
Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  1

Gubin i Okolice
BIULETYN

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£ ZIEMI GUBIÑSKIEJ

Nr  1 (48) marzec 2020

ISSN2543-7828



2  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Spis treœci

WYDAWCA: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ ZIEMI GUBIÑSKIEJ
Adres redakcji: 66-620 Gubin, ul. 3 Maja 2, www.spzg-gubin.pl

Stefan Pilaczyñski - redaktor naczelny, wspó³praca: Jerzy Czabator, Kazimiera
Kêdzierska, Urszula Kondracik, Tadeusz Lech, Adam Leda, Julian Lewandowski,

Wies³aw D. £abêcki, Zenon Pilarczyk, Jadwiga So³oducha-Warzyñska. Kontakt: tel.
68 455 81 62, e-mail: stepil@o2.pl.

Redakcja prosi o teksty zapisane elektronicznie lub wydruki komputerowe.

ZREALIZOWANO PRZY POMOCY FINANSOWEJ GMINY GUBIN O
STATUSIE MIEJSKIM

BIULETYN
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£ ZIEMI GUBIÑSKIEJ

Spotkanie Noworoczne - Z³ota Baszta 2019 - 90. lat doktora ........... 3
SPZG w planach na 2020 ..................................................................... 6
E. Rodziewicz - 45 latPañstwowej Szko³y Muzycznej  I Stopnia w
Gubinie ................................................................................................... 8
U. Kondracik - Gubiñscy lekarze ....................................................... 22
K. Kêdzierska - Leœny Kompleks Edukacyjny ................................. 28
T. Raut - Park Waszkiewicza ............................................................. 32
J. Czabator - Wieœ Pole gmina Gubin ............................................... 33
T. Lech - Budoradz .............................................................................. 38
Z. Pilarczyk - Rozwój przestrzenny Gubina w XX wieku ................ 51
J. Lewandowski - Myœlistwo, a ochrona przyrody ........................... 69
A. Leda - Poñczoszarnia ..................................................................... 73
Ci, co odeszli - Krystyna GwoŸdziañska... ........................................ 78
W. Rogowski - Gubinianie, odeszli do wiecznoœci ... ......................... 80
J. Kopeæ - Znasz detale swojego miasta? (4) ..................................... 81

Fotografia na ok³adce - Tadeusz Firlej



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  3

Cz³onkowie Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej od wielu
lat,  ka¿dego roku w styczniu, organizuj¹ SPOTKANIE
NOWOROCZNE, które sta³o siê ju¿ okazj¹ do uroczystego
podziêkowania tym, którzy w minionym roku na wyró¿nienie
zapracowali, tak¿e z³o¿enia ¿yczeñ pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym
i rodzinnym w nowym roku. Swoj¹ obecnoœci¹ spotkanie zaszczycili:
burmistrz Bart³omiej Bartczak, naczelnik w Urzêdzie Miejskim
Regina Midzio - Kaczmarek oraz radni: Robert Woszak i Zbigniew
Bo³oczko. Wœród zaproszonych goœci byli tak¿e wspó³redaktorzy
Biuletynu SPZG: W³odzimierz Rogowski i Tadeusz Lech.

Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski podziêkowa³ za ubieg³oroczn¹
pracê upominkami i kwiatkami szczególnie zaanga¿owanym
kole¿ankom i kolegom: Kazimierze Kêdzierskiej , Janinie
Maciejewskiej, Gra¿ynie Bartkowiak, Jerzemu Zawadzkiemu i
Marianowi Boguszewiczowi. Centralnym punktem spotkania by³o
wrêczenie nagrody "Z³ota Baszta 2019". Nagrodê otrzyma³a pani
Marzenna Bartosik, doskonale znana wszystkim mi³oœnikom historii
Gubina, a przede wszystkim u¿ytkownikom facebookowego konta
"Guben/Gubin jakiego nie znamy". Kapitu³a nagrody szczególnie
doceni³a aktywnoœæ pani Bartosik, a na statuetce nagrody napisano:
“Za upór i konsekwentne badanie fotograficznej przesz³oœci i dnia
dzisiejszego Gubina”. Nagrodê wrêczy³ burmistrz B. Bartczak w
towarzystwie prezesa SPZG co uwieczniono na wspólnej, z ca³ym
zarz¹dem, fotografii.

Ka¿dego roku spotkanie jest okazj¹ do z³o¿enia ¿yczeñ
styczniowym jubilatom. Tym razem szczególnie wiwatowano
urodziny najstarszego cz³onka dr. Zygfryda Gwizdalskiego.
Doktorowi "stuknê³o" 90 lat. Na salê wjecha³ sporych rozmiarów
tort, a sala zaœpiewa³a, w tym przypadku, bardzo symboliczne 100
lat. Wzruszony Jubilat dziêkuj¹c za niespodziankê nie ukrywa³
swojego mi³ego zaskoczenia i wzruszenia. Krojenie toru
przygotowanego dla 50 osób Jubilat rozpocz¹³ przy wsparciu
burmistrza Bartczaka.

Po czêœci oficjalnej, przy pysznym torcie i w doskona³ych humorach
dyskutowano o? Chyba o wszystkim. (sp gb)

Spotkanie Noworoczne - Z³ota Baszta
2019 - 90. lat doktora
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Za zdrowie Jubilata dr. Z. Gwizdalskiego (z lewej).

Laureatka "Z³otej Baszty" Marzenna Bartosik (w srodku)  z burmistrzem B. Bartczkiem i
zarz¹dem SPZG.
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W szeregi stowarzyszenia przyjêto Ewê Krygier - prezes wrêczy³ legitymacjê i odznakê
SPZG.

Wyró¿nienie dla Jerzego Zawadzkiego (z lewej).
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Wkrótce minie 17 lat od momentu kiedy to zielonogórski KRS
zarejestrowa³ Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Jak
zapowiada siê nowy rok w planach stowarzyszenia?

Czasy zmieniaj¹ siê, a wraz z nimi my, cz³onkowie i sympatycy.
Na czym zmiana polega? Przede wszystkim przybywa nam lat, a
ubywa si³. Coraz liczniejsza jest grupa której trudniej wspi¹æ siê
na trzecie piêtro. A ci, co siê ju¿ tam wdrapi¹, maj¹ coraz mniej si³.
Wszystko co w naszej pamiêci i talentach posiadamy jest
przemijaj¹ce. Bo takie s¹ koleje ¿ycia i tego nie zmienimy. Staramy
siê zatem wykorzystaæ ka¿dy dzieñ, by jak najwiêcej dobrego
pozostawiæ po sobie. Spisywanie historii gubiñskiego grodu,
gromadzenie relacji, dokumentów i fotografii nie powinno mieæ
koñca. My - tak mi siê wydaje - odpracowujemy zasz³oœci czasu
przesz³ego. Dopóty w 1992 roku nie rozpoczê³a siê regularnie
ukazywaæ lokalna gazeta, trudno znaleŸæ spisan¹ historiê
powojennego miasta. Nie ma problemu by w gubeñskim archiwum
dowiedzieæ siê czym ¿y³o miasto 150 lat temu, natomiast czym ¿y³
Gubin 50 lat temu, ju¿ gorzej. Szeregi tych którzy przybyli tu po
wojnie, tych urodzonych po wojnie - topniej¹.  Trzeba siê spieszyæ
by móc rozmawiaæ z tymi, których jeszcze pamiêæ nie zawodzi. Zatem
roboty nie brakuje.

Niedawno stowarzyszenie wyda³o album "Gubinianie". Trafi³ do
wielu gubiñskich domów i by³ ogl¹dany z zachwytem. Wnuki
ogl¹da³y m³od¹ babciê, dziarskiego dziadka, kiedy byli u szczytów
mo¿liwoœci. Dziœ ju¿ wielu znalaz³o siê po drugiej stronie. Czy nie
bêdzie wkrótce tak, ¿e zabraknie tych co mog¹ o przesz³oœci
wspominaæ? Bêdzie album z kolejnymi zdjêciami, ale tak trudno
rozpoznawalnymi. Dlatego œpieszmy siê… Musimy te¿ myœleæ o tych,
co dziœ s¹ w pe³nym biegu, a w przysz³oœci chcieliby ogl¹daæ siê w
kolejnych wydaniach albumów o mieszkañcach naszego miasta. Tu
jest te¿ olbrzymie pole do popisu. Tak wiele dzieje siê w œwiecie,
Europie, w Polsce i tak¿e w naszym mieœcie.

Nasz wysi³ek darujemy naszym mieszkañcom. Staramy siê
pozostawiaæ po sobie jak najwiêcej trwa³ych i wymiernych œladów.
Moglibyœmy skupiæ nasze dzia³anie na grilach, wycieczkach,

SPZG w planach na 2020
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zabawach itp. My postanowiliœmy wiêkszoœæ czasu przeznaczyæ na
wydawanie publikacji, albumów, gromadzeniu dokumentów, zdjêæ
i eksponatów z przesz³oœci.  Na kie³baskê i  zabawê te¿
wygospodarowujemy trochê czasu.

Czy mamy marzenia? Któ¿ ich nie ma. Jeszcze trochê si³ mo¿na
wykrzesaæ. Problem pojawia siê wówczas, gdy potrzebne s¹
pieni¹dze. Niektórych przeciwieñstw bêdziemy starali siê dalej
wydawaæ regularnie - co kwarta³ - biuletyn "Gubin i Okolice", choæ
jego wydawanie zdro¿a³o. W najbli¿szych tegorocznych planach, we
wspó³pracy z administratorami facebookowego konta "Gubin/Guben
jakiego nie znacie" oraz grup¹ osób wspieraj¹cych przedsiêwziêcie,
chcemy wydaæ album fotograficzny pod wstêpnym tytu³em "Gubin
dawniej i dziœ". Marzy siê nam pokazanie kolorowych fotografii
porównuj¹cych Gubin przed 1945 rokiem z tym, jaki on jest dziœ,
tak¿e "wydobycie" uroków wspó³czesnego miasta.

Wydanie kolorowe jest znacznie dro¿sze, ale wydaje siê, ¿e problem
finansowy uda siê pokonaæ. Przygotowywana jest (na ukoñczeniu)
do druku ksi¹¿ka "Ziemia Gubiñska - Kosarzyn i Szyd³ów".
Poszukujemy osoby do jej korekty. Ponadto zamierzamy wydaæ
(znowu rzecz zale¿y od finansów) trzeci¹ czêœæ "Kalendarium Gubina
2015-2019". W tym przypadku materia³ jest gotowy do druku, ale
decyzja zapadnie po uzyskaniu informacji o wysokoœci kwoty
pieniêdzy otrzymanych w ramach przekazu 1% od podatników.

O planach mogê mówiæ godzinami. Czy siê ziszcz¹? Gdy bêdzie
zdrowie i Pañstwa pomoc - damy radê. Dlatego proszê o wsparcie.
Myœlê, ¿e nie spotka nas zawód.

Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski
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Historia szko³y siêga 1974 roku, kiedy zosta³a powo³ana gubiñska
Szko³a Muzyczna, jako filia PSM I stopnia w Kroœnie Odrzañskim.

Powo³anie fili szko³y muzycznej by³o mo¿liwe dziêki wczeœniej prê¿nie
prowadzonej dzia³alnoœci przez Spo³eczne Ognisko Artystyczne w
Gubinie, a którym kierowali m.in. Stanis³aw Ciomka i Leonard
Kury³owicz.To w³aœnie Leonard Kury³owicz zosta³ powo³any na
stanowisko dyrektora PSM I Stopnia w Kroœnie Odrzañskim z fili¹ w
Gubinie.

W pierwszym roku szkolnym 1974/1975 naukê w filii w Gubinie
pobiera³o 69 uczniów wywodz¹cych siê w wiêkszoœci ze Spo³ecznego
Ogniska Artystycznego. Pierwsz¹ kadrê pedagogiczn¹ tworzyli m.in.:
Leonard Kury³owicz(instrumenty dête, gitara, fortepian), Halina
Nodzak (chór, fortepian, przedmioty teoretyczne), Józef
Szczerbaty(akordeon), Czes³awa Milak (fortepian, wiolonczela),

Edmund Rodziewicz
45 latPañstwowej Szko³y Muzycznej
I Stopnia im. Kazimierza Serockiego
w Gubinie

Otwarcie szko³y muzycznej w Gubinie - 14.IX.1974r.
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Urszula Rymkiewicz(skrzypce), Tadeusz Krolopp(zespo³y
instrumentalne), Czarniak Bogumi³a (fortepian).

Zajêcia dydaktyczne by³y prowadzone w lokalu zajmowanym przez
Spo³eczne Ognisko Artystyczne oraz Szko³ê Podstawow¹ Nr 5 w
Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24. Nie by³o to lokum odpowiednie do
tego typu dzia³alnoœci, dlatego Leonard Kury³owicz rozpocz¹³ starania
maj¹ce na celu zdobycie nowego pomieszczenia dla obu gubiñskich
placówek muzycznych (PSM i SOA).

W³adze Gubina z Ryszardem Pantkowskim, jako Naczelnikiem
Miasta, doceniaj¹c osi¹gniêcia i korzyœci zwi¹zane z istnieniem szko³y
muzycznej, przydzieli³y bardziej funkcjonalny budynek, przy ulicy
Piastowskiej 23. Po kapitalnym remoncie oraz adaptacji pomieszczeñ,
budynek ten mia³ s³u¿yæ wy³¹cznie funkcjonowaniu szko³y muzycznej
i ogniska muzycznego. Jednoczeœnie Naczelnik Miasta zwróci³ siê do
Wydzia³u Kultury i Sztuki Urzêdu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z
proœb¹ o usamodzielnienie gubiñskiej szko³y muzycznej. Po uzyskaniu
zgody, Zarz¹dzeniem nr 34 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 maja
1975 roku gubiñska filia PSM I Stopnia w Kroœnie Odrzañskim

Wrêczenie aktu przekazania bydynku przez Stefana Ciszka - Naczelnika Miasta.
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otrzyma³a upragnion¹ samodzielnoœæ. Decyzja ta zosta³a przez
wszystkich w Gubinie przyjêta z du¿ym zadowoleniem.  Leonard
Kury³owicz zosta³ powo³any na stanowisko dyrektora szko³y. Do
nowego budynku po remoncie obie placówki muzyczne przenios³y siê
w listopadzie 1976 roku. Uroczystego przekazania budynku przy ulicy
Piastowskiej 23 dokona³ Stefan Ciszek-Naczelnik Miasta.

Szko³a muzyczna odnosi w tym okresie pierwsze sukcesy
dydaktyczne min. II miejsce. Jan Bia³odziad w XI Wojewódzkim
Konkursie Akordeonowym w Miêdzyrzeczu(nauczyciel J. Szczerbaty),
wyró¿nienie -Jaros³aw Felkel w Konkursie Gitarowym w Strzelcach
Krajeñskich (nauczyciel L. Kury³owicz), wyró¿nienie duo klarnetowe-
Mariusz Karczewski i Józef Storto w VI Wojewódzkim Konkursie
Instrumentów Dêtych w Zielonej Górze (nauczyciel L. Kury³owicz). W
dniu 4 kwietnia 1976 roku Szko³a Muzyczna zorganizowa³a I Konkurs
Akordeonowy Pañstwowych Szkó³ Muzycznych Województwa
Zielonogórskiego. Uczeñ Jan Bia³odziad zdoby³ zaszczytne I miejsce
(nauczyciel J.Szczerbaty). W punktacji zespo³owej I miejsce zajê³a
gubiñska szko³a muzyczna (fot. poni¿ej).

W nowym roku szkolnym 1976/1977 powiêkszy³a siê kadra
pedagogiczna o nowych nauczycieli w osobach: Boles³awa
M³odawskiego, Edmunda Rodziewicza i Jaros³awa Felkela (wszyscy

Puchar dla PSM Gubin za I miejsce w I Konkursie Akordeonowym.
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byli absolwentami SOA w Gubinie).
W pierwszym roku funkcjonowania PSM uczono graæ na ró¿nych

instrumentach muzycznych 136 uczniów w tym 70 w dziale dzieciêcym
i 66 w dziale m³odzie¿owym. W 1977 roku uczniowie brali udzia³ w
licznych koncertach, m.in. dla cz³onków Zwi¹zku Bojowników o
Wolnoœæ i Demokracjê, z okazji 1 Maja, Wiosny nad Nys¹, koncertach
z ró¿nych okazji, w Guben oraz w gubiñskich zak³adach pracy - Carina,
Goflan, Gminna Spó³dzielnia "Samopomoc Ch³opska".

"Noc p³aka³a deszczem i dzieñ wsta³ pochmurny, mglisty jakby
przeczuwa³ tragediê i chcia³ ostrzec nieszczêœliwych"- takie s³owa
czytamy w kronice szko³y pod dat¹ 5 marca 1978 roku. Tego dnia
dyrektor Leonard Kury³owicz jad¹c z uczniami samochodem (Fiat
126p) na Wojewódzki Przegl¹d Sekcji Akordeonu i Instrumentów
Dêtych w ¯aganiu uleg³ wypadkowi. Uczniom nic siê nie sta³o,
natomiast Leonard Kury³owicz dozna³ parali¿u koñczyn dolnych i
górnych. W dniu 16 maja 1978 roku w drodze na zabieg operacyjny w
klinice w Poznaniu zmar³.

Pogrzeb dyrektora odby³ siê w dniu 19 maja 1978 roku. W uznaniu
zas³ug Leonard Kury³owicz zosta³ pochowany w Alei Zas³u¿onych na
Cmentarzu Komunalnym w Gubinie, a nastêpnie poœmiertnie
odznaczony Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi. Miasto i szko³a straci³y

19 maja 1978 roku - warta honorowa pedagogów PSM i SOA w Gubinie przy trumnie
dyrektora.
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cz³owieka dbaj¹cego o
rozwój kultury muzycznej w
Gubinie.

W latach 1978-1989
dyrektorem gubiñskiej
szko³y muzycznej by³
Edmund Rodziewicz
(wychowanek Leonarda
Kury³owicza).

W roku 1984 szko³a
obchodzi³a jubileusz 10 -
lecia powstania. Podczas
fina³owej uroczystoœci
odczytano akt nadania
szkole imienê Kazimierza
Serockiego - znanego
polskiego kompozytora
muzyki wspó³czesnej. (Fot.
nr 5)

Szko³a kierowana przez
Edmunda Rodziewicza organizowa³a nadal konkursy akordeonowe.
W 1981 roku w Gubinie odby³y siê Rejonowe Eliminacje do IV
Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego, w których uczeñ
gubiñskiej szko³y Waldemar Ksi¹¿czyk zdoby³ II miejsce (nauczyciel
J. Szczerbaty).

W dniu 17.X.1979 roku w Gubinie powo³ano Oddzia³ Lubuskiego
Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego, który skupia³
m.in. pedagogów PSM i SOA w Gubinie. To w³aœnie przy Oddziale
LTM w Gubinie pedagodzy szko³y stworzyli liczne zespo³y muzyczne
jak: Gubiñskie Trio Stroikowe, Gubiñski Kwintet Akordeonowy,
Gubiñski Chór Kameralny, a na bazie uczniów szko³y muzycznej i
ogniska artystycznego powo³ano wspólnie z Zespo³em Szkó³ Rolniczych
Gubiñsk¹ M³odzie¿ow¹ Orkiestrê Dêt¹ oraz Dzieciêc¹ Kapelê
Podwórkow¹ "Urwisy".

Wielu absolwentów w tym okresie (1978-1989) podjê³o dalsz¹
edukacjê muzyczn¹ szko³ach muzycznych II stopnia, m. in. Violeta
K³osowicz, Witold Banach, Jan Sompoliñski, Miros³aw Hajkowicz,
Krzysztof Misun, Bogumi³a Liczbiñska, Iwona Wiœniewska, Waldemar
Ksi¹¿czyk, Judyta Milun, Beata Wo¿na, Andrzej Winiszewski, Joanna

Akt nadania imienia szkole.
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Maækowiak, Wioleta
Kabs, Agnieszka
Rzucid³o, Urszula
Andruszkiewicz, Robert
Kaczmarek, Krzysztof
Œwitalski, Joanna
Klimek, Katarzyna
Tarasiewicz, Jaros³aw
Buczkowski, Andrzej
Wypasek, Przemys³aw
Korsak, Ma³gorzata
Jankowiak, Agnieszka
Klimasara. Szczególne
osi¹gniêcia dydaktyczne
w tym okresie odnieœli
uczniowie z klasy gitary
Jaros³awa Felkela,
zdobywaj¹c czo³owe
miejsca w Ogólnopolskim

Konkursie Gitary Klasycznej w Strzelcach Krajeñskich (II miejsce
Mariusz Serbinowski - 1984 r., II miejsce Piotr Lewandowski - 1987
r., III miejsce Beata Wo¿na - 1983r., III miejsce Duo Gitarowe - 1983
r.).

W koncertach z cyklu "Gubin, muzyka i my" wyst¹pi³o wielu
œwiatowej s³awy artystów jak np.: Waldemar Malicki, Roman
Jab³oñski, Pawe³ Skrzypek, Jerzy Koenig, Stefania Woytowicz, Maria
Fo³tyn, Kazimierz Moszyñski i inni.

Po rezygnacji Edmunda Rodziewicza z funkcji dyrektora z dniem
1.IX 1989r. nowym zarz¹dc¹ szko³y zosta³ Jaros³aw Felkel, który tê
funkcjê pe³ni³ do 1.IX.2007 roku. W paŸdzierniku 1989 roku Jaros³aw
Felkel zorganizowa³ obchody jubileuszu XV-lecia PSM I st. im. K.
Serockiego.W 1994 roku pod koniec wakacji uczniowie szko³y
muzycznej wziêli udzia³ w obozie artystycznym, który zosta³
zorganizowany w Paks (Wêgry).Z inicjatywy Jaros³awa Felkela w
dniach 26-30 wrzeœnia1994 roku odby³a siê I Gubiñska Jesieñ
Muzyczna z udzia³em m. in. Krzysztofa Nieboraka (gitara), Waldemara
Gromolaka (gitara), Edyty Nieborak (flet poprzeczny) oraz Chóru
Dzieciêcego Politechniki Szczeciñskiej "Don Diri Don" pod dyrekcj¹

Wizytator mgr K.Karcz  sk³ada podziêkowania
Edmundowi Rodziewiczowi za wieloletni¹ pracê na
stanowisku dyrektora PSM i SOA w Gubinie.
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Iwony Wiœniewskiej-Salamon (wczeœniej absolwentka Szko³y
Muzycznej).

W dniu 19 maja 1995 roku w sali kina
"Grunwald" odby³ siê fina³ obchodów XX-
lecia gubiñskiej Szko³y Muzycznej. Szko³a
otrzyma³a sztandar, ufundowany przez
prezesa firmy Malbud-Franciszka
Koniecznego. Rodzicami chrzestnymi
sztandaru byli: genera³ brygady Zbigniew
Jab³oñski i Anna Szczêœniewicz
(wiceburmistrz Gubina).

W 1996 roku podczas III Gubiñskiej
Jesieni Muzycznej w Gubinie wyst¹pi³
chór "Poznañskie S³owiki" pod dyrekcj¹
prof. Stefana Stuligrosza. 19 maja 2000
roku szko³a muzyczna obchodzi³a
jubileusz XXV-lecia dzia³alnoœci. Goœciem
specjalnym uroczystoœci by³a Pani
Gra¿yna Napieraj-siostrzenica
Kazimierza Serockiego(patrona
gubiñskiej szko³y muzycznej).W maju

Jubileusz  XV -lecia PSM.

Sztandar Szko³y.
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2005r odby³o siê kolejne œwiêto szko³y-jubileusz XXX-lecia. W
okolicznoœciowym koncercie wyst¹pili pedagodzy szko³y: Alicja Gil,
Andrzej Gil, Beata Tec³aw, Urszula Andruszkiewicz, absolwent
Krzysztof Œwitalski oraz najlepsi uczniowie.

Za kadencji Jaros³awa Felkela na stanowisku dyrektora w latach
1989-2007 uczniowie odnieœli kilka wartoœciowych sukcesów w
konkursach, m.in. III miejsce Bernard Hajducki/ (tr¹bka) w
Ogólnopolskim Konkursie M³odego Muzyka w Szczecinku-1992
r.(nauczyciel E. Rodziewicz), III miejsce PSM w punktacji zespo³owej
w Konkursie M³odego Muzyka w Szczecinku (1994r), nagroda specjalna
dla Anny Rodziewicz z klasy fortepianu pani. A. Gil za interpretacjê
utworów Chopina w I Miêdzynarodowym Konkursie Pianistycznym
w Guben (1996 r.) czy te¿ I miejsce Alicji Bezdziczek z klasy skrzypiec
A.Gila w Transgranicznym Konkursie PrzyjaŸni w ¯aganiu (2003 r).

Wielu absolwentów szko³y podjê³o dalsz¹ naukê w szko³ach
muzycznych II stopnia, m.in. Agnieszka Matusiak, Pawe³ Nodzak,
Agnieszka Walaszko, Albert Bezdziczek, Izabela i Artur Pacewicz,
Daria Puciata, Janusz Gajda, Kowalczyk Justyna, Daniel Kubisz, Olga
Zieliñska, Ma³gorzata Sikora. Z dniem 1.IX.2007 roku na stanowisko
dyrektora w wyniku konkursu zosta³a powo³ana Alicja Gil -

n a u c z y c i e l k a
klasy fortepianu
w gubiñskiej
szkole. W 2010
roku wspólnie z
g r o n e m
pedagogicznym
zorganizowa³a
o t w a r c i e
obchodów Roku
Chopinowskiego
wraz z 775-
leciem miasta
Gubina w
k o n c e r c i e
w y s t ¹ p i ³ o
r o d z e ñ s t w o
Izabela i Artur
P a c e w i c zIzabela i Artur Pacewicz.
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(absolwenci gubiñskiej szko³y muzycznej), którzy koncertuj¹ po œwiecie
pracuj¹c w Hanowerze./Fot.Nr.9/

W 2010 roku uroczystoœci te obejmowa³y cykl koncertów w trakcie
ca³ego roku oraz organi-zacjê jubileuszu 35-lecia gubiñskiej szko³y
muzycznej. Galowy koncert w dniu 19 maja 2010 roku uœwie-tni³
wystêp absolwentów, którzy podjêli dalsz¹ edukacjê muzyczn¹.
Wyst¹pili m.in. Alicja Bezdziczek(skrzypce), Paulina Bukowska
(gitara), Artur Bezdziczek (fortepian), Daria Puciata (flet poprzeczny),
Jaros³aw Buczkowski (akordeon) .

22 kwietnia 2013 roku w PSM odby³y siê Miêdzyszkolne Prezentacje
Duetów Fortepianowych oraz Duetów Fletowych "Muzyka Dwóch
Serc". Prezentacje mia³y charakter konkursowy i wziê³o w nich udzia³
7 szkó³ z regionu lubuskiego. Dwa drugie miejsca zdoby³y duety z
gubiñskiej szko³y muzycznej: duo fletowe (Amelia Kokociñska, Aneta
Tr¹kowska z klasy pani B. Tec³aw) oraz duo fortepianowe ( Karolina
Gralak, Maria Cierpik z klasy pani A. Gil i pani. U. Andruszkiewicz).

20 maja 2015 roku Szko³a Muzyczna œwiêtowa³a 40-lecie swej
Dzia³alnoœci. W pierwszej czêœci w sali Gubiñskiego Domu Kultury
zaproszeni goœcie z³o¿yli na rêce Alicji Gil serdeczne gratulacje,

35-lecie PSM .Beata Tec³aw (z prawej) i Daria Puciata  graj¹  jako duo fletowe.
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Szko³a otrzyma³a medal i tytu³ "Zas³u¿ony dla Miasta Gubina"’. Dyrektor Alicja Gil
odbiera gratulacje z r¹k wiceburmistrz J. Karpisiak i przewodniczcego Rady Miejsiej
E. Patka.

Kwartet trêbaczy podczas koncertu.
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¿yczenia wraz z wi¹zankami kwiatów.Za zas³ugi na rzecz dzia³alnoœci
kulturalnej szko³a muzyczna otrzyma³a medal i tytu³ "Zas³u¿ony dla
Miasta Gubina".

Ponadto nagrodzono równie¿ uczniów, którzy zostali laureatami
ogólnopolskich konkursów, m.in. Filip Wiœniewski (tr¹bka), Maciej
Wiœniewski (saksofon), Eryk Kowalik (tr¹bka), Julia Nowak (fortepian),
Jakub Kolanko (fortepian).W II czêœci zaprezentowali siê najlepsi
uczniowie i pedagodzy szko³y.

Pedagodzy i uczniowie szko³y w latach 2007-2020 odnieœli wiele
sukcesów w konkursach rangi ogólnopolskiej min. I miejsce- Maciej
Wiœniewski z klasy saksofonu M.Najdka w XXIV Konfrontacjach
Instrumentów Dêtych w O³awie (2015 r.), I miejsce - Filip Wiœniewski
z klasy tr¹bki E. Rodziewicza w XIX Wielkopolskim Konkursie
Instrumentów Dêtych w Poznaniu (2013, 2015), wyró¿nienie - Kuba
Kolanko z klasy fortepianu U. Andruszkiewicz w VII Ogólnopolskim
Konkursie Pianistycznym w Warszawie (2014 r.) oraz wyró¿nienie w
VIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym 10 - latków w Opolu,
III miejsce - Eryk Kowalik z klasy tr¹bki E. Rodziewicza w XXIII
Konfrontacjach Instrumentów Dêtych w O³awie (2016 r.) oraz
wyró¿nienie w III G³ogowskim Konkursie Trêbaczy (2016 r.),
wyró¿nienie - Maja Bardzik i Mia Bielska z klasy fletu pani. B.Tec³aw
w XXXVII Konkursie M³odego Muzyka w Szczecinku (2016), Mia
Bielska w XXXIX Konkursie M³odego Muzyka (2019) oraz Stanis³aw
Drgas z klasy tr¹bki E. Rodziewicza w XXXVIII Konkursie M³odego
Muzyka w Szczecinku (2018), III miejsce - Maciej Wiœniewski z klasy
saksofonu, Bronis³awa Krzystka w Miêdzynarodowym Konkursie
Instrumentów Dêtych w Ostrawie - Czechy (2017), II miejsce - Jakub
Solecki z klasy fortepianu pani U. Andruszkiewicz w XIX i XX
Gorzowskim Konkursie

Pianistycznym (2018, 2019), wyró¿nienie - kwartet fletowy (pani.
B.Tec³aw) w IV Polsko-Niemieckim Konkursie Zespo³ów Kameralnych
w ¯arach (2016, 2017). Ponadto wielu uczniów zosta³o laureatami
regionalnych konkursów organizowanych, m.in. Kroœnie Odrzañskim,
Œwiebodzinie, Miêdzyrzeczu, Zb¹szynku i Zielonej Górze.

Kilku absolwentów gubiñskiej szko³y podjê³o w tym okresie dalsz¹
edukacjê muzyczn¹, m.in.: Mia Bielska, Martyna Bejtlich, Zuzanna
Œwiergocka, £ukasz Tatrocki, Maja Jaryczewska, Filip Wiœniewski,
Eryk Kowalik, Karol Skokowski, Alicja Bezdziczek, Amelia Baraniecka.

PSM wspó³pracuje z polsko-niemieck¹ Fundacj¹ Fara Gubiñska-
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Centrum Spotkañ Polsko-Niemieckich oraz Szko³¹ Muzyczn¹ w Guben.
Wielu uczniów z Gubina gra w orkiestrze niemieckiej w Guben.

Gubiñska szko³a muzyczna aktywnie uczestniczy w koncertach
œrodowiskowych w Gubinie i w Guben, m.in."Wiosna nad Nys¹",
festynach szkolnych i parafialnych, koncertach noworocznych
organizowanych w gubiñskich œwi¹tyniach, koncertach dla gubiñskich
przedszkoli w ramach cyklu" Poznajemy instrumenty muzyczne", Dzieñ
Babci i Dziadka, Dnia Matki czy koncercie z okazji nadania
amfiteatrowi w Gubinie imienia Leonarda Kury³owicza.

W ostatnich latach dziêki du¿emu zaanga¿owaniu Alicji Gil uda³o
siê pomyœlnie przeprowadziæ kompleksow¹ termomodernizacjê
budynku szko³y i pomieszczeñ poprzez wymianê okien, ocieplenie
dachu budynku, wymianê instalacji elektrycznej oraz grzewczej.
Zmodernizowano parking szkolny, wyg³uszono drzwi do sal lekcyjnych.
Poszerzono bazê w dobrej jakoœci instrumenty muzyczne, m.in.
zakupiono nowy fortepian do sali kameralnej. Podsumowuj¹c mijaj¹ce
45-lecie funkcjonowania Szko³y Muzycznej nale¿y podaæ kilka liczb
obrazuj¹cych jej dzia³alnoœæ.

Nadanie imienia Leonarda Kury³owicza amfiteatrowi w Gubinie,w œrodku siostrzenica
Leonarda - Krystyna, obok wiceburmistrz Justyna Karpisiak..



20  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

W okresie 45-lecia naukê gry na ró¿nych instrumentach muzycznych
pobiera³o ³¹cznie 1474 uczniowi tego 594 ukoñczy³o pe³en cykl
nauczania. Dalsz¹ edukacjê muzyczn¹ podjê³o 63 absolwentów tego
28 ukoñczy³o Akademie Muzyczne. Do najbardziej utytu³owanych i
znanych gubiñskich absolwentów nale¿¹, m.in. Jaros³aw Buczkowski,
Iwona Wiœniewska-Salamon, Krzysztof Œwitalski, Pawe³ Nodzak,
Izabela Pacewicz, Artur Pacewicz, Andrzej Winiszewski.

Ponadto ponad 20 absolwentów gubiñskiej szko³y muzycznej
ukoñczy³o WSP lub Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze -
kierunek wychowanie muzyczne, itp. Aktualnie w gubiñskiej
szkolemuzycznej uczy siê 82 uczniów, a kadrê pedagogiczn¹ tworzy
14 nauczycieli, w tym 8 to absolwenci gubiñskich placówek
muzycznych, co stanowi 57%. Administracjê i pozosta³a obs³ugê
stanowi 5 osób.

Gubiñska Pañstwowa Szko³a Muzyczna przez ten okres 45-lecia
zajmuje wa¿ne miejsce na mapie kulturalnej miasta i województwa
lubuskiego. Swój jubileusz 45-lecia bêdzie obchodziæ 24 kwietnia 2020
roku. O dzia³alnoœci i ¿yciu szko³y mo¿na przeczytaæ artyku³y
zamieszczone w biuletynach Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej (nr 3/2015, nr 2/2013, nr 3/2016, nr 3/2018, nr 4/2019).
Kadra pedagogiczna szko³y w latach 1974-2020 przedstawia siê
nastêpuj¹co:

 Andruszkiewicz Urszula
Banach Andrzej
Bia³odziad Jan
Blandzi Joanna
Czarniak Bogumi³a
Domañska-Zaniewska Monika
Felkel Jaros³aw
Filipowska Krystyna
Filipowski B³a¿ej
Gajda Janusz
Gil Alicja
Gil Andrzej
Góralczyk Ma³gorzata
Grêbski Piotr
Hoppel Ryszard
Hukaj³o Magdalena

Jó¿wiak Andrzej
Kacprzyk Aleksandra
Kacprzyk Andrzej
K³osowicz Wioletta
Krolopp Tadeusz
Krzystek Bronis³aw
Kury³owicz Leonard
Kurzeja Jolanta
Macherski Pawe³
Milak Czes³awa
Milun Judyta
M³odawski Boles³aw
Morawska Paulina
Najdek Marcin
Nodzak Halina
Olszewska Olga
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Podsiadlik Jaros³aw
Rodziewicz Edmund
Rymkiewicz Urszula
Rzucid³o Agnieszka
Storto Józef
Sypieñ Renata
Szczerbaty Józef

Œlusarczyk Bogumi³a
Tec³aw Beata
Wachowski Tadeusz
Walczak Marta
Wanian Artur
Winiszewski Andrzej
Wojty³a W³adys³aw

Absolwenci PSM w Gubinie, którzy ukoñczyli Akademie Muzyczne:

Andruszkiewicz Urszula - fortepian
Bezdziczek Alicja - skrzypce
Buczkowski Jaros³aw - akordeon
Felkel Jaros³aw - wychowanie muzyczne
Gajda Janusz - gitara
Gniadek Marta - klarnet
Góralczyk Ma³gorzata - rytmika
Irisik Mateusz - re¿yseria d¿wiêku
Kabs Wioletta - rytmika,fortepian
Klimasara Agnieszka - fortepian
Klimek Joanna - muzykologia
K³osowicz Wioletta - muzykologia
Kosiorowska Marta - re¿yseria dŸwiêku
Kowalczyk Justyna - altówka
Ksi¹¿czyk Waldemar - akordeon
Kubisz Daniel - skrzypce
Maækowiak Joanna - fortepian
Nodzak Pawe³ - dyrygentura, wokalistyka
Pacewicz Artur - fortepian
Pacewicz Izabela - skrzypce
Pietsch Katarzyna - wydzia³ wokalny
Puciata Daria - flet poprzeczny
Rypu³a Katarzyna - muzykologia
Œwitalski Krzysztof - skrzypce
Tarasiewicz Katarzyna - altówka
Winiszewski Andrzej - akordeon
Wiœniewska-Salamon Iwona - sztuka muzyczna
Zieliñska Olga - flet poprzeczny

P.S. Autor serdecznie dziêkuje Pani Alicji Gil, dyrektor PSM I St. w
Gubinie, za okazan¹ pomoc przy  pisaniu niniejszego artyku³u.
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W biuletynie z wrzeœnia 2019 r. ukaza³ siê artyku³ mojego autorstwa pt.
"Gubiñscy lekarze". Zapowiedzia³am w nim, ¿e w nastêpnym numerze
uka¿¹ siê wywiady z niektórymi lekarzami. Zakorzenili siê oni w naszym
mieœcie i mimo braku szpitala pozostali w nim, by nadal s³u¿yæ
mieszkañcom miasta i Ziemi Gubiñskiej. Przedstawiam Pañstwu kilka
sylwetek znanych - czynnych zawodowo - lekarzy o d³ugim sta¿u w swoim
zawodzie.

Demuth Ró¿a - lekarz ginekologii i po³o¿nictwa -
urodzi³a siê w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie).
Tam ukoñczy³a szko³ê podstawow¹ i liceum
ogólnokszta³c¹ce. Po zdaniu matury podjê³a naukê
w Liceum Pielêgniarstwa w Szczecinie i zdoby³a tytu³
po³o¿nej. Postanowi³a uczyæ siê dalej. W roku 1980
podjê³a studia na Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie na wydziale lekarskim. Ukoñczy³a je w
1986 roku. W dziekanacie dowiedzia³a siê, ¿e szpital
w Gubinie potrzebuje lekarzy. Skontaktowa³a siê
telefonicznie z doktorem Zygfrydem Gwizdalskim -

ordynatorem oddzia³u ginekologiczno-po³o¿niczego - który z zadowoleniem
przyj¹³ ofertê. Obieca³ m³odej lekarce mieszkanie, mo¿liwoœæ robienia
specjalizacji w zakresie ginekologii, a nawet talon na samochód, którego
do dziœ - œmieje siê - nie otrzyma³a. Bez zastanowienia zdecydowa³a siê na
Gubin, do którego przyjecha³a autobusem w 1986 r. Zg³osi³a siê w dyrekcji
szpitala gotowa do podjêcia pracy od zaraz. Rozpoczê³a sta¿ na oddziale
po³o¿niczo-ginekologicznym, a ¿e ju¿ przed studiami medycznymi by³a
po³o¿n¹, mog³a od razu przyst¹piæ do konkretnej pracy. Kontynuowa³a
sta¿ na kolejnych oddzia³ach, a po jego zakoñczeniu pracowa³a na oddziale
po³o¿niczo-ginekologicznym. Wspomina, ¿e wiele zawdziêcza doktorowi
Gwizdalskiemu, który "goni³" lekarzy do zdobywania specjalizacji. By³ to
trudny okres. Wyjazdy do Warszawy, Poznania, Zielonej Góry, ci¹g³a nauka.
Ale warto by³o. Zdoby³a I i II stopieñ specjalizacji w zakresie ginekologii i
po³o¿nictwa. W miêdzyczasie wiele siê wokó³ niej dzia³o, co wp³ynê³o na jej
zakorzenienie siê w naszym mieœcie.  Tu pozna³a mê¿a Piotra, który by³
lekarzem w garnizonie Wojska Polskiego, jednoczeœnie jak wszyscy lekarze
wojskowi pe³ni³ dy¿ury w gubiñskim szpitalu. Nale¿y dodaæ, ¿e doktor

Urszula Kondracik
Gubiñscy lekarze
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Piotr Demuth pochodzi z Krakowa. Ukoñczy³ Wojskow¹ Akademiê
Medyczn¹ w £odzi, a do Gubina - na podstawie rozkazu - przyjecha³ w
1985 roku. Tu urodzi³y siê ich dzieci: Ania i Wojtek. Ania studiowa³a na
uczelni medycznej - tak jak mama - w Szczecinie, jest ju¿ mê¿atka, pracuje,
jako pediatra w bydgoskiej klinice i aktualnie robi doktorat. Syn Wojciech
- mi³oœnik zwierz¹t - ukoñczy³ studia weterynaryjne - z uprawnieniami
leczenia zwierz¹t egzotycznych - w Warszawie, a ¿e z wynikiem celuj¹cym
- chcia³ pozostaæ na uczelni. Trudno jednak by³o siê przebiæ przez tzw.
"warszawkê". Podj¹³ studia na Akademii Medycznej w Poznaniu na
wydziale lekarskim i specjalizuje siê w pediatrii.

Pani doktor pracowa³a w gubiñskim szpitalu, do czasu jego likwidacji i
przeniesienia w 2012 roku oddzia³ów do Krosna Odrzañskiego. Nowy
zarz¹dca szpitala (Spó³ka "Nowy Szpital") zatrudni³ j¹ na analogicznym
oddziale.

W roku 2018 przesz³a na emeryturê, a ¿e jest pracowita i jeszcze za
m³oda na "pró¿nowanie", otrzyma³a - w obliczu drastycznego braku lekarzy
- propozycjê dalszej pracy. Przyjmuje pacjentów w piêciu miejscach na
terenie powiatu, w tym w prywatnym gabinecie.

Pani doktor udziela siê spo³ecznie. Jest od wielu lat aktywn¹ cz³onkini¹
Klubu Kobiet Niezale¿nych dzia³aj¹cego m.in. na rzecz dzieci i m³odzie¿y.
Jest fundatorem cennych przedmiotów, które zbywane s¹ na corocznej
loterii fantowej prowadzonej przez KKN w czasie "Wiosny nad Nys¹".
Uzyskane pieni¹dze s¹ przeznaczane na stypendia dla uzdolnionej
m³odzie¿y.

Fuss-Jankowiak Ma³gorzata - lekarz
dermatolog, wenerolog i medycyny pracy - pochodzi
z Bielska Bia³ej. Studiowa³a na Akademii Medycznej
w Bia³ymstoku i w roku 1960 uzyska³a tytu³ lekarza
medycyny. Jako stypendystka Urzêdu
Wojewódzkiego zobowi¹zana by³a odbyæ sta¿ w
bielskim szpitalu. Dlaczego zdecydowa³a siê na
medycynê - zapyta³am. Jeszcze w liceum
zainspirowa³a j¹ powieœæ Stefana ¯eromskiego pt.

"Ludzie bezdomni". Po jej przeczytaniu g³owê mia³a pe³n¹ idea³ów. Chcia³a
byæ takim lekarzem jak Judym - pomagaæ ludziom w ma³ej miejscowoœci.
A wiêc jak siê znalaz³a w Gubinie? Gdy odbywa³a sta¿ w Bielsku Bia³ej,
zaczê³a zastanawiaæ siê gdzie wyjechaæ i podj¹æ pracê. Wziê³a mapê,
skierowa³a wzrok na zachód Polski i trafi³a - jak mówi - palcem na Gubin.
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Szpital w Gubinie by³ wówczas w pe³nym rozkwicie. W roku 1961
zameldowa³a siê w szpitalu gotowa do podjêcia pracy (pamiêtam: m³oda,
³adna dziewczyna na wysokich obcasach z czerwonymi wydatnymi
ustami). Praktykowa³a po kolei na wszystkich czterech oddzia³ach i
dosz³a do wniosku, ¿e bêdzie siê specjalizowaæ w chirurgii. Niestety, po
pó³torarocznej pracy w szpitalu asystowa³a przy pierwszej operacji i
zrobi³o jej siê s³abo. Anestezjolog œp. Adam Moskal poda³ jaj szklankê
wody, aby dosz³a do siebie. Stwierdzi³a wówczas, ¿e chirurgia to nie dla
niej. Postanowi³a specjalizowaæ siê w dermatologii i wenerologii. Swój
zamiar zrealizowa³a w 1967 roku. Skorzystali na tym pacjenci, gdy¿
nie by³o w Gubinie lekarza o tych specjalnoœciach. Nie musieli ju¿ jeŸdziæ
do Zielonej Góry czy do innych wiêkszych oœrodków. Przyjmowa³a
pacjentów w przychodni lekarskiej - jeszcze przy ul. D¹browskiego -
zak³adach obuwia, "Carina", jako lekarz zak³adowy i przez d³ugie lata
pe³ni³a dy¿ury w pogotowiu ratunkowym. W1992 roku przesz³a na
emeryturê, ale pracowaæ nie przesta³a, gdy¿ - jak mówi - nie chce siê
zasklepiæ w domu. Chce mieæ kontakt z ludŸmi. Zrobi³a specjalizacjê z
medycyny pracy i za³o¿y³a dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W niepe³nym
wymiarze pracy przyjmuje pacjentów w Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej.

Pani doktor czuje siê bardzo zwi¹zana z Gubinem. Tu rozpoczê³a swoja
pierwsz¹ pracê, tu wysz³a za m¹¿, urodzi³a dzieci i czuje siê spe³niona.
Ma troje dzieci: córkê Ma³gorzatê, (skoñczy³a akademiê muzyczn¹, jest
nauczycielem muzyki), córkê Katarzynê po akademii wychowania
fizycznego i syna Mariusza, który ukoñczy³ ochronê œrodowiska na
Uniwersytecie Zielonogórskim i pracuje w gubiñskim przedsiêbiorstwie.
Pani doktor ma 6 wnucz¹t 5 prawnucz¹t. Udziela siê spo³ecznie. Jest
cz³onkiem Klubu Kobiet Niezale¿nych wspieraj¹cego finansowo
uzdolnion¹ m³odzie¿.

Herman Lucyna z domu Oliniak - lekarz
stomatolog - przyjecha³a do Gubina wraz z
rodzicami i rodzeñstwem w 1946 r. Tu chodzi³a do
przedszkola przy ul. dr. T. Kunickiego, uczêszcza³a
do Szko³y Podstawowej nr 1 i liceum
ogólnokszta³c¹cego. Po zdaniu matury - jako
stypendystka Urzêdu Wojewódzkiego w Zielonej
Górze - podjê³a studia w Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie. Uczelniê ukoñczy³a w 1969
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roku, uzyskuj¹c tytu³ lekarza stomatologii. Bezpoœrednio po studiach
rozpoczê³a pracê zawodow¹ w Przychodni Rejonowej przy ul.
D¹browskiego w Gubinie. Leczy³a równie¿ dzieci w gabinetach szkolnych
(wtedy takowe by³y) w szkole nr 1 i liceum ogólnokszta³c¹cym. Jest
cz³onkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i przez ca³y okres
zawodowy dokszta³ca siê na kursach organizowanych przez PTS. Pani
doktor przesz³a na emeryturê, ale nadal pracuje, prowadz¹c nowoczeœnie
wyposa¿ony gabinet dentystyczny i œwiadczy us³ugi dla ludnoœci. Nasza
Lucyna - bo tak powszechnie siê mówi o pani doktor - swoje ¿ycie
zwi¹za³a z Gubinem. Tu wysz³a za m¹¿ za oficera Wojska Polskiego
Edmunda Hermana, który po przejœciu na emeryturê pracowa³ w
Urzêdzie Miasta, jako zastêpca naczelnika Wydzia³u Komunalnego i
Inwestycji, dbaj¹c o ³ad i porz¹dek w mieœcie. Zmar³ w 2014 roku i
zosta³ pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie. Tu urodzili
siê ich dwaj synowie: Dariusz i Krzysztof. Pierwszy ukoñczy³ szko³ê
wojsk chemicznych w Krakowie, pracowa³ w wojsku i policji, a po
przejœciu na emeryturê wróci³ do Gubina. Zmar³ doœæ m³odo w 2018 r. i
jest pochowany obok ojca. Krzysztof ukoñczy³ gubiñskie liceum ogólno-
kszta³c¹ce oraz szko³ê muzyczn¹ w klasie tr¹bka i dodatkowo pianino.
Studiowa³ na Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie
Wielkopolskim. By³ cz³onkiem dru¿yny siatkarskiej juniorów klubu
sportowego "Carina", która w 1992 roku w Mistrzostwach Polski zdoby³a
z³oty medal.

Kosiorowski Stanis³aw - dr
nauk medycznych, specjalista chorób
wewnêtrznych i kardiolog - pochodzi
z Podkarpacia. W latach 1978-1984
studiowa³ na Wydziale Lekarskim
Wojskowej Akademii Medycznej w
£odzi. Sta¿ odbywa³ w 111 Szpitalu
Wojskowym w Poznaniu. W latach
1994-1995 by³ asystentem oddzia³u
chorób wewnêtrznych w

kostrzyñskim szpitalu. W 1988 roku zosta³ skierowany do Gubina,
gdzie obj¹³ funkcjê ordynatora oddzia³u wewnêtrznego szpitala
wojskowego i funkcjê tê sprawowa³ do 1998 roku. Zajmowa³ równie¿
kierownicze stanowiska w szpitalach w ¯arach, ¯aganiu, Kroœnie
Odrzañskim. Permanentnie siê dokszta³ca³. W roku 1988 uzyska³ I stopieñ
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specjalizacji w zakresie chorób wewnêtrznych, a w 1991- II stopieñ tej
samej specjalizacji. W 1994 roku uzyska³ tytu³ specjalisty w zakresie
kardiologii. Stopieñ doktora nauk medycznych zdoby³ 12 lutego 2008 roku.
Na dorobek naukowy doktora sk³ada siê wiele publikacji w periodykach
fachowych (krajowych i zagranicznych) oraz liczne wyk³ady. Oto kilka - wg
mnie - ciekawych publikacji dotycz¹cych chorób najczêœciej wystêpuj¹cych
w spo³eczeñstwie: "Przep³yw krwi w têtnicy œrodkowej mózgu u chorych z
nadciœnieniem têtniczym badany metod¹ przezczaszkowej ultrasonografii
dopplerowskiej z zastosowaniem testu hiperemii" - Kraków 4-6.06.2007,
to samo zagadnienie - wydanie Belgia grudzieñ 2007, "Wp³yw wartoœci
kompleksu infima-media têtnic szyjnych wewnêtrznych na przep³yw krwi
w têtnicach œrodkowych u chorych z nadciœnieniem têtniczym badany
metod¹ przezczaszkowej ultrasonografii z zastosowaniem testu hiperemii"-
Kardiologia Polska: Suplement II, wrzesieñ 2008. Wyg³osi³ szereg wyk³adów
dla lekarzy w województwie lubuskim i jest autorem wielu artyku³ów na
temat chorób, w leczeniu, których siê specjalizowa³ i permanentnie to czyni.

Doktor Kosiorowski nadal leczy mieszkañców - nie tylko Ziemi Gubiñskiej
- prowadz¹c prywatn¹ praktykê lekarsk¹,  pracuj¹c w Szpitalu w Torzymiu
na oddziale rehabilitacji kardiologicznej i w poradni kardiologicznej.

Doktor poza prac¹ zawodow¹ ma swoje pasje. Uprawia ¿eglarstwo, jest
mi³oœnikiem motocykli- posiada harleya, na którym jeŸdzi po Polsce i
Europie. - Trzeci¹ moj¹ pasj¹ - powiedzia³, a ja zrobi³am minê z
niedowierzaniem i zachwytem - jest gra na gitarze. Tym mnie najbardziej
uj¹³. Bo kto œpiewa i gra, to idŸ tam, bo: "Gdzie s³yszysz œpiew - tam wchodŸ,
tam dobre serca maj¹. ¯li ludzie - wierzaj mi - ci nigdy nie œpiewaj¹".

Doktor wraz z ma³¿onk¹ Jolant¹ wychowali i wykszta³cili dwie córki, z
których mog¹ byæ dumni.  Marta jest re¿yserem dŸwiêku, a Natalia œladem
swojego ojca zosta³a lekarzem z tytu³em doktora nauk medycznych w
zakresie pediatrii. Jej pasj¹ jest pisanie powieœci obyczajowych. Napisa³a
ich ju¿ kilka. Obydwie mieszkaj¹ w Warszawie.

Stroñska El¿bieta - lekarz pediatra - pochodzi
z Zielonej Góry. Tam uczêszcza³a do szko³y
podstawowej i ukoñczy³a liceum ogólnokszta³c¹ce.
Marzy³a, aby zostaæ lekarzem. Mimo ¿e studia by³y
"za darmo", rodziców nie by³o staæ na finansowanie
studiów córki. Przecie¿ pewne koszty z tym siê
wi¹za³y! Pani doktor - zdeterminowana wyborem
dalszej edukacji- zwróci³a siê do Urzêdu
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Wojewódzkiego w Zielonej Górze o przyznanie fundowanego stypendium,
które pozwoli³o jej podj¹æ studia na Pomorskiej Akademii Medycznej w
Szczecinie. Dnia 1 paŸdziernika 1982 r. (mówi, ¿e to pamiêtna data) po
uzyskaniu tytu³u lekarza medycyny, bezpoœrednio po uroczystoœciach
zwi¹zanych z ukoñczeniem uczelni, wieczornym poci¹giem wróci³a do
Zielonej Góry. Jako stypendystka uda³a siê do urzêdu wojewódzkiego w
sprawie skierowania do pracy w s³u¿bie zdrowia. Zaproponowano jej
szpital w Gubinie. Zgodzi³a siê. Znajomi dziwili siê, ¿e chce jechaæ na
prowincjê, tam nikt nie chcia³ pracowaæ. Jednak tak postanowi³a i nie
by³o odwrotu. Przejecha³a do Gubina w 1982 roku - m³oda, przystojna,
³adna i sympatyczna dziewczyna - pamiêtam. Pierwszy sta¿ rozpoczê³a
na oddziale chirurgii, gdzie ordynatorem by³ œp. doktor Stanis³aw Drozd.
Sta¿ kolejno odbywa³a na ginekologii, internie i pediatrii. Po jego
zakoñczeniu postanowi³a specjalizowaæ siê w pediatrii. W 1986 r. zdoby³a
I stopieñ specjalizacji, a w 1989 r. II stopieñ. Zosta³a lekarzem na oddziale
pediatrii u pani doktor Eugenii Mochnacz, gdzie zg³êbia³a wiedzê pod
doœwiadczonym i fachowym okiem pani ordynator. Jednoczeœnie
przyjmowa³a dzieci w poradni pediatrycznej (jeszcze przy ul. Nowej).
Ordynatorem zosta³a w 1999 roku, kiedy doktor Mochnacz przesz³a na
emeryturê. Pracowa³a do koñca istnienia szpitala w Gubinie, tj. 2012
roku. Zmieni³a wówczas tylko miejsce zatrudnienia -na szpital w Kroœnie
Odrzañskim, gdzie zosta³a ordynatorem pediatrii. Tam pracowa³a do
chwili zaprzestania dzia³alnoœci spó³ki "Nowy Szpital", tj. 2014 roku.

By³a radn¹ Rady Miejskiej Gubina w dwóch kadencjach (1990-1994 i
1994-1998) oraz wiceprzewodnicz¹c¹ rady. Trzy kadencje pracowa³a w
kroœnieñskiej Radzie Powiatu (1998-2002, 2002-2006 i 2006-2010). Jako
radna powiatu desperacko walczy³a o pozostawienie w Gubinie
przynajmniej dwóch oddzia³ów - wewnêtrznego i pediatrii. Walkê
przegra³a. Uwa¿a to za osobist¹ pora¿kê.

Pani doktor to oddany lekarz, pe³en empatii, szczególnie w stosunku
do dzieci. Z tego tytu³u w lutym 2003 roku w Zielonej Górze otrzyma³a
statuetkê "Lubuszanin Roku". Dziêkujê moim Rozmówcom za poœwiêcony
czas, tym bardziej, ¿e zdajê sobie sprawê z tego, jak bardzo s¹ zapracowani.

Jeœli nie znaleŸliœcie Pañstwo wywiadów ze "swoimi" lekarzami,
œpieszê z wyjaœnieniem. Otó¿ nie do wszystkich uda³o mi siê dotrzeæ.
Liczê, ¿e mój tekst bêdzie zal¹¿kiem cyklu poœwiêconego gubiñskiej
s³u¿bie zdrowia.

Dziêkujê za udzielenie wywiadów.
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Nadleœnictwo Gubin nale¿y do Regionu Dyrekcji Lasów Pañstwowych
w Zielonej Górze, po³o¿one jest na terenie powiatów kroœnieñskiego i
¿arskiego. Powsta³o z po³¹czenia z trzech samodzielnych nadleœnictw:
Chlebowa (dawniej Niemaszchleba), Jasienicy i Gubina (1972 - 1973).
Aktualnie posiada 11 leœnictw-Borek, Chlebowo, Drzeñsk, Dzikowo,
Dêbowiec, Kaniów, Zawada, Sêkowice, Grabice, Strzegów, Suchodó³.
Obejmuje 214, 94 ha powierzchni, obszar ten pokrywa g³ównie bór
sosnowy, lesistoœæ wynosi 54,7%.

W obrêbie nadleœnictwa znajduj¹ siê rzeki, jeziora i cieki wodne, rosn¹
tu ró¿ne gatunki drzew, najwiêcej mo¿na spotkaæ sosnê (91,9%), d¹b
(3,1%), brzozê (2,2%), olchê (1,7%), modrzew i œwierk(0,6%), pozosta³e
(0,5%). Warto podkreœliæ, ¿e jest to jedyne nadleœnictwo w województwie
lubuskim z wyodrêbnionym regionem matecznym "sosny gubiñskiej" -
uznanego przez naukowców lokalnego ekotypu sosny lokalnej. Sosna
ta wzbudza podziw swoj¹ strzelistoœci¹ oraz prostoœci¹ pnia, a osi¹gana
wysokoœæ dochodzi do 35 m.

  Gospodarka prowadzona jest wed³ug zasady zrównowa¿onego
wykorzystania wszystkich funkcji lasu: produkcyjnych, œrodowiskowych
i turystyczno - rekreacyjnych.

Nadleœnictwo Gubin zakwalifikowane jest do I kategorii zagro¿enia
po¿arowego (najbardziej niebezpieczne) wymagaj¹cego sta³ego systemu
ochrony przed po¿arami.

 Prowadzona jest dzia³alnoœæ w zakresie edukacji leœnej spo³eczeñstwa,
która bazuje na œcie¿ce przyrodniczo - leœnej w Dzikowie.

  Leœny Kompleks Edukacyjny Nadleœnictwa Gubin znajduje siê w
miejscowoœci Dzikowo, w bezpoœrednim s¹siedztwie przystanku PKS.
Kompleks stanowi¹ trzy odrêbne elementy przestrzenne: œcie¿ka
przyrodniczo - leœna "Dzikowo", budynek Edukacji Leœnej "Sosna
Gubiñska" oraz pobliski plac edukacyjno - zabawowy z miejscem
przeznaczonym na ognisko integracyjne.

Inicjatorem œcie¿ki przyrodniczo - leœnej by³ wówczas nadleœniczy in¿.
Konstanty Cichowski, a oprawê graficzn¹ i tekstow¹ tworzy³  in¿.
Andrzej Nowacki. Œcie¿ka ta zosta³a otwarta w 1997 roku, natomiast
budynek Edukacji Leœnej "Sosna Gubiñska" zosta³ oddany do u¿ytku w

Kazimiera Kêdzierska
Leœny Kompleks Edukacyjny
Nadleœnictwo Gubin w Dzikowie
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2013 roku. Budowa i otwarcie tak wa¿nego obiektu by³o du¿ym sukcesem
nadleœniczego in¿. Janusza Rogali.

  Œcie¿ka przyrodniczo - leœna ma swój pocz¹tek w pobliskim lesie.
Dojœcie do symbolicznej "bramy lasu" jest bardzo dobrze oznakowane, a
sama œcie¿ka wyposa¿ona jest w liczne tabliczki kierunkowe u³atwiaj¹ce
orientacjê. Œcie¿ka ma kszta³t trójk¹tnej pêtli o ³¹cznej d³ugoœci 4,5 km
i jej przejœcie zajmuje od 3do 4 godzin. Chêtni skorzystania z niej maj¹
mo¿liwoœæ zapoznaæ siê z ca³¹ tras¹ umieszczon¹ na tablicy tu¿ za
wejœciow¹ "bram¹ do lasu". Na ca³ej d³ugoœci œcie¿ki rozmieszczone s¹
tablice edukacyjne, które pozwalaj¹ zwiedzaj¹cym poznaæ tematykê
ogólnoprzyrodnicz¹  i zagadnienia szczegó³owe dotycz¹ce lasu.
Informacje przedstawione s¹ na 25 planszach. Poza tablicami
edukacyjnymi, wzd³u¿ œcie¿ki zlokalizowane s¹ obiekty o charakterze
leœnych eksponatów. S¹ nimi paœnik, lizawka, pu³apki na owady, s³upki
oddzia³owe, wysoka na 33 m dostrzegalnia przeciwpo¿arowa. Œcie¿ka
wyposa¿ona jest w liczne ³aweczki oraz zadaszona wiat¹. Tutaj mo¿na
odpocz¹æ i podziwiaæ piêkny krajobraz leœny.

Przedszkolaki na œcie¿ce przyrodnicz0-leœnej.
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Edukacyjny spacer po lesie mo¿na odbyæ samodzielnie lub umówiæ siê
na wycieczkê z przewodnikiem Andrzejem Nowackim, który opowie o
historii terenów leœnych, o ró¿nych ciekawostkach np. o gubiñskim
pingwinie, kamieniach pomnikowych utrwalaj¹ce ró¿ne zdarzenia, o
motylach itp.

  G³ównym centrum edukacji Nadleœnictwa jest Budynek  Edukacji
Leœnej "Sosna Gubiñska" wraz z okolicznym, ogrodzonym placem.
Wyposa¿ony jest w niezbêdny sprzêt multimedialny oraz liczne tablice
pogl¹dowe i eksponaty przyrodnicze. Obiekt posiada wêze³ sanitarny oraz
instalacjê grzewcz¹.  Tutaj prowadzone s¹ pogadanki i zajêcia
warsztatowe. Plac przy budynku wyposa¿ony jest w obrotowe i
przesuwane tablice edukacyjne. Du¿e zainteresowanie przyci¹ga tablica
z przymocowanymi "domkami". Zwiedzaj¹cy maj¹ mo¿liwoœæ zajrzenia
do wnêtrza ptasich budek oraz do schronu dziennego dla nietoperzy.

  Kompleks Edukacyjny odwiedzaj¹ wycieczki zorganizowane (25
rocznie), osoby indywidualne (oko³o 1400). Na œcie¿ce mo¿na spotkaæ osoby
, które aktywnie spêdzaj¹ wolny czas z kijkami (NordicWalking). Œcie¿ka
pomaga grzybiarzom w orientowaniu siê w obszarze leœnym. Kompleks
Edukacyjny odwiedzaj¹ dzieci z przedszkoli, szkó³, seniorzy oraz grupy
osób z ró¿nych instytucji i zak³adów pracy. Kompleks Edukacyjny
odwiedzaj¹ wszyscy ci, którzy wolny czas chc¹ spêdziæ na spacerach,
podziwiaæ drzewostany, roœlinnoœæ, œpiew ptaków i oddychaæ leœnym
powietrzem.

  Gospodarzem Kompleksu Edukacyjnego w Dzikowie jest in¿. Andrzej
Nowacki, pomaga mu leœniczy Jacek Szoppe. Pan Andrzej Nowacki
prowadzi warsztaty o tematyce ogólnoprzyrodniczej i szczegó³owej.
Uczestnicy wycieczek podczas spotkañ zdobywaj¹ wiedzê o
drzewostanach, gospodarce leœnej, o ró¿nych formach ochrony przyrody
i obiektach terenowych znajduj¹cych siê na terenie Nadleœnictwa Gubin.
Bli¿ej poznaj¹ Krzesiñski Park Krajobrazowy znajduj¹cy siê w granicach
nadleœnictwa (zajmuje ok.5500 ha), rezerwaty: "Dêbowiec" - stanowisko
chronionych owadów, "Uroczysko Wêgliñskie", obszary chronionego
krajobrazu miêdzy  innymi Gubiñskie Mokrad³a, Dolinê Nysy, pomniki
przyrody oraz u¿ytki ekologiczne o ³¹cznej powierzchni 142 ha (œródleœne
bagna i moczary).

Kompleks Edukacyjny w Dzikowie cieszy siê szacunkiem i dobra opini¹
w œrodowisku gubiñskim i nie tylko. Zosta³ wysoko oceniony przez
Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Zielonej Górze.
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Pan Andrzej Nowacki to wieloletni,
doœwiadczony pracownik Nadleœnictwa Gubin.
Tytu³ magistra in¿yniera zdoby³ na wydziale
Leœnym Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1981
roku. Pierwsz¹ pracê rozpocz¹³ w Nadleœnictwie
Krosno Odrzañskie z siedzib¹ w Osiecznicy. Od 1
grudnia 1989 roku do dziœ pracuje w Nadleœnictwie
Gubin. Zajmuje stanowisko - Specjalista do spraw
ochrony przeciwpo¿arowej oraz prowadzi edukacjê
leœn¹. Przez 30 lat swojej pracy  w Nadleœnictwie
Gubin da³ siê poznaæ w œrodowisku gubiñskim jako
znawca przyrody i gospodarki leœnej. Posiada

obszerne wiadomoœci dotycz¹ce historii lasów gubiñskich i okolic. Jest
rzecznikiem prasowym w Nadleœnictwie Gubin. Zapraszany do szkó³
chêtnie przychodzi aby przeprowadziæ pogadanki na ró¿ne tematy
zwi¹zane z przyrod¹ leœn¹. Podczas pogadanek i prowadzonych
warsztatów jest w pe³ni zaanga¿owany, stosuje w³aœciwe metody pracy
dostosowane do wieku konkretnej osoby, grupy dzieci oraz doros³ych i
seniorów. W czasie spaceru po œcie¿ce przyrodniczo - leœnej ciekawie
opowiada o drzewostanach i objaœnia tablice edukacyjne. Potrafi
zainteresowaæ wszystkich uczestników. Za ca³okszta³t pracy otrzyma³
nastêpuj¹ce odznaczenia: Srebrna Odznaka "Za zas³ugi dla ochrony
œrodowiska i gospodarki wodnej" w 1997 r., Srebrna Odznaka Honorowa
SITLiD w 2004 r., Srebrna Odznaka "Zas³u¿ony dla leœnictwa
zielonogórskiego" I stopnia w 2005 r., Br¹zowy medal "Za zas³ugi dla
po¿arnictwa" w 2018 r.

W
dawnym
Guben ...
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"To, co zapisujemy w krajobrazie, trwa zwykle przez wiele pokoleñ, jest
œwiadectwem naszej wiedzy, kultury i troski o warunki ¿ycia".

Tadeusz Jan Chmielewski

G³ównym walorem parku jest naturalny taras widokowy, który niczym
galeria pod chmurk¹, przyci¹ga spacerowiczów i zwiedzaj¹cych. Od kilku
lat dzieje siê coœ nie dobrego w krajobrazie parku. W historycznym miejscu
posadowienia wilii Wolfa wzrasta zielona œciana ¿ywop³otu. Wysoki szpaler
drzew i krzewów iglastych na przestrzenie oko³o 30 metrów roœnie na
gruncie prywatnym, tu¿ za ogrodzeniem parku. Ten zielony p³ot na
wierzcho³ku wzniesienia degraduje krajobraz tego miejsca, powoduj¹c
spo³eczne szkody. Po pierwsze - szkoda w krajobrazie parku, jest szkod¹ w
naturalnym œrodowisku, czego skutkiem jest utrata waloru krajobrazowego.
Ewidentnie pogorszy³y siê warunki rekreacji i wypoczynku mieszkañców
miasta. Zwiedzaj¹cy i spacerowicze w tym rejonie parku nie maj¹ ju¿ szansy
podziwiania panoramy obu miast: Gubina i Guben. Po drugie - miejsce to
ma bogate tradycje kulturowe. Turystyka by³a tu popularyzowana ju¿ na
pocz¹tku XX wieku (Wzgórze Kaminsky'ego).

W latach 1925-1926 pracowa³ tu œwiatowej s³awy architekt Ludwig Miesa
van der Rohe. Zgodnie z jego nowatorskim projektem fabrykant Erich
Wolf zbudowa³ willê w stylu modernistycznym. Dzisiaj w parku nie ma ju¿
wilii, ale jest o niej bogata informacja turystyczna. Jeszcze przed kilkoma

Park Waszkiewicza

dokoñczenie na str. 50

Widoczny na zdjêciu ¿ywop³ot wp³ywa niekorzystnych na krajobraz parku im. A. Wasz-
kiewicza przy ul. Królewskiej.
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Na wschód od Gubina w
odleg³oœci 12 kilometrów le¿y
wioska Pole. Mo¿na do niej
dojechaæ droga asfaltow¹ od ul.
Kaliskiej przez wieœ Bie¿yce,
przecinaj¹c skrzy¿owa-nie z droga
krajow¹ prowadz¹c¹ do Niemiec.
Starzy mieszkañcy Bie¿yc,
Zawady, Pola i Grochowa z
pewnoœci¹ pamiêtaj¹, ¿e po wojnie
jecha³o siê w¹sk¹ œcie¿k¹
asfaltow¹, a po prawej stronie

bieg³a œcie¿ka rowerowa. Pole jak wiele wsi w gminie posiada 500 letni
rodowód. W XII i XIV wieku Pole nale¿a³o do klasztoru ¿eñskiego w
Guben. Potem w³aœcicielami byli von Francke uff Pohlo. By³ to stary
znany ród, który od 1392 roku odgrywa³ wielka rolê w Guben i do 1576
r. posiada³ sukcesjê rodow¹. Oko³o 1600 r. pisano nazwisko burmistrza:
"Franck". Jego pradziadem by³ Johan Franck twórca pieœni koœcielnych.

Peter von Franck w 1588 roku sprzeda³ po³owê wsi Pole radzie miasta
Guben za 5400 talarów, a w dniu 22 lutego 1591 r. zosta³a obci¹¿ona
podatkami od darowizny i musia³a op³aciæ 82 talary, a wojowi daæ dwie
æwiartki wina.

W czasie trzydziestoletniej wojny rok 1633 by³ fatalny dla wsi Pole.
Najpierw stacjonowali tu Szwedzi, potem wojska cesarskie, a najbardziej
wioskê zniszczyli Kroaci (Chorwaci), którzy pod dowództwem
pu³kownika Beygott w dniu 22 grudnia 1633 r. zakwaterowani zostali
na okres zimy.  Do roku 1815 Pole wraz z Dolnymi £u¿ycami nale¿a³o
do elektoratu saksoñskiego. We wsi znajdowa³ siê maj¹tek
podkomorzego.

Nastêpnymi dzier¿awcami maj¹tku byli: von Brauschutz (1724-1729),
von Zedlitz (1729), Kastner (1730-1747), von Lettov (1748-1753),
Lestman (1754-1759), von Uttenhof (1760-1768), von Raackel (1769-
1774), Seidler (1774-1799), FRH von Manteufel (2800-1819) i Budich
(1811-1812). Budynki maj¹tku wraz z owczarni¹ sta³y w miejscu maj¹tku
Bartlacksa. Wiêkszoœæ dzier¿awców, a przede wszystkim Saidler ¿y³o w
sta³ym konflikcie z pozosta³ymi mieszkañcami wsi. Powodem by³

Jerzy Czabator
Wieœ Pole gmina Gubin
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przymus pracy na rzecz dzier¿awców piêæ razy w tygodniu od 9.00 do
zachodu s³oñca. Prace wykonywali równie¿ przy u¿yciu swoich koni.
Trwa³o to do 1812 roku. Powodem k³ótni by³y granice i dziedziczenie.
Sta³e scysje spowodowa³y w 1812 roku decyzjê Friedricha z Saksonii o
sprzeda¿y maj¹tku poddanym - mieszkañcom wsi. ¯¹dano za ziemiê i
³¹ki 17 tys. talarów, których mieszkañcy Pola nie byli w stanie zebraæ.
£¹ki nie zosta³y sprzedane i pruski zarz¹d zdecydowa³ w 1815 roku
przekazaæ ³¹ki Lasom Miejskim w Kroœnie Odrzañskim zarz¹dzanym
przez Nadleœnictwo Braschen (Brzózka). W latach 40 i 50 XIX wieku
nadleœnictwo prowadzi³o - trwaj¹ce 9 lat - procesy z pruskim fiskusem.
Powodem by³o stare prawo podatkowe w sprawie ³¹k nale¿¹cych kiedyœ
do maj¹tku w Polu. W koñcu gmina zosta³a usatysfakcjonowana -
otrzyma³a odszkodowanie pieniê¿ne.

Na postawie zapisów historycznych ³¹ki znajdowa³y siê miêdzy
wzgórzem Pole a wzniesieniem Gorken-Hebbel ( wedyjskie Hebbel -
wzniesienie, a Gorkê - wzgórze) i ci¹gnê³y siê po prawej stronie, jad¹c
w kierunku Gubina. Na tym wzgórzu ( 200 mb ) w kierunku zachodnim
Pola znajdowa³ siê stary cmentarz, gdzie odnaleziono urny i pierœcienie
z okresu br¹zu.

W Polu w roku 1742 utworzono szko³ê. Do tego czasu dzieci z Pola
uczêszcza³y do szko³y w Kaniowie. W tym te¿ roku zdecydowano, ¿e
dzieci do 12 roku ¿ycia naukê bêd¹ pobieraæ w Polu, a od 12 do 14 lat w
szkole w Kaniowie. Poniewa¿ w Polu nie by³o lokalu szkolnego, dzieci
pobiera³y naukê na przemian u poszczególnych gospodarzy - by³a to
tzw. szko³a wêdruj¹ca. Nauczyciel nie otrzymywa³ ¿adnych poborów, a
jedynie pokrywano mu koszty utrzymania i wyp³acano 1 talara i 20
srebrników miesiêcznie. Pod koniec XVIII wieku i na pocz¹tku XX szkole
przydzielono pokój w dawnym zamku, potem w budynku gminnym póki
zarz¹d gminy nie wykupi³ lokalu szkolnego, który s³u¿y³ do 1856 roku.
W tym samym roku wybudowano i poœwiêcono nowy budynek szkolny.
W roku 1813 na stanowisko nauczyciela powo³ano ogrodnika Montag
zamieszka³ego w Polu, który przez 8 tygodni szkoli³ siê w Forst u by³ego
superintendenta Schneidera. Uznano, ¿e by³ najbardziej odpowiedni
na tê funkcjê. Udziela³ lekcji do 1.X.1854 r.

W drugiej po³owie XIX wieku i pocz¹tek XX ¿ycie mieszkañców wsi
ustabilizowa³o siê. Nadszed³ okres lat 1914-1918, wybuch³a I wojna
œwiatowa i nasta³y trudne czasy. Wszystkie dzia³ania by³y
podporz¹dkowane celom wojennym. Wielu mieszkañców powo³ano do
armii niemieckiej i ju¿ nie powróci³o do domu. Minê³o 20 lat i wybuch³a
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II wojna œwiatowa. Pocz¹tkowo mieszkañcy przyjmowali to ze
zrozumieniem. Jednak kolejne lata pokaza³y, dok¹d ta tragedia zmierza.
W styczniu 1945 roku przez wieœ przetacza³y siê ca³e kolumny
uciekinierów z terenów zajmowanych przez Armiê Czerwon¹. Nadszed³
luty 1945 r. - sroga zima - front zbli¿a³ siê w kierunku wsi. W po³owie
lutego mieszkañcy otrzymali nakaz opuszczenia swojego miejsca
zamieszkania i udania siê w kierunku Nysy £u¿yckiej do Guben (wg
zapisów w Zbiorze Materia³ów Wojskowo-Historycznych Wielkiej Wojny
OjczyŸnianej wydanie 10-11 - wydawnictwo wojskowe Ministerstwa
Obrony ZSRR Moskwa 1953 r. egzemplarz nr 2486).

Przebieg walk przedstawia³ siê nastêpuj¹co. Przechodz¹c rano 17
lutego do natarcia wzd³u¿ szosy prowadz¹cej do Gubina, Korpus
Pancerny wspólnie z jednostkami 21 Korpusu Strzeleckiego z³ama³ opór
jednostek Metterstock i w ci¹gu dnia przesun¹³ siê o 12 km w kierunku
Gubina, a 18 lutego opanowa³ Gubin - kroœnieñskie przedmieœcie. W
ci¹gu tych dwóch dni jednostki prawego skrzyd³a 21 Korpusu
Strzeleckiego prowadzi³y dzia³ania bojowe o opanowanie punktów oporu
nieprzyjaciela.

Wê¿yska zosta³y zajête 18 lutego przez jednostki korpusu. Toczy³a siê
walka o ostatni znacz¹cy punkt oporu - wieœ Chlebowo (Niemaszchleba
a niemieckie Lindenhaim) - który zosta³ z³amany 20 lutego 1945 r.

W wyniku szybkiego natarcia jednostek prawego skrzyd³a armii
stworzy³a siê luka miêdzy jednostkami prawego i lewego skrzyd³a. W
tê lukê wprowadzone zosta³y jednostki 120 Korpusu

Armijnego i do koñca 19 lutego wesz³y na liniê Pole - Kaniów- Grochów.
Rozpoczê³y siê walki o wschodni¹ czêœæ Zawady. W nocy 20 lutego
jednostki 120 Korpusu Strzeleckiego rozpoczê³y walki z wycofuj¹cymi
siê z rejonu Bieniowa do Gubina jednostkami Brygady SS Dirlewager i
grupy bojowej 19 Dywizji Pancernej. Do koñca 20 lutego jednostki zosta³y
okr¹¿one w rejonie Pole - Kaniów i zosta³y rozbite. O wyniku zaciêtej
walki œwiadczy³y pozosta³e jeszcze w latach 1945 - 1947 na skraju wsi
Pole wraki rozbitych i spalonych wozów pancernych.

W wyniku walk w Polu zosta³o zniszczonych kilka gospodarstw oraz
zginê³o wielu ¿o³nierzy obydwu stron. Na podstawie przedstawionej
informacji mo¿na uznaæ, ¿e Pole zosta³o zdobyte 20 lutego 1945 r. Po
zakoñczeniu wojny do Pola powróci³o niewielu mieszkañców. Nadszed³
dzieñ 20 czerwca 1945 r. ̄ o³nierze Wojska Polskiego 38 Pu³ku Piechoty
dokonali wysiedlenia wszystkich Niemców za Nysê £u¿yck¹. Teren wsi
Pole i okolicznych wsi by³ wolny od ludnoœci niemieckiej. Z informacji
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od starszych mieszkañców wynika, ¿e w Chêcinach i Bie¿ycach
stacjonowa³y jeszcze Wojska Armii Czerwowej. Ze strony Wojska
Polskiego we wsi Bie¿yce dzia³a³a grupa operacyjna pod dowództwem
Aleksandra Czerwiñskiego, która przy pomocy grupy Niemców bra³a
udzia³ przy zabezpieczeniu prac gospodarczych przy inwentarzu i
¿niwach na terenie opuszczonej wsi. Dnia 14 czerwca 1945 r. zostaje
zorganizowana Milicja Obywatelska (siedziba w Polu) i Gmina Pole z
siedzib¹ w Bie¿ycach. Gmina w Bie¿ycach funkcjonowa³a do 1954 r., od
tego roku do 1971 r. siedzibê mia³a w Polu. Pe³nomocnik rz¹du
Rzeczpospolitej Polski obwodu nr 44 wyznaczy³ na pierwszego wójta
Jana Pazerê.

Nadszed³ czas, by opuszczon¹ wieœ zajêli polscy osadnicy, którzy zaczêli
nap³ywaæ z Ziem Wschodnich. Pierwszymi osadnikami byli: Stefan
Barski, Wac³aw Klimkiewicz, Maria £apiñska, Marian Wi¹zowski, Jozef
Mikoda, Karol Kaleniecki, Mieczys³aw Koniecki, Jan Kuczma, Piotr
Mazur, Franciszek Milcarek, W³adys³awa Nalewajko, W³adys³aw
Rawiñski, Edward Siwicki, Adam Zrzemielewski, W³adys³aw Walko,
Panteleon Witkowski, Czes³aw Koleœnik, Wiktor Szatkiewicz, Aleksy
Kewko, Stanis³aw Koleœnik, Franciszek Malinowski, Jozef Weronik. W
œlad za wymienionymi osadnikami przybywali nastêpni z innych
regionów Polski. Wieœ o¿y³a. Pierwszym zadaniem, z jakim musieli sobie
poradziæ osadnicy, by³o przystosowanie siê do zastanych warunków ¿ycia.
Pojawia³y siê trudnoœci w kszta³towaniu nowej spo³ecznoœci, co wynika³o
z pochodzenia osadników. Jednak doœæ szybko spo³eczeñstwo siê
zintegrowa³o.

W roku 1948 obszar wsi wynosi³ 1.943,50 ha.  W roku 1952
zamieszkiwa³o ju¿ 131 osób w 25 gospodarstwach o areale po 7-8
hektarów. W latach 1945 - 1966 roku funkcjonowa³a szko³a podstawowa.
W ostatnim roku tj. 1966 uczêszcza³o 33 dzieci. W póŸniejszych latach
szko³a zosta³a zlikwidowana, a dzieci chodzi³y do szko³y w Grochowie.
Pierwsze lata by³y trudne i niebezpieczne. Dowodem tego by³o
zamordowanie w Polu dnia 21 czerwca 1946 r. - w czasie pe³nienia
obowi¹zków s³u¿bowych - funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej
Ewarysta Kubiaczyka. Po likwidacji powiatu gubiñskiego w latach 1961-
1973 Gromadzka Rada Narodowa nale¿y do powiatu lubskiego, a w
1973 r. zostaje zlikwidowana. Pole w tym czasie nale¿y do Gromadzkiej
Rady Narodowej w Stargardzie Gubiñskim.

W roku 1952 w Polu powstaje Spó³dzielnia Produkcyjna III typu, do
której wst¹pi³o 13 gospodarzy. Przewodnicz¹cym spó³dzielni zosta³ Piotr
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Mazur, a cz³onkami zarz¹du Franciszek Milcarek i Grzegorz Marek, a
zostaje zlikwidowana w 1956 r.

Dnia 1 stycznia 1976 r. nastêpuje kolejna reforma gminy Gubin.
Po³¹czono wówczas gminy Grabice, Stargard gubiñski i Wa³owice. Pole
zosta³o w³¹czone do gminy Gubin pow. Krosno Odrzañskie. Powierzchnia
gminy Gubin wynosi³a 380 km kwadratowych z 7625 mieszkañcami i
gêstoœci zaludnienia 19, 6 osób na kilometr kwadratowy. Zalesienie
wynosi³o 53,5%. W sk³ad gminy wchodzi³o 48 wsi w tym 44 so³ectwa.
D³ugoœæ dróg gminnych to 86 km, w tym o nawierzchni twardej 23 k. W
1989 roku wieœ Pole mia³o ju¿ swoje ujêcie i sieæ wodn¹. W 1999 roku
utworzono Wiejski Oœrodek Zdrowia, który by³ fili¹ ZOZ w Stargardzie
Gubiñskim. Do koñca XX wieku funkcjonowa³a poczta, której
kierownikiem - do likwidacji by³ Miko³aj Basznica. W 1999 r.
funkcjonowa³ Klub "Ruch", w którym odbywa³y siê wszystkie wydarzenia
kulturalne. Warto wspomnieæ, ¿e w latach 80.  pos³em do sejmu by³a
mieszkanka Pola Irena Koleœnik. Funkcjê so³tysa na przestrzeni lat
pe³nili: Milian Wi¹zowski (1947 r.), Franciszek Milcarek (1948 -1949),
Grzegorz Marek (1951-1958), Jozef Koleœnik (1958-1990), Irena Koleœnik
(1990 -20003), a od 2003 Wies³aw Hajnas. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e
z chwil¹ po³¹czenia w roku 1972 nadleœnictw Chlebowo, Gubin i
Jasienica we wsi pole istnia³o Leœnictwo, którego leœniczym by³
Kazimierz Ni¿yñski. Dnia 14 stycznia 2003 r. w wyniku zmian
organizacyjnych Leœnictwo w Polu zosta³o zlikwidowane.

Szanowny Czytelniku. W skrócie i uproszczeniu przedstawi³em
historiê wsi Pole. Na przestrzeni wieków jest ona niezwykle interesuj¹ca
i trudna. Pomimo ¿e od 1945 roku minê³o ponad 74 lata, ludnoœæ wsi
nie przekroczy³a 50% stanu z 1939 r., bowiem w 1939 r. by³o 375
mieszkañców, a w roku 2010 jedynie 176.

Wieœ Pole od 1945 roku - zrz¹dzeniem losu - ci¹gle przechodzi³a zmiany
poprzez podzia³ terytorialny i podleg³oœæ do ró¿nych gmin i powiatów.
Wed³ug obecnego stanu wieœ nie jest gmin¹, nie ma ju¿ szko³y, klubu
"Ruch", poczty i leœnictwa. We wsi funkcjonuje tylko ma³y sklepik i
punkt ochrony zdrowia. Ze wsi Pole mo¿na gubiñsk¹ drog¹ dojechaæ do
Kaniowa i Grochowa, a dalej droga jest nieprzejezdna. Obecnie Pole to
cicha i spokojna wieœ.

W opracowaniu artyku³u autor korzysta³ z wydania Heimatkalender
“Kreis Guben 1931 r.” i wiedzy w³asnej.

Jerzy Czabator
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1. HISTORIA
Budoradz - nazwa ³u¿ycka Budoraz, niemiecka Buderose.

Wieœ po³o¿ona w gminie Gubin powiatu kroœnieñskiego. Znajduje
siê  3 km na pó³noc od Gubina, na prawym brzegu Nysy £u¿yckiej.
Dawniej by³a przysió³kiem przyfolwarcznym, o zabudowie rozluŸnionej
wzd³u¿ drogi z parkiem folwarcznym, czyli tzw. rzêdówk¹.

Pocz¹tki wsi siêgaj¹ XIII wieku. Wzmianki o miejscowoœci Buderose
pojawiaj¹ siê po raz pierwszy w 1440 roku. W tym czasie by³a lennem
zakonu Joannitów. PóŸniej po czêœci lennem czeskim, a nastêpnie
saksoñskim i pruskim. W 1527 roku na dwóch pierwotnych dzia³kach
ch³opskich urz¹dzono dobra rycerskie. Otrzyma³ je od Korony Czeskiej
jako lenno Fryderyk von Pilgram z Wallwitz (Wa³owice).

We wsi istnia³y dwa maj¹tki rycerskie, które wielokrotnie zmienia³y
w³aœcicieli. Wymienia siê rody: von Pilgram (1527,1538 - posiadali
maj¹tek B, wzmiankowany Friedrich von Pilgram), von Birkholz (1580
- maj¹tek B, 1586), von Polenz (1603), Dr Heyne (1603 -1637),
Kirschner (1638), M. Kolbe (1640, 1661), Heinsius (1697), Wanser
(1698-1732), von Herzberg (1733,1742), Behrnauer (1744-1786).

W 1786 roku kapitan Franz August von Blücher kupi³ maj¹tek, który
pozosta³ do 1878 roku w posiadaniu rodziny Blücher. Kolejnym
w³aœcicielem by³ Maximilian von Blücher. Przez ma³¿eñstwo maj¹tek
od 1878 roku by³ w posiadaniu rodziny von Studnitz. W 1903 roku
Paul von Studnitz sprzeda³ maj¹tek swojemu szwagrowi, podró¿nikowi
z Afryki dr. Emilowi Kräusel. Od 1924 roku maj¹tek i dwór sta³ siê
w³asnoœci¹ miasta Guben, póŸniej w³asnoœci¹ NSDAP. Dwór sta³ siê
domem twórczym dla m³odych pisarzy i poetów zwi¹zanych z ruchem
narodowosocjalistycznym.

M³yn w Buderose Mûchle by³ za rzek¹, na zachód od wsi. Do 1938
roku we wsi rós³ stary d¹b licz¹cy 1000 lat o œrednicy 7 metrów, który
by³ ulubionym celem wycieczek. Jak widaæ na poni¿szym zdjêciu w
jego pobli¿u mo¿na by³o usi¹œæ i zastanowiæ siê co siê wokó³ wydarzy³o
przez te 1000 lat. By³o to miejsce niesamowite.Z dêbem zwi¹zane by³y
dwie  legendy: pierwsza g³osi³a, ¿e d¹b widzia³ starca ze srebrzystymi
w³osami i rycerza w ¿elaznej zbroi, druga, ¿e ktoœ siê tutaj powiesi³

Tadeusz Lech
Budoradz
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lub jakiœ ch³op zabi³ piêcioro swoich dzieci i tu je  pogrzeba³. D¹b uleg³
zniszczeniu w 1938 roku po tym, jak uderzy³ w niego piorun. Dzisiaj
w okolicy stawu i obok drogi dojazdowej z Budoradza do by³ego pa³acu
Buderose roœnie sporo starych i okaza³ych dêbów. Drzewostan jest
pozosta³oœci¹ po parku, który otacza³ pa³ac w Buderose. Zachêcam do
spaceru w ten rejon, ¿eby zobaczyæ to, co zosta³o.

Populacja ludnoœci wynosi³a: 1919 r. - 142, 1925 r. - 152, 1933 r. -

Foto 1. Tysi¹cletni d¹b.

Foto 2. Park.
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131, 1939 r. - 115.
W roku 1925 we wsi zamieszka³e by³y 34 domy. Restauracjê prowadzi³

Paul Pusch.

2. PA£AC BUDEROSE
Pa³ac Buderose zosta³ zbudowany w 1637 roku, w którego otoczeniu

Foto 3. Przeprawa
przez Nysê.

Na zachodni brzeg mieszkañcy przeprawiali siê promem.
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powsta³ park ze stawem.
W czasach narodowego socjalizmu pa³ac w Buderose sta³ siê "domem

niemieckiego poety frontowego".
W dniach 12 - 19 marcu 1939 roku pod kierunkiem Alfreda

Rosenberga (g³ówny ideolog III Rzeszy Niemieckiej, autor "Mitu XX
wieku")  i Alfreda Baeumlera, niemieckiego filozofa i pedagoga, który
odegra³ wiod¹c¹ rolê w kszta³towaniu edukacji w ramach narodowego
socjalizmu, odby³y siê tu pierwsze warsztaty filozoficzne "Urzêdu
Rosenberga", w których uczestniczyli: Edward Baumgarten, Jihannes
Hoffmeister, Bruon Liebrucks, Erwin Metzke, Karl Schlechta i

Foto 4. Restauracja w Buderose.

Foto 5. Pa³ac Buderose.
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Foto 6. Leœniczówka.

Heinrich Springmeyer.
W dniach 13 -14 czerwca 1938 roku trzydziestu m³odszych filozofów

niemieckich zosta³o zaproszonych  do Guben i wioski Buderose. Odby³o
siê tu pierwsze spotkanie stowarzyszenia autorów, które nazywa³o
siê "za³og¹" sta³o siê “domem poezji frontowej” dla III Rzeszy. Obecny
by³ przy tym Reichsleiter NSDAP Alfred Rosenberg. Przybyli tak¿e
pisarze: Edwin Erich Dwinger, Mario Heil de Brentani, Max Barthel,
Rudol G. Binding i Hans Friedrich Blunck. "Za³oga" zosta³a za³o¿ona
przez Jürgena Hahna-Butry'ego, jej "liderem" by³ SA-
Standartenführer Otto Paust.

W latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku czêsto bywa³em z moimi
rodzicami u przyjació³, pani Zofii i S³awomira Seniuków. Pan Seniuk
by³ leœniczym, a leœniczówka mieœci³a siê w budynku nale¿¹cym kiedyœ
do zabudowañ pa³acowych.

Pamiêtam zabudowania gospodarcze w dobrym stanie. Pamiêtam

tak¿e ruiny zniszczonego pa³acu, w których by³o mnóstwo pustych
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Foto 7. Zabudowania gospodarcze pa³acu.

Foto 8. Na pierwszym planie staw, w g³êbi pa³ac.

butelek po lekach, tak¿e staw i fontannê przy której sta³a du¿a
uszkodzona przez z¹b czasu ³ódŸ. W stawie przez który przep³ywa³a
"Budoradzanka" mój ojciec i pan Seniuk hodowali karpie, ale tylko przez
jeden rok.

 PóŸniej podjêto próbê hodowli ryb, ale z powodu braku wody latem
w Budoradzance interes nie wypali³. Z informacji jak¹ przekaza³a mi
kole¿anka Krystyna Osipowicz, z domu (Seniuk), wiem, ¿e jeszcze



44  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Foto 9. Stare lipy wzd³u¿ drogi do pa³acu.

przed II wojn¹ œwiatow¹ w pa³acu mieœci³o siê sanatorium, które
zosta³o zniszczone przez Niemców pod koniec wojny. Miejsce to kiedyœ
po wojnie odwiedzi³ Niemiec i on przekaza³ tê informacjê pani Zofii,
która œwietnie mówi³a po niemiecku. Najprawdopodobniej w czasie
wojny kurowali siê tam lotnicy z pobliskiego lotniska.

Pañstwo Seniuk mieszkali tu do jesieni 1974 roku i ze wzglêdu na
zmiany organizacyjne w nadleœnictwie musieli siê wyprowadziæ. Po
ich wyprowadzce zmieszkali  w leœniczówce pracownicy leœni.

Dzisiaj w tym miejscu nie ma ju¿ ¿adnej zabudowy. Wszystko zosta³o
rozebrane, a w miejscach po budynkach rosn¹ drzewa i zielsko. Z
trudem lokalizowa³em miejsca z mojej pamiêci. Tylko lipy sadzone
kiedyœ wzd³u¿ dróg dojazdowych do pa³acu s³u¿y³y mi jak punkty
orientacyjne po 50 latach, gdy znalaz³em siê tu znowu.

Dziœ nie ma ju¿ pozosta³oœci po bramie wjazdowej do pa³acu. Pokazuje
to fotografia (nr 10) wykonana przez  Hansa-Joachima Bergmanna w
2008 roku. Ale dalej roœnie widoczny na zdjêciu okaza³y d¹b.

Najlepiej zachowa³a siê rozsadzana przez drzewa fontanna nad
stawem i schody z pa³acu do fontanny.
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Foto 10. Pozosta³oœci po  bramie wjazdowej do pa³acu.

Foto 11. Fontanna i schody.

3. BOGISLAV AUGUST WILHELM VON STUDNITZ.
12 wrzeœnia 1888 roku w Buderose urodzi³ siê Bogislav August

Wilhelm von Studnitz i mieszka³ tu do roku 1903. 11 listopada 1938
roku jako attache wojskowy uczestniczy³ w paradzie "Dnia
Niepodleg³oœci" w Warszawie witany przez marsza³ka Rydza Œmig³ego.

W 1940 roku by³ pierwszym komendantem okupowanego Pary¿a.
Jako genera³ porucznik przez ponad rok dowodzi³ 87 Dywizj¹ Piechoty
w ataku na Rosjê Centraln¹. By³ dwódc¹ si³ l¹dowych greckiego regionu
Saloniki i Morza Egejskiego. Von Studnitz zosta³ zabity w
"podejrzanym" samochodzie 13 stycznia 1943 roku w wieku 54 lat,
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Foto 12. Powitanie przez marsza³ka Rydza Œmig³ego.

niedaleko Larissy w  Grecji.

4. JENIECKI OBÓZ JENIECKI GROSS BREESEN
Obóz znajdowa³ siê na zachodnim brzegu Nysy £u¿yckiej w m. Gross

Breesen. Oficjalna nazwa obozu brzmia³a: "Kriegsgefangenenlager
Guben" (jeniecki wojenny obóz w Guben), ale potocznie nazywano go
obozem rosyjskim. Pierwszy transport z 1800 jeñcami przyjecha³ do
Guben 11 wrzeœnia1914 roku.

Po wyst¹pieniu w obozie tyfusu wielu wiêŸniów zmar³o. W 1914
roku dla potrzeb obozu, na po³udniowy wschód od Buderose powsta³
cmentarz, na którym chowano zmar³ych z obozu.

Na cmentarzu zosta³o pochowanych 564 ¿o³nierzy, w tym 266
rosyjskich, 61 w³oskich, 22 francuskich, 21 angielskich, 1 Polak i 161
cywilów belgijskich. W centralnym miejscu cmentarza sta³ pomnik o
wysokoœci oko³o 3 m z god³em pañstwowym, a na jego szczycie osadzona
by³a kula z krzy¿em. Na ka¿dej stronie pomnika wyryty by³ napis w
jêzyku rosyjskim, niemieckim, francuskim i angielskim:

"W pamiêci naszym poleg³ym towarzyszom, którzy w wojnie œwiatowej
oddali ¿ycie. Niech ich dusze ¿yj¹ w pokoju". Obóz zosta³ zlikwidowany
w lipcu 1921 roku. Czêœæ jeñców po uwolnieniu nie powróci³a do kraju,
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Foto 13. Mapka zabudowañ pa³acowych, cmentarzy, przeprawy i m³ynu.

zak³adaj¹c rodziny w najbli¿szej okolicy.

W latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku czêsto by³em na tym
cmentarzu. Mogi³y i krzy¿e by³y jeszcze wtedy widoczne, ale poroœniête
wysok¹ traw¹. Ros³y piêkne brzozy, z których do dziœ pozosta³o tylko
kilka. Szkoda, ¿e to miejsce nie jest oznaczone i nie ma tam ¿adnej
informacji. Jako miejsce historyczne na pewno by³oby odwiedzane.
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5. OCHRONA GRANICY W BUDORADZU
Od 12 czerwca do 18 wrzeœnia 1945 roku granicê ochrania³a 4

kompania piechoty 38 Pu³ku Piechoty, której dowódc¹ by³ por. Donat
Bilski. PóŸniej granicê ochrania³a 33 stra¿nica WOP sformowana w
1945 roku w strukturze 7 Komendy Odcinka. Obsada osobowa liczy³a
56 ¿o³nierzy. Pierwszymi dowódcami byli: Chor¹¿y W³adys³aw Stawski
i porucznik Leon Nuchmaj. W innym Ÿródle wymienia siê nazwisko
por. Nochaj.

Kierownictwo stra¿nicy stanowili: komendant stra¿nicy, zastêpca
komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastêpca do spraw
zwiadu. Stra¿nica sk³ada³a siê z dwóch dru¿yn strzeleckich, dru¿yny
fizylierów, dru¿yny ³¹cznoœci i gospodarczej. Etat przewidywa³ tak¿e
instruktora do tresury psów s³u¿bowych oraz instruktora sanitarnego.

Stra¿nica w Budoradzu ochrania³a granicê do kwietnia 1947 roku.

6. OSADNICTWO I OKRES POWOJENNY
Osadnicy wojskowi, którzy osiedlili siê w Budoradzu: Aleksander

Gorgosz, Aleksander Juchniewicz, Józef Koziura, Józef Piasecki,
Antoni Sapiela, Boles³aw Tomczyszyn, Wincenty Woronowicz, Miko³aj
¯arnowski.

Osadnicy cywilni, którzy osiedlili siê w Budoradzu:
Waleria Ciechanowicz, Kazimierz Jakiel, Stefania Jankowska,

Antonina Januszewicz, Wac³aw Kasperowicz, Konstancja Kosikowska,
Jan Piasecki, Henryk Sapiela, Józefa Kochan, Ignacy Kostrzewa, Jan
Kowalski, W³adys³aw KuŸniacki, Józef Paw³owski, Kazimierz
Pluciñski, Józef Rokita, Józef Wanat, Ignacy W¹sek.

W 1952 roku wieœ zamieszkiwa³o 65 osób na 16 gospodarstwach. Od
1952 roku do 1956 roku by³a tam spó³dzielnia produkcyjna kierowana
przez Miko³aja ¯arnowskiego, któr¹ rozwi¹zano w 1974 roku.

W latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku by³a ordynator oddzia³u
wewnêtrznego gubiñskiego szpitala, doktor Maria Grabowska
zajmowa³a siê borowinami ze z³o¿a torfu ¯ytowañ i ¯ytowañ RC o
zasobach 6,15 tys. ton, które zaczyna siê za wsi¹ i koñczy pod
Kosarzynem. Za pracê o zalegaj¹cych tu borowinach otrzyma³a tytu³
docenta. Planowa³a otworzyæ sanatorium w Budoradzu, w którym
miano leczyæ borowinami choroby stawów, krêgos³upa, nerwobóle i
schorzenia ginekologiczne. Po wyjeŸdzie pani Grabowskiej do
Ko³obrzegu pomys³ ten nie zosta³ zrealizowany.

W latach 1975-1998 miejscowoœæ administracyjnie nale¿a³a do
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województwa zielonogórskiego.
W 1996 roku wybudowano now¹ asfaltow¹ drogê. W odleg³oœci 350

m za t¹ drog¹ w kierunku ¯ytowania stoi do dziœ drogowskaz
BUDEROSE - GR. DRENZIG.

Od 2009 roku wieœ pod³¹czona jest do wodoci¹gu gminnego.
So³tysami byli tu:
do 1973 roku M. ¯arnowski
1976 -1982 - Boles³aw Tymczyszyn
1982 - 1984 Zenon M³yñski
1984 - 1992 Antoni Worononicz
1992 - 2003 Krystyna Pigu³a
2003  - 2018 Genadiusz Suprunowicz
2018 - dziœ Rze¿awska Bo¿ena

W roku 2011 by³o 14 domów zamieszka³ych, pustych 5. Liczba
mieszkañców w 2018 (stan na 31.12.) - 31 osób w 20 domach.

Z pieniêdzy funduszu so³eckiego w centrum wsi powsta³a wiata, z
której w tym roku  skorzystali mieszkañcy Gubina uczestnicz¹c  w "
Nocnym Rajdzie Rowerowym" organizowanym przez klub rowerowy
"LUZ" oddzia³u Miejskiego PTTK w Gubinie, budz¹c zainteresowanie
mieszkañców tym, ¿e ktoœ chcia³ ich na tym odludziu odwiedziæ.

Bibiografia:
1. Ziemia Gubiñska 1939-1949 - Zygmunt Traczyk
2. Biuletyn SPZG Nr 12/2012 rok
3. Wiadomoœci Gubiñskie 2/2008 z 25 stycznia 2008
4. Krystyna Osipowicz zd. (Seniuk) - wspomnienia i zdjêcia rodziny

Wykorzystano materia³ ze stron internetowych:
5. http://geoportal.pgi.gov.pl/css/surowce/images/2009/pdf/09_50_torfy.pdf
6. https://pl.wikipedia.org/wiki/Budoradz
7. https://zamkilubuskie.pl/budoradz-buderose/
8. https://polska-org.pl/5538068,Budoradz.html
9. https://gazetalubuska.pl/budoradz-tu-diabel-mowi-dobranoc/ar/7907270
10. https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Buderose
11. https://www.literaturport.de/literaturlandschaft/orte-berlinbrandenburg/

Foto 14. Drogowskaz Budrose - Gr. Drenzig
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laty zwiedzaj¹cy, ogl¹daj¹c stare zdjêcia wilii, mogli je skonfrontowaæ z
terem ogrodu na skarpie. Teraz ze wzglêdu na ¿ywop³ot jest to bardzo
utrudnione. W tej sytuacji trudno jest dostrzec nowatorskie rozwi¹zania
przestrzenne s³ynnego architekta. Trudo jest dostrzec projekt kompozycji
wilii z naturalnym œrodowiskiem tego miejsca, a w szczególnoœci kierunku
ogrodu i rzeki Nysy £u¿yckiej.

Od sierpnia 2019 roku w Stowarzyszeniu Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej
trwaj¹ dyskusje o szkodzie krajobrazie parku. Jako stowarzyszenie
pozarz¹dowe mamy warunki i mo¿liwoœci dzia³ania na rzecz ochrony
œrodowiska, i z tych mo¿liwoœci korzystamy. Chyba wszyscy jesteœmy
zgodni, ¿e tak wysoki ¿ywop³ot (4-8 m) w tym miejscu nie powinien
degradowaæ krajobrazu parku. W tej sytuacji jest wiele mo¿liwoœci
przywrócenia walorów krajobrazowych parku. Jedn¹ z nich jest
ustanowienie ochrony prawnej krajobrazu parku, który stanowi w³asnoœæ
miasta, wiêc nasz samorz¹d mo¿e opracowaæ tak¹ ochronê w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Sprzymierzeñcem tych planów
s¹ postanowienia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Wyznacza ona
kierunki dzia³añ w tworzeniu standardów jakoœci krajobrazu:

1. Prawne uznanie krajobrazu, jako fundamentu to¿samoœci otoczenia
ludzkiego.

2. Ustanowienie i wdro¿enie ochrony i kszta³towania krajobrazu,
realizowanej z udzia³em w³adz regionalnych i lokalnych, z uwzglêdnieniem
opinii publicznej.

3. Wprowadzenie tematyki ochrony i kszta³towania krajobrazu do
planowania przestrzennego i strategii rozwoju ro¿nych dziedzin gospodarki.

Celem tych dzia³añ jest zachowanie lub ukszta³towanie spo³ecznie
po¿¹danych cech jakoœciowych krajobrazu. Bo my gubinianie, jesteœmy
tego warci!

Tadeusz Raut

Park Waszkiewicza
dokoczenie ze str. 32

literaturort frontdichterheim-buderose-79/
12. http://studiengruppe.blogspot.com/2011/08/
13. http://genwiki.genealogy.net/Buderose
14. https://pl.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%BCnica_WOP_Budoradz
15. https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Hahn-Butry
16. https://www.lr-online.de/lausitz/guben/_die-dritte-front_-34774894.html
17. https://de.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9F_Breesen_(Guben)
18. http://studiengruppe.blogspot.com/2011/08/
19. https://www.sz-photo.de/?60044309618120829140
20. https://www.facebook.com/search/top/?q=budoradz&epa=SEARCH_BOX -
     drogowskaz Buderose - Gr. Drenzig
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Zenon Pilarczyk
Rozwój przestrzenny Gubina
w XX wieku
Czêœæ II - okres do II wojny œwiatowej

Wojna nie sprzyja inwestowaniu. Jest natomiast noœnikiem postêpu
technicznego i organizacyjnego, dla produkcji wojennej. W Cesarstwie
Niemieckim dla potrzeb wojennych rozbierano miedziane pokrycia
dachowe i przetapiano dzwony koœcielne. Podobne przypadki dotknê³y
Gubin i okolice. Po jej zakoñczeniu, traum¹ dla spo³eczeñstwa by³
widoczny bezsens tej wojny. Zginê³o du¿o m³odych ludzi. Nast¹pi³
upadek obyczajów. Ca³e pokolenie, latami mieszka³o w okopach
ziemnych. Armia niemiecka nie ponios³a ¿adnej, wiêkszej klêski w
boju. Nast¹pi³ jej rozk³ad moralny na wskutek braków postêpu na
froncie i agitacji lewicowej. Beznadzieja przyczyni³a siê do wzrostu
nastrojów rewolucyjnych. Nast¹pi³a pustka po upadku
dotychczasowych autorytetów. Cesarz musia³ uciekaæ za granicê.
Poczucie przegranej potêgowa³y straty terytorialne i na³o¿ona
kontrybucja. W pewnym okresie mieszkañców miasta nad Nys¹
ogarn¹³ strach, ¿e Powstanie Wielkopolskie dotrze do Guben. Lotnictwo
powstañcze zbombardowa³o lotnisko we Frankfurcie n. Odr¹. Na ogóln¹
beznadziejê nak³ada siê œwiatowy kryzys ekonomiczny. Bieda i wysokie
bezrobocie. Republika Weimarska z trudem opanowuje powszechne
nastroje rewolucyjne. Rozpada siê system bankowy, szaleje inflacja.
Miasta same emituj¹ tzw. "pieni¹dz zastêpczy" - notgeld. Podobnie
by³o w Guben. Na aukcjach kolekcjonerskich mo¿emy znaleŸæ wiele
tych banknotów. Pocz¹tkowo s¹ bardzo ozdobne, póŸniej w miarê
wzrostu nomina³ów ich wartoœæ artystyczna spada. Dla pokazania skali

Fot.1 Wydrukowany w Guben “pieni¹dz zastêpczy”. Nomina³y dochodzi³y do miliardów
marek.
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inflacji odnotujmy cenê biletu tramwajowego w Guben, który w czasie
otwarcia tej komunikacji wynosi³ 10 fenigów za osobê doros³¹ (dzieci
od lat 4 do 12 - 5 fenigów, m³odsze za darmo). W 1918 r. cenê
podniesiono do 15 pf. PóŸniej podniesiono j¹ do 100 marek, nastêpnie
do 1000 marek, a w szczycie inflacji cena biletu wynosi³a 80 miliardów
marek.

Dla ograniczenia biedy miejscowe w³adze organizuj¹ roboty
publiczne. W ich wyniku powsta³o wiele obiektów budowlanych. Nowe
pr¹dy umys³owe wp³ywaj¹ równie¿ na sztukê budowania. Rodz¹ siê
nowe dziedziny wiedzy. Pojawia siê planowanie przestrzenne miast i
osiedli. Bada siê komfort mieszkania. Zdiagnozowano  jego czynniki
tj. dostêp œwiat³a s³onecznego do mieszkania, otoczenie zieleni¹, poziom
ha³asu. Pojawia siê Bauhaus - kierunek architektoniczny jako jeden z
pr¹dów w obrêbie niemieckiego modernizmu w latach 1919-1933.
Kieruje siê on funkcjonalnoœci¹, szeroko rozumianym dobrem i
rozwojem osobistym cz³owieka. Znosi on podzia³ na architekta,
rzemieœlnika i przemys³owca. Rol¹ architekta staje siê projektowanie
¿ycia spo³ecznego a nie tylko budowli. Lansuje siê ideê wychowania
przez sztukê. W tym czasie miasto nad Nys¹ £u¿yck¹ ma szczêœcie do
inwestorów. Erich Wolf z ¿on¹ Elisabeth, miejscowy fabrykant bran¿y
sukienniczej, szukaj¹ projektanta dla swojego nowego domu. Erich
jest koneserem i kolekcjonerem sztuki. Jego kolekcja to p³ótna: Adolpha

Meneza, Arnolda
Bocklina, Ludwika
Thoma, Otto Dixa.
Posiada ponadto zbiór
porcelany chiñskiej i
rzeŸb Ernesta Barlacka.
Podobno  obraz z jego
kolekcji, Arnolda
Bocklina zosta³
wystawiony w 1946
przez muzeum w
Krakowie. Sprawa
wymaga dalszego
œledztwa. Na
berliñskich salonach
artystycznych polecono
Wolfom w 1926 r. dobrze

Fot.2.  Mies van den Rohe  w swoim apartamencie w
Chicago (1964 r.) na krzeœle w stylu Bauhasu. Kierunek
ten zajmowa³ siê te¿ projektowaniem sztuki u¿ytkowej
w tym mebli.
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zapowiada-j¹cego siê architekta Miesa van den Rohe. W ten sposób
Gubin wszed³ do œwiatowej historii architektury z obiektem znanym
jako ,,Wolf House". Willa nie przetrwa³a II wojny œwiatowej ale w
Niemczech dzia³a Stowarzyszenie na rzecz Promocji Willi Wolfa. Plany
jej odbudowy s¹ nadal aktualne.

 Sytuacja spo³eczna mieszkañców jest nadal bardzo trudna. W koñcu
lat trzydziestych XX w. miasto liczy 44160 mieszkañców z tego 4 tys.
pozostaje bez pracy, ok. 7.5 tys. osi¹ga zarobki poni¿ej minimum
socjalnego, które wynosi ok.130 ówczesnych Reichsmark  miesiêcznie.
Chleb kosztuje 1 rmk., a kilogram miêsa 2,5 rmk. Biedota miejska
mieszka³a przy obecnej ul. Platanowej, Sikorskiego, Kaliskiej i w
ruderach œródmieœcia przy ul. Drukarskiej. Dyrektorzy, urzêdnicy,
nauczyciele przy ul. Piastowskiej, Roosevelta, D¹browskiego.
Fabrykanci w willach. W tej sytuacji w wyborach komunalnych z 12
marca 1933 r. NSPD otrzymuje 9730 g³osów - 17 mandatów, SPD 7686
g³osów - 16 mandatów, KPD 4347 g³osów i 5 mandatów. (1*) W
dzielnicach robotniczych g³osowano na lewicê. Natomiast kupieckie
centrum g³osowa³o na faszystów. Pierwsze posiedzenie rady odby³o
siê 28 marca 1933 r. Komunistów nie wpuszczono na salê narad.
Dzia³a³y bojówki partyjne. Na przewodnicz¹cego rady wybrano
Reinharda Wittka (NSDAP), który wezwa³ do trzykrotnego okrzyku
,,Sieg Heil”. Szefem frakcji (NSDAP) zosta³ adwokat Wilhelm Maracke.

Fot. 3. Pó³nocny most kolejowy wykonany z blachownic, po³¹czenia nitowane.
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Rozpoczê³y siê przeœladowania opozycji. Niektórzy dzia³acze zaginêli
bez wieœci w ramach operacji "Noc i mg³a" (nazwa zapo¿yczona z opery
Wagnera). Bauhaus uznano za lewack¹ sztukê zdegenerowan¹.
Zamkniêto szko³ê projektowania. Jej ok. 500 absolwentów rozjecha³o
siê po œwiecie a ich dokonania w sztuce budowania zmieni³y ca³kowicie
budownictwo. Warto odnotowaæ jeszcze jedn¹ zmianê w ówczesnym
budownictwie. Oprócz opracowania teorii "miasta ogrodu" powszechnie
zaczêto stosowaæ ¿elbet. Beton znano ju¿ w staro¿ytnoœci. Materia³
ten przenosi³ du¿e obci¹¿enia œciskaj¹ce ale niewielkie "rozci¹gaj¹ce".
Dopiero kompilacja tego materia³u ze stal¹ da³a nowe mo¿liwoœci
kszta³towania elementów budowli. Pojawi³o siê budownictwo
szkieletowe (nowy budynek magistratu przy Nysie £u¿yckiej, spichrze
przy dworcu PKP, pozosta³oœci du¿ych zak³adów przemys³owych, w
tym b. LZPS ,,Carina'').

W budownictwie mostowym mo¿na by³o architektonicznie, piêknie
ukszta³towaæ obiekty (most pó³nocny). Dotychczasowe mosty by³y
budowane g³ównie z drewna, wielokrotnie w danej lokalizacji. Ich ¿ywot
na Nysie £u¿yckiej by³ krótki - do wiêkszej kry wiosn¹. Odbudowywano
je szybko ponownie, nie by³o to specjalnie kosztowne. Miejscowi
rzemieœlnicy dawali sobie z tym radê. Mosty kolejowe budowano ze
stali. By³y to konstrukcje stalowe z elementów, nitowane na gor¹co.
Wytrzyma³e, ale bardzo drogie. Specjalizowa³a siê w tym firma
Beuchelt & Co. z Zielonej Góry (póŸniej b. "Zastal"). Takie mosty
zbudowano w Gubinie na Nysie £u¿yckiej w ci¹gu linii kolejowej Berlin
- Wroc³aw  ju¿ w 1846 r. na linii kolejowej nr 275 nale¿¹cej wówczas
do elity œwiatowej traktów kolejowych. PóŸniej gdy budowano trakcjê
tramwajow¹ w mieœcie, mosty na Nysie i Lubszy wzmocniono belkami
stalowymi, by mog³y one przenieœæ obci¹¿enia dynamiczne od tych
pojazdów.

Powi¹zania zewnêtrzne
G³ówne po³¹czenia transportowe z miastem s¹ w omawianym okresie

realizowane przez linie kolejowe. Ale rozwój komunikacji
samochodowej, która nabiera coraz wiêkszego znaczenia w przewozie
towarów i ludzi zmusza w³adze do podnoszenia jakoœci technicznej
g³ównych  dróg prowadz¹cych do miasta.

Z Gubina wychodzi siedem dróg I klasy (wg. ówczesnych norm
technicznych). Najbardziej znacz¹ce s¹ po³¹czenia w kierunku na
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po³udnie do Zgorzelca przez
Forst. Trasa ta prowadzi przez
most na Nysie w Strzegowie. W
kierunku pó³nocnym do
Frankfurtu prowadzi nowa
droga zbudowana za kadencji
ksiêcia Schonaicha landrata
powiatu w l.1877-1890.
Historycznie g³ówne drogi
budowano w obrêbie kotlin
rzecznych ze wzglêdu na
³agodniejsze spadki terenu. W
kierunku wschodnim do Krosna
Odrz. i dalej do Zielonej Góry
prowadzi³a te¿ nowa droga
wychodz¹ca w ci¹gu obecnej ul.
Kresowej, istnia³ ju¿ tzw.

Fot.4. Po³¹czenia drogowe z Guben przed II wojn¹ œwiatow¹.

Fot.5. Magazyn w zrewaloryzowanym porcie
nad Nys¹ £u¿yck¹ w Guben. Zbudowano go w
1907 r. Do portu doprowadzono kolej. Towary
prze³adowywano na barki, czêœæ z nich
przetrzymywano w magazynie.
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"w¹wóz". Uprzednio kierunek ten prowadzi³ od mos-tu na Lubszy przez
obecn¹  ul. Gdañsk¹. W ten sposób pokona-no znaczne wzniesienie
terenu Wzgórz Gubiñskich. Po³¹czenie drog¹ wodn¹ z miastem opisano
w nr. 3 (46) Biuletynu (2*).

W starych kronikach czytamy jak to 6 kwietnia 1629 r. dosz³o do
bitwy rzecznej w okolicach Ratzdorf  u ujœcia Nysy £u¿yckiej do Odry.
W czasie, której zaczajeni gubinianie zabrali kroœnianom 206 ton piwa,
które p³ynê³o do Frankfurtu. Szkic tej bitwy znajdowa³ siê na œcianie
w ratuszu. Z dokumentów podatkowych wiemy, ¿e w latach 40 XIX w.
by³o zarejestrowanych 58 du¿ych ³odzi. Przewozi³y one w dó³ rzeki
6000 ton ³adunków.

 Wiêksze ³adunki z innych regionów dowo¿ono do ujœcia Nysy, gdzie
prze³adowywano je na mniejsze ³odzie, które mog³y dop³yn¹æ do samego
miasta. Przywo¿ono: zbo¿e, sól, we³nê, olej, nasiona lnu, farby, tytoñ,
wêgiel i towary kolonialne. Wywo¿ono: m¹kê zbo¿ow¹, sukno, wino,
owoce, roœliny str¹czkowe, beczki, wyroby garncarskie. W czasie zbioru
czereœni  ( przez ok. 4 tygodnie) ka¿dego dnia w godzinach wieczornych
wyp³ywa³o od 4 do 10 ³odzi do pe³na za³adowanych tym towarem.
Podobnie by³o jesieni¹ w czasie zbioru winogron. Po otwarciu kolei
Brandenbursko - Poznañskiej  45 przewoŸników p³aci³o podatek. W
roku 1904 ju¿ tylko 2. A p³ywano do Wroc³awia, Szczecina, Królewca,
Berlina, Hamburga i Warszawy (!). Powrót w górê rzeki trwa³ ok. 36

Fot.6 Port w Guben w okresie œwietnoœci. Jego niezawodne funkcjonowanie wi¹za³o siê
z koniecznoœci¹ budowy stopnia wodnego u ujœcia Nysy £u¿yckiej do Odry oraz œluzy.
Zamierzenie to by³o nieop³acalne w konkurencji z transportem kolejowym.
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dni. £odzie ci¹gnêli za pomoc¹ lin ludzie lub zwierzêta. Czêsto
korzystano z ¿agli.  Pierwszy parowiec  osiad³ na mieliŸnie, p³yn¹c w
górê rzeki, pó³ kilometra od jej ujœcia w 1903 r. W tym czasie holowniki
spalinowe pcha³y statki w górê rzeki. W dó³ p³yniêto z wy³¹czonym
silnikiem. Tor wodny oznaczano wbitymi w dno ¿erdziami. Wymaga³
on ci¹g³ej regulacji. Zrozumiano, ¿e bez budowy stopnia wodnego
utrzymanie ¿eglugi bêdzie nie mo¿liwe. Konkurencja kolei czyni³a to
przedsiêwziêcie nieop³acalne. W latach trzydziestych XX w. port s³u¿y³
ju¿ tylko do prze³adunku kruszywa wydobywanego z dna rzeki. Nysa
£u¿ycka zaczê³a pe³niæ z powodzeniem rolê turystyczno-sportow¹.
Najwiêksze sukcesy w wioœlarstwie wyczynowym przypad³y na lata
1925-1933. Miejscowy zawodnik Willi Dohme w kategorii ,,wielkiej
jedynki'' zdoby³ mistrzostwo w 1932 r. w Passau i 1933 r. we Wroc³awiu.

Pewn¹ rolê w rozwoju miasta w owym czasie odegra³o lotnictwo.
Pierwsze pokazy lotnicze odby³y siê 20-21 lipca 1912 r. nad ³¹kami
Sprucker Wiesen. W 1927 r. rozpoczêto budowê lotniska nad lini¹
kolejow¹ Guben - Krosno Odrz. na wschód od drogi z Gubina do
¯ytowania. Wed³ug stanu z 1930 r. lotnisko to zaliczono do II klasy
technicznej. Posiada³o ono trawiaste pasy startowe o d³ugoœci  600 m.
Wyposa¿enie stanowi³y 2 zbiorniki na paliwo o poj. 5 tys. l. ka¿dy oraz
budynki zarz¹du lotniska, warsztatowe oraz hotel. Uruchomione przez
spó³kê z Bawarii pasa¿erskie po³¹czenia lotnicze (22.07.1929) ze
Szczecinem, Dreznem i Norymberg¹ nie odegra³y wiêkszej roli ze
wzglêdu na niewielkie pojemnoœci ówczesnych samolotów. Nieco

Fot. 7.  Samolot i zabudowania lotniska w 1939 r.
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wiêksze znaczenie mia³a uruchomiona poczta lotnicza. Sytuacja uleg³a
zmianie po z³amaniu przez w³adze faszystowskie traktatu wersalskiego
i wprowadzeniu (16.03.1935 r.) "powszechnego obowi¹zku s³u¿by
wojskowej”. Lotnisko rozbudowano do potrzeb militarnych. Powo³ano
szko³ê personelu lotniczego. Rozbudowano koszary i po³¹czono lotnisko
z miastem lini¹ autobusow¹ nr 2.

Zabudowa  miejska miêdzy I i II Wojn¹ Œwiatow¹
Zgodnie z nowymi trendami w urbanistyce w okresie modernizmu,

równie¿ w Gubinie opracowano pierwsze plany zagospodarowania
przestrzennego. By³y to bran¿owe wytyczne dla ca³ego miasta oraz
szczegó³owe plany osiedli mieszkaniowych. Zwracano uwagê na

Fot.7. Koncepcja przestrzenna miasta z 1927 r. z terenami przemys³owymi i zieleni¹
miejsk¹. Oznaczenia legendy (od góry): obszary przemys³owe istniej¹ce, obszary
przemys³owe planowane, kolej, obszary zielone istniej¹ce, obszary zielone planowane,
cmentarze, ogródki dzia³kowe, place sportowe, tereny nie przeznaczone pod zabudowê.
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komfort mieszkañ. Wa¿na by³a zieleñ w osiedlach mieszkaniowych,
dostêp œwiat³a s³onecznego, poziom ha³asu i wyposa¿enie techniczne
mieszkañ. Koncepcja ,,miasta ogrodu'' nabiera³a realnego kszta³tu.

Podzia³ na strefy funkcjonalne by³ kontynuowany  w planach
zagospodarowania przestrzennego równie¿ po II wojnie œwiatowej z
uwzglêdnieniem powy¿szego opracowania.

Widzimy, ¿e przemys³ istniej¹cy zlokalizowany jest g³ównie miêdzy
Nys¹ £u¿yck¹ a lini¹ kolejow¹. Natomiast planowane tereny pod
lokalizacjê nowego przemys³u znajduj¹ siê na pó³noc i po³udnie od
linii kolejowej do Krosna Odrz. Ta koncepcja planistyczna
obowi¹zywa³a do koñca ub. wieku, mimo, ¿e na czêœci tego terenu
zlokalizowano koszary wojskowe. PóŸniej zmieniono lokalizacjê
terenów przemys³owych i  przeznaczono na ten cel tereny na po³udniu
miasta przy drodze krajowej nr 32. Dostêpnoœæ komunikacyjna
transportu samochodowego zaczê³a przewa¿aæ nad kolej¹. Pojawi³y
siê samochody o du¿ej ³adownoœci (TIR-y). Tereny Wzgórz Gubiñskich
wy³¹czone s¹ z zabudowy. Dziœ byœmy okreœlili, ¿e jest to obszar
chronionego krajobrazu. Nie wyklucza³o to zak³adania sadów i drobnej

z a b u d o w y
m i e s z k a l n e j
(letniskowej). Gubin
s³yn¹³ z sadów
owocowych i
eksponowano czas
kwitnienia drzew.
Nowe tereny zielone
we wschodniej czêœci
miasta przewidziano
na obszarze
zalewowym Lubszy
oraz poprzez
zwiêkszenie na
wschód Parku

Koeniga ³¹cznie z terenem dzisiejszych ogródków dzia³kowych
,,¯wirek''.

Wiêkszoœæ budynków istnieje. W póŸniejszym okresie uzupe³niono
zabudo-wê i powiêk-szono osiedle w kierunku po³udniowo-wschod-nim.
By³y to peryferie ówczesnego miasta. Jest to jeden z wielu przyk³adów
realizacji koncepcji “miasta ogrodu”. Od ulicy sadzono ozdobne krzewy

Fot. 8. Osiedle Wschodnie (przy ul. Wschodniej ) obecnie
ul. Cmentarna. Teren ograniczony ulicami Cmentarn¹
(Oststrasse)- Wiœniow¹ (Amsel Weg) -Wodn¹ (Amner Weg
?) - Ma³¹ - Polesk¹ (Hoher Weg). Plan z lat 1918- 1928.
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i kwiaty. Za budynkami by³y ogrody warzywne i ma³e sady. Obok
cmentarz pe³ni³ te¿ rolê parku. Do osiedla doje¿d¿a³ wówczas autobus
linii nr  3 (przystanek znajdowa³ siê mniej wiêcej w tym miejscu, gdzie
dziœ ). Osiedle posiada³o niezbêdne us³ugi podstawowe. Funkcjonowa³y
dwa sklepy kolonialne, sklep miêsny i piekarz oraz fryzjer i szewc.
Przy ul. Wiœniowej znajdowa³a siê gospoda. Budynki te by³y zasiedlone
drobnymi urzêdnikami i wykwalifikowanymi robotnikami. Poni¿ej
przedstawiono jedno z najlepiej zachowanych osiedli z tamtego czasu:

"Osiedle ul. Morska",
miêdzy obecnymi ulicami:
Spokojn¹ i Koszarow¹.
Szkoda tylko, ¿e obecna
zabudowa jest zaburzona
licznymi rozbudowami.
Takie mamy prawo.
W³aœciciel mo¿e
rozbudowaæ budynek jak
chce, po tym jak w Prawie
b u d o w l a n y m
zlikwidowano zapis, ¿e
zabudowa musi
harmonizowaæ z
otoczeniem. Uznano, ¿e
ten zapis daje
urzêdnikom za du¿¹
w³adzê. Bo ka¿dy ma
inny gust.
Fot.9. Plan osiedla przy ul.
Morskiej z lat 1918-28 .
Ratzdorferstr. to dzisiejsza ul.
Spokojna. Na uwagê  zas³uguj¹
du¿e (d³ugie) ogródki
przydzielone do ka¿dego
segmentu mieszkalnego. Jest
to zgodne z koncepcj¹ “miasta
ogrodu''.

Kolejne osiedle
mieszkaniowe zachowa³o
siê czêœciowo. To osiedle
“Chone” w rejonie obec-
nych ulic  Bema i

Fot.11 . Nieistniej¹ce osiedle przy ul. Sikorskiego
(Seitwanner Str.) i ul. Jana III Sobieskiego
(Buderoser Strasse).



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  61

Wyzwolenia.
Fot.10. Osiedle przy ul. Wyzwolenia (Blutenweg) i  Wyzwolenia (Nordstrasse)
zachowa³o siê czêœciowo. Po 1928 r. uzupe³niono projektowan¹ zabudowê.

Po zachodniej stronie Nysy zaprojektowano dwa osiedla “satelity”, które
zachowa³y siê bardzo dobrze. To osiedle  Sprucke i Dubrau. Niestety,
osiedle przy dzisiejszej ulicy Sikorskiego i Jana III Sobieskiego nie

Fot. 13. Przebudowa budynku dawnego m³yna i koszar na budynek b. urzêdu miasta w
1922 r. Obecnie ul. Obroñców Pokoju 20. Czêœæ budynku uleg³a zniszczeniu w 1945 r. i
zosta³a rozebrana.

Fot.12. Reprezentacyjna sala posiedzeñ Urzêdu Miasta. Zajmowa³a wysokoœæ 2
ostatnich kondygnacji (mo¿na zobaczyæ resztki sklepienia na poddaszu, podobno
odbywa³y siê tu (?) ,,studniówki'' po wojnie). Obecnie przestrzeñ t¹ podzielono
stropem  i znajduj¹ siê w niej biura Delegatury Starostwa i Urzêdu Gminy Gubin.
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przetrwa³o dzia³añ wojennych. Praw-dopodobnie  zburzone w czasie
dzia³añ wojennych zosta³o rozebrane.

Wa¿niejsze obiekty u¿ytecznoœci publicznej
Nowy budynek Urzêdu Miasta. Budowê prowadzono w trudnej

sytuacji gospodarczej. Zapewne czêœæ zamierzenia wykonano w ramach
robót publicznych, zmniejszaj¹c bezrobocie. Zakoñczono obiekt w 1922
r. i w nastêpnym przeniesiono tu urz¹d z ratusza. Czêœæ budynku
zajmowa³ bank.

Stadion miejski
Budowê rozpoczêto po dojœciu nazistów do w³adzy, którzy

potrzebowali takiego obiektu dla manifestacji partyjnych i imprez
militarno-propagandowych. Móg³ on pomieœciæ 25 tys. widzów i by³
najwiêkszym takim obiektem na Dolnych £u¿ycach. Otwarcie nast¹pi³o
1 czerwca 1935 r. w czasie uroczystoœci 700-lecia miasta. Pierwotnie
posiada³ p³ytê g³ówn¹, bie¿niê i 2 boiska treningowe do pi³ki no¿nej.

Krematorium
Zaprojektowano majestatyczny obiekt na terenie Cmentarza

Wschodniego. By³ bardzo nowoczesny na owe czasy. Sk³ada³ siê z Sali
kremacyjnej i  Sali b³ogos³awieñstw. Wejœcie g³ówne znajdowa³o siê
we frontowej œcianie szczytowej. Obok Sali b³ogos³awieñstw znajdowa³y
siê wsparte kolumnami sale z komorami na urny. Sale by³y doœwietlone
przez wysoko umieszczone okna z kolorowymi witra¿ami.

Budynek stra¿y po¿arnej
Nale¿a³ wówczas do najlepiej zaprojektowanego budynku tego typu

w Europie. Zlokalizowany przy ówczesnej ulicy Trzech Krzy¿y (tak
wówczas nazywa³a siê obecna ul. Ko³³¹taja - od krzy¿y pokutnych przy
tej ulicy). Ulice na tym odcinku przed³u¿ono do dzisiejszych Alei
£u¿yckich. Budynek posiada³ siedem automatycznie otwieranych bram
i halê na 10 pojazdów bojowych. Na piêtrze znajdowa³y siê
pomieszczenia dla za³ogi i 6 otworów w stropie ze s³upem zeœlizgu, w
celu jak najszybszego wyjazdu do akcji ratowniczej. Ponadto w budynku
znajdowa³ siê: pokój dowodzenia, alarmowy, obrony p. gazowej, s³u¿b
medycznych, sala wyk³adowa, mieszkania dowódcy i jego zastêpcy oraz
magazyny i warsztaty naprawcze. We wschodniej czêœci znajdowa³a
siê kot³ownia, wie¿a do æwiczeñ i suszenia wê¿y. Na posesji pod
ogrodem skalnym znajdowa³y siê magazyny paliwa oraz ogródek
warzywny i do æwiczeñ sportowych ponadto znajdowa³o siê ma³e
muzeum po¿arnictwa. Od 1920 r. w mieœcie powo³ano stra¿ zawodow¹.
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Stra¿ po¿arna zajmowa³a siê
wówczas te¿, usuwaniem
odpadów z miasta (iloœæ
odpadów nie by³a wielka, ok. 5
% wytwarzanych obecnie). W
czasie wojny stra¿acy m.in.
produkowali zabawki. Budynek
stanowi³ wzór dla  projektów
tego typu obiektów w innych
miastach i by³  zwiedzany przez
licznych inwestorów. Po II
wojnie œwiatowej przez wiele lat
pe³ni³ rolê Wojewódzkiego
Oœrodka Szkolenia
Po¿arniczego.

 Rozbudowa koœcio³a pw.
Trójcy Œwiêtej.

Katolicki koœció³ zosta³
zbudowany w 1860 r. W protestanckim spo³eczeñstwie przybywa³o
katolików, g³ównie za spraw¹ robotników sezonowych.  Gdy ich liczba
osi¹gnê³a ok. 1200 osób zaistnia³a koniecznoœæ rozbudowy istniej¹cego
koœcio³a. Dokonano tego poprzez dobudowê nawy g³ównej  do
istniej¹cego koœcio³a z wejœciem od zachodu. Powsta³ koœció³ na planie
krzy¿a ³aciñskiego z wejœciem od pó³nocy. Po rozbudowie liczba miejsc
siedz¹cych wzros³a z 140 do 250. Konsekracji koœcio³a dokona³
wroc³awski  kardyna³ Bertram (oskar¿any o wspó³pracê z nazistami)
30 sierpnia 1936 r. Koœció³ mimo zmian ma "surowy", skromny, wystrój
wnêtrza, charakterystyczny dla œwi¹tyñ protestanckich.

Kasyno
Przy ul Piastowskiej (naprzeciwko zjazdu z Mostu Pó³nocnego)

otwarto 29 marca 1930 r. jeden z najwiêkszych, nowoczeœnie
wyposa¿onych, lokali gastronomicznych. Budynek zewnêtrzn¹
architektur¹ nawi¹zuje do stylu bauhasu. W owym czasie by³o w
mieœcie ok. 130 lokali gastronomicznych. Budynek zachowa³ siê do
czasów wspó³czesnych i pe³ni obecnie funkcjê mieszkaln¹.

Fot.14. Dziœ budynek Stra¿y Po¿arnej wieñczy
herb miasta z dat¹ jego budowy. Dokonano
bezsensow-nej próby jego repolonizacji
przerabiaj¹c or³a pruskiego na polskiego. W
rezultacie powsta³ herb nieznanego miasta. ̄ adne
z miast - Guben i Gubin - nie maj¹ takiego herbu.
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Przebudowa mostów
W dwudziestoleciu miêdzywojennym przebudowano najwa¿niejsze

dla miasta mosty. Przebudowa by³a zwi¹zana z postêpem technicznym.
Pojawi³y siê ciê¿kie pojazdy drogowe oraz nowe techniki budowlane.
Przeprawy mostowe musia³y sprostaæ nowym wymaganiom.
Najwa¿niejszy most znajdowa³ siê przy nowym Urzêdzie Miasta,
nazwano go “Wielkim Mostem”. Przeprawa ta istnia³a od wczesnego
œredniowiecza. Przez wiele wieków by³a wykonana z drewna. W 1923

Fot.15. Nowy ,,Most Wielki”  ju¿ w czerwcu 1926 r. sprawdzi³ siê podczas powodzi.

Fot.16. ”Most Pó³nocny” - widok na wschodni¹ stronê miasta.
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r. przebudowano go na most ¿elbetowy i jaz na Nysie £u¿yckiej
wykonano jako oddzieln¹ konstrukcjê. By³ to most piêcioprzês³owy,
na solidnych podporach ¿elazobetonowych, rozpiêtoœæ mostu wynosi³a
70 m. W przês³ach wykonano ozdobne ,,balkony”, które pozwala³y na
wiêksze doznania estetyczne.

Nastêpnie 26 maja 1925 r. otwarto po przebudowie ,,Most Pó³nocny”.
By³ to najbardziej udany projekt architektoniczny. Du¿a lekkoœæ
konstrukcji, piêkne p³ynne ³uki (œrodkowy o rozpiêtoœci 29.0 m, a
boczne  27.5 m) zwieñczone po wschodniej stronie rzeki wie¿yczkami,
które pe³ni³y funkcje gastronomiczne stanowi³y interesuj¹c¹ ca³oœæ.

 Poprzednio w tym miejscu istnia³ od 1904 r. drewniany ,,Most
Parkowy". Dolna Nysa nie ma tak du¿ych wezbrañ wody w czasie
powodzi, jak jej górna czêœæ na po³udnie od “Mostu Wielkiego”, ze
wzglêdu na wiêksz¹ szerokoœæ.

Koszary - podstawowy czynnik miastotwórczy.
W okresie miêdzywojennym najwiêksze znaczenie dla rozwoju

przestrzennego miasta mia³a lokalizacja koszar. Cenzura wojskowa
nie zezwala³a na pokazanie tych obiektów na mapach i planach z tego
okresu. Jedynie rozwój miejskiej komunikacji autobusowej pozwala
siê domyœleæ, ¿e musia³a ona obs³ugiwaæ du¿¹ liczbê wojskowych

Fot. 17. Koszary Moltke'go przy ul. Wyzwolenia. By³y to budynki powtarzalne. Kilka
typów, budowano jednakowe w ca³ych Niemczech tj. budynek koszarowy, wartowniczy,
dowództwa itd.  Œciany murowane z coko³em klinkierowym, stropy i schody ¿elbetowe,
nawet konstrukcja wiêŸby dachowej by³a prefabrykowana- ¿elbetowa.
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pasa¿erów. Np. linia nr 2 prowadzi do niezabudowanej ul. Wyzwolenia a
linie nr 4 i 5 do koñca ul. Kresowej. Nale¿y szacowaæ, ¿e militaryzacja
miasta spowodowa³a zwiêkszenie jego populacji o ok. 10 tys. ludzi. Nie
wykazywano tego w statystykach oficjalnych. Musimy tu uwzglêdniæ nie
tylko poborowych ale kadrê ni¿szego i œredniego szczebla, obs³ugê,
aprowizacjê, lotnictwo i s³u¿by pomocnicze. W owym okresie Wermacht
u¿ywa³ "trakcji konnej". W 1939 r. ¿o³nierze odbyli 800 km marsz po
Polsce (tylko plecaki by³y przewo¿one konno). Brali udzia³ w bitwie nad
Bzur¹ ponosz¹c straty 49 zabitych i 32 rannych. PóŸniej gubeñskie wojsko
bra³o udzia³ w kampanii francuskiej i ostatecznie zosta³o rozbite pod
Stalingradem. Pierwsze nowe koszary powsta³y na pó³nocy miasta w
s¹siedztwie linii kolejowej i lotniska. By³y to tzw. koszary Moltke'go,
które oddano do u¿ytku 20 wrzeœnia 1935 r. Jesieni¹ 1938 r. ukoñczono
budowê koszar przy ul. Kresowej Muckenberg I i II, a Muckenberg III na
pocz¹tku II wojny œwiatowej. Oprócz koszar zbudowano pralniê, piekarniê,
spichrze zbo¿owe, warsztaty naprawcze, sale gimnastyczne, kasyna,
basen, stajnie dla koni, strzelnicê ko³o Bie¿yc i poligon na wschód od
Wa³owic. Niektóre instalacje tj. koszarowe oczyszczalnie œcieków
wykonano prowizoryczne, jako osadniki gnilne w terenie.

Niemniej powsta³a trwa³a infrastruktura powi¹zana z miastem i
wp³ywa³a pozytywnie na o¿ywienie gospodarcze i jego rozwój. Nie
posiadamy autentycznych planów z tego okresu tzw. "osiedla Barlickiego".
Zosta³o ono prawdopodobnie zbudowane ju¿ w okresie rz¹dów narodowo-
socjalistycznych. Zwi¹zane by³o z budow¹ pobliskich koszar. By³y to
mieszkania dla kadry wojskowej œredniego szczebla. Oficerowie wy¿szego
szczebla mieszkali w willach po¿ydowskich.  Za tej w³adzy wszystko by³o
tajne. Niemniej musimy uznaæ, ¿e ten okres jako ca³oœæ pozytywnie
wp³yn¹³ na urbanistykê miasta. System nakazowo-rozdzielczy i rola policji

Fot. 18. Rozbiórka spichrza
przy stacji PKP w Gubinie w
czerwcu 2012 r. sprawia³a
inwestorowi problemy.
Budynek by³ wykonany z
¿elbetonu w szalunkach.
Œciany, stropy i dach
zbrojone prêtami stalowymi
na ca³ej wysokoœci.
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politycznej robi¹ swoje. Efekty s¹ widoczne, liczba bezrobotnych spada z
4 tys. w roku 1933 do 585 w roku 1937. Gubeñskie  zak³ady wytwarzaj¹ce
broñ, he³my, materia³ na mundury prze¿ywaj¹ rozkwit. Równolegle do
tego ma miejsce ca³kowite pozbawienie praw ¿ydowskich przedsiêbiorców.
Zostaj¹ oni wyw³aszczeni, ich przedsiêbiorstwa ulegaj¹ "aryzacji". W tym
czasie na terenie miasta mieszka ok. 200 ¯ydów. Wielu z nich zajmuje
eksponowane stanowiska do burmistrza w³¹cznie, który po dojœciu do
w³adzy narodowych socjalistów rezygnuje ze swojego urzêdu.

Gubiñski Bauhaus
Po uznaniu przez w³adze nazistowskie tego kierunku za sztukê

zdegradowan¹ rozla³a siê ona po ca³ym œwiecie. Symbolem tej architektury
jest naro¿ne okno bez s³upka w naro¿niku. Has³o "¿adnych ozdób" na
budynku, wa¿ne s¹ tylko jego wartoœci u¿ytkowe. Symbol œwiatowego
Bauhausu, jeden z pierwszych obiektów stylu Willa Wolfa, niestety nie
przetrwa³ wojny. Ale wp³yw tej architektury jest widoczny w wielu
gubiñskich obiektach. Za najwa¿niejszy obiekt w tym stylu nale¿y uznaæ
budynek Stra¿y Po¿arnej przy ul. Ko³³¹taja. Jego funkcjonalizm zosta³
opisany powy¿ej. Styl ten prezentuj¹ b. zak³ady Wolfa, a póŸniej LZPS
“Carina” przy ul. Budziszyñskiej. Obecnie pustostan, ale ze wzglêdu na
czystoœæ stylow¹ zosta³y wpisane do rejestru zabytków. Wszystkie
dobudówki zosta³y rozebrane. Pozosta³y obiekty z czerwonej ceg³y,
jednolite stylowo. Czekaj¹ na swojego inwestora. Nadaj¹ siê np. na lofty,
lecz nie ma rynku lokalnego na ten typ budownictwa.

Budynki i ich twórcy
Wiêkszoœæ budynków zabytkowych z okresu œredniowiecza zbudowali

anonimowi budowniczowie. Budowa czasami trwa³a latami. Dochodzi³o
do katastrof budowlanych. Budowano kieruj¹c siê intuicj¹ bez projektów
i obliczeñ statycznych. Od XVI w. pojawiaj¹ siê pierwsze plany
budowlane. Wymagania stylów architektonicznych powoduj¹
koniecznoœæ rozrysowania detali na papierze. Pierwsze plany budowlane
wykonywano na jednym arkuszu. Najwa¿niejsz¹ czêœci¹ rysunku by³y
elewacje. PóŸniej pojawi³y siê rzuty kondygnacji, projekty
zagospodarowania dzia³ki. Gubin mia³ wielu budowniczych.  Jednym  z
nich jest Johannes Rommler. Pochodzi³ ze Sprembergu (miasto na
po³udnie od Cottbus ok. 23 tys. mieszk.). Do Gubina przyby³ w 1902 r.
Przez wiele lat w mieœcie pe³ni³ funkcjê Stadtbaumeistra. Kierowa³
miejskim wydzia³em budownictwa, który by³ m. in. pracowni¹
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projektow¹ i nadzorem autorskim dla obiektów budowanych z miejskiego
bud¿etu. Jego pierwsz¹ realizacj¹ by³ budynek liceum miejskiego przy
ul. Piastowskiej. Wówczas by³o to liceum ¿eñskie tzw. “Szko³a Córek”.
PóŸniej zaprojektowa³ i zrealizowa³ szko³ê Hindenburga przy ul. Gen.
Pu³askiego róg Repatriantów. Budynek ten nie przetrwa³ wojny i zosta³
rozebrany. Kolejnym jego zrealizowanym projektem jest wówczas Muzeum
Miejskie przy obecnej ul. 3 Maja. Obiekt ten przetrwa³ zawieruchê
wojenn¹, podobno tylko dlatego, ¿e jego parter jest zbudowany z ciosów
kamiennych. Ówczesny Oddzia³ Rozbiórkowy nie móg³ ³atwo pozyskaæ
ceg³y z tego budynku. Przez d³ugie lata powojenne pe³ni³ funkcjê handlow¹
- domu towarowego. Obecnie na jego poddaszu znajduje siê Izba Muzealna
SPZG.  Ni¿sze kondygnacje pe³ni¹ funkcjê handlowo-produkcyjne.
Johannes Rommler jest te¿ autorem projektu nieistniej¹cego ju¿
krematorium miejskiego na obecnym cmentarzu. Masywny budynek
pe³ni³ funkcjê reduty obronnej w czasie walk o miasto w 1945 r . i niestety
zosta³ rozebrany. Ostatnim znanym nam budynkiem zrealizowanym po
wschodniej stronie Nysy £u¿yckiej tego budowniczego, jest  opisany
powy¿ej budynek Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej,  przy obecnej ul. Ko³³¹taja.

Po zachodniej stronie rzeki zrealizowa³ on nadbudowê Gimnazjum
Pestalozzi. W swoim rodzinnym mieœcie jest autorem projektu wie¿y
widokowej (1903 r.). Mo¿na j¹ obecnie ogl¹daæ, jako jeden z ciekawszych
zabytków na tym terenie. Oceniaj¹c dorobek zawodowy tego architekta
widzimy, ¿e jego  projekty cechowa³a ró¿norodnoœæ stylów
architektonicznych, w³aœciwych dla czasów w których ¿y³. W Gubinie
jego nazwisko jest wymienione jedynie na tablicy pami¹tkowej
umieszczonej na budynku b. muzeum miejskiego przy ul. 3 Maja. Jego
dokonania i to, co zostawi³ w naszym mieœcie, warte jest wiêkszego
upamiêtnienia. Na pewno takie tablice winny siê znaleŸæ na budynku
stra¿y po¿arnej przy ul. Ko³³¹taja i liceum przy ul. Piastowskiej.  Jego
imieniem warto nazwaæ jakiœ skwer miejski. W Sprembergu ta rodzina
jest znana, jego ojciec August Herman Rommel by³ przemys³owcem.
W roku 1938 Johannes Rommel odszed³ na emeryturê, a w 1940 r.
zmar³. (3*)

Literatura :
1* - dane z plansz ekspozycyjnych w Muzeum Miasta I Przemys³u w Guben (maj 2008 )
2*- Gubeñski port - Tadeusz Lech. Biuletyn SPZG ,,Gubin i Okolice” nr 3 (46) wrzesieñ 2019
3*- informacja z wyk³adu Andreasa Petera - “Praca Architekta Johannesa Rommlera” wyg³oszonego podczas

III. Niemieckich-Polskich Targów Historycznych w “Starej Farbiarni” Guben 1.02.2020 r.
Fot. 4 - fot autora z reprintu mapy wyd. Niderlausitzer Verlag
Fot. 3, 5, 14, 18, autor

Pozosta³e zdjêcia i plany ze strony www.fotopolska.eu
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Julian Lewandowski
Myœlistwo, a ochrona przyrody

Myœlistwo w tradycji polskiej jest g³êboko zakorzenione, dlatego
nie³atwo zmieniæ dawne przyzwyczajenia i dostosowaæ  do obecnych
czasów. W kraju jest ok. 120 tys. myœliwych (myœliwy - jest to osoba
fizyczna uprawniona do wykonywania polowania) zrzeszonych w ponad
2, 5 tys. kó³.  (G³ówny Urz¹d Statystyczny - 2015). Szkoda, ¿e za iloœci¹
nie idzie, jakoœæ nemrodów (s³owo okreœla myœliwego w znaczeniu
zarówno pozytywnym jak i negatywnym) - w tym artykule ma
znaczenie wy³¹cznie negatywne. Tajemnic¹ poliszynela jest to, ¿e
niektórzy z nich, do kó³ ³owieckich postanowili wst¹piæ wy³¹cznie po
to, aby otrzymaæ zezwolenie na posiadanie broni, której w innych
okolicznoœciach nigdy by nie otrzymali. Mamy, wiêc wœród myœliwych
z prawdziwego zdarzenia - ludzi zupe³nie przypadkowych, lecz
dopuszczonych do zabijania zwierz¹t. Ludzi, którzy prawo ³owieckie
maj¹ za nic, a ochrona przyrody to dla nich czysta abstrakcja. Gdzie¿
te czasy, kiedy myœlistwo by³o elitarnym zajêciem dla ludzi pe³nych
humanitaryzmu, a etyka ³owiecka znaczy³a coœ wiêcej ni¿ po³o¿enie
palca na przyœpieszniku. Dziœ, gdy potania³a wra¿liwoœæ na dobro ludzi
i zwierz¹t, gdy górê bierze arogancja i chêæ mordowania, zastanawiaæ
musi postawa prezentowana przez czêœæ nowo przyjêtych cz³onków
Polskiego Zwi¹zku £owieckiego. Rodzi siê pytanie czy osoba
wprowadzaj¹ca do ko³a cz³owieka, który jak siê póŸniej okazuje, nie
reprezentuje ¿adnych wartoœci, poczuwa siê do jakiejkolwiek
odpowiedzialnoœci za taki stan rzeczy. Mo¿na by równie¿ winiæ zarz¹dy
niektórych kó³, a nawet nestorów ( s³owo to oznacza starego, najbardziej
doœwiadczonego myœliwego), bowiem to pod ich okiem, kandydat na
myœliwego odbywa roczny sta¿. Wymaga siê, aby kandydat bra³ czynny
udzia³ w nagankach, budowie ambon myœliwskich, uprawie poletek,
tworzenia lizawek, oraz miejsc dokarmiania zimowego i dowo¿enia
karmy do paœników. Lecz nowobogackiemu kandydatowi na myœliwego,
ani to w g³owie. Wynajmuje za pieni¹dze ludzi, którzy za niego zrobi¹
te uci¹¿liwe i nudne czynnoœci. Bo przecie¿ ON nie bêdzie siê trudzi³,
a ³owczego nie obchodzi, kto zrobi³ - wa¿ne, ¿e jest zrobione. Szkoda,
bo te czynnoœci pozwalaj¹ adeptowi nauczyæ siê solidnego rzemios³a
³owieckiego, poznawaæ zwyczaje zwierz¹t, a przede wszystkim -
bezpiecznie polowaæ. A przecie¿ z doniesieñ medialnych wiemy o
lawinowym wzroœcie przypadków postrzelenia, a nawet zastrzelenia
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nie tylko kolegów myœliwych, ale równie¿ spacerowiczów, rowerzystów,
ludzi odpoczywaj¹cych na parkingach leœnych. Czy, wiêc cz³owiek
biegn¹cy leœn¹ œcie¿k¹ lub "poluj¹cy" na zwierzêta z aparatem
fotograficznym, mo¿e siê czuæ bezpieczny? Powinien, bo myœliwy musi
mieæ pewnoœæ, do czego strzela i czy ktoœ nie znajdzie siê przypadkiem
na linii strza³u. Dlaczego, wiêc jest tyle wypadków i jak to siê dzieje,
¿e kandydatowi udaje siê zdaæ trzystopniowy, trudny egzamin koñcz¹cy
sta¿, przed pañstwow¹ komisj¹? OdpowiedŸ nie jest trudna - a w taki
sam, jak przysz³ym "mistrzom" kierownicy, pisemnego testu ucz¹ siê
na pamiêæ i mimo, ¿e niewiele z niego rozumiej¹, wymagane 80%
dobrych odpowiedzi czêsto uzyskuj¹. Egzamin ustny to trzy pytania,
które najprawdopodobniej nie zmieniaj¹ siê od lat, mo¿na wiêc popytaæ
kolegów, wczeœniej zdaj¹cych egzaminy, jakie pytania wylosowali. A
strzelnica to ju¿ bu³ka z mas³em, bowiem kandydat naprawdê sporo
siê nastrzela³ (nielegalnie) i to do wszystkiego, co siê rusza. I tym
sposobem nieodpowiedni ludzie trafiaj¹ do kó³ ³owieckich. Ludzie
nastawieni wy³¹cznie na zabijanie, którzy po zabiciu zwierzyny nie
potrafi¹ jej obieliæ (bielenie - zdejmowanie skóry z upolowanego
zwierzêcia). Nie uznaj¹ obowi¹zku dochodzenia postrza³ka, bo nemrod
nie ma psa, a sam w chaszcze biedaczyna nie pójdzie, wiêc zwierze
cierpi¹c, kona d³ugie godziny. Jednak¿e rannego dzika nie wolno
pozostawiæ samemu sobie, bowiem stanowi on potencjalne
niebezpieczeñstwo, dla ka¿dego zbli¿aj¹cego siê cz³owieka (turysty,
drwala, grzybiarza czy innego myœliwego). Szar¿a dzika dla niejednego
zakoñczy³a siê tragicznie, bo fajki i szable, tn¹c z chirurgiczn¹ precyzj¹,
powoduj¹ uszkodzenia têtnic, co w krótkim czasie doprowadza do
wykrwawienie i œmierci. Tylko ca³kowicie nieodpowiedzialny g³upiec
machnie rêk¹ na ranne zwierze i nie poprosi o pomoc myœliwego z
ko³a, maj¹cego psa. Ogromnym bohaterstwem i odwag¹ popisuje siê
nemrod jedynie na ambonie myœliwskiej, siedz¹c kilka metrów nad
ziemi¹ i obserwuj¹c, co te¿ na nêcisko (miejsce wyk³adania karmy w
celu przywabienia zwierzyny) do wysypanych opodal ziemniaków,
buraków, czy kukurydzy, podejdzie. A podejœæ musi, bo sypano tu
workami karmê od dwóch tygodni. Wtedy myœliwiec wymierzy i
ukatrupi zg³odnia³ego bydlaka, nastêpnie odsiedzi z godzinê, aby siê
upewniæ, czy bydlê rzeczywiœcie ju¿ nie dycha. Dopiero wtedy z
odbezpieczon¹ broni¹, schodzi ostro¿nie z ambony i chy¿o biegnie do
auta, ogl¹daj¹c siê czy aby go, co nie goni. Tu znowu czuje siê
bezpieczny, telefonuje do wprowadzaj¹cego, aby ten przyjecha³ mu
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pomóc, bo jak nie to ju¿ mo¿e po¿egnaæ siê z balang¹ zwi¹zan¹ z
dzisiejszym sukcesem. A co, ma³o razy napi³ siê na krzywy ryj?  Je¿eli
wieczorem uda siê takiemu nemrodowi strzeliæ dzika, to siedzi ten biedny
tchórzliwy cz³owieczek na ambonie do rana. Nie zejdzie na ziemiê, a nu¿
czarny udaje? Natomiast przemierzaj¹c ³owisko za dnia, odwaga z niego
a¿ emanuje, najlepiej mu siê idzie skrajem skoszonych ³¹k, bo to daleko
widaæ i blisko szosy. Raz, ¿e to bezpiecznie, a dwa, ¿eby ludziska
przeje¿d¿aj¹cy szos¹ mogli siê napatrzeæ na jego markowy strój myœliwski,
buty za "patola", lornetkê Swarovskiego, oraz nowy i oczywiœcie drogi
sztucer, który niesie z tak¹ gracj¹, jak ¿o³nierz kompani reprezentacyjnej.
No i nowy modny kapelusz, ozdobiony licznymi trofeami, jak bródka,
sk³adaj¹ca siê z piórek nasady ogona s³onki, choæ nemrod s³onki nigdy
nie widzia³, bo doœwiadczeni myœliwi takiego jegomoœcia na polowanie
nie zabieraj¹ z troski o w³asne ¿ycie i zdrowie, a s³owo "ci¹g", u¿ywane
przez doœwiadczonych myœliwych opowiadaj¹cych o s³onkach, zawsze
kojarzy³o mu siê z alkoholem, ewentualnie z odci¹giem, s³u¿¹cymi do
stawiania namiotu. Bowiem ten nemrod chc¹cy za¿yæ trochê natury,
stawia³ na trawniku przed blokiem namiot, aby w nim przenocowaæ i w
ten sposób nabraæ hartu ducha. Rzecz jasna, ¿e nigdy do rana nie wytrwa³,
ale nastêpnego dnia móg³ opowiadaæ jak to by³ z natur¹ za pan brat, jak
to gra³ mu œwierszcz do snu, a on ws³uchiwa³ siê w tajemnicze
puszczañskie odg³osy. I kiwaj¹c z powag¹ g³ow¹, opowiada³ ten cymba³
swoim s¹siadom brednie, w które i tak nikt nie wierzy³ z tej prostej
przyczyny, ¿e mieszka³ w mieœcie, a jego namiot postawiony przed blokiem,
znajdowa³ siê dobre cztery kilometry od najbli¿szego zagajnika.

W zwi¹zku z afrykañskim pomorem œwiñ ASF (ang. African swine
fever), zdecydowano siê na odstrza³ dzików, aby wirus tej choroby nie
przenosi³ siê na œwinie hodowane w gospodarstwach. Niestety tej choroby
siê nie leczy, bo nie ma na ni¹ szczepionki, wiêc zwalcza siê j¹ z urzêdu,
wybijaj¹c ca³e stada zara¿onych œwiñ. Dla hodowców jest to
niepowetowana strata. Naukowcy uwa¿aj¹, ¿e najskuteczniejsz¹ metod¹
zapobiegania ASF jest stosowanie zasad bioasekuracji (ochrona
biologiczna i zdrowotna terenu gospodarstwa i najbli¿szego otoczenia). A
jak z t¹ ochron¹ jest w rzeczywistoœci, wykaza³a Najwy¿sza Izba Kontroli
w 2017 roku, stwierdzono, ¿e a¿ 74% badanych gospodarstw nie posiada³o
niezbêdnych zabezpieczeñ zapobiegaj¹cych rozprzestrzenianiu siê
wirusów, bakterii, mykoplazm i paso¿ytów.

Nosicielem choroby ASF jest niew¹tpliwie dzik europejski, dlatego
zapad³a decyzja o redukcji jego pog³owia. Czy to zapobiegnie
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rozprzestrzenianiu siê choroby? Mo¿na w to w¹tpiæ, poniewa¿ do tej pory
wybito kilka tysiêcy dzików, a choroba zamiast zanikaæ, tworzy coraz to
nowe ogniska. Niepokoiæ mo¿e to, ¿e do odstrza³u zaanga¿uje siê równie¿,
tych wy¿ej opisanych nemrodów, a tak¿e (inf. medialna) ¿o³nierzyków z
Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy ju¿ przebieraj¹ nó¿kami, aby sobie
nareszcie postrzelaæ do czegoœ ¿ywego. Czy ludzie ci bêd¹ mieli w sobie
doœæ zdyscyplinowania, aby przestrzegaæ œciœle zalecanych procedury
podczas oprawiania strzelonego dzika? Bo odstrza³ bez zachowania zasad
bioasekuracji i utylizacji cia³a zwierzêcia, tylko zwiêksza
rozprzestrzenianie siê wirusa.

Nie jestem sympatykiem myœliwych, bo wiêkszoœæ z nich to hipokryci,
którzy zas³aniaj¹c siê ochron¹ przyrody morduj¹ bezkarnie zwierzêta
wmawiaj¹c nam, ¿e robi¹ to dla ich dobra. Dlatego koniecznie trzeba
powyrzucaæ z kó³ ³owieckich intruzów, którzy wypieraj¹ myœliwych z
powo³ania. Podobnie, jak czyni¹ to gatunki zwierz¹t inwazyjnych (intruzi),
wypieraj¹ce rdzenne gatunki naszej fauny. Odstrza³ gatunków obcych
takich jak: norka amerykañska, jenot, szop pracz, jest konieczny, bo
przecie¿ stanowi¹ one istotne zagro¿enie dla œrodowiska, przyczyniaj¹c
siê do zaniku ró¿norodnoœci biologicznej w polskiej faunie. Dotyczy to
równie¿ wa³êsaj¹cych siê z dala od zabudowañ zdzicza³ych psów i kotów.
Natomiast co do odstrza³ów sanitarnych i redukuj¹cych pog³owie np.
zwierzyny p³owej, lisów czy bobrów, mój stosunek jest ambiwalentny.

Koñcz¹c muszê jednak napisaæ, ¿e dla mnie cz³owiek, który zabija nie
z g³odu, lecz dla przyjemnoœci lub chêci sprawdzenia siê, to barbarzyñca.

Œmiech mnie ogarnia, kiedy s³yszê has³o w rodzaju "Myœlistwo, jako
jedna z form ochrony przyrody", bo wszyscy wiemy, ¿e has³o to jest
przykrywk¹ dla krwawego hobby, jakiemu oddaj¹ siê liczne rzesze
"ochroniarzy przyrody". Taka manipulacja s³owna stosowana jest, na
co dzieñ. Proszê zauwa¿yæ, ¿e myœliwy podczas publicznego
wyst¹pienia nie powie "zabi³em", lecz u¿yje formy "odes³a³em do krainy
wiecznych ³owów", niby to samo, ale jak brzmi. A ca³a ta szopka s³owna
ma na celu unikniêcie s³owa - odebra³em ¿ycie.
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Ca³a poñczoszarnia opiera³a siê na pracy kobiet, czyli dziewiarek,
które stanowi³y wiêkszoœæ za³ogi. Czêœæ z nich ju¿ wymieni³em w
pierwszej czêœci tekstu. Dalsze przeze mnie ustalone to miêdzy innymi:
Albina Alarkiewicz ,Maria Banasiak, Jadwiga Baranowska, Maria
Bartoszewska, Anna Beciñska, Wanda Bielawska, Adela Cencelak,
Edyta Chiniewicz, W³adys³awa Chmielewska, Zofia Chudzik , Krystyna
Czepelewska, £ucja Czerniewska, Halina Dworzañska ,Halina Falicka,
Helena Filozof, Maria Frontczak, Stanis³awa Gasiñska, Janina
Grajczakówna, Janina Guntkowska, W³adys³awa Ha³asiewicz, Irena
Jab³oñska, Barbara Jasiñska, Danuta Józewczyk, £ucja Józefowska,
Antonina Kaczmarek, Janina Kamiñska, Teresa Kaniewska, Daniela
Kasperska, Janina Kaszuba, Danuta Koczo³owska, Pelagia
Ko³odziejska, Anna Kot, Krystyna Kozarczuk, Weronika Krawczyk,
Janina Krawczyñska, Natalia Król, Helena Krzy¿aniak, Apolonia
Kubis, Helena Lachowska, Halina Lewiñska, Wanda Malinowska,
Kazimiera Matuszewska, Krystyna Mielczarek, Helena Migdajska,
W³adys³awa Miko³ajewska, Marianna Mróz, Janina Nawrocka,
Stefania Nawrocka, Zofia Nowakowska, Janina Ociepka, Józefa Pac,
Kazimiera Papie¿ , Miros³awa Pawelec, Jania Pietrzak, Jadwiga
Pietrzykowska, Stanis³awa Pasiecka, Franciszka Ratajczak , Janina
Szmidt, Janina Smo³a, Jadwiga Smusz, Teodora Sobkowiak, Maria
Stawicka, El¿bieta Szczepaniak, W³adys³awa Szymczak, Joanna
Tr¹kowska, Frañciszka Tuszyñska, Leokadia Tybora, Janina
Wardziñska, Eugenia Wierzbicka , Krystyna Winiarek, Zofia Wojtysiak,
Wac³awa Zdunkiewicz, Józefa ¯ukowska.

Na innych stanowiskach fizycznych ustali³em zatrudnienie
nastêpuj¹cych osób: Willy Burtlen (Niemiec), W³odzimierz Peresada,
Stefan Kaczor, Marian Matuszczak - mechanicy maszynowi, Henryk
Stachowiak - smarownik, W³adys³aw Strzelbicki - kowal, Anatol Janual
- elektromonter, Ryszard Kiwiciñski - palacz c.o, Nikodem Dulas,
Franciszek Gronowski, Stanis³aw Wróblewski - stolarze, Czes³aw
Wiœniewski, Stefan Jakubowski, Aleksander Sk³adanowski -
wartownicy fabryczni, Tadeusz Bujwid, Boles³aw Fedorowicz, Marian
Kopeæ, Mieczys³aw Seroka, Zdzis³aw Wachowicz, Stanis³awa ̄ mudzin,

Adek Leda
Poñczoszarnia

dokoñczenie z numeru 4/2019
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Kazimierz Ostrowski (instruktor ppo¿) - ochrona przeciwpo¿arowa.
Pracownicy umys³owi (bez kierowników) to miêdzy innymi:

A.Wroc³awski, Jolanta Madaj, Antoni Domañ - kadry, Janina
Kurkowiak - kasjerka, Erwin ¯abiñski - ksiêgowy, Kazimierz Kogut -
magazynier, Wanda BreŸna - sekretarka, Maria Dobrzejewska,
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Hy¿ówna, Ewa Wicherska - biuralistki.
Przekrój wykszta³cenia kierownictwa i pracowników umys³owych

waha³ od 2-3 klasy gimnazjum, rzadziej liceum, szko³a handlowa,
mechaniczna, w³ókiennicza, nie zawsze ukoñczone. Jedna osoba
zaliczy³a trzy lata studiów polonistycznych. Zdarza³o siê, ¿e na
stanowiskach pracowników umys³owych zatrudniane by³y z awansu
spo³ecznego kobiety z podstawowym wykszta³ceniem. Wiêkszoœæ za³ogi
mia³a od 2 do 6 klas podstawówki, dwie osoby uczêszcza³y na kurs dla
analfabetów. Poziom wiedzy ogólnej - niezale¿nie od wykszta³cenia -
by³ ró¿ny i zale¿a³ od regionu pochodzenia i œrodowiska.

Poni¿ej “kwiatki” z personalnych teczek, czyli fragmenty podañ,
¿yciorysów i innych dokumentów w pisowni oryginalnej:

Proszê upszejmie o
przyjecie mnie do
pracy gdy¿ pragnê
swym wk³adem
przyczyniæ siê do
odbudowy naszej
Polski Ludowej i
szyprzej realizacji
Planu 6-letniego.
Pragnê pracowaæ a
¿eby przyczyniæ siê dla
odbudowy ojczyzny nie
zale¿nie od tego swoj¹
prac¹ chcia³aby sie
przyczniæ do
wykonania planu 6-
letniego.

Proœbê m¹ motywuje
tym i¿ w ten sposób
chcem siê przyczynic
do odbudowy kraju i ta

Zdjêcia na poprzedniej stronie:
Odnalezione zdjêcia pracowników FPiS, rzêdami od lewej:
1. J. Baranowska, A. Gibaszek, J. Kaszuba, W. Miko³ajewska,
2. S. Nawrocka, J. Pac, N. Pawelec, L. Sarmunlejno,
3. Szmitkówna, F. Tuszyñska, J. Tr¹kowska, J. Wardziñska,
4. NN, NN, J. ¯ukowska, E. ¯abiñski.
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praca najlepiej mi odpowiada postaram siê wywi¹zaæ ze swych
obowi¹zków ku zadowoleniu kierownictwa z chwil¹ powierzenia mi
powy¿szej pracy. Pragnê prac¹ sw¹ przyczyniæ sie do odbudowy Polski
Ludowej.

Wierzê i mam nadziejê, ¿e na nowym naszym etapie budowy zrêbów
socjalizmu nie zabraknie pracy dla wszystkich, którzy chc¹ do³o¿yæ
cegie³kê do tej budowy.

zwolniona ze skutkiem natychmiastowym z dniem 27. sierpnia 49 r.
Powód zwolnienia lekcewarzenie dzia³aloœci kierownictwa oraz
reakcyjne podejœcie do zagadnieñ produkcji

Przy niniejszym skadam rezygnacje z pracy, któr¹ rozpoczê³am z
dniem 1.XII.51 r. Po przepracowaniu 7 - miu dni nie mog³am daæ
sobie radê, gdy¿ mam 14 - cie lat i mam s³abe zdrowie.

Niektóre charakterystyki wystawione w tym czasie pracownikom:
Ob. T. Anna pracuje w Fabryce od 1945 r. Jako pracownica fizyczna.

Nale¿y do organizacji spo³ecznych jak: TPPR, TP¯, Zw. Zaw. W którym
pe³ni funkcje mê¿a zaufania. Pracuje na oddziele maszynowym jako
dziewiarka, gdzie przoduje w swojej pracy zawodowej i wywi¹zuje siê z
na³o¿onych jej obowi¹zków. 8-go marca 1950 r. otrzyma³a dyplom uznania
za pracê zawodow¹ i spo³eczn¹. Swoj¹ postaw¹ i wyrobieniem spo³ecznym
zas³uguje na wyró¿nienie. Jest z pochodzenia rzemieœliniczego. Sylwetka
przedstawia siê dodatnio.

Ob. M. Kazimiera ur.3.4.1920 r. Pracuje w naszej fabryce od
dnia2.12.1947 r. W charakterze prasowaczki. Ojciec jej mia³ w³asny
wiatrak. Po œmierci ojca matka pracowa³a fizycznie. Wpracy zawodowej
jest pilna, dok³adna, kole¿eñska i zdyscyplinowana. Nale¿y do PZPR.
i do wszystkich organizacji znajduj¹cych siê na naszym Zak³adzie.
Jest przewodnicz¹c¹ Rady Zak³adowej. Spo³ecznie udziela siê, na
szkolenie ideologiczne uczêszcza. Sylwetka moralna - bez zarzutu.

Ob. M .Irena ur. Dnia 3.6.1927 r. Pracuje w fabryce od dnia 12.1.1948.
w charakterze dziwiarki. W pracy zawodowej wykazuje pilnoœæ,
pracowitoœæ, kole¿eñskoœæ i dok³adnoœæ. Ojciec jej by³ œredniorolnym
ch³opem. Nale¿y do SMP. Na szkolenie nie uczêszcza, spo³ecznie nie
udziela siê. Uœwiadomienie - ¿adne. Sylwetka moralna - bez zarzutu

Wanda ur. 29.XI.1916r. w Rydze pochodzenie intyligent pracuj¹cy
zatrudniona na stanowisku sekretarki. Ukoñczy³a 3 klasy gimnazjum.
Zawód wyuczony dziewiarka . Od 1939 do 1946 pracowa³a dorywczo w
miejscowoœci Lida. 1946 przyjecha³a do Gubina, 1947r. Zaczê³a pracowaæ
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w F-ce poñczoch i skarpet w charakterze dziewiarki nastêpnie
przeniesiona do biura i jest zatrudniona jako sekretarka do chwili obecnej.
W pracy zawodowej jest obowi¹zkowa i zdyscyplinowana. Posiada du¿e
braki ale po przeszkoleniu politycznym i zawodowym bêdzie z niej korzyœæ,
jest cz³onkiem P.Z.P.R od dnia 15.XII.1948r. Nale¿y do Ligi Kobiet, T.P.P.R,
P.C.K  Stan cywilny mê¿atka, nie mieszka z mê¿em posiada na utrzymaniu
matkê i 2 dzieci, prowadzenie moralne bez zastrzerzeñ.

Krótko w FPi S zatrudniana by³a w charakterze pracownicy umys³owej aktorka
teatralna Ró¿a Gella-Czerska, pierwsza kierownik artystyczny powstaj¹cego w
1951r. Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, re¿yser "Zemsty” A. Fredry, pierwszej
sztuki wystawionej przez ten teatr w 1951 r. Zainteresowany jej ¿yciorysem
odsy³am do ksi¹¿ki "Gubiñscy Pionierzy" (str. 111-112).

W FPiS dzia³a³y organizacje polityczne i spo³eczne, a mianowicie: Polska
Zjednoczona Partia Robotnicza (do po³¹czenia by³y to Polska Partia
Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna), Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej
(powsta³y z po³¹czenia Organizacji M³odzie¿y Towarzystwa Uniwersytetu
Robotniczego, Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej "Wici" i Zwi¹zku M³odzie¿y
Demokratycznych), Liga kobiet, Liga Lotnicza, Towarzystwo Przyjació³
¯o³nierza i Towarzystwo PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej, Polski Czerwony
Krzy¿. P.O "S³u¿ba Polsce", Ochotnicza Stra¿ Po¿arna i Zwi¹zki Zawodowe.
Wszystkie - w wiêkszym lub mniejszym stopniu - mia³y na celu szerzenie
idei socjalizmu w Polsce.

Okres istnienia poñczoszarni o którym piszê, by³ czasem najwiêkszych
represji spo³eczeñstwa przez organy bezpieczeñstwa, które równie¿ w
tym zak³adzie mia³y swoich ludzi (donosicieli). Kim byli, dlaczego to robili?
Nie docieka³em! I niech tak zostanie.

16 listopada 1919
Kradzie¿ s³oniny - w nocy 26 paŸdziernika z magazynu ¿ywnoœci dokonano

kradzie¿y oko³o 11 centnarów s³oniny i licznych paczek -wk³adek do zup.
Mimo wyznaczonej nagrody w wysokoœci 3 tysiêcy marek nie uda³o siê nic
ustaliæ. W jednym z ogrodów przy Crossenerstrasse znaleziono zakopane
60 funtów s³oniny. Nie wykryto z tym zwi¹zku aresztowanego podejrzanym
o ten czyn. Pewne œlady prowadz¹ do Forst, dok¹d pewnie wiêksza czêœæ
skradzionej s³oniny trafi³a. Policja w Forst prowadzi dalej dochodzenie.

Neisse Echo, 22.11.2019 - tum. Z. Gwizdalski

W dawnym Guben ...
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Ci, co odeszli ...

W tym roku mija szesnaœcie lat od  œmierci
Krystyny GwoŸdziañskiej - wspania³ej
wychowawczyni i przyjaciela braci uczniowskiej,
która swoje ¿ycie zwi¹za³a z Gubinem.

Urodzi³a siê 8 marca w Celinach pow. £uków
(woj. lubelskie). Maj¹c siedemnaœcie lat
ukoñczy³a Liceum Pedagogiczne w Lublinie, sk¹d
zosta³a skierowana do £odzi na roczny kurs dla
nauczycieli szkó³ zawodowych. W nastêpnym
roku  tj. 1952, m¹¿ otrzyma³ przeniesienie do
Gubina, a ona nakaz pracy w szkole w
Komorowie, gdzie jako osiemnastoletnia

dziewczyna zosta³a kierownikiem szko³y podstawowej. PóŸniej przesz³a
do pracy w ksiêgowoœci, by po szeœciu latach  powróciæ ju¿ na sta³e do
pracy w szkolnictwie.

W 1970 roku ukoñczy³a studia na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu i uzyska³a tytu³ magistra historii. Pracowa³a
jako nauczycielka historii w Technikum Rolniczym w Gubinie. W 1973
r. otrzyma³a tytu³ Profesora Szko³y Œredniej. W 1975 roku zosta³a
dyrektorem Szko³y Podstawowej nr 1 w Gubinie i przez kolejne lata,
tj. do 1991 roku, pe³ni³a tê funkcjê. Wspólnie z kadr¹ nauczycielsk¹ i
uczniami by³a animatorem ¿ycia szko³y. Jako "naczelna" boryka³a siê
z tymi samymi problemami, co jej poprzednicy. Najwiêksza bol¹czk¹
by³ zaniedbany od lat, gruntownie nieremontowany, budynek szkolny.
Przeciekaj¹cy dach, ubikacje na podwórzu, ogromne przepe³nienie w
klasach, brak sal lekcyjnych, pracowni, s³abe wyposa¿enie w pomoce
i meble, braki w kadrze pedagogicznej. To wszystko powodowa³o pracê
szko³y na dwie zmiany.

W 1976 roku  rozpocz¹³ siê permanentny remont. Sterty pism trzeba
by³o wysy³aæ, by pozwolono cokolwiek zmieniæ, przebudowaæ, poniewa¿
budynek szkolny uznany by³ za zabytek. Nie mo¿na by³o zmieniæ
wiêŸby dachowej, dobudowaæ piêtra. Pomimo licznych trudnoœci uda³o
siê wyremontowaæ szko³ê, zaadaptowaæ (domek woŸnego) na kuchniê
i sto³ówkê oraz bibliotekê szkoln¹.

Dyrektorowanie przez pani¹ GwoŸdziañsk¹ przypad³o na okres
trudny pod wzglêdem mo¿liwoœci finansowych. O najdrobniejsze

Krystyna GwoŸdziañska
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fundusze trzeba by³o zabiegaæ u w³adz, bo dyrektorzy nie dysponowali
pieniêdzmi. Inne szko³y gubiñskie mia³y trochê wiêcej szczêœcia, bo
za patronów mia³y gubiñskie firmy produkcyjne i ³atwiej im by³o
pozyskaæ fundusze na wycieczki, wyjazdy na letni czy zimowy
wypoczynek dzieci, czy chocia¿by na ró¿ne uroczystoœci szkolne.
Patronem SP 1 by³a jednostka wojskowa - firma bud¿etowa, która
takiej mo¿liwoœci nie posiada³a. By³a za to bardzo serdeczna wspó³praca
w zakresie pomocy np. przy remontach, które wykonywa³o siê we
w³asnym zakresie, si³ami ¿o³nierzy. Wojsko chêtnie pomaga³o tak¿e
przy przewo¿eniu sprzêtu na obozy harcerskie, po¿ycza³o ³ó¿ka,
kuchnie polowe i inny, niezbêdny sprzêt. Mo¿na wiêc by³o obni¿yæ
koszty pobytu dzieci na wakacjach, co dla mniej zamo¿nych rodzin
stanowi³o niema³¹ ulgê. Mo¿e w³aœnie dziêki tej wspó³pracy niektóre
dzieci mog³y gdziekolwiek wyjechaæ.

Ani trudnoœci lokalowe, ani finansowe nie obni¿y³y poziomu
nauczania, jaki szko³a dotychczas reprezentowa³a. Nadal uczniowie
"jedynki" wyró¿niali siê w ró¿nych konkursach, olimpiadach i
turniejach sportowych.

W opinii nauczycieli pracuj¹cych pod kierownictwem Krystyny
GwoŸdziañskiej uchodzi³a Ona za œwietn¹ organizatorkê, osobê, która
zawsze umia³a podj¹æ w³aœciwe decyzje, zawsze wiedzia³a czego chce.
Jako dyrektor budzi³a respekt i to zarówno wœród pracowników, jak i
uczniów. Potrafi³a, jeœli zachodzi³a taka potrzeba, okazaæ wiele ciep³a
i serdecznoœci.

Za czasów jej kadencji w SP 1 nie brakowa³o sytuacji konfliktowych
i problemów wychowawczych z uczniami z rodzin patologicznych,
którym nale¿a³o poœwiêciæ wiêcej uwagi. Czasami wystarczy³a
rozmowa, czasami sankcje w postaci obni¿enia oceny z zachowania.
Zdarza³y siê te¿ sytuacje, ¿e gdy wszystkie te zabiegi zawodzi³y, trzeba
by³o zastosowaæ œrodki bardziej radykalne. Powo³ywano wówczas
Szkoln¹ Komisjê Opiekuñczo - Wychowawcz¹, która mia³a wiêksze
kompetencje i której dzia³ania przynosi³y oczekiwane efekty.

Sukcesy wychowawcze i dydaktyczne -  jak wspomina³a pani
GwoŸdziañska -  by³y zas³ug¹ ca³ego grona pedagogicznego. W latach
1978-1982 by³a radn¹ Miejskiej Rady Narodowej w Gubinie. Za sw¹
wyró¿niaj¹c¹ pracê zosta³a uhonorowana: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi w
1979 r., Odznak¹ "Za Zas³ugi w Rozwoju Województwa Zielono-
górskiego" w 1977 r., Z³ot¹ Odznak¹ Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego, Nagrodami ministra oœwiaty, kuratora oœwiaty, Inspektora
oœwiaty, dyplomami i listami gratulacyjnymi.

W 1991 roku przesz³a na zas³u¿on¹ emeryturê. Zmar³a 23 kwietnia
2014 r. Jest pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.

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

(na podstawie informacji UM Gubin)

Grudzieñ 2019
Bil Stefan l. 80, BreŸny Grzegorz l. 63, Dêbowska Ksawera

l. 96, Dremo Dawid l. 32, Ga³êzyka Andrzej l. 47, Husiew
Stanis³awa l. 98,  Koplin Micha³ l. 73, Koœciuk Roman l. 67,
Milach Krystyna  l. 57, Mucha Barbara l. 63, Rauch Antoni
l. 74, Rydwelski Dariusz l. 44, Steuer Barbara l. 79, Su³ek
Konstanty l. 54.

Styczeñ 2020
Dobrzañski Bogdan  l. 82, Dudek Antonina l. 90, Jaworska

Anna l. 69, K³osowicz S³awomir l. 58, Kroczewska Jadwiga
l. 86, £yszczak Donata l. 67, Malec Bogdan l. 76, M³odawska
Janina l. 90, M³odawski Wies³aw l. 63, Morawska Joanna l.
40, Mulerowicz Boles³aw l. 69, Raczkowski Gerhard l. 78,
Schneider W³odzimierz l. 77, S³omkowski Artur l. 64,
Stawicka Blanka l. 13, Suprunowicz Józefa l. 91, Szmit
Andrzej l. 42, Tatara Maria l. 61, Wosiek Jan l. 88, Wójcicka
Danuta l. 71

Luty 2020
Drobek Tadeusz l. 70,  Heftman Seweryn l. 41,  Kucharski

Kazimierz l. 75,  Kurlak Kazimiera l. 81,  Letkiewicz
Genowefa l. 93, £ojewicz Artur l. 40,  Mietliñski Ireneusz l.
52, Oliniak Danuta l. 63, Stankiewicz Stanis³aw l. 54,
Staszak Waldemar l. 56,  Walczak Kazimierz l. 76, W¹troba
Kamil l. 33.
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Gubin jak ka¿de miasto z d³ug¹ i ró¿norodn¹ histori¹ na swoich
kamienicach czynszowych, budynkach administracyjnych willach i
zwyk³ych domach zachowa³ jeszcze przeró¿ne zdobienia ,na ogó³
secesyjne w postaci sztukaterii, maszkaronów tarcz i kwiatonów a
tak¿e bardzo tajemniczych, trudnych do rozszyfrowania znaków . By³y
ongiœ symbolami zasobnoœci w³aœcicieli domów, mia³y podkreœlaæ ich
spo³eczne pozycje, zwracaæ uwagê na dostojnoœæ mieszczañskiej
spo³ecznoœci. Takie zdobienia szczególnie bogato prezentowane by³y
w epoce secesji, kierunku w sztuce, zw³aszcza zdobniczej u schy³ku
XIX wieku i w pierwszym dziesiêcioleciu minionego stulecia .

Wy¿ywano siê wówczas zw³aszcza w ornamentacjach poprzez bogate
roœlinne i kwiatowe a niekiedy nawet fantazyjne zdobienia okien, bram
, balkonów od parterów a nawet a¿ po poddasza . W czterech odcinkach
zaprezentowaliœmy 16 ró¿norodnych sztukaterii, do dziœ jeszcze
zachowanych na gubiñskich budowlach . Teraz proponujemy jeszcze
kolejny spacer i odkrycie ciekawych zdobieñ domów.

A w przysz³oœci chodz¹c po gubiñskich ulicach, b³¹dz¹c po zau³kach
radzimy nie patrzeæ tylko pod nogi ale czasem podnieœæ wzrok wy¿ej,
a mo¿e wówczas uœmiechnie siê do nas jakaœ odkryta nagle Meduza,

1

2

3

4

Znasz detale swojego miasta? (4)

1. 2.

3. 4.
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mo¿e mrugnie porozumiewawczo starzec znad okna albo szelmowskim
spojrzeniem potraktuje nas dziewczynka z warkoczami. Porównajcie
teraz zdjêci ze swoimi odkryciami a rozwi¹zanie zagadek przyœlijcie
do koñca kwietnia na adres:

Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej, ul. 3-go Maja 2, 66-
620 Gubin, podaj¹c nazwê ulicy i nr budynku. Dla wylosowanego
zwyciêzcy fundujemy nagrodê niespodziankê. W kolejnym numerze
(nr 2/ 2020) znajdziecie odpowiedzi.

Rozwi¹zanie zagadki z numeru 4 (47) 2019:
1. ul. Kresowa 15, g³ówka dziewczêca nad oknem 1-go piêtra

powtórzona dwa razy,
2. ul. Roosevelta 8, karze³ w secesyjnej dekoracji kwiatowej nad

oknem 1-go piêtra,
3. ul. J. D¹browskiego 8, tarcza herbowa z symbolami malarstwa

sztalugowego, wzbogacona dekoracj¹, listn¹ , nad oknem parterowym,
4. ul. J. D¹browskiego 6, wazon kwiatowy w ³uku nad oknem 1-go

piêtra.
Nagrodê - niespodziankê wartoœci 100 z³ otrzymuje Jadwiga

Soloducha. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.
J. KOPEÆ

Do redakcji przyszed³ list ...
 W numerze 3/2019 biuletynu SPZG "Gubin i Okolice" ukaza³o siê

zdjêcie z opisem informuj¹cym, ¿e przedstawia one prace remontowe
przy powstawaniu Wiejskiego Domu Towarowego. I to siê zgadza!
Zdjêcie zrobiono od ul. 3-go Maja. Rozpoznan¹ postaci¹ - pierwsz¹ od
prawej - jest Stefan Krugie³ko, wówczas brygadzista grupy remontowej
Gminnej Spó³dzielni "Samopomoc Ch³opska" w Gubinie. Pochodzi³ z
Poznania, gdzie urodzi³ siê 23 lipca 1916 roku. Do Gubina przyby³ w
1945 roku z ¿on¹ Helen¹ (zm. w 1962 r.) - równie¿ poznaniank¹ - po
II wojnie œwiatowej, któr¹ oboje szczêœliwie przetrwali w rodzinnym
Poznaniu. W Gubinie dochowali siê siedmiorga dzieci. Z zawodu by³
malarzem pokojowym, od dziecka pasjonowa³ siê pi³k¹ no¿n¹ bêd¹c
przed 1939 roku czynnym pi³karzem, a po okupacji niemieckiej - ju¿
w Gubinie - dzia³aczem i sêdzi¹ pi³karskim. Zmar³ w 1986 roku,
pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
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