Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 1

ISSN 2543-7828

Gubin i Okolice
BIULETYN
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£ ZIEMI GUBIÑSKIEJ
Nr 1 (56) marzec 2022

2 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Spis treœci
K. Katciunka - Euromiasto solidarne z Ukrain¹ ............................... 3
SPZG - Tradycyjnie prosimy ................................................................ 5
Redakcja - Dwie nowe tablice .............................................................. 6
S. Pilaczyñski - Co dalej z will¹ Wolfa ................................................ 7
Badania wykopaliskowe tzw. willi Wolfa w Gubinie w 2021 roku .... 9
W. £abêcki - Wyzwolony czy zdobyty? ............................................... 12
Redakcja - Wspomnienia o SS - Sonderkommando
“Dirlewanger”.Walki o Lubsko i Guben ............................................ 12
U. Kondracik - Losy Polaków w czasie II wojny œwiatowej - listy
sentymentalne ..................................................................................... 14
L. Scharnholz - Inwestor z Guben ..................................................... 31
K. Kedzierska - Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Gubinie ..... 46
J. Czabator - Pionierzy Ziemi Gubiñskiej ......................................... 52
Redakcja - Luty - 70 lat temu ............................................................ 58
E. Rodziewicz - ¯ycie religijne w Grabicach ..................................... 59
M. Zakrzewska - To ju¿ 50 lat ............................................................ 64
J. Warzyñska - Z cyklu: “Zak³ady produkcyjne w miejscowoœciach
wiejskich na terenie Gminy Gubin” .................................................. 68
Z. Pilarczyk - Ryszard Jakutowicz (1955 - 2012) ............................ 69
A. Konstanty - Zmar³ Adam Paczkowski .......................................... 73
W. Rogowski - S. Turowski - Ci co odeszli ... Leon Letki ................. 75
UM - Gubinianie - Odeszli do wiecznoœci ... .................................... 75
A. Leda - Mój udzia³ w wprowadzeniu stanu wojennego w Gubinie .. 78
Ok³adka: foto - Tadeusz Firlej - archiwum SPZG

BIULETYN
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£ ZIEMI GUBIÑSKIEJ

WYDAWCA: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ ZIEMI GUBIÑSKIEJ

Adres redakcji: 66-620 Gubin, ul. 3 Maja 2, www.spzg-gubin.pl
Stefan Pilaczyñski - redaktor naczelny, wspó³praca: Jerzy Czabator, Kazimiera Kêdzierska,
Urszula Kondracik, Jerzy Kopeæ, Tadeusz Lech, Adam Leda, Julian Lewandowski,
Wies³aw D. £abêcki, Zenon Pilarczyk, Jadwiga Warzyñska.
Kontakt: tel. 68 455 81 62, e-mail: stepil@o2.pl.
Redakcja prosi o teksty zapisane elektronicznie lub wydruki komputerowe.

ZREALIZOWANO PRZY POMOCY FINANSOWEJ
GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 3

Krzysztof Kaciunka

Euromiasto solidarne z Ukrain¹

Gubin, Wyspa Teatralna 27 lutego 2022.

Mieszkañcy polskiego Gubina i niemieckiego Guben, ludzie ró¿nych
narodowoœci i wyznañ spotkali siê w niedzielê na gubiñskiej Wyspie Teatralnej,
aby wspólnie protestowaæ przeciw inwazji Rosji oraz wspieraæ naszych
s¹siadów ze wschodu. Wszystko zakoñczy³o siê modlitw¹ ró¿añcow¹ w intencji
pokoju na Ukrainie.
Kilkaset osób, flagi w barwach narodowych Ukrainy, symbole wsparcia,
transparenty, powa¿ne twarze i solidarnoœæ - to wszystko mo¿na by³o zobaczyæ
27 lutego w sercu Euromiasta. - Jestem ogromnie wdziêczna mieszkañcom
Gubina i wszystkim Polakom za to, co robicie w ostatnich dla moich rodaków
- zaznaczy³a Maria Kanevska, która urodzi³a siê we Lwowie, ale od kilku lat
mieszka w naszym mieœcie. To w³aœnie ona zaprezentowa³a przejmuj¹c¹ pieœñ
podczas niedzielnego spotkania. - Wiele nieznajomych osób oferuje pomoc
mi, mojej rodzinie i znajomym. Za to wszystko ogromnie dziêkujê! Jesteœcie
wspaniali, jesteœcie wielcy!
Na spotkanie przybyli samorz¹dowcy z Gubina i Guben, Zielonej Góry,
delegacja z miasta partnerskiego Laatzen, a tak¿e biskup Wolfgang Ipolt z
diecezji Görlitz oraz biskup Tadeusz Lityñski z diecezji zielonogórskogorzowskiej. - Nie mo¿e byæ tak, ¿e jeden chory cz³owiek niszczy pokój na
œwiecie - nie kry³ oburzenia burmistrz Bart³omiej Bartczak. - Musimy stanowiæ
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Przemawia Burmistrz Gubina Bart³omiej Bartczak.

jednoœæ, protestowaæ przeciwko z³u i wspieraæ naszych przyjació³ i braci z
Ukrainy. Uwa¿am, ¿e Europa musi po³o¿yæ kres tej wojnie, bo inaczej ta wojna
po³o¿y kres Europie jak¹ znamy.
Przed modlitw¹ ró¿añcow¹ g³os zabrali m.in. Fred Mahro - burmistrz Guben,
Janusz Kubicki - prezydent Zielonej Góry, ks. Artur ¯uk - proboszcz
rzymskokatolickiej parafii w Guben, a tak¿e przedstawiciele Luteran,
Ewangelików, Armii Zbawienia, Baptystów i Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego. Jesteœmy bardzo szczêœliwi, ¿e obywatele obydwu miast, zarówno wierz¹cy,
jak i niewierz¹cy przyszli modliæ siê za Ukrainê - podsumowali duchowni. Wierzymy w to, ¿e mi³oœæ przezwyciê¿y nienawiœæ i pokój zatriumfuje.
Na koniec spotkania zgromadzeni odmówili ró¿aniec w piêciu jêzykach w
intencji pokoju na Ukrainie. Pamiêtajmy, ¿e lokalne dzia³ania to nie tylko
s³owa i modlitwa. To tak¿e realne wsparcie w postaci zbiórek darów dla
uchodŸców wojennych oraz dla tych, którzy zostali w objêtym wojn¹ kraju.
Zaznaczyæ trzeba, ¿e w Gubinie pojawi³y siê pierwsze ukraiñskie rodziny,
które znalaz³y bezpieczne schronienie u naszych mieszkañców.
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Tradycyjnie prosimy
Jak na pocz¹tek roku
przysta³o, s³owo o tzw. 1% dla
Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej. Tradycyjnie prosimy.
Poniewa¿ dotychczasowe nasze
proœby nie pozostawa³y bez echa,
mamy nadziejê, ¿e tym razem
tak bêdzie.
Fundusze jakimi dysponuje
nasza organizacja sk³adaj¹ siê z
pieniêdzy pochodz¹cych m.in. z
tzw. zadania publicznego. To
sta³a od lat kwota 18 tys. któr¹ to kasa miejska wspiera nasze dzia³ania. Kwota
przyznawana od lat pozostaje niezmienna, ale pokrywane, zaplanowane
wczeœniej koszty powiêkszaj¹ siê. Np. kilka lat temu op³ata za jednomiesiêczny
wynajem pomieszczeñ przekracza³a 400 z³. Obecnie przekroczy³a ju¿ 1000 z³.
Po op³aceniu wszystkich niezbêdnych nale¿noœci reszta pieniêdzy pozostaje na
inne formy naszego dzia³ania. To pieni¹dze na wydawanie biuletynów, œrodki
czystoœci, organizacjê wystaw, funkcjonowanie biura, wydawnictwa, itp.
Oczywistym jest, ¿e z pieniêdzy sk³adkowych i w³aœnie 1% dok³adamy do tej
dzia³alnoœci.
Jak wykorzystujemy otrzymywany 1% podatku? Kwota ta ka¿dego roku
pozwala wesprzeæ nasze dzia³ania, które zaplanowaliœmy. Ambitne nasze
zadanie, by ka¿dego roku, œwiat³o dzienne ujrza³a nowa gubiñska publikacja
realizujemy z coraz to wiêkszym trudem. Ceny us³ug drukarskich dro¿ej¹, co
jest oczywistym. Jeszcze niedawno druk ok. 200 egz. biuletynu "Gubin i Okolice"
wykracza³ niewiele ponad 400 z³, dziœ druk tej samej iloœci "haczy" o 1000 z³.
Czy ¿yjemy planami i marzeniami na najbli¿szy czas? Publikacja obecnie
rozpatrywana do wykonania doœæ regularnie napotyka na wirusowe problemy.
Brak si³ i œrodków do realizacji w takim kszta³cie jak wymarzyliœmy i
zaplanowaliœmy. Pomimo wszystko mamy, ¿e siê uda. Publikacja ma byæ
kolorowa i taka, jaka jeszcze nie by³a. Oby uda³o siê.
Dlatego ka¿dego roku wystêpujemy z apelem - proœb¹ by pamiêtaæ o nas. Do
tej pory mogliœmy na Pañstwo szczodroœæ liczyæ. Jestem przekonany, ¿e tak
bêdzie w 2022 roku. Zrobimy wszystko by Pañstwa nie zawieœæ. Myœlê, ¿e
codzienn¹ nasz¹ prac¹ zas³ugiwaæ bêdziemy na Pañstwa uznanie.
Prezes SPZG S. Pilaczyñski
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Dwie nowe tablice
Z
inicjatywy
S to w a r z y sz eni a
Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej, ze
wsparciem Urzêdu
Miejskiego
w
ramach zadania
publicznego,
pojawi³y siê dwie
nowe
tablice
informacyjne.
Zapewne
dla
s t a r s z y c h
mieszkañcem obu
miast nie s¹ one
zaskoczeniem.
Adresatem jest
przede wszystkim
m³ode pokolenie.
T a b l i c e
zlokalizowano przy
wejœciu na most graniczny i informuj¹ one o oddaniu do u¿ytku w 1904 roku
elektrowni i funkcjonowaniu k¹pieliska na Nysie w pobli¿u mostu. Czy
zdaniem Pañstwa s¹ w mieœcie wa¿ne miejsca, które powinny zostaæ oznaczone
tablicami informacyjnymi? Prosimy o sygna³: Tel. 68 455 81 62. (sp)

1 stycznia zmar³ w wieku 79 lat

pp³k rez. Józef Kuta

cz³onek Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej
Rodzinie i bliskim wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹ Zarz¹d i Cz³onkowie SPZG
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Stefan Pilaczyñski
stepi@o2.pl

Co dalej z will¹ Wolfa
W koñcu czerwca ubieg³ego roku zakoñczono prace archeologiczne w miejscu
gdzie sta³ do zakoñczenia wojny willa gubeñskiego fabrykanta sukna Ericha
Wolfa i jego ¿ony Elizabeth. Willê zaprojektowa³ œwiatowej s³awy architekt,
by³a ona jego dzie³em najbardziej wysuniêtym na wschód Europy. Lokalnie
pamiêta siê rodzinê Wolfów, która tak wiele uczyni³a dla rozwoju miasta, ¿e
wspomnê choæby ufundowany przez Adolfa Wolfa budynek Muzeum
Miejskiego. Ale na ca³y œwiat wspomina postaæ projektanta obiektu. Postaæ
Miesa van der Rohe jest s³awna do dziœ.
Co dalej z will¹? O odpowiedŸ na pytanie postawione na wstêpie pytam
Krzysztofa Dziurdziewicza Naczelnika Wydzia³u Nieruchomoœci i Wspó³pracy
Zagranicznej w Urzêdzie Miejskim.
- Œwidnickie Muzeum Archeologii zakoñczy³o prace w czerwcu. Czas
pomiêdzy czerwcem 2021, a lutym bie¿¹cego roku nie mo¿na uznaæ za stracony.
Burmistrz spotyka siê ze stron¹ niemieck¹, która powo³a³a w Berlinie
stowarzyszenie na rzecz odbudowy willi. ¯eby byæ pewnym w 100 procentach
jak odbudowaæ willê, trzeba by³o posi¹œæ wiedzê i wykopaliska takow¹ da³y.

Stan wykopaliska w lutym 2022.
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Dokonania Mies van der Rohe na owe czasy mog¹ byæ w pewnym sensie
porównywane do wyprawy w kosmos. Wprowadzi³ w budownictwie nowy
styl, zastosowa³ nowe rozwi¹zania i materia³y. By³ odwa¿nym wizjonerem
na owe czasy. Znalaz³ go i "namówi³" Wolf by w Gubinie móg³ zrealizowaæ
swój pomys³.
Prace dotychczasowe zosta³y zrealizowane z pieniêdzy pozyskanych w
ramach projektu unijnego. Unia pokry³a 85% wydatków, ponadto 5%
dofinansowania z bud¿et pañstwa. Stworzono dokumentacjê by móc myœleæ
o odbudowie. Chcemy, by kolejne koszty pokrywaæ z funduszy unijnych.
Ca³¹ masê odpowiedzi na nasze pytania udzieli³o Muzeum Archeologii.
Teraz pozosta³a po wykopaliskach jama, z któr¹ coœ trzeba zrobiæ.
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie jest to zadanie proste i
³atwe. Wspomnê, ¿e nie wolno zasypaæ jamy ziemi¹, która z niej zosta³a
wydobyta. ¯eby znaleŸæ inne rozwi¹zanie poproszono fachowca o
przedstawienie mo¿liwych do zastosowania rozwi¹zañ. Po dwóch
miesi¹cach otrzymaliœmy odpowiedŸ i dwie mo¿liwoœci: jedna to zasypanie
¿wirem, materia³em zatwierdzonym przez konserwatora zabytków,
wczeœniej odkopane pozosta³oœci po budynku nale¿y okryæ geow³óknin¹,
drugie alternatywne rozwi¹zanie to zabezpieczenie poprzez wybudowanie
namiotu chroni¹cego teren przed degradacj¹. O wyborze zdecydowa³a cena.
Zasypanie piaskiem jest zdecydowanie tañsze. Ró¿nica w cenie to kilkaset
tysiêcy z³otych. O wielu innych rozwi¹zaniach mog¹ zdecydowaæ plany
dotycz¹ce odbudowy obiektu, innymi s³owy jaki rozmach bêdzie mia³a
ewentualna odbudowa. Dziœ czekamy na wszelkie niezbêdne pozwolenia i
dokumentacjê techniczn¹, której wykonanie zleciliœmy firmie zewnêtrznej.
W marcu powinniœmy dostaæ odpowiedŸ. Wówczas bêdzie mo¿na przyst¹piæ
do zabezpieczenia obiektu pod nadzorem konserwatorskim. W tym roku
to zabezpieczenie bêdzie wykonane. Po rozmowach burmistrza ze stron¹
niemieck¹ dzia³ania otrzyma³y dofinansowanie i zostan¹ sfinansowane
przez stronê niemieck¹. Mam na myœli Stowarzyszenie powsta³e w
Berlinie. Dalsze losy obiektu? Wiele decyzji na szczeblu centralnym bêdzie
mia³o wp³yw na kolejnoœæ wydarzeñ. Marzy siê nam by w przysz³oœci
studenci z Zielonej Góry i Cottbus przyje¿d¿ali tu na zajêcia. Mam nadziejê,
¿e kiedyœ tak bêdzie. (sp)
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Grupa pracowników Muzeum Archeologicznego Œrodkowego Nadodrza w
Zielonej Górze z/s w Œwidnicy opracowa³a publikacjê zatytu³owan¹
"Badania wykopaliskowe tzw. willi Wolfa w Gubinie w 2021 roku".
Publikacja obejmuje charakterystykê prac archeologicznych i uzyskane
rezultaty. Poni¿ej publikujemy fragment opracowania. W nastêpnym
numerze biuletynu postaramy siê opublikowaæ resztê tekstów.
Pawe³ Stachowiak, Arkadiusz Michalak

Badania wykopaliskowe tzw. willi
Wolfa w Gubinie w 2021 roku
Wstêp
Z inicjatywy urbanisty Floriana Mausbacha*, w 2019 roku powsta³a polskoniemiecka inicjatywa maj¹ca na celu odbudowê tzw. Willi Wolfa w Gubinie.
Pierwszym etapem tych¿e prac mia³y byæ badania archeologiczne, których
celem by³a ocena stanu istniej¹cych reliktów budynku oraz ujawnienie
odstêpstw od pierwotnego planu budowlanego. Zamys³ ten leg³ u podstaw
zrealizowanych od maja do paŸdziernika 2021 roku badañ archeologicznych
reliktów willi wchodz¹cych w zakres interdyscyplinarnego projektu "Archeo
Gub", sfinansowanego w ramach Funduszu Ma³ych Projektów Euroregionu
"Sprewa-Nysa-Bóbr". Pracami archeologicznymi kierowa³ Pawe³ Stachowiak,
przy wspó³pracy z mgr mgr Hubert Augustyniakiem, Monik¹ Kaczmarek,
Anet¹ Bogack¹, dr Arkadiuszem Michalakiem oraz Zenonem Jakubiszynem
i Bo¿en¹ Buksik (wszyscy z Muzeum Archeologicznego Œrodkowego Nadodrza
w Zielonej Górze z/s w Œwidnicy). W pracach brali równie¿ udzia³ oddelegowani
¿o³nierze z 5 Kresowego Batalionu Saperów w Kroœnie Odrzañskim oraz
Micha³ £ukowski - cz³onek Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej "Nadodrze".
Badany obiekt wzniesiono na krawêdzi terasy na wzgórzu góruj¹cym nad
dolin¹ Nysy £u¿yckiej (dz. nr 244.45) (Ryc. 1). Do roku 1945 miejsce to
nazywano Wzgórzem Kamiñskiego (etymologia tej nazwy nie jest dziœ znana).
Zgodnie z podzia³em geograficzno-fizycznym J. Kondrackiego (2002), obszar
ten znajduje siê w prowincji: Nizina Œrodkowoeuropejska (31); podprowincji:
Pojezierze Po³udniowoba³tyckie (314-316); makroregionie: Wzniesienia
Zielonogórskie (315.7); mezoregionie: Wzniesienia Gubiñskie (315.71).
T£O HISTORYCZNE - Pawe³ Stachowiak
Skala podjêtego zadania by³a du¿a. Obiekt, o czym wspomniano powy¿ej
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mia³ 1000 m2 , w tym piwnica 300 m2 . W
trakcie badañ nie uda³o siê ods³oniæ jej w
ca³oœci (280 m2 ). Skrajne pomieszczenie
zachodnie w czêœci przechodzi na s¹siedni¹,
prywatn¹ dzia³kê (dz. nr 244.44). Natomiast
skrajne pomieszczenie po³udniowe zniszczone
zosta³o najprawdopodobniej w roku 1977 w
trakcie budowy betonowych schodów. Bior¹c
pod uwagê, ¿e piwniczna posadzka znajdowa³a
siê na g³êbokoœci 2,2 m, nale¿a³o usun¹æ ok.
616 m3 gruzu (fragmenty œcian wy¿szych
kondygnacji, zarwane stropy typu Kleina).
Przyjmuje siê, ¿e metr szeœcienny gruzu wa¿y
ok. 1,5-2 tony, daje to nam 924-1232 ton.
Bior¹c pod uwagê, ¿e dysponowaliœmy
ciê¿arówk¹ o ³adownoœci 13 ton, daje to nam
jej 71-94 kursów. St¹d w trakcie prac zwi¹zanych z odgruzowywaniem wnêtrza
piwnic niezbêdne by³o u¿ycie sprzêtu ciê¿kie go. Przed rozpoczêciem prac
wykopaliskowych teren sprawdzony zosta³ pod k¹tem wystêpowania przed
miotów niebezpiecznych - niewypa³ów i niewybuchów - "pami¹tek" po zaciêtych
walkach, które toczy³y siê o Gubin w ostatnich miesi¹cach II wojny œwiatowej.
Prace wykona³ patrol rozminowania z 5 Kresowe go Batalionu Saperów z
Krosna Odrzañskiego. Ca³y teren sprawdzony zosta³ za pomoc¹ detektorów
meta li. Rozminowywania dokonano do g³êbokoœci 0,6 m. Oczywiœcie u¿ywany
sprzêt ma swoje ograniczenia i nie wszystkie zagro¿enia da siê jednorazowo
wyeliminowaæ. Doskonale ilustruje to odkrycie 25 maja przy badanym obiekcie
radzieckiego pocisku moŸdzierzowego o kalibrze 72 mm, a 29 wrzeœnia w
studzience umieszczonej pod piwnicznymi schodami niemieckiego pocisku
artyleryjskiego o kalibrze 105 mm. Przed rozpoczêciem badañ podjêto próbê
stworzenia georadarowego planu willi. Badania te przeprowadzili mgr mgr
Robert Ryndziewicz i Tomasz Herbich z Laboratorium Bio i Archeometrii
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Wyniki tych prac przedstawione s¹
rozdziale 2 niniejszego sprawozdania. Niestety efekty tych prac by³y
niezadowalaj¹ce. W uzyskanym obrazie widoczne by³y anomalie liniowe, które
mo¿na interpretowaæ by³o jako krawêdzie murów, jednak z³y stan za chowania
budowli uniemo¿liwia³ dok³adne jej rozpoznanie. Pierwotnie zak³adano
ods³oniêcie jedynie szczytowej partii murów tzw. korony. Okaza³o siê to
niemo¿liwe. Mury piwnic zachowane by³y do ró¿nej wysokoœci. Jeden odcinek
zachowany jest do wysokoœci 2 metrów, inny rozebrany do poziomu piwnicznej
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pod³ogi. Analizê architektoniczn¹ ods³oniêtych reliktów murów prze prowadzi³
prof. dr hab. Andrzej Legendziewicz z Wydzia³u Architektury Politechniki
Wroc³awskiej. Wyniki tych prac przedstawione s¹ rozdziale 4 niniejszego
sprawozdania. W rozmieszczeniu pomieszczeñ piwnicznych ewidentnie
wydzieliæ mo¿emy dwie osie NW - SE oraz WS - EN. Do piwnicy zejœæ mo¿na
dwoma schodami - z zewn¹trz b¹dŸ z wnêtrza domu. Po prawej stronie
korytarza g³ównego znajdowa³y siê dwa obszerne po mieszczenia, którym na
zachowanych planach nie po siadaj¹ okreœlonej funkcji. Przy rozdzielaj¹cej
je œcianie pod tynkiem zachowa³y siê odrêczne, wykonane o³ówkiem obliczenia.
D³ugoœci ww. pomieszczeñ to odpowiednio 7,79 i 7,15 m. W trakcie prac
zaobserwowano zmiany wzglêdem przechowywanego w nowojorskim The
Museum of Modern Art ostatecznego projektu piwnicy (MR30.20). Projekt
ten nie zawiera œcianek dzia³owych, które mog³y jednak pojawiæ siê póŸniej,
wraz ze zmian¹ funkcji pomieszczeñ. Zwê¿ono równie¿ przejœcie pomiêdzy
kot³owni¹ a pomieszczeniem na wêgiel oraz dodano okno (œwietlik) przy
skarbcu. Nale¿y braæ równie¿ pod uwagê, co podkreœla³ Tim Ingold (2018), ¿e
„budowanie jest [...] procesem, który dzieje siê ca³y czas, tak d³ugo, jak d³ugo
ludzie zamieszkuj¹ w jakimœ œrodowisku. Nie zaczyna siê st¹d, wed³ug
przygotowanego wczeœniej planu, i nie koñczy tam, na gotowym wytworze.
“Forma koñcowa” to tylko ulotna chwila […]”. Dlatego konieczne jest badanie
ca³oœci „¿ycia” obiektu. Wybór metody dokumentacji ods³oniêtych reliktów
budynku podyktowany by³ naszym celem nadrzêdnym – stworzeniem bazy
Ÿród³owej dla planowanej odbudowy. Z tego powodu za najw³aœciwsz¹ metodê
uznaliœmy skanowanie 3D. Skanowanie laserowe rejestruje odleg³oœæ od
skanera do punktów na powierzchni za pomoc¹ bezpiecznych dla oczu laserów,
generuj¹c tak zwan¹ chmurê punktów. Po³¹czenie tych chmur punktów tworzy
pe³n¹ trójwymiarow¹ wizualizacjê nawet najbardziej skomplikowanych
elementów. Istnieje wiele ró¿nych metod skanowania 3D, ka¿da z nich ma
swoje zalety i ograniczenia. Trudnoœæ polega na zidentyfikowaniu w³aœciwego
rozwi¹zania dla danego zastosowania. ¯aden system nie jest w stanie wykonaæ
wszystkiego. Najlepszym dowodem na to jest ró¿norodnoœæ metod
pozyskiwania danych 3D. Dokumentacjê wykona³ Piotr Domagalski na
urz¹dzeniu FARO FOCUS S (Ryc. 21).
*Florian Mausbach (ur. 26 maja 1944 w Koblencji) to niemiecki urbanista. W latach 19952009 by³ prezesem Federalnego Urzêdu Budownictwa i Planowania Regionalnego (BBR).
Dofinansowano ze œrodków Gminy Gubin, Funduszu Ma³ych
Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz Muzeum
Archeologicznego Œrodkowego Nadodrza.
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Wyzwolony czy zdobyty?
Parê lat temu Wies³aw £abêcki, jeden z za³o¿ycieli kwartalnika "Gubin i
Okolice", przy ka¿dej okazji porusza³ temat dotycz¹cy koñca wojny w 1945
roku w naszym mieœcie: Wyzwolenie Guben czy zdobycie Gubina? Z uporem
godnym wielkie sprawy próbowa³ wyjaœniaæ, ¿e "wyzwalaæ a zdobywaæ", to
nie to samo. Lata minê³y i praca nad sformu³owaniem poprawnym przynios³a
jakieœ efekty. Teraz, gdy odbywa siê konkurs, uczniowie pisz¹ odpowiedzi na
tematy zwi¹zane ze zdobyciem miasta wiosn¹ 1945 roku.
W lutym 1945 roku w mieœcie rozpêta³o siê piek³o. Wojna dotar³a do naszego
miasta. To by³o 77 lat temu.
Do redakcyjnego zbioru publikacji dotar³a ksi¹¿ka pt. “ERINNERUNGEN
AN DAS SS-SONDERKOMMANDO “DIRLEWANGER” w której Rolf
Michaelis, dowódca kompani z dywizji Dirlewangera, opisuje miêdzy innym
dzia³ania wojenne w Gubinie i w Lubsku. Poni¿ej fragment w t³umaczeniu
Jerzego Cierpiñskiego.

Rolf Michaelis

Wspomnienia o SS-Sonderkommando
“Dirlewanger”. Walki o Lubsko i Guben
... Dotarliœmy do pierwszych domów Guben. Dooko³a panowa³ napiêty spokój.
Widz¹c, ¿e wzd³u¿ ulic i pomiêdzy domami znajdowa³y siê dobrze umocnione
stanowiska wyposa¿one w ciê¿k¹ broñ, uspokoi³em siê nieco. Na stanowiskach
byli rozlokowani równie¿ starsi ¿olnierze, którzy palili papierosy i wygladali
na spokojnych. Wys³a³em goñca, aby nawiazaæ kontakt z Mommem.
Nieprzyjacielskie czo³gi zbli¿y³y siê jeszcze bardziej, a na horyzoncie widac
by³o kolejne ich formacje. Kiedy eksplodowaly pierwsze wystrzelone przez nie
pociski, nasza obrona przeciwpancerna dosta³a rozkaz otwarcia ognia. Dzia³a
przeciwpancerne 75mm strzela³y w krótkich odstêpach do nadje¿d¿ajacych
czo³gów, uzyskuj¹c wiele trafien. Znajduj¹ce sie jeszcze dalej rosyjskie czo³gi
równiez zbli¿a³y sie z du¿¹ prêdkoœci¹. By³y one wprost oblepione siedz¹cymi
na nich czerwonoarmistami. Czo³gi skrêci³y w nasz¹ stronê, zatrzyma³y siê,
odda³y salwê i ponownie ruszy³y w naszym kierunku.
Poniewa¿ nasza obrona przeciwpancerna nie by³a w stanie ich zatrzymaæ,
zbli¿a³y siê coraz bardziej. Us³yszeliœmy rozkaz: "Zmiana stanowiska" - nasza
obrona przeciwpancerna opuœci³a stanowiska i wycofa³a siê. Nie wiedzieliœmy
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w któr¹ stronê mamy patrzeæ - do ty³u, na wycofuj¹ce siê jednostki
przeciwpancerne, czy do przodu, na podje¿d¿aj¹ce coraz bli¿ej czo³gi. Znów
pojawi³ siê goniec i zawo³a³:"Stanowiska bêd¹ przesuniête do ty³u. Wycofujemy
siê". Miêdzyczasie wybuchy stawa³y siê coraz czêstsze, a czo³gi zbli¿y³y siê na
oko³o 400m. A wiêc wycofaliœmy siê w kierunku centrum i zostaliœmy
rozlokowani za prowizorycznie zbudowanymi barykadami. Wkrótce potem
czo³gi osiagnê³y opuszczon¹ przez nas niedawno liniê obrony na przedpolach
miasta.
Obrona przeciwpancerna zajê³a nowe stanowiska na ulicach i natychmiast
zaczê³a ostrzeliwaæ nieprzyjacielskie czo³gi. Kiedy wjecha³y one na regularne
ulice, wytworzy³o siê prawie prostolinijne pole ostrza³u i rosyjskie czo³gi,
ograniczone teraz w mo¿liwosciach manewrowania, sta³y siê ³atw¹ zdobycz¹.
Ta sytuacja zmienila siê jednak, kiedy do miasta zaczê³a nap³ywaæ
nieprzyjacielska piechota. Natychmiast zosta³y opanowane pierwsze domy i z
okien zaczêto strzelaæ do wszystkiego, co siê rusza³o. Z wy¿szych pieter
ostrzeliwano równie¿ obs³ugê dzia³ przeciwpancernych, powoduj¹c ciê¿kie
straty. Przybieg³ goniec i wykrzykn¹³:"Rozpocz¹æ kontrnatarcie, wyrzuciæ
Ruskich z budynków". Podszed³em do moich dowódców plutonów i poleci³em,
¿eby przygotowali ludzi do szturmu na koñcowe domy po obu stronach ulicy
wylotowej. Wydaj¹c ten rozkaz odczuwa³em znaczny dyskomfort. Nie tylko
dlatego, ¿e zgromadzi³o siê tutaj du¿o rosyjskich czo³gów, ale równie¿ przez
to, ¿e mielismy atakowaæ zabarykadowanego w budynkach przeciwnika bez
os³ony.
Uzbrojeni w du¿¹ iloœæ granatów rêcznych i pancerfaustów ruszyliœmy do
ataku. Nasze podkute buty g³oœno dzwoni³y na ulicznym bruku. Byæ mo¿e
podkute buty s¹ dogodne w terenie, jednak na kocich ³bach trudno w nich
bezpiecznie siê poruszaæ. Ledwie zd¹¿yliœmy wyjœæ przed barykadê, a ju¿
pierwsze pociski z rosyjskich pistoletów maszynowych uderzy³y w œciany domów
i ulicê po której biegliœmy. Jeden lub dwóch moich ludzi zosta³o rannych i
upad³o. Nie zatrzymywaæ siê - biec dalej. Do ka¿dego wejscia do budynku
wbiega jedna dru¿yna. Znów potwierdza sie opinia, ¿e karabiny s¹ broni¹
przestarza³¹. Rosjanie, którzy przewa¿nie byli wyposa¿eni w pistolety
maszynowe, mieli du¿¹ przewagê. U nas pistolety maszynowe lub czêœciowo
karabiny szturmowe (Sturmgewehre), mieli przecie¿ tylko funkcyjni, a wiêc
dowódcy kompanii, plutonu i dru¿yny...
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Urszula Kondracik
kula41@o2.pl

Losy Polaków w czasie II wojny
œwiatowej - listy sentymentalne
Po napisaniu artyku³u do biuletynu zawsze zaczynam zastanawiam siê o
czym bêdê pisa³a w nastêpnym. Czujê pustkê w g³owie, a tu nagle pojawia
siê temat, ca³kiem przypadkowo. Ale po kolei.
Odwiedzi³a mnie Alicja, ¿ona kuzyna Marka £abiszewskiego, rodowitego
gubinianina. Wspomina³yœmy naszych nie¿yj¹cych ju¿ Rodziców, ich losy w
czasach II Wojny Œwiatowej i po wojnie. Jej Rodzice to Sybiracy, moi natomiast
- pracownicy przymusowi w Niemczech. Alicja przynios³a mi oryginalne listy
pisane z Polski do Niemiec i odwrotnie. Jeden z 1944, drugi 1947 roku. Serce
mi mocniej zabi³o, zainteresowa³am siê ich treœci¹, która wskazuje na losy
Polaków w zawierusze wojennej. Tak w³aœnie zrodzi³ siê temat. Opracowuj¹c
go, wykorzysta³am informacje, ¿e tak powiem, z pierwszej rêki: od rodziny.
Stara³am siê te¿ odtworzyæ to, co zapisa³o siê w mojej pamiêci.
Otó¿ w 1934 roku mój Tato - Edmund Gronikowski - urodzony w gminie
Wrzeœnia, zosta³ powo³any do s³u¿by wojskowej w Wojskach Ochrony
Pogranicza na Wo³yniu do ochrony granicy polskiej ze Zwi¹zkiem Radzieckim
na rzece Sprucz. Mama - Kazimiera Burzyñska - urodzona w Dêblinie, jako
dziecko znalaz³a siê wraz z siostr¹ Regin¹ i bratem Leonem na Wo³yniu za
spraw¹ swoich Rodziców. Ojciec Mamy zosta³ przeniesiony z Dêblina do pracy
na kolei w Mokwinie ko³o Kostopola. Ich dzieci jeŸdzi³y do szko³y podstawowej
poci¹giem z Mokwina do Równego. Tato zakoñczy³ s³u¿bê w randze kaprala i
pracowa³ na poczcie. Tam Rodzice poznali siê, wziêli œlub w1938 i tam urodzi³
siê mój brat Ryszard, a potem ja. W 1939 roku Tato, jako rezerwista zosta³
powo³any do wojska i bra³ udzia³ w obronie Warszawy. Po kapitulacji dosta³
siê do niewoli niemieckiej w koszarach pod Modlinem. Tato, jak wielu innych
jeñców (o dziwo!), dziêki starszemu wiekiem wartownikowi niemieckiemu
(oderwa³ on kilka desek z ogrodzenia i powiedzia³: "raus!") - uciek³ i wróci³ do
domu.
W roku 1943 r. na Wo³yniu nasila³y siê napady i morderstwa dokonywane
na Polakach przez nacjonalistów ukraiñskich, natomiast Niemcy zaczêli
wywoziæ ludzi na roboty przymusowe do swojego kraju. W ten sposób w maju
1943 znaleŸliœmy siê w gospodarstwie rolnym we wsi Sievershausen ko³o
Dassel, województwo Hanower u gospodarza Bohne.
Tato zawsze twierdzi³: "Dobrze siê sta³o, ¿e znaleŸliœmy siê w Niemczech
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gdy¿, jako by³y wojskowy w randze kaprala napewno z rodzin¹ znalaz³bym
siê w gu³agu na Syberii albo bylibyœmy zamordowani przez nacjonalistów
ukraiñskich".

Gronikowski Edmund z ¿on¹ Kazimier¹ i ich dzieci: Urszula (3 lata) i Ryszard (5 lat).

W nied³ugim czasie z Mokwina przyjechali, £abiszewcy, tzn. siostra Mamy
Regina wraz z mê¿em Eugeniuszem i córk¹ Krystyn¹. Zabra³ ich bauer do
pobliskiej wsi i nasze rodziny mia³y ze sob¹ kontakt.
Tato pe³ni³ funkcjê oborowego - zajmowa³ siê wraz z innymi robotnikami
kompleksow¹ obs³ug¹ byd³a. Mama pracowa³a w polu i w domu u bauerowej.
Trzeba stwierdziæ, ¿e robotnikom przymusowym na wsi ¿y³o siê lepiej ni¿
tym w mieœcie. Ci na wsi mieli dostêp do p³odów rolnych, mleka, drobiu,
owoców itp. Zawsze uda³o siê coœ uskubn¹æ. Poza tym, czêœæ produktów
gwarantowa³y kartki ¿ywnoœciowe. Tato opowiada³, ¿e po wydojeniu krów
jedn¹ pe³n¹ kankê mleka dostawiali do tych ju¿ umytych, odwróconych do
góry dnem. PóŸniej tak "zdobyte" mleko rozdawano rodzinom, które mia³y
ma³e dzieci. I tak sobie radzono.
Nigdy nie zapomnê jak podczas prac polowych, gdzie pracowa³a Mama,
byliœmy œwiadkami l¹dowania niewielkiego samolotu z dwoma mê¿czyznami.
Jak siê okaza³o byli to uciekinierzy z wojska radzieckiego. Nie zapomnê równie¿
nieba zas³oniêtego samolotami, jak siê póŸniej dowiedzia³am - brytyjskimi,
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lec¹cymi na Drezno, które doszczêtnie zbombardowano w 1945 roku.
Po zakoñczeniu wojny angielscy alianci zebrali z okolic wszystkich

Kurort w 1945 i 2005 roku.
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przymusowych robotników ró¿nej narodowoœci wraz z rodzinami. Umieœcili
ich w obozie wojskowym prowadzonym przez Brytyjczyków w piêknym
kurorcie Erholungsheim Solling ko³o Dassel.
Tam powsta³o przedszkole, gdzie pracowa³a moja Mama i ciocia Regina, a
szefow¹ by³a przystojna Angielka Botli, w mundurze wojskowym. Mówiliœmy
na ni¹: "Miss Crowford".
Próbowa³am j¹ odnaleŸæ po wojnie, ale ambasada angielska w Warszawie
nie pomog³a mi w tym, gdy¿ mia³am o niej za ma³o danych osobowych.
Warunki w obozie by³y wspania³e, bo nam - dzieciom - nie brakowa³o s³odyczy.
Powsta³a równie¿ ogólna kuchnia, któr¹ zarz¹dza³ mój Tato - w angielskim
mundurze z naszywk¹ na rêkawie i napisem POLAND. Mia³am wtedy ju¿ 4 lata
i wiele pamiêtam.Tam widzia³am po raz pierwszy Murzyna (¿o³nierza alianckiego),
który da³ mi czekoladê i pomarañcze. Anglicy urozmaicali ludziom przebywaj¹cym
w obozie czas, organizuj¹c
wycieczki do okolicznych miast
czy prowadz¹c lekcje jêzyka
angielskiego.
Kwit³o ¿ycie towarzyskie. 31
grudnia 1945 roku odby³a siê
zabawa sylwestrowa. Mama
przebra³a mnie za anio³a i o
pó³nocy zabra³a na salê balow¹.
Postawi³a na wielkim czarnym
fortepianie, jako zwiastuna
Nowego Roku. Zaspana,
Miss Crowford, po lewej Urszula Gronikowska, a przera¿ona widokiem t³umu ludzi
po prawej Krystyna £abiszewska 1946 r.
rozp³aka³am siê i tak zakoñczy³
siê mój debiut "artystyczny".
W1946 roku Anglicy zaczêli proponowaæ obozowiczom wyjazd do Anglii z
mo¿liwoœci¹ dostania siê do Ameryki i Kanady. Tato postanowi³ jednak, ¿e
wracamy do kraju, do rodziny.
Drog¹ morsk¹ z Lubeki przyp³ynêliœmy do Szczecina, a nastêpnie poci¹giem
ruszyliœmy do Wrzeœni, do rodziny Taty. Wreszcie zobaczy³am swoj¹ "wymarzon¹"
babciê, o której opowiada³ mi Tato. Tam jednak nie mogliœmy pozostaæ, nie by³o
tyle miejsca. W Gubinie ju¿ mieszka³a siostra Taty z mê¿em - Leokadia i Walerian
Wachowiakowie. Prowadzili jedn¹ z pierwszych piekarni przy ul. Kresowej 9.
Tato przyjecha³ do Gubina zrobiæ rekonesans i postanowi³, ¿e tu siê osiedlimy. W
1946 roku z dwoma walizkami poci¹giem przyjechaliœmy wszyscy do Gubina.
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Wolnych mieszkañ by³o mnóstwo, ale my zamieszkaliœmy nad piekarni¹
Wachowiaka w kamienicy przy Kresowej 9. W 1947 roku przyjechali równie¿ z
Niemiec £abiszewscy i zamieszkali w tej samej kamienicy.
Rodzina nasza by³a w komplecie. Jak widaæ, losy wojenne "przegoni³y" nas z
Polski na Kresy Wschodnie, do Niemiec i - o ironio? - nad granicê z Niemcami.
W czasie pobytu w Niemczech têsknota za Polsk¹, za rodzin¹ by³a wielka.
Ca³e szczêœcie, ¿e nie by³o problemów z prowadzeniem korespondencji z bliskimi
w ojczyŸnie. Mama na samym pocz¹tku za¿yczy³a sobie u rodziny s³ownik polskoniemiecki i Rodzice uczyli siê jêzyka, który doœæ szybko opanowali. Znaj¹c jêzyk
niemiecki, ³atwiej mo¿na by³o funkcjonowaæ. Otrzymywali równie¿ listy od
znajomych i rodziny. Ka¿dy list by³ wielkim wydarzeniem i radoœci¹. Mo¿na by³o
siê dowiedzieæ, jakie s¹ losy rodziny i znajomych w Polsce i na Wo³yniu.
Nigdy nie przypuszcza³am, ¿e po 77 latach od zakoñczenia II Wojny Œwiatowej,
natrafiê na listy z tego okresu. Znajdowa³y siê w dokumentach rodziny £abiszewskich. Uzna³am, ¿e chc¹c pisaæ na
ich temat, powinnam przedstawiæ
okolicznoœci ich powstania, co
uczyni³am powy¿ej. Jestem
przekonana, i¿ bez tego
wyjaœnienia ich geneza by³aby
niezrozumia³a.

List z 21 VI 1944 r. (z prawej), pisany z
Lublina przez Jaœkê (tak siê podpisuje)
do Reginy £abiszewskiej. By³y
kole¿ankami na Wschodzie. Jaœka
wyjecha³a do Lublina, a Regina z
rodzin¹ do Niemiec. Informuje Reginê,
¿e jej mama z bratem wracaj¹ z
Kresów do Dêblina. Opisuje równie¿
przebieg podró¿y do Polski, pisze o
znajomych i ich rozproszeniu po œwiecie, o
têsknocie za nimi, za miejscem, gdzie
mieszkali przed wojn¹, spêdzali
dzieciñstwo, chodzili do szko³y. Pisze o
wspólnych znajomych i ich losach, o
trudach podró¿y.
Zdjêcie: rodzina £abiszewskich - Eugeniusz,
Regina oraz ich córki - Krystyna i Ada 1945 rok.
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Drugi list z 24 wrzeœnia 1947 roku pisany przez J. Kowalsk¹ z obozu
wojskowego w Niemczech do mojej Mamy, ju¿ do Gubina informuje, ¿e rodzina
£abiszewskich 22 wrzeœnia 1947 r. o godzinie 8.30 wyjecha³a z Niemiec do
Polski, do Gubina. Ma nadziejê, ¿e zanim list otrzyma, siostra i szwagier
bêd¹ ju¿ na miejscu. Kowalska pisze tam o swojej rozterce - czy wyjechaæ do
Ameryki, czy wróciæ do Polski, gdzie jest jej rodzina i ma zapewnione
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mieszkanie. Ma to równie¿ zwi¹zek z jej narzeczonym Edwardem. Wspomina
z trosk¹ o moim bracie Ryszardzie, który w Polsce bêdzie musia³ powtarzaæ
pierwsz¹ klasê, rozpoczêt¹ w Niemczech. Pyta, czy ja jeszcze chodzê do
przedszkola (tak, by³am przedszkolakiem w Gubinie, przedszkole przy ul. dr.
Tadeusza Kunickiego), czy ju¿ chodzê do szko³y. Informuje, ¿e Angielka Miss
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Crowford, która opiekowa³a siê nami w obozie wojskowym wyjecha³a do
Szkocji. Przekazuje równie¿ wieœci o znajomych, którzy wyjechali ju¿ do Anglii.
Ka¿da wojna to okrutny czas. Przyczyniaj¹ siê do tego politycy, a cierpi¹
zwykli ludzie. Odesz³o i odchodzi ju¿ pokolenie, które doœwiadczy³o tych
czasów. Straci³o najbli¿szych, dobytek ¿ycia, los rozrzuci³ ich po œwiecie. Po
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wojnie musieli siê podnosiæ jak Feniks z popio³ów. Zaczynali ¿ycie od nowa,
w trudnych powojennych czasach.
Pokolenie powojenne ma wielkie szczêœcie. ¯yje w pokoju, ale to nie znaczy,
¿e nie ma znaæ historii tamtych czasów, historii swoich rodzin.
Zachêcam do wspomnieñ, bo czas jest ulotny - ucieka! Mo¿e Pañstwo
posiadaj¹ ciekawe dokumenty z tamtych czasów: w³asne, Pañstwa rodziców,
krewnych, których historia ¿ycia znajduje fina³ w Gubinie?
Proszê o kontakt na mail: kula41@o2.pl lub tel. 68 455 81 62.
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Inwestor z Guben
dr Lars Scharnholz *

Historia u¿ytkowa i rola jaka odegra³ inwestor Erich [1883-1958] i ¿ona
Elisabeth Wolf [1894-1987] podkreœlaj¹ szczególn¹ rolê budynku w historii
rozwoju dzisiejszego miasta Guben- Gubin.
Willê Wolfa nie nale¿y traktowaæ tylko jako wczesne dzie³o architekta Mies
van der Rohe, jednak¿e ze wzglêdu na swoj¹ historiê, wojnê, zniszczenia i
wypêdzenia jest wa¿nym dokumentem niemiecko polskiej w tym tak¿e
europejskiej historii i rozwoju doœwiadczeñ ostatnich 70 lat.
Dla udokumentowania historii u¿ytkowej dziœ mamy do dyspozycji liczne
œlady choæ czasem s¹ one niewielkie. Takimi œladami s¹ mo¿liwoœci wgl¹du
w prywatne dokumenty rodziny Wolf oraz wspomnienia miejscowych
mieszkañców w ich zrozumieniu zebranych w trakcie dochodzenia. Uzyskane
wspomnienia i informacje o budowie, czasem dowody historyczne mo¿na
jednak interpretowaæ ró¿nie ze wzglêdu na indywidualne prze¿ycia i doznania
tego okresu. Trudno by³o je czasem zebraæ i uj¹æ w now¹ historiê. Dokumenty
powsta³e z opisu notatek, wspomnienia z prze¿yæ okresu budowy zebrano i
u³o¿ono je partiami jak np. powstanie historycznych planów, zdjêæ, ksi¹¿ek

Widok z ty³u domu. Sezonowo sadzone roœliny.
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oraz elementów pozosta³ych po budowie. Pe³n¹ dokumentacjê uzyskaæ jest
trudno i trudno odtwarzaæ. Niejasnoœci pozostan¹ z powodu subiektywnych
wspomnieñ, które mimo starañ nie zawsze mo¿na przyj¹æ jako autentyczne.
Zawsze pozostan¹ indywidualne przekonania.

Zlecaj¹cy i ich architekt

Historia Willi Wolfa zaczyna siê od wyboru dzia³ki na stoku wzgórza nad
Nys¹. Dzia³ka ta by³a prawdopodobnie w³asnoœci¹ rodziny, bowiem ju¿ w
1903 roku zdecydowano o zabudowie terenu w okolicy mostu Aschenbach
ko³o dzisiejszej ulicy Piastowskiej, Lenino i Majdanek. Rodzina Wolfów mia³a
wyra¿on¹ zgodê na budowê jedynie domów mieszkalnych i tylko do wysokoœci
maksimum dwóch piêter.
Wraz ze wzrostem odwiedzaj¹cych Guben, szczególnie w miesi¹cach
wiosennych gdy wzgórza obsadzone drzewami owocowymi kwit³y, zastrze¿ono,
¿e budowane tam mog¹ byæ tylko lokale restauracyjne z ogrodami. By³a to
bardzo wa¿na decyzja. Ogrody sta³y siê znakiem rozpoznawczym miasta. By
decydowaæ o zabudowie tych terenów miasto przejê³o je do planów miasta i w
ten sposób w pocz¹tkach lat dwudziestych ograniczy³o to w naszych wzgórzach
iloœæ powstaj¹cych ulic. Decyzja by³a taka, ¿e budynki musz¹ posiadaæ ogrody
przed domami. Chodzi³o o to by nie zaburzaæ nazwy miasta jako miasta
kwitn¹cych ogrodów i kwitn¹cych terenów. Dopiero z chwil¹ podjêcia budowy
Willi Wolfa wrócono do stanowiska , ¿e miasto bêdzie zabudowywane wg
za³o¿onych planów (miasto ogrodów). W koñcu dosz³o do porozumienia, o czym
œwiadczy artyku³ - dodatek w Gazecie Gubeñskiej 1925 r - tu spisano i podano
do ogólnej wiadomoœci, ¿e "przy stale rozrastaj¹cym siê mieœcie i buduj¹cych
siê zak³adach produkcyjnych, które w interesie pracowników zatrudnionych
musz¹ umo¿liwiæ budowê mieszkañ - zachêcano pracowników do luŸnej
budowy, a ka¿dy wolny plac nale¿y przeobra¿aæ w ogród.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e Erich i Elisabeth Wolf gdy rozpoczynali budowê
swojego domu mieszkalnego zdawali sobie sprawê z konfliktu miêdzy
zwolennikami czyli przyjació³mi "miasta ogrodu", a w³aœcicielami fabryk
tekstylnych. Wybrana dzia³ka by³a z wielu wzglêdów idealna. Podobnie jak
s¹siaduj¹ce z ni¹ oœrodek wycieczkowy, czy restauracja "Sanssouci". Te dzia³ki
mia³y wspania³y widok na Nysê i tereny le¿¹ce po stronie po³udniowozachodniej miasta. Widok by³ szczególnie wspania³y w po³udniowym s³oñcu.
Wzd³u¿ granic dzia³ki przebiegaj¹ce œcie¿ki zezwala³y na utrzymanie
nale¿ytych odstêpów od domów i ulicy Teichbornstr. (Szkolna). Tak¿e inne
tereny prywatne mia³y swoist¹ atmosferê prywatnoœci. Mimo, jak siê
wydawa³o, odosobnienie œcie¿k¹ dla pieszych mo¿na by³o w ci¹gu 10 minut
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dotrzeæ do centrum miasta z gotyckim Koœcio³em Miejskim, ratuszem z okresu
renesansu i rynkiem miejskim.
Erich Wolf wykorzysta³ swoje osobiste kontakty z Berlinem i swoje
znajomoœci z oœrodkami sztuki i kultury by zaproponowanych architektów,
dla swoich planów budowlanych na terenie Guben, a przede wszystkim na
wzgórzu nad Nys¹, przekonaæ do swoich planów.
Œlub Ericha Wolf z Elisabeth Wilke odby³ siê w roku 1922, i po³¹czy³ dwie
gubeñskie rodziny z bran¿y tekstylnej oraz ich maj¹tki. Pradziad Elisabeth
w XIX wieku odkry³ mo¿liwoœæ produkcji wodoodpornych kapeluszy, co sta³o
siê powodem rozbudowy zak³adu i spowodowa³o wzrost produkcji. Jego syn
Friedrich przej¹³ w 1859 roku ojcowska fabrykê i ufundowa³ w roku 1887
szpital dla upamiêtnienia zmar³ej na tyfus córki, któremu nadano mu imiê
Naemi-Wilke Stift.
W roku 1928 firma kapelusznicza zatrudnia³a oko³o 1000 pracowników, a
kapelusze eksportowano nieomal na ca³y œwiat. Dom rodzinny Wilke ,w którym
dorasta³a Elisabeth, zbudowany by³ z czerwonej ceg³y, by³ wspania³ym
dworskim historycznym okazem mody.
Na prze³omie stuleci znany berliñski architekt Alfred Grenander w latach
1900-1902 wraz ze swoim szwagrem Otto Spalding zaprojektowa³ ów dom
(Willa Wilke w Guben, zniszczona ww 1945 roku - dop. red.). Przy czym
architekci ujêli w sk³ad tego projektu budowlê z roku 1860. Grenander i
Spalding zaprojektowali w sumie 5 budynków dla rodziny Wilke w Guben, w
tym koœció³ "dobrego pasterza" (1902-1903) tu¿ obok rodzinnej willi, oraz
inne budynki na terenie fundacji Naomi Wilke Stift (1905-1906).
Rodowity Szwed Grenander by³ jednym z nauczycieli Ludwiga Mies van
der Rohe w uczelni berliñskiej i berliñskim muzeum sztuki. Projektowa³ i
nadzorowa³ budowê 80 obiektów dla berliñskiej kolei podziemnej. Jego prace
zachêci³y Elisabeth Wolf do realizacji swoich planów budowlanych i chêæ
zatrudnienia jednego z berliñskich architektów. Uleg³a namowom podobnie
jak jej m¹¿ i zlecenie dano m³odemu architektowi Mies van der Rohe.
Erich Wolf pochodzi³ ze starej rodziny fabrykantów tekstylnych, która we
wczesnych latach XVIII wieku osiad³a w Guben. W roku 1928 zatrudnia³a
równie¿ oko³o 1000 osób. Ojciec Ericha Adolf (w³aœciciel fabryki sukna, póŸniej
od 1956 zak³adu obuwia - dop. red.) bra³ czynny udzia³ w rozwoju miasta.
By³ za³o¿ycielem towarzystwa upiêkszaj¹cego miasto. Wywalczy³, by miejskie
tereny na wzgórzach by³y do ich dyspozycji. Wspiera³ finansowo nowo powsta³e
Gubeñskie Muzeum. By³ sponsorem dwóch okien w koœciele i nowego dzwonu
dla Koœcio³a Miejskiego.
Znajomoœæ z Ludwigiem Mies van der Rohe w szczególny sposób
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Jadalnia z d³ugim kredensem po prawej stronie.

spowodowa³y kontakty rodziny Wolf z pani¹ Franzisk¹ "Fanny" Kempner
(1860-1937). By³a ona ¿on¹ tajnego radcy Maximiliana Kempnera (1854-1927),
który by³ jednym z prawników w Stowarzyszeniu gospodarczym, póŸniejszego
Cesarstwa i Republiki Weimarskiej.
Mies van der Rohe zaprojektowa³ dom dla ma³¿eñstwa Kempner w
Scharlottenburger na ul. Luisenstr 6/7. By³ to jego pierwszy otynkowany
budynek z cegie³. Za konwencjonaln¹ fasad¹ ukry³ g³ówne wejœcie ze schodami
inspirowane holenderskim wzorem.
W dniu 26.1.1925 Erich Wolf pisa³ do Ludwiga Mies van der Rohe: "Dziêki
uprzejmoœci ¿ony radcy Kempnera mia³em mo¿liwoœæ odwiedziæ jej dom i
pani Kempner poinformowa³a mnie, ¿e pan jest architektem tego domu.
Poniewa¿ mam zamiar w najbli¿szym czasie zbudowaæ piêkny dom i pani
Kempner gor¹co poleci³a mi pana. Dlatego mo¿e by³oby wskazane nasze
spotkanie, jestem czêsto w Berlinie mo¿e by³oby mo¿liwe uzgodniæ nasze
spotkanie".
Jeœli Erich Wolf chcia³ podobny budynek, jak pañstwa Kempner, to
bezwzglêdnie musia³by stan¹æ on w otoczeniu ogrodu dla kontrastu budynków
stoj¹cych w pobli¿u, które kszta³tem przypomina³y historyczny okres
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neoklasizmu XIX w. Zbudowany natomiast budynek sk³adaj¹cy siê z
szeœciennych bry³ ustawionych jedne na drugich z p³askim dachem by³y na
pocz¹tku wyzwaniem dla s¹siadów, jednak po zakoñczeniu budowy budynek
uzyska³ szybko akceptacjê s¹siedztwa.
W wydanej gubeñskiej broszurze, z rysunkami akwarelowymi, wydanej w
1927 znajdowa³y siê rysunki ratusza, Koœcio³a Miejskiego i teatru, rozpoznaæ
mo¿na by³o wœród kwitn¹cych drzew jab³oni z gubeñskimi wzgórzami tak¿e
wie¿ê Bismarcka i budynek Wolfa. W powszechnie wydawanych pocztówkach
mo¿na tê budowlê zobaczyæ w tle wzgórza gubeñskiego i teatru.
Dla ogó³u to przedsiêwziêcie zwyk³ego fabrykanta tekstylnego i odejœcie od
tradycyjnej rodzimej architektury, nie by³o zrozumia³e. W 1920 roku Erich
Wolf jedyny gubeñski przedsiêbiorca odwa¿y³ siê na taki krok. Uzyskanie
ogólnej akceptacji bez protestu staje siê zrozumia³e ze wzglêdu na dobre
towarzyskie kontakty buduj¹cego ale tak¿e otwarty klimat miejski. W ten
sposób Erich Wolf sta³ siê przyjacielem nowoczesnej sztuki i architektury, a
nie jako wyró¿niaj¹cy siê dziwak.

Dom, ogród i willa

Erich Wolf i jego ¿ona Elisabeth Wolf przeprowadzili siê do willi postawionej
na skarpie nad Nys¹ w Guben w 1927 roku, zamieszkali tam z dzieæmi
Christine: (1926-2006), Barbel (1928), Renate (1930), Wilhelm (1930) i Gotz
(1936-2010) a¿ do pocz¹tku 1945 roku. Potem pozosta³y gorzko bolesne
wspomnienia tamtych lat uzupe³nione notatkami i albumami zdjêæ.
Zdjêcie reprezentacyjnego wejœcia do domu robi³o wra¿enie i dzia³a³o na

Loggia z oknem i drzwiami do jadalni.
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wyobraŸniê dzieci, bo we wspomnieniach przypomina³o im wejœcie do teatru.
Z pó³piêtra miêdzy parterem, a pierwszym piêtrem mo¿na by³o wejœæ do
korytarza wyposa¿onego w sta³e umeblowanie, który prowadzi³ obok pokoju
dla s³u¿by i dalej do kuchni i do drugiej klatki schodowej. S³u¿y³ jako wejœcie
dla s³u¿by do jadalni. Elizabeth uk³ada³a tam œwie¿e kompozycje kwiatowe.
Znajdowa³ siê w nim te¿ wbudowany stó³ z kwiatami, który wtapia³ siê w
ca³oœæ. By³ tam te¿ mebel z pó³kami i tam umieszczano wazony z kwiatami.
Do zatrudnionych w willi nale¿eli: s³u¿¹cy (pan Stronczek), kucharka, dwie
sprz¹taczki, jedna przedszkolanka (ciocia Hilda), dwóch szoferów, jeden
ogrodnik (pan Kuba) i pomocnik, utrzymuj¹ca dom gospodyni.
Czy ³¹cznik miêdzy wejœciem, a sieni¹ dzieli³y drzwi? Nie mo¿na
zdecydowanie okreœliæ wg posiadanych planów. Barbel i Christine Wolf
twierdzi³y jednak w póŸniejszych rozmowach, ¿e "jedne drzwi zamyka³y czêœæ
domu i go dzieli³y". Hol reprezentacyjny oddziela³ okaza³e pomieszczenia takie
jak pokój jadalny, pokój dzienny, pokój mêski, muzyczny - elegancko specjalnie
urz¹dzone - wspominaj¹ dzieci.
Z jadalni mo¿na by³o przejœæ do przyleg³ego zadaszonego tarasu.
Prawdopodobnie w latach 1931-1934 obudowano go œcianami ze szk³a i sta³
siê przed³u¿eniem pokoju jadalnego ³¹cz¹c z ogrodem zimowym, rzadko
u¿ywanym.
Personel i dzieci mog³y wejœæ do domu od strony pó³nocnej do dzielonego na
trzy czêœci budynku, oraz na podwórze gospodarcze, które otwartymi schodami
³¹czy³o siê z piwnic¹. Jeœli wchodzi³o siê do domu przez piwniczne wejœcie,
droga prowadzi³a niew¹tpliwie nie przez kuchniê, która dla dzieci
pozostawia³a mi³e wspomnienia. Z brudnymi butami od czasu do czasu
wchodzi³y przez owo wejœcie piwniczne i dalej do bocznej klatki schodowej.
Bazuj¹c na historycznych planach budynku i wypowiedziach dzieci jest
zrozumia³e, ¿e willa Wolfa zbudowana by³a wg tradycyjnego podzia³u ¿ycia,
tj. klasy wy¿szej reprezentacyjnej i bardziej funkcjonaln¹ (u¿ytkow¹) - dla
s³u¿by.
Na piêtrze znajdowa³y siê 3 pokoje dzieciêce z linoleum, sypialni¹ dla
wychowawczyni (guwernantki) oraz ma³a ³azienka. Sypialnia dla rodziców
znajdowa³a siê bezpoœrednio nad wejœciem i mia³a wyjœcie do du¿ego,
po³o¿onego na po³udniowy wschód balkonu, który jednoczeœnie by³ dachem
nad ca³ym wejœciem. Podwójne drzwi balkonowe by³y jedynym Ÿród³em œwiat³a
w sypialni. Przy sypialni znajdowa³a siê garderoba. Przylegaj¹cy balkon w
kszta³cie litery L pe³ni³ równie¿ funkcjê os³ony (na zewn¹trz budynku) w
czasie burz i w oczekiwaniu na szofera. Sypialniany balkon widoczny z ulicy,
na pocz¹tku by³ niewykorzystywany, dopóki bujna roœlinnoœæ nie zapewni³a
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Dwie czêœci wypoczynkowe loggii.

wiêkszej prywatnoœci. Obok sypialni znajdowa³ siê Pokój Niebieski - to by³
teren prac matki, a w koñcu te¿ teren zajêæ domowych dla dzieci, miêdzy
innymi do odrabiania lekcji. Tym podzia³em pokoju na poszczególne zajêcia
mo¿na by okreœliæ jako pokój do pracy, a niejako zabaw. Z pokoju przez szklane
drzwi w kierunku zachodnim mo¿na wejœæ na dach i taras z widokiem na
dolinê Nysy.
Na drugim piêtrze mieszka³a s³u¿¹ca, kucharka i niania (opiekunka). Widok
z pokoju na drugim piêtrze na dolinê Nysy musia³ na ich mieszkañcach robiæ
wra¿enie.
Rozprzestrzeniaj¹cy siê widok z tarasu na otoczenie wilii jest wielokrotnie
wspominany przez dzieci. Prawdopodobnie rodzina czêsto na nim przebywa³a
i cieszy³a siê ogrodem.
Pielêgnacja zieleni i ogrodu, który by³ jednym z najwiêkszych na stoku
wzniesienia bez w¹tpienia zajmowa³a du¿o czasu i pracy. Elizabeth Wolf
uwa¿ana by³a przez dzieci jako pasjonatka ogrodu.
By o prace wokó³ zieleni zadbaæ, zatrudnia³a ogrodnika i dwie pomoce aby
utrzymaæ tê zieleñ w ryzach. Jeœli porównuje siê zdjêcia prywatne rodziny
Wolf z obrazami Arthura Kosters tu¿ po budowie wilii, wyraŸnie widaæ, ¿e
pielêgnacja ogrodu i zieleni rozkwita³a, a jego teren siê powiêksza³ i wymaga³
coraz wiêkszej opieki. Dbano, by pn¹cza zanadto siê nie rozros³y i zosta³y
utrzymane przy œcianach domu, a niektóre œciany i schody ochronione przed
ich zarastaniem wymaga³y ci¹g³ej opieki bo roœliny siê rozrasta³y z roku na
rok. Dlatego posadzono glicyniê dwa razy kwitn¹c¹ na niebiesko. Te zabiegi
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wskazywa³y, ¿e bardzo starano siê o rozwój zieleni w ogrodzie.
Akwaforta Waltera Kuhnes z roku 1934 przedstawia taras po³udniowy willi
z widokiem na pó³noc przez pn¹ce roœliny zarastaj¹ce œciany domu i balustrady
go okalaj¹ce. Pokazuje pe³ny obraz otoczenia z zieleni¹.
Alternatyw¹ dla podmiejskiego domu by³ czêsto odwiedzany przez Wolfów
"Seehow" niedaleko Guben. Doje¿d¿ano tam prawdopodobnie samochodem
Horch 850 z silnikiem 8 cylindrowym. Ta ekskluzywna limuzyna uwidoczniona
zosta³a na zdjêciach z póŸnych lat 30. Wiejska siedziba znajdowa³a siê
niedaleko jeziora Deulowitz, nieca³e 6 km od willi Wolfa.
Ojciec Elizabeth Wolf Maks Wilke naby³ jezioro i teren (grunt) w roku 1898.
W 1906 zlecono architektowi Otto Spalding zaprojektowaæ wie¿ê wodn¹
(ciœnieñ) oko³o 200 metrów od domu. Budowê domu Wolfa i Elizabeth na wsi
zaprojektowa³ prawie nieznany architekt Hans Volkmann.
By³ to du¿y budynek z klinkieru, który s³u¿y³ za dom wakacyjnoweekendowy. Mia³ dwa piêtra w dwóch skrzyd³ach. Dach dwuspadowy z
mansard¹, kryty czarnym ³upkiem. Dom zbudowany w latach 1935/36. Swoim
wygl¹dem przypomina³ pewne formy lansowane przez Miesa van der Rohe w
domu Kempnera w Berlinie w latach 1921/23. Wolfowie zainteresowali siê
tym architektem i go zatrudnili. Ta budowla po wojnie s³u¿y³a jako hotel z
restauracj¹ i dom dla m³odzie¿ FDJ (NRD). Po obaleniu muru berliñskiego,
przez klika lat, do 2009 s³u¿y³ jako "Hotel Leœny Seehof".
Nie mo¿na ustaliæ czy by³y jakiekolwiek powi¹zania architekta Volkmanna
z biurem Ludwiga Miesa van der Rohe gdy dosz³o do zlecenia budowy nowego
domu nad jeziorem Deulowitz. Prawie w tym samym czasie gdy budowano
ten dom w Seehow, Ludwigowi Mies van der Rohe zlecono zaprojektowaæ
dobudowê do budynku, która mia³a ³¹czyæ siê z jadalni¹, jednak zadanie nigdy
nie zosta³o wykonane.

Kolekcjoner sztuki

O ile maj¹tek Ericha i Elisabeth Wolf kojarzy³y siê ju¿ ze stosunkowo
wysokim presti¿em w Guben, to tak¿e wysoka pozycja fabrykantów nie
pozosta³a bez wp³ywu na têtni¹c¹ ¿yciem stolicê.
Dom nad Nys¹ by³ czêsto odwiedzany przez przyjació³ i znajomych z Berlina.
Erich Wolf by³ cz³onkiem berliñskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Narodowej
Galerii z dyrektorem Paulem Ortwin Rave (1893-1962) z którym w latach
1930 i wczesnych 1940 prowadzi³ intensywn¹ wymienn¹ korespondencjê. Paul
pisa³ w 1944 roku o swoich znajomych z Guben "wœród cz³onków
stowarzyszenia galerii narodowej znajduje siê fabrykant sukna z Guben, który
posiada znacz¹co godny uwagi zbiór obrazów, który znam i szanujê. Uwa¿any
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jest tak¿e jako znawca porcelany, jego kolekcja uznana jest w Niemczech
jako wyró¿niaj¹ca. Poza tym produkuje on prawdopodobnie kapelusze jak
jego ojciec, który tak¿e mia³ ju¿ znacz¹cy zbiór obrazów. Wystawia³ go w
wytwornym budynku, w dolnej czêœci miasta, powsta³ego w pocz¹tkach
rozwoju swojego przemys³u. Podczas gdy w górnej czêœci zbudowano szokuj¹cy
nowoczesny budynek autorstwa Mies van der Rohe"
Zbiór Ericha i Elisabeth zawiera³ obrazy znanych artystów XIX i XX wieku.
Elisabeth Wolf w roku 1968 stworzy³a listê dzie³ sztuki, odtwarzaj¹c z
pamiêci i w oparciu o zdjêcia z pomieszczeñ willi Wolfa. Dziêki zdjêciom
niektóre z obrazów i rzeŸb mo¿na by³o rozpoznaæ.
Dzieci opowiada³y o jednej z rzeŸb w drewnie plastyka von Ernesta Barlach
(1870 -1938) która sta³a w pokoju dziennym (salonie). Na zachowanym zdjêciu
widoczne by³y dwie obok siedz¹ce osoby, po lewej starszy mê¿czyzna w
pelerynie i kapeluszem w rêku oraz po jego prawej, starsza kobieta w pelerynie
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z du¿¹ torb¹.
Wolf posiada³ obok tej pary ch³opów prawdopodobnie inne figury drewniane
i z br¹zu Ernesta Barlacha. Nad rzeŸb¹ Barlacha wisia³ obraz martwej natury,
kwiatów z kali¹, autora Lovis Corinth (1858-1925). Po lewej obok wystawnej
szafy na zdjêciu widoczne s¹ krzes³a drewniane z oparciem, a nad nimi obrazy
ma³ych formatów, które dzieci wspominaj¹ jako "Przyjêcie u cesarza" Adolpha
Menzel (1815-1905). Podobne oparcia i siedziska krzese³ znajduj¹ siê w pokoju
muzycznym, s¹ z jasnego drewna i skórzanymi siedziskami przymocowanymi
do ram za pomoc¹ nitów.
Nad bufetem w jadalni znajduj¹ siê du¿ych rozmiarów obrazy, w centrum
znajduje siê "Nimfa Wodna" Arnolda Bocklina (1827-1901) z 1874 roku. Po
lewej stronie "¯ród³o" Anselma Feuerbacha. Poza tym by³ tam stary du¿y
Gobelin i pejza¿e Hansa Thoma.
Prawdopodobnie zdjêcia obrazów i rzeŸb wykonano w czasie przygotowañ
do opuszczenia domu w czasie wojny i przetrwa³y one okres wojenny
nienaruszone.
Na klatce schodowej wisia³ du¿ego formatu obraz œw. Krzysztofa - autorstwa
Otto Dix, obraz dzisiaj znajduje siê w Watykañskim Muzeum. Jako jeden ze
znanych i krytykowanych ekspresjonistów z okresu weimarskiego Otto Dix
uwa¿any by³ przez nazistów jako degenerat i zosta³ pozbawiony profesury w
DreŸnie oraz zakazano wystawiania jego dzie³. Dix wyprowadzi³ siê z Berlina
nad Jezioro Bodeñskie, a tematem jego obrazów sta³y siê obrazy religijne.
Gdy Kostritzer - browar ciemnego piwa zamówi³ w 1939 roku obraz œw.
Krzysztofa namalowa³ 6 ró¿nych wizji (wersji) œwiêtego, jedn¹ z nich zakupi³
Erich Wolf. By³ to obraz œwiêtego ratuj¹cego dziecko ton¹ce w rzece. W
przeprowadzaniu przez rzekê dziecko stawa³o siê coraz ciê¿sze i ciê¿sze, a na
brzegu okaza³o siê, ¿e jest to Chrystus. Mo¿liwe, ¿e zarówno Otto Dix jaki
Erich Wolf przyjêli to jako pokrzepienie w tych ciê¿kich czasach.
Otto Dix jeden tydzieñ by³ goœciem w rodzinie Wolf by wykonaæ portret
córki Renaty.
Do zbiorów Ericha Wolfa namalowa³ ma³y obraz Eduard Gaertner (18011877), liczne obrazy von Ludvig Hofmann (1861-1945) oraz jeden obraz Louis
Gabriel Eugene Isabey (1803 -1886).
Do wczesnych lat 1940. Erich Wolf pozyskiwa³ ró¿ne obrazy, miedzy innymi
w Berliñskiej Galerii Narodowej i Berliñskich Salonach Sztuki jak np. von
Viktora Rheins i Otto Feindt.
- Jednak najcenniejsze zbiory, znane tak¿e za granic¹ by³y te, które zaginê³y.
To by³y kolekcje porcelany. Znajdowa³y siê w piwnicach i skarbcu, który
prawdopodobnie po wojnie przez Polaków zosta³ rozbity i wyszabrowany lub

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 41

ukryty. O tym w 1968 roku napisa³a Elizabeth Wolf.
W pamiêci dzieci utrwali³y siê wizyty innych osobistoœci ze sceny
artystycznej w Guben. Jednym z nich by³ Kurt Roder (1899 -1944), wybitny
znawca porcelany (specjalista), a w latach 1930 kustosz Muzeum Porcelany
w Darmstadt Prinz-Georg-Palais. Goœciem by³ tak¿e austriacki poeta Richard
Billinger [ 1890 -1965 ]. Oœwiadcza³ “poeci deklaruj¹ powrót do domu w
pañstwie Poza tym dom odwiedzi³ dyrektor i prezydent Pañstwowej Muzyki
Kameralnej (Reichsmusikkammer) Peter Raabe (1872 1945). PrzyjaŸñ z
rzeŸbiarzem Richardem Knechtem (1887-1966) zaowocowa³a powstaniem
popiersia z br¹zu Ericha Wolfa, nad którym pracowa³ od 1936 r.
Inna przyjaŸñ z Heinrichem George (1893-1946), któr¹ dzieci szczególnie
wspominaj¹ bo ten mia³ trudnoœci ze wstawaniem z fotela z wysokimi
oparciami, które zaprojektowa³a Lilii Reich. Fotel ten sta³ w podziemiu
(suterynie). George szuka³ schronienia i ciszy w wilii Wolfa i siada³ tam przed
wystêpami w Teatrze Miejskim znajduj¹cym siê na wyspie.
W roku 1930 Erich Wolf by³ kierownikiem dzia³u w gubeñskim teatrze
miejskim.
Gdy Erich i jego ¯ona Elizabeth Wolf zamieszkali w 1927 roku w domu na
wzniesieniu ich zak³ad tekstylny zatrudnia³ oko³o 1000 pracowników.
Lokalizacja fabryki w po³udniowej czêœci miasta ró¿ni³a siê wyraŸnie od innych
w zachodniej czêœci miasta. Ta czêœæ by³a widoczna z willi Wolfa.
Swoj¹ drogê zawodow¹ Erich Wolf rozpocz¹³ w Australii zaœ gubeñskim
zak³adem kierowa³ wraz z kuzynem Wernerem Wolf. Werner Wolf przej¹³
kierownictwo zak³adu gdy Erich reprezentowa³ zak³ad na zewn¹trz, w ten
sposób móg³ on po³¹czyæ pracê zawodow¹ ze "s³aboœci¹" i zami³owaniem do
kultury i sztuki i jej oddaniu, by³ jej pasjonatem.
W rodzinie Wolfów o zainteresowaniu kultur¹ mówi siê, ¿e pojawi³o siê ju¿
pod koniec XIX.
W rodzinie Wolf ojciec Ericha Adolf (1853-1931)wystêpowa³ stale jako
mecenas sztuki i j¹ sponsorowa³. Adolf Wolf uzyska³ w Guben uznanie jako
bogaty fabrykant tekstyliów. Od 1899-1919 by³ cz³onkiem Gubeñskiej Rady
Miasta i w tym czasie tak¿e wspó³twórca organizacji zajmuj¹cej siê dba³oœci¹
o wygl¹d miasta oraz go upiêkszaniem. Tak¿e wspiera³ koœció³ ewangelicki.
Adolf Wolf zafundowa³ jedno z okien do koœcio³a w 1907 r. (fary) które,
zaprojektowa³ architekt i malarz na szkle Aleksander Linnemann (1839-1902).
W 1922 roku Adolf i jego syn Erich zafundowali nowy dzwon do koœcio³a, a w
1927 roku obydwaj nastêpne okno do koœcio³a. W 1913 roku Adolf finansowa³
budowê Miejskiego Muzeum, do tego nale¿y dodaæ pokrycie kosztów figury
ch³opca z rybami umieszczonym po prawej stronie wejœcia do Muzeum.
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W 1930 roku muzeum prowadzi³ Max Kutter, który zgodnie ze swoj¹ funkcj¹
w 1935 roku kierowa³ uroczystoœciami z okazji 700-lecia Guben (z NSDAP).

Rodzina Wolf i rodzina Wilke

Decyduj¹cym o pozycji spo³ecznej w Guben by³ nie tylko Erich Wolf ale
tak¿e jego ¿ona Elizabeth.
Jej dom rodzinny reprezentowa³ ród Wilke posiadaj¹cy wiêksze wp³ywy
wœród innych fabrykantów sukna ni¿ Wolfów. Pierwszym w³aœcicielem fabryki
by³ pochodz¹cy z Forst Carl Gottlob Wilke (1796- 1875), który w drugiej
po³owie XIX wieku opracowa³ sposób na produkcjê kapeluszy z filcu wysokiej
jakoœci i wytrzyma³oœci na deszcz i wilgoæ. Oprócz dzia³alnoœci przedsiêbiorczej
rodzina Wilke anga¿owa³a siê w ¿ycie miasta, przede wszystkim dzia³alnoœæ
koœcio³a i gminy ewangelicko - luterañskiej. W tym kontekœcie widoczne s¹
równie¿ dzia³ania strukturalne (porz¹dkuj¹ce) w rozbudowie miasta podjête
przez rodzinê. Dla przyk³adu budowa szpitala z fundacj¹ Naemi Wilke Stift
lub rozbudowa koœcio³a ewangelicko luterañskiego. Siegfried Wilke (18961926) brat Elizabeth w³¹czy³ siê w te przedsiêwziêcia w 1918 roku. Zmar³
jednak wczeœnie z powodu ciê¿kiej choroby w 1926 r., w ten sposób Elizabeth
jako jedyny potomek rodziny przejê³a ca³¹ dzia³alnoœæ zawodow¹ (fabryczn¹).
Wolfowie pod koniec 1944 r., wg wypowiedzi córek, przyjêli licznych
uciekinierów wojennych wyposa¿aj¹c ich w artyku³y pierwszej potrzeby.
Prawdopodobnie tak¿e dzieci bra³y udzia³ w pomocy uciekinierom. Christina
Wolf by³a pomocnic¹ w Czerwonym Krzy¿u. O powo³aniu synów Wolfa z
pocz¹tkiem 1945 r. do Volkssturmu nic nie wiadomo.
Ludnoœæ cywiln¹ na pocz¹tku lutego 1945 r. wezwano do opuszczenia miasta,
a ewakuacja pocz¹tkowo odbywa³a siê w³asnymi œrodkami lokomocji. Ulice
miasta pod koniec lutego zosta³y zamkniête i ucieczka by³a mo¿liwa tylko
kolej¹ w kierunku Cottbus. Zgodnie z zarz¹dzeniem Gauleitera (przywódca
partyjny okrêgu- dop. red.) mo¿na by³o zabraæ baga¿ podrêczny i nic ponadto.
Po³¹czenie kolejowe by³o z czasem przerwane. Prawdopodobnie Renate,
Wilhelm i Gotz Wolfowie uciekali wraz z wychowawczyni¹ ju¿ w pierwszych
dniach lutego. Barbel i Christine Wolf opuszcza³y miasto, wg ich wypowiedzi,
wraz z rodzicami. Wiêkszoœæ mieszkañców opuœci³a Guben 8 lutego 1945 r i
prawdopodobnie by³ to tak¿e dzieñ wyjazdu Ericha i Elizabeth Wolf i ich
dwóch córek. W ogóle ledwo byli przygotowani, co siê tak¿e odzwierciedla w
opowieœci ojca, który mówi, ¿e "wrócimy tu po kilku dniach".
Erich Wolf zabezpiecza³ wartoœciowe przedmioty w domu, czêœæ zbiorów
dzie³ sztuki i cenna porcelanê zamkn¹³ w skarbcu w piwnicy i wierzy³ we
wczesny powrót. Z tego powodu zabrano tylko rzeczy najbardziej potrzebne i
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ostatnim poci¹giem opuœcili Guben. W 2003 roku Christina wspomina jak
opuszcza³a dom z wózkiem rêcznym, a rodzinn¹ bi¿uteri¹ i albumami ze
zdjêciami podzieli³y siê dzieci przed ich ucieczk¹. Wszyscy spotkali siê w
Ambach nad jeziorem Stamberger na pocz¹tku marca, tam znajdowa³ siê ich
dom letni. W okresach urlopowych lat 30. XX wieku odwiedzaj¹c Bawariê
niego korzystali.
Starsze rodzeñstwo ukoñczy³o szko³ê w Guben i pracowa³o w lazarecie lub
maj¹tkach rolnych jako pomocnicy.
Guben dzia³ania wojenne i jego obroñcy zostawi³y w ruinie. Tak¿e dom
rodziny Wolfów zosta³ uszkodzony. W dniu 18 lutego 1945 armia sowiecka
zajê³a miasto i dzia³ania wojenne w Guben przebiega³y przez d³u¿szy czas
naprzemiennie przechodz¹c z r¹k do r¹k. Wehrmacht próbowa³ zawsze
zajmowaæ wzgórza wokó³ miasta by chroniæ mosty.
24 kwietnia 1945 roku walki ostatecznie siê zakoñczy³y. W tych wojennych
okolicznoœciach willa Wolfa musia³a mieæ strategiczne po³o¿enie bowiem st¹d
dwa mosty na Nysie by³y widoczne.
Gdy córki Wolfa opisuj¹ wojnê wspominaj¹, ¿e niektóre czêœci domu i tak¿e
wnêtrza zosta³y uszkodzone przez pociski, eksplozje, po¿ary. Mówi¹: "wszystko
zosta³o zniszczone i rozwalone przez SS ale mo¿liwe jest, ¿e to tylko takie
gadanie (anegdota). Np. mieliœmy w domu piêkn¹ figurê autorstwa Barlacha
i oni (¿o³nierze SS - dop. red.) do niej strzelali ze swoich karabinów uwa¿aj¹c,
¿e jest zdegenerowana jak jej autor.".

W dzielnicy uchodŸców

W koñcu rodzina Wolf dotar³a do Essen-Kettwig, do dzielnicy dla uchodŸców.
Przeprowadzka z Guben do Nadrenii z okresowym pobytem w Bawarii
przebiega³a miêdzy 1945, a 1946 rokiem.
W Essen pomieszczenia zajmowane by³y niezbyt wygodne i raczej ciasne - mówi¹
dzieci.
Dziêki prawie rodzinnym kontaktom Christiny z rodzin¹ Friedrich Anhard Scheidt,
która to w Essen Kettwig mia³a wielki zak³ad przemys³owy, Erich i Christina oraz
ich dzieci mog³y znaleŸæ nowy dom w Ruhrstadt, niedaleko Willi Hugel.
Mimo znacznych odleg³oœci z Guben do Essen rodzina Wolf z rodzin¹ Scheidt
mia³a sta³e kontakty w latach 1920-30. By³y to liczne odwiedziny i
przedsiêwziêcia, wspólne urlopy do W³och, spotkania w Berlinie z bogatym
programem kulturalnym. By³y te¿ gospodarcze wiêzi tworz¹ce wspólny udzia³
w ro¿nych przedsiêwziêciach.
W latach 1950 dzieci uczy³y siê: Barbel w Essen, Kettwig w Kaiserswerther
Diakonie jako pielêgniarka, Christine ukoñczy³a naukê w Guben, a w Essen
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i okolicy zajmowa³a siê pielêgnowaniem chorych (pielêgniarka œrodowiskowa),
Wilhelm z wykszta³cenia kupiec we³ny pod koniec lat 50 jako skupuj¹cy we³nê
wyjecha³ do Urugwaju, a Gotz jako producent kapeluszy i skupuj¹cy by³
pocz¹tkowo na utrzymaniu rodziców, bo pierwsze lata dla niego by³y trudne.
Tak to póŸniej wspomina przyjació³ka dzieci.
Erich Wolf po ucieczce stara³ siê o odszkodowanie na podstawie ustanowionego
prawa rekompensuj¹cego straty czêœci mebli i wyposa¿enia, nie dysponowa³
oryginalnymi planami (dowodami) tylko prywatnymi zdjêciami z lat 1930.
Interesuj¹ce jest to, ¿e poszukiwa³ kontaktu ze stolarzami mebli z Guben, firm¹
Martin i Otto Kuhn, która kiedyœ meble dla niego wytwarza³a. Dzieci Wolfa
odkry³y, ¿e Erich Wolf zaprzyjaŸniony by³ z dyrektorem Zamku Wodnego w
Kettwig i zawar³ inne znajomoœci w œrodowisku skupuj¹cych dzie³a sztuki po
II wojnie. W Essen mia³ przyjaciela Heinza Kohn, który kierowa³ do 1962 roku
Muzeum Volkwang i za tworzenie i konserwacjê zbiorów odpowiada³. Jego
nastêpca Paul Vogt, który ju¿ w 1956 roku ju¿ pracowa³ z Erichem Wolf musia³
byæ w dobrych znajomoœciach i powi¹zaniach.
Po wojnie czêœæ zbiorów Muzeum Volkwang przekazano do Muzeum w Essen
Kettwig - o tym pamiêta³y dzieci po latach. Ju¿ pod koniec sierpnia 1946
roku by³a prezentacja czêœci zbiorów uzyskanych po II wojnie œwiatowej pod
tytu³em "Znane obrazy Muzeum Volksvang". Potem umieszczone zosta³y w
Zamku Hugenpoet i tak¿e tam wystawiane. Zamek ten oddalony by³ od domu
rodziny Wolf w odleg³oœci 30 min pieszo , w niedzielê rano z ojcem ten zamek
odwiedzali - wspomina Christine Wolf.

Guben i Gubin

Podczas gdy Wolfowie próbowali siê zadomowiæ siê i stan¹æ na nogach w
Nadrenii i z otoczeniem zaprzyjaŸniæ sytuacja w Polsce (Lubuskim) ca³kowicie
siê zmieni³a. Guben na podstawie uzgodnieñ poczdamskich sta³ siê w czêœci
polskim i w czêœci niemieckim miastem.
Nieliczni Niemcy pozostali po polskiej stronie miasta, wiêkszoœæ nowych
mieszkañców Gubina to przyjezdni z centralnej Polski i by³ych jej wschodnich
terenów. Mieszkañcy -Polacy to mieszanina ró¿nych regionów, ludzi o ró¿nych
pogl¹dach i zwyczajach.
A¿ do póŸnych lat 90. wierzono, ¿e dom Wolfa zosta³ zniszczony w czasie
dzia³añ wojennych, jednak przy dok³adnych badaniach stwierdzono, ¿e
znikniêcie willi Wolfa by³o powolnym procesem.
Budowla sta³a w zasadzie nieuszkodzona do 1944, a jako ruina do wczesnych
lat 60 . Przez dzia³ania wojenne w 1945 r. uszkodzona, potem rozebrana na
materia³ budowlany -wspominaj¹ pozostali po wojnie niemieccy mieszkañcy
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Guben. Czêœæ budowli i fragmenty ogrodu œwiadczy³y o dawnej architekturze i
piêknie ogrodu. Zniszczenia tego, w lutym 1945, rozebranie ruiny po wojnie i
sprzeda¿ czêœci ogrodu w 2001 roku œwiadczy o etapowych stratach poszczególnych
elementów i œladu budynku a¿ do ca³kowitego jego znikniêcia. Jednoczeœnie ginê³a
historia tej wilii i w zapomnienie posz³a tak¿e historia jej mieszkañców.
Terence Riley, w 2001 roku, g³ówny kurator architektury w Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Nowym Jorku opisa³ to w nastêpuj¹cy sposób: "Wszystko co
pozosta³o dzisiaj to ceglana œciana, czêœæ tarasu i krajobrazu, jest jednak w tym
coœ pozytywnego. W miejscu, które mo¿na nazwaæ najciemniejszym poziomem
klinkieru. Inne zdjêcia powsta³y prawdopodobnie w 1960 latach i na nich
uwidoczniony jest teren willi z ul. Piastowskiej, w tle widoczny jest tak¿e s¹siedni
budynek pod nr 24 (Piastowska).

Wspomnienia

Zdjêcia Tadeusza Firleja s¹ dzisiaj jedynymi dokumentami willi Wolfa po 1945.
Pozosta³y te¿ wspomnienia, które pozwalaj¹ uzupe³niæ informacjê o historii
budowniczego miasta (Wolfa) i to historii, która w pewnych okresach dokonywa³a
zmian w architekturze miasta.
Okolicznoœci powstania domu 1925-27 r w nowym stylu budowanym i jego
mieszkañcach a¿ do 1945 roku, zniszczenia wojenne, dalsza historia ucieczki
rodziny przez Bawariê do Nadrenii i polsko-niemiecki okres powojenny, a¿ do
czasów przemian w Niemczech w 1990 r. i prze³omu politycznego, okreœla³y dzieje
domu i jego mieszkañców. Ta historia jest zapamiêtana ze wzglêdu na œlady
ukrytych fragmentów domu i teren który dzisiaj jest parkiem na wzniesieniu, z
którego pozosta³ tylko widok na dolinê Nysy sprawia, ¿e siedziba Wolfa przywo³uje
wspomnienia.
Powrót do historii willi Wolfa i jego budowniczego Ericha Wolfa w latach 1990
po bli¿szym przyjrzeniu by³a mniej sensacyjn¹ budowl¹ ni¿ uwa¿ano. Raczej
tylko historycznym dowodem do którego wrócono po prawie stuletnim okresie.
W czasach socjalistycznych nie by³o mowy o dyskusji na temat wspólnego
dziedzictwa, w czasie zimnej wojny nikt nie chcia³ pamiêtaæ o historii
przemys³owców rodu Wolfa i architekcie który wyemigrowa³ w 1938 roku do
Stanów Zjednoczonych. To ¿e eksperci w dyskusjach na temat rekonstrukcji nie
byli jednomyœlni nie mo¿e przes³aniaæ faktu, ¿e historia willi Wolfa by³a
przegl¹dana, dokumentowana i intensywniej odzwierciedlana (przeœwietlana)
w badaniach budowlanych z lat 90.
T³umaczenie: Z. i K. Gwizdalscy
* Dr Lars Scharnholz - Dyrektor Instytututu Nowej Kultury Przemys³u
(Institut für Neue Industriekultur INIK GmbH).
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Kazimiera Kêdzierska

Sekcja Emerytów i Rencistów
ZNP w Gubinie
"Wspieramy, pomagamy, bronimy
Twoich spraw socjalnych i emerytalnych.
Organizujemy spotkania integracyjne.
Razem z innymi seniorami bêdzie Ci raŸniej i weselej".
Nauczyciele - cz³onkowie Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)
przechodz¹c na emeryturê koñcz¹ swoj¹ dzia³alnoœæ zwi¹zkow¹. Spoœród nich
s¹ i tacy, którzy nadal chc¹ byæ cz³onkami ZNP. Dlatego zachodzi³a potrzeba
utworzenia Sekcji Emerytów i Rencistów przy Oddziale ZNP w Gubinie.
Pierwszym organizatorem Sekcji by³ nauczyciel - emeryt Jan Konieczny cz³owiek z du¿ym doœwiadczeniem ¿yciowym. W 1939 roku jako 20 - letni
m³odzieniec zosta³ powo³any do wojska I Pu³ku Artylerii Przeciwlotniczej w
Warszawie. W po³owie wrzeœnia dosta³ siê do niewoli niemieckiej. Prze¿y³
czas okrutnej wojny. Po jej zakoñczeniu w 1946 roku rozpocz¹³ pracê w
zawodzie nauczycielskim w Franklinie (pow. Ostrów WLKP). Jednak po roku
przyby³ do Gubina i osiedli³ siê na sta³e. Tutaj pracowa³ w Szkole Podstawowej
nr 2, a¿ do przejœcia na emeryturê. Warto podkreœliæ, ¿e by³ jednym z
organizatorów tej placówki, a w latach 1959 - 1961 jej kierownikiem, w
pozosta³ych latach nauczycielem geografii. Pracowa³am (autorka artyku³u) z
panem Janem przez 14 lat, dla nas m³odych nauczycieli by³ wielkim
autorytetem, zawsze sumienny, pracowity, wyró¿niaj¹cy siê w pracy z uczniami
i w œrodowisku gubiñskim. By³ œwietnym opiekunem szkolnego kó³ka
geograficznego. Organizowa³ wycieczki nie tylko po okolicy ale kilkudniowe
w góry, nad morze, do stolicy i innych miast Polski. Odznacza³ siê swoj¹
aktywnoœci¹ w Polskim Towarzystwie Turystyczno - Krajoznawczym w
Gubinie, a w latach 1971 - 1973 pe³ni³ funkcjê prezesa PTTK. Przez wiele lat
w szkole opiekowa³ siê Szkoln¹ Kas¹ Oszczêdnoœci (SKO). Uzyskiwa³ wysokie
lokaty w konkursach SKO na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Zna³
problemy pracowników oœwiaty, prowadzi³ ksiêgowoœæ Pracowniczej Kasy
Zapomogowo - Po¿yczkowej w Gubinie. Po przejœciu na emeryturê w 1979
roku zacz¹³ organizowaæ Sekcjê E i R ZNP. Pocz¹tkowo przy pomocy Zarz¹du
Oddzia³u ZNP, lecz wiêkszoœæ zadañ wykonywa³ sam. Podczas zebrania
sprawozdawczego (1986) J. Konieczny przedstawi³ pracê Sekcji i jednoczeœnie
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Spotkanie cz³onków Sekcji EiR w Klubie Zeus. Od lewej K. Nowak-Pi³at, K. Kêdzierska i
G. G¹sior.

oznajmi³, ¿e nale¿y powo³aæ Zarz¹d, który bêdzie mia³ wiele pracy. Zapisanych
wówczas by³o 32 cz³onków. Na zebraniu wybrano zarz¹d Sekcji E i R, w sk³ad
Zarz¹du weszli: Jan konieczny - przewodnicz¹cy, cz³onkowie: Zuzanna
Ciechanowicz i Helena Bednarowicz. Sekcja uchwali³a plan dzia³ania:
- organizowanie spotkañ z okazji Dnia Nauczyciela, Nowego Roku i Dnia
kobiet,
- organizowanie wycieczek,
- zapoznanie siê z warunkami ¿ycia emerytów i rencistów (by³ych
pracowników oœwiaty),
- udzielanie zapomóg i przyjmowanie nowych cz³onków.
W nastêpnej kadencji (1990 - 1996) sekcj¹ kierowa³ Lucjan Dziubek, a
ksiêgowoœæ prowadzi³a Janina Rymaszewska. W tej kadencji cz³onkowie
w³¹czyli siê do wspólnego z Oddzia³em ZNP modyfikowania regulaminu
podzia³u funduszu socjalnego (emerytalnego) w placówkach oœwiatowych.
Zadbano o wiêkszy udzia³ emerytów w pracach zwi¹zkowych w macierzystych
ogniskach szkolnych. Zarz¹d Sekcji E i R udziela³ pomocy emerytom w
uzyskiwaniu œwiadczeñ zdrowotnych, specjalistycznych i sanatoryjnych.
W ci¹gu swojej spo³ecznej dzia³alnoœci sekcja stosowa³a ró¿ne formy pracy,
miêdzy innymi: organizowa³a wycieczki do Trójmiasta, Ko³obrzegu, Gniezna
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2016 r. Dzieñ Nauczyciela. Od lewej: M. Rogowska, S. Turowski i M. Bartkowiak

- Biskupina, Berlina, Sprewaldu (Niemcy), Wroc³awia, Lichenia, ¯agania,
Lubska, Dychowa. Seniorzy uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych przy
ognisku na Wzgórzach Gubiñskich, w Czarownicach i Dzikowie. Zwiedzili
równie¿ Muzeum Etnograficzne w Ochli. Mile wspominaj¹ wyjazdy do
Filharmonii Zielonogórskiej i do teatru w zielonej Górze, Gorzowa Wlkp. i
Poznania. Zarz¹d Sekcji E i R zorganizowa³ szereg spotkañ z zaprzyjaŸnionymi
emerytami Sekcji z Lubska, ¯ar, ¯agania, Œwiebodzina i Krosna Odrz. W
czasie integracyjnych spotkañ omawiano dzia³alnoœæ w swoich sekcjach,
aktualne sprawy zwi¹zkowe oraz dzielono siê swoimi doœwiadczeniami.
Spotkania odbywa³y siê w mi³ej i przyjaznej atmosferze, urozmaica³y je
wystêpy dzieci z przedszkoli i szkó³ gubiñskich. Wspólnie z Zarz¹dem Oddzia³u
ZNP - prezesem Krystyn¹ Kaczmarek - Skór¹ organizowano na prze³omie
kilku lat uroczyste konferencje w celu uhonorowania aktywnych cz³onków.
Honorowymi cz³onkami Sekcji E i R ZNP zosta³y wyró¿nione: Stefania
Dziubek, Halina Szafrañska, El¿bieta Pychowska, Janina Dereziñska, Anna
Trzebiñska a Mariê Kotapsk¹ wyró¿niono "Honorow¹ Przewodnicz¹c¹ Sekcji
E i R ZNP".
Zarz¹d pamiêta o swoich cz³onkach - jubilatach, wysy³a kartki z ¿yczeniami,
a w razie potrzeby odwiedza w domach. Wszystkie dzia³ania wpisane s¹ do
Kroniki Sekcji E i R ZNP.
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1977 r. Cz³onkowie Sekcji EiR w Zielonej Górze. Od lewej J. Panek, W. Rogowski i M.
Rogowska.

Cz³onkowie sekcji wspó³pracuj¹ z innymi organizacjami pozarz¹dowymi i
bior¹ czynny udzia³ w ¿yciu miasta. Przyk³adem s¹:
Stanis³aw Turowski - nauczyciel, dyrektor Szko³y Podstawowej nr 1,
regionalista, pisarz, dzia³acz w Gubiñskim Towarzystwie Kultury. Za swoj¹
spo³eczn¹ pracê na rzecz œrodowiska gubiñskiego Rada Miasta nada³a tytu³
"Honorowy Obywatel miasta Gubina".
W³odzimierz Rogowski - zawsze aktywny w Sekcji E i R ZNP, dzia³acz
Gubiñskiego Towarzystwa Kultury (prezes w latach 1978 - 1994), nauczyciel
fizyki, inspektor oœwiaty gubiñskiej, burmistrz, wicestarosta. Autor wielu
opracowañ, miêdzy innymi: "Z kart historii Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
i Oœwiaty w Gubinie". Promuje œrodowisko lokalne w regionie, zw³aszcza w
dziedzinie oœwiaty, kultury i pielêgnowania tradycji narodowych.
Lucjan Dziubek - nauczyciel, pionier, a jednoczeœnie weteran ruchu
kulturalnego w Gubinie, poeta, pe³nymi s³owami i recytacj¹ upowszechnia³
wiedzê o ¿yciu gubinian. Wieloletni cz³onek Gubiñskiego Towarzystwa Kultury,
aktywny dzia³acz ZNP.
Krystyna Nowak - Pi³at, pedagog, dzia³acz spo³eczny, w latach 2011 2012 kierowa³a Uniwersytetem III Wieku, zawsze aktywna w pracach ZNP,
przewodnicz¹ca sekcji E i R.
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Maria Bartkowiak - znana jako kierownik zespo³ów artystycznych
(kabaretu, tañca ludowego i wspó³czesnego, zespo³ów: instrumentalnych,
wokalnych i orkiestry dêtej z towarzysz¹cymi jej zespo³ami: werblistek i "Pon
- Ponsów") w Zespole Szkó³ Rolniczych, cz³onek Gubiñskiego Towarzystwa
Kultury, pe³ni³a funkcjê przewodnicz¹cej Komisji Rewizyjnej GTK. Aktywna
w dzia³aniach ZNP.
Kazimiera Kêdzierska - ponad 60 lat dzia³a w ZNP, wieloletnia pedagog
i dyrektor Oœrodka Szkolno - Wychowawczego, cz³onek i przewodnicz¹ca
Komisji Rewizyjnej Regionalnego Zarz¹du Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w
Zielonej Górze, jest cz³onkiem Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej uczestniczy w zespole redakcyjnym biuletynu "Gubin i Okolice". W swoich
artyku³ach przybli¿a historiê Gubina w ró¿nych aspektach w latach
powojennych jak i obecnych. Cz³onek Gubiñskiej Rady Seniorów.
Jan Skóra - z zawodu nauczyciel matematyki, radny Miejskiej Rady
Narodowej w Gubinie, jest aktywnym cz³onkiem Gubiñskiego Towarzystwa
Kultury, poeta, wspó³organizator imprez kulturalnych w mieœcie, wspania³y
prezes Rodzinnych Ogródków Dzia³kowych (ROD) "Zorza".
Gra¿yna G¹sior - d³ugoletnia kierownik internatu Specjalnego Szkolno Wychowawczego, na emeryturze dzia³a w Zarz¹dzie ROD "Relaks" - pe³ni
funkcjê Sekretarza Ogrodu. Zawsze czynna w Sekcji EiR ZNP.
Gabriela Nazaruk - najm³odsza z cz³onków, wyró¿nia siê w pracy ZNP pe³ni od kilku lat funkcjê zastêpcy prezesa Oddzia³u ZNP w Gubinie.
S¹ to niektóre przyk³ady dzia³alnoœci cz³onków i emerytów ZNP w
œrodowisku gubiñskim. Du¿e s³owa uznania nale¿¹ siê dla Jana Koniecznego,
Stanis³awy W³odarskiej, Mariana Hajskiego, Lucjana Dziubka, Józefa
Bartkowiaka, Walentego Robowskiego, Franciszka Kotarskiego, Janusza
Jansa, Mariana Stawickiego, W³adys³awa Karwana - odchodz¹c do wiecznoœci
pozostawili Oni trwa³¹ pamiêæ o sobie i o tym czego dokonali podczas swojej
aktywnej pracy zawodowej i w Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Gubinie.
Sekcj¹ Emerytów i Rencistów przy Oddziale Zarz¹du ZNP w Gubinie
kierowali przewodnicz¹cy:
Jan Konieczny - 1979 - 1989
Lucjan Dziubek - 1990 - 1996
Stanis³aw Kosmala - 1996 - 2000
Maria Kotapska - 2000 - 2019
Krystyna Nowak - Pi³at - 2019 - do dziœ.
Obecny Zarz¹d Sekcji E i R ZNP pracuje w sk³adzie:
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Krystyna Nowak - Pi³at - przewodnicz¹ca
Kazimiera Kêdzierska - zastêpca przewodnicz¹cej - cz³onek
Halina Szafrañska - sekretarz
Danuta Karwan - skarbnik
Bogumi³a Seroczyñska - cz³onek
Cz³onkowie sekcji E i R w pe³ni realizuj¹ dzia³ania ujête w rocznych planach
pracy. Dziêkuj¹ prezes Krystynie Kaczmarek - Skórze za wsparcie i
uczestnictwo w zebraniach i spotkaniach integracyjnych.

Grono nauczycielskie Liceum Ogólnokszta³c¹cego
- czwarty od lewej dyrektor Edward Wo³oszyn.

Lekcjê fizyki w Liceum Ogólnokszta³c¹cym prowadzi W³odzimierz Rogowski.
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Jerzy Czbator

Pionierzy Ziemi Gubiñskiej
Zygmunt Stein Gubiñski Pionier. Tak siê
z³o¿y³o w jego ¿yciu, ¿e nad Nysê do Gubina trafi³
po wêdrówce z Lwowa przez Winnej, Kijów,
Stalingrad, Kujbyszew, Frunze, Moskwê, Sielce.
W czasie II wojny œwiatowej nale¿a³ do tych, co
przebyli szlak bojowy od Lenino do Berlina.
¯o³nierze z kompani dowodzonej przez porucznika
Zygmunta Steina zawiesili sztandar na praskim
brzegu Warszawy, a w maju 1945 roku ¿o³nierze
z kompani fizylierów II Pu³ku Piechoty Dywizji
im. Tadeusza Koœciuszki umieœcili polski
sztandar w Berlinie na Bramie Brandenburskiej.
Za udzia³ w walkach otrzyma³ Krzy¿ Walecznych.
W swoich wspomnieniach pisa³, ¿e stale kojarzy³
Zygmunt Stein - fotografia
zdobycie Berlina z koñcem wojny. Stale widzia³
wykonana po wojnie.
swój powrót do kraju, koniecznie w s³oneczn¹
pogodê. Stale myœla³ o tym, by w dniu kapitulacji hitlerowskich Niemiec
przez 24 godziny solidnie siê wyspaæ. Tak za wszystkie czasy. Tote¿ ledwie
och³on¹³ po entuzjastycznym powitaniu, polskiej flagi nad Bram¹
Brandenbursk¹, pierwsz¹ myœl¹ by³o "teraz idê spaæ".
- Niestety nie zd¹¿y³em. Goniec szefa sztabu Uszpolewicza przybieg³ z
rozkazem: Natychmiast œci¹gn¹æ w rejon punktu dowodzenia. Z Berlina
wyruszyli oko³o godziny 11,00. Dostaliœmy siê w okolice miejscowoœci Gusen,
gdzie odby³o siê œwiêto dywizji z okazji zwyciêstwa. Po krótkim postoju
wyruszyliœmy do kraju, skierowano nas na wschodni¹ czêœæ kraju do pomocy
utrwalania w³adzy ludowej. Ale w nied³ugim okresie zosta³em skierowany
do organizacji Wojsk Ochrony Pogranicza. Kolejno, zgodnie z otrzymanym
rozkazem mia³em zameldowaæ siê w Gubinie celem pe³nienia dalszej s³u¿by.
Jak dalej swoje przybycie do Gubina i dalsz¹ swoj¹ s³u¿bê Zygmunt Stein w
swoich wspomnieniach opisa³: - Bryczk¹ zaprzê¿on¹ w parê rêcznych koni
opuszcza³em Krosno. Wsiad³em do pierwszego poci¹gu towarowego i do
Gubina. Gubin zna³em raczej z naszych kontroli, na które jecha³em
samochodem, czêsto niestety psuj¹cym siê. Stacja kolejowa mieœci³a siê w
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budynku gdzie póŸniej mieœci³y siê zak³ady
zbo¿owe, tam te¿ odbywa³a siê kontrola
dokumentów, odprawa celna, licytacja towarów
pochodz¹cych z przemytu. Do koszar by³o oko³o
200 metrów. Tam ju¿ oczekiwano mnie. Dwóch
¿o³nierzy wziê³o moje walizki, które to od
Szczecina przez Berlin - Warszawê na te ziemie
przyby³y, by z³o¿yæ je w mieszkaniu mego
przyjaciela kpt. Aleksandra Zawieckiego. A my po
drodze wst¹piliœmy do "kaplicy" (bar). Tam
zapozna³em siê z zawiadowc¹ stacji Wojtkiem
Tomczakiem, Naczelnikiem Urzêdu Celnego
Syn Zygmunta Steina Pechem i innymi z którymi bardzo dobrze póŸniej
Aleksander.
wspó³pracowa³em. Trudno nie wspomnieæ o tych,
którzy "kaplicê" omijali, jak starzy celnicy Lisiecki, Wieman, Runge. "Kaplica",
obskurny bar, by³a to obszerna buda, w której obrotna pani raczy³a goœci za
ciê¿ko zarobione pieni¹dze "Per³¹", bimbrem i w¹tpliwej jakoœci zak¹skami.
Taki to by³ klub w tej dzielnicy Gubina. Tam skupia³o siê ¿ycie towarzyskie
ludzi, którzy pod dniu uci¹¿liwej pracy, mogli jedynie prowadziæ takie ¿ycie
kulturalne. Szybko te¿ pozna³em inne œwi¹tynie "Bachusa". A by³o tego do
wyboru, "Warszawianka", gdzie rej wiedli pracownicy Starostwa i Zarz¹du
Miejskiego, na ulicy Piastowskiej "Polonia"- Bochatczyka, "Zacisze" p.
Jutrzenkowej gdzie niezbyt cicho bywa³o, "Sportowa" i Jagodziñskiego s³ynna
"Z³ota Rybka" na Œl¹skiej, "Pod Beczk¹" - Strzelczyka, by³a "Gdyñska" i
"Tatrzañska", by³y i inne, jedynie nie by³o ¿adnej instytucji szerz¹cej kulturê.
Kierownictwo miasta i powiatu spoczywa³o czêsto w rêku ludzi
przypadkowych, a poznaæ ich w krótkim czasie by³o trudno. Pewnego razu
przyszed³em do KP PPR coœ za³atwiæ. Zwróci³em siê do pe³ni¹cego wówczas
obowi¹zki II sekretarza tow. Antoniego Domania. Po przywitaniu siê
powiedzia³ do mnie: - Zapoznam ciê z nowym "pierwszym". Z tow. Zab³ockim
jakimœ cudem pierwszym sekretarzem naszej partii, z zawodu rzekomo
felczerem, a wyznania jak siê póŸniej okaza³o dziêki jego kaznodziejskim
zapa³om "Œwiadek Jehowy" i bywali i inni, którzy cudownym sposobom
okazywali siê bohaterami wojny i pracy podziemnej przed wojn¹. Wielu z
nich bez cudów rozpoznawanych zosta³o przez swoich ziomków i musia³o siê
na pewien czas rozstaæ i odpokutowaæ za swe okupacyjne grzeszki. Wiêkszoœæ
jednak stanê³a sumiennie do pracy bior¹c na swe barki ciê¿ki pionierski trud.
Wspomina, jak codziennie ogl¹da³ z okna pokoju sztabowego sznury ludzi
ci¹gn¹cych z tobo³kami od prymitywnej stacji w stronê miasta, jakby œwie¿a
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krew wlewa³a siê do arterii
umieraj¹cego organizmu. Ludzie
bezdomni, którzy pozostawili
równie¿ ruiny, przywykli do nêdzy i
trudu, nie ulêkli siê wobec trudu
budowania od podstaw. Wœród nich
na szczególne na uznanie zas³uguje
por. Mierzyñski i por. Michalak,
którzy bêd¹c jeszcze w mundurach
rozpoczêli nauczanie organizuj¹c
Gimnazjum.
W mieœcie i powiecie mieszkañcy
zapragnêli czegoœ wiêcej ni¿
pijañstwa, rozpoczêli pracê
spo³eczn¹ w kierunku usprawnienie
pracy, dzia³ania w zakresie kultury
i sportu. Rozpoczynaj¹ aktywn¹
dzia³alnoœæ
organizacje
Z. Stein z rodzin¹
m³odzie¿owe, powstaje Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna, powstaj¹ kluby
sportowe. Aktywnie w dzia³alnoœci sportowej zaanga¿owali siê m³odzi jak:
Smirnow, Marian Fatalski, Tadeusz Mankiewicz, Marek Baraniak. Tadziu
Banaszkiewicz i inni nie szczêdz¹c trudu organizuj¹ Dom Spo³eczny przy
ulicy Piastowskiej, gdzie te¿ powstaje biblioteka, na ulicy Ró¿anej powstaje
"Dom ¯o³nierza". Sêdzia Piosik organizuje S¹d Powiatowy, którego zostaje
prezesem przez wiele lat. Powstaje Zwi¹zek Osadników Wojskowych, który
zaczyna aktywnie dzia³aæ. Do Gubina zaczê³y zaje¿d¿aæ na goœcinne wystêpy
zespo³y artystyczne czêsto w¹tpliwej klasy. Tadziu Konieczny, wówczas
Kierownik Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego, maj¹c znajomoœci w
Poznaniu œci¹gn¹³ w goœcinê do Gubina poznañskiego "Wiecha" - Strugarka,
który przyje¿d¿a z zespo³em z prawdziwego zdarzenia prowadz¹c
konferansjerkê. Po wystêpie Strugarka na spotkaniu z nim Tadziu Konieczny
powiedzia³, ¿e mieszkañcy Gubina szukaj¹ czegoœ powa¿niejszego, lecz nie
wszyscy posiadaj¹ do tego przygotowanie. Po pewnym czasie do Gubina
przyje¿d¿a teatr poznañski, wystawiaj¹c "Star¹ Baœñ" wg Kraszewskiego.
Zgodnie z nasz¹ proœb¹, przed ka¿d¹ ods³on¹, kierownik zespo³u objaœnia³
zapoznaj¹c publicznoœæ z epok¹, wierzeniami i stosunkami owego czasu - by³o
to interesuj¹ce dla widzów wystêp powtórzono, a piêæ egzemplarzy "Starej
Baœni" w bibliotece by³y rozrywane. Z pó³ki ksiêgarni Spó³dzielni Nauczycieli
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wiele innych ksi¹¿ek. Jednym s³owem kultura wysz³a do ludzi. Co raz czêœciej
i chêtniej wita³ w Gubinie teatr. W 1948 roku w drodze interwencji dokonano
po³¹czenia organizacji m³odzie¿owych. Burmistrz Ochmañski przydzieli³ im
budynek przy ul. Ró¿anej, gdzie razem urzêdowa³y Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej
i "S³u¿ba Polsce". W tym czasie komunikacjê i ruch spedytorski w mieœcie
prowadzi³ Komornik, który cudem unikn¹³ getta i komory gazowej, przez
czas okupacji przebywa³ w lesie. On to, jako w³aœciciel konia "Baœka" kursowa³
na linii stacja kolejowa - miasto, a w chwilach wolnych dokonywa³ przewozów
towarów do sklepów.
Kontynuuj¹c swoje wspomnienia Zygmunt Stein mówi nie w sposób pomin¹æ
Wzgórza Gubiñskie, jako ¿e by³ to wa¿ny punkt strategiczny, wielokrotnie w
czasie walk przechodzi³ z r¹k do r¹k. Ka¿da ze stron po udanym kontrataku
umieszcza³a nowe pola minowe, w wyniku dalszych walk w rezultacie tracono
klucz rozmieszczenia min. Ginêli wiêc na tych polach minowych poszukiwacze
skarbów, ginêli pijani bohaterowie, zab³¹kani przestêpcy graniczni. Lecz ginêli
te¿ ci, którzy usi³owali teren wzgórz oddaæ mieszkañcom, aby tam znów
zakwit³y sady i winnice, ginêli saperzy ¿o³nierze wojska polskiego. Teren
Wzgórz Gubiñskich by³ tak niebezpieczny, ¿e jego teren nazwano "Góra
Œmierci". Powojenne czasy by³y niespokojne w szczególnoœci w pasie
nadgranicznym wróg czyha³ i nie przebiera³ w œrodkach. Wiosn¹ 1947 roku
zwolniony na przepustkê ¿o³nierz stra¿nicy w ¯ytowaniu strzelec
Skad³ubowicz przepad³ bez wieœci. Prowadzone dochodzenie nie dawa³o
¿adnych wyników. Trudno by³o s¹dziæ, ¿e jest to dezercja, gdy¿ by³ do ¿o³nierz
wzorowy, postrach przestêpców. mia³ ju¿ ich zatrzymanie na granicy. Okaza³o
siê gdy w maju opad³y wody na ³¹kach nad rzek¹ £omianka znaleziono zw³oki
Stanis³awa Skad³ubowicza, oglêdziny wykaza³y postrza³ w ty³ g³owy, sprawców
nie ujêto. Obok Skad³ubowicza legli na wieczny spoczynek: saper Wiêckowski
ur. w 1925, saper Zaniejde ur.1922, strzelec Koz³owski Jan ur.1925 r i plut.
Wywio³ Henryk.
W tym czasie znajdywa³o siê wielu poszukiwaczy lekkiego dorobku i
szabrowników, i ukrytych skarbów poszukiwali na "Górze Œmierci". Niestety
sezam nie otworzy³ siê, a naiwne nieroby ginê³y lub pozostawali kalekami.
Mia³ miejsce te¿ przypadek gdy zjawili siê studenci Akademii Medycznych z
Poznania i Wroc³awia z uczciwymi, lecz niebezpiecznymi zamiarami i chcieli
wykopywaæ szkielety zabitych ¿o³nierzy do celów naukowych. Mimo ich
szlachetnych intencji nie pozwolono na takie dzia³anie.
Pomimo rozminowywania przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej, póŸniej saperów
Jednostki Wojska Polskiego, na wzgórzach i na terenie miasta by³o bardzo
du¿o min, pocisków i ró¿nego rodzaju amunicji, która utrudnia³a normalne
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¿ycia. Ponownie zadanie oczyszczenia okolic miasta z min otrzyma³a
miêdzyrzecka jednostka saperów. Z ca³ym poœwiêceniem przyst¹pili do
niebezpiecznej pracy. Poœwiêcenie bywa³o wielkie, nie odby³o siê tak¿e bez
wybryków. Wys³u¿one na froncie mundury, buty, które bywa³o i bosy œlad
zostawia³y, kasza œledzie i skromniutki ¿o³d, oto ca³y maj¹tek obroñcy
Ojczyzny. Dobrze ¿yli i nabijali kabzê co obrotniejsi spece od handlu, a
szczególnie dobrze szabrownicy. Restauracje by³y pe³ne. Nie tylko wieczorami
alkohol cieszy³ siê popytem, tysi¹czki p³acone nie licz¹c z nim. Wœród nich
saper, który ca³y dzieñ ¿ycie swe nara¿a³ (a móg³ pomyliæ siê tylko raz w
¿yciu) nie zawsze wieczorem mia³ za co wypiæ ma³e piwo. Nie wiem, jak d³ugo
grupa saperów uk³ada³a plan libacji na koszt tych "biznesmenów", doœæ na
tym, ¿e pewnego dnia weszli na ma³e piwko do "Z³otej Rybki". Siadaj¹c po³o¿yli
pod sto³em kilka min przeciwczo³gowych, rzucaj¹c nimi ku przera¿eniu ogó³u
biesiadników i w³aœciciela, którzy nie wiedzieli, ¿e s¹ one bez zapalników.
Przera¿eni biesiadnicy wys³ali w³aœciciela celem pertraktacji maj¹cej na celu
sk³oniæ saperów do usuniêcia min z lokalu. Umowê zawarto w "try miga",
miny usuniêto, gdy na stole postawiono dwa litry wódki i zak¹skê. Tyle ile
panowie wojskowi potrafi¹ skonsumowaæ. Tym razem interes by³ ubity. Miny
wyniesiono, lecz ¿o³nierze upiæ siê nie mog¹, wiêc poprosili swoich kolegów,
którzy na ulicy czekali i za stó³ siad³o jedenastu zdrowych, z apetytem,
m³odzieñców. Takiego pa³aszowania stali bywalcy jeszcze nie widzieli. Zgroza
ogarnê³a ich jednak dopiero, gdy panowie wojskowi zapomnieli o mi³oœci do
wojska poprosili o sardynki i wêgorze. D³ugo narzekali cwaniaki na apetyty
¿o³nierskie, lecz saperzy raz pojedli, jak poszukiwacze skarbów na Ziemiach
Odzyskanych.
Tak by³o - jedni hulali, inni budowali tu nowe ¿ycie. By³y takie miesi¹ce, ¿e
pracownicy Starostwa i Zarz¹du Miejskiego nie otrzymywali pensji. Pracowali
za obiady w sto³ówce czekaj¹c na skromne pensje. Wy¿ywienie mo¿na
uzupe³niæ owocami, których nie brakowa³o. Pomimo powa¿nych trudnoœci ze
wzglêdu na ma³¹ iloœæ fachowców, skromna za³oga Zak³adów Wodoci¹gów i
Kanalizacji uruchomi³a Stacjê Pomp Wodoci¹gowych i Oczyszczalniê Œcieków.
Byli wœród nich Konieczny W³adys³aw, Wiktarski, Emilian, Morgoñ.
Uruchomiono fabryk¹ skarpet i poñczoch.
Ale zgodnie z g³ównym rozkazem zadaniem kpt. Zygmunta Steina, by³a
ochrona granicy. Na ten temat miêdzy innymi odnotowa³: By³o dziesi¹tki, a
nawet setki wypadków próby przekupienia ¿o³nierzy przez ró¿nego rodzaju
gagatków, szabrowników do szpiegów w³¹cznie. W jednym z takich
przypadków w ponêtny sposób chcia³ nabraæ szef stra¿nicy w Gubinie kaprala
s³u¿by zasadniczej Dziubiñskiego (póŸniej oficera WOP w stopniu majora).
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- O ile siê nie mylê by³o to w lipcu 1948 roku. kpr. Dubiñski wyszed³ ze
stra¿nicy udaj¹c siê do Domu Spo³ecznego by wymieniæ w bibliotece ksi¹¿kê.
Na dworze by³ upa³, wiêc wybra³ drogê ocienion¹ drzewami nad Nys¹. Nagle
zauwa¿y³ kogoœ wœród krzaków, wezwa³ do zatrzymania siê. By³a to Niemka
i jej brat, jak siê póŸniej okaza³o cz³owiek bywa³y, który zdobywaj¹c przestrzeñ
¿yciow¹ podarki przesy³a³ z Polski, Francji i ZSRR. Gdy wyszli przestraszeni
z ukrycia rozpoczêli prosiæ kaprala by ich wypuœci³, to dadz¹ mu z³oto.
Doprowadzeni na stra¿nicê, mimo ponêtnych propozycji poddali siê rzekomo
losowi, przy przes³uchaniu przyznaj¹c, ¿e przeszli granicê, by zobaczyæ swoje
mieszkanie. Dowódcy stra¿nicy podejrzane wyda³o siê to, ¿e nie rozstaje siê z
jakimœ ¿elastwem, pomalowanym na kolor zielony. Porozumia³ siê wiêc
telefonicznie ze mn¹. Do dziœ pamiêtam treœæ tej rozmowy: - Obywatelu
majorze zatrzymani przez Dziubiñskiego przestêpcy nie rozstaj¹ siê z jakimœ
¿elastwem jak by to by³o "z³oto". Za dwadzieœcia minut samochodem
przyjecha³em wraz z por. Guliñskim, na miejscu no¿em oczyœci³em metal,
który mia³ wygl¹d jakiegoœ stopu miedzi, cynku i mosi¹dzu. Mog³o to te¿ byæ
z³oto, lecz nigdy takiej iloœci nie widzia³em. Wys³a³em por. Guziñskiego do
Urzêdu Celnego celem sprawdzenia przy pomocy "Królewskiej Wody". Wynik
by³ zaskakuj¹cy - by³o to z³oto. Zadecydowa³em przeprowadzenie szczegó³owej
rewizji. Oczywiœcie trudnoœæ by³a jednana; na stra¿nicy nie by³o ¿adnej kobiety
tylko sami mê¿czyŸni. Poprosi³em telefonicznie ¿eby ze sztabu przys³ali kobietê
- telefonistkê. Okaza³o siê, ¿e wynik by³ niespodziewany. W staniku
zatrzymanej kobiety by³y ukryte jeszcze z³ote monety, dolary, franki, ruble,
marki niemieckie. Wtedy dowiedzia³em siê i zobaczy³em polskie z³oty w
kruszcu ze z³ota. Po oczyszczeniu z farby z³ota okaza³o siê, ¿e jest tego 1,56
kg z³ota dukatowego. Kpr. Dziubiñski za sw¹ uczciwoœæ i postawê, na mój
wniosek, zosta³ awansowany i otrzyma³ nagrodê pieniê¿n¹. W trakcie
przes³uchania zatrzymani przyznali siê, ¿e przybyli po to zza Nysy noc¹, ¿e
maj¹ jeszcze ukryte srebra. Udaliœmy siê na wskazane miejsce, ale w skrytce
srebra ju¿ nie by³o, ten kto zabra³ srebro schowa³ tam swój pistolet. Zastawiono
pu³apkê, ale nie uda³o siê nikogo z³apaæ. Dalej we wspomnieniu Z. Stein
mówi: - Najgorzej na tej historii wyszed³em ja, z³ota nikt nie chcia³ przyj¹æ.
Urz¹d Celny nie by³ upowa¿niony, brygada te¿ nie by³a upowa¿niona do
odbioru wiêc kierunek Warszawa. Wobec tego w³o¿y³em z³oto i pozosta³e
depozyty do raportówki, wsiad³em do poci¹gu i jazda. Ca³¹ noc czuwa³em.
Gdy znalaz³em siê w G³ównym Inspektoracie by³em szczêœliwy. Lecz i tam
nie by³o chêtnych na przyjêcie tego skarbu. Zrozpaczony zwróci³em siê
bezpoœrednio do g³ównego inspektora p³k. Gutakera i na jego rozkaz po
spisaniu kilku protoko³ów, kilkakrotnym wa¿eniu, z³oto i inne walory przyjêto.

58 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG
Jeden z oficerów widz¹c, ¿e jestem u kresu wyczerpania nerwowego i padam
ze zmêczenia ostemplowa³ rozkaz wyjazdu na trzy dni, co pozwoli³o mi na
odpoczynek. Tak to wygl¹da³ jeden z epizodów w ochronie granicy. A by³o ich
wiele w ró¿nych wymiarach. Byli wœród nich szabrownicy, dywersanci,
przemytnicy, szpiedzy.
Po wojennej tu³aczce i trudnej s³u¿bie w organizacji i s³u¿bie Wojsk Ochrony
Pogranicza mjr. Zygmunt Stein odszed³ do rezerwy. Kiedy opuszcza³ wojsko
ba³ siê pozostaæ w Gubinie. Wtedy przypadkowo trafi³ do wioski Strzegów,
odleg³ej od Gubina 16 km. Spotka³ tam swoich ¿o³nierzy: Sagana i Jagie³³ê.
Mieszkali tam i gospodarzyli. Dopiero wtedy mjr rez. Stein postanowi³ zostaæ
w Gubinie. I wcale tego nie ¿a³owa³. Za nic w œwiecie nie ruszy siê z tego
miasta, do którego przywi¹za³ siê jak do rodzinnego. A trzeba pamiêtaæ, ¿e
rodzinnym miastem Zygmunta Steina by³ Lwów. Zygmunt Stein podejmuje
pracê w Przedsiêbiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. By³ tam
odpowiedzialny miêdzy innymi za sprawê dostaw gazu z Niemiec do Gubina.
Poza prac¹ zawodow¹ aktywnie uczestniczy³ w dzia³alnoœci organizacji
kombatanckich. By³ aktywnym redaktorem. Wiele jego artyku³ów o ¿yciu i
rozwoju Gubina ukaza³o siê w “Gazecie Zielonogórskiej”, pisa³ te¿ do “Neue
Gubener Zeitung”.
Do napisania artyku³u wykorzysta³em notatki ze wspomnieñ
Z. Steina i w³asnej wiedzy

Luty - 70 lat temu
- 1952 - na podstawie decyzji rz¹dowych, na potrzeby odbudowywanej stolicy,
dla powiatu gubiñskiego ustalono roczn¹ normê dostawy 9 mln sztuk cegie³ z
rozbiórki.
- w latach 1952-53 po zaostrzeniu przepisów i chorobliwej podejrzliwoœci
organów bezpieczeñstwa i Wojsk Ochrony Pogranicza wysiedlono ludnoœæ z
niektórych domów po³o¿onych przy ul. Piastowskiej, tu¿ przy Nysie £u¿yckiej.
Domy sta³y siê "³upem" Oddzia³u Rozbiórkowego.
- 1952 - dzia³acze Klubu Sportowego "Spójnia" pod kierunkiem Mieczys³awa
Zimnego zdemontowali z Baszty Ostrowskiej (od po³udniowej strony) zegar i
zamontowali na boisku sportowym przy ul. Budziszyñskiej (dziœ stoi tam
Tesco). Zegar nie wzbudza³ zachwytu kibiców i w konsekwencji mechanizm
trafi³ na z³om, a drewnian¹ tarczê zniszczono. Tarcza z drugiego zegara (od
strony pó³nocnej) znajduje siê w Izbie Muzealnej SPZG.
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¯ycie religijne w Grabicach
Na Ziemi Gubiñskiej ¿ycie religijne siêga swymi korzeniami okresu
piastowskiego. W XV wieku w Niemczech katolicyzm sta³ siê jedyn¹
ustanowion¹ religi¹. Natomiast w XVI wieku reformacja radykalnie ten stan
zmienia³a. Po 1530 roku chrzeœcijañskie œwi¹tynie przejêli protestanci.
Szczególny rozkwit ¿ycia religijnego nast¹pi³ w XVIII i XIX wieku, gdzie
wybudowano wiele nowych koœcio³ów, zw³aszcza ewangelickich. W regionie
nad Odr¹ i Nys¹ £u¿yck¹ zbudowano œwi¹tynie w m.in. Strzegowie, Gêbicach,
Markosicach, Polanowicach, ¯ytowaniu, Kosarzynie, Szyd³owie, Witaszkowie,
Chlebowie, Kaniowie, Kopernie, Sêkowicach, Starosiedlu, Mielnie. Nie by³o
takiej œwi¹tyni w miejscowoœci Grabice (Reichersdorf). Mieszkañcy w tamtym
przedwojennym okresie, uczêszczali na msze do koœcio³a ewangelickiego w
pobliskich
Polanowicach
(Niemitzsch) lub do Markosic
(Merkersdorf).
Ciekawy jest fakt, ¿e ka¿da
miejscowoœæ w tamtych latach,
posiada³a swój cmentarz wiejski
(ewangelicki). W Grabicach
równie¿
taki
cmentarz
uruchomiono. Znajduje siê na
pó³nocny
zachód
od
miejscowoœci, przy drodze do
Gubina. Za³o¿ony na planie
prostok¹ta o powierzchni 0,30
ha. Po 1945 roku jest
nieu¿ywany i do dzisiaj
zachowa³y siê nieliczne
nagrobki oraz aleja sosnowa.

Koœció³ w Polanowicach (Niemitzsch).

Po 1945 roku miejscowoœci
regionu gubiñskiego znalaz³y
siê
pod
administracj¹
apostolsk¹, z siedzib¹ w
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Gorzowie Wielkopolskim.
Uruchomiono dla osadników
wojskowych i cywilnych ocala³e
przedwojenne
œwi¹tynie,
wprowadzaj¹c w nich religiê,
opart¹
o
wartoœci
chrzeœcijañskie (rzymskokatolickie). Ponadto Polacy
zak³adali w³asne miejsca
pochówku, a pozostawione
przez Niemców ich dawne
cmentarze, popad³y w ruinê i
zapomnienie. W powiecie
gubiñskim w 1950 roku
Cmentarz ewangelicki (Friedhof) na mapie
mieszka³o ponad 13 tysiêcy
Grabic.
osób, w tym prawie 9000 w
miejscowoœciach wiejskich. Mieszkañcy wsi Grabice zostali przydzieleni do
Parafii Starosiedle, a zmarli byli chowani na tutejszym Cmentarzu
Komunalnym. W dniu 12 lutego 1946 roku parafia pw. œw. Jana od Krzy¿a w
Starosiedlu zosta³a erygowana (za³o¿ona).
W
Grab i ca ch
przy ulicy w
kierunku
N o w e j
W i o s k i
znajduj¹ siê
przedwojenne
d o m y
mieszkalne.
W ostatnim
budynku
m i es zk a ³ a
rodzina
Marii
i
Romana
Oberewiczów.
To w ich
budynku
Koœció³ pw. œw. Jana od Krzy¿a w Starosiedlu.
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utworzono w latach
80-tych kaplicê, w
której odbywa³y siê
lekcje religii. Kaplica
podlega³a parafii w
Starosiedlu, która
odkupi³a od rodziny
Oberewiczów ca³y
budynek. W dniu 21
listopada 1987 roku
Zabudowa przedwojennych domów w Grabicach.
poœwiêcono kaplicê,
znajduj¹c¹ siê w
tym budynku.
W
s¹siedniej
parafii
w
Strzegowie, w dniu
25 sierpnia 1993
roku proboszczem
zosta³ mianowany
ks.
Pawe³
Tokarczyk.
W
dekrecie nominacyjnym,
nowy
proboszcz otrzyma³
z a d a n i e
zbudowania
Kaplica przed modernizacj¹.
œwi¹tyni
w
miejscowoœci
Grabice. Podczas wizytacji kanonicznej, biskup ks.
Edward Dajczak zaproponowa³ rozbudowê
istniej¹cej kaplicy. Pomys³ ten uzyska³ poparcie
szerokiego grona wiernych. Proboszcz ks. Pawe³
Tokarczyk zleci³ W³adys³awowi Koziejowi i
Antoniemu Makowskiemu (technicy budowlani),
opracowanie projektu modernizacji przedwojennego
budynku. Po konsultacjach przed³o¿ony projekt,
zosta³ zaakceptowany i zatwierdzony. Nad ca³oœci¹
modernizacji budynku czuwa³ in¿. Zenon Pilarczyk
- kierownik budowy.
Ks. Pawe³ Tokarczyk.
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W dniu 7.IX.1994 roku
rozpoczêto
prace
remontowo-budowlane w
budynku z kaplic¹.
Dobudowano wie¿ê przy
œcianie
szczytowej,
prezbiterium
przy
szczycie
pó³nocnowschodnim
oraz
pomieszczenie
na
zakrystiê.
Ponadto
wyburzono we wnêtrzu
Koœció³ filialny pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Grabicach w budynku œcianê noœn¹
1996 roku, po zakoñczeniu modernizacji budynku.
oraz œciany poprzeczne. W
nastêpnej kolejnoœci po³o¿ono posadzki z p³ytek, wykonano nowe ³awki i
dêbowe drzwi, za³o¿ono nag³oœnienie i oœwietlenie. Zakupiono niezbêdne
paramenty liturgiczne oraz otynkowano budynek i uporz¹dkowano teren wokó³
obiektu. Po przejêciu od parafii Starosiedle zmodernizowanego budynku, w
dniu 30.VII.1995 roku po raz pierwszy odprawiono Mszê œw. w przebudowanej
kaplicy.
W dniu 22.IX.1996 roku, biskup
ordynariusz Adam Dyczkowski dokona³
poœwiêcenia nowej œwi¹tyni. Œwi¹tynia ta
powsta³a dziêki du¿ej ofiarnoœci parafian i ich
zaanga¿owaniu we wszystkich pracach
remontowo-budowlanych oraz dziêki ks.
Paw³owi Tokarskiemu, który w latach 19932002 by³ proboszczem parafii œw. Antoniego
w Strzegowie. Szczególnie w modernizacji
budynku z kaplic¹ wyró¿nili siê m.in. tacy
parafianie jak: Salomea Niemczyk, Stanis³aw
Zawadzki, Zenon Matczak, Wac³aw Rogielski,
Maciej Naglik i wielu innych. Obok koœcio³a
parafianie wybudowali na cokole kapliczkê z
Matk¹ Bosk¹.
Wejœcie g³ówne do koœcio³a pw.
W latach 2002-2007 proboszczem parafii w
Mi³osierdzia Bo¿ego.
Strzegowie by³ ks. Andrzej Szkwarek, a po
nim do chwili obecnej funkcjê tê pe³ni ks. mgr
Krzysztof Korcz.

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 63

Koœció³ filialny w Grabicach w 2020 roku.

W 2018 roku zmieniono na budynku koœcio³a
filialnego w Grabicach dachówkê na now¹.
Koœció³ filialny pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w
Grabicach, który podlega parafii pw. œw.
Antoniego Padewskiego w Strzegowie, obejmuje
wiernych z miejscowoœci Grabice, Jazów,
Luboszyce, Nowa Wioska, Brzozów i
Sadzarzewic. Wed³ug stanu ludnoœci na
31.XII.2020 r. (Urz¹d Gminy w Gubinie) koœció³
filialny w Grabicach obejmowa³ 746 osób. Msze
Œwiête w koœciele odbywaj¹ siê w ka¿d¹
niedzielê o godzinie 12.00.
Autor tego opracowania kieruje szczególne
serdeczne podziêkowania dla Pani Wies³awy
Krupskiej za przekazane informacje i
Kapliczka z Matk¹ Bosk¹ przy
udostêpnienie artyku³u ks. Paw³a Tokarczyka
koœciele filialnym w Grabicach.
pt. "Za to, ¿e da³eœ nam koœció³" (czasopismo
"Niedziela" z 1996 r.) oraz Pani Teresie Przygaliñskiej i proboszczowi ks. mgr
Ryszardowi Korczowi, za okazan¹ pomoc w powstaniu tego artyku³u.
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To ju¿ 50 lat
By³a mroŸna noc sylwestrowa z 31 grudnia 1971 na 1 stycznia 1972 roku,
kiedy to na moœcie granicznym zaczêli siê gromadziæ mieszkañcy Gubina i
Guben. Nadszed³ d³ugo wyczekiwany moment - otwarcie granicy pomiêdzy
Polsk¹ a NRD. O pó³nocy zbli¿y³y siê do siebie delegacje oficjalne obu miast,
wœród nich Przewodnicz¹cy Miejskiej Rady Narodowej w Gubinie Ryszard
Pantkowski i burmistrz Guben Joachim Schmidt. Na niebie rozb³yskiwa³y
fajerwerki nadaj¹c kolorow¹ oprawê donios³emu wydarzeniu. Ludzie z
zaciekawieniem s³uchali na przemówieñ, w których deklarowano wspó³pracê
i przyjaŸñ.
Burmistrzowie przed pamiêtnym spotkaniem na moœcie nie znali siê i
Ryszard Pantkowski musia³ zdaæ siê na intuicjê przy wrêczaniu bukietu
goŸdzików, jednak jak siê wyrazi³, dostrzeg³ sympatyczn¹ twarz wœród
oficjalnych goœci z NRD, zgromadzonych na moœcie granicznym i "trafi³ w
dziesi¹tkê". Podobnie zachowa³ siê burmistrz Guben i tak¿e prawid³owo
odgad³, z kim
b ê d z i e
wspó³pracowa³.
Po otwarciu
granicy t³umy
ciekawskich
mieszkañców
m i a s t
granicznych
uda³y siê na
pierwsza wizytê
do s¹siadów. Za
okazaniem
d o w o d u
osobistego mo¿na
by³o wkroczyæ w
zamkniêty do tej
Przed laty na granicy zawsze sta³a kolejka samochodów.
pory, obcy œwiat.
Wszyscy ciekawi byli, jak to jest po drugiej stronie? Co ciekawego oferuj¹
sklepy? Jak wygl¹daj¹ ulice i domy? Rozpocz¹³ siê okres prosperity dla
gubiñskich sklepów i zak³adów us³ugowych. Niemcy jakby inaczej ubrani
byli ³atwo rozpoznawalni na ulicach Gubina. Robili zakupy, fotografowali
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"nasz¹" stronê. Niektórzy nie byli tu od zakoñczenia wojny. Natomiast Polacy
szczególnie upodobali sobie niemieckie sklepy z obuwiem, bielizn¹ i tapetami,
na które by³a wówczas moda. Ekspedientki uczy³y siê obs³ugiwaæ klientów
po polsku. Rozpoczê³y wspó³pracê ze sob¹ szko³y i ró¿ne zak³ady pracy i
instytucje oraz kluby sportowe. Wiele sympatycznych kontaktów nawi¹za³y
osoby prywatne.
Od tamtej pory up³ynê³o ponad 50 lat, wszyscy ju¿ przywykliœmy, ¿e
swobodnie przekraczamy granicê, miasto podzielone po wojnie jest wspólnym
dobrem - euromiastem. Czêsto trzeba sobie przypominaæ o zabraniu dowodu
to¿samoœci, gdy idziemy na "drug¹" stronê. (mz)

- 1972 r. walne zgromadzenie cz³onków podjê³o uchwa³ê o zmianie jego
nazwy na Miêdzyzak³adowy Klub Sportowy "Carina";
1972 - 24 czerwca - powstaje Oddzia³ Miejski PTTK w Gubinie - pierwszym
prezesem w kadencji do 1972 roku by³ Bogumi³ Spytkowski, siedzib¹ - Miejski
Dom Kultury na ul. Wilhelma Piecka (obecnie Ró¿ana), nastêpnie
pomieszczenia po kawiarni (ju¿ nie istniej¹cej) "£u¿yczanka" przy moœcie
granicznym;
1972 - od 1 stycznia rozpoczê³o funkcjonowanie przejœcie graniczne do Guben
dla bezwizowego ruchu turystycznego. Otwarcia granicy dokonali
przewodnicz¹cy Miejskiej Rady Narodowej Ryszard Pantkowski i burmistrz
Guben Jurgen Schmidt. W 1972 r. gubiñskie przejœcie graniczne przekroczy³o
1.242.779 Polaków, zaœ do Gubina wesz³o 923.601 obywateli NRD; 65.174
samochodów wyjecha³o z Polski do Niemiec i 204.046 aut obywateli NRD
przyjecha³o do Polski. Od tej chwili obywatele polscy mogli przekraczaæ granicê
na podstawie paszportu;
1972 - nast¹pi³o najwiêksze nasilenie sprzeda¿y marek NRD, co wynik³o z
najwiêkszego wskaŸnika przekraczania granicy. Wymian¹ waluty zajmowa³y
siê kasy Narodowego Banku Polskiego, Banku Spó³dzielczego, hotel "Nysa",
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, urz¹d pocztowy, póŸniej PKO.
W 1977 r. NBP obs³u¿y³ 45.379 klientów i sprzeda³ 6.724 ksi¹¿eczki walutowe.
1972 - zapad³a decyzja o rozpoczêciu budowy dworca PKS w Gubinie;
1972 - Gubiñskie Zak³ady Obuwia rozpoczê³y budowê oœrodka
wypoczynkowego nad jeziorem Borek w Kosarzynie;
1972 - w Gubinie po wojnie wybudowano 5 domów jednorodzinnych;
1972 - granicê w Gubinie przekracza³o 1113 pracownic zatrudnionych w
zak³adach w³ókien chemicznych CFG Guben.(red)
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Grubodzioby w Gubinie
O tej porze roku, gdy drzewa nie pokry³y siê jeszcze listkami, a karmniki chêtnie
odwiedzaj¹ ró¿na gatunki ptaków, nadarza siê okazja aby zauwa¿yæ ciekawie
wygl¹daj¹cego ptaka. Pokazuje siê bowiem na bardziej otwartym terenie, w³aœnie
jesieni¹ i zim¹. W póŸniejszym okresie nie³atwo go dojrzeæ wœród listowia drzew,
tym bardziej, ¿e dyskretnym g³osem raczej nie zwraca na siebie uwagi. Jednak,
gdy ju¿ siê uda go zauwa¿yæ, to bez w¹tpienia w zdumienie wprawi nas jego
osobliwy dziób, od którego zreszt¹ wzi¹³ swoj¹ nazwê gatunkow¹.
G r u b o d z i ó b
Coccothraustes
coccothraustes jest
ptakiem nieco wiêkszym
od wróbla, d³ugoœci jego
cia³a to ok. 19 cm, a
masa dochodzi do 60
gramów. Ptak ma krêp¹
sylwetkê, du¿¹ g³owê z
charakterystycznym,
rzucaj¹cym siê w oczy,
masywnym dziobem,
ogon ma krótki. Ogólna
barwa upierzenia samca
jest be¿owobr¹zowa,
grzbiet br¹zowy, kark
Grubodziób. Fot. J. Lewandowski.
szary, a na skrzyd³ach
bia³obe¿owy pasek. Nieco mniejsza samica jest bardzo podobnie ubarwiona lecz
jej barwy (równie¿ ptaków m³odych) s¹ stonowane, mniej kontrastowe. Naukowa
nazwa ptaka Coccothraustes coccothraustes pochodzi z jêzyka greckiego i oznacza
kogoœ krusz¹cego twarde nasiona (kókkos - orzech, thraúeie - kruszyæ), wiêc
nazwa ta wiele wyjaœnia. Dlatego patrz¹c na ptaka, g³ównie nasz¹ uwagê
przykuwa jego potê¿ny dziób, którego szerokoœci prawie dorównuje jego d³ugoœæ.
Twarde ³uski nasion nie s¹ ¿adn¹ przeszkod¹ dla ich mocarnych dziobów, bo si³a
nacisku dzioba wynosi ok. 70 kg, a wiêc jest taka jak zwarcie ludzkich szczêk
(silny uœcisk mêskiej d³oni, to ok. 35 kg) . Mia³em okazjê dok³adnie siê przyjrzeæ
¿eruj¹cym grubodziobom na wiœni (ogródek dzia³kowy przy ul. Ko³³¹taja). Ptaki
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wy³uskiwa³y pestki owoców, nie interesuj¹c siê mi¹¿szem, natomiast wydobyte
pestki obraca³y kilkakrotnie w dziobie, tak, aby u³o¿yæ je w najlepszej pozycji do
roz³upania. Potrafi¹ tak¿e dobraæ siê do orzechów w³oskich i laskowych, jednak¿e
ich najwiêkszym przysmakiem s¹ nasiona buków i grabów, wiêc tam gdzie
wystêpuj¹ te drzewa z pewnoœci¹ pojawi¹ siê grubodzioby. Czêsto ¿eruj¹ na ziemi
lecz nie³atwo je dostrzec na tle zwiêd³ych liœci z powodu ich ubarwienia. Dodaæ
muszê, ¿e w okresie lêgowym (druga dekada kwietnia - druga dekada lipca),
samce maj¹ niebieskiej dzioby, poza tym okresem, podobnie jak samice, maj¹
dzioby o cielistej barwie. Grubodziób zasiedla lasy liœciaste, zadrzewienia, sady i
parki. Nie znajdziemy go w borach ani lasach mieszanych z przewag¹ drzew
iglastych. W kraju liczny ptak lêgowy ni¿u. W granicach Gubina lêgowy i o tej
porze roku mo¿emy znaleŸæ na to dowody w postaci ich nieos³oniêtych liœæmi
gniazd. Gniazdo jest doœæ luŸn¹ konstrukcj¹ o œrednicy zewnêtrznej ok. 20 cm
nieco odmienn¹ od gniazd innych ³uszczaków, sk³ada siê bowiem z grubszych
ga³¹zek drzew liœciastych o przekroju ok. 5 mm. Jest wciœniête w rozwidlenie
doœæ grubych, poziomych ga³¹zek drzew liœciastych w pewnym oddaleniu od pnia
(zdarzy³o mi siê znaleŸæ gniazdo umieszczone przy pniu). Grubodzioby
wyprowadzaj¹ jeden lêg w roku (wyj¹tkowo po utracie lêgu mog¹ gniazdowaæ
ponownie). Samica sk³ada 4-6 jaj, które wysiaduje przez 2 tygodnie, pisklêta po
wylêgu pozostaj¹ w gnieŸdzie nastêpne 2 tygodnie po czym je opuszczaj¹. Rodzice
karmi¹ je owadami i œwie¿ymi nasionami roœlin. Warto wiedzieæ, ¿e ptaki te
odzywaj¹ siê cichym, niepozornym szczebiotaniem, natomiast w okresie lêgowym
milkn¹ zupe³nie, nie zdradzaj¹c g³osem swojej obecnoœci. Na terenie Gubina
spotykany wszêdzie tam, gdzie rosn¹ drzewa liœciaste, a wiêc we wszystkich
miejskich parkach, ogródkach dzia³kowych i w dolinach obu naszych rzek, choæ
niezbyt licznie. Zdecydowanie najlepiej obserwowaæ grubodzioby przy karmnikach,
gdzie wspólnie z sikorami, czy¿ami, mazurkami czy te¿ dzwoñcami, posilaj¹ siê
s³onecznikiem. Nie s¹ agresywne w stosunku do innych ³uszczaków (grubodzioby
s¹ najwiêkszymi naszymi ³uszczakami), choæ zapewne budz¹ respekt swym
ogromnym dziobem. Nawet w stosunku do w³asnego gatunku nie wykazuj¹
szczególnego zapa³u do walki. Odradzam branie tego ptaka do rêki, bo choæ mnie
¿adnej krzywdy nie zrobi³, to kolegów zajmuj¹cych siê obr¹czkowaniem,
niejednokrotnie dotkliwie i boleœnie porani³. Grubodziób jest w zasadzie ptakiem
osiad³ym, czasami podejmuje wêdrówki, które uzale¿nione s¹ od dostêpnoœci
pokarmu. W gubiñskich warunkach ptak obserwowany przez ca³y rok. W kraju
szacuje siê jego liczebnoœæ na ok. 340 tysiêcy par. W Polsce gatunek œciœle
chroniony.
Gubin 25.02.2022
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Jadwiga Warzyñska
warzynska.jagoda@gmail.com

Z cyklu: “Zak³ady produkcyjne w
miejscowoœciach wiejskich na
terenie Gminy Gubin”
Zaintrygowa³a mnie miejscowoœæ w Gminie Gubin - Czarnowice, w której znajduje
siê du¿y zak³ad produkcyjny Fructofresh. Zanim napiszê o zak³adzie, wspomnê o
historii, doœæ bogatej wioski, Czarnowice.
Czarnowice le¿¹ 5 km na po³udnie od Gubina, nad rzek¹ Lubsz¹ lub jak kto woli
Lubic¹.
Na przestrzeni dziejów miejscowoœæ ta zmienia³a swoja nazwê: w 1436 roku Teernewitz, w 1452 roku - Czernewitz, w 1527 roku - Zerowicz, w 1538 roku Zernewicz, w 1937 roku - Schernewitz, po II wojnie œwiatowej - Czarnowice.
Wieœ od 1452 roku do 1554 roku nale¿a³a do Klasztoru Niewiast w Guben, a
póŸniej do parafii w Stargardzie Gubiñskim. Pierwszym w³aœcicielem wsi by³ August
Wilhelm z rodu von Kleist.
W Czarownicach by³ zamek, m³yn wodny, folwark, karczma wiejska, na cmentarzu
kaplica. Wszystkie wymienione budowle zosta³y zniszczone. Do zabytków wpisano
dom nr 32 i cmentarz. Jak w ka¿dej wiosce, przed wojn¹, mieszkañcy zajmowali
siê hodowl¹ trzody, ³owieniem ryb. W po³owie XVIII wieku uprawiano ¿yto, pszenicê
i ziemniaki. Przed wojn¹ we wsi ¿y³o 450 osób, teraz - 260.
Po wojnie powsta³y spó³dzielnie produkcyjne, obecnie ich ju¿ nie ma, ale pojawi³y
siê zak³ady produkcyjne, miêdzy innymi Fructofresh.
W 2004 roku wybudowano pod lasem du¿y zak³ad produkcji sa³atek owocowych.
Wówczas zatrudnia³ oko³o 200 pracowników. Dziœ w zak³adzie znajduje siê hala
produkcyjna, w której obiera siê owoce, kroi i pakuje. Pracuje siê w odpowiednio
niskiej temperaturze, w ubraniach chroni¹cych cia³o: cieple buty, ubranie, rêkawice.
Wszystko odbywa siê w systemie sanitarnym. Owoce przywo¿one s¹ sezonowo, z
ró¿nych stron œwiata. Mo¿na wymieniæ: pomarañcze, arbuzy, grejpfruty, kiwi, melony
z³ociste, jab³ka, ananasy, granaty, winogrona, mango i kokos.
W sterylnych warunkach kroi siê owoce w kostkê, gwiazdki, kuleczki i inne
wzory, w zale¿noœci od potrzeb klienta. Jab³ka kroi siê na gilotynie i zalewa
roztworem kwasu cytrynowego, aby nie czernia³y. Sa³atki przechodz¹ przez komorê
ozonow¹, a nastêpnie pakowane na tacki lub do wiaderek, w zale¿noœci od potrzeb.
Maszyna zamyka szczelnie produkty, które w nastêpnej kolejnoœci pakowane s¹ do
samochodów - ch³odni i wywo¿one s¹ przewa¿nie za granicê.
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zenpil@wp.pl

Ryszard Jakutowicz
(1955 - 2012)
Niedawno minê³a dziesi¹ta rocznica jego œmierci. Wspominaliœmy na
kole¿eñskim spotkaniu wspólnie spêdzony czas i tamte lata naszej pracy
zawodowej. By³y to czasy przeobra¿eñ w ¿yciu spo³ecznym i w naszym
budowlanym zawodzie. Ciekawe czasy. Stawaliœmy siê Europejczykami,
odrabialiœmy zacofanie technologiczne i organizacyjne w naszej bran¿y.
Ryszard by³ rodowitym gubinianinem, urodzi³ siê tu 1 lutego 1955 r. Rodzice
przyjechali na tzw. "ziemie odzyskane" z Kresów. Ojciec z Wileñszczyzny, a
matka z polskiej Bia³orusi. Zamieszkali na ul. Dolnej. Ryszard mia³ dwóch
braci i siostrê. Rodzice prowadzili gospodarstwo i min. uprawiali wzorowo
wiœniowy sad. Du¿a czêœæ gubinian zaopatrywa³a siê w te owoce i robi³a
ró¿nego rodzaju przetwory. Wówczas ka¿da rodzina sama dba³a o zimowe
zapasy. Na naszym terenie pozosta³y piêkne sady i nie wszyscy przesiedleñcy
posiadali wiedzê i umiejêtnoœci by kontynuowaæ te plantacje. Ryszard w
Gubinie skoñczy³ szko³ê podstawow¹ i Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Rodzice dbali
o wszechstronne wykszta³cenie dzieci. Dziêki temu móg³ rozwijaæ swoje talenty
w ka¿dej dziedzinie. Ukoñczy³ miejscow¹ szko³ê muzyczn¹ w klasie
akordeonu. Umiejêtnoœci te wykorzystywa³ w czasie spotkañ towarzyskich i
by³ "dusz¹ towarzystwa". Ukoñczy³ te¿ kurs szybowcowy Aeroklubu Ziemi
Lubuskiej w podzielonogórskim Przylepie. Samodzielnie lata³ szybowcami.
By³ te¿ zapalonym turyst¹. Zwiedzi³ wiele krajów i pasjê tê przekaza³ dzieciom.
Mimo licznych zainteresowañ zdecydowa³ siê na wybór konkretnego zawodu.
W owym czasie na topie by³o budownictwo. Budowano "drug¹ Polskê" i zawód
ten dawa³ wiele mo¿liwoœci rozwoju kariery dla m³odego mê¿czyzny.
Zdecydowa³ siê na studia na Wydziale Budownictwa ówczesnej Wy¿szej Szkole
In¿ynierskiej w Zielonej Górze. Po studiach wówczas absolwenci odbywali
szeœciomiesiêczne przeszkolenie wojskowe w Szko³ach Oficerów Rezerwy i
tyle samo trwaj¹c¹ praktykê dowódcz¹ w jednostkach wojskowych. Dopiero
po odbyciu s³u¿by wojskowej m³ody in¿ynier móg³ pomyœleæ o karierze
zawodowej. Pracê rozpocz¹³ w Oœrodku Sportu i Rekreacji w Œwiebodzinie.
Dla m³odego magistra in¿yniera budownictwa w³aœciwa droga rozwoju
zawodowego to praca w wykonawstwie budowlanym, najlepiej w renomowanej
firmie. Odbyty tam sta¿ zawodowy pozwala³ na przeprowadzenie przez
wojewodê postêpowania kwalifikacyjnego w wyniku, którego nadawano tzw.
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stwierdzenie kwalifikacji do pe³nienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (obecnie to postêpowanie prowadzi samorz¹d zawodowy i
samodzielne funkcja techniczna nazywa siê uprawnieniami budowlanymi).
Na naszym terenie firm¹ budowlan¹ o du¿ej renomie by³o ¯arskie
Przedsiêbiorstwo Budowlane. Przedsiêbiorstwo to budowa³o w Gubinie i 1
wrzeœnia 1980 r. Ryszard rozpocz¹³ w nim pracê. Przeszed³ wszystkie szczeble
kariery na budowie. Pocz¹tkowo pracowa³ na stanowisku majstra budowy.
PóŸniej zosta³ kierownikiem robót i po uzyskaniu uprawnieñ budowlanych
kierownikiem budowy. Pierwszymi budynkami które realizowa³ jako majster
na Os. E. Plater by³y trzy bloki przy ul Krzywoustego. Kierownikiem budowy
by³ wówczas Stanis³aw Mazur z ¯ar. Po otrzymaniu uprawnieñ budowlanych
dyrekcja ZPB powierzy³a mu kierownictwo budowy na najwiêkszym i
najtrudniejszym w realizacji obiekcie, jakim by³a kot³ownia osiedlowa przy
ul. Tobruk w Gubinie.

1 wrzeœnia 1980 r. mgr in¿. Ryszard
Jakutowicz rozpoczyna pracê na gubiñskich
budowach prowadzonych przez ¯arskie
Przedsiêbiorstwo Budowlane.

Kot³ownia ta mia³a zast¹piæ
istniej¹c¹
wówczas,
ma³¹
kot³ownie w rejonie ulic:
Platanowej i Wojska Polskiego
(obecnie warsztat "ChOS"). Jej
budowa by³a konieczna dla
zapewnienia
ciep³a
dla
wznoszonych kolejnych budynków
mieszkaniowych osiedla "Emilii
Plater". Do czasów obecnych by³a
ona wielokrotnie modernizowana.
Zwiêkszono jej wydajnoœæ. Przez co
mog³a przej¹æ ogrzewanie
budynków w "dolnej czêœci"
Gubina. Zastosowane nowe
technologie znacznie ograniczy³y
emisjê szkodliwych czynników
spalania do atmosfery. Jej wp³yw
na zanieczyszczenie œrodowiska
jest prawie niewyczuwalny, mimo
opalania mia³em wêglowym.
Kilkakrotnie te¿ zmieni³a siê
struktura w³aœcicielska tego
obiektu. Obecnie nale¿y on do
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GRUPY ECO. Zainstalowana moc
wynosi 8 907 kW (2019 r.). D³ugoœci
sieci ciep³owniczej wynosi 5.371 km (w
tym preizoowana 2.629 km). W dniu 1
listopada 1985 r. Ryszard Jakutowicz
przeszed³ do pracy w Urzêdzie Gminy
Gubin na stanowisko inspektora d/s.
budownictwa. Pracowa³ tam dwa lata
i dwa miesi¹ce. Nie czu³ siê dobrze na
stanowisku urzêdniczym. Dlatego od 1
lutego 1988 r. zmieni³ pracodawcê i
przeszed³ do pracy na budowie w
gubiñskiej Spó³dzielni Pracy "Nowa
Era". Dalej pracowa³ na miejscowych
budowach i pe³ni³ obowi¹zki
Pasj¹ Ryszarda by³a turystyka, g³ównie
wiceprezesa spó³dzielni. Posiada³
wycieczki po Europie. Na zdjêciu wspólny
uprawnienia do kierowania robotami
wyjazd z córk¹ Monik¹ .
budowlanymi "bez ograniczeñ"
kubatury. Realizowa³ siê równie¿ w projektowaniu obiektów o kubaturze do
1 tys. metrów szeœæ. Nadzorowa³ budownictwo indywidualne i szkoli³ m³od¹
kadrê, która wykonywa³a projekty pod jego kierownictwem.
W ostatniej dekadzie XX w. zaczê³y siê otwieraæ granice na Zachód. Nasze
firmy budowlane zdobywa³y zlecenia na realizacjê obiektów budowlanych na
tamtym rynku. Praca ta by³a atrakcyjna finansowo i poznawa³a poznaæ nowe
technologie budowlane. Skorzysta³ z tej okazji Ryszard i od 2 kwietnia 1991
r. zatrudni³ siê na ponad dwa lata w Przedsiêbiorstwie Techniczno-Handlowym
RAR w Zielonej Górze. Przedsiêbiorstwo to prowadzi³o budowy na terenie
Niemiec. Dziêki pracy za granic¹ ugruntowa³ jêzyk niemiecki i poprawi³
swoj¹ sytuacjê finansow¹. Praca w delegacji ma te¿ minusy. Jest to roz³¹ka z
rodzin¹, brak kontaktu z dorastaj¹cymi dzieæmi. Skorzysta³ z okazji gdy
zwolni³o siê stanowisko prezesa Spó³dzielni Mieszkaniowej w Gubinie. Pracê
na tym stanowisku rozpocz¹³ 13 sierpnia 1993 r. i kontynuowa³ do
przedwczesnej œmierci w dniu 31 stycznia 2012 r. W tym czasie wchodzi³y
nowe regulacje prawne zwi¹zane z funkcjonowaniem struktur spó³dzielczoœci
mieszkaniowej w Polsce. Du¿o wysi³ku poœwiêci³ na uporz¹dkowanie spraw
w³asnoœciowych nieruchomoœci stanowi¹cych mienie spó³dzielcze, by³y to prace
pionierskie w owym czasie.
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Wszystkie te zmiany
przeprowadzi³ bez problemów.
By sprostaæ potrzebom
mieszkaniowym gubinian
rozpocz¹³ budowê kolejnych
budynków mieszkaniowych.
Za jego kadencji zosta³y
zbudowane
budynki
spó³dzielni przy ul Rydla, ul.
Miodowej 14 i Kosynierów 39.
By³ te¿ pionierem w
pozyskiwaniu
œrodków
zewnêtrznych
na
termomodernizacjê
istniej¹cych
budynków
mieszkalnych. Pomog³a mu w
tych nowinkach bratowa,
która
pracowa³a
w
Mgr in¿. Ryszard Jakutowicz prezes Spó³dzielni
ówczesnym Ministerstwie
Mieszkaniowej w Gubinie (23.08.1993 r. Budownictwa w Warszawie.
31.01.2012 r.)
By³a powszechnie lubiana i
pracowa³a tam przez wiele lat. Gubiñskie œrodowisko budowlane te¿ korzysta³o
z jej wiedzy w transformacji ustrojowej tamtych lat. Obecnie Spó³dzielnia
Mieszkaniowa w Gubinie zarz¹dza 572 mieszkaniami w 22 budynkach oraz
13 wspólnotami mieszkaniowymi.
Oprócz dzia³alnoœci zawodowej Ryszard by³ bardzo aktywny spo³ecznie. By³
radnym Miejskiej Rady w Gubinie. Dzia³a³ w Polskim Zwi¹zku In¿ynierów i
Techników Budowlanych. Zak³ada³ samorz¹d zawodowy in¿ynierów
budownictwa. Z domu rodzinnego wyniós³ g³êbok¹ wiarê. Pamiêtam jak
przes³a³em mu pozdrowienia sms-owe z podró¿y po Portugali z Fatimy, odpisa³
mi: "Pomódl siê za Gubin". By³ aktywnym wiernym Koœcio³a Katolickiego.
Zmar³ na chorobê nowotworow¹ w dniu 31 stycznia 2012 r. Zosta³ pochowany
na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie. Pozostawi³ ¿onê Agnieszkê, córkê
Monikê i syna £ukasza (zm. tragicznie 15.03.2014 r.).
Dziêkujê ¿onie Agnieszce Jakutowicz
za udostêpnienie zdjêæ i informacji Zenon Pilarczyk
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Zmar³ Adam Paczkowski
10 lutego 2022r. mieszkañcy wsi Chlebowo na
Cmentarzu Parafialnym po¿egnali mojego dziadka
Adama Paczkowskiego. Ceremonia pogrzebowa
poprzedzona by³a Msz¹ œwiêt¹ w koœciele pw. œw.
Józefa Oblubieñca w Chlebowie.
Ka¿dy z nas inaczej go zapamiêta³, bo
poznawaliœmy go w ró¿nych etapach jego ¿ycia,
dlatego chcia³bym choæ w ma³ej czêœci przybli¿yæ
¿yciorys dziadka, ¿ebyœmy w dniu po¿egnania docenili to jak wiele w ¿yciu
prze¿y³ i jak wiele osi¹gn¹³.
Adam Paczkowski urodzi³ siê 13 stycznia 1928 roku w miejscowoœci Zastawie
pow. Tomaszów woj. Lubelskie. Zastawie to wieœ przylegaj¹ca do miasteczka
Uhnów, dzisiaj najmniejszego miasteczka Ukrainy, licz¹cego mniej ni¿ tysi¹c
mieszkañców. Tam dziadek spêdzi³ swoje dzieciñstwo i wczesn¹ m³odoœæ, czêsto
z rozrzewnieniem wspomina³ tamte tereny, miasteczko i ludzi, których tam
spotka³. Tam te¿ by³ œwiadkiem wybuchu II wojny œwiatowej i, niestety,
œwiadkiem wielu potwornych czynów wojennych takich jak rozstrzeliwanie
mieszkaj¹cych w okolicy ¯ydów. Niechêtnie o tym mówi³.
13 maja 1949 roku zosta³ wcielony do wojska w Olsztynie. Wspomina³ ten
czas jako czas wielkiej biedy i wielkiej têsknoty za domem. Mówi³, ¿e
poligonowe ³¹ki i przydro¿ne drzewa owocowe przypomina³y mu dom i ogrom
pracy w gospodarstwie, której nie móg³ wykonywaæ, bo w dziurawych
spodniach ³atanych onuc¹ musia³ s³u¿yæ w znienawidzonym oddziale KBW
(Korpus Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego). Oddzia³ KBW, który by³ nazywany
stalinowskim pacho³kiem, zajmowa³ siê wy³apywaniem ludzi, których
ówczesna w³adza uwa¿a³a za bandytów. Dziadek opowiada³ mi jak wigilijn¹
noc 1949 roku spêdzi³ w zasadzce na cmentarzu œpi¹c razem z koleg¹ na
p³ycie nagrobnej, z talerzem RKMu pod g³ow¹. Myœla³ wtedy o rodzinie i
liczy³ dni do powrotu. Niestety dwukrotnie wyd³u¿ano mu czas pobytu w
wojsku i ods³u¿y³ w sumie 27 miesiêcy, co by³o wyj¹tkiem, nawet na tamte
czasy. Po latach przyznano mu za to dodatek do emerytury w wysokoœci 8
z³otych.
W tym czasie Uhnów do³¹czono do Ukrainy, nie by³o ju¿ domu, do którego
tak têskni³ i móg³by wróciæ. Franciszek i Katarzyna Paczkowscy (rodzice
Adama) przyjechali do Chlebowa (ówczeœnie Niemaschkleba), dziadek do³¹czy³
do nich zaraz po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej w 1951. Tutaj pozna³
Klementynê Sakson, równie¿ przesiedlon¹ na ziemie zachodnie z okolic Huty
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Pieniackiej, z któr¹ wzi¹³ œlub w 1953 roku. Dziadek wspomina³, ¿e dom
Saksonów by³ bogatym domem, poniewa¿ ka¿dy w nim mia³ w³asn¹,
drewnian¹ ³y¿kê. W 1954 urodzi³ siê pierwszy syn Adama i Klementyny Franciszek, mój tata. Wspólnie doczekali siê dziewiêciorga dzieci, dwudziestu
jeden wnucz¹t i dwudziestu jeden prawnucz¹t. W przysz³ym roku obchodziliby
70 rocznicê œlubu. Wspólnie ciê¿ko pracowali w gospodarstwie, w którym
oprócz hektarów by³y konie, krowy, œwinie, drób. Ciê¿kiej pracy uczyli równie¿
swoje dzieci i wnuki. Pamiêtam przewracanie siana i zbieranie ziemniaków
na dziadkowych polach, obecnoœæ by³a obowi¹zkowa. Pamiêtam przeja¿d¿ki
chlebowsk¹ alej¹ lipow¹ na furze siana, kombajn hucz¹cy w stodole, rodzinê
zgromadzon¹ przy studni z ¿urawiem chciwie siêgaj¹c¹ blaszanym kubkiem
do wiadra z zimn¹ wod¹. Uczy³ nas, ¿e rodzina ma siê trzymaæ razem i sobie
pomagaæ. A za oci¹ganie siê w pracy mo¿na by³o od niego oberwaæ koñskim
batem.
Adam Paczkowski by³ równie¿ so³tysem wsi Chlebowo przez 25 lat. By³
wa¿n¹ osob¹ we wsi, mia³ telefon, wiele potrafi³ za³atwiæ, wiele osób w tym
czasie pozna³. Porusza³ siê po terenie gminy w³asnym "Komarkiem",
dodatkowo pracowa³ jako inseminator. Mo¿e w zwi¹zku z so³tysowaniem by³
skarbnic¹ wiedzy o Chlebowie lat 60-70- 80 -tych. Lubi³ opowiadaæ dykteryjki
o wydarzeniach i ludziach. Uczestniczy³ w procesie zmiany nazwy wsi z
Niemaschkleba na Chlebowo, choæ osobiœcie, tak jak wiêkszoœæ ówczesnych
mieszkañców, próbowa³ przeforsowaæ nazwê Piastowo. Dziadek by³ czêsto
cytowany przez lokaln¹ prasê jako cz³owiek, który nie tylko zna historiê wsi,
ale osobiœcie j¹ tworzy³. Jego zdjêcie w charakterystycznej pozie - siedz¹cego
na ³aweczce przed domem, podpartego lask¹, - czêsto ukazywa³o siê w gazetach
pod wywiadami.
W ostatnich latach swojego ¿ycia nie pracowa³. Odpoczywa³, wspomina³,
chêtnie rozmawia³, chêtnie widzia³ swoje wnuki i prawnuki, interesowa³ siê
¿yciem wsi i szczerze ubolewa³, ¿e tak wielu znajomych z dawnych lat odchodzi.
Zmar³ 5 lutego 2022 roku w wieku 94 lat.
Taki by³ mój dziadek Adam Paczkowski. Szczery, prosty, pracowity, radosny
i oddany rodzinie. Czeœæ jego pamiêci.
Anna Konstanty
Córka Franciszka, wnuczka Adama Paczkowskiego
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Ci, co odeszli ...
Leon Letki
Pedagog, wychowawca i nauczyciel urodzony
25 stycznia 1933 r. w Jaworznie pow. Chrzanów.
Po ukoñczeniu szko³y powszechnej i œredniej
studiowa³ w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w
Krakowie na Wyd zi ale M a tema tyczno Fizycznym, uzys kuj¹c upra wnienia do
nauczania fizyki w szkole œredniej.
W trakcie pracy podj¹³ drugi stopieñ studiów
w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Opolu na
Wydzi a le Matema tyczno-F izycznym. Po
ukoñczeniu 14 lipca 1966r. uzyska³ tytu³
magistra fizyki. Pracê nauczycielsk¹ rozpocz¹³
15.07.1954 i do 31.08.1956 pracowa³ w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Zielonej Górze jako nauczyciel fizyki. W latach
1.09.1956 do 31.08.1969 by³ nauczycielem, a od 1.09.1969 zosta³ zastêpc¹
dyrektora w Liceum Pedagogicznym w Lubsku. Z dniem 1.09.1973 r. zosta³
przeniesiony na stanowisko dyrektora Zespo³u Szkó³ Zawodowych w
Gubinie.
Pra cuj¹c w Liceum Pedagogicznym dal siê poznaæ ja ko os oba
zaanga¿owana w pracê dydaktyczn¹ i spo³eczn¹. Pe³ni³ funkcjê Prezesa
Ogniska Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Bêd¹c dyrektorem Zespo³u
Szkó³ Zawodowych 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.
2 czerwca 1978 odby³a siê uroczystoœæ oddania nowego budynku
warsztatów szkolnych przy ulicy Wyspiañskiego 14. Urz¹dzone w nim
zostaj¹ warsztaty odzie¿owe i cztery pracownie. W tym te¿ dniu szkole
nadano imiê Stanis³awa Staszica. Warunki pracy uczniów i nauczycieli
poprawi³y bardzo wyraŸnie. Rok 1979 przynosi zmiany; do ZSZ w³¹czone
zosta³o Liceum Medyczne, baza szko³y powiêksza siê o budynek szkolny,
gara¿e i magazyny przy ul. Kosynierów. Wiêkszoœæ przejêtych obiektów
wymaga³a jednak natychmiastowych prac remontowych. Internat szkolny
ze starego i wymagaj¹cego remontu obiektu przy ul Chrobrego 1
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przeniesiony zostaje w 1980r. do budynku po Liceum Medycznym przy ul.
Kosynierów. W tym roku szko³a przejmuje te¿ w dzier¿awê budynek
nale¿¹cy do Szko³y Podstawowej nr 1 (parterowy budynek przy boisku
szkolnym), gdzie urz¹dzone zostaj¹ pracownie pielêgniarstwa i gabinety
przedmiotów zawodowych dla uczennic Liceum Medycznego. Dziêki
staraniom dyrektora szko³y, spo³ecznego komitetu budowy oraz poparciu
dyrektora Lubuskich Zak³adów Przemys³u Skórzanego "Carina", który
przekaza³ na ten cel 10 mln z³, 7 kwietnia 1982 roku architekt wojewódzki
wydaje pozwolenie na rozpoczêcie prac budowlanych przy hali sportowej
na ul. Krakowskiej 1. W dniu 23 grudnia 1983r. podpisano umowê na
rozbudowê g³ównego budynku szko³y. W sk³ad Zespo³u Szkó³ Zawodowych
którym kierowa³ Leon Letki wchodzi³y: Zasadnicza Szko³a Zawodowa,
Technikum Odzie¿owe, Liceum Medyczne, Wieczorowe Technikum
Odzie¿owe, Technikum Obuwnicze dla Pracuj¹cych i Technikum
Przetwórstwa Skóry.
L. Letki Jako dyrektor du¿ego Zespo³u Szkó³ wykazywa³ bardzo du¿o
inicjatywy w zakresie doskonalenia procesu dydaktycznego. Wk³ada³ tak¿e
sporo wysi³ku w rozbudowê bazy lokalowej i dydaktycznej szko³y, jak
rozbudowa warsztatów szkolnych, rozbudowa szko³y, budowa nowej hali
sportowej.
W czasie d³ugoletniej pracy nauczycielskiej da³ siê poznaæ jako
zdyscyplinowany, sumienny i dobry wychowawca. Jego wyrozumia³oœæ, a
jednoczeœnie wymagaj¹ca postawa zapewnia³y mu szacunek zarówno wœród
wychowanków jak i kolegów nauczycieli.
Zosta³ uhonorowany: Odznak¹ Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego (1967),
Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi(1969), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1975),
Medalem Komisji Edukacji Narodowej(1983).
W sierpniu 1984 przeszed³ na emeryturê lecz dalej s³u¿y³ szkole i
spo³ecznoœci naszego miasta. Zmar³ 9 czerwca 1991roku, pochowany na
Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
W Rogowski i St. Turowski
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...
grudzieñ 2021
Górna Teresa l. 69, Gralak Jan l. 64, Jankowiak Leszek l. 72, Jaroszewska
Zofia l. 72, Kaczor El¿bieta l. 67, Korsak Joanna l. 47, Kruk Stanis³awa l.
87, Krzywicka Bogus³awa l. 71, Maciejewski Henryk l. 65, Maciulewicz
Andrzej l. 62, Marusiak Jan l. 75, Olszewski Robert l. 54, Pietrucin Stanis³aw
l. 70, Pietruszka Zbigniew l. 59, Pietrzak Sylwester l. 55, Ring Tadeusz l.
64, Rydziko Jolanta l. l. 59, Sikora Anna l. 68, Soko³owska Helena l. 86,
Soroka Teresa l. 72, Stablewska Jadwiga l. 86, Stadnicka Helena l. 92,
Stefaniak Andrzej l. 67, Sworczuk Krystyna l. 69, Szombierski Edward l.
73, Szymañczyk Maria l. 94, Tarabasz Andrzej l. 61, Tulibacka Genowefa l.
87, Turowski Pawe³ l. 31, Wadowski Marian l. 89.

styczeñ 2022
Bakalarczyk Tomasz l. 46, Berdysiak Bogdan l. 70, Cackowski Ryszard
l. 83, Dworczak Franciszka l. 90, Gryz Grzegorz l. 62, Horoszkiewicz
Gabriela l. 24, Hypka Irena l. 69, Jachimowicz Franciszek l. 77, Kotowicz
Antoni l. 82, Koz³owska Jadwiga l. 80, Krzywania Jadwiga l. 85, Kuœ
Stanis³aw l. 79, Kuta Józef l. 79, Lizak W³adys³aw l. 72, Ostrowski Adam
l. 84, Owczarek Halina l. 95, Piotrowski Lech l. 72, Pop³awska Janina l.
85, Prostak Anna l. 43, Salamon Maria l. 94, Sawicki Stanis³aw l. 82,
Œlusarczyk Miko³aj l. 90, Tutejczyk Piotr l. 55.

luty 2022
Baranowska Kazimiera l. 80, Bia³as Krzysztof l. 47, Borzyñski Edwin
l. 81, Gruszecka Leokadia l. 85, Hyla Irena l. 91, Jasiñska Maria l. l. 89,
Kaleñski Jan l. l. 72, Kasperska Aniela l. 86, Korzeñ Mieczys³aw l. 66,
Krasucka Czes³awa l. 84, Krawczyk Stefania l. 89, Oko³ów Halina l. 84,
Popek Felicja l. 87, Pop³awski Krzysztof l. 56, Radomska-Wojtuszewska
El¿bieta l. 73, Szymañczyk Jerzy l. 67, Workiewicz Olga l. 80.
(na podstawie informacji UM Gubin)
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Wspomnienia

Mój udzia³ w wprowadzeniu stanu
wojennego w Gubinie
Pracuj¹c w Nadleœnictwie Gubin od 1967 roku, od 1974 by³em
funkcjonariuszem Stra¿y Leœnej. W sobotê 12 grudnia 1981 roku skoñczy³em
przeprowadzkê do nowego mieszkania przy ul. Kresowej. Noc z 12 na 13
grudnia by³a pierwsz¹ spêdzon¹ w tym mieszkaniu, si³¹ rzeczy na
nierozpakowanych do koñca tobo³ach i walizkach, i naprêdce przygotowanych
do spania pos³aniach.
Nadleœniczy mimo ¿e wiedzia³ o mojej sytuacji "za³atwi³" mi s³u¿bê w
Komisariacie Miejskim Milicji Obywatelskiej w Gubinie na dzieñ 13 grudnia
gdzie mia³em siê zameldowaæ o godzinie 16:00. Przekaza³ mi to osobiœcie 12
grudnia wieczorem, spotykaj¹c mnie na ulicy. Ja, ze wzglêdów o których mowa
na pocz¹tku, nie bacz¹c na konsekwencje odmówi³em wykonania polecenia.
Musia³em jednak zmieniæ zdanie, kiedy to wczesnym rankiem 13 grudnia
zosta³em alarmowo œci¹gniêty do Komisariatu Miejskiego Milicji
Obywatelskiej (KMMO), gdzie mimo wczesnej pory panowa³ du¿y ruch,
wszêdzie pe³no by³o milicjantów i ormowców. Byli tam te¿ moi koledzy ze
Stra¿y Leœnej. Od nich dowiedzia³em siê o wprowadzeniu w kraju stanu
wojennego, nie bardzo wiedz¹c na czym ma to polegaæ. W czasie gdy
przebywa³em w KMMO odbywa³o siê przyjmowanie w depozyt broni palnej
od osób cywilnych. Przekaza³em i ja swój pistolet s³u¿bowy, s¹dz¹c, ¿e na
tym zakoñczê "wizytê" w komisariacie, wrócê do domu i wezmê siê za
urz¹dzanie mieszkania. Myli³em siê ! Nie wiem na jakiej zasadzie, ale
funkcjonariusze Stra¿y Leœnej (SL) zostali oddelegowani do pe³nienia s³u¿by
w ramach KMMO, s¹dzi³em ¿e mnie to nie dotyczy, poniewa¿ by³em cz³onkiem
zwi¹zku "Solidarnoœæ" (jak i koledzy ze SL) pe³ni¹c funkcjê przewodnicz¹cego
komisji rewizyjnej, wcale siê z tym nie kryj¹c. Nie zwa¿ano na to, a po odprawie
wraz z milicjantem pe³ni³em pierwsz¹ s³u¿bê przy zabezpieczaniu dworca
kolejowego.
W taki sposób - chc¹c, nie chc¹c - od 13 grudnia do 28 grudnia zaliczy³em
10 patroli jako "przyboczny" funkcjonariuszy MO, doraŸnie za³atwiaj¹c pilne
sprawy w nadleœnictwie. Z nowym rokiem 1982 wróci³em do swoich
codziennych obowi¹zków w nadleœnictwie.
Funkcjonariusze MO i cz³onkowie ORMO z którymi w wzmiankowanym
okresie, a tak¿e wczeœniej i póŸniej mia³em stycznoœæ byli ró¿ni, jednak nie
do mnie nale¿y ich ocena, chocia¿ do dzisiaj pamiêtam funkcjonariusza MO,
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który maj¹c s³u¿bê w komisariacie, zatrzymanych po godzinie milicyjnej
doprowadzonych do komisariatu na przywitanie " wali³" piêœci¹ w twarz,
pretekstem mog³o byæ byle s³owo nieopatrznie wypowiedziane przez
zatrzymanego. By³em œwiadkiem takiego zdarzenia. Podobne ci¹gotki mieli
niektórzy cz³onkowie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej.
W trakcie jednego z patroli (nazwiska dowódcy nie pamiêtam) na ulicy 3
Maja zatrzymaliœmy cz³owieka nios¹cego w rêku siekierê o niezabezpieczonym
ostrzu, na widok którego przechodnie usuwali siê (pierzchali) z drogi. Nic w
tym dziwnego, goœæ nale¿a³ do tych lekko trunkowych i nie wiadomo by³o w
jakim móg³ byæ stanie i czego mo¿na siê po nim spodziewaæ. Okaza³ siê byæ
ca³kowicie trzeŸwy, szed³ na fuchê, która mu siê trafi³a przy r¹baniu drwa st¹d siekiera, nie pomyœla³, ¿e mo¿e narobiæ tyle zamieszania. Komicznie
wygl¹da³a scena chowania siekiery, któr¹ próbowa³ w³o¿yæ w ró¿ne miejsca
pod ubranie. Wreszcie uda³o mu siê j¹ schowaæ w nogawkê spodni. Po
odpowiednim pouczeniu, mocno wystraszony nie poszed³ ju¿ na fuchê, a
szybkim krokiem pomaszerowa³ w kierunku domu, pewno pozbyæ siê
nieszczêsnej siekiery i och³on¹æ po spotkaniu z nami. W tym momencie
szczerze mu wspó³czu³em.
Póki co, tyle wygrzeba³em w swojej pamiêci.
A. Leda

Czytelnicy pisz¹ do redakcji ...
Kolega z wojska
W publikacjach gubiñskich na temat Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w
Markosicach rzadko wystêpuje nazwisko Stefana Piêtki, d³ugoletniego jej
cz³onka z ponad 50 -letnim sta¿em, który prawie 50 lat a¿ do œmierci w 2013
roku by³ czynnym wiceprezesem, naczelnikiem. W tym miejscu mam okazjê
sprostowaæ b³¹d jakoby Daniel Zo³oteñko od roku 1998 by³ wiceprezesem,
naczelnikiem, jak mo¿na przeczytaæ w niektórych publikacjach.
Prawdopodobnie zosta³ nim po œmierci Stefana Piêtki w 2013 roku. Z tytu³u
dzia³alnoœci stra¿ackiej Stefan Piêtka zosta³ wyró¿niony wszystkimi medalami
poza widzianymi dla stra¿aków ochotników odznak¹ Honorow¹ " Za zas³ugi
dla województwa zielonogórskiego", odznakami za wys³ugê lat oraz Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi.
Drogi nasze skrzy¿owa³y siê w roku 1960 na Stra¿nicy Wojsk Ochrony
Pogranicza (WOP), gdzie odbywaliœmy s³u¿bê wojskow¹. On, ¿o³nierz drugiego
roku, ja pierwszego, czyli "kot". Mimo tego stosunki miêdzy nami by³y
kole¿eñskie. Stefan mia³ opiniê dobrego ¿o³nierza, czêsto by³em z nim
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wyznaczany do s³u¿by. Trwa³o to do czasu, gdy jako element s³u¿by granicznej,
trasê dojœcia na stanowiska wyznaczono nam drogê Polanowice-Markosice, a
po drodze spotkaliœmy ¿o³nierzy zawodowych, nafciarzy po wyp³acie co póŸniej
skutkowa³o kar¹ dla mnie 5 dni aresztu zwyk³ego, dla Stefana - jako dowódcy
elementu 14 dni œcis³ego, przy czym dodatkow¹ kar¹ dla niego by³o cofniêcie
urlopu na œlub siostry, co bardzo prze¿ywa³. Wspomnê, ¿e dziêki ukaraniu
nas przez dowódcê stra¿nicy uniknêliœmy prokuratora. Karê odbywaliœmy w
pu³ku "pod stacj¹" w tej samej celi. Od tamtego zdarzenia rzadko planowano
nam s³u¿bê w jednym elemencie.
Stefan Piêtka po odbyciu s³u¿by wojskowej w paŸdzierniku 1960 roku o¿eni³
siê w Markosicach z poznan¹ w czasie s³u¿by Wand¹ Pluciñsk¹. Zamieszkali
w Markosicach. Po pewnym czasie objêli gospodarstwo po teœciach - Mariannie
i Antonim Pluciñskich. By³ jednym z lepszych gospodarzy w gminie.
Ma³¿eñstwo Piêtków zaowocowa³o 5. dzieci i 13 wnuków oraz 10 prawnucz¹t.
Wspomnê, i¿ urodzi³ siê 15 grudnia 1938 roku w ¯elaznej pod Warszaw¹. Po
skoñczeniu szko³y do chwili powo³ania do wojska, pomaga³ rodzicom w
gospodarstwie, pracowa³ na budowach Warszawy. Bêd¹c niemal
warszawiakiem zosta³ mieszkañcem Ziemi Gubiñskiej. Zmar³ 26 stycznia
2013 roku, pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Strzegowie.
Pozdrawiam A. Leda

Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej poszukuje ofiarodawcy
maszyny do szycia (koniecznie elektrycznej). Maszyna jest nam niezbêdna
do drobnych napraw krawieckich niektórych eksponatów. Bêdziemy z
serca wdziêczni za taki prezent. Kontakt 68 445 81 62 (10-14).

Szanowni Czytelnicy!
Pamiêtajcie - zanim pozbêdziecie siê przedmiotu (dokumentu,
fotografii, obrazu) z dawnych lat - zadzwoñcie. Telefon 68 455 81 62
czynny dla Pañstwa dyspozycji od poniedzia³ku do pi¹tku. Ponadto,
¿yczliwa dla nas za³oga sklepu "SEBA" ul. 3 Maja 2, w razie potrzeby
pomo¿e Pañstwu w znalezieniu kontaktu z nami.

