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Wyhamowa³ nas koronawirus
Epidemia koronawirusa wybuch³a pod koniec grudnia 2019 roku w
chiñskim mieœcie Wuhan. Wirus w zastraszaj¹cym tempie rozprzestrzenia³
siê na œwiecie i dociera³ do kolejnych pañstw, tak¿e w Europie.  Kolejne
ognisko wirusa pojawi³o siê w pó³nocnych W³oszech. Pierwsze przypadki
zara¿enia potwierdzi³y Chorwacja i Austria.

26 lutego 2020 W Biurze Bezpieczeñstwa Narodowego odby³o siê
spotkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem
Morawieckim, ministrem zdrowia £ukaszem Szumowskim i G³ównym
Inspektorem Sanitarnym Jaros³awem Pinkasem na temat bie¿¹cego
stanu przygotowañ pañstwa do walki z koronawirusem. W tym dniu
nie odnotowano ¿adnego wykrytego przypadku zachorowania na skutek
korona wirusa - mówi³ na spotkaniu po po³udniu Prezydent Duda.

Pierwszym pacjentem z potwierdzonym zaka¿eniem wirusa SARS-
CoV-2.- nosicielem koronawirusa w kraju by³ mieszkaniec Cybinki
(lubuskie). Pacjent zosta³ zdiagnozowany jako zaka¿ony 4 marca.
Podró¿owa³ on autokarem z Niemiec - gdzie najprawdo-podobniej
nast¹pi³o zaka¿enie - do Zielonej Góry. Chory 4 marca trafi³ na Oddzia³
ZakaŸny Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w
Zielonej Górze. Zdrowy opuœci³ szpital 20 marca.

Koronawirus poprzestawia³ Polskê, poprzestawia³ ¿ycie w Gubinie.
Poni¿ej przedstawiamy niektóre lokalne notatki (K. Kaciunka z UM i
SPZG), by kiedyœ potomni mogli dowiedzieæ siê, jak by³o wiosn¹ 2020
roku w naszym mieœcie.

- 4 marca - pojawi³ siê pierwszy komunikat przeznaczony dla osób
powracaj¹cych do kraju z rejonów, w których stwierdzono wystêpowanie
koronawirusa. Dla osób podejrzewaj¹cych chorobê w informacji
wskazano numery kontaktowe do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim, Klinicznego Oddzia³u
Chorób ZakaŸnych w Zielonej Górze oraz do Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Kroœnie Odrzañskim;

- 5 marca - w Zachodnim Centrum Medycznym wprowadzono zakaz
odwiedzin hospitalizowanych pacjentów;

- 11 marca - pojawi³ siê komunikat burmistrza skierowany do
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mieszkañców Gubina. "W trosce o zdrowie
Pañstwa oraz pracowników Urzêdu
Miejskiego w Gubinie, prosimy o rozwa¿enie
mo¿liwoœci ograniczenia osobistego
za³atwiania spraw i procedowanie ich w

W nocy z 14 na 15 marca. Wstrzymano ruch graniczny...

Hania têskni za przedszkolem.

fot. Facebook
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formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, a tak¿e
dokonywanie wp³at za pomoc¹ bankowoœci elektro-nicznej".

- 11 marca - Decyzj¹ Mini-sterstwa Edukacji Narodowej, w zwi¹zku
z koronawirusem ¿³obek, przedszkola oraz szko³y w Gubinie zosta³y
zamkniête od czwartku 12 marca do œrody 25 marca. Jedynie 12 i 13
marca rodzice mogli przyprowadzaæ dzieci do szkó³ podstawowych,
przedszkoli i ¿³obków, ale nie odbywa³y siê lekcje i zajêcia. Nauczyciele
sprawowali nad dzieæmi tylko opiekê. Ponadto wstrzymano zajêcia w
Gubiñskim Domu Kultury (od 11 do 27 marca) oraz na œwietlicy
opiekuñczo-wychowawczej przy ul. Gdañskiej. Nakazano tak¿e
zamkniêcie prywatnego ¿³obka "Bajka" oraz, na mocy zarz¹dzenia
wojewody, placówki wsparcia dziennego, centra integracji spo³ecznej,
kluby integracji spo³ecznej, dzienne domy i kluby seniora, œrodowiskowe
domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajêciowej. (Na tamtym etapie
podawano daty koñcowe zamkniêcia placówek, nikt nie spodziewa³
siê, ¿e tyle potrwa utrzymywanie obostrzeñ);

- 12 marca - Miejski Oœrodek Sportu og³osi³, ¿e od 14 marca kryta
p³ywalnia zostaje zamkniêta (do odwo³ania);

- 13 marca - poinformowano, ¿e wprowadza siê ograniczenia w
gubiñskiej komunikacji miejskiej od 16 marca, która obs³ugiwa³a
podró¿nych wed³ug rozk³adu, bez autobusów szkolnych;

- 13 marca - podano informacjê, ¿e w zwi¹zku z trwaj¹c¹ rekrutacj¹
do ¯³obka Miejskiego, na budynku placówki (przy ul. Rac³awickiej 2)
umieszczono specjaln¹ skrzynkê podawcz¹. Wszyscy zainteresowani
rodzice i opiekunowie mogli wrzucaæ do niej wymagane w procesie
rekrutacji formularze. By³o to spowodowane zamkniêciem ¿³obka;

- 13 marca - pojawi³ siê kolejny komunikat Burmistrza Gubina,
który wprowadza³ nowe warunki pracy w Urzêdzie Miejskim od 16
marca 2020 r. "Z uwagi na zagro¿enie zaka¿eniem koronawirusem, w
trosce o zdrowie interesantów i pracowników wprowadzamy
ograniczenia kontaktów osobistych z pracownikami Urzêdu Miejskiego
w Gubinie. Taki stan bêdzie obowi¹zywa³ od poniedzia³ku (16 marca
2020 r.) do odwo³ania. W celu za³atwienia spraw prosimy o kontakt
mailowy, telefoniczny lub za poœrednictwem platformy EPUAP. Liczymy
na Pañstwa wyrozumia³oœæ. Dzia³ania podejmujemy w trosce o
Pañstwa zdrowie. ZASADY: a) w holu Urzêdu Miejskiego wystawione
zostan¹ sto³y, druki obowi¹zuj¹cych formularzy oraz skrzynka, do
której bêdzie mo¿na wrzuciæ wype³niony dokument, b) Urz¹d Stanu
Cywilnego bêdzie wydawa³ jedynie akty zgonu - w celu za³atwienia
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sprawy proszê kontaktowaæ siê telefonicznie pod numerem telefonu:
68 455 81 40, c) w œlubach udzielanych w Urzêdzie Stanu Cywilnego
w Gubinie udzia³ bêdzie mog³a wzi¹æ ograniczona liczba osób (pañstwo
m³odzi, œwiadkowie i rodzice), d) kasa Urzêdu Miejskiego w Gubinie
zostaje zamkniêta. Przypominany, ¿e wp³at mo¿na dokonywaæ za
poœrednictwem bankowoœci elektronicznej, na rachunki bankowe
wskazane w posiadanych dokumentach lub umieszczonych na stronie
internetowej urzêdu, e) odwo³ane zostaj¹ poniedzia³kowe osobiste
przyjêcia petentów przez Burmistrza, e) w sprawach niecierpi¹cych
zw³oki proszê kontaktowaæ siê telefonicznie z pracownikiem
odpowiedzialnym za dan¹ sprawê".

- 13 marca - Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i
Administracji wprowadzi³o zamkniêcie granic w nocy z 14 na 15 marca.
Na pocz¹tek na 10 dni, ale z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia. W efekcie
oznacza³o to zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców. Polscy
obywatele wracaj¹cy do kraju, po przekroczeniu granicy, musieli poddaæ
siê 14-dniowej kwarantannie. Wyj¹tek stanowi³y osoby z obszarów
przygranicznych, które mieszkaj¹ w Polsce, ale pracuj¹ na co dzieñ w
kraju s¹siednim. Zawieszono miêdzynarodowe po³¹czenia osobowe
lotnicze i kolejowe. Zakazano zbiorowych zgromadzeñ powy¿ej 50-ciu
osób, dotyczy to zarówno manifestacji, zgromadzeñ w celach
rozrywkowych, jak i praktyk religijnych.

- 14 marca - ograniczono dzia³alnoœæ galerii handlowych, w tym
gubiñskiego Hosso, na terenie której mog³y dzia³aæ jedynie sklepy
spo¿ywcze, drogerie, apteki, pralnie, gastronomia (wynos lub dowóz) i
placówki bankowe.

- 14 marca - ograniczono dzia³alnoœæ punktów gastronomicznych
takich jak restauracje, kawiarnie, puby, bary i kasyna (punkty te mog³y
prowadziæ dzia³alnoœæ tylko w formie "na wynos" i "na dowóz").

- 15 marca - przejœcie graniczne w Gubinie zosta³o zamkniête dla
ruchu samochodowego, a otwarte zosta³o wy³¹cznie dla Polaków
poruszaj¹cych siê pieszo. By³o to spowodowane wy³¹czeniem z
kwarantanny mieszkañców regionów przygranicznych, którzy pracuj¹
w Niemczech. Niestety, zgodnie z decyzj¹ rz¹du najbli¿sze przejœcie
graniczne dla ruchu samochodowego zlokalizowano w Olszynie i
Œwiecku, gdy¿ Gubinek te¿ zosta³ zamkniêty. Wszystkie pobliskie
przejœcia (piesze, rowerowe i samochodowe) by³y pilnowane przez
funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej, Policji i ¿o³nierzy.

- 16 marca - Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej zawiesi³o
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funkcjonowanie Izby Muzealnej i biura. Pozosta³ kontakt telefoniczny
z cz³onkami zarz¹du.

- 17 marca - samorz¹d zorganizowa³ akcjê "Zakupy i leki dla
seniorów" - "W tym trudnym czasie, musimy siê wspieraæ, a szczególnie
zadbaæ o naszych seniorów jako grupê najwiêkszego ryzyka. Dla
zdrowia i bezpieczeñstwa osób starszych, samotnych lub z
niepe³nosprawnoœciami mieszkaj¹cych w Gubinie niezwykle wa¿ne
jest wsparcie rodzin, s¹siadów i znajomych. Dla tych, którzy nie mog¹
liczyæ na tak¹ opiekê, uruchamiamy specjaln¹ akcjê pomocy. W ten
sposób chcemy uchroniæ takich mieszkañców przed koniecznoœci¹
wychodzenia z domów. Z takiej pomocy mog¹ skorzystaæ osoby samotne,
które w obecnej sytuacji nie mog¹ liczyæ na pomoc rodziny lub s¹siadów.
W ramach akcji zorganizowanej przez Urz¹d Miejski w Gubinie
wykonywane bêd¹ podstawowe zakupy oraz pomoc w za³atwieniu i
realizacji recepty na leki. Wszystkich zainteresowanych prosimy o
kontakt z koordynatorem akcji pod numerem telefonu: 68 455 81 30.
Co najwa¿niejsze! dla zapewnienia bezpieczeñstwa ka¿da us³uga bêdzie
skoordynowana w ten sposób, ¿e ¿aden wolontariusz nie zapuka do
domu seniora, jeœli starsza osoba nie zg³osi wczeœniej przez telefon
zapotrzebowania na us³ugê. Je¿eli nie zg³asza³eœ zapotrzebowania na
pomoc i nie rozmawia³eœ telefonicznie z koordynatorem nie otwieraj
osobom podaj¹cym siê za wolontariuszy drzwi! Jeœli znasz samotn¹
starsz¹ osobê, która nie ma rodziny lub s¹siadów, którzy mogliby j¹
wyrêczyæ, to podaj jej ten numer telefonu - 68 455 81 30. Ponadto jeœli
sam masz chêæ pomóc osobom starszym w zakupach to ten numer jest
równie¿ dla Ciebie."

- 17 marca - miasto Guben wyznaczy³o specjalne parkingi
przeznaczone dla samochodów Polaków pracuj¹cych w Niemczech
("Kirchplatz" przy ul. Kirchstraße);

- 17 marca - przejœcie graniczne Gubin-Guben na mocy
rozporz¹dzenia Ministra MSWiA zosta³o dopuszczone do ruchu
samochodów osobowych do 3,5 tony;

- 17 marca - Burmistrz Guben Fred Mahro - poda³, ¿e przygranicznym
mieœcie zanotowano pierwszy przypadek koronawirusa;

- 18 marca - lokalny samorz¹d zacz¹³ promowaæ gubiñskie punkty



8  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

gastronomiczne, których dzia³alnoœæ zosta³a mocno ograniczona
"Obecna sytuacja z jednej strony wielu z nas zmusza do pozostania w
domu, a z drugiej jest bardzo trudna zw³aszcza dla podmiotów
gospodarczych, które musia³y zamkn¹æ lub ograniczyæ swoj¹
dzia³alnoœæ. Dobrym rozwi¹zaniem jest skorzystanie z lokalnych
przedsiêbiorstw gastronomicznych, które oferuj¹ jedzenie na dowóz
lub na wynos."

- 18 marca - Informacja z ZUS o mo¿liwoœci odroczenia o 3 miesi¹ce
terminu p³atnoœci sk³adek za czas od lutego do kwietnia i zawieszenie
na 3 miesi¹ce umów z ZUS, w których termin p³atnoœci rat b¹dŸ
odroczonych sk³adek przypada na okres pomiêdzy marcem, a majem.

- 20 marca - pierwsza informacja o planowanym wsparciu dla
przedsiêbiorców. "Burmistrz wraz z radnymi miejskimi opracowuje
pakiet pomocy dla lokalnych przedsiêbiorców, którzy w obecnej sytuacji
s¹ nara¿eni na straty lub musieli zawiesiæ prowadzenie swojej
dzia³alnoœci gospodarczej. Ju¿ teraz przedsiêbiorcy mog¹ staraæ siê o
odroczenie luz roz³o¿enie na raty nale¿noœci oraz o umorzenie odsetek
podatkowych. Wnioski bêd¹ rozpatrywane w trybie ordynacji
podatkowej. Ponadto trwaj¹ pracê nad wyd³u¿eniem przys³uguj¹cych
ulg dla handluj¹cych na gubiñskich targowiskach oraz mo¿liwoœci¹
wprowadzenia ulg dla przedsiêbiorców wynajmuj¹cych gminne lokale
i grunty, którzy ze wzglêdu na stan epidemiczny musieli zawiesiæ
swoj¹ dzia³alnoœæ. Pamiêtajmy, ¿e samorz¹d lokalny mo¿e pomóc tylko
w zakresie, w jakim ma kompetencje. Ponadto wci¹¿ czekamy na
rozwi¹zania rz¹dowe zapowiedziane w specustawie tzw. "tarczy
antykryzysowej"."

- 21 marca - burmistrza wystosowa³ do mieszkañców apel o pozostanie
w domach.

- 24 marca - sieæ sklepów Tesco wprowadzi³a specjalne godziny
zakupów dla seniorów. (9:00 - 10:00, póŸnie wprowadzi³y to inne sklepy
podaj¹c godziny: 10-12). W wyznaczonych godzinach seniorzy mog¹
liczyæ na wsparcie obs³ugi sklepów oraz pierwszeñstwo w kolejkach
do kas.

- 24 marca - rz¹d wprowadzi³ ograniczenie przemieszczania siê za
wyj¹tkiem: drogi z i do pracy, wolontariatu w walce z koronawirusem
i niezbêdnych spraw ¿ycia codziennego;

- 25 marca - dyrektor Gubiñskiego Domu Kultury Janusz Gajda
wspólnie z Burmistrzem Gubina podjêli decyzjê o odwo³aniu 59. Wiosny
Nad Nys¹, która zaplanowana zosta³a jako wspólne polsko-niemieckie
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przedsiêwziêcie odbywaj¹ce siê w dniach 15-17 maja br. Decyzja
podyktowana jest wci¹¿ rozwijaj¹c¹ siê sytuacj¹ epidemiczn¹ w Polsce;

- 26 na 27 marca 2020 r. zaczê³y obowi¹zywaæ nowe ograniczenia w
przekraczaniu granic, które dotknê³y Polaków na co dzieñ pracuj¹cych
w Niemczech. W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zosta³y kolejne ograniczenia
w przekraczaniu granicy pañstwowej. Dotyczy³y one bêd¹ osób, które
mieszkaj¹ w Polsce, b¹dŸ w kraju s¹siednim, ale pracuj¹ na co dzieñ
w drugim kraju i do tej pory przekracza³y granicê regularnie.
Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mog³y przekraczaæ
granice i nie by³y objête 14-dniow¹ kwarantann¹. Podstaw¹ do tego
by³y dokumenty potwierdzaj¹ce zatrudnienie po drugiej stronie granicy.
Pocz¹wszy od 27 marca 2020 r. 14-dniow¹ obowi¹zkow¹ kwarantann¹
objête zosta³y równie¿ osoby przekraczaj¹ce granice, na co dzieñ
pracuj¹ce w pañstwie s¹siednim." Wyj¹tkiem objêci zostali kierowcy
wykonuj¹cy przewóz drogowy;

- 1 kwietnia - polski rz¹d wprowadzi³ kolejne ograniczenia w zwi¹zku
z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwo³ania ka¿da osoba do 18
roku ¿ycia z domu mog³a wyjœæ tylko pod opiek¹ doros³ego opiekuna,
a parki, bulwary, czy pla¿e zosta³y zamkniête. Za z³amanie zakazów
grozi³a kara od 5 do nawet 30 tys. z³. Oprócz tego zmieniono zasady
robienia zakupów w sklepach stacjonarnych (limity osób na m2), poczcie
i zawieszono dzia³alnoœæ salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatua¿y.

- 1 kwietnia - opublikowano pierwsze szczegó³y dotycz¹ce rz¹dowej
"Tarczy Antykryzysowej",

- 3 kwietnia - W zwi¹zku ze stanem epidemii od 3 kwietnia do 11
kwietnia Lasy Pañstwowe wprowadzi³y tymczasowy zakaz wstêpu do
lasu. Stra¿ Leœna egzekwowa³a przestrzeganie tego zakazu.

- 6 kwietnia - Cmentarz Komunalny zosta³ zamkniêty dla
odwiedzaj¹cych groby. "Informujemy, ¿e ze wzglêdu na wprowadzony
w kraju stan epidemii i obowi¹zuj¹ce z tego powodu ograniczenia,
gubiñski cmentarz zostaje zamkniêty do odwo³ania dla osób
odwiedzaj¹cych groby. Zakaz nie dotyczy jedynie uczestnictwa w
obrzêdach zwi¹zanych z pogrzebem. Jednak i tutaj wprowadzono
obostrzenia - w pogrzebie uczestniczyæ mo¿e tylko 5 osób z najbli¿szej
rodziny."

- 7 kwietnia - w zwi¹zku z licznymi proœbami mieszkañców zakaz
dotycz¹cy cmentarza zosta³ zmodyfikowany. "Informujemy, ¿e po
licznych proœbach mieszkañców zdecydowaliœmy siê otworzyæ cmentarz
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komunalny do pi¹tku (10 kwietnia 2020 r.). Jednoczeœnie przekazujemy,
¿e sytuacja w tym miejscu bêdzie stale monitorowana. Jeœli
obowi¹zuj¹ce zasady bezpieczeñstwa bêd¹ przestrzegane - cmentarz
bêdzie otwarty dla odwiedzaj¹cych groby tak¿e po najbli¿szym pi¹tku.
Apelujemy o to, ¿eby odwiedzaj¹c to miejsce wszyscy zachowywali
œrodki ostro¿noœci. Pamiêtajmy o ochronie osobistej, zachowywaniu
bezpiecznej, co najmniej dwumetrowej, odleg³oœci oraz zakazie
gromadzenia siê. Podczas wizyt na cmentarzu, gdzie odwiedzamy
zmar³ych, zachowajmy powagê tego miejsca. Prosimy o to, ¿eby
cmentarz, w tym wymagaj¹cym odpowiedzialnoœci czasie, nie sta³ siê
miejscem rekreacyjnych spacerów i spotkañ towarzyskich."

- 7 kwietnia - napisane na Facebooku przez gubiniankê - cena paliwa:
3.89 z³ (nie w Gubinie, mo¿e Zielonej G. - dop. red.). Szko³y zamkniête.
Zakaz zbiorowisk (max. 2 osoby). Chodzimy w rêkawiczkach i
maseczkach. Ograniczona liczba kupuj¹cych w sklepie. Czekamy w
kolejkach na dworze by wejœæ. Odwo³ane imprezy, koncerty. Restauracje,
teatry, kluby zamkniête. Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamkniête.
Imprezy rodzinne, wesela odwo³ane. Max 5 osób na pogrzebie.
Zamkniête place zabaw. Praca urzêdów ograniczona. Zakaz
wchodzenia do lasu! Brakuje maseczek, rêkawiczek. Brakuje
respiratorów w szpitalach. Granice pañstwa zamkniête. Loty odwo³ane.
Policja patroluje ulice. M³odzie¿ do lat 18 nie mo¿e przebywaæ na
ulicach. Rzeczywistoœæ zmieni³a siê z dnia na dzieñ. Boimy siê o
przysz³oœæ, o to ile to potrwa. Nieustanne informacje dotycz¹ce nowych
zaka¿eñ i zgonów. Jurek Owsiak i WOŒP wspiera walkê z COVID-19.
Organizujemy zbiórki by wspieraæ lokalne szpitale. Politycy k³óc¹ siê
o wybory prezydenckie. Umieraj¹ ludzie. ̄ yjemy w izolacji. Na dworze
wiosna, któr¹ ogl¹damy przez szybê okna;

- 9 kwietnia - rz¹d wprowadzi³ kolejne ograniczenia. Od 16 kwietnia
2020 roku wprowadzony zosta³ obowi¹zek zas³aniania ust i nosa.
Ka¿da osoba w miejscu publicznym bêdzie musia³a nosiæ maseczkê,
szalik czy chustkê, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowi¹zek
dotyczy wszystkich, którzy znajduj¹ siê na ulicach, w urzêdach,
sklepach czy miejscach œwiadczenia us³ug oraz zak³adach pracy. Do
niedzieli 26 kwietnia nadal obowi¹zuje zamkniêcie szkó³ i uczelni,
przedszkoli i ¿³obków, zamkniêcie pasa¿erskiego ruchu lotniczego oraz
zamkniêcie miêdzynarodowego ruchu kolejowego. Terminy egzaminu
ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego zosta³y przesuniête. Zakaz
zgromadzeñ i imprez masowych obowi¹zuje do odwo³ania. Do niedzieli
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19 kwietnia 2020 r.
obowi¹zuj¹ nadal
ograniczenia w
przemieszczaniu siê, zakaz
wychodzenia na ulicê
nieletnich bez opieki
doros³ego, ograniczenia w
wydarzeniach o charakterze
religijnych - w koœcio³ach
mo¿e przebywaæ maksymalnie
5 osób. Zasada obowi¹zuje
równie¿ w œwiêta Wielkiej
Nocy! Ograniczenia w
funkcjonowaniu galerii
handlowych i
wielkopowierzchniowych
sklepów budowlanych, zasady
w poruszaniu siê przy pomocy
komunikacji publicznej i
samochodami wiêkszymi ni¿
9-osobowe, zawieszenie

dzia³alnoœci zak³adów fryzjerskich, kosmetycznych, tatua¿u itd., zakaz
korzystania z parków, lasów, pla¿, bulwarów, promenad i rowerów
miejskich, zamkniêcie restauracji, ograniczenia dotycz¹ce liczby osób
w sklepach, na targach i na poczcie oraz ograniczenia w dzia³alnoœci
instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.). Do niedzieli 3 maja nadal
obowi¹zuje zamkniêcie granic i obowi¹zkowa kwarantanna dla osób
przekraczaj¹cych granicê z Polsk¹. W zwi¹zku z nakazem noszenia
maseczek ochronnych lokalny samorz¹d zakupi³ 5.000 maseczek
ochronnych, które rozdawane by³y w godzinach zakupów dla seniorów
(10 - 12) pod najwiêkszymi gubiñskimi sklepami. Ponadto samorz¹d
zakupi³ materia³y potrzebne do produkcji maseczek przez osoby
prywatne.

- 14 kwietnia - Gubiñska Fala Pomagania - to kolejna akcja,
dotycz¹ca koronawirusa w regionie. Zaczê³a siê od pani Justyny Cal-
Chrobak, która wraz z córk¹ szyje maseczki ochronne. Podczas kilku
dni wytê¿onej pracy uda³o im siê zrobiæ a¿ 500 maseczek, które rozdaj¹
mieszkañcom. Podczas pierwszego rozdawania przed marketem zebra³
siê t³um mieszkañców. Ka¿dy chcia³ maseczkê.

fot. Facebook
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- 14 kwietnia - Gubiñska Fala Pomagania - to kolejna akcja,
dotycz¹ca koronawirusa w regionie. Zaczê³a siê od pani Justyny Cal-
Chrobak, która wraz z córk¹ szyje maseczki ochronne. Podczas kilku
dni wytê¿onej pracy uda³o im siê zrobiæ a¿ 500 maseczek, które rozdaj¹
mieszkañcom. Podczas pierwszego rozdawania przed marketem zebra³
siê t³um mieszkañców. Ka¿dy chcia³ maseczkê.

- 16 kwietnia - od dziœ obowi¹zuje nakaz noszenia maseczek
higienicznych przez wszystkie osoby wychodz¹ce z domu. Ceny maseczek
rosn¹ do niebotycznych cen. Maseczka higieniczna jednorazowego
u¿ytku kosztuj¹ca w gubiñskiej aptece w grudniu 1,20 teraz dochodzi
do 5 z³. Apteka Pod Baszt¹ sprzedaje je po 4,50 z³. Maseczki
wielokrotnego u¿ytku osi¹gaj¹ ceny dochodz¹ce do 8 i wiêcej z³otych.
Ró¿ne inicjatywy sprawiaj¹, ¿e maseczek przybywa (na szczêœcie) w
nienotowanym do tej pory tempie. Od skrajnej posuchy (miesi¹c temu)
powoli zmierzamy do "klêski urodzaju". Póki co rêkawiczki ochronne
s¹ na wagê z³ota.

- 17 kwietnia - przekazano informacje o pomocy dla przedsiêbiorców.
Jaka jest propozycja naszego miasta? - Po pierwsze rozwa¿amy pomoc
dla prowadz¹cych dzia³alnoœæ w bran¿ach najbardziej dotkniêtych
aktualn¹ sytuacj¹ - t³umaczy burmistrz Bart³omiej Bartczak. - Mowa
o bran¿ach wskazanych w rozporz¹dzeniach Ministra Zdrowia, gdzie
dzia³alnoœæ zosta³a ograniczona do zera, czyli przede wszystkim w
gastronomii, hotelarstwie, salonach urody - zak³ady fryzjerskie,
kosmetyczne i pracownie tatua¿u oraz us³ugach zwi¹zanych z rekreacj¹
i sportem. Oznacza to, ¿e przedsiêbiorcy, których dzia³alnoœæ kwalifikuje
siê do jednej z tych grup, bêd¹ mogli sk³adaæ wnioski o zwolnienie z
podatku od nieruchomoœci wykorzystywanych do prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej. Ponadto wszyscy podatnicy mog¹ ubiegaæ
siê o odroczenie terminu p³atnoœci podatku lub o roz³o¿enie powsta³ej
zaleg³oœci na raty lub umorzenie powsta³ych od nale¿noœci podatkowych
odsetek. - W przypadku obu targowisk miejskich stawka najmu zostaje
obni¿ona do kwoty 1 z³ brutto za 1 m2 za maj - dodaje Justyna
Karpisiak, zastêpca burmistrza miasta. - W kwietniu stawka zosta³a
obni¿ona do 30% pierwotnej wartoœci. Jeœli chodzi o op³atê roczn¹ z
tytu³u u¿ytkowania wieczystego bêdzie ona p³atna do 30 czerwca, a
nie do 31 marca. Równie¿ op³ata za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoœci mo¿e byæ wniesiona do koñca czerwca.
Pamiêtajmy, ¿e samorz¹d lokalny nie otrzyma³ z bud¿etu pañstwa
¿adnych œrodków na pomoc przedsiêbiorcom, co oznacza, ¿e takie
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wsparcie z pewnoœci¹ prze³o¿y siê na zmiany w bud¿ecie miasta. W
efekcie mo¿e to oznaczaæ szukanie oszczêdnoœci i rezygnowanie z
niektórych inwestycji. Wiêcej informacji podamy po wprowadzeniu w
¿ycie opisywanych przepisów."

- 18 kwietnia - na koncie Facebook Gubiñska Fala Pomagania
czytamy: Kochani. Czas podziêkowañ i podsumowañ. Przed nami
kolejny dzieñ pracy dla Was. Od wczorajszego postu mamy u¿yczone
dla akcji 3 maszyny z Gubina, 1 z Guben i 1 z Zielonej Góry. Bardzo
dziêkujemy. W tym miejscu chcia³abym równie¿ podziêkowaæ naszym
rodzinom które pomagaj¹ nam w pe³nieniu misji i cierpliwie dziel¹
swój czas na to abyœmy mog³y szyæ maseczki. Ka¿da z nas
zaanga¿owana w trud wolontariatu ma te¿ mniej czasu dla siebie.
Czas odpoczynku dzielimy na dzieci, porz¹dki i gotowanie. Jest to
poœwiêcenie godne najszczerszego podziêkowania. Mamy od Was szereg
pochwa³, podziêkowañ... ka¿da taka wypowiedŸ czy gest sprawia, ¿e
mamy ³zy wzruszenia.  Jeszcze raz serdecznie dziêkujê nam i naszym
rodzinom - Ewa Strycharz.

- 20 kwietnia - pierwszy etap luzowania obostrzeñ. Otworzono parki
i lasy oraz zwiêkszono limity osób w sklepach i miejscach kultu.

- 21 kwietnia - pismo burmistrzów Gubina i Guben oraz
Przewodnicz¹cych Polsko-Niemieckiej Komisji Euromiasta Gubin-
Guben skierowane do MSWiA o przywrócenie ruchu granicznego dla
uczniów, pacjentów i pracowników transgranicznych,

- 24 kwietnia - odby³ siê protest przeciwko zamkniêciu granic
zorganizowany przez mieszkañców Euromiasta wzd³u¿ Nysy £u¿yckiej.
Mieszkañcy obu miast spaceruj¹c przy granicy i wzd³u¿ Nysy £u¿yckiej
pokazali, ¿e nie godz¹ siê na wprowadzenie granic. W Gubinie i Guben
w ten sposób protestowa³o kilkaset osób. Wœród nich przedsiêbiorcy,
pracownicy, uczniowie, samorz¹dowcy... jednym zdaniem wszyscy,
którzy chc¹ uregulowania sytuacji mieszkañców regionów
transgranicznych.

-  4 maja - otwarto m.in. galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe.
Oczywiœcie z zachowaniem zasad bezpieczeñstwa. Nadal obowi¹zuje
zasada zachowania odleg³oœci oraz noszenie maseczek w miejscach
publicznych. Od dziœ mo¿na te¿ umawiaæ siê na zabiegi rehabilitacyjne.
Dostêpne s¹ równie¿ niektóre instytucje kultury takie jak muzea, czy
biblioteki. POLSKA - W zwi¹zku z koronawirusem w  Polsce
hospitalizowanych jest 2653 osób. Kwarantann¹ objêtych zosta³o ponad
96 tys. osób, a nadzorem epidemiologicznym ponad 17,7 tys. -
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poinformowa³o w poniedzia³ek Ministerstwo Zdrowia. Wyzdrowia³o
ponad 4 tys. W poniedzia³ek wykryto 244 nowe zaka¿enia
koronawirusem. Zmar³o 5 kolejnych osób. W sumie wirus wykryto u
13 937 osób.

- 8 maja - na sesji Rady Miejskiej przyjêto uchwa³ê gwarantuj¹c¹
pomoc dla przedsiêbiorców.

- 11 maja - od tego dnia us³ugi opiekuñcze œwiadcz¹ wszystkie
miejskie przedszkola, oddzia³y przedszkolne w szko³ach
podstawowych i ¯³obek Miejski. Objête us³ugami opiekuñczymi w
tych placówkach zosta³y dzieci rodziców pracuj¹cych.

- 13 maja - Co najmniej do 14 czerwca trwaæ bêdzie kontrola
graniczna. Rz¹d zdecydowa³ o jej przed³u¿eniu o kolejne 30 dni.
Kontrola graniczna bêdzie prowadzona przez Stra¿ Graniczn¹ wraz
z policjantami, stra¿akami oraz ¿o³nierzami.

- 18 maja - od poniedzia³ku bêdziemy mogli skorzystaæ z us³ug
fryzjera i kosmetyczki, a tak¿e pójœæ do restauracji i kawiarni. W
lokalach nakazano: limit osób w lokalu (na 1 osobê musi przypadaæ
co najmniej 4 m2), dezynfekcjê stolika po ka¿dym kliencie, zachowanie
2 m odleg³oœci miêdzy stolikami. Wa¿ne! Blaty mog¹ byæ odsuniête
od siebie o 1 m pod warunkiem, ¿e stoliki oddzieli siê dodatkowo
przegrodami o wysokoœci minimum 1 m ponad blat stolika,
zachowanie dystansu 1,5 m od goœci siedz¹cych przy osobnych
stolikach. Podwy¿szono limit pasa¿erów w transporcie publicznym.
Zwiêkszono tak¿e limit wiernych w koœcio³ach. Od tej pory na jednego
wiernego przypadaæ powinno 10 m2.

- 23 maja - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Kroœnie Odrzañskim poinformowa³a Starostwo Powiatowe o 3
przypadkach zaka¿enia wirusem COVID-19 na terenie miasta Gubin.
Zaka¿eni trafili do izolatorium w ¯aganiu, a rodzina objêta
kwarantann¹.

- 23 maja - Firma A.Z. Iwaniccy informuje: W zwi¹zku z wykryciem
wœród pracowników 3 przypadków osób zaka¿onych koronawirusem,
firma Iwaniccy zawiesza produkcjê od 25.05.2020. W tym czasie
zostan¹ przeprowadzone badania dla wszystkich pracowników. Ka¿dy
z pracowników zostanie indywidualnie poinformowany o terminie i
miejscu badania. Do czasu otrzymania wyniku prosimy pracowników
o powstrzymanie siê od wszelkich kontaktów z osobami postronnymi
i przebywanie w miejscu zamieszkania. Podczas przestoju w firmie
zostanie przeprowadzona dezynfekcja, aby po otrzymaniu
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negatywnych wyników mo¿na by³o ze spokojem powróciæ do pracy.
Prosimy oczekiwaæ na informacje telefoniczne i dostosowaæ siê do
wytycznych które bêd¹ obowi¹zywa³y podczas badania.

- 25 maja - mo¿liwe bêd¹ bezpoœrednie konsultacje z nauczycielami
maturzystom i uczniom ósmych klas. Uczniowie klas 1-3 w szko³ach
podstawowych zostaj¹ objêci zajêciami opiekuñczymi w szko³ach.

- 31 maja - Firma A.Z. Iwaniccy informuje na Facebook: Wszystkie
otrzymane testy zakoñczy³y siê wynikiem ujemnym !!! (mamy ok.
98% wyników). W poniedzia³ek wracamy do pracy. Osoby które nie
mog¹ jeszcze rozpocz¹æ pracy z powodu braku wyniku zostan¹
poinformowane o tym indywidualnie. (sp)

22 maja 2020 w wieku 91 lat zmar³a
MARIA BRONOWSKA
cz³onek Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej

Rodzinie i bliskim wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹ cz³onkowie SPZG
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P³k Tadeusz Dziewierski - rocznik 1924.
Powo³any do s³u¿by wojskowej w kwietniu 1945

roku. S³u¿bê rozpocz¹³ w 40 pu³ku piechoty w
Pabianicach. - 8 maja 1945 roku pe³ni³em dy¿ur w
plutonie przez ca³¹ noc. Oko³o 3 nad ranem 9 maja
1945 roku us³ysza³am tr¹bkê graj¹c¹ rotê, a za
kilka minut zadzwoni³ polowy telefon plutonu.
Zameldowa³em siê i us³ysza³em w s³uchawce,
¿ebym obudzi³ oficera i powiadomi³ go, ¿e wojna
siê zakoñczy³a. Gdy przekaza³em dowódcy plutonu
wiadomoœæ, kaza³ mi j¹ powtórzyæ i wtedy zacz¹³

p³akaæ, a potem ka¿dego z nas podnosi³ do góry i ze ³zami w oczach
ca³owa³. Radoœæ by³a wielka wszyscy nawzajem siê ca³owali i p³akali
ze szczêœcia. Po pó³ godzinie us³yszeliœmy strza³y, których by³o coraz
wiêcej. Wtedy nasz dowódca plutonu otworzy³ skrzyniê z amunicj¹ i
poleci³ nam strzelaæ w górê na wiwat za zwyciêstwo. Sam wystrzela³
wszystkie naboje dwóch magazynków z pistoletu TT oraz odda³ kilka
strza³ów z jednej rusznicy. Do rana ju¿ nikt nie spa³. Wszyscy
przygotowywali siê do uroczystej zbiórki na placu miejskim w
Pabianicach. Zbiórka rozpoczê³a siê w po³udnie Msz¹ œwiêt¹, potem
z³o¿yliœmy przysiêgê wojskow¹, oddano 24 salwy armatnie, a wszyscy
¿o³nierze stoj¹cy na zbiórce po trzy strza³y, z broni osobistej.
Przemawia³ dowódca pu³ku, który na zakoñczenie powiedzia³, ¿e nasza
dywizja (11 DP) jutro wyrusza na zachód. I tak zacz¹³ siê nasz marsz
z Pabianic do Brodów przez Kolumnê, £ask, Zduñsk¹ Wole, Sieradz,
B³aszki, Kalisz, Pleszew, Jarocin, Leszno, Wschowê, Now¹ Sól,
Nowogród Bobrzañski, Lubsko, Brody.

Zygfryd Gwizdalski - rocznik 1930.
Rok 1945 - mia³em 15 lat. 9 maja og³oszono, ¿e wojna siê skoñczy³a

- chocia¿ dla mojej miejscowoœci na Pomorzu wojna skoñczy³a siê wraz

75 lat temu
Gubin maj - czerwiec 1945
W tym roku 8 maja minê³o 75 lat od zakoñczenia II wojny œwiatowej. W
nowym miejscu na mapie Polski powstawaæ zaczê³o nowe polskie miasto
- Gubin. Poni¿szy tekst przypomina tamte trudne czasy, a mieszkañcy
miasta wspominaj¹ maj 1945 roku.
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z wejœciem do miasta wojsk radzieckich.
Koniecznie muszê wyjaœniæ, ¿e Pelplin (pow.
Tczew) od 1939 roku le¿a³ na terenie Prus
Zachodnich. Kiedy do miasta weszli Rosjanie byli
zdumieni, ¿e s³ysz¹ jêzyk polski, bowiem wed³ug
map byli na terenie Niemiec. Dlaczego Polacy tak
krzycz¹? Wyjaœniono, ¿e Niemcy te¿ uwa¿ali, ¿e
to kraj niemiecki i nie wolno by³o mówiæ po polsku,
nie tylko na ulicy, ale iw domu. Za u¿ywanie jêzyka
polskiego by³y kary, dlatego teraz tak krzycz¹ po
polsku bo nie ma ju¿ kar.

- Nie pamiêtam dok³adnie daty wejœcia do
miasta Rosjan, ale na pewno by³a to druga po³owa marca 1945 roku.
Przed 1 maja Rosjanie - œciœlej wojskowy komendant miasta - nakaza³
sprz¹tanie ulic. 1 maja odby³ siê wiec na rynku, by³y flagi polskie i
przemówienia, w których dominowa³y informacje o klêsce Niemiec. W
dniu 9 maja goñcy biegaj¹c ulicami wzywali na spotkanie o godz. 12
na placu przed Katedr¹. Koniec wojny !!! By³y œpiewy, dominowa³a
pieœñ "Bo¿e coœ Polskê", "Rota" i naturalnie Hymn, by³a jakaœ muzyka
i tañce. Ogólna weso³oœæ. Komendant, oficer rosyjski przedstawil
burmistrza i powiedzia³, ¿e teraz bêdzie tu w³adza polska. Nazajutrz
zaczêto wzywaæ m³odzie¿ do lat 14 by zapisywa³a siê do szkó³. O ile
pamiêtam lekcje rozpoczê³y siê tu¿ po 15 maja.

Jerzy Czabator - rocznik 1936.
Urodzi³ siê na Kresach Wschodnich

Rzeczypospolitej, w miejscowoœci Nagorna powiat
Nieœwie¿, województwo Nowogródzkie. 17
wrzeœnia 1939 r. Nagorn¹ zajê³a Armia
Czerwona, potem wkroczyli Niemcy, a nastêpnie
ponownie Zwi¹zek Radziecki.

- Dzieñ zakoñczenia wojny zasta³ mnie ju¿ jako
mieszkañca Zwi¹zku Radzieckiego. Moja wieœ nie
by³a ju¿ Polsk¹. O zakoñczeniu wojny
dowiedzieliœmy siê po kilku dniach od 9 maja.
Nie by³o tu gazet, radia, telefonu i jakiegokolwiek

œrodka tzw. masowego przekazu. Informacja nie zrobi³a na nas ¿adnego
wra¿enia. Ojca wczeœniej aresztowa³o NKWD (ju¿ do domu nie wróci³),
matka zosta³a z czwórk¹ dzieci, bezradna wobec wizji na przysz³e ¿ycie
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w Zwi¹zku Radzieckim. Tematem numer jeden w domu by³a nadzieja
na wyjazd do Polski. I sta³o siê. Dziêki pomocy dobrych ludzi w 1946
roku wyruszyliœmy poci¹giem na zachód. Nasza podró¿ skoñczy³a siê
w Bie¿ycach.

Adolf Leda - rocznik 1939.
Urodzony w Niemczech. Ojciec Józef znalaz³ siê

tu przed wojn¹ w poszukiwaniu pracy. Tu pozna³
przysz³¹ ¿onê. Tu rodzi³y siê ich dzieci. Wojna w
zasadzie obesz³a siê z rodzin¹ Ledów ³agodnie.
Mieszkali w okolicach Frechen w pobli¿u Koloni,
ojciec pracowa³ u bogatego w³aœciciela ziemskiego.
Miejscowoœæ w której mieszkaliœmy zdobyli
Amerykanie. - Wydaje mi siê, ¿e to by³ marzec.
Jak zapamiêta³em dzieñ zakoñczenia wojny? -
Mia³em wówczas 6 lat. St¹d i zasób pamiêci z
tamtych lat niewielki. Ojciec wspomina³, ¿e

Niemcy wówczas kiedy dowiedzieli siê, ¿e wojna skoñczy³a siê byli
zadowoleni. By³a to ludnoœæ, która raczej nie sprzyja³a awanturom
Hitlera i wojny mieli dosyæ. Rodzice mieli œwiadomoœæ, ¿e coœ w ich
¿yciu bêdzie musia³o siê zmieniæ. Mama za wszelk¹ cenê chcia³a
powróciæ do Polski. Jak bardzo chcia³a - tak siê sta³o. By³a wiosna
1946 roku, kiedy bardzo okrê¿n¹ drog¹ dotarli do Gubina. Tu znaleŸli
swój dom na zawsze.

KALENDARIUM  20 kwietnia-28 czerwca 1945
- 20 kwietnia - Armia Radziecka zdoby³a prawobrze¿n¹ czêœæ miasta,

obecny Gubin.
- 24 kwietnia - zdobyto lewobrze¿n¹ czêœæ miasta, obecny Guben.

Miastem zarz¹dza³ komendant wojenny mjr Gurin, który funkcjê
burmistrza powierzy³ póŸniej cz³onkowi Komunistycznej Partii Niemiec
Micha³owi Ratajczakowi.

- kwiecieñ - uruchomiono po³¹czenie kolejowe Gubin-Guben,
pierwszym zawiadowc¹ stacji w Gubinie zosta³ W³adys³aw Piskozub,
a pierwszym komendantem wojskowym, który nadzorowa³ ruch
kolejowy dla frontu, by³ oficer radziecki kpt. Wasyl B³otnikow.

- 4 maja - do Gubina skierowano z Pi³y grupê operacyjn¹ Komitetu
Ekonomicznego Rady Ministrów w sk³adzie: Wies³aw Groblewski,
Antoni Wañkowicz i Marian ¯uchowski. Grupa nie mog³a przejmowaæ
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i zabezpieczyæ fabryk, organizowaæ ¿ycia
gospodarczego, gdy¿ radziecki komendant
wojenny miasta nie wyrazi³ na to zgody.

- 8 maja - z Poznania do Gubina przyby³a
33-osobowa grupa, która rozpoczê³a
organizowanie administracji polskiej.

- 9 maja - przyjecha³a do Gubina druga
grupa operacyjna Komitetu Ekonomicznego
Rady Ministrów z Dolnego Œl¹ska (Legnica)
na czele z Les³awem Do³¿yckim, któremu
komendant wojenny oœwiadczy³, i¿ otrzyma³
polecenie kierowania ludnoœci polskiej za
rzekê Bóbr, maj¹c¹ stanowiæ granicê Polski.
Podawano tak¿e, ¿e na czele grupy sta³
Andrzej £uszczyñski.

- 9 maja - przyby³a grupa trzydziestu trzech
pierwszych osadników Gubina (w tym
Czes³aw Mróz), zorganizowana przez
Towarzystwo Ziem Zachodnich w Poznaniu.

- 10 maja - do Gubina przyjecha³a grupa operacyjna z Pomorza
Zachodniego, z pe³nomocnikiem Rz¹du RP Stanis³awem Ciepluchem,
celem zorganizowania w³adzy polskiej.

W Wa³owicach powsta³ jako pierwszy w powiecie polski zarz¹d
gminny z wójtem Kazimierzem Pietschem.

- 10 maja - do Gubina przyby³a grupa 14 wielkopolskich kolejarzy
by obsadziæ wêze³ kolejowy w Guben, funkcjonuj¹cy na potrzeby strony
polskiej. W grupie tej by³ Nikodem Melerowicz (w 2005 r nadano mu
tytu³ "Honorowego Obywatela Gubina). Przyjazd odby³ siê w
towarzystwie kolejowej orkiestry z Zielonej Góry, która udawa³a siê
"salonk¹"pr do Guben na uroczyste otwarcie stacji. Z tej okazji
skorzystali polscy kolejarze.

- 26 maja - w sprawie koniecznoœci wysiedlenia Niemców polskie
w³adze podjê³y decyzjê polityczn¹ na plenum Komitetu Centralnego
Polskiej Partii Robotniczej.

- maj - proboszczem parafii w Gubinie zosta³ ks. Reinhard Stholl.
- maj - do Gubina przyby³ mistrz fryzjerski W³adys³aw Dolata z ¿on¹.

Otworzy³ pierwszy zak³ad fryzjerski przy ul. Wyspiañskiego (dziœ
numer 29), gdzie równie¿ mieszka³. Obecnie prowadzi tam zak³ad jego
córka Ma³gorzata Paw³owska. Nastêpnie œwiadczy³ us³ugi przy ul.

Ratajczak - pierwszy
burmistrz Gubina wyznaczony
przez radzieckiego
komendanta miasta.
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Rycerskiej, Œwierczewskiego, a przed przejœciem na emeryturê przy
ul. Kaliskiej. Mimo ró¿nych szykan do koñca zosta³ "prywaciarzem".

- maj - przy ul. Wojska Polskiego 29 osiedli³ siê Mieczys³aw Ciszewski,
pierwszy kierowca gubiñskiego pogotowia ratunkowego.

- maj - energia elektryczna o napiêciu 15.000 volt by³a dostarczana
dla Gubina ze strony niemieckiej dwoma przejœciami przez Nysê.
Pocz¹tkowo za us³ugi p³acono starymi markami.

- maj - kuratorium w Koszalinie skierowa³o Jana Machnickiego do
zorganizowania szkolnictwa. Nieco póŸniej Wroc³aw przys³a³ tu z tym
samym zadaniem Tuliszkiewicza. W rzeczywistoœci obaj panowie zajêli
siê g³ównie szabrowaniem.

- 3 czerwca - na podstawie rozkazu Wodza Naczelnego Wojska
Polskiego powiat gubiñski przeznaczono pod osadnictwo wojskowe.
Kierownikiem inspektoratu osadnictwa wojskowego by³ porucznik
Micha³ Rozmus. Nad bezpieczeñstwem publicznym oraz ochron¹
osadników wojskowych czuwa³ powiatowy komendant wojenny kpt.
W³adys³aw Bomba (1899-1982).  W latach 1945-1946 by³ komendantem
miasta. Do koñca 1948 r. w powiecie gubiñskim mieszka³o oko³o 2
tysiêcy zdemobilizowanych ¿o³nierzy.

- 4 czerwca - do Gubina przyjecha³a 45-osobowa grupa operacyjna
krakowsko-kielecka, skierowana przez pe³nomocnika rz¹du RP Okrêgu

Konigstrasse w maju 1945 roku. Dziœ ulica 3 Maja.
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Dolnoœl¹skiego, w sk³adzie przybyli m.in. pe³nomocnik rz¹du RP na
obwód nr 44 (starosta) Tadeusz M³odzianowski (cz³onek PPS), zastêpca
pe³nomocnika (wicestarosta) Ludwik Skuza (PPR), inspektor
administracyjny starostwa Jan R¹czka (PPS). Grupa otrzyma³a 2
samochody ciê¿arowe, 1 osobowy, trzech kierowców - ¿o³nierzy Wojska
Polskiego, 4 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej do ochrony grupy
i urzêdu starostwa.

- 5 czerwca - odby³o siê pierwsze posiedzenie grupy operacyjnej
(starostwa). Posiedzenie odbyto na œwie¿ym powietrzu, jako ¿e
urzêdnicy niemieccy nie chcieli opuœciæ budynku starostwa (dziœ
budynek urzêdu miejskiego) i oddaæ w³adzy. Polacy weszli do budynku
si³¹ i pe³nomocnik rz¹du og³osi³ z dniem 5 czerwca 1945 r. objêcie
w³adzy cywilnej nad miastem, powiatem i mieszkañcami. Jan
Molenda z grupy operacyjnej przet³umaczy³ oœwiadczenie na jêzyk
niemiecki. Od tej chwili nad Landratem (budynek dzisiejszego Urzdu
Miejskiego - dop. red.) po raz pierwszy w historii miasta powiewa³
sztandar bia³o-czerwony.

- 5 czerwca - przyby³a kolejna grupa operacyjna okrêgu
dolnoœl¹skiego z Legnicy na czele z Czes³awem Zalewskim (cz³onkiem
Stronnictwa Ludowego) i zastêpc¹ Leonem Wojciechowskim (Polska
Partia Socjalistyczna), z zadaniem organizacji ¿ycia polskiego. Miêdzy
wszystkimi grupami dochodzi³o do nieporozumieñ kompetencyjnych,
potêgowanych przez w³adzê radzieckich komendantów wojennych.
Grupa przejê³a w³adzê cywiln¹ 10 czerwca.

- 8 czerwca - w³adze polskie przejê³y administracjê powiatu
gubiñskiego. Powiat gubiñski obejmowa³ gminy: Biecz, Czarnowice,
Gubin, Markosice, Pole, Wa³owice (wg zespo³u akt nr 770/0 archiwum
wojewódzkie). W 1958 r. powierzchnia powiatu wynosi³a 41.248 ha, z
czego u¿ytki rolne 14.738 ha.

- 12 czerwca - oddzia³y 8 Dywizji Piechoty, pe³ni¹ce dotychczas s³u¿bê
graniczn¹ w rejonie Gubina, przekaza³y swoje odcinki pu³kom 11
Dywizji Piechoty. Sztab dywizji ulokowano w Lubsku.

- 16 czerwca - w Koszalinie odby³ siê I Zjazd Pe³nomocników okrêgu
zachodniopomorskiego z udzia³em pe³nomocnika obwodowego z
Gubina, S. Cieplucha. W czerwcu oœrodkiem decyzyjnym dla Gubina
nie by³ Poznañ, lecz Koszalin. Ww. w swoim wyst¹pieniu na temat
trudnoœci w organizacji polskiej administracji poda³ m. in.: "W wyniku
licznych rozmów oddano do dyspozycji w³adz polskich tereny powiatu
po³o¿one na wschód od rzeki Nysy, dla Niemców zaœ na zachód, z tym
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¿e po stronie polskiej w³adzy Pe³nomocnika Obwodu podlegaæ ma tylko
ludnoœæ polska. Powy¿szy podzia³ jest wysoce niekorzystny dla pañstwa
polskiego ze wzglêdu na to, ¿e wêze³ kolejowy Gubin i oœrodki du¿ego
przemys³u znajduj¹ siê na zachód od rzeki Nysy".

- 20 czerwca - w koszarach obok stacji kolejowej, zakwaterowano 38
pu³k piechoty 11 Dywizji Piechoty na czele z p³k. Krupielnickim.

- 20 czerwca - Wojsko Polskie, w uzgodnieniu z radzieckimi w³adzami
wojskowymi, rozpoczê³o wysiedlanie z prawobrze¿nego Gubina
dawnych mieszkañców Guben. £¹cznie wysiedlono 13.500 Niemców.
Niemcy przechodzili do Guben przez prowizoryczn¹ k³adkê u³o¿on¹
na zburzonym Moœcie Achenbacha.

- 23 czerwca - powiat gubiñski przejê³a grupa operacyjna Komitetu
Ekonomicznego Rady Ministrów z powiatu ¿arskiego. Pe³nomocnictwa
grup operacyjnych wygas³y 15 wrzeœnia 1945 r.

- 28 czerwca - kurator Okrêgu Szkolnego w Poznaniu Karol
Strza³kowski powierzy³ Józefowi Wieszczeczyñskiemu organizowanie
szkó³ podstawowych w Gubinie.

- czerwiec - w pierwszych dniach miesi¹ca powsta³ Odcinek Drogowy
PKP Gubin z siedzib¹ na stacji kolejowej Guben, stworzony do
najpilniejszych napraw urz¹dzeñ i torów kolejowych. Pocz¹tkowo
zatrudnia³ 650 osób, w wiêkszoœci Niemców. 31 lipca zarz¹dzeniem
Komendanta Wojennego Guben zosta³ przeniesiony do Gubina. We
wrzeœniu zatrudnia³ 79 Polaków i 34 Niemców.

- czerwiec - pierwszym komendantem powiatowym Milicji Obywatelskiej
zosta³ por. Jan Kowalski. Pierwszymi funkcjonariuszami milicji byli m.in.:
Tadeusz Banaszkiewicz, Stanis³aw Beœkiewicz, Jan B³aszczyk, Józef Gil,
Kazimierz Trzaskawka, Stefan Skurski.  Powo³ano Powiatowy Urz¹d
Bezpieczeñstwa Publicznego, którego organizatorem by³ Antoni Nowak.
Pierwszymi funkcjonariuszami PUBP byli m.in.: Karol Grajkowski, Marian
Perliñski, J. Pochy³a, por. Raczkowski.

- czerwiec - oficerowie Armii Radzieckiej mjr Tokczyn i mjr Girasimow
przekazali staroœcie gubiñskiemu odnalezione plany sieci
kanalizacyjnej i elektrycznej miasta. Do nadzoru stacji i transportów
w³adze Polskich Kolei Pañstwowych przydzieli³y pluton
funkcjonariuszy Stra¿y Kolejowej - 42 szeregowców z por. Czes³awem
Szczepaniakiem na czele. Personel kolejowy wraz z komendantem
pracowa³ w Guben.

(sp na podstawie “Kalendarium Gubina 1945-2009)
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Tworz¹c w³asn¹ stronê internetow¹ o historii gubiñskiej muzyki
rozrywkowej szuka³em informacji i zdjêæ zespo³u muzycznego
"Samuraje". Z pomoc¹ przyszed³ mi Janusz Gajda - dyrektor GDK,
który przekaza³ mi telefon do Janusza Papaja (znanego muzyka,
kompozytora i aran¿era) z informacj¹, ¿e równie¿ i on poszukuje
wiadomoœci o kolegach (muzykach) z okresu lat 60-tych ub.w.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e Janusz Papaj w latach 1963-1967 pracowa³ w
Gubinie na stanowisku kierownika zajêæ pozalekcyjnych w Zespole
Szkó³  Zawodowych. Stworzy³ zespo³y m³odzie¿owe, m.in. "Gradusy"
czy te¿ dziewczêcy zespó³ gitarowy. Szczególnie zosta³ zapamiêtany
przez mieszkañców Gubina jako wspó³za³o¿yciel i gitarzysta zespo³u
muzycznego "Samuraje", dzia³aj¹cego przy Miejskim Domu Kultury.

Atmosferê, klimat tamtych lat, dzia³alnoœæ zespo³u muzycznego
“Samuraje” przedstawi³ w zamieszczonym poni¿ej wspomnieniach, za
co serdecznie Januszowi dziêkujemy.

W ¿yciu ka¿dego cz³owieka s¹ takie
zdarzenia, ludzie i miejsca, które zapadaj¹
w pamiêæ na zawsze. Do dziœ pamiêtam moj¹
pierwsz¹ nauczycielkê gry na fortepianie,
siostrê Karolinê, zakonnicê pe³ni¹c¹ funkcjê
organistki w koœciele parafialnym w Pszcze-
wie. Jak¿e wyraŸnie widzê przywo³ywany z
zakamarków pamiêci obraz teatrzyku ze
szko³y œredniej, w jakim grywa³em
epizodyczne rólki. Albo "wielkanocne"
k¹piele w jeziorze, bo przecie¿ nie wypada³o
okazywaæ siê miêczakiem. Pierwsze
zauroczenie dziewczyn¹, pierwsze zigno-
rowanie moich zalotów, mistrzostwo szko³y
w rzucie dyskiem, pierwsza gitara, jak¹

otrzyma³em od kierownika internatu, "ABC gitary" J. PowroŸniaka,
od którego kilkanaœcie lat póŸniej otrzyma³em zbiór etiud na puzon,
opatrzony mi³¹ dedykacj¹. Takich zdarzeñ nie zapomina siê nigdy.

Rodziewicz Edmund
Wspomnienie Janusza Papaja o
gubiñskich "SAMURAJACH"

Janusz Papaj.
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Mimo ¿e zamieszka³em w internacie, to bardzo wyraŸnie odczuwa³em
troskliwoœæ mamy, ale w koñcu nadszed³ czas na budowanie
odpowiedzialnoœci za siebie. By³em jeszcze bardzo m³odym cz³owiekiem,
maturê zdawa³em jako niespe³na osiemnastoletni ch³opak. Przez rok
ima³em siê ró¿nych zajêæ, od stanowiska fakturzysty w miêdzyrzeckim
PZGS-ie, do funkcji referenta w Powiatowej Radzie Narodowej,
odpowiedniku dzisiejszego starostwa. I chyba zacz¹³em dojrzewaæ,
uczyæ siê myœlenia o przysz³oœci, bo w roku 1961 postanowi³em
spróbowaæ swych si³ w gorzowskim Studium Nauczycielskim. By³ tam
m.in. wydzia³ muzyczny, ale moje myœli by³y skierowane wcale nie ku
niemu. W tamtym czasie moj¹ wielk¹ pasj¹ by³ sport, wiêc z³o¿y³em
podanie na W-F. Zdawa³o mi siê, ¿e niczego wiêcej nie potrafiê. Niestety,
kiedy dojecha³em z Pszczewa do Gorzowa, egzaminy ju¿ siê rozpoczê³y.
Zameldowa³em siê u nadzoruj¹cego grupê pisz¹cych egzaminacyjne
"wypracowanie" nauczyciela, ale ten, spojrzawszy na mnie ze
wspó³czuciem, zapyta³ pó³g³osem: "warto ryzykowaæ? Jest trzech
kandydatów na jedno miejsce". Westchn¹³em i zrezygnowany
zamierza³em ju¿ wracaæ do domu, ale kiedy ze spuszczon¹ g³ow¹
odwraca³em siê w stronê wyjœcia, us³ysza³em jedno z najwa¿niejszych
w moim ¿yciu pytañ: "a czym jeszcze siê pan interesuje?". Zatrzyma³em
siê i odpowiedzia³em bez entuzjazmu: "astronomi¹, muzyk¹...". Wtedy
to us³ysza³em jedn¹ z najszczêœliwszych rad: "niech pan pójdzie do
trzecich drzwi, tam zdaj¹ muzycy, a poniewa¿ s¹ na pocz¹tku
sprawdzani indywidualnie, to nie bêdzie pan ostatni”. Poszed³em.
Uda³o siê.

Okres gorzowski oznacza³ dla mnie etap ogromnego przyœpieszenia
rozwoju pod ka¿dym wzglêdem. W orkiestrze szkolnej gra³em na
gitarze elektrycznej, na zajêciach nauczy³em siê œpiewania nut,
pozna³em podstawowe zasady harmonii, formy muzyczne, historiê
muzyki, uczy³em siê gry na skrzypcach i fortepianie. A na zakoñczenie
nauki, jako jedyny na roku, odwa¿y³em siê na przygotowanie partytury
aran¿acji pewnej popularnej melodii na orkiestrê mandolinow¹
wzbogacon¹ o smyczki i instrumenty perkusyjne. Poza szko³¹ gra³em
w zespole dixielandowym na gitarze i banjo, ukoñczy³em z
powodzeniem kurs ratownictwa wodnego, tam te¿ prze¿y³em swoj¹
pierwsz¹, dojrza³¹ mi³oœæ...

I tak skoñczy³ siê dany mi przez ¿ycie czas na dojrzewanie. Kiedy po
zakoñczeniu roku dyplomowego zawita³a do Studium Nauczycielskiego
komisja kuratoryjna przydzielaj¹ca skierowania do pracy (tak, tak,
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kiedyœ skierowania by³y obowi¹zkowe), nie przepycha³em siê na
pocz¹tek kolejki. Wiêkszoœæ kolegów wybiera³a Zielon¹ Górê,
mieszkaj¹cy w Gorzowie wybierali swoje miasto, a kto mieszka³ w
jakimœ mieœcie powiatowym - te¿ wybiera³ pracê "u siebie". Pszczew
nie figurowa³ na liœcie propozycji kuratorium, wiêc zda³em siê na to,
co przyniesie los. Z pozosta³ych propozycji jedna wyda³a mi siê doœæ
interesuj¹ca, bo nie ³¹czy³a siê z prac¹ lekcyjn¹, a ja wola³em pracê, w
której móg³bym wykazaæ siê wiêksz¹ samodzielnoœci¹. I tak trafi³em
do Gubina, miasta, o którym wczeœniej niewiele s³ysza³em.

*
Po wakacjach, które spêdzi³em nad morzem jako wychowawca jednej

z grup kolonijnych, przyjecha³em do Gubina mocno zmêczony, maj¹c
za sob¹ dwie przesiadki i oko³o dziesiêciu godzin podró¿y. To by³ 15
sierpnia 1963 roku. Nastêpnego dnia mia³em siê zg³osiæ u dyrektora
zespo³u szkó³ zawodowych (¿eñskiego Technikum Odzie¿owego i
mêskiej Zasadniczej Szko³y Zawodowej), gdzie czeka³ na mnie etat
nauczyciela zajêæ pozalekcyjnych. By³em poch³oniêty planami
zorganizowania zajêæ, a dyrekcja sprzyja³a mi w ich realizacji. W
sklepie "Ton" w Zielonej Górze zamówi³em ca³e instrumentarium dla
przysz³ej orkiestry mandolinowej, rozpocz¹³em nabór do ró¿nych form
muzykowania (zespo³y instrumentalne, wokalne, chór), aliœci doœæ
szybko znalaz³ mnie szef tamtejszego MDK-u, jak siê póŸniej okaza³o
- wspania³y organizator i przyjaciel, Andrzej Kêdzierski. Nied³ugo
potem umówi³ mnie na spotkanie i pozna³ z Ryœkiem Dziedzicem. Po
pewnym czasie powierzy³ mi prowadzenie zespo³u muzycznego, który
na pocz¹tku 1964 roku przyj¹³ nazwê "Samuraje". Andrzej bardzo dba³
o zespó³, dopingowa³, namawia³ do tworzenia w³asnego repertuaru i
bardzo w nas wierzy³. Zdobywa³ fundusze na nasze stroje estradowe,
na wzmacniacze zamawiane u znanego wtedy ju¿ chyba w ca³ym
województwie, zielonogórskiego konstruktora sprzêtu nag³aœniaj¹cego,
in¿yniera Góreckiego, szuka³ okazji do wystêpów "Samurajów" poza
w³asn¹ siedzib¹. Nie s¹dzê, aby taki zespó³ móg³ dzia³aæ efektywnie i
odnosiæ jakiekolwiek sukcesy bez jego opieki. Wspominam go naprawdê
z ogromn¹ estym¹. I ceniliœmy go, i ufaliœmy mu wszyscy. Kiedyœ trzeba
by³o uporz¹dkowaæ teren przylegaj¹cy do MDK-u na zapleczu budynku
i od obecnej ulicy Rycerskiej. Andrzej prawdopodobnie otrzyma³
polecenie dokonania spo³ecznej aktywizacji za³ogi swojej instytucji i
uczestników istniej¹cych w niej form dzia³alnoœci kulturalnej. Tzw.
"czyny spo³eczne" by³y wówczas czymœ powszechnym. Przyszliœmy
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wszyscy, bez wyj¹tku, bo poprosi³ nas o to cz³owiek, którego szczerze
szanowaliœmy. A on za jakiœ czas zaskoczy³ nas zaproszeniem ekipy z
rozg³oœni Polskiego Radia w Zielonej Górze, z tzw. "wozem
transmisyjnym", która nagra³a kilka utworów do audycji o zespole.
To by³o bodaj w roku 1965 lub '66, kiedy ju¿ byliœmy dobrze zgranym
ansamblem.

A wczeœniej, w roku 1964, zaczêliœmy regularnie grywaæ w soboty
do tañca. Przychodzi³a wy³¹cznie m³odzie¿, która - jak pamiêtam -
by³a bardzo zadowolona. Same pocz¹tki by³y niesamowicie trudne.
Przypominam sobie wydarzenie, które dzisiejszym nastolatkom wydaæ
siê mo¿e nieprawdopodobne. Kiedyœ miejscowy Urz¹d Pocztowy
likwidowa³ sieæ g³oœników, które od kilkunastu lat wisia³y na ulicznych
s³upach, stanowi¹c namiastkê trudno osi¹galnych w latach 50-tych,
drogich radioodbiorników. PóŸniej g³oœniki sta³y siê ju¿ bezu¿yteczne,
wiêc postanowiono je zutylizowaæ. Andrzej nie przegapi³ takiej okazji
i za³atwi³ nam jeden g³oœnik. Mia³ moc zaledwie 20 Watów, ale kiedy
pod³¹czyliœmy go do wzmacniacza z bydgoskiej Eltry, byliœmy
zachwyceni jego "potê¿nym" brzmieniem. Przy okazji chcia³bym
wspomnieæ o cennej umiejêtnoœci, któr¹ musieliœmy opanowaæ w
tamtych warunkach, mianowicie o sposobie radzenia sobie w sytuacji,

Samuraje bez Ryœka Dziedzica.
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kiedy nie by³o mo¿liwe zdobycie jakiejkolwiek koñcówki do kabla.
Wtedy opanowaliœmy do perfekcji pod³¹czanie siê do wzmacniaczy "na
zapa³ki", co wymaga³o przynajmniej rozumienia funkcji tzw. "ekranu"
i ¿y³y sygna³owej w kablu, zwanej "plusem". A w nas, mimo wielu
niedostatków technicznych, by³o tyle zapa³u, tyle ochoty do wspólnego
muzykowania i wynikaj¹cej z niego radoœci, ¿e nic nie by³o w stanie
st³umiæ naszego entuzjazmu. I to by³o naprawdê piêkne. Na - praw - dê.

*
Sk³ad zespo³u na pocz¹tku siê zmienia³, a¿ w koñcu pozosta³o nas

czterech: na gitarze basowej gra³ Maciek Janota, na perkusji Zenek
Rudzki, a Rysiek Dziedzic i ja graliœmy na gitarach. Mo¿na powiedzieæ,
¿e my dwaj ci¹gle rywalizowaliœmy, bo Rysiek by³ bardzo ambitny i
kiedy na któr¹œ z prób przynios³em œwie¿o skomponowany utwór
"Cz³owiek z bia³¹ lask¹", który bardzo spodoba³ siê Andrzejowi, to
Rysiek wkrótce odpowiedzia³ "Bocianami nad Rudnem".
Wspó³zawodniczyliœmy te¿ w wykonywaniu utworów arcypopularnego
w owym czasie brytyjskiego zespo³u The Shadows, a w tamtych latach
trudno by³o pomin¹æ ich instrumentalne przeboje. W zale¿noœci od
tego, kto wykonywa³ partiê melodyczn¹, drugi z nas gra³ na gitarze
akompaniuj¹cej, zwanej "gitar¹ rytmiczn¹". Po pewnym czasie do
podstawowego, sta³ego sk³adu do³¹czy³ brat Ryœka, Zbyszek, który
g³ównie œpiewa³ i dodawa³ do akompaniamentu brzmienie swojej gitary.
Aha, próbowa³y pracowaæ z nami dwie dziewczyny. A w³aœciwie nawet
trzy. Wszystkie œpiewa³y zaledwie po jednej piosence - Hanka
Iwaszkiewicz wykonywa³a, nawet na wieczorkach tanecznych, piosenkê
radzieck¹ "Niekrasiwaja"; z pewn¹ licealistk¹ próbowaliœmy opracowaæ
popularny wtedy, bardzo ambitny jak na amatorów i piekielne trudny
wokalnie przebój Cilli Black "You're my world", a m³odziutka Irenka
Kanicka - przepraszam, jeœli niedok³adnie zapamiêta³em imiê i
nazwisko - chyba jeszcze uczennica szko³y podstawowej, mia³a zostaæ
gubiñsk¹ Karin Stanek. I to w³aœnie szlagiery tej wokalistki Czerwono-
Czarnych próbowa³a z nami œpiewaæ. Nie pamiêtam z czyjej winy, ale
wspó³praca z dziewczynami nie trwa³a zbyt d³ugo. Chyba jednak za
bardzo byliœmy skoncentrowani na sobie, hm...  A zreszt¹, w naszym
repertuarze wyraŸnie przewa¿a³y utwory instrumentalne. I tutaj
muszê wspomnieæ o Witku Woliñskim, który przez pewien czas gra³ z
nami na sobotnich potañcówkach. Wtedy jeszcze go w pe³ni nie
rozumia³em, choæ w duchu uznawa³em jego bieg³oœæ i styl. Piêknie
operowa³ piórkiem, bardzo profesjonalnie uk³ada³ palce lewej rêki na
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gryfie i u¿ywa³ nieco bogatszej ni¿ nasza harmonii. Taka gra by³a dla
nas wtedy nieosi¹galna, a on prawdopodobnie nie znajdowa³ w nas
godnych siebie partnerów. Nie wiem dlaczego nie zainteresowaliœmy
siê jego delikatnym, ale jak¿e wysmakowanym stylem. Nasza
wspó³praca zakoñczy³a siê, kiedy Witek wyjecha³ (podobno) do
Œwiebodzina.

Zapamiêta³em te¿ wystêp na Dniach Sieradza, dok¹d Andrzej zawióz³
nas chyba w ramach wspó³pracy miast. By³ tam wtedy z nami jeszcze
jeden zespó³ z Gubina, "Guliwery" z Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Ich
gitarzysta, Rysiek £êgiewicz, wpada³ do nas czasami, a kiedy przywióz³
z W³och now¹, imponuj¹c¹ swym wygl¹dem, bia³¹ gitarê, przyniós³
nawet w³asny utwór. Ciekawe dlaczego, ale ju¿ chyba zawsze bêdê
pamiêta³ jego tytu³ - "Weneckie okno". Musia³ mi siê bardzo podobaæ,
choæ dzisiaj ju¿ nie pamiêtam jego melodii.

Jako "Samuraje" zdobyliœmy spor¹ popularnoœæ lokaln¹, ale i w
przegl¹dach i konkursach regionalnych zajmowaliœmy niez³e lokaty,
czêsto mieszcz¹c siê w szerokiej czo³ówce. Pamiêtam taki przegl¹d w
Zielonej Górze w roku 1966, kiedy zepsu³ siê nam wzmacniacz tzw.
"przodów", emituj¹c mocno zniekszta³cony, przesterowany dŸwiêk. Na
szczêœcie "mikrofonowe przody" zapewnia³ organizator, wiêc u¿yliœmy
zepsutego wzmacniacza i du¿ych kolumn do którejœ z gitar.
Konferansjer, kiedy zauwa¿y³ niezwyk³e brzmienie, powiedzia³ wtedy:
"ci Samuraje zawsze musz¹ przywieŸæ coœ nowego". A tak naprawdê
chodzi³o o zwyk³¹ awariê, by³o wiêc trochê uciechy.

W tym samym roku, w okresie wakacji, Andrzej Kêdzierski zawióz³
nas do rodzinnego Krakowa, gdzie przez co najmniej tydzieñ, a mo¿e
dwa, graliœmy wieczorami do tañca w legendarnym klubie "Pod
Jaszczurami", w Rynku G³ównym. Byliœmy ju¿ dobrze zgrani, szefostwo
klubu by³o zadowolone, a do tego otrzymywaliœmy wynagrodzenie,
wyp³acane regularnie co wieczór. Pewnego wieczoru wpadli do
Jaszczurów znani ju¿ wtedy w ca³ej Polsce krakowscy "Szwagrowie" i
miêdzy drinkami wykonali goœcinnie jak¹œ piosenkê, znan¹ ju¿ trochê
z radia. Oczywiœcie u¿yli naszych instrumentów, co dla nas, rzecz jasna,
by³o powodem do dumy. PóŸniej obejrzeliœmy ich ca³y koncert w
Barbakanie.

W tamtym okresie podziwia³em te¿ Janusza Pop³awskiego, gitarzystê
Niebiesko-Czarnych. Mia³em okazjê byæ na koncercie tego zespo³u w
S³upsku, gdzie bodaj w roku 1965 przebywa³em na jakimœ obozie letnim
dla nauczycieli muzyki i instruktorów muzycznych. Z tego koncertu
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zapamiêta³em zw³aszcza znany mi ju¿ wczeœniej z radia popisowy
numer Pop³awskiego "Maria Elena", który sta³ siê na d³ugo moim
ulubionym szlagierem instrumentalnym.

Do tego typu doœwiadczeñ muszê dodaæ jeszcze jedno, bardzo wa¿ne,
a jak¿e, w moim muzycznym "dojrzewaniu". W roku 1964 kupi³em
sobie na raty ma³e radyjko tranzystorowe, chyba pierwsze takie
urz¹dzenie polskiej produkcji. Nazwa "Koliber" bardzo do niego
pasowa³a - by³o niewiele wiêksze od d³oni. Bardzo szumia³o, ale nie
mia³o to znaczenia, kiedy mo¿na by³o s³uchaæ radia poza domem. To
by³o coœ, ha-ha! Dziêki niemu zasypia³em przy muzyce nadawanej
przez Radio Luxemburg. Stara³em siê nie opuszczaæ ¿adnej "Top 10",
tak wiêc z panuj¹cym wówczas na œwiecie big-beatem brytyjskim, w
tym z moim ulubionym zespo³em The Beatles, by³em nieŸle obeznany.

Wszystko to gromadzi³o siê w mojej pamiêci, kszta³towa³o moj¹
wra¿liwoœæ, no i dopingowa³o. Ca³y czas stara³em siê rozwijaæ, nabywaæ
pewnoœci w muzycznym fachu i nadrabiaæ lata dzieciñstwa i wczesnej
m³odoœci, które nie by³y zbyt bogate w sensie zdobywania muzycznej
wiedzy. Zapewne jako taka s³awa "Samurajów", a tak¿e udzia³
prowadzonego przeze mnie szkolnego zespo³u wokalnego w
eliminacjach wojewódzkich Konkursu Piosenki Radzieckiej, a póŸniej
zaproszenie ¿eñskiego zespo³u gitarowego na koncert w zielonogórskim
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Parku 1000-lecia sprawi³y, ¿e z Wydzia³u Kultury Miejskiej Rady
Narodowej w Zielonej Górze otrzyma³em propozycjê przeprowadzki i
pracy na stanowisku instruktora muzycznego w nowo powstaj¹cym
Miejskim Oœrodku Kultury, który mieœci³ siê w Hali Ludowej. W
zasadzie, to nie waha³em siê d³ugo, zw³aszcza ¿e po wyjeŸdzie Andrzeja
Kêdzierskiego do Krakowa nast¹pi³ okres stagnacji i coraz mniejszego
zainteresowania "Samurajami" ze strony tymczasowego kierownictwa
MDK. Nawet ostatniego sylwestra, jak sobie przypominam, zagraliœmy
ju¿ nie w gubiñskim MDK-u, a w podobnej placówce w Lubsku.

I tak oto zakoñczy³ siê mój okres gubiñski, a rozpocz¹³ zielonogórski.
Po tym pierwszym pozosta³o mi wiele wspomnieñ, bo polubi³em to
miasto, jego spokojn¹, trochê senn¹ atmosferê, poniemieckie szyny
tramwajowe, po których ju¿ nie jeŸdzi³y tramwaje, basztê i zburzon¹
katedrê, a nade wszystko przyjació³ i kolegów. Nie tylko tych z zespo³u,
ale równie¿ sta³ych bywalców tanecznych wieczorków i towarzyskich
spotkañ. Nigdy nie zapomnê gubiñskiego malarza Czarka
Iwaszkiewicza, brata Hanki, który zarazi³ mnie kultem d¿insów, hah!.
Kiedy pojecha³em do S³upska na wspomniane wczeœniej warsztaty,
Czarek przysy³a³ mi przez 2 tygodnie po kilka odcinków powieœci
"Dzia³a Navarony", drukowanej w Gazecie Zielonogórskiej. Wiedzia³,
¿e bêdzie mi tego brakowaæ. To w jego mieszkaniu przy Wyspiañskiego
spotykaliœmy siê w gronie bliskich przyjació³. Byliœmy bardzo ze sob¹
z¿yci. Ostatni raz widzia³em go w okresie stanu wojennego, odwiedzi³
mnie w Bia³ymstoku, dok¹d przyjecha³ - domyœlam siê - z jakimœ
zadaniem, choæ przywióz³ te¿ jakieœ wyroby artystyczne wykonane
"na zamówienie". Nie wypytywa³em siê, zasada "im mniej wiesz, tym
lepiej dla wszystkich" obowi¹zywa³a. A dzisiaj, z perspektywy ponad
pó³ wieku, mogê powiedzieæ, ¿e znalaz³em w nim najlepszego w tamtym
czasie przyjaciela. I jestem pewien, ¿e nie tylko ja. To spod jego rêki
wyszed³ m.in. emblemat naszego zespo³u - symbol wschodz¹cego s³oñca
z poprzecznie u³o¿onym mieczem. Bo czy¿ nie w Kraju Wschodz¹cego
S³oñca ¿yli prawdziwi samuraje?

Janusz Papaj

P.S. Janusz Papaj - znany muzyk, kompozytor i aran¿er. Absolwent
PWSM w Poznaniu (magister sztuki) i PWSM w Katowicach (wydzia³
muzyki rozrywkowej i jazzu). Jego piosenki œpiewa³y znane gwiazdy
estrady w Polsce, m.in. Anna Jantar. Popularyzator muzyki jazzowej
w Polskim Radio Bia³ystok.
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Wieœ Zawada le¿y 4 kilometry na wschód od Gubina, jad¹c w
kierunku Grochowa mo¿na wygodnie dojechaæ tu przez Bie¿yce.

Do wsi prowadzi stara aleja grusz. Wieœ ulicowo-pa³acowa z XV
wieku. Rozbudowa planu nast¹pi³a w XIX wieku na uk³ad wielodro¿ny.

W ci¹gu 650 lat zmieni³ siê charakter wsi. Niegdyœ prowadzi³a tam
droga która we wsi koñczy³a siê, a obecna zabudowa jest zwarta. Jedna
czwarta domów zniknê³a .Niektóre w wyniku dzia³añ wojennych, a
inne po wojnie. Opuszczone domy i stodo³y chêtnie wykorzystywano
jako Ÿród³o materia³u budowlanego.

Mieszkañcy ¿yli z piaszczystej ziemi, która rodzi³a ziemniaki i ¿yto,
a rzadko pszenicê. Ale za to rozwiniêta by³a hodowla byd³a. Pola,
pastwiska piaszczyste, drogi, sosnowe lasy i brzozy to typowe cechy
krajobrazu równie¿ i dziœ.

Po raz pierwszy w formie dokumentu o wsi Zawada wspomniano w
roku 1357 jako Sauwade. W roku 1459 nazywa³a siê Sawade, 1481
Saude, w 1527 Sowoda i w 1533 Szawada. W okresie od roku 1621 do
1936 Zawada nale¿a³a do posiad³oœci ziemskiej w Gêbicach. Podlega³a
parafii Koœcio³a Klasztornego w Gubinie. Tablica w koœciele
przypomina o ¿o³nierzach poleg³ych w pierwszej wojnie œwiatowej. S¹
wœród nich mieszkañcy Zawady. Cmentarz wiejski le¿y nieco poza wsi¹,
przy drodze do Per³owego M³yna.

W roku 1939 we wsi mieszka³o 199 osób. Dwudziestego lutego 1945
roku ostatni mieszkañcy uciekali przez Dobrzyñ. Niestety mieli pecha,
gdy¿ most ko³o Gubinka by³ ju¿ wysadzony w powietrze. Nie wszyscy
zdo³ali siê przeprawiæ na zachodni brzeg Nysy i wrócili do wsi.

19 lutego 1945 roku toczy³y siê zaciête walki w rejonie Pole-Kaniów-
Grochów. Rozpoczê³y siê walki o wschodni¹ czêœæ wsi Zawada. Wieœ
20 lutego zajêli Rosjanie. Mieszkañcy zostali zamkniêci w jednej
piwnicy. Pos¹dzono ich o "zdradê", o to, ¿e pomagali Niemcom
(Wermachtowi). Z powodu tej "zdrady" mia³o zostaæ rozstrzelanych 36
osób, ale w koñcu odst¹piono od tego zamiaru. Mieszkañców
przemieszczono w kierunku Bobru, ale niektórzy potajemnie wracali
do opuszczonej wsi.

Po zakoñczonej wojnie wiêkszoœæ mieszkañców powróci³a do wsi.

Wieœ Zawada i Per³owy M³yn
Gmina Gubin

Jerzy Czabator
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Jednak radoœæ bycia w starej ojczyŸnie nie trwa³a d³ugo. 20 czerwca
1945 roku staje siê dniem wypêdzenia.

Szko³a sta³a niedaleko Per³owego M³yna. Chodzili tam uczniowie z
Zawady i Dobrzynia, a nauczyciel by³ z Guben. Przy wjeŸdzie do
Zawady do dziœ stoi du¿a czworoboczna zagroda ch³opska ze star¹
drewnian¹ stodo³¹. Wiele domów wiejskich zbudowanych jest z
klinkieru, a tak¿e trafostacja z lat dwudziestych mienionego stulecia.

Stoj¹cy na œrodku wsi stary pomnik ku czci poleg³ych ¿o³nierzy, po
zamontowaniu krzy¿a, s³u¿y dziœ do celów sakralnych. Ale jeden z
mieszkañców wsi opowiedzia³ co wczeœniej jeszcze dzia³o siê w miejscu
pomnika.

Na jednej z sesji rady gminnej, radny przywieziony tu przez
hitlerowców na przymusowe roboty podczas wojny, wspomnia³ o
organizowanych wówczas przez sfanatyzowanych dzia³aczy NSDAP i
przywódców  Hitlerjugend w okrêgu gubiñskim akcjach sadzenia dêbów
i zakopywania pod nimi insygniów partyjnych oraz "aktów chwa³y
tysi¹cletniej Rzeszy". Pierwsze takie dêby sadzono dla uczczenia
rocznicy dojœcia Hitlera do w³adzy w Niemczech, wiele innych ju¿
podczas wojny dla uczczenia kolejnych rocznic urodzin fuhrera.
Zadecydowano, ¿e odszuka siê i wykopie owe symbole hitleryzmu, zaœ
znalezione zostan¹ komisyjnie zniszczone. Wydobyto zakopane miêdzy
korzeniami zalakowane butelki, przypominaj¹ce te, do jakich
rozlewany jest szampan. Znajdowa³y siê w nich zawiniêty w rulon
pergaminy, na których ozdobnymi gotyckimi literami wypisany by³
pompatyczny memoria³. Wydobyto ju¿ takie we wsi Bie¿yce, Pleœno i
Dobrzyñ. W Zawadzie do akcji zniszczenia ostatnich œladów hitleryzmu
spontanicznie w³¹czyli siê zamieszkali we wsi osadnicy wojskowi.

Rosn¹cy poœrodku wsi d¹b (przy pomniku) mia³ w 1947 roku nie
wiêcej ni¿ 100 lat. To ja wykopa³em go i wyrzuci³em ze z³oœci¹ -
wspomina miejscowy rolnik Józef Kie³bowicz, by³y ¿o³nierz I Armii
Wojska Polskiego, pochodz¹cy spod Le¿ajska na RzeszowszczyŸnie.
Zebrali siê wtedy ludzie z ca³ej wsi.

Z do³u po wykarczowanym Hitlerseiche (d¹b Hitlera) wydobyliœmy
du¿y g³az granitowy z wykut¹ na nim swastyk¹ i pami¹tkowymi
inskrypcjami. Pod kamieniem spoczywa³a zalakowana butelka w której
znaleŸliœmy zwiniête w rulon i ob³o¿one warstw¹ waty ozdobne pismo,
opatrzone pieczêciami z hitlerowskim or³em. Przekazaliœmy trofeum
do gminy, natomiast kamieñ jeden z mieszkañców rozbi³ na drobne
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kawa³ki. Dziœ
juz przy
pomniku nie
ma ¿adnego
dêbu, jedynie
w pobli¿u
roœnie stary
kasztan i
œwierk.

Po przesie-
dleniu Niem-
ców w czerwcu
1945 roku
wieœ Zawada

by³a przeznaczona pod osadnictwo wojskowe. W 1945 roku osiedli³y
siê tu jedynie cztery rodziny. Pierwszymi osadnikami byli:
Smolenkiewlcz Adam, Ciszewski Józef , Koszowski Franciszek,
Kurczak W³adys³aw, Górny Józef, Kie³bowicz Józef, Modelski
Mieczys³aw, Lipiñski Adam, Smolenkiewicz Stanis³aw, Wójcicki Antoni,
Zegliñski Jan, Augustyniak Józefa, Bojarski Józef, Czarna Katarzyna,
Górny Antoni, Januszko Józef, Kie³bowicz Cecyla, Krowicki Ludwik,
Kwacz Józefa, Potêga Magdalena, Pitura Zofia, Siwicki Józef,
Wasowski Andrzej, Ko³aszewski Wac³aw. Od czasu osadnictwa
wiêkszoœæ pierwszych osadników zmieni³a miejsce zamieszkania. Akcja
zasiedlania wsi przebiega³a ¿ywio³owo. Osadnicy przybyli z ró¿nych
stron, trudno im by³o zaaklimatyzowaæ siê, bo ka¿dy mia³ inne
przyzwyczajenia, inn¹ kulturê, czêsto jeden ba³ siê drugiego.

Jednak szybko mieszkañcy zaczêli przystosowywaæ do zastanych
warunków ¿ycia. Aktywnoœæ tu wykazali osadnicy wojskowi.
Pierwszym powa¿nym problemem by³a sprawa organizacji szko³y dla
dzieci wsi Zawada. Dotychczasowa szko³a do której uczêszcza³y dzieci
przed 1945 roku, podczas dzia³añ wojennych zosta³a powa¿nie
uszkodzona.

Budynek szko³y znajdowa³ siê na terenie obszaru Zawady w
odleg³oœci oko³o kilometra. Na ówczesne czasy remont by³ niemo¿liwy.
Ponadto na drodze obok szko³y sta³ jeszcze uszkodzony w czasie walk
czo³g niemiecki Pantera.

Wobec takiego stanu w porozumieniu z gmin¹, ustalono, ¿e dzieci z
Zawady bêd¹ uczêszczaæ do szko³y w Bie¿ycach. Uczniowie naukê

Zawada. W tym miejscu sta³ kiedyœ pomnik niemiecki.
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rozpoczêli dopiero w roku szkolnym 1946/47. Te¿ chodzi³em do szko³y
w Bie¿ycach pamiêtam jeszcze do dziœ wielu kolegów z Zawady
chodz¹cych razem ze mn¹ w latach 1946-1951.Byli to: Waleria i Antek
Wójcicki, Alek i Janek Ciszewski, Teresa i Kazik Górny, Fanek i Piotr
Smolenkiewicz, Micha³ Siwicki, Franek Koszowski, Kazik Krowicki,
Stanis³aw Pitura. Dzieci do szko³y chodzi³y drog¹ przez las, dlatego,
¿e by³o bli¿ej oko³o kilometra od drogi g³ównej.

W 1947 roku dosz³o do tragedii. W drodze do szko³y, id¹c przez las,
dwóch braci z rodziny Kurczaków znalaz³o pozosta³e po wojnie granaty.
Manipuluj¹c przy nich spowodowali wybuch. Zostali obaj ciê¿ko ranni.
Wówczas nie by³o ¿adnej mo¿liwoœci na jak¹kolwiek pomoc, wieœ nie
mia³a ¿adnego telefonu czy jakiegokolwiek pojazdu. Najszybszym
œrodkiem komunikacji by³ rower lub furmanka. Obaj ch³opcy w wyniku
odniesionych ran zmarli. Zostali pochowani na cmentarzu przy ulicy
Królewskiej w Gubinie.

Jeszcze jedno tragiczne nieszczêœcie spotka³o mieszkañca-osadnika
wsi Zawada Ciszewskiego. Przyjecha³ z rodzin¹ z Niemiec. W 1947
roku bêd¹c w Gubinie przy ulicy Kaliskiej w ogrodzie zgin¹³ od
wybuchu miny.

Osadnicy szybko zaczêli siê dostosowywaæ do istniej¹cej
rzeczywistoœci. W 1947 roku nast¹pi³a regulacja gruntów i wówczas
zasiedlono 22 gospodarstwa rolne i jedno robotniczo-leœne. Kolejna
regulacje odby³y siê w 1950 roku.

13 wrzeœnia 1950 roku S¹d Okrêgowy w Zielonej Górze zarejestrowa³
Zespól Spó³dzielczy. Wst¹pi³o do niego 15 rolników. Jak okreœlono w
S¹dzie celem zespo³u by³o podniesienie wydajnoœci pracy oraz
dochodów z rolnictwa i hodowli przez wykorzystanie traktorów, maszyn
i innych zdobyczy techniki.

Przewodnicz¹cym zosta³ Jan Kie³bowicz, a cz³onkami Józef Kwacz i
Mieczys³aw Modelski. W 1953 roku przewodnicz¹cym by³ Franciszek
Kosowski. Regulacj¹ gruntów objêto 286,76 hektarów, wy³¹czaj¹c grunt
na przedszkole, plac zabaw, remizê stra¿ack¹, œwietlicê, grzebowisko
dla zwierz¹t.

Zamiar i perspektywa Zespo³u by³y chwalebne. Jednak w czasie
realizacji nieosi¹galne z ró¿nych ówczesnych przyczyn. Po roku ¿ycie
wróci³o do poprzedniej rzeczywistoœci. Czêœæ rolników prowadzi³a
gospodarstwa, pozostali doroœli mieszkañcy rozpoczêli pracê w
gubiñskich zak³adach pracy. W 1952 roku w Zawadzie zamieszkiwa³o
95 osób, w roku 2018 85 mieszkañców. Wieœ od 1945 roku na swoim
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terenie nie posiada³a ¿adnych punktów handlowych i obiektów
kulturalnych. Dopiero w 2005 roku zainstalowano tu sieæ wodoci¹gow¹.

Pierwszym so³tysem we wsi by³ Jan Kie³bowicz (1946 rok), potem
Franciszek Koszowski (1950-1961),

Janusz Wodzyñski (1976-1988), El¿bieta Smolenkiewicz (1988-2011),
Cezary Górny (2011). Na szczególn¹ aktywnoœæ spo³eczn¹ na rzecz
œrodowiska wsi Zawada nale¿y wyró¿niæ Józefa Kie³bowicza.

Per³owy M³yn
Per³owy M³yn jest miejscem œcis³e zwi¹zanym ze wsi¹ Zawada.
Jest to piêkne miejsce po³o¿one oko³o 6 kilometrów od Gubina, miêdzy

Bie¿ycami i Zawad¹.
Dziœ trudno znaleŸæ dojœcie do miejsca w którym sta³ Per³owy M³yn,

poniewa¿ las siê rozrós³ i zmieni³, wygl¹d okolicy. Las tak¿e zaj¹³ czêœæ
³¹k. Przez budowê obwodnicy dojœcie drog¹ z Bie¿yc przeciêto i odciêto,
tylko strumyk Per³owy (M³ynna) p³ynie jak dawniej w kierunku
¯enichowa do Lubszy. Per³owy M³yn by³ samotnym gospodarstwem

wiejskim z trzech stron
otoczony lasem, w kierunku
wschodnim otwiera³ siê na
rozleg³¹ ³¹kê.

Dawno temu by³o inaczej.
Le¿¹ce ko³o m³yñskie na ³¹ce
by³o œwiadkiem, ¿e kiedyœ
woda krêci³a ko³em, a ko³o
m³ynem. Nie by³o ¿adnych
wêdrowców czy goœci w
strojach œwi¹tecznych, tylko
rolnicy z bliska i dalszych
okolic przybywali wozami
za³adowanymi zbo¿em.
Niejeden soczysty dowcip
us³yszeæ by³o mo¿na na
podwórzu, ale m³ynarz
zadawala³ wszystkich.

Radoœnie rolnicy wracali do
domu. Zamiast ziarna, mieli
na wozie m¹kê i matka mog³a
w domu wypiekaæ potrzebny

Per³owy m³yn - fotografia wykonana przed
1945 rokiem.
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chleb. Czasy siê zmieni³y. Wszystko umknê³o,
ale do 1945 roku Per³owy M³yn mia³ licznych
odwiedzaj¹cych. Czy tylko, dlatego, ¿e jest to
urocze miejsce, a mo¿e by³o coœ wiêcej.
Przodkowie mieszkali w okolicznych wsiach
Bie¿yce, Zawada, Pleœno, Dobrzyñ. Oni
wszyscy udawali siê do Per³owego M³yna.

Teren na którym sta³ m³yn nale¿a³ do wsi
Zawada, dlatego o m³ynarzach mówiono

m³ynarze z Zawady. M³yn powsta³ dziêki sp³ywaj¹cej wodzie z jeziora
w We³nicach. Ciek obecnie o nazwie We³nica p³ynie szerokim ³ukiem
przez wieœ Grochów do Kaniowa i stamt¹d przez Zawadê i ¯enichów
do Lubszy.

W owym czasie rzeczka ta napêdza³a trzy m³yny. Najpierw m³yn
dzia³a³ w Polu, po nim w Per³owym M³ynie, a po 1770 roku m³yn we
wsi ¯enichów.

W tym czasie nie by³o mowy o wypoczynku. Rzeka radoœnie oddawa³a
swoje wody rzece Lubszy.

Dziœ jest ju¿ zupe³nie inaczej. Nie ma m³yna w Polu, M³yna
Per³owego, nie ma te¿ m³yna w ¯enichowie. Nie ma dok³adnej daty
kiedy powsta³ Per³owy M³yn. Jest zapis, ¿e w trudnych czasach wojny
30-letniej 1630 roku m³ynarzem by³ m³ody Hans, on mieli³ ziarno na
m¹kê dla okolicznych wsi. Pe³en optymizmu patrzy³ w przysz³oœæ. Jako
m³oda m³ynarzowa wprowadza siê do m³yna Anna Kulken. W 1667
roku m³ynarzem by³ Michael Urbke, kolejno po nim m³ynarzem zosta³

Postój myœliwych - wiata zbudowana dla myœliwych i
spaceruj¹cych po lesie.

Œwiatowid. RzeŸba
postawiona w miejscu gdzie
sta³ Per³owy m³yn wykonana
przez Ko³o £owieckie
"Krzy¿ówka" w 2001 roku.
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Christopher Jurce. W 1706 roku o¿eni³ siê z m³od¹ wdow¹ Gotfryd
Linduer i on zosta³ m³ynarzem na Per³owym M³ynie. Gotfryd pochodzi³
z rodzimy m³ynarzy. By³ synem Hansa Lindauera z Lubska i od tego
czasu na Per³owym M³ynie osiad³o kolejne pokolenie m³ynarzy.

Zawód m³ynarza przechodzi³ przez 180 lat z pokolenia na pokolenie.
Mieli wœród mieszkañców okolicznych wsi wielu przyjació³, z którymi
dzielili radoœci i smutki.O jednym z potomków m³ynarzy rodziny
Lindauer opowiadano, ¿e w czasach Napoleona 1812 roku koñmi ora³
pole, przyszli Francuzi, zmuszaj¹c go do wyprzêgniêcia koni i
udzielenia pomocy przy transporcie sprzêtu. Zabra³ siê z nimi i ju¿
nigdy nie wróci³. Prawdopodobnie zabito go jak za¿¹da³ zwrotu koni.

Nastêpnie m³yn przeszed³ w rêce rodziny ¿ydowskiej. Oni kolejno
pozbyli siê m³yna w 1897 roku. Przybyli kolejni w³aœciciele, ale ko³a
m³yñskie ju¿ siê nigdy nie krêci³y. Kiedy przesta³ dzia³aæ m³yn i
wówczas gdy zmieniono obiekt na restauracjê - trudno dociec.
Prawdopodobnie nast¹pi³o to z pocz¹tkiem XX Wieku.

Per³owy M³yn by³ odgórnym m³ynem wodnym, nagromadzony woda
spada³a na ko³o m³yñskie, które krêci³o siê w kierunku odwrotnym.
Kamienne ko³a m³yñskie ju¿ od 1930 roku rozmontowano, czêœæ le¿a³a
na ³¹ce przez d³ugie lata.

W ostatnich latach wojny próbowano m³yn znowu odbudowaæ. Jednak
ko³a m³yñskie nie chcia³y siê krêcic, mo¿e celowo je blokowano.

Nad stawem zbudowane by³y trzy mosty. Most g³ówny umo¿liwia³
dojœcie do ca³ej zabudowy. Bieg³ te¿ nad œluz¹ z wisz¹cym ko³em
m³yñskim. Ró¿nica wysokoœci miêdzy górnym i dolnym biegiem
strumienia wynosi³a oko³o 3 metrów. Drugi most bieg³ miêdzy ogrodem
kawowym i wokó³ stawu gondolowego. Tak¿e trzeci most bieg³ od
werandy w tê okolicê. Obok stawu gondolowego znajdowa³ siê drugi,
mniejszy staw, obydwa ³¹czy³ przepust nad którym bieg³a k³adka, tak,
¿e mo¿na by³o spacerowaæ chodz¹c od jednego stawu do drugiego.
Restauracja znajdowa³a siê w g³ównym budynku, czyli w budynku
dawnego m³yna.

Z ogrodu kawowego prowadzi³o w¹skie przejœcie obok wyjœcia
g³ównego do ma³ej sali restauracyjnej. Stamt¹d przez przeszklon¹
œcianê rozpoœciera³ siê widok na ³¹kê i strumieñ Per³ê. W³aœcicielem
Per³owego M³yna w latach 30-tych XX- wieku by³a rodzina Schitz,
póŸniej, a¿ do koñca wojny 1945 roku rodzina Wonnenbergów.

Przez og³oszenia w Gubener Zeitung zapraszano zawsze na kawê
popo³udniow¹, œwiniobicie itp. Per³owy M³yn by³ najchêtniej
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odwiedzanym miejscem wypoczynkowym przez mieszkañców Guben.
By³ najchêtniej odwiedzanym przez rodziny, które chêtnie w weekendy
lub niedziele wyprawia³y siê na ³ono natury. Poza ogrodem, kawowym
przebywano na zielonej ³¹ce gdzie le¿akowano i bawiono siê nie tylko
latem. Tak¿e jesieni¹ wybierano siê na grzybobranie. M³yn by³ chêtnie
odwiedzany w tym czasie i widziano wtedy goœci siedz¹cych przy
sto³ach czyszcz¹cych grzyby.

W³aœciciele m³yna uprawiali ziemiê, dowodem na to by³o podwórze
na którym po obu stronach sta³y  stodo³y i chlewnie.

Piêkna sceneria, jak w powy¿szym opisie trwa³a do 1945 roku. Po
walkach w tym rejonie gospodarstwo i Per³owy M³yn by³y opuszczone.
Gdy mieszka³em we wsi Bie¿yce w latach 1946 - 1950 wielokrotnie
by³em w Per³owym M³ynie, wszystkie obiekty by³y w dobrym etanie.
Jedynie wyposa¿enie by³o ju¿ rozszabrowane. Ze wzglêdu na po³o¿enie
oddalone od wsi, nikt z osadników, prawdopodobnie ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo, nie osiedli³ siê na tym gospodarstwie. Dojœcie by³o
piêkn¹ alejk¹ przez las, ale z up³ywem lat obiekty uleg³y dewastacji.
Dziœ ju¿ trudno znaleŸæ miejsce gdzie przed laty sta³ Per³owy M³yn.

Pozosta³y nieliczne zwa³y gruzów, obroœniête krzakami i chwastami.
W 1995 roku Ko³o Myœliwskie próbowa³o uatrakcyjniæ miejsce. Przy
Per³owym M³ynie zorganizowali "Postój Myœliwych" - postawili bramê
ozdobn¹, rzeŸbion¹ postaæ Œwiatowida oraz chatê kryt¹ s³om¹, w której
mo¿na by³o siê skryæ w razie deszczu. W sza³asie postawiono sto³y i
³awki by myœliwi i inni odwiedzaj¹cy te piêkne niegdyœ miejsce mogli
odpoczywaæ.

Dziœ Per³owy M³yn nie istnieje. Pozosta³ jedynie u niektórych
wspomnieniem. Nie ma te¿ œladu po "Postoju myœliwych", który
równie¿ zosta³ zdewastowany.

Zachêcam Czytelnika, po przeczytaniu, podjêcia próby do odwiedzenia
opisanego niegdyœ piêknego i uroczego miejsca na Ziemi Gubiñskiej.

W opracowaniu artyku³u wykorzystano artyku³ Hansa-Joachima Bergmana z
"Wiadomoœci Gubiñskie" nr 15 z 2003 r., artyku³ Joachima Winklera z "Wspomnienia
o  Per³owym M³ynie" oraz wiedzê w³asn¹.
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Polacy w Guben od niedawna maj¹ polskojêzyczne duszpasterstwo i
proboszcza Polaka. W niemieckiej parafii.

Guben. 17-tysiêczne miasto granicz¹ce z polskim Gubinem, jest tu
jedna rzymskokatolicka parafia pw. Trójcy Œwiêtej. W niedziele i œwiêta
wierni gromadz¹ siê w koœciele pod wyj¹tkowym wezwaniem Matki
Chrzeœcijan. W latach 80. ubieg³ego wieku Polacy pracuj¹cy na
kontraktach w dawnej NRD przy budowie pobliskiej elektrowni mogli
uczestniczyæ raz w miesi¹cu we Mszy œw., któr¹ po polsku odprawia³
ksi¹dz z Cottbus. Ofiarowali wtedy obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.
Jest tu do teraz.

Wieczory chwa³y
Dziœ w Guben Polacy mieszkaj¹ na sta³e. Przeprowadzaj¹ siê ze

wzglêdu na pracê, mieszkanie i dzieci, które szybko staj¹ siê
dwujêzyczne. Mieszka tu ok. pó³tora tysi¹ca Polaków, ale do parafii
formalnie nale¿y 656 osób. To po³owa katolickiej wspólnoty, najwiêkszej
religijnej grupy w mieœcie. Od zesz³ego roku, gdy proboszczem zosta³
ks. Artur ¯uk, z pochodzenia g³ogowianin, co miesi¹c jest tu
Eucharystia w jêzyku polskim.

Msze po niemiecku te¿ s¹ piêkne, ale modlitwa po polsku jest mi
bliska od dziecka, inaczej siê j¹ prze¿ywa - mówi Natalia Kujawa. Z
mê¿em Jakubem kilka lat temu przeprowadzili siê do Guben z
Frankfurtu n. Menem, gdzie studiowali. Tu maj¹ bli¿ej do Polski.
Wychowuj¹ czterech synów. Maksymilian, Beniamin, Jonatan i
Aleksander chodz¹ do niemieckiego przedszkola i szko³y, a po polskiej
stronie do szko³y muzycznej. Pañstwo Kujawowie anga¿uj¹ siê w
polskojêzyczne duszpasterstwo. Jakub gra³ na pierwszej Mszy œw. sam.
Teraz zespó³ tworzy kilkoro doros³ych oraz dzieci.

Dzieci widz¹, ¿e rodzice siê modl¹ i w³¹czaj¹ siê w zespó³, przez co
lepiej prze¿ywaj¹ Mszê œw. ni¿ wtedy, gdy siedz¹ uciszane w ³awce -
mówi Natalia.

Wczeœniejsi duszpasterze te¿ pamiêtali o polskiej spo³ecznoœci. Ks.
Uwe Aschenbrenner, dziœ emerytowany proboszcz, zosta³ uhonorowany
przez biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Tadeusza Lityñskiego
tytu³em kanonika honorowego kapitu³y katedralnej za zas³ugi dla

Przy œluzach ³aski
Ks. Tomasz Gierasimczyk
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Polaków. Obecnemu proboszczowi jeszcze ³atwiej integrowaæ obie czêœci
wspólnoty. - Jesteœmy tu razem - mówi¹ Katarzyna Stodolna, Justyna
Olejarz, Magdalena Seklecka i Katarzyna Korgel. - Przychodzimy te¿
na niemieckie Msze, mamy wspóln¹ œwietlicê parafialn¹. Ostatnio w
Adwencie pokazywaliœmy Niemcom, jak Polacy œwiêtuj¹ Bo¿e
Narodzenie, dzieliliœmy siê op³atkiem, co im siê bardzo podoba³o, i
œpiewaliœmy kolêdy - dodaj¹, maj¹c nadziejê, ¿e polskie duszpasterstwo
jeszcze bardziej siê rozwinie. A ju¿ niebawem rusza nowy polsko-
niemiecki projekt - wieczory uwielbienia. Czuwanie modlitewne z
pieœniami w obu jêzykach to zupe³na nowoœæ w Gubem - Tu jest wielka
potrzeba Polaków, ale i Niemców, ¿eby pokazaæ, ¿e Koœció³ jest ¿ywy i
nie umiera - mówi graj¹cy na instrumentach perkusyjnych Krzysztof
Turbiarz, tata Bartka i Franka, którzy uczêszczaj¹ do przedszkola
muzycznego w Guben. Poruszenie w parafii zauwa¿y³a nawet berliñska
telewizja. - Niemcy s¹ bardzo zaciekawieni. Tak¿e ewangelicy i osoby,
które nie maj¹ nic wspólnego z Koœcio³em - mówi Jakub Kujawa,
basista i autor t³umaczeñ pieœni na pierwszy wieczór uwielbienia.

Koœció³ katolicki w Guben Sprucker Straße 85.
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Gubeñski zespó³ wspomaga te¿ Jacek Majewski z Zielonej Góry.
Chcemy rozbudziæ tu mi³oœæ do Koœcio³a i pokazaæ, ¿e ¿ycie z Panem

Bogiem jest nasz¹ najwiêksz¹ radoœci¹ - przekonuje. To stwarza now¹
jakoœæ. Ewelina Mech od kilku lat mieszka z mê¿em Micha³em i córk¹
Len¹ w Guben, gdzie prowadzi studium wokalne. - Do tej pory
traktowa³am Guben jako sypialniê i miejsce pracy, a teraz mogê tu
poczuæ wspólnotê i powoli postrzegam to mia-sto jako dom. Myœlê, ¿e
w jakiœ sposób mo¿emy byæ œwiat³em dla naszych braci z Niemiec -
mówi.

Dobry wirus
Po Eucharystii proboszcz zaprasza do restauracji. W niemieckim

mieœcie u greckiego szefa kuchni obs³uguje nas polska kelnerka. Sami
swoi. Ks. Artur ¯uk pochodzi z parafii pw. œw. Miko³aja w G³ogowie,
ale 19 lat temu zosta³ ksiêdzem w diecezji Eichstatt na Bawarii. Tam
rozpocz¹³ te¿ pracê naukow¹. Wyk³ada³ m.in. teologiê duchowoœci,
psychologiê i teologiê cia³a na Katolickim Uniwersytecie Eichstatt-
Ingolstadt oraz w Wy¿szej Szkole Filozoficzno-Teologicznej Benedykta
XVI w Wiedniu. Wspó³pracowa³ tak¿e z Papiesk¹ Rad¹ ds.
Duszpasterstwa S³u¿by Zdrowia. Jednak ze wzglêdu na zdrowie mamy
chcia³ byæ bli¿ej Polski. Przenosiny ksiêdza nie zawsze s¹ proste. Ale
tym razem sprawy potoczy³y siê nadzwyczaj szybko. Okaza³o siê, ¿e
przygraniczna diecezja Gorlitz (Zgorzelec) pilnie poszukuje
duszpasterza do parafii, której dotychczasowy proboszcz odchodzi na
emeryturê. I powinien to byæ ksi¹dz znaj¹cy jêzyk polski. O tym, ¿e
bêdzie to parafia w Guben, ks. ¯uk dowiedzia³ siê w ostatniej chwili.
I zobaczy³ w tym Bo¿e prowadzenie. - Moi rodzice, jeszcze w czasach
NRD, pracowali przy budowie elektrowni Janschwalde. Dzieci
pracowników mia³y specjalny ausweiss do przekraczania granicy.
Biega³em wiêc po tym mieœcie jako ch³opak. Kiedy sobie to
uœwiadamiam, przypomina mi siê, jak œw. Jan Pawe³ II w
£agiewnikach mówi³: "Kto by pomyœla³, ¿e ten student w drewniakach
przybêdzie tu jako papie¿". A kto by pomyœla³, ¿e taki 12-latek bêdzie
tu proboszczem?! - œmieje siê 46-letni kap³an. A misja jest wyj¹tkowa.

Biskup Wolfgang Ipolt powiedzia³ mi: "Wysy³am ksiêdza do parafii -
laboratorium. Ksi¹dz musi tam robiæ eksperymenty" - opowiada
proboszcz. Rzeczywiœcie. 70 procent mieszkañców miasta to ludzie
nieochrzczeni. Wschodnie landy Niemiec s¹ prawdziwym krajem
misyjnym. To wyzwanie dla ca³ej wspólnoty. - Podczas modlitwy
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przychodzi³ nam na myœl obraz rany, bo Guben jest strasznie zranione
przez komunê. Do dziœ s¹ tu ulice Marksa, Engelsa i Ró¿y Luksemburg.
Jest ju¿ 30 lat po prze³omie i dalej nie mog¹ siê z w³asnej historii
oczyœciæ - mówi duszpasterz. Niemieccy katolicy byli tu zastraszani i
do dziœ boj¹ siê okazywaæ publicznie sw¹ wiarê. Polacy zdaj¹ siê mieæ
wiêcej odwagi i proboszcz chce to wykorzystaæ.

 - Mamy tu dwie "œluzy ³aski". Jedna to most do Polski, a druga -
klasztor cystersów w niedalekim Neuzelle. Bêdziemy modliæ siê, aby
zainfekowaæ to miasto dobrym wirusem wiary, aby Duch Œwiêty
zstêpowa³ na Guben i Gubin i uleczy³ nasz¹ ranê - zapowiada.
Polskojêzyczna aktywnoœæ w niemieckiej parafii budzi czasem
w¹tpliwoœci niemieckich duszpasterzy. Wskazuj¹ na brak integracji.

- Odpowiadam, ¿e nie mo¿na mówiæ "integracja", a i "asymilacja" -
t³umaczy³ ks. ¯uk.

- Polacy nigdy nie bêd¹ Niemcami. Tak jak i Niemcy, którzy osiedlaj¹
siê na Costa w Hiszpanii, nie chc¹ byæ Hiszpanami, ale chc¹ mieæ
niemieckich fryzjerów, lekarzy i knajpy. Oczywiœcie uznaj¹ hiszpañskie
prawo i podatki, ale s¹ Niemcami. A poza tym, jeœli na lekcji religii
tylko jedno dzieci z ponad trzydzieœciorga ma oboje rodziców
niemieckich, to problem jest zupe³nie gdzie indziej. T³umaczê to
kolegom i przyznaj¹ mi racjê - mówi ks. ̄ uk. Ale parafia w Guben ma
dwa p³uca. To z inicjatywy niemieckich parafian co wtorek jest
wieczorna adoracja, na któr¹ przychodzi coraz wiêcej osób.
Przygotowywana jest te¿ wspólna pielgrzymka do sanktuariów diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej. Bêdzie tak¿e parafialny rok jubileuszowy
z odpustami przyznanymi przez Stolicê Apostolsk¹. 17 paŸdziernika
rozpoczn¹ siê bowiem obchody 40-lecia koœcio³a pw. Matki Chrzeœcijan
i 160-lecia parafii. A na procesjê Bo¿ego Cia³a parafia zaprosi biskupów
obu nadgranicznych diecezji.

KS. TOMASZ GIERASIMCZYK
Goœæ Zielonogórsko-Gorzowski 8/2020 “Goœæ Niedzielny” - zgoda autora
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W styczniu 2020 roku up³ynê³o 35 lat od powo³ania do ¿ycia Gubiñskiego
Domu Kultury. Choæ nastroje nie sk³aniaj¹ obecnie do koncentrowania
siê na tematach oko³o kulturalnych - wiele jest przecie¿ teraz do zrobienia
w dziedzinie zdrowia publicznego, gospodarki i ¿ycia spo³ecznego - od
jubileuszu GDK nie uciekniemy, poniewa¿ przypad³ akurat na TEN rok...
Jednak dziêki jubileuszowi w tych niepewnych czasach bêdziemy mieli
szansê na drobn¹ odskoczniê wspomnieñ, które byæ mo¿e sprawi¹, ¿e
uœmiechniemy siê choæ raz.

Wspominaj¹c cofniemy siê  do epoki, w której nikt jeszcze nie ba³
siê wspólnych spotkañ, zabaw i wypadów na imprezy kulturalne.

W tekœcie niniejszym przypomnê o wieloletniej dzia³alnoœci instytucji,
która od dziesiêcioleci zastêpuje mieszkañcom Gubina salê koncertow¹,
galeriê sztuki, kino i teatr. Przedstawiê sylwetki dyrektorów, którzy
ni¹ kierowali. Zaprezentujê placówkê, która na przestrzeni 35 lat
zorganizowa³a niezliczon¹ iloœæ imprez kulturalnych, rozrywkowych
(nawet czasem i sportowych), gali, jubileuszy, akademii, konferencji,
by³a miejscem pracy dla dziesi¹tek gubinian, miejscem zabawy i nauki
dla tysiêcy dzieci i dziœ dziêki temu wszystkiemu jest w naszym mieœcie
rozpoznawalna.

Pierwsze lata GDK
22 stycznia 1985 roku decyzj¹ Miejskiej Rady Narodowej utworzono

now¹ placówkê krzewi¹c¹ kulturê w przygranicznym Gubinie. Choæ
decyzja ju¿ zapad³a, na nowe lokum specjalnie szykowane dla
m³odziutkiego GDK trzeba by³o jeszcze poczekaæ i to ponad rok.
Powo³ano te¿ dyrektora, którym zosta³ Henryk Brud³o. Jak wspomina
pierwszy dyrektor budynek MDK zlokalizowany przy ul. Wilhelma
Piecka (obecnie Ró¿ana) by³ w bardzo z³ym stanie technicznym. W
wielu miejscach przecieka³ dach, budynek by³ zawilgocony a wiêkszoœæ
pomieszczeñ (w tym sala widowiskowa) nie nadawa³a siê do u¿ytku.
W swojej pracy skupi³ siê g³ównie na organizacji przeprowadzki do
nowego budynku, nadzorze prac wykoñczeniowych wnêtrz nowego
budynku, które przeprowadza³y Pañstwowe Pracownie Konserwacji
Zabytków oraz na zakupie wyposa¿enia. W trakcie krótkiej kadencji
dyrektor Brud³o zorganizowa³ te¿ jedn¹ edycjê Wiosny Nad Nys¹ w

35 lat Gubiñskiego Domu Kultury
Janusz Gajda
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1986 roku. W jej programie znalaz³y siê m.in. prezentacje dorobku
artystycznego gubiñskich szkó³ i przedszkoli, bieg uliczny, zawody
wêdkarskie, korowód przebierañców, koncert "Rock nad Nys¹".
Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³ wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca z Boles³awca.
W tamtych czasach jednego z najlepszych w kraju. Henryk Brud³o w
paŸdzierniku 1986 otrzymawszy ofertê pracy na stanowisku dyrektora
domu kultury wyjecha³ do Sulechowa.

Remont zniszczonego podczas II Wojny Œwiatowej ratusza trwa³ od
10 lat napotykaj¹c po drodze (jak to z remontami bywa) wiele przeszkód
przed³u¿aj¹c w nieskoñczonoœæ oddanie obiektu do u¿ytku, wiêc kolejny
rok czekania nie zrobi³ dla mieszkañców Gubina wielkiej ró¿nicy. Do
zachodniego skrzyd³a wprowadzi³a siê ju¿ Miejska Biblioteka Publiczna
przecieraj¹c niejako szlaki, a nastêpnie przyszed³ wreszcie d³ugo
wyczekiwany moment opanowania  po³udniowego skrzyd³a budynku
przez uduchowionych, pe³nych pozytywnej energii animatorów kultury.

Oficjalne otwarcie nowej siedziby GDK przy ul. Westerplatte 14
nast¹pi³o 25 sierpnia 1986 roku. Dzieñ póŸniej funkcjê dyrektora objê³a
Janina Izdebska. Nowa pani dyrektor by³a ju¿ doœwiadczona w
kierowaniu placówkami kultury. Niedawno przyby³a ze œl¹skiego
Skoczowa, gdzie przez ³adnych parê lat kierowa³a domem kultury
"Tryton". Mog³a wiec od razu z baz¹ sprawdzonych pomys³ów rozpocz¹æ
dzia³alnoœæ w Gubinie.

- Mój romans z Gubiñskim Domem Kultury rozpocz¹³ siê dok³adnie
26 sierpnia 1986 r pierwszym dniem mojej pracy, a zarazem odbiorem
technicznym budynku przez specjalnie powo³an¹ komisjê po ponad
dziesiêciu latach remontu. - relacjonuje Janina "Kaœka" Izdebska -
Chodz¹c z komisj¹ dopiero poznawa³am poszczególne pomieszczenia.
Podpisuj¹c jako dyrektor wraz z innymi odbiór budynku nie mia³am
pojêcia, ile trzeba bêdzie po remoncie jeszcze uzupe³niæ, przerobiæ by
by³o funkcjonalnie.

Ju¿ na pocz¹tku dzia³alnoœci, kiedy uczestników zajêæ systematycznie
przybywa³o, okaza³o siê, ¿e wentylacja grawitacyjna w toaletach nie
dzia³a. Niesprawna te¿ okaza³a siê wentylacja wymuszona, której
skomplikowane urz¹dzenia umieszczone na strychu - jak relacjonowa³a
"Kaœka" Izdebska - przy pierwszym uruchomieniu wprawi³y budynek
w takie wibracje, ¿e ma³o co a wróci³by do swojej formy znanej z
powojennych zdjêæ… Wentylacjê wy³¹czono jako bubel od nowoœci
niezdatny do u¿ytku i skoncentrowano siê na pilniejszych remontach.
Zbli¿a³o siê bowiem uroczyste otwarcie roku pierwszego kulturalno-
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oœwiatowego w nowym budynku, na które zjechaæ mia³y w³adze
województwa oraz dyrektorzy innych placówek kultury z Lubuskiego.

Dzia³alnoœæ GDK w latach 1986 - 1997
Nowy budynek, choæ posiada³ niedoci¹gniêcia, dawa³ dyrektorowi

placówki kultury zupe³nie nowe mo¿liwoœci. Sala widowiskowa ze scen¹
z zapleczem, sale zajêæ merytorycznych, studio nagrañ, pracownia
plastyczna, sala wystawowa i restauracja bêd¹ca wtedy w zarz¹dzie
Gubiñskiego Domu Kultury dawa³y solidn¹ bazê do prowadzenia
ró¿norodnej dzia³alnoœci kulturalnej.

Dzia³alnoœæ edukacyjna
Efektywne kszta³cenie w kulturze nale¿y zacz¹æ ju¿ od przedszkola.

GDK stworzy³ nowe zajêcia, które to umo¿liwia³y. Przedszkole
artystyczne skierowane by³o do dzieci w wieku 3-6 lat. Dwa razy w
tygodniu odbywa³y siê zajêcia z rytmiki, plastyki, fotografii,
poznawania tajników komputera i modelarstwa. Dzieci poznawa³y
piêkno muzyki, tañca i teatru. Najm³odsi rozpoczynaj¹cy naukê w
przedszkolu mogli potem j¹ kontynuowaæ uczestnicz¹c w 23
zró¿nicowanych formach kszta³cenia, wœród których na przestrzeni
11 lat w ró¿nych okresach dzia³a³y: "Teatrzyk dzieci gubiñskich", kó³ko
modelarskie, klub komputerowy, kó³ko plastyczne, teatr poezji, zespo³y:
"Senior", instrumentalno-wokalny, "Studio A", "Pstre misie" oraz kó³ko
fotograficzno-filmowe, kó³ko filatelistyczne, dyskusyjny klub filmowy
dla dzieci, klub psychotroniczny, kurs tañca towarzyskiego, gimnastyka
dla pañ i nauka jêzyków obcych: niemieckiego, angielskiego i
francuskiego. W domu kultury dzia³a³ tak¿e kabaret "Bez sensu"
z³o¿ony z pracowników, w którym wystêpowa³a te¿ ówczesna pani
dyrektor.

"Kiszone Ogórki"
Czasopismo m³odzie¿owe wydawane przez Gubiñski Dom Kultury

stanowi osobny rozdzia³ w historii i warto by kiedyœ poœwiêciæ mu
osobne opracowanie. Do zespo³u redakcyjnego nale¿eli: Krzysztof
Panek, Andrzej Winiszewski, Tomasz Wo³oszyn (odpowiedzialny
wspólnie z Dorot¹ Chwa³ek za szatê graficzn¹) oraz Arkadiusz Szeliga.
Nazwê gazetki wymyœli³ Tomasz Wo³oszyn. W ka¿dym numerze tytu³
umieszczany by³ w innym jêzyku. Ca³oœæ drukowa³ Stefan Pilaczyñski
w drukarni wojskowej. Sprawowa³ on tak¿e z racji doœwiadczenia
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nieformalny nadzór merytoryczny nad m³odzie¿¹. Po pierwszym czy
drugim wydaniu Stefan wezwa³ nas na dywanik. Pojechaliœmy nysk¹
GDK do jednostki w Komorowie i us³yszeliœmy, ¿e wydawanie gazety
to bardzo powa¿na sprawa i ¿e trzeba braæ odpowiedzialnoœæ za s³owa
- wspomina Andrzej Winiszewski. "Kiszone Ogórki" choæ z pozoru by³y
zwyk³¹ gazetk¹ m³odzie¿ow¹ g³ownie traktuj¹c¹ o problemach ludzi
m³odych, porusza³y tak¿e kontrowersyjne tematy, z czego m³ode
kolegium redakcyjne niejednokrotnie musia³o siê t³umaczyæ nie tylko
przed pani¹ dyrektor ale i innymi postaciami ¿ycia spo³ecznego Gubina.

Teatr

"Teatr uczy nas ¿yæ, ¿ycie nas uczy udawaæ". S³owa piosenki
Zbigniewa Wodeckiego doskonale znane dyrektor Izdebskiej sk³oni³y
j¹ do przybli¿enia gubiñskiej publicznoœci teatru w ró¿nych formach.
Przede wszystkim stara³a siê goœciæ aktorów u siebie i to w plenerze.
Miko³ajkowe przedstawienie "Teatru na szczud³ach" spotka³o siê z
dobrym odbiorem ze strony najm³odszej publicznoœci. Teatr Lubuski
pod gubiñsk¹ Far¹ zaprezentowa³ dwa przedstawienia plenerowe

Teatry uliczne na deptaku (ul. Œl¹ska).
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"Antygonê" Sofoklesa oraz "Romeo i Juliê" Williama Shakespeare'a.
W amfiteatrze natomiast publicznoœæ bawi³a komedia "Mayday" Raya
Cooneya. Gubiñski deptak trzy lata pod rz¹d zamienia³ siê w bazê dla
teatrów ulicznych.

Festiwal Folkloru
By³a to filia zielonogórskiego Miêdzynarodowego Festiwalu Folkloru.

Zapocz¹tkowany w 1995 roku odbywa³ siê cyklicznie przez 3 lata. W
jego ramach podczas kilku dni w amfiteatrze prezentowa³y siê zespo³y
folklorystyczne. £¹cznie by³o ich 24. Zespo³y przyjecha³y m.in. z
Holandii, Rosji, Australii, Litwy, Macedonii, W³och, Chin, Belgii,
Ukrainy, Wêgier, Niemiec, Bu³garii, Hiszpanii, Szkocji, Szwecji,
S³owacji, Wybrze¿a Koœci S³oniowej oraz Nowej Zelandii.

“Wiosna nad Nys¹”
Od momentu objêcia kierownictwa w GDK, nowa dyrektor zosta³a

równie¿ zobligowana do organizacji œwiêta miejskiego Wiosny Nad
Nys¹. Chocia¿ kszta³t imprezie nadawa³ tzw. "komitet organizacyjny",
to na Gubiñskim Domu Kultury spoczywa³ g³ówny ciê¿ar
skoordynowania i wykonania ca³oœci imprezy. G³ówne punkty
programu odbywa³y siê naprzemiennie w amfiteatrze przy ul.

Majka Je¿owska w amfiteatrze przy ulicy Piastowskiej.
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Piastowskiej oraz na Placu Wdziêcznoœci (obecnie Plac Chrobrego).
Jedna edycja w 1995 roku odby³a siê za stadionem miejskim przy ul.
Sikorskiego. W programie nie brakowa³o sta³ych punktów, które
pozosta³y do dziœ: prezentacji dorobku artystycznego gubiñskich szkó³ i
przedszkoli, wystaw tematycznych, biegów ulicznych i zawodów
wêdkarskich na Nysie £u¿yckiej. Zaczê³y siê tak¿e pojawiaæ pierwsze
dyskoteki plenerowe. Znakiem rozpoznawczym imprezy by³ wielobarwny
korowód przemierzaj¹cy ulice Gubina. Charakterystyczne dla koñca
lat 80. by³y "Koncerty przyjaŸni". Prezentowa³y siê na nich grupy z
zaprzyjaŸnionych miast Polski oraz NRD. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e do
roku 1994 nie by³o zwyczaju goszczenia znanego wykonawcy jako
gwiazdy wieczoru. Dopiero rok 1994, który pod wzglêdem programu
by³ bardzo bogaty, przyniós³ gubinianom koncerty a¿ 3 gwiazd: zespo³u
Skaldowie, Wojtka Kordy oraz Atrakcyjnego Kazimierza (w chórkach
œpiewa³a wtedy nikomu jeszcze nieznana Kayah). W kolejnych latach
byli to: 1995 - Zespó³ "¯uki", 1996 - Majka Je¿owska i Janusz Laskowski,
1997 - zespo³y "Raz, Dwa, Trzy" i "Elektryczne Gitary".

Wiosna Nad Nys¹ w 1997 r. okaza³a siê wyj¹tkowa do dziœ. Po raz
pierwszy bowiem mieszkañcy Gubina mogli spotkaæ siê na niedostêpnej
dot¹d od czasów II Wojny Œwiatowej Wyspie Teatralnej. Uda³o siê po
raz pierwszy za zgod¹ s³u¿b granicznych uruchomiæ przejœcie graniczne
przez Wyspê Teatraln¹. To by³ ewenement w historii tego miejsca.
Jak oszacowa³a Stra¿ Graniczna, jednego dnia bez kontroli przesz³o z
Guben do Gubina i odwrotnie oko³o 20 tys. osób - relacjonuje ówczesny
burmistrz Gubina Czes³aw Fiedorowicz. Podczas Dnia Europejskiego
dziêki mostom, które skonstruowali na tê okolicznoœæ saperzy z Krosna
Odrzañskiego oraz niemiecka Wasserwacht, przez Wyspê móg³ przejœæ
tak¿e pierwszy w historii polsko-niemiecki korowód. Punktem
kulminacyjnym i symbolicznym momentem by³ koncert orkiestry
Filharmonii Zielonogórskiej, podczas którego muzycy wykonali "Odê
do radoœci" L. van Beethovena - póŸniejszy wspólny dla Polski i Niemiec
hymn Unii Europejskiej.

Gwiazdy
Ka¿dy szanuj¹cy siê dom kultury dzia³a w mniejszym lub wiêkszym

zakresie jako agencja impresaryjna zapraszaj¹c do siebie znane
osobowoœci estrady, teatru i filmu. Wœród wykonawców, którzy pojawili
siê w Gubinie na zaproszenie Janiny Izdebskiej znaleŸli siê m.in.:
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Skaldowie, Alicja Majewska i W³odzimierz Korcz, Micha³ Bajor,
Ryszard Rynkowski, Majka Je¿owska, Elektryczne Gitary, Daniel
Olbrychski, Hanna Bielicka, Roman Wilhelmi i Gra¿yna Barszczewska,
Grupa pod Bud¹, Wojtek Korda, Gra¿yna Szapo³owska, Marek
Grechuta, Kapela Czerniakowska, Wojciech M³ynarski, Dariusz
Kordek, Bohdan £azuka, Ireneusz Krosny (mim), zespó³ "Sami Swoi"
oraz zespó³ "Raz Dwa Trzy".

Wybory Miss Gubina
Odby³y siê siedmiokrotnie w latach 1991-1997. Pierwsze mia³y

miejsce w sali widowiskowej GDK, drugie w hali sportowej przy ul.
Krakowskiej. Nastêpne odbywa³y siê w sali nieistniej¹cego ju¿ kina
"Grunwald". Imprezie towarzyszy³y wystêpy piosenkarzy i aktorów.
Miss Gubina zosta³y kolejno od roku 1991: Czes³awa Romanowska,
Ma³gorzata Soroka, Miros³awa Muzyka, Ma³gorzata Burdziñska,
Monika Skrobania, Beata Makles i Magdalena ¯elazko.

Wœród innych imprez wartych odnotowania wymieniæ nale¿y trybuny

Wybory Miss Gubina 1995.
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obywatelskie, czyli fora dyskusyjne mieszkañców dotykaj¹ce wa¿nych
spo³ecznie tematów, miêdzynarodowe obozy artystyczne dla dzieci
miast partnerskich niemieckich Guben i Laatzen i wêgierskiego Paks,
plenerowe "Miko³ajki", spotkania wigilijne mieszkañców Gubina a
póŸniej i Guben zapocz¹tkowane w 1986 roku bêd¹ce wtedy nowoœci¹,
koncerty zielonogórskiej filharmonii odbywaj¹ce siê raz w miesi¹cu
dla szkó³ z Gubina i Guben oraz wieczory poezji i muzyki przy œwiecach
przy wspó³udziale Szko³y Muzycznej. Do historii przesz³a te¿ bajka
"Przygody krasnala", w której realizacjê zaanga¿owani byli wszyscy
pracownicy i cz³onkowie wszystkich zespo³ów dzia³aj¹cych przy domu
kultury - ³¹cznie ok. 80 osób.

31 paŸdziernika1997 roku Janina Kaœka Izdebska zakoñczy³a
dyrektorowanie GDK odchodz¹c na emeryturê, w trakcie której do
dzisiaj pozostaje osob¹ bardzo aktywn¹ dzia³aj¹c w gubiñskim
œrodowisku spo³eczno - kulturalnym. Nastêpczyni¹ dyrektor Izdebskiej
zosta³a nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 3 prowadz¹ca
zespó³ "Niezapominajki" - Danuta Kaczmarek.

CD w kolejnym numerze

Kiedyœ w Gubinie ...
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Ze 130 gatunków ptaków krukowatych wystêpuj¹cych na œwiecie, w
naszym kraju odnotowano wystêpowanie tylko 10 gatunków:
wieszczek, który dawniej by³ w Tatrach ptakiem lêgowym, obecnie
zalatuje bardzo rzadko (stwierdzony 5 razy), równie¿ sójka syberyjska
zalatuje wyj¹tkowo, natomiast sójka, sroka, orzechówka, kawka,
gawron, kruk, czarnowron, wrona siwa s¹ w kraju ptakami lêgowymi,
choæ czarnowron gniazduje tylko wyj¹tkowo. W Gubinie i okolicach
spotyka siê zaledwie 6 gatunków ptaków z rodziny krukowatych, a
mianowicie: sójka, sroka, kawka, gawron, kruk i wrona siwa. Mimo,
¿e s¹ ptakami doœæ pospolitymi na naszym terenie, czêsto s¹ ze sob¹
mylone. Dlatego spróbujê przedstawiæ je nieco bli¿ej, aby u³atwiæ ich
rozpoznawanie w terenie. Rodzina krukowatych (Corvidae) jest
zaliczona do rzêdu wróblowych (Passeriformes), podrzêdu œpiewaj¹cych
(Oscines). Wielu moich rozmówców wyra¿a³o szczere zdziwienie z
takiego podzia³u. Nie mogli uwierzyæ, ¿e kruk, wa¿¹cy 1, 5 kg jest
ptakiem wróblowym, a na dodatek œpiewaj¹cym. A jednak tak jest,
lecz œpiew ten us³yszeæ mo¿na, jedynie wtedy, gdy bêdziemy blisko
ptaka, poniewa¿ jest to ciche, niezbyt melodyjne szczebiotanie.
Krukowate s¹ œredniej i doœæ du¿ej wielkoœci, maj¹ mocne dzioby i
silne nogi, które nie tylko pozwalaj¹ sprawnie siê poruszaæ, ale s³u¿¹
równie¿ do przytrzymywania pokarmu. S¹ ostro¿ne i bardzo
inteligentne, potrafi¹ nauczyæ siê naœladowania ró¿nych dŸwiêków, a
tak¿e powtarzania s³ów ludzkiej mowy. Wszystkie cechuje ciekawoœæ.

Sójka (Garrulus glandarius) jest najbardziej kolorowa z naszych
krukowatych. Szaro czerwonawa z bia³ym gard³em i podbrzuszem,
czo³o bia³awe z czarnym upstrzeniem, lotki i sterówki czarne, na
skrzydle jasnob³êkitne lusterko, czarno kratkowane. Samica niczym
nie ró¿ni siê od samca. G³osy wydaje rozmaite, od ochryp³ych okrzyków
po fletowe tony naœladuj¹ce inne ptaki, w ogóle jest ptakiem
wrzaskliwym.  Na dostrze¿onego w lesie drapie¿nika ( jastrzêbia, psa,
lisa) lub cz³owieka, sójki wrzeszcz¹ przeraŸliwie, ostrzegaj¹c w ten
sposób inne zwierzêta o niebezpieczeñstwie. Dlatego nazywane s¹
stra¿nikami lasu. Gniazda najczêœciej umieszczaj¹ w rozga³êzieniach,
przy samym pniu drzewa, raczej nie wy¿ej ni¿ 6 m, a czasem tak
nisko, ¿e mo¿na je dosiêgn¹æ z ziemi. Pierwsze sójki na terenie Gubina

Ptaki krukowate Gubina
Julian Lewandowski
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pojawi³y siê prawdopodobnie pod koniec lat piêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku, bowiem na pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych mia³em okazjê
obserwowaæ z balkonu mojego domu (mieszka³em wtedy przy ul. Lenino
7), sójki zakopuj¹ce ¿o³êdzie (przyniesione z wyspy) na ogródkach,
które znajdowa³y siê za domem. Nie prowadzi³em wówczas ¿adnych
notatek, wiêc obserwacje te maj¹ jedynie wartoœæ informacyjn¹. Sójki
to ptaki czujne i p³ochliwe, które nie³atwo podejœæ. Mimo, ¿e
przyzwyczaja³em je do swojego widoku (podczas zimowego
dokarmiania), zawsze zachowywa³y siê nieufnie. Inne ptaki, po
pewnym czasie, przesta³y na mnie zwracaæ uwagê i mog³em od nich
znajdowaæ siê na przys³owiowe wyci¹gniêcie rêki, lecz sójki nigdy nie
pozwoli³y sobie na tak¹ poufa³oœæ. Sójki s¹ pospolitymi ptakami
lêgowymi, ich populacjê szacujê na 30-40 par lêgowych na terenie
miasta Gubina, a mimo to wielu mieszkañców miasta nie zna sójek,
mo¿e warto by by³o wyjrzeæ, choæby przez okno, aby to zmieniæ.

Sroka (Pica pica) to ptak o smuk³ej sylwetce, d³ugim ogonie i czarno-
bia³ym upierzeniu, znana zapewne wiêkszoœci mieszkañców Gubina.
Samica jest tak samo ubarwiona jak samiec, lecz ogon ma krótszy i
jest nieco mniejsza. Sroki najczêœciej odzywaj¹ siê ochryp³ym i donoœny
g³osem ostrzegawczym, który s³yszy siê przez ca³y rok. Gniazdo w
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kszta³cie du¿ej kuli, umieszczone jest w koronach drzew i krzewów.
Ptak ten tak zwykle krzykliwy, w okresie lêgowym, zachowuje siê
bardzo cicho. Dlatego o jej gnie¿d¿eniu w bliskim s¹siedztwie,
dowiadujemy siê dopiero, gdy gniazdo ukazuje siê po opadniêciu liœci
z drzew. Populacjê lêgow¹ szacujê na 50 par, choæ gniazd na terenie
miasta jest setka.

Sroka jest czujna, a przy tym ciekawska. To w³aœnie ta ciekawoœæ
sk³ania j¹ do zbierania przedmiotów b³yszcz¹cych (innych od ogólnie
wystêpuj¹cych), przez co zyska³a sobie miano z³odziejki - nies³usznie
zreszt¹. Badania wykaza³y, ¿e ptak ten spoœród rozrzuconych
œwiecide³ek, wybra³ jedyny czarny przedmiot, jaki tam siê znajdowa³
(inny od reszty). O inteligencji sroki œwiadczy fakt, ¿e jest jedynym
gatunkiem, spoza gromady ssaków, który zda³ egzamin lustra (test
lustra jest metod¹ badania samoœwiadomoœci ludzi i zwierz¹t).
Nawiasem mówi¹c, samoœwiadomoœæ, to œwiadomoœæ samego siebie.

Kawka (Corvus monedula) jest najmniejszym przedstawicielem
rodziny krukowatych (wielkoœci go³êbia), na co dzieñ spotykana na
terenie ca³ego miasta. Ogólny ton jej ubarwienia jest czarniawy, jedynie
na "twarzy", karku i bokach szyi popielaty, dziób i nogi czarne, oko
szarobia³e. Nie ma ró¿nicy w ubarwieniu obu p³ci, lecz samica jest
nieco mniejsza od samca. Jej biotopem s¹ osiedla ludzkie i stare parki.
Gniazduje w otworach budynków, kominach, wie¿ach koœcielnych, a
tak¿e w dziuplach starych drzew miejskich parków. U dojrzewaj¹cych
kawek mi³oœæ do partnera pojawia siê nagle, podobnie jak u ludzi.
Parafrazuj¹c, mo¿na by powiedzieæ, od pierwszego wejrzenia. W ¿yciu
tych ptaków ma³¿eñstwo odgrywa ogromn¹ rolê, wiêc zarêczyny
wyprzedzaj¹ po³¹czenie cielesne, bowiem kawki ³¹cz¹ siê w pary na
ca³e ¿ycie i od tej pory przebywaj¹ zawsze blisko siebie. S¹ ptakami
towarzyskimi, ¿eruj¹ stadnie, a wieczorami zbieraj¹ siê na wspólnym
noclegowisku, dobrze wtedy s³ychaæ ich gwar, nim udadz¹ siê na
spoczynek. Na terenie miasta gniazduje ok. 50 par kawek, g³ównie w
kamienicach starego budownictwa, od kiedy Fara sta³a siê dla nich
nie dostêpna. Do ciekawej, a zarazem zabawnej historii dosz³o, kiedy
pewne starsze ma³¿eñstwo stwierdzi³o, ¿e ich dom zosta³ nawiedzony.
Nocne odg³osy chrobotania i jakby jêki, dochodz¹ce, jak im siê wydawa³
z pieca, nie dawa³y im spokoju. Postanowili wyœwiêciæ mieszkanie,
lecz zabieg ten niczego nie zmieni³, zrozpaczeni ma³¿onkowie
postanowili siê wyprowadziæ z domu, w którym kusi. Na szczêœcie
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znalaz³ siê ktoœ, kto dowiedziawszy siê, ¿e straszyæ zaczê³o w po³owie
kwietnia, zapewni³, ¿e duchy wyprowadz¹ siê najpóŸniej na pocz¹tku
czerwca. Wiedzia³, ¿e to kawki gnie¿d¿¹ce siê w kominie, strasz¹
przes¹dnych lokatorów. Bowiem kawki ju¿ w po³owie kwietnia sk³adaj¹
jaja, a m³ode opuszczaj¹ gniazdo na pocz¹tku czerwca. Przypomnê, ¿e
ptaki te s¹ objêto ochron¹ w naszym kraju.

Gawron (Corvus frugilegus) jest wiêkszy od go³êbia, wielkoœci wrony.
Ca³y czarny, z mocnym fioletowym po³yskiem, u doros³ych ptaków
nozdrza i nasada dzioba nagie, ogon stopniowano zaokr¹glony. Obie
p³ci niczym siê nie ró¿ni¹. Z pomiêdzy wszystkich gatunków
krukowatych jest najbardziej towarzyski. Nie tylko, ¿e w stadach siê
trzyma, ale i gnieŸdzi kolonijnie w koronach wysokich drzew. Rzadko,
który siê od stada oddala, a nigdy nie gnieŸdzi osobno. Ptaki s¹
zwi¹zane z osadami ludzkimi, zarówno w okresie lêgowym, jaki i
zimowym. Wielotysiêczne stada gawronów mo¿na obserwowaæ (nawet
w bardzo du¿ych miastach), kiedy siê zlatuj¹ z pól i ³¹k na nocleg.
Niestety, w Gubinie nie s¹ ptakami lêgowy, a na terenie miasta
pojawiaj¹ siê sporadycznie (nigdy w du¿ej liczebnoœci), i tylko w okresie
wêdrówek ( w marcu i listopadzie). Do niedawna mo¿na by³o zobaczyæ
¿eruj¹ce gawrony na trawnikach miejskich (nawet przez okres 2
tygodni). Lecz ³agodne zimy sprawi³y to, ¿e w nasz rejon nie docieraj¹
ptaki z pó³nocnego wschodu, pozostaj¹c w œrodkowej czêœci naszego
kraju. Gubin jest ma³o atrakcyjny dla gawronów, a g³ówn¹ przyczyn¹
jest zbyt du¿e zalesienie okolic miasta i zbyt ma³o rozleg³ych pó³ i ³¹k,
na których mog³yby ¿erowaæ (¿eruj¹ prawie wy³¹cznie na ziemi,
wytrwale chodz¹c lub skacz¹c). Najd³u¿ej ¿yj¹cy gawron mia³ 19 lat.
Gatunek chroniony.

Wrona (Corvus corone cornix) jest œredniej wielkoœci ptakiem o
ubarwieniu dwukolorowym (czarnym i popielatym). G³owa, pierœ,
skrzyd³a i ogon - czarne, reszta popielata. Samica niczym nie ró¿ni siê
od samca. Wrona jest ptakiem zmyœlnym i ostro¿nym, a przy tym
œmia³ym, nie lêka siê obecnoœci ludzi, lecz potrafi, jak siê wydaje,
odgadywaæ z³e zamiary wzglêdem siebie. Unika w ten sposób
niebezpieczeñstw, na jakie jest czêsto nara¿ona (wszystkie krukowate
s¹ niezbyt lubiane). Zamieszkuje zadrzewione tereny otwarte, a tak¿e
skraje lasów, parki i ogrody. Gniazdo buduje w koronach wysokich
drzew (wszystkie krukowate lubi¹ mieæ rozleg³y widok). Wrony
przystosowa³y siê do miejskiego ¿ycia, do Gubina wniknê³y stosunkowo
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niedawno, pierwsze udokumentowane gniazdowane tego gatunku
pochodzi z 2000 roku (œwierk przy ul. Piastowskiej 14). Obecnie s¹
wszêdobylskie, jako ptaki wszystko¿erne chêtnie odwiedzaj¹ kosze
na œmieci i œmietniska, gdzie mog¹ zdobyæ resztki wyrzucanych przez
ludzi pokarmów. Mocnym dziobem z upodobaniem rozrywaj¹ torby i
kartony znalezione na ulicach, trawnikach, a nawet wiatach
komunikacji miejskiej. W okresie lêgowym trzymaj¹ siê parami, poza
nim, s¹ bardziej towarzyskie. Ptak do niedawna wêdrowny, jednak¿e
populacja miejska jest ju¿ w du¿ej mierze osiad³a.

 Kruk (Corvus corax) najwiêkszy z krukowatych, wielkoœci
myszo³owa, ca³y czarny, szafirowo po³yskuj¹cy; ogon klinowaty, potê¿ny
dziób i nogi czarne, têczówki brunatne z popielat¹ obwódk¹ Ÿrenicy.
Ze wszystkich krukowatych najprzezorniejszy; do siedzib ludzkich
prawie nigdy siê nie zbli¿a, cz³owiekowi w otwartym terenie podejœæ
siê nie daje. Lot bardzo sprawny i szybki, w czasie toków wykonuje
akrobacje powietrzne. Zwraca na siebie uwagê swym silnym i
donoœnym krakaniem. GnieŸdzi siê bardzo wczeœnie, w lutym, a
najpóŸniej w po³owie marca, m³ode opuszczaj¹ gniazdo na pocz¹tku
maja. Gniazdo buduje na wierzcho³kach wysokich drzew iglastych,
rzadziej na drzewach liœciastych. Kruki dochowuj¹ sobie wiernoœci
prawdopodobnie przez ca³e ¿ycie. Do¿ywaj¹ na wolnoœci zwykle oko³o
10 -15 lat, choæ notowano osobniki ponad 40 letnie. Dawniej
przeceniano d³ugoœæ ich ¿ycia. Na Wyspach Owczych jest legenda,
mówi¹ca o tym, ¿e cz³owiek ¿yje tak d³ugo, jak trzy konie, wrona zaœ
tak d³ugo jak trzech ludzi, a ¿ycie kruka jest siedem razy d³u¿sze ni¿
¿ycie wrony. Kiedyœ uwa¿ano (nies³usznie zreszt¹), ¿e kruki zaniedbuj¹
swe pisklêta, st¹d nasi zachodni s¹siedzi na nieczu³¹ matkê mówi¹ -
Rabenmutter (niem. Rabe to kruk). A przecie¿ kruki s¹ ptakami
po¿ytecznymi, które w okresie jesienno - zimowym ¿ywi¹ siê g³ównie
padlin¹, a zwyczaj zagrzebywania w ziemi padliny zapobiega szerzeniu
siê smrodu i zarazy. Z tego te¿ powodu ju¿ w XIX wieku w Szwecji,
Indiach, Anglii prawnie zakazano zabijania kruków. Z ptakiem tym
zwi¹zane s¹ liczne przes¹dy i m¹droœci ludowe, oto kila z nich: Kradnie
jak kruk, Kruk krukowi oka nie wyk³uje, Wronami go karmiono, a
kruki go zjedz¹, Trudniej o dobr¹ ¿onê ni¿ o bia³ego kruka, ¯aba na
deszcz rzekce, a kruk na krew.

Na podstawie zachowañ przy rozwi¹zywaniu problemów, gatunek
zosta³ uznany za bardzo inteligentny. Zreszt¹, ca³a rodzina
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krukowatych na drodze swoich z³ych doœwiadczeñ z ludŸmi (by³y
bezwzglêdnie têpione), ³atwo potrafi odró¿niæ zagro¿enie ze strony
myœliwego od cz³owieka bez strzelby, któremu pozwala zbli¿yæ siê do
siebie na mniejszy dystans.

Literatura:
Kruszewicz A. Ptaki polski Warszawa 2006
Lewandowski J. Ptaki Gubina (w przygotowaniu do druku)
Potocki W. Argenida Kraków 1679
Sylwan 1910 str. 88-89
Taczanowski W. Ptaki krajowe Kraków 1882
Wodzicki K. Zapiski ornitologiczne Kraków 1927

"Tajemny” brukowiec
Jest taki brukowiec (nie myliæ z rodzajem

gazety), taka sobie zwyk³a granitowa kostka
z gubiñskiego bruku, chyba jedna jedyna
wœród tysiêcy podobnych. Jakaœ dziwna
kostka, zagadkowa. Tkwi samotnie w
kamiennej wyk³adzinie placu obok ruin
koœcio³a. Dla przechodnia raczej
niezauwa¿alna; kto by tam patrzy³ pod nogi,
gdy bruk tu raczej g³adki.

Ta kostka kamienna nosi jakiœ tajemny
znak:  g³êboko wyr¿niêta na jej powierzchni
litera "T" (znak?), trochê jakby pokrêtna.
Tkwi obok czarnej linii wyznaczaj¹cej
wschodni¹ jezdniê placu, miêdzy znakiem

drogowym, a ogrodzeniem œwi¹tyni. Trzeba siê dobrze przyjrzeæ by
wy³owiæ tê jedn¹ kostkê wœród szaroœci podobnych. Co te¿ mo¿e ta litera
(znak) oznaczaæ, a mo¿e co oznacza³a kiedyœ? Bo, ¿e starsza od naszych
czasów, to raczej pewne. Czy by³a tu zawsze? Czy gdzieœ na gubiñskich
brukach ulicznych tkwi¹ jeszcze takie albo podobne tajemnicze znaki?

Wiêc jeszcze jedna miejska zagadka. A mo¿e jednak zna ktoœ tajemnicê
tego znaku, tej litery, tego akurat miejsca? Jeœli wiêc komuœ w tej zagadce
przychodzi coœ na myœl, jeœli mo¿e zna tê tajemnicê, to prosimy by swoj¹
wiedz¹, choæby przypuszczeniami, nawet legend¹, z nami siê podzieli³.
Byœmy wspólnie mogli rozwi¹zaæ i tê ma³¹ gubiñska tajemnicê.

Prosimy o wiadomoœæ na adres Stowarzyszenie Przyjació³
Ziemi Gubiñskiej, ul. 3 Maja 2, Gubin, tel. 68 4558162. (AJ)
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Zenon Pilarczyk
Rozwój przestrzenny Gubina
w XX wieku
Czêœæ III - lata1945-1971

Wstêp
Ustanowienie ,,Festung Guben" oznacza³o bezsensowne zniszczenie

miasta. Opisuj¹c rozwój i upadek miasta trudno omin¹æ kontekst
spo³eczny, który temu towarzyszy³. Zaczê³o siê 30 stycznia 1933 r. od
wielkiego przemarszu z pochodniami wieczorem przez miasto z okazji
objêcia funkcji przez nowego kanclerza Rzeszy. Marsz zorganizowali
miejscowi cz³onkowie NSDAP. Ju¿ 2 marca tego roku przysiêgê z³o¿y³o
35 cz³onków ,,brunatnych koszul” któr¹ przyj¹³ nadburmistrz Lass.
Zostali oni wyposa¿eni w rowery, gumowe pa³ki i rewolwery. Ktoœ
musia³ organizowaæ ,,parade marsze", bojkot sklepów ¿ydowskich,
palenie synagog, pa³owanie opozycji. Pierwsz¹ akcjê bojkotu
¿ydowskich sklepów zorganizowano 1 kwietnia z plakatami ,,¯aden
Niemiec nie kupuje u ̄ yda". Formalnie by³a to pomocnicza grupa policji
pañstwowej, która wykonywa³a zadania poza obowi¹zuj¹cym prawem
lub na jego ,,krawêdzi". W dniu 1 lipca nadburmistrz La? zosta³ wys³any
na emeryturê. Komisarycznie 7 lipca 1933 r. powo³ano na
nadburmistrza  Guben SA- Standartenfuhrera Erika Schmiedicke.
By³ on najstarszym cz³onkiem NSDAP na pó³nocy Niemiec, honorowym
zastêpc¹ gaulaitera. Wówczas o powo³aniu na wa¿ne stanowisko
decydowa³ numer legitymacji partyjnej, legitymacjê z nr 1 mia³ Wódz.
W mieœcie czêsto odbywa³y siê manifestacje z udzia³em ca³ego stanu
wojska. Jedna z wiêkszych odby³a siê 20 kwietnia 1939 r. z okazji 50.
urodzin Hitlera. Centralnym miejscem by³ obecny Plac Boles³awa
Chrobrego i ulica D¹browskiego oraz Park Mickiewicza. Dowódca
garnizonu genera³-major von Haase wychwala³ czyny ,,Naczelnego
Wodza Wermachtu i genialnego Fuhrera wszystkich Niemców". Odby³y
siê defilady wojskowe. Gra³y orkiestry. M³odzie¿ ochoczo zapisywa³a
siê do organizacji nazistowskich. PóŸniej moment najwiêkszego
,,narodowego uniesienia" nast¹pi³ po klêsce Francji. By³o to szczytowe
osi¹gniêcie re¿imu. Przywitanie powracaj¹cych wojsk odby³o siê w
drugiej po³owie wrzeœnia 1940 r. Po uroczystoœciach na placu
Hindenburga odby³a siê defilada w rynku (dziœ plac œw. JP II).
Miejscowe zak³ady da³y wolne pracownikom, by mogli powitaæ

?
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¿o³nierzy. Wojsko witano owacyjnie nazistowskim pozdrowieniem, a
dziewczêta z Hitlerjugend sypa³y kwiaty.

Po bitwie stalingradzkiej entuzjazm dla re¿imu zdecydowanie opad³.
A na pocz¹tku 1945 r. sytuacja zaczyna³a byæ krytyczna. Przez miasto
ci¹gnê³y t³umy uchodŸców. Wymieniony powy¿ej gen. Haase zosta³
stracony za udzia³ w spisku przeciw Hitlerowi. O awansie na wa¿ne
stanowiska decydowa³ stopieñ fanatyzmu. Dzia³acze partyjni na ogó³
zostawali dowódcami Volkssturmu, cywilnej gwardii do której
powo³ywano mê¿czyzn w wieku od 16 do 60 lat pozostaj¹cych poza
wojskiem. Dowódc¹ obrony zosta³  major Werner Theermann  . G³ówn¹
si³ê obronn¹ stanowi³ nowo powo³any do wojska rocznik 1929. W
miejscowych koszarach odby³ on podstawowe szkolenie wojskowe, które
trwa³o kilka tygodni, od pocz¹tku 1945 r.

Rosjanie stosowali prost¹ taktykê: ,,do przodu". Nie licz¹c siê ze
stratami w³asnymi. Od strony Bie¿yc napotkali na du¿y opór w rejonie
cmentarza. Nastêpnie nacierali wzd³u¿ ulicy Gen. Pu³askiego w
kierunku centrum miasta. Uda³o im siê przej¹æ du¿e magazyny

Fot.1 Niszczyciel czo³gów Hetzer Jagdpancer 38 (produkcji niemiecko-czeskiej z
silnikiem Tatra o mocy 220 kM) po przekroczeniu Nysy £u¿yckiej na ul. Frankfurckiej w
Guben. Pojazdy te bra³y udzia³ w bitwie pancernej w dniu 18 lutego 1945r. k. Kaniowa
w jednostce SS-Panzer-Abteilung 561. Jej dowódca Hauptsturmfuhrer Jakob Lobmever
(SS-Nr : 286589) za zniszczenie 30 czo³gów T 34 otrzyma³ Krzy¿ Rycerski i krótko po
tym Liœcie Dêbowe do Krzy¿a. Prze¿y³ wojnê i zmar³ 17.04.1989 r. w Neustadt.(1*)
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¿ywnoœci i wyposa¿enia z magazynów na lotnisku. Wezwanie do
ewakuacji miasta w³adze wyda³y 6 lutego. Ostatni poci¹g z dworca
wyjecha³ 12 lutego. Wiêkszoœæ mieszkañców uda³a siê na poniewierkê.
Du¿o osób starszych zosta³o. Wielu z nich pope³ni³o samobójstwo.
Niemcy rzucili ostatnie rezerwy broni.

W dniu 8 lutego wprowadzono 20 pojazdów Hetzer Jagdpanzer 38
przystosowanych do walki z czo³gami. W walkach pod Gubinem i w
centrum miasta (widoczne s¹ one na fotografiach z ulic miasta, w tym
okresie) zniszczy³y one 30 czo³gów T-34. Najwiêksze walki toczy³y siê
o strategiczne Wzgórza Gubiñskie. Kilkakrotnie przechodzi³y one z
,,r¹k do r¹k". Obroñcy wysadzili wie¿ê Bismarcka ale zostali okr¹¿eni.
Gdy przysz³a odsiecz ju¿ ich nie by³o. Sytuacja obroñców sta³a siê
krytyczna wobec przewagi liczebnej nacieraj¹cych. Dla podtrzymania
ducha walki dowództwo niemieckie odznaczy³o 10 lutego majora
Theermanna  Niemieckim Z³otym Krzy¿em. Jego sztab mieœci³ siê w
piwnicy obecnego hotelu ,,Nysa" przy ul. D¹browskiego. Wobec
beznadziejnej sytuacji obrony, 21 lutego major Werner Theermann
(28 l.) pope³ni³ samobójstwo, uœmiercaj¹c jednoczeœnie ¿onê Brigitte
(22 l.) i syna Rainera (2 l.).

Nie uda³o siê ustaliæ losów
nadburmistrza Schmiedicke i
starosty Schlosarka jest bardzo
prawdopodobne, ¿e zbiegli oni
do Ameryki Po³udniowej przez
Watykan i Hiszpaniê. Nigdy
nie podpisano kapitulacji i

Fot.2. Grób rodziny i dowódcy Festung
Guben majora Wernera Theermanna.
Przyk³ad skrajnego fanatyzmu.
Pomimo zniszczeñ i cierpieñ jakie
przyniós³ faszyzm nie widzia³ sensu
¿ycia bez “Wodza” i wykona³ jego
ostatni rozkaz. W Armii Czerwonej
poddanie siê w boju, te¿ uwa¿ano za
zdradê i w najlepszym wypadku
grozi³a do¿ywotnia praca w kopalni,
bez prawa wyjazdu na powierzchniê.
Takie by³y dyktatury w tamtym czasie.
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dlatego data zdobycia Gubina przez Rosjan jest dyskusyjna. Znaczna
czêœæ ludnoœci wróci³a do miasta. Zdobywcy byli zdziwieni, ¿e ,,dzieci
niemieckie p³acz¹ tak samo jak nasze". Niemieckie s³owa najczêœciej
u¿ywane przez Rosjan to: "Hitler kaputt", "Uri, Uri" (zegarki , zegarki)
i "Frau komm" (kobieto chodŸ). W walkach o miasto zginê³o ok. 300
Niemców i 800 Rosjan.

By postawiæ aliantów przed konferencj¹ poczdamsk¹ wobec faktów
dokonanych, przeznaczono powiaty lubañski i gubiñski pod osadnictwo
wojskowe. W dniu 20 czerwca 1945 r. Wojsko Polskie wysiedli³o ok.
13.5 tys. mieszkañców z prawobrze¿nej czêœci Gubina. Mogli oni zabraæ
z sob¹ tyle rzeczy ile potrafili unieœæ. Czêœæ wartoœciowych przedmiotów
by³a przez wojsko odbierana. Zamieszkali  g³ównie za Nys¹ £u¿yck¹
w opuszczonych barakach robotników przymusowych. Przewa¿a³y
kobiety, poniewa¿ du¿o mê¿czyzn zginê³o. Rozpocz¹³ siê dla nich trudny
okres, g³odu i denazyfikacji. Sytuacja uleg³a nieco poprawie po
powstaniu NRD. Dla prawobrze¿nej czêœci miasta rozpoczê³y siê nowe
dzieje.

Powi¹zania zewnêtrzne
Do powiatu gubiñskiego wg spisu z 17.05.1939 r. nale¿a³o 109 wsi i

przysió³ków w których znajdowa³o siê 5297 gospodarstw rolnych i
leœnych (bez miasta). Na terenach wiejskich powiatu mieszka³o 45
451 osób.  Po wschodniej stronie Nysy £u¿yckiej pozosta³o 56 wsi w
których w 1939 r. mieszka³o 15 945 mieszkañców. Szacuje siê, ¿e w
mieœcie Gubinie po naszej stronie Nysy £u¿yckiej zamieszkiwa³o ok.
30 tys. gubinian. (2*).  Po wysiedleniu rdzennych mieszkañców
organizowano osadnictwo wojskowe na podstawie rozkazu nr 111
Naczelnego Wodza z dnia 3 czerwca 1945 r. PóŸniej trwa³a dyskusja
prawników na jakiej podstawie Naczelny Wódz mia³ prawo rozdawaæ
nieruchomoœci, wojna by³a skoñczona i jego w³adza z t¹ chwil¹ usta³a.
Akcja ta przenios³a bardzo s³abe rezultaty. Wobec powy¿szego
Inspektorat Osadnictwa Wojskowego na Dolny Œl¹sk wyda³ 7 wrzeœnia
1945 r. zarz¹dzenie, które zezwala³o na osiedlanie siê rodzin
niewojskowych bez ograniczeñ na tym terenie. Czêœæ osadników
porzuca³a samowolnie przydzielone gospodarstwa. Sytuacja by³a
p³ynna. Panowa³o ogólne rozluŸnienie. Brak poszanowania pracy
ilustruje np. sytuacja w starostwie gubiñskim. W urzêdzie na koniec
lipca pracowa³o ok. 100 pracowników, z tego 47 przyjêto do pracy w
tym miesi¹cu. W tym samym miesi¹cu odesz³o z pracy 38 osób z tego
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17 porzuci³o pracê samowolnie. Mimo wszystko liczba ludnoœci w
mieœcie i powiecie ros³a. Stan na 31.12.1945 r. wynosi³ 4 064 osoby, a
na 31.05.1946 ju¿ 9 746 osób. ¯ywio³owy ruch ludnoœci  trwa³ wiele
lat. Na podstawie sprawozdania Starosty z 9 lutego 1949 r. do Urzêdu
Wojewódzkiego w Poznaniu mo¿na okreœliæ kierunki z których przybyli
w tym czasie nowi mieszkañcy Gubina i powiatu. Jednostka
administracyjna liczy³a 13 056 osób z tego w Gubinie osiedli³o siê 5
013 osób. Przesiedleñców z Polski centralnej by³o  5 943 osoby, ze
Zwi¹zku Radzieckiego przyby³o 5 019 osób. W kategorii nie ustalono
sk¹d doliczono siê 1 231 osób. Czasowo, z ró¿nych wzglêdów,
przebywa³o 435 osób. Repatriantów i reemigrantów z Niemiec by³o
325, z Francji 41 osób, a z Czechos³owacji 35. ( 2 *). Ludzie ci stanowili
mieszankê kulturow¹. Ka¿dego mo¿na by³o przez ca³e pokolenie poznaæ
po akcencie jêzyka mówionego. Najbardziej niedostosowani byli
Sybiracy, którzy du¿o wycierpieli. Mieszkali kilka lat w ziemiankach.
Nie byli przystosowani do budynków murowanych. Ci ze wschodu
mówili: "ja w domu sra³ nie bêdê". Wielu przez ca³e ¿ycie marzy³o o
powrocie do swoich drewnianych domów na wschodzie. Niektórzy
trzymali inwentarz w mieszkaniach, bo tak byli wychowani. Najlepiej
sobie radzili przybyli z zachodu robotnicy przymusowi z fabryk i
robotnicy rolni. Byli oni dobrymi gospodarzami na roli. Dopiero
nastêpne pokolenia utworzy³y jednolit¹ kulturowo spo³ecznoœæ, która
siê tu urodzi³a i by³a zwi¹zana z lokaln¹ ojczyzn¹. Budowniczowie
nowego ustroju nie napotkali tu wiêkszego oporu. Urz¹d
Bezpieczeñstwa by³ pañstwem w pañstwie i inwigilowa³ g³ównie
emigrantów z Zachodu. Gubin sta³ siê na d³ugie lata koñcem Polski
do którego inteligencja przyje¿d¿a³a g³ownie z ,,nakazu pracy".
Instrument ten odegra³ pozytywn¹ rolê w rozwoju miasta i regionu.

Po likwidacji Powiatu Gubin (grudzieñ 1961) miasto zamar³o. Zmala³
ruch uliczny. Gubin sta³ siê na d³ugie lata koñcem Polski. Sieæ drogowa
na zachód zosta³a odciêta. Dopiero w 1949 r., na podstawie
dokumentacji dostarczonej przez Niemcy, odbudowano pó³nocny most
kolejowy. Odbywa³ siê nim sporadyczny ruch towarowy. G³ówny most
drogowy na Nysie £u¿yckiej odbudowano w 1950 r. Ustanowiono strefê
nadgraniczn¹, przebywanie w niej wymaga³o specjalnych przepustek.

Pewn¹ rolê miastotwórcz¹ odgrywa³o wojsko zlokalizowane w
ocala³ych koszarach. Zarówno kadra wojskowa jak i potrzebni fachowcy
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Fot. 3. Miasto i Powiat Guben przed 1945 r. Wed³ug stanu z 1818 r. powiat liczy³
1075.99 km kw. Od 4.01.1884 r. miasto Guben by³o powiatem wydzielonym (o
widocznej na mapie granicach). Powiat Guben po zachodniej stronie Nysy £u¿yckiej
przetrwa³ do 1950 r. W roku 1961 r. po³¹czono miasto Fustenberg oraz Stalinstadt w
Eisenhutenstadt. W latach 1960-1990 miasto po zachodniej stronie rzeki nosi nazwê
Wilhelm Pieck Guben. Od nazwiska urodzonego tu przy ul. 3 Maja w 1876 r. Wilhelma
Piecka pierwszego prezydenta NRD (na ul. Ró¿anej zamieszka³ póŸniej u dziadków). Po
wschodniej stronie rzeki powsta³ powiat Gubin 28 lipca 1945 r. o powierzchni 491 km
kw. W 1954 r. od³¹czono od powiatu gromady Mierków i Biecz oraz miejscowoœæ
Szyd³ów. Wówczas powiat liczy³ 408 km kw.  Powiat Gubin zlikwidowano 31.XII.1961 r.
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cywilni otrzymy-
wali specjalny
dodatek do pensji
by siê tu osiedliæ.
Dla lekarzy np.
wynosi³ on ok.
po³owê pensji.
Miasto znalaz³o
siê w powiecie
k ro œn i e ñ sk im .
Samorz¹dy nie
d y s p o n o w a ³ y
prawie ¿adnymi
w ³ a s n y m i
œ r o d k a m i
f i n a n s o w y m i .
W s z y s t k o
p r z y d z i e l a n o
odgórnie. Mimo,
¿e Gubin by³

najwiêkszym miastem w powiecie, wiêkszoœæ œrodków finansowych
przydzielano dla Krosna Odrz. Na sesjach Rady Powiatu dochodzi³o
notorycznie do k³ótni. By temu zapobiec Wojewódzka Rada Narodowa
w Zielonej Górze, po pewnym czasie, przydzielaj¹c bud¿et dla powiatu
zaznacza³a czêœæ finansów przeznaczon¹ dla Gubina.

Urbanistyka
Nauka o planowaniu miast i osiedli oraz ich powstaniu i historii

rozwoju w omawianym okresie dotyczy g³ównie odgruzowania,
porz¹dkowania i remontów zapobiegawczych. Dyskusyjne jest
ustalenie procentu zniszczenia miasta. W lipcu 1946 r. referat
budownictwa starostwa powiatowego dokona³ pierwszego szacunku
szkód wojennych. Ustalono uszkodzenie lub ca³kowite zniszczenie 50
budynków u¿ytecznoœci publicznej. Budynków przemys³owych
zniszczono 65, mieszkalnych 2482 a gospodarczych 147. Ogólnie straty
te oszacowano na 80 procent substancji kubaturowej miasta. (3*) Inne
dane np. niemieckie mówi¹ o 50 procentach. Wydaje siê, ¿e ten drugi
szacunek jest bli¿szy prawdy. Miasto to nie tylko budynki ale
infrastruktura podziemna, drogi, place, parki itp. Wiele przedmieœæ i

Fot.4. G³ówn¹ siedzib¹ w³adz powiatu gubiñskiego by³ budynek
przy ul. S³owackiego w Gubinie. W historycznej siedzibie
starostwa przy ul. Piastowskiej 24 zlokalizowano w³adze
miasta Gubina. W czasie likwidacji w powiecie mieszka³o 21
300 mieszkañców (1961 r.)
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koszary nie zosta³y zniszczone. G³ówn¹ przyczyn¹ zniszczeñ by³y
po¿ary w czasie walk ulicznych. Drewniane wiêŸby dachowe i stropy
doskonale wysuszone, niekiedy w ci¹gu wieków, p³onê³y tygodniami.
W czasie walk nikt nie gasi³ po¿arów. Obroñcy stosowali taktykê
poznan¹ w powstaniu warszawskim. Wojsko porusza³o siê piwnicami
w których przebito œciany i utworzono korytarze komunikacyjne. Po
ustaniu walk miasto by³o nieprzejezdne. Pierwsze odgruzowywano
g³ówne ci¹gi komunikacyjne. Sytuacja by³a niepewna ze wzglêdu na
brak uk³adu granicznego z Niemcami. W Europie nasta³a ,,zimna
wojna". Nawet komuniœci niemieccy przystêpuj¹c do wyborów w
rosyjskiej strefie okupacyjnej,  g³osili has³a o odzyskaniu ziem za Odr¹.
Dzia³a³ Werwolf. 23 lutego 1946 r. sp³onê³a szko³a przy obecnej ul.
Obroñców Pokoju, zape³niona pomocami naukowymi ewakuowanymi
z Berlina. Po wsiach p³onê³y stogi z plonami rolnymi. W lutym 1946 r.
pojawi³y siê na budynkach ulotki w jêzyku polskim: ,,Hitler jest i

Fot.5 Budynek szko³y realnej w rejonie dzisiejszej ul. M. Konopnickiej. Ze zdjêcia
wynika, ¿e pocz¹tkowo zosta³ zakwalifikowany do dalszego u¿ytkowania. Jednak
³atwoœæ pozyskania ceg³y (s³aba zaprawa cementowa, zdrowa ceg³a ) zadecydowa³y o
jego rozbiórce. Koœció³ farny nie nadawa³ siê do wtórnego wykorzystania materia³u
budowlanego. Ceg³a by³a s³abo wypalona i du¿ych rozmiarów po rozbiórce i transporcie
niewiele by da³o siê ponownie wbudowaæ. (Fot. Tadeusz Firlej).
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bêdzie, a Niemcy tu wróc¹".  Miasto ca³y czas boryka³o siê z brakiem
fachowców. Pierwsze wiêksze odgruzowania prowadzono za pomoc¹
wiêŸniów. Obóz karny zorganizowano na terenach b. szko³y rolniczej.
Pracowa³o w nim w 1946 r. od 250 do 330 wiêŸniów.

W dniu 1 wrzeœnia 1947 r. powo³ano Zarz¹d Nieruchomoœci Miejskich
i zaczê³a siê rozbiórka miasta trwaj¹ca do 1956 r. Corocznie dostarczano
,,na odbudowê Warszawy" ok. 9 mln cegie³. Uwzglêdniaj¹c, ¿e na do
jednorodzinny zu¿ywa siê œrednio 25-30 tys. cegie³ to corocznie
wywo¿ono ponad 300 domów. Wywo¿ono nie tylko ceg³y. Np. plan na
1953 r. zak³ada³ dostarczenie 23 tys. kafli na budowê pieców, 634 tys.
dachówek, 189 m szeœæ. drewna budowlanego.  Plan by³ najwa¿niejszy.
Gubin w pewnym czasie zaj¹³ pierwsze miejsce w kraju jako dostawca
cegie³ na Warszawê. Dzia³a³ nie tylko powsta³y w 1947 r. Oddzia³
Rozbiórkowy. Swoje zrobili szabrownicy, którzy wywozili nie tylko
mienie ruchome ale np. stolarkê okienn¹ i drzwiow¹ do województw
w Polsce centralnej. Z tej masy materia³u budowlanego ok. 40 proc.
zostawa³o na miejscu (zaprawa, ceg³y u³amkowe). Powsta³y ,,piramidy"
z gruzu w centrum miasta. W 1955 r. w mieœcie by³o 90 ha terenów
zagruzowanych i 10.850 mln m. szeœæ. gruzu. By to zagospodarowaæ
w 1956 r. powsta³y Poznañskie Zak³ady Produkcji Materia³ów
Budowlanych przy ul. 3 Maja. Miejscowi nazywali zak³ad ,,fabryk¹
kurzu". Mielono gruz i po dodaniu cementu produkowano g³ównie
pustaki typu ,,Muranów" (Muranów w Warszawie to tereny by³ego
getta, po powstaniu ta czêœæ Warszawy mia³a ten sam problem), które
te¿ wywo¿ono g³ównie do stolicy.

Pierwszy Plan Uporz¹dkowania Miasta Gubina opracowany przez
in¿. Zbigniewa Ko³aczyñskiego i technika budowlanego Edmunda
Kulisza na podstawie Uchwa³y Nr 817 Prezydium Rz¹du z 1 XII 1951
r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze uchwali³o
21.III.1958 r. Powy¿sze ukazuje jak scentralizowany by³ proces
zarz¹dzania rozwojem przestrzennym. Z planu wynika, ¿e: ,,usuniecie
gruzów i uporz¹dkowanie terenów powinno nastêpowaæ wg. kolejnoœci:
teren Starego Miasta, tereny pó³nocne do dworca PKP, tereny
pozosta³e". W dalszej czêœci autorzy proponuj¹ zagêszczenie
wykorzystanych mieszkañ. Nowi mieszkañcy zajmowali g³ównie
partery kamienic, a mieszkania na wy¿szych piêtrach pozosta³y
niewykorzystane.

Ka¿de pokolenie pisze historiê na nowo. Z dzisiejszej perspektywy
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ówczesny stan i dzia³alnoœæ Oddzia³u Rozbiórkowego, który bardziej
spustoszy³ miasto od dzia³añ wojennych nie nale¿y oceniaæ tak
negatywnie. Takie by³y czasy. Spo³eczeñstwo by³o biedne. Brakowa³o
ludzi, a zw³aszcza fachowców. Trudno by³o odbudowaæ teatr, nikt nie
mia³ takich wykszta³conych potrzeb kulturalnych. Przedwojenny Gubin
posiada³ du¿o hoteli, restauracji i np. krematorium. Biedne
spo³eczeñstwo nie staæ na korzystanie z takich obiektów. Krematorium
zapewne nie by³oby i tak u¿ytkowane ze wzglêdu na inn¹ kulturê
przesiedleñców, w tym czasie. Luksusem by³y bary mleczne. Budynki
wiêkszej czêœci miasta pochodzi³y z XIX i XX w. mia³y ozdobne elewacje
ale ich wyposa¿enie techniczne by³o ubogie. Brak by³o ciep³ej wody,
ogrzewania, ³azienek, wysokoœæ pomieszczeñ trudna do ogrzania. T¹
sytuacjê mo¿emy oceniæ poprzez dzieje zachodniej czêœci miasta.
Jeszcze dziœ rozbiera siê tam sukcesywnie wybudowane po wojnie bloki
mieszkalne ze wzglêdu na brak mieszkañców. Budynek nieu¿ytkowany
niszczeje szybciej od budynku zamieszka³ego i wymaga kosztów sta³ych
na dalsze utrzymanie. Zachodni s¹siedzi przeprowadzili rewitalizacjê
zabytkowych elewacji kamienic przy ulicach do dworca kolejowego.
Kamienice te s¹ wiêkszoœci pustostanami. Gdzieniegdzie w parterze
mo¿emy zobaczyæ jak¹œ dzia³alnoœæ us³ugow¹. Spacer wieczorem
pustymi ulicami wzd³u¿ budynków w których nikt nie mieszka (przy
ciemnych oknach) nie robi korzystnego wra¿enia. Krytyczniej musimy
spojrzeæ na portale z dawnymi widokami miasta.

Gubin jest piêknym miastem ze wzglêdu na swoje po³o¿enie. Dolina
dwóch rzek, wspania³a przyroda, Wzgórza Gubiñskie stanowi¹ o jego
uroku. Dawne widoki pokazuj¹ podkolorowane fasady piêknych
budynków. Niestety, nie to, co siê za nimi kryje. Nikt nie produkowa³
widokówek z brzydkim widokiem.

Dla miasta nadesz³y lepsze czasy po otwarciu granicy z s¹siadem i
jeszcze lepsze po otwarciu wszystkich granic w Europie.

Literatura :
1* - miesiêcznik ,,Odkrywca" nr II/2003.
2* - Henryk Stachowicz: ,,Dzieje by³ego powiatu gubiñskiego” cykl artyku³ów w b.
,,Tygodniku Powiatowym''.
3*-,, Kalendarium Gubina 1945-2009" - wyd. SPZG i GTK VI 2010 r.
4*- ró¿ne, cz¹stkowe informacje z internetu.
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Za £u¿yczan wieœ nazywa³a siê Walojce. Niemieckie nazwy - Walewitz,
Walwicz i Wallwitz. Pierwotnie ulicówka, obecnie uk³ad wielodro¿ny ze
starymi lipami wzd³u¿ drogi g³ównej. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1452
roku gdzie wymieniono j¹ jako Walewitz. Zabudowa zwarta szczytowa.
Dworzec kolejowy i remiza stra¿acka z pocz¹tku XX wieku. Do Wallwitz
nale¿a³y trzy dzielnice Heidekrug, Kalkofen i Mißgunst.

W roku 1527 nazwê wsi pisano Walwicz. Wieœ w XV i XVI wieku
nale¿a³a do znanego rodu von Pilgrim. W wieku XVII i XVIII
w³aœcicielami wsi by³ ród von Polonez. W XIX wieku wsi¹ w³ada³ ród
von Briesen Köpstein i rodzina Stein.

Wed³ug Ÿróde³ niemieckich  populacja ludnoœci wynosi³a w  roku:
1895  - 241, 1910 - 266, 1925 - 426 na 101 gospodarstwach domowych
1933 - 509,1939 - 505.
Powierzchnia wsi w 1895 roku wynosi³a 2,784  a w 1931 -  6,808 km2.
Ludnoœæ tu mieszkaj¹ca zajmowa³a siê g³ównie upraw¹ roli. Na

s³abych, piaszczystych  glebach siano ¿yto, pszenicê, jêczmieñ, owies,
grykê, proso, len, groch i sadzono ziemniaki. Zbo¿e mielono w m³ynie
wodnym, który prawdopodobnie by³ czêœci¹ tartaku wodnego.

Tartak wodny - obecnie nieu¿ytkowany jest rzadkim przyk³adem
budownictwa przemys³owego z prze³omu XVIII - XIX wieku.

W tartaku ciêto i przecierano  drewno z lasu miejskiego Guben,
które transportowane by³o wozami konnymi. Furmani przewo¿¹cy
drewno zatrzymywali siê w Heidekrug (do 2001 roku £owigóz, potem
Dzikowo) w dos³ownym t³umaczeniu "Gospoda w borze" lub "Gospoda
na wrzosowisku", którego w³aœcicielami byli Carl Schluter, a nastêpnie
od 1940 roku W. Kaelberlah.

W tym miejscu odpoczywali te¿ pracownicy leœni, zbieracze grzybów
i jagód. W niedzielê by³a czynna restauracja oraz odbywa³y siê zabawy
taneczne, na które przybywa³a m³odzie¿ z Wallewitz, mieszkañcy
Guben i okoliczna ludnoœæ w celu rekreacji i zabawy. Niedaleko
miejscowoœci by³ przystanek kolejowy o nazwie Stadtforst "Las
miejski". Jako ciekawostkê podam, ¿e w po³owie XIX wieku w okolicy
zabito ostatniego cietrzewia, który spreparowany znalaz³ siê w
Muzeum Miejskim. Jego powojenny los nie jest znany. Przed drug¹

Wallwitz - Wa³owice
Tadeusz Lech
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wojn¹ œwiatow¹
znajdowa³a siê tu
tak¿e karczma,
leœniczówka i
leœna restauracja,
nale¿¹ca do
Hermanna Voigta.

W przedwojen-
nym Wallwitz z
rolnictwa ¿y³a
po³owa ludnoœci.
Inni pracowali w
cegielni, piecu do

wypalania wapna,
tartaku lub jako
robotnicy leœni w
G u b e n e r
Stadtforst (las
miejski).

 Po cegielni, do
naszych czasów,
pozosta³ tylko
komin stoj¹cy w
pobli¿u stacji

kolejowej. W dniu 14 czerwca 2019 roku podczas burzy uderzy³ w

Gospoda Heidekrug z wozami konnymi.

Restauracja leœna.

Restauracja leœna Hermana Voigta



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  69

niego piorun. Ze
w z g l ê d ó w
bezpieczeñstwa
zosta³ rozebrany.

Reszta ludnoœci
doje¿d¿a³a do
pracy w Guben.
We wsi by³y
ponadto dwa
b u d y n k i
g o s p o d a r c z e ,
sklep spo¿ywczy,
rzeŸnik, wiejska
restauracja z sal¹
balow¹, piekarnia
z karczm¹ oraz
gorzelnia z
r e g i o n a l n ¹
winiarni¹, której
w³aœcicielem by³a
firma Borchardt.
Dzieci uczy³y siê
w dwuklasowej
wiejskiej szkole.

Komin cegielni w Wa³owicach.

Restauracja Hermanna Rademachera.

Karczma i piekarnia von K. Quoos.
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Na koñcu wsi w
kierunku Heidekrug
znajdowa³a siê leœni-
czówka.

17 czerwca 1923
ods³oniêto pomnik
wojenny.

W 1926 roku
do³¹czono Wallwitz do
gminy miasta Guben,

a od roku 1928 czêœæ
tej miejscowoœci
nale¿a³a do Grosse
Drenzig (Drzeñska
Wielkiego). Za wsi¹
na wzgórzu Schuster
w XIX wieku
wzniesiono zamek.
By³a to trzykondy-
gnacyjna budowla
neogotycka z
wie¿yczkami i balko-
nami.

Po w³¹czeniu Wall-
witz do gminy Guben
10 paŸdziernika 1926
roku zamek wraz z
628 akrami ziemi
zosta³ kupiony przez
miasto Guben za 140
000 marek i
przekszta³cony w
sanatorium lecz¹ce

choroby p³uc. Nieco dalej w lesie znajdowa³ siê zadaszony, otwarty
budynek dla chorych, którzy latem i zim¹ drzemali tu po po³udniu,
owiniêci grubymi kocami, na le¿akach. G³ównym lekarzem by³ prof.
Dr med. Hoffmann. 25 paŸdziernika 1934 r. Nazistowska S³u¿ba Opieki

Szko³a.

Pomnik wojenny
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Ludowej przekszta³ci³a sanatorium w dom spokojnej staroœci dla
niemieckich matek.  Schlossberg (Góra Zamkowa) by³a zim¹ dla
m³odzie¿y wspania³ym torem saneczkowym.  Po lewej stronie zamku
mia³ swój dom zarz¹dca z rodzin¹.

Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ wzgórza i okolice zamku by³y terenem
æwiczeñ ¿o³nierzy Wermachtu z koszar w Mückenberg (Komorów).

Wczeœniej u podnó¿a wzgórza znajdowa³ siê maj¹tek, a póŸniej
folwark (dzisiaj stadnina koni rodziny Kiecoñ).

Zamek przetrwa³ wojnê, ale w latach piêædziesi¹tych zosta³y tylko
ruiny, które w koñcu rozebrano.

Poni¿ej zamku istnia³ ma³y cmentarz, z którego p³yty nagrobne
rozkradli mieszkañcy. Wówczas szabrowanie by³o na porz¹dku
dziennym, a losem poniemieckich maj¹tków nikt siê nie przejmowa³.
Traktowano pobyt na tych ziemiach jako tymczasowy.

Tak przed wojn¹, jak po niej wzgórze, by³o odwiedzane przez dzieci,
by siê tam bawiæ i szukaæ skarbów, a zim¹ jeŸdziæ na nartach i sankach.

Przy wyjeŸdzie w kierunku Guben zlokalizowana by³a stacja kolejowa
z peronem linii Guben - Crossen am Oder (Gubin - Krosno Odrzañskie).
Liniê kolejow¹ oddano do u¿ytku w 1870 roku, a stacjê kolejow¹

Zamek w Wallwitz, lata czterdzieste ub. wieku.
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Wallwitz oko³o 1875 roku.
We wsi nie by³o koœcio³a. Przewa¿aj¹ca czêœæ protestanckiej populacji

uczêszcza³a do w koœcio³a klasztornego w Guben.
W obliczu zbli¿aj¹cego siê frontu po³owa ludnoœci zamieszkuj¹cej

Wallewitz  opuœci³a swoje domostwa i uda³a siê na zachód. By³o to
nastêpstwo przymusowej ewakuacji zarz¹dzonej przez niemieckie
w³adze oraz panicznej ucieczki przed Armi¹ Czerwon¹. Czêœæ ludzi
pozosta³a jednak w swoich domostwach, a inni po przejœciu frontu
wrócili. W powiecie gubiñskim by³o to 12 % ludnoœci.

Walowice po 1945 roku
Wieœ Wa³owice, to wieœ nale¿¹ca do gminy Gubin w powiecie

kroœnieñskim województwa lubuskiego.
Po³o¿ona jest 7 km na pó³nocny wschód od Gubina. W du¿ym stopniu

zachowa³ siê pierwotny stan  miejscowoœci. Wzd³u¿ g³ównej drogi rosn¹ lipy.
W czerwcu i lipcu 1945 roku wojsko polskie przeprowadzi³o akcjê

wypêdzenia Niemców na zachód od Nysy £u¿yckiej. Od tego momentu
mo¿emy mówiæ o powstawaniu polskoœci na tych ziemiach. Zgodnie z
planami osiedlenia pierwsi trafili do Wajowic (nazwa Wa³owic w latach
1945 - 1947 r.) demobilizowani ¿o³nierze i ich rodziny.

Byli to Kazimierz Horzalski, Czes³aw Kaczmarek, Stanis³aw
Kownacki, Marian Krzywonos Miko³aj Makoœ, Franciszek Rygiel,
Roman Szymkowiak i Anna Wilczak i osadnicy cywilni - Jerzy
Baranowski, Genowefa Bielska, Micha³ Buchta, Józef Chwietkiewicz,
Antoni Domeracki, Marian Fr¹ckowiak, Piotr Gaw³owski i Roman
Godlewski i wielu innych, o których mo¿na przeczytaæ w ksi¹¿ce
Zygmunta Traczyka "Ziemia Gubiñska 1939 -1949 ..."

Powo³ana komisja regulacyjno-parcelacyjna ustali³a, ¿e w
Wajowicach bêdzie 10 osad pe³norolnych, a pozosta³e robotniczo -
rzemieœlnicze. Obszar gromady wynosi³ 372 ha.

W latach 1945 - 1954 i 1973 - 1976 mia³a tu siedzibê gmina wiejska
Wa³owice.W roku 1952 by³o w Wa³owicach 40 gospodarstw, œrednio po
8 ha. W starym dworze utworzono  Kó³ko Rolnicze.

W latach 1973-1976 funkcjonowa³a w Wa³owicach Zbiorcza Szko³a
Gminna z siedzib¹ w Gubinie, ale w latach 1976 -1984 zosta³a
przeniesiona do Gubina. Dzieci z Wa³owic i okolicznych wsi by³y do
szko³y przy ówczesnej ulicy gen. Œwierczewskiego dowo¿one
autobusami. Dzisiaj w budynku dawnej szko³y niemieckiej i
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wspó³czesnej Gmina Gubin
zrealizowa³a projekt pod nazw¹
"Przedszkole przy szkole w
Gminie Gubin" pod patronatem
Szko³y Podstawowej w
Chlebowie.

W latach 1975 -1998
miejscowoœæ nale¿a³a adminis-
tracyjnie do województwa
zielonogórskiego. We wsi by³a filia
Banku Spó³dzielczego z Gubina.

We wsi znajduje siê rzymsko-
katolicki koœció³ filialny Matki
Boskiej Rokitniañskiej parafii
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w
Komorowie i Gminna Biblioteka
Publiczna w Wa³owicach.

Za wsi¹ w kierunku Chlebowa,
od 1993 roku pod adresem
Wa³owice 32, prowadzi
dzia³alnoœæ Przedsiêbiorstwo

Produkcyjno Handlowo-Us³ugowe sp. z o. o Joint Ventures, w którym
produkuje tapicerowane meble wypoczynkowe, daj¹c zatrudnienie
okolicznym mieszkañcom.

W roku 1992 ze Skoczowa do Wa³owic przyjecha³ Rinaldo Kiecoñ z
rodzin¹. Kupi³ od gminy Gubin gospodarstwo po SKR, przerobi³ obory
na stajnie i rozpocz¹³ dzia³alnoœæ. Z czasem przybywa³o koni i kiedy
ju¿ boksy stajni wype³ni³o 40 koni i przedsiêwziêcie "nabiera³o
rumieñców" w sierpniu 1997 roku po¿ar strawi³ wszystko. Nie tylko
spali³y siê stajnie, ale zapobiegaj¹c rozprzestrzenieniu siê ognia, zalany
wod¹ budynek mieszkalny równie¿ nadawa³ siê do ponownego
remontu. Na szczêœcie konie zosta³y uratowane w przeciwieñstwie do
zbiorów. Siano i s³oma zabezpieczaj¹ca zim¹ ¿ywienie koni, doszczêtnie
sp³onê³o. Obecnie odbudowane i zmodernizowane pomieszczenia stajni,
zape³nione s¹ koñmi gospodarzy i kilkoma na pensjonacie. Jest
hipodrom, hala jeŸdziecka, z której mo¿na korzystaæ ca³y rok, karuzela
dla koni. Doros³e  dzieci ze stadnin¹ zwi¹za³y siê zawodowo. Córka

Koœció³ filialny w Wa³owicach.
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Daria, fachowiec po Technikum Hodowli Koni, zaœ syn Mœciwoj i córka
Nawojka, jako zawodnicy w skokach przez  przeszkody odnosz¹ sukcesy
we wszystkich zawodach konnych w kraju i za granic¹. Mœciwoj -
dwukrotny mistrz Polski i studencki mistrz Europy w Albanii. Nawojka
prowadzi Szko³ê Konnej Jazdy w Wa³owicach.

Przez wieœ biegnie linia kolejowa Gubin - Krosno Odrzañskie.
Obecnie stacja Wa³owice jest tylko stacj¹ przelotow¹ dla poci¹gów
towarowych na odcinku Gubin - Krosno Odrzañskie.

Posiada trzy tory g³ówne, z których dwa s¹ g³ównymi dodatkowymi.
Funkcjonuje równie¿ kilka torów bocznych, z których jeden znajduje
siê przy d³ugiej rampie ³adunkowej. Od strony Krosna znajduje siê
tor wyci¹gowy, od którego odga³êziona by³a bocznica zak³adów ALBA
(skup z³omu - zlikwidowany). Wczeœniej bocznica s³u¿y³a jednostkom
wojskowym z Komorowa do za³adunku sprzêtu udaj¹cego siê na
szkolenie poligonowe. Przed jej wybudowaniem stacja Wa³owice by³a
jedyn¹, z której korzysta³y wszystkie jednostki Garnizonu Gubin
przemieszczaj¹c siê transportem kolejowym na poligony. Autor bêd¹c
¿o³nierzem zawodowym przez wiele lat wyje¿d¿a³em st¹d na poligon
oraz organizowa³ takie transporty.

Ostatni sk³ad pasa¿erski odjecha³ z tej stacji w 2002 roku (po
zlikwidowaniu Garnizonu Gubin). Od 1945 roku t¹ tras¹ tysi¹ce
m³odych mê¿czyzn z ca³ej Polski przyje¿d¿a³o do garnizonu celem
odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej, wraca³o po jej zakoñczeniu
(¿egnani byli na stacji Gubin i Wa³owice), wyje¿d¿a³o na urlopy,
przepustki, jecha³o w podró¿e s³u¿bowe. Rozk³ad jazdy poci¹gów by³
podporz¹dkowany potrzebom wojska.

Po odwiercie ropy naftowej w okolicy Kosarzyna dowo¿ono j¹
cysternami samochodowymi do stacji Wa³owice i nape³niano cysterny

Stacja kolejowa Wa³owice
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kolejowe w celu dalszego transportu.
Poci¹gi osobowe zatrzymywa³y siê tutaj przy peronie, po³o¿onym za

g³owic¹ rozjazdow¹ od strony Gubina. W latach szeœædziesi¹tych ludnoœæ
Gubina gromadnie jeŸdzi³a rannym poci¹giem z Gubina do Wa³owic i
kierowa³a siê do dawnego "lasu miejskiego" w celu zbierania jagód.
Ka¿dy wraca³ ostatnim poci¹giem z dziesiêciolitrowym wiadrem jagód.

Istniej¹cy przed wojn¹ tartak wodny w powojennej historii mia³
swoich nastêpców. Przez wiele lat dzia³a³ tartak przy stacji kolejowej.
Drugim w³aœcicielem tartaku w Wa³owicach by³ pan Henryk Nyga. Po
likwidacji dzia³alnoœci w tym miejscu, w czerwcu 2014 roku powsta³a
tu firma "DV-Industrieservice Dominik Venzke" prowadz¹ca sprzeda¿
detaliczn¹ artyku³ów u¿ywanych. Sprzedaje u¿ywane rega³y zajmuj¹c
czo³owe miejsce w tej bran¿y w kraju.

Na terenie by³ej jednostki wojskowej (5 pu³k przeciwlotniczy)
przyporz¹dkowanym administracyjnie wsi Wa³owice, nazw¹ nadan¹
z dniem 1 stycznia 2019 "Kolonia Wa³owice", powsta³ Oddzia³
Zewnêtrzny Aresztu Œledczego w Lubsku. Pierwszych skazanych osadzono

Areszt œledczy Kolonia Wa³owice.
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tu 3.02.2011 r. Pojemnoœæ oddzia³u wynosi 100 miejsc zakwaterowania.

We wsi istnieje ujêcie wody podziemnej, utworów czwartorzêdowych
do celów bytowo-gospodarczych mieszkañców. W roku 1981 oddano
we wsi do u¿ytku sieæ wodn¹.

Mieszkañcy od lat prosili o naprawê drogi we wsi i z Wa³owic do
Jaromirowic.  W 2017 roku na wjeŸdzie do miejscowoœci stan¹³ znak z
napisem "¯¹damy remontu drogi". So³tysowi Dariuszowi
KaŸmierczakowi i mieszkañcom chodzi³o o bezpieczeñstwo. Dopiêli
swego i w 2019 rozpoczêto przebudowê drogi. Na obecn¹ chwilê
(kwiecieñ 2020) budowa  drogi dobiega koñca.

Wed³ug rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listê
zabytków wpisany jest tartak wodny z XVIII wieku

W 1988 roku wieœ zamieszkiwa³o 307 osób, w 1999 roku 276 osób.

Wed³ug Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ z
2011 roku liczba ludnoœci we wsi Wa³owice wynosi³a  377 z czego 51,5%
stanowi³y kobiety, a 48,5%  mê¿czyŸni. Miejscowoœæ zamieszkuje 5,1%
mieszkañców gminy. Na dzieñ 31.12.2018 r. wieœ zamieszkiwa³o 283
osób.Na dzieñ dzisiejszy we wsi s¹ 72 adresy mieszkalne.

So³tysami we wsi byli:
Wac³aw Bujbid - 1945 do 1954 r., Edward Siwka - 1961 r., Wojciech

Sudot - 1972 do 1990 r., Marek Buczkowski - 1990 do 2010 r., Iwona
Reczek - 2010 do 2014 r., Dariusz KaŸmierczak - 2014 do  2018 r.,
Dariusz KaŸmierczak 2018 - do dziœ.
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Majowe œwiêto stra¿aków sk³oni³o mnie do napisania o pocz¹tkach
stra¿y po¿arnej na Ziemii Gubiñskiej i ludziach którzy j¹ tworzyli.
Bêdzie tego nie du¿o z powodu braku dostêpu do stosownych
materia³ów. Opiera³em siê na w³asnej pamiêci, przekazów znajomych,
sporadycznie dokumentów. Publikacje w lokalnej prasie ukazuj¹ siê
przewa¿nie z okazji stra¿ackiego œwiêta  4 maja i ró¿nie siê maj¹ do
rzeczywistoœci.

Ochotnicza stra¿ po¿arna w powojennym Gubinie wed³ug Kaziemirza
Ostrowskiego powsta³a wiosn¹ 1946 roku, po du¿ym po¿arze szko³y
(liceum i gimnazujum) przy ulicy Warszawskiej (obecnie Obroñców
Pokoju) w lutym 1946 roku. Pierwszego jej naczelnika nie ustali³em.
Drugim zosta³ Eugeniusz Francieszek £abiszewski przyby³y w 1947
roku z przymusowych robów w Niemczech, aktywnie w³¹czaj¹c siê w
dzia³alnoœæ po¿arnicz¹. Trudno dziœ ustaliæ pierwszych ochotników,
ale na pewno w 1948 roku miêdzy innymi byli to: £abiszewski
Eugeniusz, Stanis³aw Pog³odziñski, Myszkiewicz Zenon, Emilian

Stra¿ po¿arna na Ziemii Gubiñskiej
A. Leda

Rok 1948 Zbiórka stra¿aków w pierwszym rzêdzie od lewej:  E. £abiszewski, S.T.
Pog³odziñski, Z. Myszkiewicz, A. Emilian, Kurdykowski, M. Seroka, B. Hrynkiewicz, K.
Krawczyñski.
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Antoni Kurdykowski,
Seroka Mieczys³aw,
Hrynkiewicz Boles³aw,
Krawczyñski Karol,
Kopacz Piotr, Dolski,
Michalak Jerzy. PóŸniej
stopniowo do³aczyli:
Kropid³owski Józef,
Drza³a Franciszek, Drza-
³a Stanis³aw, Liwerski
Emil, Wojtowicz, Kucyn
Teodor, Szamalik, Man-
kiewicz Józef, Sank,
Brzeziñski Jan, Iwañski
Franciszek, Maz Jan,
Molenda Kazimierz,
Pud³o Boles³aw, Baka-
larczyk Czes³aw, Chody-
kin Kazmierz, Niechwiej
Adam, Zduniewicz Renek
i wielu wielu innych.

W powiecie gubiñskim
pierwsze ochotnicze
stra¿e utworzono miêdzy
innymi we wsiach:

- Strzegów 1946 rok,
organizatorzy - J. Hura³a,
Z. Œmigielski, Zenon

Stró¿niak;
- Starosiedle - Feliks Spicha³a, Ludwig Serbinowski;
- Bie¿yce 1946 rok - Borkowski, Piasecki;
- Brzozów 1947 rok - Micha³ Mielnik;
- Markosice 1947 rok - Florian Kaczamrek, Maciej Walczak, Czes³aw

Witkowski;
- Dobrzyñ 1949 rok - W. Sobczak, J. Zaniewicz, J. Ignaciuk, K.

Ostrowki;
Do koñca lat 50. prawie w ka¿dej wsi dzia³a³y Ochotnicze Star¿e

Po¿arne (OSP). G³ównym ich zadaniem by³o gaszenie po¿aru.

Rok 1949. Zdjêcie zakoñczenia kursu, pierwszy
siedz¹cy  z prawej strony to: E. £abiszewski wówczas
jeszcze naczelny OSP, pozostali siedz¹cy to
wyk³adowcy.

Koniec lat 40. Tak wygl¹da³a akcja gaœnicza, na
zdjêciu s¹ to tylko æwiczenia.
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Niezale¿nie od tego
prowadzi³y dzia³alnoœæ
kulturalno-oœwiatow¹
(OSP Dobrzyñ) i
zarobkowe zabawy
taneczne, które z
kultur¹ niewiele czêsto
mia³y wspólnego,
jednak przynosi³y zysk
wykorzystywany na
zakup sprzêtu i
u m u n d u r o w a n i a .
Warunki by³y ciê¿kie,
czêsto sprzêtem gaœ-
niczym by³y tylko
wiadra, szpadle i
toporki. Poniemiecki
sprzêt czêœci wysza-
browa³a Armia Czerwo-
na, czêœæ zasili³a stra¿e
w innych czêœciach
Polski, pozosta³a nie
wiele by³a warta.
Wiejskie stra¿e w
najlepszym przypadku
dysponowa³y moto-
pompami, w u¿ytkowa-
niu by³y rêczne pompy
zwane sikawkami. Do
przewo¿enia pomp

s³u¿y³y zaprzêgi konne. Powiatowy Inspektorat Po¿arnictwa dysponowa³
samochodami z demobilu. Pierwszy nowy wóz gaœniczy gubiñska stra¿
otrzyma³a w grudniu 1951 roku, co by³o wielkim wydarzeniem, a po
jego odbiór pojecha³ sam komendant powiatowy E. £abiszewski.

Do roku 1950 kierowanie ochron¹ przecipo¿arow¹ w powiecie
nale¿a³o do Inspektoratu Po¿arnictwa przy Prezydnium Powiatowej
Rady Narodowej. Zmieni³a to ustawa z 4 lutego 1950 roku o ochornie
przeciwpo¿arowej z zwi¹zku z któr¹ powo³ano komendê powiatow¹
stra¿y po¿arnej przy Prezydium PRN, której komendantem zosta³

Rok 1958. Pogrzeb tragicznie zmar³ego stra¿aka Józefa
Kropid³owskiego.

Rok 1958. Stra¿acy przy odgruzowywaniu miasta. Drugi
z prawej: E. £abiszewski, trzeci z lewej: E. Liwerski.
Miejsce to dziesiejszy komisariat policji.
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Eugeniusz Franciszek £abiszewski, dotychczasowy naczelnik miejskiego
oddzia³y OSP, zastêp¹ Kazimierz Ostrowski - naczelnik OSP w Dobrzyniu
(krótko), po nim Franciszek Drza³a. Pierwszymi etatowymi pracownikami
komendy byli: Marian Grabowiecki, Edward Kulik, kierowcami: Emil Liwerski,
Wac³aw Sikora, W³adys³aw Bachta, Stanis³aw Buœko i Henryk Kopeæ.

Bezpoœrednio gaszenie po¿arów odbywa³o siê rêkami ochotników
zwo³ywanych syren¹ alarmow¹ na zbiórkê w siedzibie stra¿y przy ulicy
Ko³³¹taja, sk¹d jechali do akcji. Podobno w tych czasach stra¿acy mieli
prawo “rekwirowaæ” rowery by jak najszybciej dotrzeæ na miejsce. Czêsto
mo¿na by³o zaobserwowaæ scenki szarpaniny o rower, którego w³aœciciel
nie chcia³ ,,u¿yczyæ". Najczêœciej stra¿acy ,,korzystali" z niezabezpieczonych
rowerów spod sklepów, które po alarmie by³y do odebrania w siedzibie
stra¿y. Bieg³y lata, wiele siê zmieni³o na lepsze, a¿ w 1961 roku w zwi¹zku
z likwidacj¹ powiatu gubiñskiego przesta³a istniec Komenda Powiatowa,
a na jej bazie powsta³ Wojewódzki Oœrodek Szkolenia Po¿arniczego, którego
komendantem zosta³ kpt. po¿. E.F. £abiszewski dotychczasowy komendant
powiatowy, ale to ju¿ inny rozdzia³.

Lata 50. Poczet sztandarowy jednej z jednostek OSP. Charakterystyczne che³my
œwiadcz¹, ¿e w pocz¹tkowym okresie u¿ywano niemieckich che³mów.
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Ci, co odeszli ...

Franciszek Kotapski
W tym roku mija trzydzieœci  lat od  œmierci

Franciszka Kotapskiego, dobrego wychowawcy i
przyjaciela braci uczniowskiej który swoje ¿ycie
zwi¹za³ z Gubinem. Urodzi³ siê 19 wrzeœnia 1933
roku w miejscowoœci Œniatyñ, powiat - Œniatyñ
(Ukraina). Po wojnie przyjecha³ na Ziemie
Zachodnie. Ukoñczy³ Liceum Pedagogiczne w
Sulechowie. 2 maja 1953 roku otrzyma³ nakaz
pracy w powiecie gubiñskim.

Podj¹³ zatrudnienie jako nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Czarnowicach. Od 1 wrzeœnia

1958 roku przeniesiony zosta³ do nauczania w Szkole Podstawowej i
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Gubinie. Od lutego 1962 roku powo³any
zosta³ na kierownika Szko³y Podstawowej nr 2. Jednoczeœnie
dokszta³ca³ siê. W 1964 roku ukoñczy³ Studium Nauczycielskie w
Gorzowie Wielkopolskim. W 1974 roku ukoñczy³ wy¿sze studia
zawodowe w Wy¿szej Szkole Nauczycielskiej w Zielonej Górze. W 1977
roku uzyska³ tytu³ magistra pedagogiki w Wy¿szej Szkole
Pedagogicznej w Szczecinie.

W latach 1962 - 1974 pe³ni³ funkcjê kierownika Szko³y Podstawowej
nr 2. Franciszek Kotapski da³ siê poznaæ jako dobry organizator procesu
dydaktycznego w szkole, jako instruktor i doradca. Rada Pedagogiczna
pod jego przewodnictwem podjê³a trud przebudowy i remontu tej
placówki. Szko³a zosta³a nadbudowana, zmieniono konstrukcjê dachu,
zwiêkszaj¹c liczbê pomieszczeñ dydaktycznych. M³odzie¿ uczy³a siê w
pomieszczeniach zastêpczych, w ró¿nych czêœciach miasta, co
wymaga³o wielu zabiegów organizacyjnych. Po zakoñczeniu remontu
i doposa¿eniu szko³y Rada Pedagogiczna podjê³a uchwa³ê, aby
placówka spe³nia³a funkcjê wiod¹c¹ w œrodowisku.

F. Kotapski udziela³ siê w pracy Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego,
pe³ni¹c funkcjê wiceprezesa Zarz¹du Oddzia³u ZNP. W roku 1975 zosta³
powo³any na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkó³ w Gubinie. Szko³a
Podstawowa nr 2 uzyska³a status Zbiorczej Szko³y Gminnej w Gubinie.
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Placówka osi¹ga³a wysokie wyniki w pracy wychowawczo-dydaktycznej
i w sporcie.

Szko³a Podstawowa nr 2 (Zbiorcza Szko³a Gminna) wygra³a Sztafetê
Olimpijsk¹ Moskwa 80, a w nagrodê nauczyciel wychowania fizycznego
Jerzy G¹sior i dyrektor Franciszek Kotapski uczestniczyli, jako goœcie,
w Letniej Olimpiadzie w Moskwie 1980 roku.

Od 16 grudnia 1982 do 31 sierpnia 1984 roku pracowa³ jako
wicedyrektor Zespo³u Szkó³ Rolniczych w Lubsku. Od 1 wrzeœnia 1984
roku do 26 maja 1990 roku pracowa³ na stanowisku Inspektora Oœwiaty
i Wychowania w Urzêdzie Gminy w Brodach. St¹d odszed³ na
emeryturê.

Franciszek Kotapski aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu spo³eczno-
politycznym œrodowiska. Przez cztery kadencje by³ radnym, zastêpc¹
przewodnicz¹cego Gminnej Rady Narodowej w Gubinie.

Szczególne osi¹gniêcia odnotowa³ w pracy z organizacjami i
samorz¹dem uczniowskim. By³ prze³o¿onym, który wszelkie swoje
istotniejsze poczynania na terenie szko³y inicjowa³ w oparciu o Radê
Pedagogiczn¹, wspólnotê nauczycieli i uczniów.

Za dobr¹ pracê zawodow¹ oraz dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i polityczn¹
otrzyma³ nagrody kuratora i ministra oraz odznaczenia i wyró¿nienia:
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi (1970 rok), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1975 rok),
Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983 rok), Odznakê
Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego (1966), Odznakê Honorow¹ za "Zas³ugi
w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego" (1967), Z³ota Odznakê ZNP
(1970).

Zmar³ 19 wrzeœnia 1990r. Pochowany na  cmentarzu w Gubinie.
W. Rogowski i S. Turowski

Kiedyœ w
Gubinie ...

Rok 1957.
Gubiñscy kolarze.
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...

(na podstawie informacji UM Gubin)

Marzec 2019
Bombicz Grzegorz l. 84, Cieœlak Józef l. 64, Cieœlik Jerzy l.

75, Dworak Tadeusz l. 63, Kita Mieczys³aw l. 67, Kokoszka
Irena l. 68, Koplin Janina l. 72, Kwapis Teresa l. 82, Migonis
Stanis³aw l. 69, Moskal Wanda l. 80, Nowakowski Narcyz l.
65, Pawlikowska Katarzyna l. 92, Pietras Marianna l. 88,
Sêkowska Krystyna l. 68, Trochimiuk Katarzyna l. 83,
Waszkowiak Alfons l. 89, Wawrzyszczuk Krystyna l. 62.

Kwiecieñ 2020
Bacza Stefania l. 74, Bednarska Irena l. 87, Chryniewicz

W³odzimierz l. 71, Fritsch Ma³gorzata l. 28, Ja¿d¿ewski
Janusz l. 65, Jelonek Michalina l. 87, Król Pawe³ l. 31,
Kude³ka W³adys³aw l. 92, Mackun Genowefa l. 89,
Woronowicz Antoni l. 69, ¯erko Marek l. 68, ¯ó³tkowska-
Spyta Bronis³awa l. 77.

Maj 2020
Bronowska Maria l. 91, Czy¿owski Czes³aw l. 69, Dmitruk

Alfreda l. 90, Januszewski Jan l. 63, Majcher Marianna l.
92, Nowakowski Edward l. 71, Otto Jan l. 71, Panek Emilian
l. 87, Polaszek Marcin l. 44, Rudnicki Henryk l. 83,
Sa³andziak Maria l. 66, Stankiewicz Józef l. 94, Szmidt
Tadeusz l. 71, Wiœniewski Mieczys³aw l. 62, W³odarczyk
Zdzis³aw l. 69, Zborowski Marek l. 53.
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2

3

Znasz detale swojego miasta? (4)

1. 2.

3. 4.

1) ul. Wyspiañskiego 11, ukoronowana g³ówka boginki w splocie
listnym, nad wejœciem do kamienicy;

2) ul. Roosevelta 8 , sowa - symbol m¹droœci, w dekoracji z liœci
dêbowych, nad oknem 1-go piêtra ;

3) ul. J. D¹browskiego 8, data 1900 i g³owa Iwa, nad wejœciem do
budynku;

4) ul. J. D¹browskiego 1, g³owa starca w 2 wieñcach kwiatowych,
nad oknami 1-go piêtra, powtórzona 3 razy.

Na adres redakcji nie wp³ynê³a ¿adna poprawna odpowiedŸ.

Rozwi¹zanie zagadki z numeru 1 (48) 2020


