna nie granicznego) mostu, gdzie również odbywają się koncerty i
można coś kupić oraz zjeść (jak dawniej smakowały mi wursty i dobre niemieckie
piwo). Czyli dla każdego coś miłego. Dla mnie miłe było ponadto spotkanie w
siedzibie SPZG, w którego izbie muzealnej wspominaliśmy z panem Pilaczyńskim
dawne czasy w zakątku ulic mojego dzieciństwa, Słowackiego i Krasińskiego.
No i korowód! Kiedyś nieodzowny element "Wiosny nad Nysą", po paru latach
przerwy znów przywrócony do łask - choć te dawne korowody chyba były
okazalsze… W kolorowym przemarszu po kilku gubińskich ulicach uczestniczą najczęściej w różnych ciekawych przebraniach - przedszkola, szkoły, zakłady pracy,
stowarzyszenia, a publiczność stojąca na chodnikach oklaskuje pokaz oraz pstryka
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fotki (napstrykałam i ja).
Ach, te dawne "Wiosny nad Nysą"!.. W zgrzebnych, szarych czasach "komuny"
naprawdę powiew świeżości i radości. Jako uczennica podstawówki nr 1 i potem
ogólniaka, bodaj co roku maszerowałam w korowodzie. Z ciekawszych kreacji
pamiętam przebranie się za Japonkę (atłasowy szlafrok mamy robił za kimono), za
muchomorka w kapelusiku w kropki czy za krakowiankę (gdy nie udało mi się być
motylem, bo nie potrafiłam skonstruować ruchomych skrzydełek, strój krakowski,
w którym rok wcześniej sypałam kwiatki na procesji Bożego Ciała, musiał mi zastąpić
motylkowe zapędy).
Zaś w pierwszej klasie liceum stałam się jednodniową hipiską. Na czasie były
wówczas słuchane przeze mnie namiętnie w "Rendez vous o szóstej dziesięć"
Radia Wolna Europa hity w rodzaju "San Francisco" Scotta Mc Kenzie. Ideologia
wolnej miłości, na co byłam wtedy za smarkata, czy wizje życia w komunie, a
zwłaszcza narkotyczne - nie pociągały mnie, jasne. Ale te szmatki! Te kolorowe
stroje, makijaże, kwiaty, długie włosy, pacyfki… Wymyśliłyśmy z dziewczynami,
że przebierzemy się za taką hipisowską grupę i w tej postaci pomaszerujemy w
korowodzie. O dziwo, nasi profesorowie albo o ruchu hippie jeszcze nie mieli
pojęcia, albo przymknęli oko (raczej to drugie) na propagowanie wzorców "zgniłego
Zachodu".
Mimo że korowód już dawno się skończył, do wieczora łaziłyśmy w tym
przebraniu po gubińskich ulicach i po Butelkaplatz, wyśpiewując "San Francisco",
choć
angielski
znałyśmy tyle co z
piosenek.
Nie
wszyscy
też
gubinianie kojarzyli,
kim jesteśmy w tych
kolorowych
łaszkach, pamiętam
na przykład, że ktoś
na nasz widok
zawołał "O, Czesław
Niemen i Akwarele!"
Żeby Panu Bogu
oddać świeczkę, a
diabłu (ZMS-owi)
ogarek, tuż za hipisami stateczni starsi koledzy (co widać na zdjęciu wyżej) nieśli
transparent z "reklamą" Frontu Jedności Narodu. Takie to były czasy…
Fotografie mam tylko czarno-białe, bo jakież inne mogły wtedy być. Szkoda, że
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nie widać na nich tych wszystkich hipisowskich barw. Kwieciste rękawy przy
bluzce zrobiłam sobie z jakiejś starej falbany, "kwiaty we włosach potargał wiatr",
na obliczu ostry makijaż. A ten facet obok mnie, w ciemnych okularach, z ukwieconą
gitarą, z młodzieńczym zarostem i w rurkach - to moja koleżanka z sąsiedniej ulicy,
Lena. To ona, mój wówczas muzyczny i modowy guru, się na ten dzień
"przeprowadziła" ze swojego technikum do naszej klasowej bandy. Zarost
domalowała sobie farbkami i kredką do brwi.
Hanna Biliñska-Stecyszyn
8 czerwca 2016

P.S. Tak wyglądały obchody WnN w 1969 roku, tzn. w czym uczestniczyłam.
Byłam wtedy w pierwszej klasie liceum.
- piątek, 9 maja - sesja popularno-naukowa (w związku z 25 - leciem PRL),
wieczorem zaś capstrzyk wojskowy, bo to było 9 maja, wtedy tego dnia
obchodzono Dzień Zwycięstwa;
- sobota, 10 maja - na Placu Wdzięczności był m.in. turniej miast (na wzór
ówczesnych telewizyjnych) Krosno - Gubin (zwyciężył Gubin 13:18), ponadto na
estradzie jakieś występy, a wieczorem ognisko harcerskie;
- niedziela, 11 maja - korowód, zaś po nim na pl. Wdzięczności występy
estradowe - m.in. zespoły "Inni" z Nowej Soli i "Kleksy" z Kożuchowa.
Od redakcji: poniżej jeszcze jedno zdjęcie, z archiwum SPZG. Chyba z tej samej serii
...
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Uprawa winoroœli w Guben i Gubinie
Historia uprawy winoroœli i winiarstwa na
œwiecie
Winoroœl w³aœciwa (Vitis vinifera)

Gatunek z rodziny winoroślowatych. Rośliny występujące w stanie dzikim i
będące przodkami roślin uprawnych rosły niegdyś niemal w całym basenie Morza
Śródziemnego, w rejonie Kaukazu i dalej na wschód po Turkmenistan. Winorośl
uprawna, wyróżniana jako osobny podgatunek, rozprzestrzeniona została szeroko
w postaci wielu odmian uprawnych na całym świecie.
To jej owoce od zarania ludzkości służą do wyrobu wina, które należy do
najstarszych składników kultury materialnej człowieka. Zadziwiająca jest mnogość
uprawianych odmian winorośli i różnorodność gatunków produkowanego wina,
którego smak zależny jest od składu chemicznego owoców, warunków
mikroklimatycznych, glebowych, przebiegu pogody w danym roku oraz
umiejętności winiarza.
W dorzeczu Eufratu i Tygrysu oraz na ziemiach dzisiejszego Iranu i Afganistanu
winorośl uprawiano prawie 5000 lat p.n.e. Około 1500 lat później w ówczesnej
Babilonii i Asyrii znano już sposób przerobu winogron na wino.
Zasady uprawy winorośli oraz otrzymywania wina znano w starożytnym Egipcie,
gdzie uprawiano kilka odmian różniących się cechami użytkowymi. W basenie
Morza Śródziemnego rozpowszechnili Fenicjanie. Uprawiano ją w krajach
północnej Afryki, a szczególnie w Syrii i Palestynie. Kult wina w okresie
starożytnym osiągnął jednak swój szczyt w Grecji, gdzie wino było napojem
narodowym.
Do starożytnego Rzymu początkowo wino było sprowadzane z Grecji. Później
jednak Rzymianie opracowali własne metody uprawy winorośli oraz wytwarzania
wina i rozpowszechnili je w krajach bałkańskich oraz w Hiszpanii i Niemczech. Z
tamtych rzymskich czasów wywodzi się, znany z licznych legend, kult boga
Bachusa. Owoce i liście winorośli spotykane są jako motyw zdobniczy na
najstarszych malowidłach, rycinach, a także w architekturze.

Datowana historia uprawy winoroœli w Guben
1136 r. - Wzmianka o uprawie winnej latorośli znajdująca się w bulli papieskiej
pozwala przypuszczać, że uprawa ta mogła istnieć już o wiek wcześniej.
Początek XII wieku - Krzewy winne zaczęto uprawiać na wschód od Łaby.
1280 r. - Miasto Guben otrzymało pozwolenie od margrabiego Heinricha
Illustriousa z Drezna na przekształcenie pastwisk dla bydła w winnice i ogrody
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chmielowe. Okoliczne wzgórza Gubena i Germersdorf (Jaromirowice) zostały
obsadzone winnym krzewem.
1306 r. - Ówczesny margrabia brandenburski Herman w porozumieniu i za zgodą
Rady Miejskiej Gubena wydał przywilej, który pozwalał mieszczanom sprzedawać
wino i piwo w ciągu jednego kwartału w roku.
1327 r. - Wino gubeńskie wymieniane jest w rejestrach komory celnej w Breslau
(Wrocław) obok win węgierskich
1338 r. - Niespodziewany mróz w październiku wymroził niemal doszczętnie winną
latorośl.
1349 r. - "Czarna śmierć" (dżuma) pozbawiła życia połowę ludności ówczesnej
Europy.
Po latach, wraz z odradzającym się życiem wznowiono uprawę winnego krzewu.
1352 r. - W czerwcu, po ochłodzeniu spadł śnieg na dwa łokcie. Przypuszczano,
że nie będzie zbioru winogron. Jedna natura poradziła sobie i ten rok obfitował w
duże zbiory.
1364 r. - Transportowane Nysą i Odrą do Stettin (Szczecina) gubeńskie wino
eksportowane jest do Warmii, Prus i Kurlandii.
1372 r. - Wzmianki o gubeńskim winie są zapisane w rachunkach radnych z
Lubeki.
1383 r. - Na targach potężnej Hanzy w Lubece podnoszone są skargi na gubeńską
miarę wina. Kupcy żądają jej
podwyższenia, jako zbyt małej.
Wino gubeńskie pito w Rostoku i w
krzyżackim Malborku obok win z
Alzacji, Węgier, Grecji i Nadrenii.
1412 r. - Wino gubeńskie znalazło
się w rejestrach komory celnej w
Elblągu.
W latach 1425 - 1433 - Pochody
wojsk husyckich obróciły w ruinę
plantacje winogron w Guben.
1430 r. - Jakie kiedyś dla
mieszkańców miała znaczenie uprawa
winorośli świadczą wpisy w księgach
miejskich Gubena. Około połowa
wszystkich wpisów w tym roku odnosi
się do winnic.
1442 i 1443 r. - przyniósł bogate
zbiory winogron.
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1446 r. - Sprowadzono nowe gatunki winnego krzewu z Węgier, Francji i
Austrii. Wino gubeńskie jest ważnym towarem eksportowym do krajów
nadbałtyckich.
1460 r. - Wino gubeńskie wymieniane jest w rachunkach miejskich Sztokholmu
oraz w zapiskach gdańskiej komory celnej.
1474 r. - Okręty ze Szczecina przewiozły do Gdańska 5,5 miliona litrów
gubeńskiego wina co świadczy o jego walorach smakowych i powodzeniu na innych rynkach.
1513-1514 r. - Niezwykle mroźna zima spowodowała, że wymarzły prawie
wszystkie krzewy winne i drzewa owocowe.
1525 r. - Od tego roku producenci mają obowiązek składania raportów
dotyczących wielkości produkcji wina i dochodów.
1545 r. - Zbiór winogron był doskonały. Z winnic uzyskano 1000 beczek wina.
Jedna beczka kosztowała 24 guldeny.
1546/47 r. - Regestrum cauponum Poznania wymienia wina gubińskie i
krośnieńskie.
1547 r. - Wyjątkowy urodzaj. Uzyskano z winnic 971 beczek wina białego i 547
wina czerwonego.
1554 r. - Wspomina się o winnicach w dzielnicy dolnej Nysy na zachodnim
zboczu Guben, w rejonie tzw. "Grzbiety Gór".
1562 r. - Zapisano, że klasztor Guben miał winnicę o powierzchni 11 akrów.
1563 r. - Zbiory były katastrofalnie niskie. W wielu winnicach nie było ani
jednego grona.
1564 r. - Z powodu
mrozu i przeciągającej się zimy
odnotowano
fatalnie niski zbiór
w i n o g r o n .
Większość
lat
pierwszej połowy
XV stulecia, nie
s p r z y j a ł a
intensywnej
uprawie winorośli.
1673 r. - Guben
miał 15 właścicieli
winnic.
1571 r. - Zapisano,
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że oszczędny twórca hohenzollernowskiego systemu administracyjnogospodarczego margrabia Jan na Kostrzynie nie gardził winem gubeńskim.
1580 r. - Uniwersał poborowy Stefana Batorego wymienia wina gubińskie i
krośnieńskie.
1585 r. - Na cle poznańskim zarejestrowano przewóz win gubińskich i
krośnieńskich, tanich i uważanych za liche.
1618-1648 r. - Podczas wojny trzydziestoletniej winnice zostały zdewastowane.
Wojna przyczyniła się też do zerwania wszystkich kontaktów handlowych, które
już nigdy nie zostały odbudowane.
1720 r. - Od tego roku funkcjonowało przysłowiowe "Guben ma więcej winnic
niż dni w roku".
1730 r. - Pisano, że czerwone wino gubeńskie jest najlepsze, porównywane do
burgundzkiego.
1739-1740 r. - Rozwija się rolnictwo i sadownictwo przynoszące większe dochody
z powodu bezpiecznej uprawy, niż produkcja wina. Coraz modniejsze jest
spożywanie piwa i wódki.
Około 1800 r. - Według Loocke w Guben było około 1000 winnic, gdzie każdego
roku zbierano średnio 8000 wiaderek .
1800 r. - W Guben zorganizowano związek mieszczan, mający na celu przede
wszystkim podniesienie i ulepszenie uprawy winorośli.
1802/1803 - Podczas bezśnieżnej i mroźnej zimy wymarzły winogrona czerwone.
Następne lata nie przyniosły poważnego odrodzenia winnic.
1805 r. - W miejsce związku mieszczan założono Towarzystwo Pomologiczne,
które sprowadziło sadzonki z Burgundii i Alzacji.
1820 r. - W Prusach wprowadzono podatek od produkcji wina, co spowodowało
mniejsze zainteresowanie uprawą winorośli.
1834 r. - Zmieniono przepisy niemieckiej unii celnej i obniżono uprzednio
wysokie koszty celne. Import win z zagranicy stał się bardziej opłacalny.
1836 r. - Towarzystwo Pomologiczne zakończyło działalność.
1846 r. - Budowa linii kolejowych w latach 1846 i 1866 Berlin - Breslau (Wrocław)
i Berlin- Görlitz (Zgorzelec) powoduje, że import zagranicznych win szczególnie z
Węgier jest tańszy, a to przyczyniło się do nieopłacalności uprawy winorośli.
Winorośl zastępuje się drzewami owocowymi, polami pod uprawę warzyw, nieużytki
osadza się sosnami.
1850 r. - Powstaje Związek Uprawy Ogródków, a później Związek Winiarzy,
który jednak bardziej interesował się sadownictwem i uprawą warzyw. Zbierane
plony nie przynosiły wcale mniejszych dochodów od uprawy winorośli i doskonale
sprzedawały się w Berlinie. Obserwowany jest gwałtowny upadek uprawy winnego
krzewu. uroczyście obchodzić jesienią święto winobrania.
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1856 r. - Rada Miejska zabrania sprzedaży wina tym, którzy nie mają pozwolenia.
1859 r. - Opodatkowano 767 wiader,
1863 r. - Władze miasta oficjalnie kończą coroczne świętowanie zbioru winogron.
1868 r. - Uprawa winorośli prowadzona jest tylko w 10 miejscach na Dolnych
Łużycach, w Guben na obszarze 600 akrów (240 ha) winorośli . Roczna wydajność
wynosiła od 1000 do 1200 wiader wina .
Areał uprawy winorośli zaczął się zmniejszać i wynosił w latach:
1878 r. - 51 ha
1885 r. - 30 ha
1889 r. - 20 ha.
1900 r. - 4 ha
1925 r. - Istniały jeszcze małe winnice w dobrej lokalizacji na Grüne Wiese (ul.
Piastowska) ale później zlikwidowane.
Do 1926 r. - Najdłużej działająca winnica Ernsta Knieschke w Krossen (Krosno
Odrzańskie) Kreis Luckau.

Od rozkwitu produkcji wina po jej upadek
W XII wieku na teren Dolnych Łużyc przybyli osadnicy frankońsko -
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Na zachowanym zdjêciu mo¿na zobaczyæ stoki tarasowe w okolicy wie¿y Bismarcka.

flamandzcy. To oni stali się prekursorami uprawy winnego krzewu i wyrobu wina.
Sadzonki winnego krzewu sprowadzono prawdopodobnie do Dolnych Łużyc z
prowincji rzymskich nad Dunajem. Najbardziej były rozpowszechnione w dobrach
kościelnych i klasztornych. Uprawą zajmowali się Benedyktyni, a później cystersi,
którzy uprawiali szlachetne odmiany i produkowali wino. Wino potrzebne było
Kościołowi do celów liturgicznych. Szybko pojawiło się też na dworach
królewskich.
Po 1280 roku gubeńskie wzgórza pokryte zostały licznymi plantacjami winnego
krzewu stając się dla mieszczan doskonałym źródłem dochodu. Podobnie uczyniono
we wsiach Germersdorf (Jaromirowice) i Mückenberg (Komorów) leżących w
ciągu wzgórz gubeńskich. W innych okolicznych wsiach też uprawiano winorośl.
Od tego czasu gubeński ośrodek winiarski był nie tylko największym, ale także
najważniejszym gospodarczo regionem winiarskim Niederlausitz (Dolnych Łużyc).
Rosnąca produkcja wina z roku na rok doprowadziła w 1306 roku do wydania
specjalnego przywileju sprzedaży wina.
Oprócz niego Rada Miejska wydawała osobne zezwolenia, którego nie
nadużywano, żeby nie robić konkurencji piwnicy ratuszowej. Dopiero, gdy tam
zmagazynowane wino, pochodzące prawdopodobnie z winnic miejskich
stanowiących własność magistratu zostało rozprzedane wydawano pozwolenia
prywatnym producentom.
Specyficzna dla okolic Gubena odmiana winorośli, z której otrzymywano znane
poza granicami ośrodka słynne czerwone wino gubeńskie, przysporzyło
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mieszkańcom miasta nie lada kłopotu. W czasie wojny tureckiej obce wojska zajęły
w 1605 roku Guben i zażądały od Rady Miejskiej okupu w postaci kilkudziesięciu
beczek białego wina. W całej okolicy jednak takowego nie było. Jak wybrnęli z
tego kłopotu rajcy - historia nie wspomina.
Dochody ze sprzedaży wina i uprawy winorośli stanowiły połowę dochodów
miasta.
W wysokości tych dochodów należy szukać źródła szczególnej pieczołowitości
z jaką otaczano uprawę winorośli. Hodowcy prowadzili systematyczne zapiski o
jakości i wielkości corocznych zbiorów i warunków klimatycznych. Były takie lata,
że brakowało beczek na pomieszczenie wyprodukowanego wina, ale i takie, że do
beczek nie było co wlać. Rozwijająca się nowa gałąź gospodarki do połowy XVI
wieku dawała utrzymanie ludziom i miastu.
Wojna trzydziestoletnia stała się przełomem dla uprawy winorośli w okolicy
Gubena. Przechodzące przez miasto wojska cesarskie, saskie, Wallensteina,
Mansfelda i szwedzkie paliły je i rabowały, nie szczędząc niczego i nikogo.
Ten czas spowodował upadek miasta i jego gospodarki, a wraz z nią uległy
zniszczeniu piękne do niedawna plantacje krzewu winnego. Zerwane zostały też
wszystkie kontakty handlowe budowane przez wiele lat, których po wojnie nie
udało się odtworzyć. Uprawę winorośli po tym czasie odnowiono, ale nie w takim
stopniu jak przed wojną.
Dalej produkowano bardzo dobre wino, które pito na dworach panujących.
Jeszcze za Augusta II, który był miłośnikiem wina gubeńskiego, wino to gościło
tam na stołach. W tym czasie wzrasta ilość win i szampana importowanych z
Hiszpanii i Burgundii co spowodowało zepchnięcie wina gubeńskiego na lokalny
rynek. Na obniżenie konsumpcji rodzimego wina wpłynęło też zwiększające się
spożycie piwa, wódki, herbaty, kawy i czekolady
Kiedy car Piotr Wielki przebywał w Guben w 1711 roku, miał powiedzieć po
degustacji win gubeńskich " jeśli tak wspaniałe owoce rosną tutaj i jest z nich tak
dobre wino, muszą rosnąć w Rosji.
Niekorzystne zbiory w XVIII wieku i nie dorównująca jakościowo i ilościowo
produkcja wina do wcześniejszych stuleci przyczyniła się do spadku produkcji,
która chyliła się ku upadkowi.
Wybudowanie linii kolejowej z Berlina do Guben w 1846 roku oraz rozwój
przemysłu i wydobycie węgla brunatnego w okolicy Germersdorf spowodowało
przestawienie się gospodarki na inne tory.
Uprawę winorośli zamieniano na uprawę warzyw i sadownictwo, które bez
kosztownej i trudnej uprawy, nie przynosiło wcale mniejszych dochodów. Od
roku 1850 uprawa winorośli gwałtownie spada. Z każdym rokiem zmniejszał się
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areał, na którym rosły krzewy, co odbiło się na wielkości wytwarzanego wina. O ile
na początku XIX wieku produkowano 500 000 litrów wina, to pod koniec nie
uzyskano nawet 10% tej ilości.
Na początku XX wieku były tylko 4 ha uprawy winorośli na obszarze Krossener
Wien.
Pod koniec XIX wieku powstało szereg zakładów przemysłowych, które z braku
winogron przestawiły
się na produkcję win
owocowych. W tym
czasie na terenie
Gubena istniały 23
prasy hydrauliczne
do
miażdżenia
owoców
i
pozyskiwania soku
owocowego. Zdolne
one były przerobić
1500 ton owoców.
Surowca dostarczały
sady z Gubena i
Germersdorf oraz z
innych okolicznych
miejscowości.
Historycy podają,
że w tym czasie
rosło tu około
100 000 różnych
d r z e w
owocowych.
W 1855 roku
Ferdinand Poetko
założył
firmę
produkującą wina
owocowe. Po jego
śmierci
firmę
prowadziła jego
żona,
która
przekazała w 1889
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roku prowadzenie wytwórni synowi Emilowi. Zakład posiadał własne sady skąd
pozyskiwano surowiec. W tamtym czasie należała on do najważniejszych w
północno-wschodnich Niemczech. Produkował 700 hl wina i szampana rocznie, a
pozostałe wytwórnie gubeńskie około 300 hl rocznie.

Uprawa winoroœli i produkcja wina po 1945 r.
W końcowym czasie II wojny światowej przemysł rolno- spożywczy ówczesnych
Niemiec został poważnie zniszczony. W 1945 roku przejęto w posiadanie około 60
ha winnic w okolicy Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego i Gubina. Były to drobne
winnice z asortymentem następujących win:Trauiner, Silvaner, Veltiner, Chassels
i Portugalskie. Nie miały one jednak większego znaczenia gospodarczego.
Po wojnie, w lipcu 1945 roku w budynku byłego browaru Gustawa Krölla "Löwenbrauerei " przy ulicy Piwnej 1 uruchomiono browar państwowy. Pracę
otrzymały 32 osoby. W drugim kwartale 1946 roku zakład zlikwidowano z powodu
nieopłacalności produkcji.
Wspomnieć należy, że do końca wojny w Guben było 6 browarów.
Lata 1945 - 1951 to okres przejściowy przemysłu winiarskiego opartego o
surowiec owocowy.
W roku 1965 na terenie województwa zielonogórskiego działało 6 wytwórni
wina:
1. Zielona Góra - 3
2. Gorzów - 1
3. Gubin - 1, która podlegała Spółdzielczości Inwalidzkiej.
4. Gronów - 1
Po zlikwidowaniu browaru państwowego pod koniec 1955 roku na tym samym
terenie powstała "Spółdzielnia Inwalidów Nysa"
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gubinie przekazało Spółdzielni w trwały
zarząd i użytkowanie
12 220 m2 terenu wraz z budynkami. Spółdzielnia "Nysa" była drugą pod
względem produkcji wytwórnią wina w województwie.
W latach 1958 - 1964 produkcja wina dała średni zysk w roku 738 tysięcy złotych.
W roku 1963 wyprodukowano 564 tysięcy litrów wina owocowego. (
popularnych "jaboli").
W owoce zaopatrywano się w powiatach: Krosno, Żary i Lubsko. Występująca
w okolicy Gubina śliwka “gubinka” w latach 1958-1964 była podstawowym
surowcem do produkcji wina. Zużycie owoców śliwki i jabłek w tych latach było
średnio na poziomie 1700 ton w roku.
Spółdzielnia mogła poszczycić się produkcją 11 gatunków wina o łącznym litrażu,
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prawie miliona litrów, sprzedawanego głównie na lokalnym rynku.
W tamtym czasie zatrudnienie znalazło w niej średnio 70 osób, w tym 5 inżynierów.
Okres przemian gospodarczych doprowadził do upadku spółdzielni, która w
tym czasie nosiła nazwę: "Spółdzielnia Inwalidów Pokój". Tym samym zakończyła
się produkcja wina owocowego i soków w Gubinie.
Przed wojną w Guben przeróbką owoców zajmowały się 22 zakłady produkujące
soki, szampan i wino.
Miasto, które kiedyś było dużym ośrodkiem
produkującym wina gronowe, a po upadku winnic,
win owocowych, szampana i soków całkowicie
zostało pozbawione tradycji winiarskich. W
powojennych latach już nigdy nie wskrzeszono
na większą skalę uprawy winnego krzewu na
"Wzgórzach Gubińskich", które dziś porasta dziki
chwast.
Tradycja uprawy winorośli powróciła w okolice
Zielonej Góry popierana przez lokalnych
samorządowców.
Gubin pomimo, że miał większe tradycje uprawy
od Zielonej Góry i na pewno lepszy i sprzyjający
klimat zapadł w jakąś niemoc i nie może wyciągnąć
wniosków z historii w celu promowania miasta i
tej tradycji.
Najwcześniej starania o uprawę winorośli na większą skalę podjął pan Henryk
Kowalski.
Z jego inicjatywy odbyło się wiele spotkań z zainteresowanymi uprawą winorośli
na wzgórzach, w których też uczestniczyłem. Jednak nie przyniosły one efektu ze
względu na zapisy ustawowe.
Pan Henryk jest wielkim znawcą uprawy winorośli i produkcji wina. Posiada
przydomową plantację “Miedziany stok” o powierzchni około 270 m 2 , na której
rośnie 45 odmian winorośli. Za swoje produkty był wielokrotnie wyróżniany
konkurując z winiarzami okolic Zielonej Góry, gdzie powstało wiele winnic
produkujących i sprzedających wino. Jego wino odmiany “Miczuriński” rocznik
2006 w kategorii "Najlepsze wino czerwone" w ramach dni Sulechowa wygrało
konkurs. Jury oceniło, że może brać udział w każdym konkursie międzynarodowym.
Jest nadzieja, że już niebawem wielkie tradycje gubińskiego winiarstwa odżyją za
sprawą kolejnego pasjonata, pana Mirosława Milewicza, który pod konic lat 90 ub.w.
wykonał nieduże nasadzenia na działce dzierżawionej od miasta na północ od ul.
Kresowej. Powiększenie winnicy nastąpiło w roku 2008 do wielkości około 4000 m.
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Pan Mirosław współpracuje z zachodnimi sąsiadamii Zielonogórskim
Stowarzyszeniem Winiarzy. Swego czasu miałem okazje spróbować wina z tej
winnicy. Muszę stwierdzić, że smakuje wyśmienicie.
Trzecią osobą, która w Gubinie zajmuje się uprawą winorośli jest pan Krzysztof
Olifirowicz. Jego winnica znajduje się w okolicy ul. Mylnej i Ceglanej. Pan Krzysztof
zajmuje się uprawą winogron deserowych na areale około 700 m 2. Rośnie tu 7
odmian krzewów odmiany jasnej, ponad 20 ciemnej i ponad 20 różowej.
Winnica posiada bardzo bogatą ofertę sadzonek gołokorzeniowych winorośli
deserowej, odmian sprawdzonych w naszych warunkach klimatycznych. Szkółka
winorośli zarejestrowana jest pod nr 08/02/3387 i podlega kontroli PIORiN, co jest
gwarancją jakości oferowanych sadzonek.
Odwiedzając stronę - http://www.winnicakrysa.pl można zapoznać się z ofertą
i zobaczyć w realu piękne grona.
Będąc w "ogólniaku" przyjaźniłem się z Wiesławem, wujkiem pana Krzysztofa.
Do dziś wspominam wytwarzane przez dziadka pana Krzysztofa wino z czarnej
porzeczki, które zawsze miało napis - "Anno domini …" Im starsze, tym lepsze. Ta
winnica jest w miejscu gdzie w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia była
duża plantacja czarnej porzeczki. Tym samym tradycje winiarskie w rodzinie zostały
podtrzymane i są kontynuowane.
Z powodzeniem, tradycję uprawy winorośli realizują nasi zachodni sąsiedzi. W
grudniu 2003 roku, po około 120 latach bez wina, założono "Gubener
Weinbauverein" w pobliżu Grano celem podążania za tradycją uprawy winorośli
w Guben i okolicach oraz ponownego wyprodukowania wina wysokiej jakości.
Winnica ma obszar 2 ha. Na miejscu można degustować wino i dowiedzieć się o
wysokiej jakości kunsztu wyrobu wina. Co roku we wrześniu można uczestniczyć
w tradycyjnym winnym festiwalu.
Więcej informacji: http://www.wein-land-brandenburg.de/Service/Links/Grano/
grano.html
Elementy architektury mieszkalnej o tematyce winiarskiej można było zobaczyć
w dawnym Guben i dzisiejszym Gubinie.
Jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia przy ul. Wojska Polskiego
64 był element architektury nawiązujący do winiarstwa, który zdobił dom winiarza
z winiarnią. Pamiętam, że został on zdemontowany przy remoncie tego budynku.
Należy zadać pytanie - komu to przeszkadzało? Nie był to jeden element ozdobny.
Na dachu znajdował się wiatrowskaz z degustatorem (reklama winiarni) zwróconym
do beczki i trzymającym kielich. Dzisiaj już nie ma beczki i degustatora, ale część
wiatrowskazu pozostała.
Drzwi w piwnicy były ozdobione motywami związanymi z produkcją wina. Za
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budynkiem
było
wybetonowane podwórze.
Pod stropem znajdowały się
głębokie piwnice, w których
trzymano w beczkach wino.
Próbowaliśmy się tam
dostać, ale nie było to dla
nas osiągalne. Miejsce
zapomniane.
Może
gubińscy eksploratorzy, by
tam zajrzeli.
Tadeusz Lech

Serdecznie dziękuję pani
Ewie Dąbek z Miejskiej
Biblioteki Publicznej w
Gubinie za wyszukanie
materiałów do tego
artykułu.

Wnêtrze winiarni M. Klamke.
Źródła i bibliografia:
1. Enographia Thalloris - Mirosław Kuleba
2. Winiarstwo na Ziemi Lubuskiej - Bogdan Kres
3. Dzieje uprawy zielonogórskiej winorośli - Władysław Korcz
4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Winoro%C5%9Bl_w%C5%82a%C5%9Bciwa
5. http://www.roman-mysliwiec.pl/uw-plantpress.pdf
6. Vademecum gubinianina cz. 10
7. https://gazetalubuska.pl/piekne-winnice-w-gubinie-czemu-nie/ar/10233216
8 . Wiadomości Gubińskie 5.09 2008 r.
9. http://www.wein-land-brandenburg.de/BB-Weine/Geschichte/geschichte.html
10. https://www.lausitzer-weinfreunde.de/geschichte/anbaugebiete/guben/
11. https://www.lausitzer-weinfreunde.de/geschichte/zeitlich/ab-19-jahrhundert/
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Pogotowie Ratunkowe
W Gubinie rozpoczęło swoją działalność w 1954 roku. Pierwszą siedzibą stacji był
budynek wraz z oficyną przy ulicy Śląskiej 14 pośpiesznie adaptowany. W 1959
roku po uzyskaniu dotacji z funduszu powodziowego (1958 roku powódź w Gubinie)
przeprowadzono remont adaptacyjny pomieszczeń. Na parterze była dyspozytornia,
ambulatorium i pokój administracji. Na piętrze dyżurka lekarska i pomieszczenia
gospodarcze. W oficynie na parterze były dyżurki sanitariuszy, kierowców i
kuchenka. Na piętrze mieszkanie służbowe. Dyżurki sanitariuszy i kierowców
zorganizowano w ten sposób, że podzielono je na: zespół przewozowy i zespół
wyjazdowy. Każdemu zespołowi przydzielono pomieszczenia, co ułatwiało wezwanie
do wyjazdu właściwej ekipy. Ważnym pomieszczeniem była kuchenka,szczególnie
w okresie zimowym, bowiem karetki garażowały w podwórzu, a w tym czasie nie
było płynów niezamarzających do chłodnic, dlatego wodę trzeba było
wypuszczać,wodę stale grzać w kuchence by przed wyjazdem napełnić chłodnicę.
Garaże pogotowia zajmowały stodołę i budynek gospodarczy do tego dostosowane
przy ulicy Śląskiej, naprzeciw szpitala.
Pierwszym kierownikiem Stacji i organizatorem była pani felczer Śliska. Do jej
zadań należało angażowanie i szkolenie dyspozytorek i sanitariuszy oraz wykony-

Podwórze przy ulicy Œl¹skiej i pierwsza karetka z demobilu wraz z ca³a ówczesn¹ za³og¹
pogotowia: Boles³aw Tr¹nkowski, Boles³aw Moczulski, W³adys³aw Dobrzañski, w
samochodzie Kapustianek, felczer Œliska, Kazanowicz, Julian Gudz, Jan Pecelerowicz
starszy kierowca.
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wanie usług lekarskich.
Odpowiedzialnym za środki
transportu i angaż kierowców
była Wojewódzka Kolumna
Transportu Sanitarnego w
Zielonej Górze. Kierowcy byli
delegowani do pracy w Gubinie,
nadzór sprawował starszy
kierowca.
Pierwsze
dyspozytorki to Anna Hejm,
"Lusia" Śliwińska, Walentyna
Pierwsza karetka z demobilu Boles³aw Moczulski,
Michalak,
Walentyna
felczer Œliska, W³adys³aw Dobrzañski.
Jawornicka, pierwsi sanitariusze - Antoni Maksymowicz, Bolesław Moczulski, Bolesław Trąnkowski, Julian Gudz,
Grossy. Pierwszymi kierowcami byli Jan Pecelerowicz (starszy kierowca), Michał
Kapustianyk, Władysław Dobrzański, bracia Ciszewscy - Zygmunt i Mieczysław i
Kazanowicz. Stały dyżur lekarski pełniła pani felczer Śliska, dopiero w 1956 roku
przybyli absolwenci szkół felczerskich panowie Zdzisław Tumielewicz, Ireneusz
Magierski, Edmund Bokszczanin, w następnych latach Jabłoński, Marian Lipiec
oraz Adam Moskal. Później większość z nich
ukończyła studia medyczne. Pierwszymi
lekarzami zatrudnionymi na dyżurach byli
lekarze wojskowi (od 1959 roku). Pełnili oni
tylko dyżury nocne. Dyżury dzienne
obstawiali felczerzy do 1963/64 roku. Pani
felczer Śliska pełniła funkcję kierownika stacji
do października 1957 roku, potem odeszła z
Gubina (prawdopodobnie podjęła studia).
Kierownictwo Stacji powierzono lek. Barbarze
Horynieckiej-Gwizdalskiej, a po jej rezygnacji
z funkcji w marcu 1959 roku, kierownictwo
powierzono lek. Zygfrydowi Gwizdalskiemu.
Pełnił tę funkcję do 1964 roku. Następni
kierownicy to lekarze: Eugenia Mochnacz,
Szewczyk, Bernadetta Błocka.
Jak wyglądała na początku praca Pogotowia
uwzględniając stan dróg w terenie i fatalny
Pogotowie przy ul. T. Kunickiego.
tabor samochodowy? Pierwsza karetka,
Panowie od lewej: Moczulski,
trudna do określenia marka, oraz dwa
Jerszyñski, Dobrzyñski).
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samochody renault z demobilu wojskowego w bardzo złej kondycji, uruchamiane za
pomocą korby lub na tak zwany pych. Samochody odmawiały często posłuszeństwa. Dla przykładu: w 1958 roku przewóz pacjentki w ciężkim stanie do Zielonej
Góry. Droga do Krosna dziurawa, pobocze - tak zwana "latówka" - z różnicą poziomów
byo powodem częstych awarii. Wyprzedzanie pojazdów nie było możliwe. Jazda
przez Krosno zmuszała do przekraczania dwóch przejazdów kolejowych, które często
były zamykane. Od drugiego przejazdu kolejowego do Połupina trzeba było pokonać
wzniesienie, a te udawało się pokonać przy drugiej albo trzeciej próbie. Karetka,
którą wówczas dokonywano przewozu, odmówiła posłuszeństwa na ulicach Zielonej
Góry, na szczęście blisko szpitala. Pacjentkę do oddziału trzeba było przenieść na
noszach. Powrót do
Gubina odbył się
karetką zastępczą
marki Skoda. Był to
samochód o skomplikowanej budowie
albowiem do szoferki
dobudowano "budę"
mieszczącą nosze i
siedzenie dla sanitariusza. Niestety nie
było kontaktu z
szoferką, a wejście do
pojazdu znajdowało
Za³oga odpoczywa (ul. Kunickiego) - Anna Hejm dyspozytorka,
się z tyłu wozu.
Antoni Oliniak kierowca, Teresa Sochacka dyspozytorka, lekarz
Sygnałem
dla
Feruszewska, Karol Adamowicz, Waldemar Zieliñski i
kierowcy
o
gotowości
W³adys³aw Dobrzañski.
do wyjazdu był trzask
zamykanych drzwi. Niestety czasem wiatr zatrzasnął drzwi zanim sanitariusz zdołał
wejść do pojazdu. Bywało, że karetka odjechała bez sanitariusza, po którego trzeba
było wracać. Poprawa taboru następowała sukcesywnie po1963 roku. Pierwsze były
warszawy, najpierw "garbus", potem bardziej nowoczesne, następnie pojawiły się
fiaty. Pierwsza karetka lepiej wyposażona typu nysa trafiła do Gubina na początku
lat 70, a pierwsze karetki z pełnym wyposażeniem podjęły pracę dopiero w latach 90.
To pełne wyposażenie dawniej, a dziś, to kolosalna różnica. Trzeba jeszcze
wspomnieć, że oprócz złego stanu technicznego brak było ogumienia (opony często
łatane i bieżnikowane) co powodowało częste awarie. Dętki po wielokroć łatane rekordzistka miała 37 łat. Dla przykładu: było wezwanie do Łomów, do dwunastego
porodu. Karetka powypadkowa była w terenie (w owym czasie nie było kontaktu
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1889 rok. Zespó³ kierowców przed gara¿em ul. Gdañska, trzeci od
lewej Mieczys³aw Krawczyk, ¯ó³kiewski, Konopski, Frycz Ryszard,
Drapa Eugeniusz, z ty³u Bachta W³adys³aw, Drzewicki i Gierczyñski
Alfons kierownik RKTS.

m i ę d z y
dyspozytornią,
a karetką) więc
do
Łomów
wyruszyła
k a r e t k a
przewozowa z
lekarzem
szpitalnym na
pokładzie.
Dojazd
do
Kosarzyna od
Żytowania był
d r o g ą
piaszczystą na
której często
g r z ę z ł y
samochody. Po

Po¿egnanie kierownika Alfonsa Gierczyñskiego: od lewej Waldemar Konopski, Alfons
Gierczyñski, Ryszard Majchrzak (nastêpca kierownika RKTS), Bogdan Tr¹nkowski,
Zygmunt ¯ó³kiewski, Krzysztof Karmazyn, Marian Pasterczak, Ryszard Dyszewski,
Eugeniusz Drapa, Czes³aw Potrzebski, Dariusz Pacuch, Jerzy Dom¿alski i Drzewiecki.
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udanym przyjeździe do celu i zbadaniu pacjentki podjęto decyzję o szybkim
transporcie rodzącej do szpitala. Przy wyjeździe z Kosarzyna łapiemy gumę, zmiana,
wszystkie ręce na pokład - lekarz lewarkiem unosi samochód (w nim rodząca),
sanitariusz odkręca koło, kierowca szybka zmiana koła i jazda. Na wysokości
Budoradza druga guma, niestety koła zapasowego już nie ma - kierowca zakłada łatę,
lekarz lewarek, sanitariusz odkręca koło. W tym czasie kobieta rodzi w samochodzie
(warszawa garbus) pomocy udzielać nie można ze względu na ciasnotę. Na wyjętych
noszach ustawionych na ziemi odbywa się poród, jedyna dezynfekcja rąk to jodyna.
Uf, poród odebrany, dziecko zawinięte w lekarski kitel. W tym czasie napompowano
koło i można było jechać do szpitala. Obyło się bez powikłań. Od tego czasu karetki
były wyposażone w komplet porodowy i 5-litrową bańkę z wodą.
Trzeba jeszcze wspomnieć, że samochody nie miały ogrzewania. W okresie zimowym
obowiązkowym wyposażeniem personelu był kożuch i filcowe buty dla kierowcy i
sanitariusza. Lekarz tylko kożuch. Wozy sanitarne oznakowane były jedynie
czerwonym krzyżem na przednich drzwiach samochodu. Nie było sygnalizacji świetlnej
ani dźwiękowej, poza klaksonem. Pod koniec lat 50-tych w nagłych przypadkach
przewóz pacjentów do oddziału chirurgicznego w Krośnie dokonywano samochodem
straży pożarnej i dzięki sygnalizacji dźwiękowej inne pojazdy ustępowały drogi, a
nawet czasem szlaban na przejeździe kolejowym się otwierał.
Należy jeszcze wspomnieć, że wioski które podlegały obsłudze pogotowia nie miały
połączeń telefonicznych, co było ogromnym utrudnieniem w pracy. Nieliczne telefony
były np. na plebaniach i strażnicach WOP i to one często były pośrednikami między
chorym, a pogotowiem. W latach 60-tych otwarto punkty pocztowe w Grabicach,
Stargardzie i Chlebowie w których dostęp do telefonu był w zasadzie przez całą dobę.
Były też wioski do których w czasie obfitych deszczy drogi były nieprzejezdne, np. z
Przyborowic przywożono furmanką pacjenta do Grochowa gdzie oczekiwała wezwana
karetka. Jadąc do Sieńska karetka stawała na drodze koło Starosiedla, kierowca,
sanitariusz i lekarz pieszo docierali do wsi błotnistą drogą i jak zachodziła potrzeba
wracali z pacjentem na noszach do pozostawionej karetki. Stąd w wyposażeniu
kierowcy i sanitariusze mieli gumowe buty. Lekarze musieli sobie kupić.
W 1962 roku siedzibę stacji przeniesiono na ulicę Kunickiego, A powodem było
nasilenie ruchu na ulicy Śląskiej utrudniające szybki wyjazd karetek. Ważniejszym
jednak powodem był brak mostu na ulicy Wyspiańskiego i częste awarie mostu na ul
Słowackiego. Opóźniało to dojazd do wschodniej części miasta, ulicy Kaliskiej i dalej
do wiosek. Dojazd możliwy był ulicą 3 Maja i do Kresowej (Poznańskiej), i dalej przez
Komorów lub ulicę Kaliską do wiosek. Pogotowie w budynku przy ul. Kunickiego
prowadziło swoją działalność do 1985 roku. Po otwarciu budynku przychodni przy
ulicy Gdańskiej zdecydowano o przeniesieniu tam stacji pogotowia. Obok
wybudowano garaże i warsztat, którego kierownikiem był Konopski Waldemar. Trzeba
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jeszcze wspomnieć, że w
1973 roku wskutek
reorganizacji służby
zdrowia powstały Zespoły
Opieki Zdrowotnej (ZOZ).
Pogotowie przestało być
samodzielną jednostką
organizacyjną, weszło w
struktury ZOZ. Kierowcy
nadal
podlegali
Wojewódzkiej Kolumnie
Pogotowie przy ul. Gdañskiej.
Transportu Sanitarnego, a
ściślej
Rejonowej
Kolumnie Transportu Sanitarnego w Żarach oddział w Gubinie. Kierownikiem oddziału
został sprawujący dotąd funkcję starszego kierowcy Władysław Bachta. W ogóle
pierwszym starszym kierowcą był Jan Pecelerowicz, dalej Władysław Szczur, potem
Władysław Bachta do 1985 roku. Po 1985 roku Alfons Gierczyński, a ostatnim był
Ryszard Majchrzak. W 2002 roku wskutek reorganizacji zlikwidowano stacje pogotowia
ratunkowego, powstało Ratownictwo Medyczne. W Gubinie połączono je ze strażą
pożarną i dlatego przeniesiono do pomieszczeń przy ulicy Kołłątaja (budynek Straży
Pożarnej). W 2008 roku ratownictwo przeniesiono do Krosna, Gubin dołączono do
prywatnej firmy ratownictwa medycznego z Żar. Najpierw siedzibę umieszczono w
budynku przy ulicy Kossaka, potem w budynku Wojskowej Przychodni Lekarskiej
przy ul. Kresowej.
Praca w pogotowiu do najprzyjemniejszych i najłatwiejszych nie należała. Niektórzy
wręcz twierdzili, że nie ma nic gorszego niż praca w pogotowiu. Ani to pieniądze obliczono, że to 2/3 lub 3/4 pensji innych zakładów pracy (w pogotowiu płaca była
ustalana odgórnie) ... ani satysfakcja, harówka murowana, konflikty, pretensje,
oskarżenia rodzin, że za wolno jechali, za późno dotarli … Dźwiganie pacjentów na
noszach niekoniecznie najlżejszej wagi po wąskich klatkach schodowych. W szpitalu
częste narzekania, że znowu coś przywieźli, zdarzały się odmowy przyjęć. Do 1990
roku w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala lekarz dyżurny był
zobowiązany do wskazania szpitala lub miejscowości w której pacjent zostanie
przyjęty. Po reformie służby zdrowia niestety, w razie odmowy, zespół pogotowia
musiał szukać innego szpitala lub kierować się do szpitala proponowanego przez
lekarza dyżurnego szpitala ze słowami "próbujcie". Oto przykład: pacjent skierowany
do szpitala psychiatrycznego w Ciborzu "wędrował" do Obrzyc, Gorzowa i aż do
Wrocławia gdzie wreszcie został przyjęty. Mimo tych trudnych warunków pracy
personel medyczny jak i transportowy z małymi wyjątkami pracował z dużym
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zaangażowaniem przez długie lata.
Niektórzy ze stażem 20-40 letnim, w
przeważającej większości pracowali
do emerytury. Krótszy okres
zatrudnienia mieli ci, którzy zwolnieni
zostali w ramach restrukturyzacji lub
wysłani na wcześniejszą emeryturę.
Może na marginesie warto
wspomnieć, że w pierwszych latach
swojej działalności pogotowie
musiało wyrabiać sobie rangę i
Druga po³owa lat 60.,nowy typ karetki warszawa
z sygnalizacj¹ œwietln¹ kierowca Dobrzañski.
opinię mieszkańców miasta i gminy.
Nieznana była rola i zadania
pogotowia, nawet wśród kierownictwa władz samorządowych i partyjnych. Oto mały
obrazek z końcówki lat pięćdziesiątych co do mniemania niektórych o roli pogotowia. W
godzinach późno wieczornych weszło na teren pogotowia kilku przedstawicieli władz
powiatowych, zwrócili się do dyspozytorki z pytaniem, czy jest jakiś trzeźwy kierowca,
bo trzeba odwieźć pana przewodniczącego rady powiatu do domu. Uprzejmie
powiadomiłem panów, że pomylili miejsce, że nie jest to postój taksówek i poleciłem
dyspozytorce zamknąć okienko. Z drugiej strony padały ostre słowa na które nie
reagowaliśmy. Panowie odeszli, a po godzinie do telefonu wezwano kierownika stacji
którego poinformowano, że będą wyciągnięte konsekwencje za afront i niewłaściwą
postawę wobec władzy. Powiedziałem, że konsekwencje winny być wyciągnięte wobec
osób, które skłaniały pracowników pogotowia do wykonywania zadań niezgodnych z
regulaminem. Co dalej było? Nie było żadnych konsekwencji ani rozmów na ten temat.
Inna scenka, też z tego okresu. Przed północą nadeszło wezwanie do ciężko chorego,
prawdopodobnie do zawału. Po dotarciu w miejsce wezwania nastąpiło spotkanie z
naczelnikiem pewnego wydziału który od razu próbował wsiąść do karetki ze słowami"
…nie ma żadnego chorego, a teraz szybko na stację bo za 15 minut mam pociąg. Polecenia
nie wykonano. "Zalecono" mu wezwanie taksówki. Zaznaczyć należy, że każde wezwanie
karetki było podwójnie notowane. Pierwsze: karta wyjazdu wydana przez dyspozytora
sanitariuszowi na której notowano godzinę wyjazdu, godzinę przyjazdu do chorego i
godzinę powrotu. Na tej karcie był opis stanu chorego. Kierowca zaś notował na swojej
karcie godzinę wyjazdu i powrotu oraz ilość przejechanych kilometrów. Gdy przewożono
pacjenta do szpitala w innej miejscowości zespół miał obowiązek zgłoszenia się w siedzibie
stacji w tej miejscowości gdzie mógł otrzymać zlecenie na przewóz innego pacjenta do
Krosna lub Lubska by nie było pustych przebiegów. Zdarzało się też, że sąsiednie stacje
zwracały się z prośbą o przejęcie wezwania do miejscowości leżącej blisko Gubina.
Oto przykład: powiatowa stacja w Lubsku zwróciła się z prośbą o przejęcie wezwania
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do pobliskiej (leżącej już w powiecie lubskim) wsi bowiem ich obydwie karetki były w
terenie bez możliwości kontaktu. Po koleżeńsku przyjęliśmy wezwanie. Na miejscu okazało
się, że to dom weselny, jednak wezwanie było słuszne. Niestety przybyliśmy za późno,
mogliśmy stwierdzić jedynie zgon. To był pacjent z niewydolnością krążenia, który
wypisał się na własne żądanie ze szpitala by wziąć udział w uroczystościach weselnych.
Wizyta skończyła się wypisaniem aktu zgonu. Nas w ramach wdzięczności obdarowano
tortem i butelką z "płynem wzmacniającym", a kierowca dostał pęto kiełbasy i kawał
szynki. O wykonaniu zadania powiadomiliśmy powiatową stację pogotowia w Lubsku.
Przez lata w gubińskim pogotowiu zaangażowana była dość liczna kadra lekarzy
cywilnych i wojskowych nieetatowo, a na dyżurach. Wymienię ich nazwiska od początku
istnienia pogotowia. Muszę się przyznać, że mogłem kogoś pominąć, pamięć wszak
bywa zawodna! Okazuje się, że nie tylko moja. Oto oni: lekarze: Barbara Gwizdalska,
Zygfryd Gwizdalski, Eugenia Mochnacz, Stanisław Drozd, Mieczysław Szkudliński,
WładysławTudaj, Cecylia i Piotr Kozieł, Tchórzelski, Witalisa Mogielnicka-Kostrzewska,
Jerzy Binder,Adam Moskal, Feruszewska. Felczerzy: Anna Śliska, Zdzisław Tumielewicz,
Ireneusz Magierski, Edmund Bokszczanin, Jabłoński, Marian Lipiec, Adam Moskal.
Dyspozytorki: Anna Hejm, Lusia Śliwińska, Walentyna Michalak, Walentyna Jawornicka,
Sabina Olaszek-Lipiec, Anna Staschińska, Leokadia Kamyna, Teresa Karpińska-Sochacka,
Janina Sobol (później pełniła funkcję oddziałowej), Stanisława Śmiejan, Mariola Gorlewska,
Wanda Plezia, Ula Staszczuk. Sanitariusze: Antoni Maksymowicz, Bolesław Moczulski,
Bolesław Trąkowski, Julian Gudz, Grossy, Jerszyński, Leszek Dobrzański, Edward
Piotrowski, Waldemar Zieliński, Henryk Kilian, Ryszard Frycz, Maksymowicz, Kierowcy
kolumny transportu sanitarnego: Jan Pecelerowicz, Kapustianek, Kazanowicz,
Mieczysław Ciszewski, Zygmunt Ciszewski, Władysław Dobrzański, Paweł Karpiński,
Antoni Oliniak, Zygmunt Kuchciak, Tracichleb, Eugeniusz Drapa, Krzysztof Krych,
Jerzy Domżalski, Bogdan Trąnkowski, Ryszard Macewicz,Jerzy Łojko, Krzysztof
Karmazyn, Czesław Potrzebski Waldemar, Zygmund Żółkiewski, Stefan Żółkiewski,
Ryszard Byszewski, Dariusz Pracuch, Bogdan Drzewiecki, Mieczysław Krawczyk,
Stanisław Gryszewski.
To są wspomnienia o pogotowiu z czasów kiedy powstało w powojennym Gubinie i
rozwijało się. Służyło wielu mieszkańcom miasta i gminy. Wspomnienia o ludziach, którzy
z pełnym oddaniem pomagali innym, choć narzędzia do pracy w porównaniu z dzisiejszymi
były mizerne. Należy się Im wszystkim (nawet tym nie wymienionym z nazwiska i imienia)
szacunek i pamięć.
Dziś (2019) wiadomo, że pogotowie wróciło do budynku dawnego szpitala przy ul.
Śląskiej. Dwie karetki będą "stały" w Gubinie. A w nich ofiarni lekarze i ratownicy.
Zapewne napiszą ciąg dalszy wspomnień o gubińskim pogotowiu.
Zygfryd Gwizdalski
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Mój Gubin
Mieszka³am tu a¿ do matury. Potem siê wyprowadzi³am, po studiach
ju¿ na sta³e, i Gubin odwiedza³am tylko okazjonalnie, rzadko na d³u¿ej.
Minęło dużo, dużo lat. Od dawna mi się marzył taki wypad z rowerem, by objeździć
stare kąty miasta mojego dzieciństwa i młodości. Rok po roku kumulowały się we
mnie sentymenty i coraz większa tęsknota za "krajem lat dziecinnych". Wiadomo
- we wspomnieniach wszystko jest ładniejsze i lepsze, a z biegiem lat człowiek się
robi coraz bardziej skłonny do wzruszeń. I wreszcie odbyłam tę swoją rowerową
wycieczkę…
Mój dom na Słowackiego. Wcześniej mieszkaliśmy na Śląskiej, lecz tego prawie
nie pamiętam, miałam trzy lata, gdy nastąpiła przeprowadzka.
Piękne mieszkanie, przepiękne miejsce nad rzeką, wśród wierzb płaczących i
bzów. Przed laty, gdy zostało sprzedane, mieszkając już od dawna daleko, żegnałam
je na zawsze bez szczególnych emocji, takie były koleje mojego (i mojej rodziny)
życia - i tyle. A teraz często mi się śni.
"Jabłoń rozkwitła przy moim oknie. Taka wielka, piękna, biała i pachnąca. W
ogóle cudownie jest przed moim oknem. Na pierwszym planie ta jabłoń, dalej
drzewa i krzewy, a przez ciemną, splątaną zieleń przebłyskuje płynąca w dole
ciemnobura rzeczka. Wieczorem siadam sobie przy oknie i patrzę. Na tle
granatowego nieba kwiaty jabłoni mają niebieskawe zabarwienie, ptaki śpiewają",
pisałam, mając szesnaście lat…
Kąpaliśmy się w Lubszy, zwanej przez
nas Lubicą, wystarczyło tylko wybiec z
domu i wskoczyć do rzeki, płytkiej, ciepłej
i bezpiecznej.
Dąb na Słowackiego. Ciekawe, ile ma
lat. Już w czasie mojego dzieciństwa był
olbrzymi (fotografia obok).
Ulica Krasińskiego - przecznica ulicy
Słowackiego, też ogromnie ważne dla
mnie miejsce dzieciństwa i młodości.
Biblioteka na Słowackiego czarodziejski, niezapomniany świat
książek. Obecnie ma siedzibę w Ratuszu.
Restauracja Parkowa (na pewnym
etapie swych dziejów zwana Różaną), też
już nieistniejąca. Kiedy byłam dzieckiem,
mówiono na nią po prostu "gospoda".
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Budynek wygląda dziś jak barak, zupełnie inaczej niż ten, który zapamiętałam z
dawnych lat. Na trawniku vis-?-vis graliśmy w piłkę, a obok biblioteki, po drugiej
stronie (dziś tam jest parking) - w noża.
Brama ozdobna sąsiadująca z terenem przedwojennej spedycji konnej przy
zbiegu ulic (dzisiejszych Dąbrowskiego i Słowackiego) oraz znajdujący się
pomiędzy nimi park - dzisiaj Park Mickiewicza. Ten park to najpierw pobliski
punkt
naszych
zabaw
w
chowanego (bo
grając w podchody,
włóczyliśmy się już
dalej, np. aż na Górę
Śmierci), potem
miejsce spacerów i
pierwszych randek.
A gdy mama miała
dzienny
dyżur,
wędrowałam główną
alejką parku, nosząc
jej do pracy obiady.
Hotel
Nysa.
Miejsce pracy mojej
mamy. Gdy szłam do
niej po starym popękanym chodniku, "grałam" w taką grę, ile razy która moja noga
znajdzie się na pękniętej płytce, a która na całej - ale nie pamiętam już, która z nich
"wygrywała".
Plac Chrobrego, naprzeciw hotelu, po drugiej stronie Lubszy. Czyli przedwojenny
Hindenburgplatz, a po wojnie, do roku 1996, Plac Wdzięczności (z pomnikiem ku
czci Armii Czerwonej). Tam kiedyś odbywały się imprezy z okazji Pierwszego Maja
czy Wiosny nad Nysą. Wojsko strzelało na wiwat i odpalało fajerwerki, na scenie
występowali artyści, lud roboczy się radował, a handel uspołeczniony w licznych
ustawianych tam okazjonalnie kramach oferował obywatelom lepszy towar, na co
dzień nie zawsze dostępny w sklepach. Do dziś pamiętam smak kiełbasy śląskiej
zagryzanej bułką i popijanej różową oranżadą.
Przedszkole na Kunickiego. Znajomość z kilkorgiem moich gubińskich
znajomych tam się zaczęła. Kiedyś z jednym kolegą przeleźliśmy przez dziurę w
ogrodzeniu. Nie w celu ucieczki, ale jakaś chęć przeżycia przygody i zrobienia
samowolki z pewnością temu towarzyszyła. Dotarliśmy "aż" pod mój dom - ulice
Kunickiego i Słowackiego spotykają się niedaleko przedszkola. Postaliśmy tam
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chwilę i wróciliśmy, pani przedszkolanka nawet nie zauważyła naszej nieobecności.
I dobrze, bo przecież za płotem, po drugiej stronie drogi (zwanej wówczas Wiejską),
płynie rzeka, już sobie wyobrażam biedną kobietę przerażoną zniknięciem dwójki
wychowanków.
SP1, czyli Jedynka - moja podstawówka. Strasznie pyskowałam do nauczycieli,
nawet mi kiedyś obniżono sprawowanie, a innym razem za to, że rozmawiam i
przeszkadzam na lekcjach, posadzono za karę w jednej ławce z chłopakiem.
Na szczęście dobrze się uczyłam, więc chyba sporo mi wybaczano. Pierwszy
szkolny sukces zawdzięczam mojej wychowawczyni w klasie pierwszej, pani
Wichlińskiej. Któregoś dnia przyszła do nas jedna czwartoklasistka z tekstem:
"Cała klasa się nie nauczyła czytać i nasza pani prosi, żeby przysłać kogoś z
pierwszaków, żeby pokazał, jak się czyta". Pani Wichlińska omiotła nas spojrzeniem
i powiedziała do mnie: "Idź, Haniu, tylko nie przynieś mi wstydu". Chyba nie
przyniosłam. W każdym
razie,
stojąc
przed
czwartakami (strasznie duzi
mi
się
wydawali!),
przeczytałam
płynnie
wierszyk wskazany mi w
książce
przez
ich
nauczycielkę, i ona kazała
tym dzieciom bić mi brawo.
Mój tato omal nie pękł z
dumy, gdy w domu
opowiedziałam o tym.
Sala
gimnastyczna
Jedynki. Choć nigdy nie
byłam wybitną szkolną sportsmenką, uwielbiałam w-f. Najbardziej drabinki,
równoważnię, przewroty, stanie na głowie, te wszystkie skoki przez kozła, skrzynię,
a na boisku - skok w dal i wzwyż, zaś z gier zespołowych - dwa ognie.
Piastowska, jedna z najładniejszych ulic w Gubinie. Z dołu ulicy, biegnącej
między rzeką a stromymi, tarasowymi wzgórzami, widać było budowlę, którą w
dzieciństwie nazywaliśmy chińskim domkiem, bo kojarzyła się nam z pagodą.
Park im. Waszkiewicza, utworzony w czynie społecznym przez LWP. Przed
wojną w tym miejscu znajdowała się Willa Wolfa, zaprojektowana przez słynnego
architekta Miesa van der Rohe (ale o tym nie miałam wtedy pojęcia, a park był
tylko gęstwiną krzaków i resztką gruzów u zwieńczenia schodów wiodących z
ulicy Piastowskiej).
Moje liceum. Kiedyś (w moich czasach) LO nr 10 im. Marcina Kasprzaka -
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obecnie nosi imię Bolesława Chrobrego. Tu odnosiłam polonistyczne sukcesy i
ponosiłam matematyczne klęski. Polonistka, pani Dziubkowa, stała się dla mnie
wzorem, gdy sama zostałam belferką, a pan Kłosowicz, matematyk, podczas
jubileuszu 50-lecia szkoły paru dobrych uczniów nie rozpoznał, a mnie,
matematycznego osła, od razu. Jedno z najmilszych licealnych wspomnień:
występy w szkolnym kabarecie, który założył nauczyciel wychowania muzycznego,
pan Kowzan. W liceum już tak nie pyskowałam, za to paliłam papierosy. W pobliżu
szkoły znajdował się boczny zaułek o nazwie Lenino - tam do zrujnowanego
budynku, "spaleńca", na długiej przerwie chodziliśmy na papierosa.
Wyspa Teatralna pomiędzy Lubszą (ja wciąż wolę niepoprawną nazwę Lubica!)
i Nysą Łużycką - dziś pięknie uporządkowana, zadbana. Kiedyś nazywaliśmy ją
tylko "Wyspą", niektórzy do dziś z sentymentem wspominają jej dziką postać.
Nawet dobrze nie wiedzieliśmy, że schody i resztki kolumn to pozostałości
przedwojennego teatru. On zresztą przeżył wojnę, ale - zniszczony wskutek
podpalenia - został rozebrany, a cegłę wykorzystano "na odbudowę Warszawy".
Plac zabaw na Wyspie Teatralnej. W moich szkolnych czasach bodaj w tym
samym miejscu też znajdowały się huśtawki i kiedyś, gdy poszliśmy na wyspę na
wagary, oberwałam taką huśtawką w łeb. Tak przynajmniej twierdzi kolega, sprawca
(niechcący!) walnięcia. Ja tego kompletnie nie pamiętam, ale co się dziwić, skoro
dostałam w głowę.
Na szczęście sporo innych zdarzeń z wyspą w tle pamiętam znacznie lepiej. Na
przykład jako niespełna osiemnastolatka piłam tam wino marki "Wino",
wyprodukowane w Gubinie. Wypiłam tylko dwa łyki, bo mi nie smakowało.
Euromiasto Gubin/Guben. Kiedyś na to, co za Nysą, mogliśmy sobie tylko
popatrzeć przez rzekę. Obecnie do Niemiec można przejść po głównym moście i po
mostku wiodącym z Wyspy Teatralnej - więc przejechałam sobie tym mostkiem na
drugą stronę granicznej-już-nie-granicznej rzeki.
Ważny etap w dziejach obu miast nastąpił, gdy w noc sylwestrową 1971/72
otwarto przejście graniczne. Jako młodzi ludzie, nie mieliśmy wtedy pojęcia o
istnieniu Stasi, polityka w ogóle mało nas obchodziła. Zanim w 1989 roku
zobaczyłam "prawdziwy" Zachód, najpierw NRD powiała na mnie Zachodem,
obfitością towarów w sklepach, smakiem podrabianej dedeerowskiej coca-coli i
papryki marynowanej węgierskiej firmy "Globus", długowłosymi chłopcami w
zielonych kurtkach, anglosaską muzyką rockową na tamtejszych tanzabendach i
butami "Salamander".
Na głównej ulicy Guben na ścianie budynku policji mieścił się, prócz
niemieckiego, napis po łużycku: Ludoveje Policije (pisowni już nie jestem pewna).
Obok w domu towarowym kupowało się modne buty, francuskie lub włoskie. Gdy
zakazano ich przenoszenia przez granicę, szło się po zakup w starych, zostawiało
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je potem w ustronnym miejscu i wracało w nowych.
Hobby Bar. Tam jadłam pyszne lody z owocami, a do ajerkoniaku podawano
maleńką plastikową łyżeczkę do wyskrobania resztek z dna kieliszka. Dziś w miejscu
Hobby Bar znajduje się Restaurant Athen.
Volkshaus (mówiliśmy: w Volkshauzie, do Volkshauzu). Tam to dopiero były
tanzabendy! Przyjeżdżały zespoły z całej NRD i grały muzykę zachodnią. Ale że to
"volk", musiały też zagrać trójkę niemieckich piosenek ludowych czy może
narodowych. Na szczęście tylko trójkę - bo ze zdumieniem wysłuchiwałam na
przykład "In einem Polenstädchen", kojarzącą mi się niestety wyłącznie z piosenką
wojskową Wehrmachtu. Przy niej oczywiście nie tańczyłam, ale nie przypisuję
sobie zasług patriotycznych - po prostu źle się tańczy w takt marsza.
Ach, wolę wspominać zespoły dające czadu. Na przykład grupę Control Dresden
- pamiętam w jej wykonaniu "San Francisco Night" zespołu Animals, jedną z
moich ulubionych piosenek. Gitarzysta niemieckiego zespołu miał na imię Hanno.
On Hanno, ja Hanna, nawet kiedyś spotkaliśmy się w Dreźnie na kawie i na serwetce
napisał mi tekst wierszyka o Fritzu Fischerze łowiącym frische Fische. Takie głupoty
się trzymają mojej głowy! (czy to po tym walnięciu huśtawką?).
Uniwersum. Także często odwiedzany lokal w Guben. Dziś nie istnieje, już nawet
nie pamiętam, jak tam trafić (Volkshaus też odnalazłam z trudem), a to przecież było
także miejsce udanych potańcówek.
Ale to nie wszystkie moje "rowerowe" wspomnienia gubińskie. Jeszcze kilka
miejsc odwiedzonych w czasie tego wypadu chcę "ocalić od zapomnienia".
Lasek Żenichowski. Poszliśmy tam całą klasą (ósmą) na wagary z okazji 1
kwietnia. Wcześniej, gdy byłam pierwszaczkiem, odbyła się nad leśnym stawkiem
obietnica zuchowa, potem zbiórki harcerskie, ogniska, podchody. Wiele razy
jeździłam tam rowerem, z powodów - już wtedy - sentymentalnych. Dęby są dziś
jeszcze ogromniejsze niż przed laty, lasek stoi jak stał, choć oczywiście urósł, ale
tuż obok nowość (to znaczy dla mnie nowość): boisko drużyny piłkarskiej "Żenisz".
Ulica Racławicka. Nią jechało się do Lasku Żenichowskiego, potem przez pola.
W ogrodnictwie na Racławickiej kupowałam kwiaty doniczkowe dla mamy z okazji
jej imienin i Dnia Kobiet…
Lubica raz jeszcze. Ukochana rzeka mojego dzieciństwa. Miała kilka fajnych
miejsc kąpielowych, na przykład Szumiący Mostek. Niestety miałam doń daleko,
więc zawędrowałam tam (też w ósmej klasie) tylko raz. Znacznie bliżej głębsze
miejsce do kąpieli (chłopcy nawet skakali tam na główkę) znajdowało się pod
skarpą w pobliżu Stawu Budy. Kiedyś omal w tym stawie nie utonęłam - zimą, gdy
załamał się pode mną lód.
I na koniec - Ruski Staw. Nie znam jego historii przedwojennej, czy była to
czyjaś prywatna rezydencja, czy ogólnodostępny piękny obiekt rekreacyjny? W
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latach 1956-1974 w Gubinie stacjonowali żołnierze Armii Radzieckiej. Słyszałam, że
ich komandir zajął piękny budynek, a czerwonoarmiejcy w bunkrach strzegli
obiektu. Ponoć kiedy opuszczali to miejsce, wysadzili wszystko w powietrze.
Jeszcze w czasie ich bytności nad stawem bawiły się polskie dzieci, a do miejsca
na zawsze przylgnęła nazwa Ruski Staw. Potem przez jakiś czas dla mieszkańców
pobliskich ulic - Śląskiej, Kołłątaja, Legnickiej, miejsce to pełniło funkcję kąpieliska,
dla nas jednak, ze Słowackiego, zbyt odległego - no i mieliśmy przecież swoją
Lubicę.
I oto teraz, na finał
moich gubińskich
wojaży… Jeszcze gdy
to piszę, papa mi się
śmieje. W ciepłą
sierpniową noc, w
krzakach przy jakimś
murku (resztce dawnej
zabudowy),
obok
którego stanął mój
rower,
w
sympatycznym męskodamskim towarzystwie
byłych już niestety - jak ja - gubinian, nad Ruskim Stawem piłam wino. Jak przed
laty, w gubińskim plenerze na wyspie. Tylko już coś lepszego niż jabol, "Egri
Bikaver". Ze "szkła" w postaci plastikowych kubków, nieznanych w dawnych
czasach. Humory zaś i chichoty - jak za młodu…
Czyż można sobie wyobrazić lepsze zakończenie?
Hanna Biliñska-Stecyszyn

Przyjaciele Ziemi Gubiñskiej podsumowali
kolejny rok
dokończenie ze str. 4
Jerzy Czabator proponował by z okazji 15 rocznicy powstania Izby Muzealnej
nadać izbie tytuł wyróżniający.Jaki? Niech zaproponują członkowie.
Wybór nowego zarządu nie przyniósł zaskakujących rozwiązań. Zarząd pozostał
w niezmienionym składzie. Jedyna zmiana nastąpiła na stanowisko opiekuna Izby
Muzealnej, Objął je Stanisław Bilicz przejmując pałeczkę od założyciela i
wieloletniego opiekuna Tadeusza Buczka. Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Marek
Zimoląg mając do pomocy Urszulę Horoszkiewicz i Marka Kurka. (sp)
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Galeria "Ratusz" GDK w Gubinie
W pięknie odrestaurowanym Ratuszu (1985) ulokował się Gubiński Dom Kultury.
W obiekcie tym na parterze GDK zlokalizowano salę wystaw. Pierwsze okazałe
wystawiennictwo swoich dzieł zaprezentowali artyści lokalni, wśród nich nauczycielka
plastyki w liceum Halina Wojnicz. Była to "Wystawa kwiatów" (1986). Pod nadzorem
dyrektor GDK Janiny Izdebskiej i zatrudnionej instruktorki zajęć plastycznych Doroty
Chwałek organizowano tu wiele wystaw prac plastycznych w wykonaniu młodzieży
szkolnej i artystów gubińskich, między innymi akwarele Kornela Kolasińskiego.
Po kilku latach lokal ten przeznaczono na komercję. Otwarto sklep oferujący
m.in. suknie ślubne. Nie wszyscy gubinianie zgadzali się z jej przeznaczeniem.
Powstała grupa inicjatywna w składzie: Halina Wojnicz, Jolanta Fedro, Jerzy Fedro,
Jan Koluch, Czesław Matkowski, Dorota Chwałek, Jerzy Ponikiewski, Tomasz
Wołoszyn, która uważała, że galeria GDK ma promować kulturę i stwarzać możliwość
wystawiania dzieł lokalnych i regionalnych twórców w godnych warunkach. Po
wielu dyskusjach z władzami miasta Gubina postanowiono ponownie przekazać
lokal na galerię sztuki. We wrześniu 1999 roku rozpoczęto prace adaptacyjne
(malowanie pomieszczeń), a 25 stycznia 2000 roku reaktywowano galerię i nadano
jej nazwę - Galeria "Ratusz" GDK. W dniu tym nastąpiło uroczyste otwarcie.
Galeria miała być żywym źródłem pięknych doznań artystycznych i integrować
środowisko artystyczne, lokalne i regionalne. Stać na pograniczu polsko-niemieckim
centrum sztuki , w której odbywać się będą wystawy malarskie, spotkania autorskie,
koncerty kameralne, recitale itp. W Księdze Pamiątkowej czytamy: "Dla
upamiętnienia szczególnego wydarzenia jakim dla naszego miasta jest otwarcie
gubińskiej galerii sztuki , z życzeniami, aby stała się tętniącym życiem miejscem
spotkań i wymiany artystycznych doznań, myśli, wrażeń i nastrojów. Miejscem
przyciągającym swoją atmosferą wszystkich gubińskich twórców bez względu na
wiek, artystyczne preferencje i rodzaj uprawianej twórczości, do której jedynym
biletem wstępu będzie umiłowanie sztuki. Niech galeria wprowadza naszą młodzież
w krainę artystycznych fascynacji. Cieszy nas fakt, że nasze wspólne wysiłki
podejmowane na rzecz utworzenia w Gubinie prawdziwej galerii zostały uwieńczone
sukcesem. Niech spełnia swoją rolę z pożytkiem dla gubińskich twórców i
wszystkich mieszkańców naszego miasta." Podpisali: Burmistrz Miasta Włodzimierz
Rogowski i przewodniczący Rady Miejskiej Zygfryd Gwizdalski. Otwarciu galerii
towarzyszyła wystawa malarstwa "Mój Pejzaż" Adama Bagińskiego oraz prace
malarskie Jerzego Daszkiewicza.Na uroczystość otwarcia Galerii "Ratusz" w
Gubińskim Domu Kultury przybyli: władze miasta Gubina, goście z Zielonej Góry,
Krosna Odrzańskiego, Żar, Niemiec, lokalni plastycy, liczni dziennikarze oraz
wszyscy Ci , którzy przyczynili się do jej powstania. Uroczystość prowadziła dyr.
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GDK
Danuta
Kaczmarek.
Do
kierowania galerią
w y z n a c z o n o
instruktorów GDK
Dorotę Chwałek i
W a l d e m a r a
Pawlikowskiego. W
krótce kierownictwo
galerii powierzono W.
P awliko wskie mu,
funkcję tę pełni do dziś.
Pierwotne założenia
Galerii " Ratusz" GDK
od jej otwarcia do chwili obecnej są systematycznie realizowane. Dominuje tu
cykliczna działalność wystawiennicza, popularyzacja twórczości plastycznej
rodzimych i zagranicznych artystów oraz popularyzacja muzyki klasycznej, poezji
śpiewanej i jazzowej. Galeria jest miejscem edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych.
Tu spotykają się gubinianie z okazji ważniejszych wydarzeń i uroczystości, jest
ośrodkiem współpracy polsko-niemieckiej w zakresie kultury.
Już w pierwszym roku działalności galerii zorganizowano wiele wystaw
malarskich i fotograficznych. Oto niektóre z nich: "Fotografia- współczesne
medium" Dietera Grunera, Pawła Janczaruka, Andrzeja Kruszewskiego i Wojciecha
Strzeleckiego, "Wieczór z Muzą" i fotografika Kosowo w oczach dziecka.
Zorganizowano również promocję albumu "Gubin w fotografii" Ryszarda
Pantkowskiego i promocję książki "Wschodnie Łużyce" Witolda Piwońskiego,
wystawę fotograficzną "Po bezdrożach" Wiesława Galewskiego i "Wystawę
retrospektywną malarstwa i grafiki" Ryszarda Tomczaka. W pierwszą rocznicę
powstania Galerii "Ratusz" GDK pracujący w niej W. Pawlikowski i D. Chwałek
opracowali interesującą wystawę poświęconą swojej twórczości. Celem jej była
konfrontacja myśli artystycznej i próba wskazania dominujących kierunków wśród
lokalnych twórców. Miała zachęcić tych doświadczonych i tych, którzy rozpoczęli
swoją przygodę ze sztuką do wystawiania prac malarskich. W kolejnych latach
zagościły tu wystawy znanych artystów zagranicznych, polskich i lokalnych. Na
uwagę zasługuje retrospektywna wystawa Klausa Bramburgera, oraz
międzynarodowa wystawa malarstwa pt. "Pejzaż subiektywny", w której
uczestniczyli przedstawiciele z Białorusi , Litwy, a Polskę reprezentował Waldemar
Pawlikowski i Adam Przybysz. Widzów przyciągały również wystawy komiksu
"Tajfun" Tadeusza Raczkiewicza , wystawa fotografii "Wędrowiec między
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światami" Rolanda Hellmana, wystawa "Grafiki, Rysunku i Malarstwa" Andrzeja
Traca, malarstwo Andrzeja Czabatora, które zmuszało zwiedzających do refleksji
nad sensem życia i przemijania, wystawa retrospektywna W. Pawlikowskiego pt.
"Malowanie światłem", oraz D. Chwałek przedstawiająca dorobek malarski związany
z jubileuszem swojej pracy pt. "30 lat w GDK". Ciekawe prace malarskie na wystawie
"Portrety" zaprezentowała gubinianka Joanna Pilarczyk, a także duże
zainteresowanie wzbudziła wystawa Tomasza Wołoszyna "Satyra, Satyra, Satyra"
(2012) z okazji 51 rocznicy Wiosny nad Nysą. Ważnym wydarzeniem w życiu
mieszkańców Gubina był zorganizowany w galerii "Wieczór poezji śpiewanej"
Siergieja Śledzińskiego z Ukrainy, oraz spotkanie z malarzem artystą Grzegorzem
Szymczyk z Jeleniem Góry. Artysta w swoich obrazach olejnych pokazał swój
świat magiczny jakby zatrzymany w czasie i w swoim rodzaju niepowtarzalny.
Łączy dwa światy - świat malarstwa i teatru.
Galerię "Ratusz" GDK odwiedził znakomity kompozytor muzyki teatralnej,
filmowej i kabaretowej, twórca dzieł oratoryjno-kantatowych, pianista Jan Kanty
Pawluśkiewicz z Krakowa. Pisząc muzykę posługiwał się rysunkiem. Zaprezentował
wystawę "W obronie fetyszu-Voyage". Jego najnowsze obrazy nawiązywały do
podróży po Morzu Czerwonym. Obrazy tworzył hinduskimi żelami rysunkowymi
będącymi technologiczną nowinką
wśród malarskich materiałów.
Zaprezentował wiele serii obrazów,
rysunków i grafik , w których kreował
fantazyjny i magiczny świat.
Wyjątkowość twórczości malarskiej przedstawił w swoich obrazach
Wojciech Pomianowski z Wrocławia.
Jego wystawa malarstwa i rysunku
pt. "…malując jazz i moje nieznajome"
pokazała przemyślaną kompozycję i
oryginalną gamę barw. Obrazy
posiadały walory nowoczesności,
stąd u zwiedza-jących różne
interpretacje portretów kobiecych.
Galeria "Ratusz" GDK jest
miejscem kształtowania wspólnej
przyszłości z mieszkańcami z Guben
(Niemcy). Jest to za sprawą realizacji
różnych projektów malarskich i
warsztatów polsko-niemieckich.
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Przykładem tego może być
międzynarodowy konkurs pt.
"Dziedzictwo kulturowe GubinGuben 2013".Uczestnicy konkursu
zdobywali wiedzę o zabytkach i
kulturze istniejącej na obszarze
zamieszkania niemieckiego i
polskiego miasta. Jednym z
ciekawych projektów polskoniemieckich była akcja graffiti
"Ruchome miasto". Głównym celem
było pogłębienie warsztatowej sztuki
graffiti, przełamanie niekorzystnych
stereotypów kojarzących się z tą
dziedziną życia młodzieży. Realizacja
programu pod kierunkiem pracowników galerii dała możliwość spotkań,
poznania rówieśników z Niemiec i
przełamania barier poprzez sztukę.
Spotkania były otwarte dla
wszystkich. Efekty dwumiesięcznej
pracy można było podziwiać w
centralnych punktach miasta w formie billboardów. Mieszkańcy obu miast
granicznych mogli dokładnie poznać historię miejsca zamieszkania oglądając
wystawę fotograficzną powstałą w ramach obchodów 775-lecia lokacji miasta
"Gubin-Guben-miasto jakiego nie znamy". Zadaniem polskich i niemieckich
artystów było ukazanie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Euromiasta GubinGuben, które jest nieskończonym źródłem inspiracji dla plastyków i jego
mieszkańców.
Warto wspomnieć, że galeria jest znanym mieszkańcom Gubina i okolic miejscem
spotkań z okazji różnych świąt i uroczystości, m.in. spotkań wielkanocnych,
wigilijnych (polsko-niemieckich), “Wiosny nad Nysą”, promocji książek, różnych
konkursów i jubileuszy.
Przez wieloletni okres działalności realizuje swij misj w szerzeniu kultury. Potrafi
integrować środowisko artystów lokalnych i regionalnych, swoją atmosferą
przyciąga mieszkańców Gubina do realizowania zaplanowanych zadań, przeżywania
wspaniałych doznań i wrażeń artystycznych.
K. Kêdzierska
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Bocian bia³y w Gubinie

Bocian bia³y - fotografia wykonana przez autora.

Od trzydziestu lat bociany białe gniazdują w naszym mieście. Warto, więc się
dowiedzieć czegoś więcej o ptaku, który w naszym kraju (i nie tylko) cieszy się tak
ogromną sympatią. Bocian biały Ciconia ciconia jest dużym ptakiem o barwie
upierzeniu w przeważającej mierze białej, tylko barkówki, pokrywy skrzydłowe i
lotki są czarne, a charakterystyczny dziób i nogi u dojrzałych ptaków mają kolor
czerwony (ptaki młode, które możemy obserwować stojące na gnieździe, dziób i
nogi mają czarne). Naukowa nazwa ciconia w języku łacińskim oznacza bociana.
Ptaki te od wieków otaczano wielkim szacunkiem, a nawet czcią. Zabicie bociana
traktowano jak zbrodnie. Pliniusz Starszy (23-79) tak pisze: "W Tesalii za ten występek
(zabicie bociana) karano śmiercią, jak za mężobójstwo". Również w Polsce
pozbawienie bociana życia - jak wierzono - sprowadzało pożar na domostwo zabójcy.
Bocian przez wieki pozostawał dla ludzi tajemnicą. W pierwszym wieku n.e.
Pliniusz Starszy pisał, że do jego czasów nie odkryto, skąd bociany przybywają i
dokąd się udają. Polski przyrodnik Gabriel Rzączyński (1664 - 1737), miał ponoć
założyć na szyję bocianowi obrożę z blachy z napisem Hace ciconia ex Polonia
(Bocian z Polski) i puścić go na wolność. W następnym roku tenże sam bocian
wrócił z podobną obrożą z wyrytymi na niej słowami: India cum donis remititi
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ciconia Poloniae (Indie zwracają darowanego bociana do Polski). Jest to historia
bardzo ciekawa, lecz z pewnością nieprawdziwa. W obecnych czasach, dzięki
obrączkowaniu, i zakładaniu ptakom nadajników GPS, wiemy dokładnie, dokąd
odlatują i gdzie zimują nasze bociany. Europejskie bociany białe na zimowiska w
Afryce wędrują dwoma szlakami te, które gniazdują na zachód od Łaby wędrują
przez cieśninę Gibraltar, natomiast te, które gniazdują na wschód od Łaby, a więc
również polskie, przelatują nad cieśniną Bosfor. Bociany unikają przelotu nad
wysokimi górami i morzami, dlatego omijają Karpaty, a Morze Śródziemne przekraczają
w miejscach najwęższych. Polskie bociany w drodze na zimowiska przelatują nad
Ukrainą, Rumunią, Bułgarią, Turcją (Bosfor), dalej przez kraje bliskowschodnie (gdzie
są masowo zabijane) i poprzez kanał sueski docierają do Afryki. To nie koniec
wędrówki, bo w istocie zatrzymują się dopiero na sawannach Ugandy, Kenii i Tanzanii,
a zdarza się, że niektóre osobniki dolatują nawet do Afryki południowej. W Afryce
tubylcy bociany nazywają ptakami szarańczowymi, gdyż głównym ich pokarmem
na zimowisku, są owady (szarańczaki). Krajowcy polują na boćki używając łuków,
więc zdarza się, że raniony ptak, mimo wszystko, dolatuje jednak do rodzinnych
stron z afrykańską "pamiątkom". W lipcu 2018 roku odnotowano taki przypadek w
Wilczkowicach (Świętokrzyskie), a nawet wykonano fotografię bociana z udem
przebitym afrykańską strzałą. Udokumentowany jest również podobny, lecz znacznie
wcześniejszy taki przypadek, gdy latem 1822 roku w niemieckim mieście Klütz
(Meklemburgia) znaleziono bociana, ze zdobioną, afrykańską strzałą, tkwiącą w jego
ciele. Został on później wypchany i obecnie znajduje się na Uniwersytecie w
Rostocku.
Stwierdzić trzeba, że życie bocianów to nieustająca wędrówka. Najdłużej, bo około
5 miesięcy spędzają na terenach lęgowych, około 2 miesięcy na zimowiskach, resztę
czasu w rocznym cyklu zajmują przeloty z lęgowisk na zimowiska i z zimowisk na
tereny lęgowe. Odległość do pokonania to ok. 10 000 kilometrów w jedną stronę!
Nie wszystkie bociany odlatują na zimowiska, nieliczne próbują przetrwać zimę w
kraju. Nie jest to tendencja nowa, bo Zygmunt Gloger (1845-1910) wspomina o
zimujących bocianach już za czasów Jana Długosza (1415-1480), a więc przypadki z
przed 600 laty. Pisze on swojej encyklopedii tak "Potwierdzają to poniekąd słowa
Długosza, uważane pospolicie za bajeczkę, iż w Polsce bociany przepędzają zimę
pod strzechą niektórych kmieci. Że mogły być takie wypadki, nawet dość pospolicie,
drugi tego dowód zdarzył się w Krakowie (podobno we wsi Mogile), gdzie pewien
włościanin przez kilka zim przechowywał w swej izbie bociany, gnieżdżące się latem
na jego domu". Również w okolicach Gubina zdarzają się takie przypadki, ostatni to
obserwacja bociana białego w Żenichowie 19 stycznia tego roku (inf. ust. J.
Wróblewska).
Gubińskie bociany gniazdo umieściły na kominie byłej piekarni przy ul. Kołłątaja
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16. Te dostojne ptaki wybrały sobie doprawdy wyjątkowe miejsce na gniazdo,
bowiem komin sąsiadujący z terenami szpitala miejskiego, stoi naprzeciw byłej
izby porodowej i jak tu nie wierzyć legendzie? Do stworzenia bocianiej legendy w
głównej mierze przyczynił się duński baśniopisarz Hans Christian Andersen (18051875). Baśnią "Bociany" rozpropagował w XIX wiecznej Europie, bociany, jako
dostarczycieli dzieci rodzicom. Miały one przynosić dzieci z tajemniczego jeziora,
na którego tafli leżały pogrążone w głębokim śnie niemowlęta.
Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego w wielu krajach, bociany są tak silnie
związane z narodzinami dzieci? Pomijając legendy znane w różnych regionów
Europy, możliwe jest inne, bardziej racjonalne wytłumaczenie tego zjawiska. W
okresie żniw w ramach dobrosąsiedzkiej pomocy, całe wsie wychodziły do pracy
w polu. Leżały one czasem dość daleko od wioski, a że noce były ciepłe i krótkie,
nie opłacało się wędrować kilku kilometrów do wsi i wcześnie rano wracać, więc
zostawano w polu. W te lipcowe i sierpniowe noce cała wioska układała się do
snu na snopkach zżętego zboża. A skutek tego często był taki, że wiosną, wraz z
powrotem bocianów, rodziły się dzieci. Zresztą, bajki o bocianach przynoszących
dzieci, najbardziej potrzebne były rodzicom, którzy w ten sposób unikali krępujących
rozmów z dziećmi na temat prokreacji.
Od najdawniejszych czasów w wierzeniach i kulturze, bociany zostawiły swój
ślad. Mity greckie i rzymskie przedstawiały bociany, jako wzór rodzicielskiego
poświęcenia. Powszechnie wierzono, że bociany opiekowały się swoimi
starzejącymi się rodzicami, pomagając im w zdobywaniu pokarmu, a także w podróży.
Dodać trzeba, że obowiązujące w starożytnej Grecji prawo Pelargonia (pelargos w
języku grackim oznacza bociana), zobowiązywało obywateli do opieki nad swymi
rodzicami w podeszłym wieku. Prawo to przejęli od Greków Rzymianie i pod nazwą,
lex ciconia (prawo bociana) funkcjonowało przez lata.
Kilku malarzy na swych obrazach przedstawia te ciekawe ptaki. Na obrazie
niemieckiego malarza Carla Spitzwega (1808-1885) "Der klapperstorch" (bocian),
możemy zobaczyć trzy kobiety stojące z rozpostartymi fartuchami i spoglądającymi
z nadzieją w górę na bociana, który przelatując upuszcza niemowlę owinięte w
płótno. Oryginału tego obrazu nie znajdziemy w żadnej galerii, ponieważ znajduje
się w posiadaniu osoby prywatnej. Nasz znakomity malarz Józef Chełmoński (18491914) na obrazie "Bociany", przedstawia posilającego się oracza, który wraz
dzieckiem przygląda się, jakby z żalem, odlatującym bocianom. Ten nastrojowy
obraz ówczesnej polskiej wsi można obejrzeć w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Również w poezji pojawia się bociani wątek. Cyprian Kamil Norwid (1821-1883) z
nostalgią pisze:
Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie
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Bo wszystkim służą...
Tęskno mi Panie...
W ludowych mądrościach także bociany znalazły swoje miejsce. Pisze o tym
Kazimierz Wodzicki (1816 -1889) i Erazm Majewski (1858-1922). Bociany przylatują
na św. Józefa (19 marca), a odlatują na św. Bartłomieja (24 sierpnia). Na św. Annę
(26 lipca) niemal wszystkie młode bociany latają. Jak bocian przyleci możecie
wyjść na dwór dzieci.
Przyznać trzeba, że są to bardzo trafne spostrzeżenia.
Kończąc ten artykuł dodam jeszcze kilka informacji dotyczących bocianów
obserwowanych na terenie Gubina. Najwcześniejsza obserwacja krążącego na
miastem bociana pochodzi z 27 lutego 2007 roku, lecz może dotyczyć osobnika
zimującego gdzieś w okolicy. Dlatego za najwcześniejszą datę przylotu bociana na
gniazdo w Gubinie, uznać trzeba 19 marzec 2014 roku. Odlot następuje już w
pierwszej dekadzie sierpnia, a jeżeli para nie doczekała się potomstwa, jeszcze
wcześniej. Niespodzianką była obserwacja dokonana 1 sierpnia 2001 roku, gdy na
trawniku w centrum miasta, między ul. 3 - Maja, a ul. Drukarską wylądowało 11
bocianów. Ludzie przystawali zdziwieni tym widokiem, lecz dla bocianów ruch był
jednak zbyt duży i po kilku minutach odleciały. Największe bocianie stado
obserwowałem 17 sierpnia 2002 roku, przelatywało wtedy nad miastem 120
bocianów (skrzyżowanie ulic 1-Maja z Piastowską).
Przypomnieć wypada, że Polska skupia największą w świecie populację
bocianów białych - ok. 25%, więc co czwarty bocian to "Polak".
Podziękowanie
Bardzo dziękuję Pani Halinie Wojnicz oraz Pani Alicji Ratowicz za szczególne
zaangażowanie w ochronie gniazda bocianów. Z ich inicjatywy postawiono
nowe bocianie gniazdo na terenie szpitala miejskiego, ponieważ stare gniazdo,
zagrożone było (i nadal jest) rozbiórką komina byłej piekarni. Słowa
podziękowania należą się również Panu Zbyszkowi Bołoczce, który nieodpłatnie
udostępnił samochód z wysięgnikiem hydraulicznym, co umożliwiło
obrączkowanie bocianów na terenie gminy.
Julian Lewandowski
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Rodzina "£upaszki" w Gubinie
Minęło już ponad 70 lat od
zniszczenia
polskiego
ziemiańskiego życia na Kresach
Wschodnich. Z folwarków i
majątków ziemskich pozostały
jeszcze
w
niektórych
miejscowościach
tylko
fundamenty, resztki murów,
ślady po dawnych ogrodach i
parkach. Dorobek wielu pokoleń
polskich rodzin, świadectwa
polskiej kultury zostały
zniszczone,
spalone,
a
szczególnie na tzw."Kresach
Wschodnich
II
RP".
Zamordowano również wiele
osób z tzw. polskiej inteligencji
(księży, oficerów, ziemian,
nauczycieli, itd.) które pocho1919 r - luty-Sztab Oddzia³u partyzanckiego
dziły z znanych polskich rodów
D¹mbrowskich - od lewej siedz¹ mjr W³adys³aw i
rtm. Jerzy D¹browscy.
jak np. ppłk Jerzy Dąbrowski słynny "Łupaszka" (Taki sam
pseudonim przyjął inny słynny "Łupaszka" - Zygmunt Szyndzielorz - dowódca 5
Wileńskiej Brygady Armii Krajowej).
Pod koniec XIX wieku w Suwałkach mieszkała rodzina Dąbrowskich (używano
również Dąmbrowskich) herbu Junosza. Adolf Dąbrowski "Junosza"- głowa
rodziny był carskim generałem kawalerii a jego żona Leontyna pochodziła z znanego
rodu Kozłowskich - majątku Indura i folwarku Żytorodż w dawnym powiecie
grodzieńskim. W domu rodzinnym kultywowano polską tradycję. Państwo
Dąbrowscy mieli 6 potomków: 2 córki(Maria i Leontyna (oraz 4 synów(Jerzy,
Władysław, Bohdan i Adolf). Z pośród wymienionego rodzeństwa najbardziej
zasłynęli bracia: mjr Władysław Dąbrowski i ppłk Jerzy Dąbrowski "Łupaszka" bohaterowie zagończycy (dowódcy wojskowi stosujący taktykę działań na
zapleczu nieprzyjaciela w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921).
Szczegółowy opis działalności wojskowej obu braci można znaleźć w Wikipedi.
Po przewrocie majowym z dniem 31 maja 1926 roku Władysław Dąbrowski został
zwolniony do rezerwy w stopniu majora. 21 października 1927 roku zmarł i został
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pochowany na cmentarzu w Podolszczyźnie koło Hermanowicz (tam mieszkała
jego siostra Maria Szyryn - właścicielka majątku). Żoną majora była Wanda
Dąbrowska z domu Jankowska, z którą miał syna o imieniu również Władysław.
Brat Władysława - Jerzy Dąbrowski odznaczył się sławą szaleńczo odważnego
kawalerzysty i dowódcy. Nazywano go "Łupaszką" - od wyłupiastych oczu. Jego
żołnierze ułożyli o nim wiersz: "Kasztan na wiatr puścił grzywę. Atak, bitwa to
igraszka. Niech nam żyje wódz prawdziwy. Dzielny rotmistrz, nasz Łupaszka".
Po wojnie w 1922 roku poślubił księżniczkę rosyjską - Zofię Urusow. W 1931 roku
awansował do stopnia podpułkownika. W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku
dowodził zapasowym 110 Pułkiem Ułanów. Jego zastępcą był legendarny mjr
Henryk Dobrzański "Hubal". Po upadku II Rzeczypospolitej w 1939 roku ppłk
Jerzy Dąbrowski przedostał się na Litwę Kowieńską, został tam internowany i
przetrzymywany w więzieniu. Po wkroczeniu w 1940 roku wojsk rosyjskich na
Litwę został aresztowany przez NKWD i osadzony w obozie w Starobielsku. Ze
względu na jego zasługi w walkach z bolszewikami w latach 1919-1921 został
skazany na karę śmierci i stracony w więzieniu w Mińsku po straszliwych torturach
(Wikipedia).
W czasach PRL-u działalność braci Dąbrowskich była przemilczana. Bracia
Dąbrowscy od początku dojścia bolszewików do władzy, do końca swego życia
byli zdecydowanymi ich przeciwnikami i czynnie walczyli przeciwko nim w bitwach
wojen polsko-sowieckich. Najstarsza siostra braci Dąbrowskich - Maria - poślubiła
Zbigniewa Szyryna, który pochodził z znanej rodziny Szyrynów - właścicieli
majątków w Podolszczyźnie, Białym Dworze, Przemiana i Mariampol. Państwo
Szyrynowie (Maria i Zbigniew) przed 1939 rokiem mieli w Podolszczyźnie (gmina
Hermanowicze) swój majątek z dworem oraz młynem wodnym. W młynie dozorcą
był Piotr Wysocki. Mieszkał w Podolszczyźnie z żoną Anielą, która pochodziła z
rodziny Jankowskich. Jej ojciec Jan Jankowski był synem Józefa, który posiadał
wcześniej majątki ziemskie m.in. w Krapiewnikach, Bojarach i Podolszczyźnie. Tak
więc obie rodziny: Szyrynów i Wysockich żyły w bliskiej przyjaźni. Natomiast
młodsza siostra braci Dąbrowskich - Leontyna - wyszła za mąż za Jana
Kozłowskiego - syna dziedzica Żytorodzia i mieli jedynego syna -Tadeusza
Kozłowskiego.
Po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku i wkroczeniu wojsk sowieckich na
tereny wschodnie II Rzeczypospolitej Jan Kozłowski wraz z synem Tadeuszem
zostali wywiezieni w głąb Rosji. Matka Tadeusza - Leontyna Kozłowska przebywała
w tym czasie u swej siostry Marii w jej majątku w Podolszczyźnie. W 1940 roku
Rosjanie spalili dwór Szyrynów, a męża Marii - Zbigniewa - aresztowali i zamordowali
w Berezweczu. Leontynę Kozłowską z domu Dąbrowska przez okres kilku miesięcy
Piotr Wysocki ukrywał w swym domu w Podolszczyźnie.
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Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku w wyniku ekspatriacji z Kresów
Wschodnich II RP rodzina Piotra Wysockiego zamieszkała w Gubinie przy ulicy
Śląskiej 52
Natomiast Leontyna Kozłowska zatrzymała się z krewnymi z rodziny Szyrynów
i Dąbrowskich w Bydgoszczy. Po nawiązaniu kontaktu w 1946 roku z rodziną
Piotra Wysockiego (mieszkali w Gubinie) Leontyna Kozłowska wraz z synem
Tadeuszem (wrócił do Polski z armią gen. Berlinga) przeniosła się z Bydgoszczy do
Gubina. Razem z nimi przyjechała Wanda - żona majora Władysława Dąbrowskiego
wraz z ich synem Władysławem.
W 1948 roku na weselu
Stanisławy Wysockiej (córka
Piotra i Anieli) z Michałem
Bortkiewiczem wśród gości
byli m.in. Leontyna Kozłowska
z synem Tadeuszem, jej siostra
Maria Szyryn (przyjechała z
Bydgoszczy), Władysław
Dąbrowski z matką Wandą. W
prezencie ślubnym Stanisława
Bortkiewicz otrzymała od
Leontyny Kozłowskiej obraz z
Matką Boską (pamiątka
rodzinna po rodzicach
Dąbrowskich) z piękną
dedykacją.
Leontyna
Kozłowska
nazywana w Gubinie "hrabianką" bardzo dbała o swój
wygląd.
Nosiła
białe
rękawiczki, kapelusz, pantfelki
i czasami kazała się dzieciom
całować w rękę. Piotr Wysocki
mówił jej często, by się tak nie
afiszowała z wyglądem i starała
się zapomnieć, że jest
hrabianką, bo się może dla niej
to żle skończyć. Na początku
lat 50- tych Rosjanie
Obraz z dedykacja jako prezent Leontyny Koz³owskiej
poszukiwali w Gubinie
dla Stanis³awy Bortkiewicz.
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Leontynę Kozłowską - była przecież rodzoną siostrą słynnych braci Dąbrowskich.
Rodzina Piotra Wysockiego ukrywała przez 3 miesiące "hrabiankę" na ulicy
Jedności Robotniczej. Jej syn Tadeusz ożenił się w Gubinie z Józefą Kwiatkowską
i razem mieszkali przy ulicy Stromej. W 1960 roku w szpitalu w Zielonej Górze
zmarła matka Władysława - żona majora. Została pochowana na zielonogórskim
cmentarzu. Ich syn Władysław poślubił Kazimierę Matuszewską i mieszkali razem
przy ulicy 1 Maja. 23 sierpnia 1961 roku zmarła Leontyna Kozłowska. Kilka dni
później z ulicy Stromej najbliższa rodzina i znajomi w kondukcie pogrzebowym
odprowadzili zmarłą na Cmentarz Komunalny w Gubinie, gdzie została pochowana.
W 1969 roku zmarła Kazimiera Dąbrowska (żona Władysława). Rok później w
dniu 13 marca 1970 roku zmarł Władysław Dąbrowski - syn słynnego majora
Władysława.
Kazimiera i
Władysław
Dąbrowski
zostali pochowani na gubińskim cmentarzu.
W roku 1972
zmarł Tadeusz
Kozłowski - syn
Leontyny
i
został pochowany niedaleko
swojej matki na
Przy grobie Leontyny -Kazimiera z W³adys³awem i Józefa z
Cmentarzu
Tadeuszem.
Komunalnym w
Gubinie. Obok jest pochowana jego żona Józefa Kozłowska, która zmarła w 2008
roku. Tak się kończy ta niezwykła opowieść o nieznanych wszystkim faktach
związanych z życiem rodziny słynnych braci Dąbrowskich i ich związkach z miastem
Gubinem.
Edmund Rodziewicz

P.S. Informacji udzieliła Stanisława Bortkiewicz (córka Anieli i Piotra
Wysockiego) - żywy świadek opisanych wyżej zdarzeń oraz Ewa Rodziewicz córka Tadeusza i Józefy Kozłowskiej. Serdecznie im za pomoc przy napisaniu
tego artykułu dziękuję.

72 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

"S³u¿ba Polsce"
Ponad 60 lat temu rozwiązano państwową młodzieżową Powszechną Organizację
"Służba Polsce" , której istnienie przeszło do historii Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. Powstała w lutym 1948 roku na podstawie ustawy.Za zadanie miała
udział w odbudowie zniszczonego przez wojnę kraju, wychowanie polityczne
młodzieży, jej przysposobienie zawodowe i wojskowe .Ustawowy obowiązek
należenia do "SP" w początkowym okresie miała młodzież obojga płci w wieku 1621 lat oraz osoby do lat 30 (mężczyźni), które nie odbyły służby wojskowej. Wzorem
dla jej utworzenia były : przedwojenne junackie "Hufce Pracy" i młodzieżowa
organizacja "Przysposobienie Wojskowe". Zalążkiem PO "SP" były "Hufce
Budowlane" oraz "Przysposobienie Rolniczo-Wojskowe". To ostatnie powołane
w marcu 1947 roku zarządzeniem ministerstw Rolnictwa i Obrony Narodowej miało
zapewnić młodzieży wiejskiej wykształcenie zawodowe, przysposobienie wojskowe
oraz odpowiednią "wiedzę" polityczną. Na czele PO "SP" stała Komenda Główna,
następnie były komendy wojewódzkie , komendy powiatowe i komendy gminne (
miejskie i wiejskie) . Komendy wojewódzkie "SP" organizowały brygady tworzone
doraźnie z młodzieży w wieku do 21 lat , powoływano do nich na podstawie karty
powołania (jak w wojsku). Były to różne rodzaje brygad w zależności od czasu ich
trwania i liczebności junaków, kierowane były na najpilniejsze odcinki pracy w
skali kraju np. budowa Nowej Huty. Junacy prace wykonywali bezpłatnie,
otrzymując jedynie żołd , po turnusie wracali do macierzystych hufców, nic nie
tracąc z uprawnień w miejscach pracy. Brygady zorganizowane były na wzór
wojskowy ,kadrę stanowili podoficerowie i oficerowie Wojska Polskiego.
Komendzie Powiatowej "SP" podlegały hufce składające się z plutonów,
podzielonych na drużyny. Rodzaje hufców: miejskie, wiejskie, szkolne i zakładowe,
na czele stał komendant, mając do pomocy radę hufca, w skład której wchodził
przedstawiciel Związku Młodzieży Polskiej. Wychowanie polityczne junaków
wcześniej leżało w gestii Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojska
Polskiego. Junacy w hufcach zobowiązani byli do wykonywania bezpłatnej pracy
- trzy dni w miesiącu - w ramach prac społecznych przy porządkowaniu,
odgruzowywaniu i odśnieżaniu ulic oraz pracach rolnych w Państwowych
Gospodarstwach Rolnych itp. Było to niezależne od szkolenia wojskowego i zajęć
sportowych (zdobywanie odznak "Sprawny do Pracy i Obrony"). Na Ziemi
Gubińskiej PO "SP" powstała 17 marca 1948 roku, kiedy to w Gubinie odbyło się
zebranie założycielskie z udziałem przedstawicieli partii politycznych, organizacji
społecznych i młodzieżowych. Powołana została Komenda Powiatowa PO "SP",
której pierwszym komendantem został Z.Wysocki. Następnym był Kazimierz
Walczyszyn - oficer frontowy, po nim - nieznany z imienia stopnia - Górniak.
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Innych - z wyjątkiem ostatniego
nieudało mi się ustalić. Przy końcu roku
1948 w powiecie działało już 5 komend
gminnych. Ostatnim komendantem był
Jan Franciszek Waligórski ( 1923 - 2015)
który po odbyciu służby wojskowej w
WOP. na strażnicach w Polanowicach i
Strzegowie był komendantem gminnym
w Grabicach, a od 1952 roku - po
ukończeniu odpowiedniego kursu komendantem powiatowym, do czasu
rozwiązania PO "SP". Pamiętam go z
czasów gdy komenda mieściła się w
budynku obecnej policji przy ulicy
Różanej. Mieszkał on wówczas przy
ulicy Sikorskiego, do pracy dojeżdżał
rowerem, na trasie której ja chodziłem
do szkoły (SP-2). Stąd opis jego
umundurowania, jaki utkwił mi w
pamięci. Nie był to już mundur oficerski
Wojska Polskiego jaki nosiła kadra w
Brat autora Jan (z lewej) z koleg¹ podczas
początkach istnienia "SP". Składał się
s³u¿by w 27. Brygadzie PO "SP" Katowice - z sukiennej bluzy - w rodzaju rubaszki Brynów.
koloru khaki, granatowych sukiennych
spodni, skórzanego pasa głównego i torby polowej tzw. raportówki. Nakrycia
głowy nie kojarzę, myślę że była to furażerka. W początkowym okresie
umundurowanie ( drelich w kolorze khaki) junaków składało się: z bluzy olimpijki,
w zależności od płci - spodni lub spódnicy - furażerki z orzełkiem, spinaczy (do
spodni), do tego trzewiki typu wojskowego i parciany pas główny. Na
kołnierzykach olimpijek naszyte były biało-czerwone proporczyki. W okresie
jesienno-zimowym junaków w brygadach wyposażano w sukienne płaszcze wzoru
wojskowego. W późniejszym czasie zamiast olimpijek wprowadzono bluzy podobne
do rubaszek noszonych przez żołnierzy Armii Radzieckiej. Niewykluczone, że
wzorem mogły być bluzy Wojska Polskiego wz.24, które wyglądały podobnie. Jak
w większości organizacji paramilitarnych również w PO "SP" nadawano junakom
stopnie, a mianowicie: junak, starszy junak (oznaczenie jak sierżanta policji),
patrolowy, podhufcowy, hufcowy, starszy hufcowy. Kadra - od komendantów
gminnych wzwyż - posiadała stopnie wojskowe. Wyróżniających się junaków
uhonorowywano pochwałami, nagrodami rzeczowymi, awansami w stopniach oraz
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odpowiednimi odznakami w rodzaju
"Za Zwycięstwo w Wyścigu Pracy",
"Za Zwycięstwo Drużynowe w
Strzelaniu", itp. Odnośnie odznak,
miały one formę krążków o średnicy
30 mm, bitych lub tłoczonych,
noszone były nad lewą kieszenią
bluzy mundurowej. Mnie kojarzą się
one z ideą harcerskich oznak
sprawnościowych noszonych na
lewym rękawie munduru. Wielu
junaków mogło się pochwalić takimi
oznakami zdobytymi w czasie pobytu
w brygadach, jak i w lokalnych
hufcach.
Odnośnie
nagród
rzeczowych to pamiętam z dzieciństwa
pięknie oprawione dzieła Lenina,
którymi został wyróżniony mój starszy
brat Jan pracując w 1950 roku w 27.
1955 r. Jerzy Iwaniec junak hufca rolnego w
Brygadzie PO "SP" Katowice mundurze (bluzy podobne byy do rubaszek
noszonych przez ¿o³nierzy Armii Radzieckiej). Brynów.
W 1955 roku PO "SP" przestała
istnieć, zagadnienia dotyczące obronności przejęła Liga Przyjaciół Żołnierza (od
1962 roku Liga Obrony Kraju), a produkcyjną i wychowawczą rolę - Ochotnicze
Hufce Pracy.
A . Leda

P.S. “Dopełnienie” tematu
Do tekstu K. Duberta w Biuletynie nr 4/2018 pt. "Straż Miejska. Przykładowe
działania w roku 2017" chciałbym dodać swoje “trzy grosze”, a mianowicie:
pierwszym strażnikiem miejskim - wówczas jedynym - w latach 80. ubiegłego
wieku był Mikołaj Didyk urodzony 1.11.1948 roku w ZSRR. W Gubinie znalazł
się z rodziną w ramach drugiej repatriacji prowadzonej w latach 1957-1958.
Będąc strażnikiem nie miał munduru, działał na podstawie legitymacji służbowej.
Jego środek lokomocji to rower, w działaniu był skuteczny, często zaskakując
sprawców wykroczeń - szczególnie "śmieciarzy" - na gorącym uczynku. Sugerując
się jego pochodzeniem z Kresów Wschodnich, stosunkom towarzysko handlowym z oficerami Armii Radzieckiej (szczególnie po 1989 roku) żartobliwie
nazywano go agentem NKWD, czym się nie przejmował i nie obrażał. Zmarł 7
lipca 2012 roku, pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
A.L.
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Ci, co odeszli ...
Bogus³aw Spytkowski
Bardzo szybko minęło 20 lat od śmierci Bogumiła
Spytkowskiego, wzorowego obywatela, pełnego
serdeczności męża i ojca, skromnego, sympatycznego
kolegi. Na wszystkich stanowiskach pracy
kierowniczej, administracyjnej swoje obowiązki
realizował z widocznym zaangażowaniem. Ujmował
wyjątkowym spokojem i osobistym urokiem. Ceniony
i lubiany przez współpracowników. Za każdym razem,
gdy przekraczamy progi miejscowego magistratu,
towarzyszy nam dobry duch naszego Przyjaciela. W
tym roku mija dwadzieścia lat od śmierci Bogumiła
Spytkowskiego. Ten znakomity człowiek zostawił po
sobie trwałe pozytywne ślady, swej pracy w mieście
Gubinie. Urodził się 19 lutego 1937 roku, w Starachowicach, w województwie
kieleckim, w rodzinie robotniczej. Od chwili, kiedy w 1943 roku wojna zabrała mu
ojca, on i jego dwaj bracia - Jan i Tomasz pozostają na utrzymaniu matki, Józefy, a
później - starszego brata. W 1947 roku przyjechał z matką i braćmi na Ziemie
Zachodnie, do Grabic, w powiecie gubińskim, gdzie matka nabyła na własność
gospodarstwo rolne. Naukę rozpoczął w 1946 roku w Publicznej Szkole Powszechnej
w Grabicach. Po jej ukończeniu edukował się w Liceum Ogólnokształcącym w
Gubinie. Absolwentem tej szkoły został w 1955 roku. Podjął studia na Politechnice
we Wrocławiu. Po pierwszym semestrze musiał jednak je przerwać, z uwagi na stan
zdrowia. Od 2 stycznia 1956 roku podjął pracę zawodową w Instytucie Przemysłu
Organicznego w Dziale Barwników i Półproduktów Oddział w Brzegu Dolnym, w
charakterze laboranta. Następnie pracuje jako inwentaryzator w Spółdzielni
"Samopomoc Chłopska" w Gubinie. Od maja 1958 roku do kwietnia 1960 roku
odbywał zasadniczą służbę wojskową, podczas której ukończył szkołę mechaników
lotnictwa. Od grudnia 1960 roku pracował jako inspektor podatkowy w Wydziale
Finansowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gubinie. Po likwidacji
powiatu gubińskiego zatrudniony - jako inspektor - w Krośnie Odrzańskim.
Z dniem 15 grudnia 1962 roku został powołany na stanowisko zastępcy
przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gubinie. 20 grudnia
1973 roku powierzono mu stanowisko zastępcy Naczelnika Miasta Gubina. Od 1
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lutego 1975 roku Wojewoda Zielonogórski Jan Lembas powołał Go na Naczelnika
Miasta Gubina. Od 6 czerwca 1975 roku - zastępca Naczelnika Miasta Gubina. Tę
służbę pełnił do 3 października 1990 roku. Następnie pracował jako komendant
Wojskowego Domu Wczasowego. Później - jako kierownik Masarni Gminnej
Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Gubinie.
W trakcie pracy zawodowej dokształcał się. Ukończył wyższe studia zawodowe
administracyjne, następnie studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Bogumił Spytkowski, jako zastępca naczelnika, bardzo
angażował się w życie miasta, w różnych dziedzinach. Był założycielem, a później
prezesem Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego w Gubinie (w lata 1970-72). Ofiarnie udzielał się przy budowie
Przedszkola nr 3 i Krytej Pływalni. Jako kierujący w tym okresie Wydziałem Oświaty
Kultury Sportu i Turystyki na obszarze miasta Gubina i Gminy Gubin W. Rogowski
wspomniał, że była intensywna współpraca z Radami Miasta i Gminy. B. Spytkowski
był skromny, solidny i wrażliwy na zło. Posiadał umiejętność współdziałania z
ludźmi. Cechowała Go wysoka kultura osobista, był cenionym przyjacielem
młodzieży.
B. Spytkowski cieszył się szacunkiem współpracowników i otoczenia za
wyjątkowe, życzliwe otwarcie na ludzi i ich sprawy. Skromny, daleki od zdobywania
rozgłosu. Honorowany i odznaczany przez władze województwa i powiatu.
Jak zapamiętała go córka Danuta od strony rodzinnej?
"Jako Ojciec był bardzo wyrozumiały, ciepły i kochający. Z żoną, Katarzyną,
moją Mamą, przeżył 37 lat. Był porządnym człowiekiem. Zawsze będę Go
wspominała jak najlepiej. W pracy kierował się profesjonalizmem. Bardzo żałuję,
że mój syn nigdy Go nie poznał."
Bogumiła Spytkowskiego zapamiętaliśmy jako miłego i sumiennego człowieka,
oddanego swojej roli pracownika administracji. Zmarł 9 kwietnia 1999 roku.
Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
W. Rogowski, S. Turowski
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Zygmunt Traczyk nie ¿yje
W pi¹tek 17 maja zmar³ w Legionowie pp³k Zygmunt Traczyk.
Urodził się 6 listopada 1934 r. w Tadeuszowie,
powiat Radom. Szkołę Podstawową w Czarnej
rozpoczął pod okupacją niemiecką w Generalnej
Guberni, a ukończył w 1947 roku w Pionkach. W
1952 roku w Kościanie otrzymał dyplom
nauczyciela szkół podstawowych i nakaz pracy
w Rąpicach powiat Słubice. W listopadzie 1954
roku został powołany do odbycia służby
wojskowej w 27 Pułku Zmechanizowanym w
Kłodzku, tu skończył szkołę podoficerską i do
1962 r. jako żołnierz nadterminowy pełnił
obowiązki w komórce kadrowej. Po rocznym
kursie przy Ośrodku Szkolenia Oficerów Rezerwy
w ASG Warszawa - Rembertów i zdaniu
egzaminów w Oficerskiej Szkole Łączności w
Zegrzu, został mianowany przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego podporucznikiem.
Służbę zawodową rozpoczął jako kierownik klubu żołnierskiego (1963-1964) w 66
batalionie saperów w Kostrzynie nad Odrą, następnie do 1977 roku w 73 Pułku
Czołgów Średnich w Gubinie. W latach 1977-1990 roku w sztabie 5 Dywizji
Pancernej w Gubinie odpowiadał za organizację i nadzór nad działalnością
kulturalno-oświatową w jednostkach podległych dywizji.
Podczas służby kontynuował zainteresowania pedagogiczne ucząc w Kłodzku
żołnierzy zasadniczej służby wojskowej uzupełniających szkołę podstawową oraz
w Gubinie żołnierzy długoterminowej służby wojskowej, organizował kursy
sposobiące żołnierzy do zawodu rolnika, chemizacji rolnictwa, przewodników
turystycznych i inne.
Po przejściu w stopniu podpułkownika na emeryturę, kontynuował kontakty z
mediami, (wcześniej współpracował z "Żołnierzem Wolności", a później "Polską
Zbrojną", "Żołnierzem Ludu", był współwydawcą "Pancerniaka", "Gazetą
Lubuską, (do 2011 r.), "Wiadomościami Gubińskimi", Radiem "Zachód" (19902005 r.), współtworzył "Gazetę Gubińską" i pierwszą Telewizję Kablową w Gubinie.
Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Zielonej Górze, oraz
Stowarzyszenia Oficerów Piątych Dywizji WP "Kresowiak".
Kilka lat temu pożegnał się z Gubinem i zamieszkał w Legionowie. Tu pozostawił
mieszkanie do którego często wracał. Oprócz aktywności dziennikarskiej był
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autorem kilku pozycji
książkowych jak np.
"Ziemia Gubińska 19391949 …" czy "Zespół
Estradowy
Pancerni
Garnizonu Gubin - 5 Dywizji
Pancernej". Pisał do
samego końca. Zbierał
materiały do kolejnych
książek: "Ziemia Gubińska
przed i po transformacji"
oraz "Historia 5 Dywizji
Grób Z. Traczyka na cmentarzu w Legionowie.
Pancernej (Zmechanizowanej). Korzystał z wielu archiwów m.in. wojskowego w Oleśnicy i Instytutu
Pamięci Narodowej w Warszawie.
Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Wśród wyróżnień posiada: Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, medale Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury, nagrodę Ministra Kultury i Sztuki,
Lubuską Nagrodę Kulturalną II stopnia.
Pogrzeb odbył się 21 maja na cmentarzu w Legionowie.

pp³k Zygmunt Traczyk (drugi z prawej) podczas zebrania Stowarzyszenia Oficerów
Pi¹tych Dywizji Wojska Polskiego "Kresowiak" w czerwcu 2012 roku. Pisa³ dla jego
cz³onków i mieszkaj¹cych w Gubinie by³ych ¿o³nierzy i pracowników cywilnych garnizonu
historiê dywizji w której s³u¿y³ przez wiele lat, zajmuj¹c kolejne wy¿sze stanowiska.
Niestety, nie uda³o siê mu jej skoñczyæ. Œmieræ by³a szybsza.
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...
Marzec 2019

Bałuta Jerzy l. 83, Burdziej Andrzej l. 62, Dębska Helena
l. 76, Kłobukowska Janina l. 67, Lipnicka Janina l. 82,
Lisztwan Anna l. 76, Opatrzyk Roman l. 66, Pruszczyk
Stefan l. 65, Sztukowski Mirosław l. 58, Turowski
Ireneusz l. 62, Wojewoda Romana l. 83, Wójcik
Katarzyna l. 89, Zalewska Małgorzata l. 83.
Kwiecien 2019

Bogusławska Halina l. 77, Górny Mieczysław l. 65,
Jędrzejewska Janina l. 80, Leczycka Maria l. 76,
Szkudlarek Józef l. 83, Śmietana Ewa l. 60,Tarabasz
Małgorzata l. 54.
Maj 2019

Bączyk Edward l. 90, Florczak Piotr l. 72, Freyer
Wanda l. 82, Golik Piotr l. 73, Jastrzębska Antonina l.
61, Kawa Feliks l. 94, Nakielna Iwona l. 51, Piechowiak
Jerzy l. 67, Ryczko Rafał l. 44, Szcześniewicz Bożena
l. 64,Telicka Leokadia l. 81, Traczyk Zygmunt l. 84,
Turowski Edward l. 74, Żukowska Zenobia l. 90.
(na podstawie informacji UM Gubin)
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