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60. numer biuletynu
Wszystko zaczê³o siê ma³o wa¿nie - 15 lat temu. W³aœnie w maju 2008 roku

Stowarzyszenie Przyjació³Ziemi Gubiñskiej wyda³o 1-szy numer
b i u l e t y n u "Gubin i Okolice". Do dnia dzisiejszego

uzbiera³o siê 60 numerów i w³aœnie przed
Pañstwem numer jubileuszowy. Niby 60
numerów to niewiele. Ale jak spojrzeæ inaczej
to ju¿ 15 lat co kwarta³ ukazuje siê kolejny
numer. Gdyby pokazaæ jeszcze kilka cyfr to
mo¿na napisaæ miêdzy innymi, ¿e: pierwsze
22 numery ukaza³y siê w formacie A4
œrednio po 12-20 stron. Od numeru 16
(marzec 2012) ukazujemy siê w formacie
A5 na 80 stronach. Licz¹c od marca 2012
do marca 2023 roku (nr 60) to 44 numery
po 80 stron daje ponad 3500 stron A5
tekstów o naszym mieœcie. Do tego te
pisane wczeœniej, od nr 1 do 15. Razem
- jest siê czym pochwaliæ.

O czym pisaliœmy w pierwszym
numerze? Warto wspomnieæ.

Informacja z pierwszej strony dotyczy oddania do u¿ytku zegara na
Baszcie Ostrowskiej od strony pó³nocnej. Przypomnê. Utracony po wojnie zegar
mechaniczny zast¹pi³ zegar z tarcz¹ identyczn¹ jak jego poprzednik, ale
sterowany radiowo. "Ruszy³" 1 czerwca 2008 o godzinie 10.00 (chodzi ju¿ 15
lat). Ponadto pisaliœmy m.in. o wyborze nowych w³adz SPZG, ustawieniu nowych
tablic informacyjnych o zabytkach, o prezesie za³o¿ycielu SPZG i o pani Irmgard
Schneider mieszkance Guben, która tak¿e nale¿y do SPZG. W rubryce z listami
opublikowano obszern¹ korespondencjê Bronis³awa Kaliciaka zatytu³owan¹
"Jaka jest prawda o Wioœnie nad Nys¹".

Na pierwszego redaktora naczelnego wyznaczono Wies³awa £abêckiego,
którego po kilku numerach zmieni³ prezes Pilaczyñski. Pierwszy sk³ad redakcji
liczy³ kilka osób i byli to oprócz naczelnego i jego zastêpcy: Adek Leda, Krzysztof
Frejer i Daniel G³owiñski. Od pocz¹tku drukowanie biuletynu by³o dzie³em
naczelnego i zastêpcy, format 2xA4 wykonywany na "powojskowej" kopiarce w
nak³adzie zbli¿onym do 100 egz. Na marginesie: kopiarkê ufundowali wczeœniej
¿o³nierzom 5 Dywizji kombatanci z Londynu. S³u¿y³a wojsku i póŸniej
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Stowarzyszeniu. Od numeru 27-go (grudzieñ 2014) zlecono drukowanie biuletynu
drukarni z Bytomia (by³a trzy razy tañsza ni¿ drukarnie na rynku lubuskim).

Biuletyn cieszy³ siê du¿¹ popularnoœci¹, zosta³ wpisany w roczny plan
dzia³ania, a finansowe wsparcie w ramach zadania publicznego samorz¹du
gubiñskiego, pozwala³o na jego regularne ukazywanie siê. Zwiêksza³a siê
grupa spo³eczników tworz¹ca sk³ad redakcji, pojawia³y siê kolejne pomys³y,
a si³¹ i podpor¹ by³ sekretarz SPZG Wies³aw £abêcki. Biuletyn by³ i jest
kwartalnikiem i jak do tej pory udaje siê go tworzyæ dla spo³ecznoœci gubiñskiej
co kwarta³. Nie zdarzy³o siê aby jakikolwiek termin wydania by³ przesuniêty
czy pominiêty. Nawet w najtrudniejszych czasach panowania wirusa covid
19 biuletyn ukazywa³ siê regularnie. I tak jest do dnia dzisiejszego.

Aktualnie biuletyn to ci¹gle ten sam format A5 - 80 stron, nak³ad 180-200
egzemplarzy i dodatkowa wysy³ka na prawie dwieœcie adresów mailowych.
Na stronie Stowarzyszenia WWW.spzg-gubin.pl regularnie pojawiaj¹ siê
komunikaty o edycji kolejnego numeru, tak¿e link wskazuj¹cy gdzie mo¿na
poczytaæ lub pobraæ biuletyn.

Stare problemy odesz³y do lamusa, a jak to bywa w ¿yciu - pojawi³y siê
nowe. Tym razem finansowe. Za us³ugê druku 27-go numeru w 2014 roku
p³aciliœmy trzy razy mniej, ni¿ obecnie. Wydawanie biuletynu to finansowo
tylko koszt druku. Gromadzenie materia³ów z przesz³oœci, dokumentów,
fotografii, pisanie tekstów, sk³ad publikacji do druku, to dzia³ania spo³eczne
wielu ludzi dobrej woli. Wspieraj¹ nas finansowo Czytelnicy przekazuj¹c
dobrowolne datki pieniê¿ne, ratujemy siê przekazem odpisu od podatku,
trwamy z nadziej¹ na przetrwanie najtrudniejszego okresu. Wsparcie
finansowe  w ramach zadania publicznego zatrzyma³o siê - co do wysokoœci
finansowej - na poziome sprzed kilku lat i starcza jedynie na pokrycie czêœci
kosztów wynajmu pomieszczeñ.

Istotna rola biuletynu to przede wszystkim spisywanie historii miasta - tej
sprzed lat, jak i tej dziej¹cej siê wspó³czeœnie. Musimy za wszelk¹ cenê zostawiæ
potomnym wiedzê o mieœcie. I to pomimo k³opotów czynimy ka¿dego dnia.

Wkrótce kolejne posiedzenie kolegium redakcyjnego. Omówimy wydany
numer 60-ty i porozmawiamy o przygotowaniu kolejnego numeru. Oby zdrowie
i szczêœcie dopisywa³o. Wszak czynimy to dla Gubina i jego mieszkañców.

Korzystaj¹c z okazji serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy przyczyniaj¹
siê do wydawania biuletynu "Gubin i Okolice".

Redaktor Naczelny Stefan Pilaczyñski.
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Po raz dziewi¹ty wrêczono nagrodê honorow¹ nazwan¹ "Z³ot¹ Baszt¹".
Fundatorem jest Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Dziewi¹tym
laureatem decyzj¹ Zarz¹du SPZG zosta³ wybrany kierownik Galerii GDK
"Ratusz" Waldemar Pawlikowski.

Przypomnijmy, ¿e ten zaszczytny tytu³ nadawany jest od 2012 roku, a
pierwszymi jej laureatami by³o ma³¿eñstwo Wioletta i Zbigniew Poniatowscy.
"Z³otej Baszty" za dokonania w roku 2020 i 2021, z powodu wirusa, nie
wrêczano, bo i nie odby³o siê Spotkanie Noworoczne SPZG.

Tegoroczny laureat jest absolwentem Wydzia³u Sztuk Piêknych Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu. Od ponad 20 lat prowadzi galeriê "Ratusz".
Jest laureatem wielu konkursów i festiwali w kraju i za jego granicami,
uczestnikiem wielu miêdzynarodowych plenerów malarskich. Dziêki jego
artystycznym dokonaniom (maluje, komponuje, gra i œpiewa), do wielu
mieszkañców nie tylko Gubina dotar³a informacja o piêknym miejscu na
pograniczu zachodnim. W. Pawlikowski wpisany w nurt piosenki autorskiej, stara
siê s³owem i dŸwiêkiem namalowaæ to, czego pêdzlem siê do koñca nie da.

Wyró¿nienia:
Laureat III nagrody Festiwalu Piosenki Innej w Lubawie- 2008, Nagroda

"Z³ota Baszta" dla W. Pawlikowskiego

Od lewej: Urszula Matuszczak, Stanis³aw Bilicz, Urszula Kondracik, Laureat Waldemar
Pawlikowski, burmistrz Bart³omiej Bartczak i Stefan Pilaczyñski.
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ZAKR -u na Spotkaniach M³odych Autorów i Kompozytorów - Myœlibórz 2008,
Laureat I nagrody i nagrody Wojtka Belona na Ogólnopolskiej Turystycznej
Gie³dzie Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porêbie - 2008, Laureat "Z³otej
Pi¹tki" Miêdzynarodowego Festiwalu Bardów - OPPA - Warszawa 2008,
Laureat II nagrody Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej - Œlesin
2009, Laureat I nagrody Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Poetyckiej "O
Z³ote Ko³o M³yñskie" - Stargard Szczeciñski 2009, Laureat II nagrody
Festiwalu Piosenki Poetyckiej "Kwiaty na kamieniach" - Bytom 2009, Laureat
II nagrody £agodnych Spotkañ Muzycznych "Muzyka i Œrodowisko" - Gdañsk
2009, Laureat I nagrody autorskiej im. Jacka Fa³kiewicza na "Spotkaniach z
Poezj¹ Œpiewan¹ i Piosenk¹ Autorsk¹" - Bi³goraj 2009, Laureat III nagrody
45. Studenckiego Festiwalu w Krakowie - Kraków 2009, Wyró¿nienie w
Ogólnopolskim Przegl¹dzie Piosenki Poetyckiej, Turystycznej i Sztuk Ró¿nych
"Wrzosowisko" w Kêdzierzynie KoŸlu 2009, Laureat II nagrody
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona "Niechaj zabrzmi
Bukowina" - Busko Zdrój 2010, Wyró¿nienie na Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenki "Wieczorne nastroje" - Kwidzyn 2010, 2020 Koncert na ¯oliborzu
sierpieñ, Wyró¿nienie na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki "Wieczorne
nastroje".

Nagrodê wrêczy³ obecny na spotkaniu burmistrz Bart³omiej Bartczak.
Ponadto Stowarzyszenie nagrodzi³o laureata dwom profesjonalnymi
sztalugami malarskimi. W spotkaniu wzi¹³ udzia³ tak¿e wicestarosta
kroœnieñski Ryszard Zakrzewski, który za dokonania na rzecz "utrzymania
przy ¿yciu" gubiñskich zabytków nagrodzi³ cz³onka SPZG Tadeusza Rauta.
Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski podziêkowa³ Marianowi Boguszewiczowi za
wieloletnie i bezkosztowe prowadzenie rachunkowoœci i sprawozdawczoœci
Stowarzyszenia.

Przerywnikiem muzycznym by³ wystêp wieloletniego mieszkañca naszego miasta
Stefana Pokrzywiñskiego. To przed laty oficer pe³ni¹cy zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹
w gubiñskim garnizonie. Dziœ wykorzystuje talent jaki kiedyœ posiad³ i przepiêknie
dzieli siê nim podczas ró¿nego rodzaju lokalnych wydarzeñ. Skromnoœæ artysty
jest cech¹ dodatni¹ i dodaj¹c¹ uroku nie tylko jego œpiewaniu, ale tak¿e wzorem z
którego warto skorzystaæ.

Podsumowaniem noworocznego spotkania cz³onków SPZG by³ toast za pomyœlnoœæ
organizacji w nowym roku. Przy okazji, w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê kolejn¹ rocznic¹
urodzin z liczb¹ godn¹ pozazdroszczenia, odœpiewano Zygfrydowi Gwizdalskiemu
150 lat. Prosi³ by nie by³o 200, bo to za d³ugo trzeba czekaæ. (sp)
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Kilka s³ów o doktorze Kunickim
  Dr Tadeusz Kunicki (1896 -

1958) by³ lekarzem w Gubinie  w
latach 1946 - 1958. Przyby³ tu z
rodzin¹ jako repatriant z Podola w
woj. tarnopolskim, w ramach
przymusowej akcji wysiedleñczej.
Pokocha³ to miasto, w którym
przysz³o mu spêdziæ resztê ¿ycia. Z
wielkim oddaniem niós³ pomoc
wszystkim potrzebuj¹cym miesz-
kañcom. Na starym ponie-mieckim
rowerze przemierza³ dziesi¹tki
kilometrów miejskich i wiejskich
dróg, aby dotrzeæ do chorego, o
ka¿dej porze dnia i nocy. Przez
d³ugie miesi¹ce by³ jedynym
lekarzem w mieœcie. Pe³ni³ funkcjê
dyrektora szpitala powiatowego,
kierownika Wydzia³u Zdrowia,
lekarza szkolnego, wojskowego, (w
Gubinie stacjonowa³a jednostka
wojskowa ze stanem 6 tysiêcy
¿o³nierzy), domowego dla
wszystkich rodzin mieszkaj¹cych w
Gubinie i powiecie, oraz w
lecznictwie otwartym w Przychodni Obwodowej. W pracy pomaga³ mu ofiarny
personel medyczny.

Nastêpne lata nie przynios³y znacz¹cej poprawy. Nikt bowiem nie chcia³
wi¹zaæ siê z tym zniszczonym i zapomnianym przez Boga i ludzi miastem na
d³u¿ej. Tylko dr Kunicki osiedli³ siê tu na sta³e - na dobre i z³e. A tych z³ych
chwil by³o sporo. Oprócz pogarszaj¹cego siê stanu zdrowia, doktora mêczy³y
- zwi¹zane z ziemiañskim pochodzeniem i dzia³alnoœci¹ konspiracyjn¹ w czasie
wojny - przes³uchania w miejscowym Urzêdzie Bezpieczeñstwa (UB) do roku
1953 . Wraca³ z przes³uchañ bardzo zdruzgotany ale od razu rzuca³ siê w wir
pracy, której nie by³o koñca. Ci sami funkcjonariusze, którzy przyje¿d¿ali po
niego na nocne przes³uchania, niejednokrotnie w godzinach rannych lub

Alicja Kunicka-Dubowik

Na starym poniemieckim rowerze prze-
mierza³ dziesi¹tki kilometrów miejskich i
wiejskich dróg, aby dotrzeæ do chorego.
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popo³udniowych zabierali go do umieraj¹cych, b¹dŸ ciê¿ko chorych dzieci lub
innych cz³onków ich rodzin.

Warto wspomnieæ o tym, ¿e nie omija³y go wa¿ne momenty historyczne. ¯y³
w burzliwych czasach. By³ s³abego zdrowia po straszliwych przejœciach, gdy
po rewolucji paŸdziernikowej w 1917 r rozpad³a siê carska Rosja, a bandy
bolszewickie grasowa³y po ca³ym kraju, mordowa³y, rabowa³y i wywozi³y na
Sybir wszystkich w³aœcicieli ziemskich.

W 1918 r bolszewicy tak zmasakrowali i pobili m³odego Tadeusz Kunickiego,
¿e ledwo zosta³ odratowany w pobliskim szpitalu wojskowym. Skutki tego
pobicia da³y znaæ o sobie ju¿ w 1934 r. Gdy wybuch³a wojna w 1939 r. dzia³a³
w podziemiu   okrêgu lwowskiego, w oddziale partyzanckim na kielecczyŸnie
i tam odniós³ powa¿n¹ ranê g³owy, która spowodowa³a. ¿e stan jego zdrowia
pogarsza³ siê z roku na rok. Po ucieczce z niewoli w 1942 r. wróci³ do rodzinnej
miejscowoœci, ale jego dom rodzinny znikn¹³ z powierzchni ziemi - zosta³
spalony. Zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Waleri¹ Dubiñsk¹ - mia³ z ni¹ czworo
dzieci.

Z powodu narastaj¹cych wœród Ukraiñców nastrojów nacjonalistycznych
musia³ wyjechaæ. Na piechotê, z ciê¿arn¹ ¿on¹, uciekli przed  banderowcami.
Przeszli 13 km, a dalej poci¹giem na kielecczyznê do Iwanisk, schronili siê
na probostwie w schronie, w lochu, potem przeszli przez Wis³ê i trafili na
banderowców, którzy wsadzili ich do, "piekielnej i straszliwej nory
banderowskiej". Cudem uniknêli œmierci. Po powrocie do rodzinnej
miejscowoœci urodzi³ siê synek, który zmar³ po 2 tygodniach.

We wspomnieniach doktora Kunickiego czytamy: "Radoœæ ¿ycia, mi³oœæ
ojcowizny, przywi¹zanie do ziemi wraz z jej b³ogos³awieñstwami ominê³y nas
tam Polaków, bo jeno strach nocny - cowieczorne mordy, egzekucje,
niespodziane napady, rewizje, zabójstwa no - biblijny strach nocny niepojêty
i widmo makabry, zw³ok polskich, krwi lackiej, mêczeñstwa niewys³owionego,
spe³nianego przez bliŸnich Kainów na jednej ziemi zrodzonych, na naszych
krewniakach, rodakach zbrodnie ci¹g³e, straszne, wo³aj¹ce o pomstê do niebios,
a nie pomszczone ani wtedy ani potem. Brutalne odebranie ostatniej pociechy
moralnej - bo religii i obrzêdów, prawie te¿ ogo³ocenie z jakiejkolwiek  rozrady
nas Polaków. Strzelano na obchodach obrzêdowych pogrzebów, mordowano
kap³ana kresowego i listami zagra¿ano ci¹g dalszy egzekucji na Lachach i
realizowano one pogró¿ki, bo topiono w martyrologii mœciwej, wbijano
gwoŸdzie, przebodzano rêce, nogi, palono ¿ywcem jestestwa nasze, parzono,
duszono, wleczono po szlakach stacji krzy¿owej naszej lackiej specyficznej.

Mo³ojcy wypêdzili z serc, z mózgów cieñ przywi¹zania do Kresów rozwiali
tê prami³oœæ lack¹ do mogi³ kresowych, do ziemi."
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 W pamiêci ludzi, którzy go znali, pozosta³ dr Tadeusz Kunicki jako osoba
niezwykle ¿yczliwa, patrz¹ca na ka¿dego cz³owieka z wielk¹ sympati¹.
Optymizm i wiara w Boga pomog³y mu przetrwaæ okresy niepomyœlne, których
w jego ¿yciu nie brakowa³o. Jego lekarska moralnoœæ wyp³ywa³a z przekonania
i¿ dobroæ jednego cz³owieka jest Ÿród³em dobroci u innych. Ho³dowa³ bowiem
w ¿yciu czterem zasadom: dobru, szczêœciu piêknu i prawdzie.

Nadrzêdnym celem w ¿yciu dra. Kunickiego by³o niesienie autentycznej,
bezinteresownej pomocy lekarskiej i czysto ludzkiej osobom potrzebuj¹cym
wsparcia, bez wzglêdu na ich stan posiadania, narodowoœæ czy przekonania.
Nierzadko œwiadom ubóstwa swoich pacjentów wypisywa³ recepty i do³¹cza³
pieni¹dze na wykupienie lekarstw.

Zachowa³o siê du¿o wspomnieñ, listów i opowiadañ o doktorze Kunickim.
Bardzo du¿o osób, które mieszka³y kiedyœ w Gubinie, z wielk¹ ¿yczliwoœci¹

wypowiada siê o doktorze Tadeuszu Kunickim. Jest to ju¿ nowe pokolenie,
które o doktorze s³ysza³o tylko z opowieœci rodzinnych.

Cytaty
“Z radoœci¹ i rozrzewnieniem ujrza³am artyku³ o doktorze Kunickim. Piszê

z rozrzewnieniem bo mieszka³am w Gubinie i zna³am doktora Kunickiego.
Zreszt¹ kto go nie zna³. Ka¿dy mieszkaniec Gubina i okolic wiedzia³, kto to
jest dr Kunicki, nawet ma³e dzieci. By³ to cz³owiek takiego pokroju, którego
nie spotyka siê na co dzieñ. Z radoœci¹ czyta³am ten artyku³ bo z Gubinem i
osob¹ dra. Kunickiego wi¹¿e mi siê wiele wspomnieñ. Temu cz³owiekowi nale¿y
siê pamiêæ o nim i dlatego cieszê siê, ¿e znaleŸli siê ludzie, którzy w tak
piêkny sposób uczcili jego imiê”.

“Piszê to co widzia³am i s³ysza³am, aby daæ obraz pe³niejszy tej postaci.
Codziennie rano, zanim przyszed³ do przychodni by³ na Mszy œw., przystêpowa³
do Komunii œw. i modli³ siê przed obrazem Matki Boskiej. Co niedzielê na
Mszy œw. o 9-tej rano by³a ca³a rodzina Kunickich, czworo dzieci i rodzice.
Ludzie przez szacunek pozostawiali miejsce w pierwszej ³awce”.

“Dr Kunicki by³ bardzo troskliwym ojcem i bardzo dba³ o rodzinê. Nie
tylko by³ niezwyk³ym lekarzem, ale te¿ niezwyk³ym cz³owiekiem. W jego
towarzystwie chcia³o siê byæ, odnosi³o siê wra¿enie jakby by³ dla ka¿dego
cz³onkiem rodziny. Jeden z pacjentów, mieszkaniec wioski odleg³ej od Gubina
13 km opowiada³, ¿e gdy by³ chory, to o pierwszej w nocy dr Kunicki przyjecha³
do niego na rowerze, aby sprawdziæ jak siê czuje. To nie by³ odosobniony
przypadek. Za wizyty w domu nie bra³ dos³ownie nic.

Nie mia³ samochodu, jeŸdzi³ wszêdzie rowerem. Co dzieñ na ulicach widaæ
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by³o postaæ o wychudzonej, poczernia³ej od s³oñca twarzy w znoszonym ubraniu
i z wys³u¿onym rowerem.

Ostatnie pó³ roku przed œmierci¹, po kilkukrotnej operacji, z zabanda¿owan¹
g³ow¹, sam na zwolnieniu chorobowym, bez przerwy leczy³ ludzi nawet id¹c
z rowerem po ulicach Gubina. Wpada³ co jakiœ czas do przychodni aby za³atwiæ
tam czekaj¹cych pacjentów, albo wsiada³ do karetki pogotowia i jeŸdzi³ w
teren po to by leczyæ chorych, którzy go potrzebowali. A potrzebny by³ bardzo".

Wanda Zempliñska

28 maja 1958 roku zmar³ najwspanialszy cz³owiek Gubina - lekarz dr Tadeusz
Kunicki.

Rok przed œmierci¹ w 1957 r.  Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w dowód
uznania za ofiarna pracê w dziedzinie zdrowia przyzna³o dr. Kunickiemu Krzy¿
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Poœmiertnie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w dowód pamiêci na
nadzwyczajnej sesji jednomyœlnie podjê³a uchwa³ê o przemianowaniu ulicy Wiejskiej
(przy której mieszka³ dr Kunicki) na ulicê dra Tadeusza Kunickiego.

Wojewoda  Zielonogórski 5 kwietnia 1986 r. nada³ nowo wybudowanej Przychodni
Rejonowej w Gubinie nazwê imienia dra Tadeusza Kunickiego. W holu przychodni
wmurowano tablicê z wizerunkiem Patrona oraz cytatem jego autorstwa.

Pogrzeb dr. Tadeusza  Kunickiego zorganizowa³a Miejska Rada Narodowa. Na
cmentarzu by³y ogromne t³umy, przyjecha³ ca³y powiat gubiñski i miasto Gubin.
Wszyscy chcieli go po¿egnaæ i okazaæ wdziêcznoœæ.

W 60 rocznicê œmierci dr. Tadeusza Kunickiego, 28 maja 2018 r. Stowarzyszenie
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej pod  przewodnictwem prezesa panaStefana Pilaczyñskiego
zorganizowa³o piêkn¹ uroczystoœæ, wystawê w Galerii GDK "Ratusz" oraz spotkanie
przy grobie na Cmentarzu Komunalnym z przewodnicz¹cym Rady Miejskiej panem
Edwardem Patkiem, a po oficjalnej uroczystoœci z Burmistrzem panem Bart³omiejem
Bartczakiem.

Jestem bardzo wzruszona faktem, ¿e Prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej Stefan Pilaczyñski zaproponowa³ postawienie pomnika upamiêtniaj¹cego
postaæ dr. Tadeusza Kunickiego na gubiñskim Cmentarzu Komunalnym.

Po tylu latach od œmierci mojego Ojca wci¹¿ ¿yje pamiêæ o Nim ju¿ w nastêpnych
pokoleniach. Pozosta³ przede wszystkim w pamiêci ludzi którzy Go znali i przekazali
swoim dzieciom jako osobê niezwykle ¿yczliw¹, kochaj¹c¹ ludzi, nios¹c¹ pomoc
medyczn¹ i finansow¹ ka¿demu, kto jej potrzebowa³, bez wzglêdu na stan posiadania,
narodowoœæ i przekonania.

Jest to osobowoœæ godna naœladowania.                                       28.11.2022r
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Urodzi³a siê 27 czerwca 1932
roku w Rykach ko³o Warszawy.
W 1938 roku rodzice
przeprowadzili siê do
Warszawy. Tam rozpoczê³a
naukê w szkole podstawowej. W
czasie Powstania
Warszawskiego mieszka³a z
dziadkiem poniewa¿ ojciec i
brat brali udzia³ w tym
powstaniu, a matkê zaskoczy³a
akcja zbrojna pierwszym dniu
jego wybuchu i mia³a odciêt¹
drogê powrotu do mieszkania.
D³ugo by jeszcze opowiadaæ o
prze¿yciach dwunastolatki w
czasach okupacji, która zg³osi³a
siê  do pomocy pielêgniarce w

szpitalu polowym zorganizowanym w piwnicy oficyny jej domu.
Ojciec wróci³ w czerwcu 1945 roku, pracowa³ w Warszawie ale zosta³

przeniesiony s³u¿bowo do Szczecina. Tam Barbara ukoñczy³a szko³ê
podstawow¹ i gimnazjum. Rozpoczê³a studia na Wydziale Lekarskim w
Pomorskiej Akademii Medycznej w 1951 roku. W 1953 roku wraz z rodzin¹
przeprowadzi³a siê do Gdañska gdzie kontynuowa³a studia w Gdañskiej
Akademii Medycznej.  Absolutorium i dyplom lekarza uzyska³a w 1956 r.
bez prawa wykonywanie zawodu. Takie prawo uzyskiwa³o siê po odbyciu sta¿u
podyplomowego. W czerwcu 1957 r. ukoñczy³a ten sta¿. Poszukiwanie pracy
wi¹za³o siê z mo¿liwoœci¹ robienia specjalizacji w pediatrii i co równie¿  wa¿ne
z uzyskaniem mieszkania. Tak¹ ofertê  przedstawi³ Wojewódzki Wydzia³
Zdrowia w Zielonej Górze. Praca w Gubinie z zaleceniem zorganizowania w
Szpitalu Powiatowym oddzia³u dzieciêcego oraz opieki pediatrycznej na terenie
powiatu. Zadanie zosta³o podjête, choæ obietnice Wydzia³u Zdrowia nie w pe³ni
spe³ni³y siê, g³ównie mieszkaniowe. Dr Barbara Horyniecka-Gwizdalska swoje
zadanie wykona³a wzorowo.

Lekarz medycyny Barbara
Horyniecka-Gwizdalska

Zygfryd Gwizdalski
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Oddzia³ dzieciêcy rozpocz¹³ dzia³alnoœæ 1 marca 1958 r., zosta³a pe³ni¹c¹
obowi¹zki ordynatora, a potem z konkursu ordynatorem. Funkcjê tê pe³ni³a
do kwietnia 1974. W tym czasie specjalizacje pod jej kierunkiem uzyska³o 6
lekarzy. Wspomnieæ nale¿y, ¿e od 1 listopada 1957 r. do marca 1959 r. by³a
kierownikiem Pogotowia Ratunkowego w Gubinie.

Po wygranym konkursie na ordynatora oddzia³u dzieciêcego w Pas³êku tam
przenios³a siê. Po dwóch latach równie¿ z konkursu zostaje ordynatorem
oddzia³u dzieciêcego w Wojewódzkim Szpitalu w Elbl¹gu i pracuje tam  a¿ do
emerytury, do 1998 r. By³a równie¿  dyrektorem Wojewódzkiego Oœrodka Matki
i Dziecka w Elbl¹gu. Zwi¹zek ma³¿eñski zawar³a w 1956 r. z koleg¹ ze studiów.
W lipcu 1957 urodzi³a córkê Joannê, a w styczniu 1959 córkê El¿bietê.

Ze wzglêdu na stan zdrowia, ju¿ jako emerytka, przenios³a siê do córki, do
Gdañska. Zmar³a  3 lutego 2023,  pochowana na Cmentarzu Garnizonowym
w Gdañsku.

Kiedyœ w Gubinie ...

Lata 60-te. Pochód 1 Majowy na ulicach Gubina.
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Czes³aw Fiedorowicz

To przejœcie graniczne, jest typowym przyk³adem inwestycji zrealizowanej
przez oddolny nacisk grupy mieszkañców walcz¹cych o poprawê rozwi¹zañ
komunikacyjnych.

Od chwili objêcia funkcji burmistrza Gubina w 1990 roku, mieszkañcy
Gubina z ulicy Wyspiañskiego (dziœ nie pamiêtam ju¿ nazwisk) regularnie
przychodzili do Urzêdu Miasta, by zaprotestowaæ przeciw ci¹gn¹cym siê
kolejkom aut, szczególnie TIR-ów od koszar, albo i dalej a¿ do przejœcia
granicznego na ulicy Chopina. Bo niestety wówczas nie tylko auta osobowe
ale i wszystkie TIRy przekracza³y granicê w mieœcie. Tam odbywa³y siê
d³ugotrwale odprawy w firmach spedycyjnych i kontrole, a liczba 16 tysiêcy
samochodów dziennie na przejœciu granicznym nie by³a rzadkoœci¹. Na
pocz¹tku lat 90-tych ¿ycie miasta przez niekoñcz¹ce siê kolejki aut do przejœcia
by³o sparali¿owane, dostrzega³ to ka¿dy, a szczególnie burmistrz, doje¿d¿aj¹cy
do Gubina ka¿dego dnia z Zielonej Góry, wtedy jeszcze ulic¹ Waszkiewicza, a

Przejœcie graniczne Gubinek w
Sêkowicach

Przejœcie graniczne Gubinek w Sêkowicach.
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dziœ Kresow¹. Kolejki zaczyna³y siê co najmniej od "Bala" (skrzy¿owanie
Kresowej z ul. Doln¹ w Komorowie - dop. red.) . Dla rady miast pierwszej
kadencji by³ to jeden z priorytetów. Pewnie w stenogramach z sesji zapisanych
jest wiele stron wypowiedzi radnych na ten temat. Dociekliwi badacze
przesz³oœci mog¹ odnaleŸæ interpelacje radnych, ich pytania, by dociec kto
najbardziej o to walczy³.

Musia³em szukaæ rozwi¹zania. Znalaz³em dwa. Pierwszym by³ ju¿ opisany
parking dla samochodów TIR przy stacji paliw Hortex, do powstania którego
przekona³em braci Horoszkiewiczów: Edwarda i Andrzeja. A drugim pomys³em
by³o przysz³e przejœcie Gubinek i obwodnica Gubina.

Ten mój pomys³ na parking u Horoszkiewiczów, utworzony o dziwo przy ich
sprzeciwie, by³ niespotykanym rozwi¹zaniem, bo nigdzie na polskich granicach
nie by³o podobnego. Bez pomocy dyrektora Antoniego Klimka z Urzêdu
Wojewódzkiego w Zielonej Górze, nigdy by nie powsta³. W 1990 by³em krótko
jego szefem i ta znajomoœæ pomog³a w realizacji zadania, oznakowania
³ami¹cego prawo o ruchu drogowym ale skutecznie porz¹dkuj¹cego ruch na
ci¹gu drogowym do przejœcia.

Oczywiœcie moim marzeniem by³a budowa nowego przejœcia dla ruchu
tranzytowego poza miastem i ewentualna obwodnica miasta.

Pos³owanie w Sejmie RP od 1993 roku i od tego¿ roku funkcja prezesa
Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" by³o dla tego pomys³u przes¹dzaj¹ce.

Euroregion wykreowa³ potrzebê nowego mostu na Nysie £u¿yckiej, a ja,
jako pose³ przekona³em ówczesnego Wojewodê Zielonogórskiego, prof. Marina
Eckerta do wsparcia tej inicjatywy. Nastêpnie rozpocz¹³em dzia³ania by na
wszystkie sposoby przekonaæ "Warszawê". Tu by³y potrzebne podwójne
dzia³ania. Najpierw wpisanie na listê polskich priorytetów nowego przejœcia
granicznego na Nysie, uzyskanie pozytywnej opinii Polsko-Niemieckiej
Komisji Miêdzyrz¹dowej ds. Wspó³pracy Regionalnej i Przygranicznej (by³em
i nadal jestem jej jedynym cz³onkiem, nieprzerwanie od powstania w 1991
roku a¿ do dziœ), nastêpnie przekonanie resortu odpowiedzialnego za drogi i
komunikacjê do przygotowania umowy miêdzy Polsk¹, a Niemcami o budowie
nowego mostu, dróg dojazdowych i przejœcia granicznego.

Wielkim zwolennikiem tego rozwi¹zania komunikacyjnego by³ Olgierd
Miadzielec zielonogórskiego oddzia³u Dyrekcji Okrêgowej Dróg Publicznych.
Olgierd Miadzielec by³ absolwentem tego samego Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Gubinie, które ja ukoñczy³em w 1977 roku. Spotkanie na zjeŸdzie
absolwentów w Gubinie w 1995 roku z okazji nadania imienia Boles³awa
Chrobrego i 50 lat istnienia szko³y, bardzo pog³êbi³o nasze relacje i zbudowa³o
porozumienie nie tylko w kole¿eñskiej sferze wspomnieñ ale i wspólnych
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przedsiêwziêæ.
Dyrektor Miadzielec natychmiast przyst¹pi³ do prac koncepcyjno-

projektowych, planuj¹c obwodnicê Gubina i oczywiœcie przejœcie graniczne.
Musieliœmy rozstrzygn¹æ wspólnie z ministerstwem w którym miejscu zostanie
ulokowany most graniczny. By³y trzy wskazania. Pierwszym, naj-
korzystniejszym dla ministerstwa by³ ¯ytowañ i nowa droga przez las. Ten
wariant wydawa³ siê najtañszym. Jeszcze wtedy nie by³o decyzji o
finansowaniu inwestycji, choæ wiadomym Ÿród³em mia³ byæ fundusz Pharre
CBC, finansuj¹cy transgraniczne projekty polsko-niemieckie. Ten wariant
by³ ma³o korzystny dla Gubina, bo tu¿ przed wjazdem do miasta, mia³a byæ
droga w kierunku Drzeñska Wlk., a dalej do ¯ytowania, po istniej¹cej do dziœ
drodze leœnej. Rozwi¹zanie to zablokowa³o wojsko, uznaj¹c wtedy, ¿e Gubin
zawsze pozostanie garnizonem, a droga mia³a przebiegaæ tu¿ przy tak zwanej
"prochowni" (tu¿ za p³otem stacji pomp, dziœ nazywanej stacj¹ uzdatniania
wody) czyli sk³adzie amunicji na potrzeby jednostek stacjonuj¹cych w Gubinie.

W Urzêdzie Miasta pewnie pozosta³a korespondencja w tej sprawie i mo¿na
znaleŸæ nazwiska tych mundurowych, œwiadcz¹ce o wyobraŸni zarz¹dzaj¹cych
wojskiem i ich strategicznej wyobraŸni. A przecie¿ rz¹d SLD-PSL ju¿ wkrótce,
w latach 1996-1997, rozpocz¹³ wyprowadzania wojska z Gubina…

Pomys³ wariantu "¿ytowañskiego" upad³ i rozpoczêliœmy wizytacjê nowych
miejsc na przejœcie graniczne na Nysie £u¿yckiej. Kolejnym by³ Gubinek.
Tam do dziœ s¹ przyczó³ki mostu, który w planach militarnych Uk³adu
Warszawskiego mia³ swoj¹ strategiczn¹ pozycjê. Uk³ad przesta³ istnieæ, a
Polska zg³osi³a akcesjê do NATO. To by³ dla naszego resortu bardzo frapuj¹cy
pomys³, bo w³aœciwie gotowa droga dojazdowa, jeœli obwodnica miasta - to
relatywnie krótka. Polska strona ten wariant skwapliwie zaakceptowa³a i
tak powsta³a koncepcja przejœcia granicznego Gubinek. Wielu
zainteresowanym wydawa³o siê , ¿e kwestie lokalizacji mamy ju¿ przyjêt¹,
stworzono dokumenty na szczeblu centralnym, dla Warszawy brzmia³o to
dobrze, bo skoro inicjatywa przejœcia pochodzi³a od burmistrza Gubina,
wiadomo gdzie le¿y Gubin to przejœcie w okolicy wsi Gubinek, bêdzie te¿
³atwe do znalezienia na mapie. Pamiêtajmy, ¿e dziœ znany ka¿demu kierowcy
system GPS, dopiero w 1995 roku zacz¹³ byæ powszechnie testowany w œwiecie,
bo wtedy uzyska³ pe³n¹ sprawnoœæ operacyjn¹. W dokumentach DODP, w
Urzêdzie Wojewódzkim i w ministerstwie transportu zapisano Gubinek. Takie
te¿ by³y tytu³y wniosków o dofinansowanie budowy przejœcia granicznego i
obwodnicy ze œrodków na wspó³pracê polsko-niemieck¹ Phace CBC.

Pierwszy mia³ tytu³ : Budowa przejœcia granicznego w Gubinku z obwodnic¹
Gubina  na kwotê 7 800 000 euro, a drugi Modernizacja dróg krajowych nr
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274 i 275 stanowi¹cych dojazd do przejœcia granicznego w Gubinku na kwotê
9 700 000 euro. Formalnie oba zadania by³y przypisane do dwóch ró¿nych
transz pomocy przedakcesyjnej. Pierwszy do Phare CBC' 94, a drugi do Phare
CBC'95.

Trzeba przypomnieæ przy tej okazji, ¿e wówczas w UE walut¹ by³o ECU (od
Euroean Currency Unit czyli Europejski System Monetarny) . Od 1 stycznia
1999 ECU zosta³o zamienione na EURO w relacji 1 ECU = 1 EUR. Choæ
formalnie banknoty i monety EURO wesz³y do obiegu dopiero 1.01. 2002 roku.

Poniewa¿ œrodki na budowê przejœcia i uk³adu drogowego przekaza³a Unia
Europejska w ramach przedakcesyjnej i bezzwrotnej pomocy dla Polski to
u¿ycie w tytule projektów "Gubinek" przes¹dzi³o o nazwie przejœcia
granicznego, mimo jego ostatecznej lokalizacji na po³udnie od Sêkowic, czyli
nawet nie od strony Gubinka, a kolejnej wioski na pó³noc od Sêkowic.

Warto na chwilê przeœledziæ proces dochodzenia do decyzji finansowej na te
dwa zadania zwi¹zane z Gubinkiem.

W Polsce utworzono w ramach ministerstwa spraw wewnêtrznych,
instytucjê o doœæ dziwnej nazwie W³adza Wdra¿aj¹ca Program Wspó³pracy
Przygranicznej Phare (WWPWP), której szefem by³ Ryszard Grabowski.
W³adza Wdra¿aj¹ca (bo takiego skrótu wtedy u¿ywaliœmy), powo³a³a
kilkunastoosobowe gremium decyzyjne, (dziœ ma to nazwê komitetu
monitoruj¹cego), reprezentuj¹ce 4 województwa szczeciñskie, gorzowskie,
zielonogórskie i jeleniogórskie.  Ten komitet podejmowa³ decyzje o przyznaniu
œrodków finansowych. Jako prezes Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" i pose³
zasiada³em w tym gremium od chwili powstania przez kilkanaœcie lat.

Nie ukrywam, ¿e mia³em istotny wp³yw na decyzje finansowe ale warunkiem
powodzenia by³o dru¿ynowe zgranie. Wielkiego wsparcia udziela³ wojewoda
zielonogórski prof. Marian Eckert, a w Urzêdzie Wojewódzkim dyrektor
wydzia³u infrastruktury wspomniany Antoni Klimek, no i bardzo w
przygotowanie tych wniosków zaanga¿owa³ siê "gubiñski" Olgierd Miadzielec
z niezwykle kompetentn¹ kadr¹ Dyrekcji Okrêgowej Dróg Publicznych.

Na posiedzeniu komitetu zespó³ zielonogórski by³ najbardziej zgrany. Urz¹d
Wojewódzki reprezentowa³ wicewojewoda z PSL Jan Suchowacki . My z
Olgierdem Miadzielcem wszystko wczeœniej solidnie przygotowaliœmy, a
wicewojewoda mia³ tylko potwierdziæ, ¿e dokumentacja i podmioty s¹ gotowe
do realizacji zadañ. Co tez by³o zgodne z prawd¹. Nie by³o wtedy udziwnionej
"badziewnej" punktacji, która dziœ daje pole manipulacji przy ocenie projektów.
Wszystkie wnioski projektowe by³y rzetelnie omawiane, a decyzje zapada³y
drog¹ konsensusu. Wtedy odnieœliœmy niespotykane na skalê ogólnopolsk¹
sukcesy pozyskania œrodków unijnych bo uzyskane kwoty by³y porównywalne
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z ca³ym bud¿etem miasta Gubina. Z puli œrodków Phare CBC'94 i Phare
CBC'95 uzyskaliœmy 17, 5 mln euro na Gubinek i uk³ad drogowy do przejœcia
oraz 3,3 mln na s³ynn¹ oczyszczalniê œcieków w Gubinie. Na marginesie; ze
smutkiem przeczyta³em wydawnictwo gubiñskie z okazji 20-lecia polsko-
niemieckiej oczyszczalni Gubin-Guben w której kompletnie pominiêto
podstawowe informacje i fakty historyczne jej powstania. A przecie¿ wystarczy
tylko prawdê pisaæ …

Czyli w tamtych latach Gubin na budowê kluczowej infrastruktury dla
miasta uzyska³ rekordow¹ pomoc unijn¹ jakiej ju¿ chyba nigdy nie uzyska.

Teraz muszê wyjaœniæ jak dosz³o do ulokowania przejœcia "Gubinek" w
Sêkowinach.

Kiedy gotowa by³a idea budowy mostu i przejœcia granicznego w Gubinku,
niemiecka strona i wójt gminy Gubin Edward Aksamitowski wyrazili swój
sprzeciw. Jakie¿ to by³o zdziwienie w Warszawie, ¿e planowane przejœcie
graniczne Gubinek jest na terenie innej gminy ni¿ miasto Gubin. Dzwoni³ do
mnie wówczas wiceminister transportu by wyjaœniæ nieporozumienie. Bo
przecie¿ potrzebne by³y uzgodnienia w dwóch planach zagospodarowania
miasta Gubina i gminy Gubin. To oczywiœcie by³o jeszcze przed decyzjami o
przyznaniu œrodków finansowych przez W³adzê Wdra¿aj¹c¹.

Edward Aksamitowski wskaza³ na Sêkowice. Nie chcê dochodziæ dlaczego
akurat w tym miejscu, ale potrzebne by³y natychmiastowe decyzje, bo DODP
planowa³o ju¿ obwodnicê, miasto Gubin zmieni³o swój plan zagospodarowania,
wojsko tym razem nie zg³osi³o sprzeciwu ale wymusi³o budowê wiaduktu na
drogê czo³gow¹ (zosta³ zbudowany i istnieje do dziœ), przecie¿ wojsko nigdy
mia³o Gubina nie opuœciæ zgodnie z dalekosiê¿nymi planami militarnymi…

Gmina wiejska Gubin wskaza³a stanowczo to miejsce. Uczciwie muszê te¿
napisaæ, ¿e swój sprzeciw dla tej lokalizacji wyrazi³a nagle strona niemiecka,
która uzna³a, ¿e to jest za blisko ich strefy przemys³owej, a ponadto "zapali³a
siê im lampka" zaplanowania przy okazji obwodnicy Guben i budowy nowej
drogi od przejœcia do Cottbus. Zatem miejsce za wsi¹ Schlagsdorf by³o dla
nich znacznie korzystniejsze. Generalnie moja inicjatywa nowego przejœcia
granicznego i mostu na Nysie £u¿yckiej by³a kluczowym argumentem.

Nigdy nie analizowa³em przebiegu obwodnicy Gubina i obwodnicy Sêkowic
i terenu przejœcia Gubinek w Sêkowicach pod k¹tem by³ych w³aœcicieli gruntów
na których wybudowano drogi i infrastrukturê przejœcia. Wiem na pewno, ¿e
sprytny polski prawnik, którego nazwisko jest znane w Dyrekcji Dróg w
Zielonej Górze, a nawet w dzisiejszej GDDKiA mia³ z jakiegoœ Ÿród³a wiedzê
o centralnych inwestycjach drogowych, skwapliwie odkupi³ za bezcen od
wiêkszoœci rolników, w³aœcicieli grunty na których zosta³a zbudowana
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obwodnica i przejœcie Gubinek. Potem sam ¿¹da³ od Dyrekcji Okrêgowej Dróg
Publicznych zap³aty za grunty z przebitk¹ 700 razy wy¿sz¹ od ceny rynkowej.
Procesy s¹dowe z tym prawnikiem trwaj¹ chyba do dziœ. PóŸniej wesz³a
specustawa, która uregulowa³a wartoœæ nieruchomoœci pod inwestycje
strategiczne.

Ze smutkiem muszê napisaæ, ¿e prawie nikt mi nie wierzy³, ¿e ta obwodnica,
nowe przejœcie graniczne i pieni¹dze na te zadania s¹ mo¿liwe. Powtarzano,
¿e to czêœæ kampanii polityka Fiedorowicza, który obiecuje przys³owiowe
"gruszki na wierzbie". Pamiêtam, jak kiedyœ do mnie, burmistrza Gubina,
przyszed³ rolnik mieszkaniec gminy Gubin, który nie sprzeda³ cwaniakowi
prawnikowi ziemi, tylko dosta³ godziw¹ cenê od DODP. Bardzo siê wzbogaci³
i chcia³ na staroœæ za ta kwotê kupiæ mieszkanie w Gubinie na Kosynierów.
Nie sprzeda³, bo uwierzy³ burmistrzowi, tak wtedy mówi³.

Z uœmiechem wracam do tamtych lat, bo nawet Andrzej i Edek
Horoszkiewiczowie nie uwierzyli w nowe przejœcie i obwodnicê, a Stefan
Chlebny za³o¿y³ siê ze mn¹ o skrzynkê alkoholu, ¿e mi siê to nie uda. Potem
kombinowa³, ¿e to by³a tylko butelka. Ale tê butelkê w siedzibie PTTK
postawi³.

Kiedy ju¿ by³o uzgodnione miejsce budowy przejœcia w Sêkowinach,
wskazane przez wójta Aksamitowskiego, wojewoda prof. Marian Eckert
poinformowa³ mnie o istotnych problemach geologicznych. Wszystko
przebiega³o w takim tempie, ¿e nie zbadano pod³o¿a wskazanego miejsca.
Okaza³o siê, ¿e na czêœci tego terenu jest kurzawka czy te¿ inne niedogodnoœci
geologiczne.

Mia³ ogromne obawy co do zasadnoœci lokalizacji i decyzji pozwolenia na
budowê, bo to siê wi¹za³o ze wzrostem kosztów.

Zwo³a³ naradê z udzia³em wszystkich pos³ów i senatorów województwa
zielonogórskiego. Nie by³o wszystkich, ale te¿ nikt poza mn¹ nie mia³ wiedzy
o tym przedsiêwziêciu. Wojewodzie chodzi³o o to by jakieœ gremium, nazwijmy
je publicznym albo politycznym, zaakceptowa³o tê kluczow¹ inwestycjê w
województwie. Tylko ja z pos³ów by³em wtajemniczony w rzeczywiste problemy.
To by³y inne czasy, bo wojewoda by³ z SLD, a ja pos³em z opozycyjnej Unii
Wolnoœci ale w merytorycznych sprawach pragmatycznie osi¹galiœmy idealne
porozumienie. Najwa¿niejsza by³a sprawa.

Ta inwestycja dla Zielonogórskiego by³a swoistym oknem na Niemcy,
Brandenburgiê przez Nysê £u¿yck¹.

Wojewoda wskaza³ dwie lokalizacje ale przedstawi³ argumenty
przes¹dzaj¹ce za t¹ która zosta³a ostatecznie wybrana. O tych problemach z
gruntem nic nie wspomnia³. Formalnie zebrani pos³owie zaakceptowali na
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tym zebraniu tê lokalizacjê i mniemam, ¿e dokument ten zosta³ do³¹czony do
teczek opisuj¹cych przygotowanie inwestycji przejœcia granicznego Gubinek.
Bo choæ wówczas wskazywa³ wojewoda lokalizacjê przejœcia w okolicy Sêkowic
to nazwa Gubinek nie budzi³a w¹tpliwoœci.

Oczywiœcie przy okazji tej inwestycji pojawi³y siê problemy z jej realizacj¹.
Potrzebne by³y dodatkowe œrodki, bo koszty wzros³y, a to niemieckie s³u¿by
graniczne za¿¹da³y bardzo rozbudowanej infrastruktury kubaturowej, bo
trzeba by³o ponieœæ dodatkowe koszty prac przygotowawczych. I znów na mnie
spad³o zadanie pozyskanie milionów z bud¿etu pañstwa ju¿ w  rz¹dzie AWS-
UW. Nie by³o ³atwo.

Ogromne problemy z wykonawcami. Przejœcie Gubinek by³o przedmiotem
mojej troski przez dwie kadencje sejmu. Setki dni, otwieranie zamkniêtych
drzwi, niezwyk³e poœwiêcenie. Niemal wiêksze ni¿ przy oczyszczalni. Przejœcie
graniczne Gubinek oddano do u¿ytku dopiero 6 kwietnia 2003 roku. Wówczas
ponownie rz¹dzi³o SLD. S³owem, podczas otwarcia, nie powiedziano o moim
heroicznym zaanga¿owaniu. Tak jakby powsta³o bez mojego zaanga¿owania.
S³owem nie podziêkowano wicewojewodzie lubuskiemu Wojciechowi
Woropajowi , który z ramienia Urzêdu Wojewódzkiego w Zielonej Górze, a
potem w Gorzowie Wlkp. formalnie nadzorowa³ to zadanie. Nikt z rodziny,
znajomych, nigdy tam nie znalaz³ pracy. Nie napisano do dziœ s³owa dziêkujê
za to nadludzkie poœwiecenie. A do tego parê razy przy przekraczaniu przejœcia
jako jego pomys³odawca i  "ojciec chrzestny" zosta³em porz¹dnie przetrzepany
przez pograniczników. Jednemu z nadgorliwych nawet powiedzia³em, ¿e
pracuje tu tylko dlatego, ¿e to przejœcie wymyœli³em i doprowadzi³em do jego
powstania.

Zapraszamy do udzia³u w konkursie

Proszê odpowiedzieæ na pytanie: Kto, gdzie (Ziemia Gubiñska) i z jakiej
okazji postawi³ ten pami¹t-
kowy kamieñ?

Prawid³ow¹ odpowiedŸ na-
grodzimy upominkiem.

Odpowiedzi mo¿na nadsy-
³aæ na adres: SPZG ul. 3 Maja
2 lub mail: stepil@o2.pl.
Czekamy na prawid³owe
odpowiedzi.

Redakcja
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W ramach projektu "Utracone zbiory brandenburskie" Brandenburskie
Stowarzyszenie Muzeów prowadzi badania nad wojennymi stratami
muzealnymi. Projekt ten obejmuje równie¿ muzea z terenu dawnej Nowej
Marchii nale¿¹cej dziœ do Polski, a tak¿e Gubin ze swoj¹ starówk¹, le¿¹c¹ po
wschodniej stronie Nysy niedawna los zbiorów z Gubina by³ zupe³nie nieznany.
Dziêki zaanga¿owaniu w tê kooperacjê polskich kole¿anek i kolegów z Muzeum
Narodowego w Poznaniu (MNP) ju¿ dzisiaj mo¿emy powiedzieæ o wiele wiêcej
odnoœnie do losów tej kolekcji. Dlatego jest dla nas szczególnie wa¿ne, by
z³o¿yæ dyrektorowi MNP panu Tomaszowi £êckiemu podziêkowania za
gotowoœæ wspó³pracy, jak równie¿ pani dr hab. Joannie Minksztym za jej
badania nad zbiorami etnologicznymi muzeum oraz pani Renacie Sobczak-
Jaskulskiej, która przekaza³a nam wyniki prac badawczych nad historycznymi
p³ytami piecowymi,

Mieszczañstwo Guben wzbogaci³o siê g³ównie dziêki przemys³owi
w³ókienniczemu. Znalaz³o to swoje odzwierciedlenie w m.in. otwartym w 1913
r. Muzeum Miejskim, które jako pierwsze w ca³ej Brandenburgii uzyska³o
siedzibê w budynku wyniesionym specjalnie do tego celu. Architekt miejski
Johannes Römmler zainspirowa³ siê przy tym Markisches Museum w Berlinie.
Œrodki przeznaczone na budowê pochodzi³y g³ównie z darowizn mieszkañców.
Równie¿ bogate zbiory muzeum w sporej czêœci ufundowali sami mieszczanie.

Z lat 1914 i 1928 posiadamy szczegó³owe opisy ekspozycji Muzeum
Miejskiego w Guben sporz¹dzone przez Maxa Kuttera, ówczesnego dyrektora
placówki (dotyczy wczeœniejszego muzeum zlokalizowanego w budynku obok
koœcio³a farnego - Haupt und Stadt Kirche - dop. redakcji). Oko³o 200 fotografii
obiektów i widoków wnêtrz znajduje siê w "Katalogu marchijskich muzeów
regionalnych". Obydwa rodzaje Ÿróde³ uzupe³niaj¹ siê wzajemnie. Fotografie
ilustruj¹ opisy, a te z kolei umiejscawiaj¹ eksponaty w narracyjnych
kontekstach wystawy. Na tej podstawie mo¿na stwierdziæ, i¿ kolekcja z Guben

Christian Hirte

Dawne Muzeum Miejskie w Guben i
losy jego zbiorów. Raport z
dotychczasowego stanu badañ

O sprawie pisa³ w poprzednim numerze biuletynu Zenon Pilarczyk. By³
uczestnikiem miêdzynarodowej konferencji, która odby³a 13-14
paŸdziernika 2022 r. w Guben. Poni¿ej artyku³ niemieckiego uczestnika
konferencji z Muzeum w Brandenburgu.
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posiada³a zasadniczo profil lokalny, a g³ówny punkt ciê¿koœci po³o¿ony zosta³
na okres XVIII/XIX wieku. Zbiory archeologiczne natomiast obejmowa³y
g³ównie znaleziska z ówczesnego obszaru powiatu gubeñskiego.

Muzeum przetrwa³o zaciête walki o miasto wiosn¹ 1945 r. w stanie niemal
nienaruszonym. Dziœ w jego miejscu znajduje siê izba regionalna, szerzej
znana jako Izba Muzealna Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej. Jest
to tak¿e miejsce przechowywania jedynego zachowanego eksponatu ze starej
kolekcji - znalezionego w Guben w 1904 roku fragmentu czaszki tura leœnego
opatrzonej oryginaln¹ etykiet¹ muzeum.  (gdzie to mamy?) Znalezisko to
zosta³o przekazane do izby przez anonimowego mieszkañca Gubina.

Losy zbiorów gubeñskich by³y wielokrotnie przedmiotem spekulacji i
domys³ów. Badacz regionalny Albert Bauer twierdzi³, ¿e w latach 70. odnalaz³
kierowców transportów w którym pod koniec stycznia 1945 wywieziono
eksponaty muzeum do zamku Gorzanów ko³o Bystrzycy K³odzkiej na Œl¹sku.
Od tamtego czasu wielokrotnie cytowano ten scenariusz. Jednak Bauer nigdy
nie przedstawi³ ¿adnych dowodów na poparcie swoich s³ów. Poza tym, w obliczu
szybkiego posuwania siê Armii Czerwonej by³oby w tym czasie za póŸno na
ewakuacjê zbiorów na Œl¹sk. Zamek Grafenort w oczywisty sposób nie by³
nawet przewidziany jako miejsce docelowe ewakuacji, przede wszystkim z
powodu, i¿ od koñca marca 1945 by³ u¿ytkowany jako filia obozu
koncentracyjnego Groß-Rosen.

Posiadamy natomiast pewne informacje o innej drodze ewakuacji zbiorów.
Wed³ug notatki pochodz¹cej z ko 1949 r. na prze³omie lat 1942/43 oko³o 70

Dyrektor muzeum w Guben Max Kutter z jednym
z dzbanków rajcowskich ok. 1935.
Z prawej - ten sam dzbanek w Muzemu w
Poznaniu.
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skrzyñ by³o przetransportowanych do pa³acu w Cossar/Kosierzu ok. 36 km
na wschód od Gubina. Okaza³o siê, ¿e ta ewakuacja objê³a tylko czêœæ obiektów
szczególnie cennych lub bardziej znacz¹cych dla historii miasta. Zbiorów
ceramiki prehistorycznej, ze wzglêdu na jej iloœæ, prawdopodobnie wcale nie
uda³o siê ewakuowaæ. Tak¿e przedmioty wielkogabarytowe jak np. meble z
pewnoœci¹ pozosta³y w muzeum. Z drugiej strony nie mo¿na wykluczyæ, ¿e w
transporcie do Kosierza ewakuowano tak¿e zasoby archiwum miejskiego lub
innych instytucji.

Armia Czerwona zajê³a Kosierz 16 lutego 1945 r. Wieœ podobno przetrwa³a
wojnê w znacznym stopniu nienaruszona, natomiast w tamtejszym pa³acu
swoj¹ siedzibê ulokowa³a komendantura radziecka. Ju¿ latem 1945 roku
wojsko polskie przejê³o administracjê na tym terenie. Jego zadaniem by³o
m.in. zabezpieczenie zastanych dóbr kultury, lecz szczegó³y tej dzia³alnoœci
nie s¹ znane. W spisach inwentaryzacyjnych Muzeum Narodowego w Poznaniu
nazwa miejscowoœci Kosierz pojawia siê jednak równie rzadko jak w
publikacjach Muzeum Archeologicznego, a spisy przyjêæ obiektów s¹ do dziœ
jedynymi Ÿród³ami, dziêki którym mo¿emy przeœledziæ losy tych zbiorów. Ju¿
w 1945 r. zabezpieczono w poznañskim Muzeum Archeologicznym
prehistoryczne i wczesne eksponaty z kolekcji w Guben i ujêto je w ksiêgach
inwentarzowych. Poœród nich mog³y siê znaleŸæ oryginalne, scytyjskie wyroby
ze z³ota odkryte w Vettersfelde (obecnie Witaszkowo), które by³y wystawiane
w dziale archeologicznym gubeñskiego Muzeum Miejskiego. Innym znacz¹cym
eksponatem w kolekcji by³ skarabeusz z Sadersdorfu (obecnie Sadzarzewice).

W ksiêgach inwentarzowych Muzeum Narodowego w Poznaniu, o czym
œwiadcz¹ informacje znane nam z badañ dr hab. Joanny Minksztym,
odnotowano w 1945 roku przynajmniej trzy daty przybycia transportów z
przedmiotami z Gubina. Przyjête wówczas obiekty cechuj¹ce siê dobr¹ jakoœci¹
i w dobrym stanie zachowania zabezpieczono bezpoœrednio w Gubinie lub
Jablonów przewieziono do Poznania poprzez punkty zbiorcze w Kroœnie
Odrzañskim i Jablonowie.

Nastawa o³tarza z Szyd³owa (MNP P 8) mog³a zostaæ przeniesiona do Lubska
przez cz³onków stacjonuj¹cego w Gubinie 11 Pu³ku Piechoty Wojska Polskiego.
W Lubsku swoj¹ kwaterê mia³ sztab tego pulku, znajdowa³ siê tam te¿ punkt
zbiorczy dla dóbr kultury. Stamt¹d nastawa trafi³a do Poznania. Poznañskie
Muzeum Wielkopolskie (póŸniejsze Muzeum Narodowe) przejê³o w 1945 r.
tak¿e czêœæ archiwum miejskiego Guben, a nastêpnie przekazano te zbiory
do Archiwum Miejskiego w Poznaniu, sk¹d w 1953 trafi³y do Archiwum
Pañstwowego w Zielonej Górze. W 1965 r. nast¹pi³o przekazanie, 237
dokumentów z Zielonej Góry do Brandenburskiego G³ównego Archiwum
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Krajowego w Poczdamie. Wœród nich znalaz³ siê m.in. akt lokacyjny Gubina
z 1235 roku.

Pozosta³e w muzeum w Gubinie fragmenty kolekcji by³y przez d³u¿szy czas
nara¿one na niekontrolowany dostêp. Jak pisze Maria Rutowska
prawdopodobnie przez trzy lata (1945-1948) pl¹drowano bogate zbiory
muzeum w Gubinie. Z pocz¹tkiem lat 50. zwiedzaj¹cy zastali w muzeum ju¿
tylko zdewastowane resztki muzealiów. Jerzy Czabator wspomina: "Po latach
pamiêtam, ¿e w bocznych pomieszczeniach sal wystawowych znajdowa³a siê
du¿a iloœæ pude³ek i innych opakowañ z eksponatami pouk³adanymi na
rega³ach. W pomieszczeniach wystawowych panowa³ ba³agan trudny do
opisania, na œcianach sal wystawowych nie by³o juz eksponatów, jedynie w
niektórych miejscach zachowa³y siê œlady ich brutalnego zrywania. Na trzecim
piêtrze (obecnie Izba Muzealna) znajdowa³y siê porozrzucane ko³owrotki,
rêczna tkalnia i ró¿nego rodzaju sprzêty domowego u¿ytku".

Jeszcze w 1949 r. istnia³ plan "zreorganizowania" muzeum w Gubinie.
NajpóŸniej jednak w 1952 r. sprawa jego "likwidacji" by³a ju¿ przes¹dzona.
Likwidacja ta odby³a siê na drodze przekszta³cenia funkcji budynku muzeum.
W 1959 roku otworzono tu punkt handlowy gminnej spó³dzielni rolniczej
(Wiejski Dom Towarowy - otwarty przez Gminn¹ Spó³dzielniê "Samopomoc
Ch³opska" w Gubinie - dop. red.). Nim rozpoczêto niezbêdne prace nad
przebudow¹, resztki zbiorów zosta³y zabezpieczone przez muzea z Poznania.
Do Muzeum Narodowego trafi³a pewna liczba urz¹dzeñ u¿ytkowych, bêd¹cych
czêœciowo w z³ym stanie (np. MNP E 1656 i nast.).

Podobnie w latach 1956 i 1957 Muzeum Archeologiczne odebra³o dostawê
znalezisk archeologicznych z zasobów gubeñskich. Pozosta³a, brakuj¹ca czêœæ
zapewne uleg³a zniszczeniu. Resztki skorup, jak nazywano urny, zakopano
na podwórku muzeum. Sto³y i meble zabra³o wojsko, a czego nie zdo³ano
wynieœæ, por¹bano na opa³.

Badania podjête przez Joannê Minksztym wykaza³y oko³o 300 przedmiotów
zwi¹zanych z Gubinem, które znalaz³y siê w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Na drodze porównañ z historycznymi fotografiami uda³o siê jednoznacznie
przyporz¹dkowaæ szereg obiektów do dawnych zbiorów gubeñskich, które,
jak wspomniano, mia³y w przewa¿aj¹cej czêœci charakter lokalny. W
przypadku egzotycznych eksponatów, np. "andaluzyjskiego" pucharu
szklanego (MNP Rz 1258). szwedzkiego kandelabra (MNP E 932) czy saskiego
"kufla na miód" (MNP Rz 615) przyporz¹dkowanie tych obiektów do zbiorów
Muzeum Miejskiego wydaje siê jednak w¹tpliwe.

Jednakowo¿ w przypadku zbiorów, które trafi³y do Muzeum Narodowego w
Poznaniu mo¿emy mieæ do czynienia z ró¿nymi miejscami pochodzenia
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eksponatów. Oprócz przedmiotów z Muzeum Miejskiego w Gubinie, w zbiorach
MNP znajduje siê tak¿e dzbanek liturgiczny na wino pochodz¹cy z miejscowego
koœcio³a (MNP Rw 960). Nale¿y siê tak¿e liczyæ z faktem, ¿e do Poznania
trafi³y równie¿ przedmioty pochodz¹ce ze zbiorów prywatnych.
Udokumentowany jest m.in. dzbanek pochodz¹cy z kolekcji wyrobów cynowych
gubiñskiego fabrykanta - producenta pasów napêdowych Eduarda Kietzke
(MNP Rw. 959). Poœród dzie³ sztuki o ró¿nej wartoœci artystycznej
pozostawionych przez przedsiêbiorcê bran¿y tekstylnej Ericha Wolfa z Guben,
szczególnie zaœ z jego œwietnego zbioru porcelany, nie zidentyfikowano
dotychczas ¿adnego przedmiotu. To samo dotyczy miejskich zbiorów dzie³
sztuki licz¹cych g³ównie niemieckie obrazy z XIX wieku. Za zaginiony uznaje
siê równie¿ ewakuowany do Guben z Muzeum Transportu i Budownictwa w
Berlinie zbiór wielkoformatowych modeli kolei. A zatem, przy identyfikacji i
poszukiwaniu zbiorów z Guben jest jeszcze du¿o pracy do wykonania.

Fragment z publikacji pt. "Przemieszczanie dóbr muzealnych na polsko-
niemieckim obszarze kulturowym jako skutek II wojny œwiatowej"
Museumblatter - mitelungen des Museumverbandes Brandenburg"

Potsdam paŸdziernik 2022, praca zbiorowa.

Lokal "Lindengarten" Theodora
Fettke sta³ niegdyœ na terenie
dzisiejszego parku w rozwidleniu ulic
gen. W. Sikorskiego i Batalionów
Ch³opskich. Szczyci³ siê najwiêksz¹ w
prowincji sal¹ balow¹ na 3000 miejsc.
By³ jednym z siedemnastu lokali
zaliczanych do grupy znanych lokali
górskich i ogrodowych Guben w 1927
roku. Dziœ w tym miejscu pozosta³ po
restauracji fragment fontanny, która
kiedyœ sta³a w restauracji (obok na
fotografii).

Restauracja "Lindengarten"
Kiedyœ w Gubinie ...
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"Czterdzieœci lat minê³o to piêkny wiek, czterdzieœci lat i nawet
jeden dzieñ. Czy na  drugie tyle  musimy  przygotowaæ siê ? Zobaczymy
któ¿ to wie".

Tak to siê zaczê³o...
Historia naszego przedszkola jest nierozerwalnie zwi¹zana z histori¹

Gubina lat 80 - tych. By³ to czas historycznie burzliwy, ale tak¿e pe³en wa¿nych
decyzji i wielu cennych inicjatyw. Harmonijny rozwój poszczególnych dziedzin
¿ycia gospodarczego, stabilizacja rynku pracy, aktywizacja zawodowa kobiet,
wy¿ demograficzny, rozbudowa osiedla Emilii Plater by³y czynnikami
sprzyjaj¹cymi budowie naszego przedszkola. W tym okresie na terenie ca³ego
kraju powsta³y setki takich samych obiektów. By³ to projekt szwedzki
realizowany z gotowych elementów nadaj¹cy siê do szybkiego monta¿u.
Przedszkole to mimo wielu perypetii w okresie jego budowy i oddania do
u¿ytku jest obiektem solidnym, jego walorami s¹ du¿e, jasne sale z zapleczami
sanitarnymi oraz du¿ym funkcjonalnym placem zabaw.

Planowane oddanie do u¿ytku wyznaczono na dzieñ 1 wrzeœnia 1982 r. i
dlatego dokonano ju¿ wczeœniej naboru dzieci do "trójki". Jednak rzeczywistoœæ
okaza³a siê inna. Oficjalne otwarcie i praca w przedszkolu rozpoczê³y siê
dopiero 1 lutego 1983 r. Mo¿na powiedzieæ, ¿e pierwszy rocznik naszych
przedszkolaków mia³ od pocz¹tku pod tzw. "górkê". Zapisali siê do "trójki",
ale pó³ roku wêdrowali po ró¿nych placówkach (Dom ¯o³nierza, Przedszkole
nr 1 i 2). By³a to pierwsza szko³a ¿ycia dla najm³odszych, a tak¿e bardzo
utrudniona praca pedagogiczna dla nauczycielek. Mimo trudnoœci zadania
edukacyjne realizowa³y dobrze, o czym œwiadczy dobra ocena wystawiona ju¿
w pierwszym roku dzia³alnoœci przez wizytator pani¹ Janinê ZAREMBÊ
s³yn¹c¹ ze swojej surowoœci. Przez pierwsze 10 lat przedszkole by³o
przedszkolem 4-ro oddzia³owym, ale gdy wprowadzono zapis o powszechnoœci
wychowania przedszkolnego dla 6- cio latków i wyst¹pi³y trudnoœci lokalowe
w SP-2 powsta³y jeszcze 2 oddzia³y tz. zerówkowe.

W historii przedszkola nale¿y wyró¿niæ trzy okresy dzia³alnoœci
W pierwszym okresie od chwili powstania do 1989 r. przedszkole

organizowa³o siê, krzep³o wpisuj¹c siê na sta³e w system opiekuñczo-

Rubinowy jubileusz  "¿ó³tego
przedszkola"

Jolanta Olszewska - dyrektor PM nr 3
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wychowawczy naszego miasta. Drugi okres to lata dziewiêædziesi¹te do chwili
obecnej. Lata 90-te to zdecydowanie inne spojrzenie na przedszkola.
Transformacja ustrojowa, reforma samorz¹dowa, przejêcie przedszkoli przez
samorz¹dy, twarde zasady ekonomii spowodowa³y g³êboki kryzys wychowania
przedszkolnego. Wówczas wiele przedszkoli w Polsce uleg³o likwidacji, co dzisiaj
okaza³o siê b³êdn¹ decyzj¹. Jednak dziêki m¹droœci ówczesnych w³adz,
zrozumieniu potrzeb mieszkañców Gubina i wiedzy jak wa¿na jest edukacja
najm³odszych wszystkie przedszkola miejskie utrzymano, a op³aty dostosowano
do mo¿liwoœci finansowych mieszkañców, uwzglêdniaj¹c stopieñ bezrobocia.

Niemo¿liwe sta³o siê mo¿liwe, to  trzeci  okres w dzia³alnoœci przedszkola
Data 13 lutego 2017 roku z ca³¹ pewnoœci¹ zapisa³ siê na kartach historii

Gubina i Przedszkola Miejskiego nr 3.
To w³aœnie w tym dniu dokonano symbolicznego otwarcia nowo

wybudowanych trzech oddzia³ów przedszkolnych. Dziêki inwestycji do
przedszkola przyjêto dzieci z dwóch oddzia³ów z SP-1 i SP-3. Rozpoczêta we
wrzeœniu  2016 roku rozbudowa przedszkola zakoñczy³a siê b³yskawicznie.
Inwestycjê uda³o siê przeprowadziæ szybko i sprawnie. Wszystkie prace
budowlane oraz formalnoœci zwi¹zane z dopuszczeniem obiektu do u¿ytku
wykonano w ci¹gu trzech miesiêcy. Planów nie zniszczy³a nawet aura, bo
przecie¿ okres jesieni i zimy to nie czas sprzyjaj¹cy budowie.

Dziêki tej rozbudowie Przedszkole Miejskie nr 3 w Gubinie powiêkszy³o siê
o trzy oddzia³y. Powiêkszy³o siê o 75 miejsc dla dzieci. Dobudowano czêœæ od
strony pó³nocno-zachodniej.

Powsta³y obiekt po³¹czony jest ³¹cznikiem z korytarzem przedszkola ju¿
istniej¹cego, z oddzielnym wejœciem i szatni¹. Rozbudowa o powierzchni
u¿ytkowej ok. 500 m2 zosta³a zaprojektowana w technologii tradycyjnej o
konstrukcji murowanej. Architektura rozbudowy nawi¹zuje do architektury
czêœci istniej¹cego ju¿ budynku. Warto przypomnieæ, ¿e wykonawc¹ projektu
by³ in¿. Krzysztof Fleszer. Wykonawc¹ zadania by³a firma MALBUD T.
Kuriata i M. Wa¿eliñski Sp. j. (Sulechów).

W roku 2018 budynek przeszed³  termomodernizacjê, ma zainstalowane
panele fotowoltaiczne. Aran¿acja i wyposa¿enie budynku uwzglêdniaj¹
najwa¿niejsze aspekty dydaktyczne s¹ miejscem w których dzieci œwietnie
siê bawi¹, a tak¿e ucz¹. W placówce bardzo wa¿ny jest podzia³ na strefy, w
których realizowane s¹ konkretne zadania. Wszystkie zabawki i akcesoria
pomagaj¹ prze³amywaæ bariery psychiczne i kszta³tuj¹ w odpowiedni sposób
zmys³y dziecka. Podzia³ na strefy "MALUCHA" i "STARSZAKA" uwzglêdnia
równie¿ bogato wyposa¿ony, przestronny plac zabaw przy przedszkolu
Nowoczesne sprzêty, meble, zabawki i inne akcesoria bêd¹ce na wyposa¿eniu



Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG  27

Pierwszy personel nowo otwartego Przedszkola Miejskiego nr 3. Dyrektor W.
Malinowska - druga z lewej.

1984 - Pierwsi absolwenci przedszkola.
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2022. Wewn¹trzprzedszkolny konkursu "Ma³y miœ poznaje kosmos".

2022 11 listopada – Œwiêto Niepodleg³oœci.
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placówki posiadaj¹ odpowiednie atesty i certyfikaty zgodne z obowi¹zuj¹cymi
wymogami. Bogate zaplecze dydaktyczne zachêca do twórczego dzia³ania i
doœwiadczania. Obecnie jest osiem oddzia³ów i do przedszkola uczêszcza 214 dzieci.

Obraz wspó³czesnego przedszkola nie by³by pe³ny gdybym nie wspomnia³a
o obecnym sposobie funkcjonowania. Uzyskaliœmy samodzielnoœæ finansow¹
i kadrow¹, co zwiêkszy³o nasz¹ odpowiedzialnoœæ za wykorzystanie œrodków
publicznych. Zaczêliœmy stosowaæ na co dzieñ marketing, reklamê i promocjê.
Rozszerzyliœmy ofertê edukacyjn¹, poprawiamy i modernizujemy bazê
przedszkoln¹ z uwzglêdnieniem standardów europejskich. Bierzemy udzia³
w proponowanych nowatorskich projektach edukacyjnych. Uczestniczymy w
tworzeniu prawa oœwiatowego, opiniujemy programy nauczania. Od pocz¹tku
istnienia placówki w prowadzonej pracy dydaktyczno - wychowawczej
najwiêkszy nacisk k³adziemy na zapewnienie dzieciom bezpieczeñstwa,
wszechstronnego rozwoju w atmosferze akceptacji, traktujemy ka¿de dziecko
podmiotowo i indywidualnie. Misj¹ przedszkola jest wychowanie dziecka
szczêœliwego, odpowiedzialnego, potrafi¹cego wspó³dzia³aæ w zespole,
umiej¹cego siê komunikowaæ i rozwi¹zywaæ ma³e problemy - dziecka
otwartego. Program wychowania przedszkolnego, który realizujemy
systematycznie wzbogacamy o programy, które tworzy zespó³ pedagogiczny.
Nale¿y tu wymieniæ program adaptacyjny, "Bezpieczny przedszkolak", "Zielone
przedszkole", "Edukacja regionalna", "Ma³y Europejczyk" czy program
wspó³pracy partnerskiej "Mosty". Rada Pedagogiczna wypracowa³a wiele
ró¿norodnych form dzia³alnoœci, które wzbogacaj¹ ofertê, dostosowan¹ do
aktualnych potrzeb dzieci rodziców. Sytuacje edukacyjne organizowane przez
nauczycielki uwzglêdniaj¹ nowatorskie metody i formy pracy wychowawczo -
dydaktycznej. Pozwalaj¹ one na rozwijanie w³asnej twórczoœci  i zapewniaj¹
gruntowne przygotowanie do szko³y. Prowadzone s¹ zajêcia jêzykowe, rytmika,
kó³ko plastyczne, ekologiczne, cykliczne spotkania z tzw. ¿yw¹ muzyk¹
(organizowane przez Lubuskie Biuro Koncertowe), spotkania teatralne.
Bierzemy udzia³ w uroczystoœciach patriotycznych nawi¹zuj¹cych do
aktualnych wydarzeñ w mieœcie i kraju, udzia³ w ró¿norodnych konkursach i
akcjach ogólnopolskich. Przez wszystkie lata przedszkole dopracowa³o siê
w³asnego stylu i charakteru. Organizujemy systematycznie zajêcia otwarte
dla rodziców i studentów, festyny i pikniki, uroczystoœci rodzinne, kiermasze,
warsztaty plastyczne i zawody sportowe. Bierzemy czynny udzia³ w ¿yciu
miasta, aktywnie uczestniczymy w korowodach, przegl¹dach artystycznych.
Wspó³pracujemy z placówkami oœwiatowymi na terenie miasta, gminy i
powiatu.

Wiele uwagi poœwiêcamy na wspó³pracê z rodzicami, którzy zawsze byli
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naszymi partnerami i sojusznikami w procesie wychowania i edukacji dzieci.
Aktywne w³¹czanie rodziców w ¿ycie przedszkola owocuje:  wspieraniem i
wspomaganiem naszych inicjatyw, szczególnie tych, zwi¹zanych z popraw¹
estetyki przedszkola czy organizowaniem wszystkich uroczystoœci
przedszkolnych. My te¿ staramy siê im zrewan¿owaæ, dziel¹c siê nasz¹ wiedz¹
pedagogiczno -psychologiczn¹. Organizujemy spotkania z ró¿nymi
specjalistami z zakresu zdrowia, ¿ywienia i rozwoju dzieci. Aby to wszystko
zrealizowaæ i osi¹gn¹æ sukces pedagogiczny i dydaktyczny nale¿y posiadaæ
wysoko wykwalifikowan¹ kadrê pedagogiczn¹, i taki zespó³ pracuje w
Przedszkolu Miejskim nr 3. Zespó³ ambitny, kreatywny, nowatorski z wysokimi
umiejêtnoœciami zawodowymi, ci¹gle doskonal¹cy wiedzê i warsztat pracy.
Uczestnicz¹cy w ró¿norodnych formach doskonalenia zawodowego.
Nauczycielki dziel¹ siê swoj¹ wiedza, s¹ organizatorkami konferencji,
warsztatów i spotkañ z ciekawymi ludŸmi. Praca dla nich stanowi nie tylko
obowi¹zek, ale jest ich pasj¹. Jednym z dodatkowych zadañ przedszkola jest
monitoring losów absolwentów. Mo¿emy stwierdziæ z satysfakcj¹, ¿e potencja³
rozwojowy dostrze¿ony i w³aœciwie wspierany ju¿ w przedszkolu owocuje
dalszymi sukcesami w szkole. Wœród absolwentów s¹ uczniowie Szko³y
Muzycznej I i II stopnia, wychowankowie rozwijaj¹ siê plastycznie i teatralnie,
s¹ laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych. W 95% kontynuuj¹
naukê w szko³ach wy¿szych, natomiast pierwsi absolwenci to ju¿
czterdziestolatkowie, którzy maj¹ pierwsze sukcesy zawodowe i rodzinne.
Zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e swoje dzieci przyprowadzaj¹ do tzw. "swojego
przedszkola" i dopiero wówczas widaæ up³ywaj¹cy czas.

"Jubileusz 4o-lecia  przedszkola to bardzo wa¿na chwila dla nas
wszystkich. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrza³oœci. W
przedszkolu zmagamy siê z zadaniami, które nie tylko wymagaj¹
czasu, ale i wiedzy. Z codziennych radoœci dzieci budzi siê nasza si³a”.

Dziêki  zaanga¿owaniu wszystkich pracowników uda³o siê stworzyæ przez
te 40 lat przedszkole takie, jakie widzimy dzisiaj, wra¿liwe na potrzeby dzieci,
przyjazne, kolorowe, nowoczesne, otwarte na nowe.

D³uga jest lista wszystkich tych, którzy na trwa³e zaznaczyli siê na kartach
historii, którzy tworzyli, rozwijali i wspierali "¯ó³te przedszkole". Nazwiska
wielu z nich widniej¹ w kronikach zgromadzonych w archiwum
przedszkolnym.

Opracowa³a: mgr Jolanta Olszewska-dyrektor Przedszkola
Miejskiego nr 3
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 Gubin(Guben) od wieków by³ wa¿nym oœrodkiem handlowym ,który znany
by³ m.in. z uprawy winnej latoroœli, bartnictwa czy manufaktur tekstylnych.
Odgrywa³ równie¿ znaczn¹ rolê w dziedzinie kultury, w tym te¿ i muzyki.
Ju¿ w XIV wieku klasztor gubiñski uczy³ ludzi, którzy zdradzali talent
muzyczny, m. in. gry na skrzypcach, fujarce czy tr¹bie(dudach). Oko³o 1450
roku istnia³ w Gubinie chór koœcielny. Z ramienia miasta i koœcio³a dzia³ali
w XVI wieku w dziedzinie muzyki-kantor, organista oraz trêbacz. Muzyka w

tym czasie prze¿ywa³a rozkwit. Du¿¹ rolê w
tym odegra³ powsta³y w 1563 roku
serbo³u¿ycki koœció³. W 1580 roku kantor
miejski o nazwisku Franz Wulf, og³osi³
okólnik dotycz¹cy spraw muzycznych. W
jednym z artyku³ów porz¹dku
rzemieœlniczego z 1587 roku , mówi te¿ o
miejskim urzêdzie muzykantów, na których
spoczywa³ obowi¹zek uczenia chêtnych gry
na instrumentach muzycznych. W tym
okresie rozwija siê równie¿ kultura
muzyczna w serbo³u¿yckich wsiach regionu
gubiñskiego. O rozwoju kultury muzycznej
w tych wsiach œwiadczy np. fakt, ¿e z Groß
Breesen( na wprost Buderose-Budoradz)
pochodzi³ znany kompozytor Johann Crüger-
autor wielu pieœni luterañskich.

W Gubinie w latach 1660-1680 nastêpuje silniejszy rozwój ¿ycia
muzycznego. Pojawia siê kantor ze Schola Gubinensis, kompozytor Krzysztof
Peters-autor pierwszego gubiñskiego œpiewnika o tytule "Andasch-Cymbeln".
Od 1689 roku w okrêgu gubiñskim funkcjonowa³ cech muzykantów ludowych.
Powsta³ z inicjatywy serbo³u¿yckich i niemieckich muzykantów. Gubiñscy
muzykanci ludowi po³¹czyli siê najpierw z serbo³u¿yckimi muzykantami,
mieszkaj¹cymi na terenie gubiñskiego powiatu s¹dowego oraz we wsiach

Muzykalna Ziemia Gubiñska
do 1945 r.

Johann Crüger.

Edmund Rodziewicz
e_rodziewicz@poczta.fm
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Obszar dzia³ania cechu muzykantów ludowych.
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p³ac¹cych podatki do kasy miejskiej: Gubinek, Komorów, Niemaszchleba i
innych.

Muzykanci ludowi utrzymywali siê z gry na instrumentach
muzycznych(skrzypce, dudy, fujarki), a tak¿e z wykonywania rzemios³a lub
uprawy gruntu. W tym okresie poza Gubinem mieszka³o 37 muzykantów
ludowych, m. in. w Brzozowie, Nowej Wiosce, Jaromirowicach, Niemaszchleba.
Tworzyli oni zazwyczaj muzykanck¹ parê, po dwóch muzyków graj¹cych na
dudach i skrzypcach lub fujarce. Wykonywane melodie by³y oparte na
prastarych serbo³u¿yckich tradycjach. Kulturalne i muzyczne tradycje wsi
serbo³u¿yckich by³y jeszcze w tym okresie mocne oraz nietykalne dla samej
ludnoœci wiejskiej. Wp³yw mieszczañskiej (niemieckiej) kultury muzycznej
nie by³ pocz¹tkowo zbyt silny na okoliczne wsie, chocia¿ w Gubinie zacz¹³
stopniowo przybieraæ na sile. Gubiñski cech muzykantów ludowych by³
najstarszym stowarzyszeniem w Dolnych £u¿ycach ,które propagowa³o
tradycje kulturalne i muzyczne ludu wiejskiego. W regionie gubiñskim
przetrwa³y na d³ugo ró¿ne stare serbo³u¿yckie tradycje, jak np. po³¹czone z
muzyk¹ i tañcami zwyczaje ¿niwne, odpustowe itp. Jednak w I. po³owie XIX
wieku stare serbo³u¿yckie cechy muzykantów ludowych przesta³y istnieæ. W
mieœcie Guben w XVII wieku ¿y³ Johann Franck(1618-1677).By³ niemieckim
politykiem, prawnikiem, poet¹ lirycznym i kompozytorem oko³o 40 pieœni
religijnych, hymnów oraz psalmów. Piastowa³ te¿ funkcjê burmistrza Guben.
Na jego czeœæ wzniesiono tablicê na po³udniowej œcianie koœcio³a farnego. W
Miejskim Koœciele G³ównym (dzisiejszy koœció³ farny)dzia³a³ jako kantor
Christoph Peträus-kompozytor ponad 40 pieœni koœcielnych. Œciœle

wspó³pracowa³ z Johannem Franckiem-
burmistrzem miasta. W XVIII i XIX wieku do
rozwijaj¹cego siê gospodarczo i kulturalnie
miasta nad rzek¹ Nys¹, przybywa³o du¿o ró¿nych
muzyków i kantorów. Niektórzy dzia³ali twórczo
do koñca swego ¿ycia, a inni widzieli tu
odskoczniê do rozwoju swojej dalszej kariery w
wielkich miastach. Z Gubinem zwi¹zana jest
postaæ Johanna Friedricha Schrötera - polskiego
i elektorskiego trêbacza, oboisty Saskiego Pu³ku
hrabiego Brühla. Tu w mieœcie Guben urodzi³a
siê jego córka Corona Schröter (1753-1788)-
sopranowa œpiewaczka i kompozytorka pieœni
oraz jego syn Johann Samuel Schröter(1753-
1788) - pianista i kompozytor. Ponadto seniorCorona Schröter.
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rodu mia³ jeszcze syna Heinricha(1766-1804), który by³ skrzypkiem oraz córkê
Marie Henriette- œpiewaczka. Wszyscy otrzymywali pierwsze lekcje muzyki
od swego ojca, a póŸniej zajmowali siê karier¹ muzyczn¹ w ró¿nych miastach
europejskich.

W 1874 roku na wyspie w Guben wybudowano Teatr Miejski, który sta³ siê
centrum ¿ycia muzycznego w mieœcie. Ponadto funkcjonowa³ miejski Koœció³
G³ówny oraz sala koncertowa w Domu Strzeleckim na wyspie.

Oko³o 1900 roku w mieœcie dzia³a³o 21 stowarzyszeñ œpiewaczych. W 1908
roku powsta³o "Stowarzyszenie Przyjació³ Muzyki", którego zadaniem by³o
organizowanie koncertów publicznych. Natomiast w 1913 roku utworzono
"Towarzystwo Filharmoniczne". W Teatrze Miejskim odbywa³y siê wspania³e

koncerty, wystêpowa³y ró¿ne zespo³y muzyczne, soliœci oraz prezentowano
ró¿norodne formy muzyczne, m.in. operetki czy muzykê jazzow¹.

W ogrodzie Schützenhaus na wyspie odbywa³y siê koncerty wokalne m. in.
chóru "Gesangverin"(mieszany chór) czy te¿ "Liedertafel"(chór
mêski).Koncerty te mia³y doceniæ piêkno przyrody. Œpiew mia³ rozweseliæ serce
cz³owieka w czasach ,gdy toczy³a siê I wojna œwiatowa. Ponadto odbywa³y siê
promenadowe koncerty orkiestry miejskiej. Ciekawy koncert symfoniczny
odby³ siê 14 marca 1921 roku, z którego ca³kowity dochód przeznaczony zosta³
na potrzeby cz³onków orkiestry teatralnej, poniewa¿ sytuacja ekonomiczna

Koncert jazzowy w teatrze.
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miejskich muzyków by³a niezwykle trudna i pilnie muzycy potrzebowali
pomocy finansowej. W dniu 20 sierpnia 1921 roku w Sali Schützenhaus
wyst¹pi³ w roli dyrygenta Johann Strauss II (syn Edwarda Straussa),
prowadz¹c gubeñsk¹ teatraln¹ orkiestrê smyczkow¹.

By³o to nielada  wyzwanie dla teatralnych muzyków ,aby stworzyæ "subteln¹
muzykê, która odstrasza troski, wyg³adza zmarszczki oraz dodaje odwagi i
radoœci ¿ycia". Tak pisa³a o tym koncercie gazeta gubeñska. W pawilonie
muzycznym w Schützenhaus na wyspie, czêsto koncertowa³ gubeñski zespó³

kameralny Wolf-Kutschan-Orchestra ze skrzypkiem Erichem Röhn, który
póŸniej zosta³ koncertmistrzem Berliñskiej Orkiestry Filharmonicznej.

W mieœcie do 1945 roku funkcjonowa³o wiele piêknych restauracji, które
posiada³y ogrody i du¿e sale. Odbywa³y siê w nich liczne koncerty i zabawy
taneczne. W restauracji Friedrichshöhe odbywa³y siê popularne koncerty
kwiatowe jak np. Koncert Kwiatów Bzu. W restauracji Kaisergarten
wystêpowa³ zespó³ Wolf, Gubener Sängerbund pod dyrekcj¹ Franza Zierau,
który by³ kompozytorem, organist¹ i kantorem w ówczesnym Koœciele
Miejskim. By³ bardzo uzdolnionym muzykiem, organist¹, który za pomoc¹
ró¿nych barw dŸwiêku w organach i stosowaniu ró¿nych rejestrów
instrumentu, imponowa³ s³uchaczom mistrzowsk¹ swoj¹ gr¹. Zmar³ w 1931
roku i zosta³ pochowany na ówczesnym Cmentarzu Wschodnim(dzisiaj
Cmentarz Komunalny ). W regionie gubeñskim do 1945 roku dzia³a³y równie¿

Zespó³ kameralny Wolf-Kutschan-Orchestra.
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zespo³y muzyczne jak np. Kapela muzyczna w Sachsdorf (Chêciny) czy te¿
Mêska Grupa Œpiewacza w Gemersdorf (Jaromirowice), która w 1939 roku
obchodzi³a 80-lecie swej dzia³alnoœci

W Gemersdorf w restauracji E. Ritzhaupt w ka¿d¹ œrodê mo¿na by³o
potañczyæ lub pos³uchaæ dobrej muzyki.

W wielu wsiach odbywa³y siê kiermasze odpustowe. Przedwojenna
mieszkanka wsi Starzeddel (Starosiedle) Charlote Bertrand z d. Kirchen,

Mêska Grupa Œpiewacza w Gemersdorf.
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Ruiny Teatru Miejskiego w 1945 roku.

tak wspomina kiermasz odpustowy:
"Najwiêksz¹ uroczystoœci¹ w Starosiedlu by³y kiermasze odpustowe, które

odbywa³y siê oko³o 10 wrzeœnia. Na odpust zapraszano krewnych z bliska i
daleka. Odpust trwa³ dwa dni, podczas gdy w innych miejscowoœciach tylko
jeden. Dzia³o siê tak dlatego, gdy¿ Starosiedle by³o niegdyœ celem pielgrzymek
do figury œw. Ma³gorzaty - opiekunki przysz³ych matek. Przedwojenny odpust
zosta³ po³¹czony z dorocznym jarmarkiem, na którym mo¿na by³o kupiæ towary
m.in. tekstylne. Stawiano jarmarczn¹ budê, czasami kilka, by³y te¿ karuzele i
huœtawki. O godz.15.00 w sali u Lehmanna w niedzielê odpustow¹, zaczyna³a
siê zabawa taneczna, która koñczy³a siê nie wczeœniej ni¿ nazajutrz o 5-6 rano.
Kapela muzyczna z Chêcin przygrywa³a do tañca. W restauracji Lehmanna
tañczono przy muzyce prawie ka¿dej niedzieli (podczas postu nie wolno by³o
tañczyæ). Na zabawy taneczne przychodzi³a tak¿e m³odzie¿ z Jasienicy, Ja³owic,
Gêbic oraz z innych pobliskich wiosek" - T³umaczenie Józefa Dolata.

Tragiczne wydarzenia z 1945 roku zmieni³y losy wyspy i jej piêknych
zabudowañ (Teatr Miejski, Dom Strzelecki, restauracja "Parkowa" z pawilo-

nem tanecznym) oraz
zniszczy³y Koœció³
Miejski (fara gubiñ-
ska), a tak¿e pozba-
wi³y miasta Gubina
l i c z n y c h
p r z e d w o j e n n y c h
restauracji.

¯ycie kulturalne,
muzyczne, po 1945 roku
zamar³o i odradza siê
powoli do chwili obecnej.
Czy kiedyœ powstanie
na wyspie taki teatr
oraz czy odrodzi siê

gubiñska fara? To czas poka¿e, bo tylko on goi bolesne rany.

Bibliografia:
1.Œl¹ski Kwartalnik Historyczny Sobótka-rocznik XVI (1961) Nr 3
2.Wiadomoœci Gubiñskie Nr12 - Z Ziemi Gubiñskiej, Muzykalny Gubin
3.Gazeta Rodzinnych Stron (1998-2008) -Lonni Fürste, t³umaczenie Józefa Dolata
4.Gubener Zeitung 1901-1922
5.Wikipedia
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"Gdzie s³yszysz œpiew, tam idŸ, tam dobre serca maj¹ …". Tego wierszyka
nauczy³a mnie mama. By³ czymœ w rodzaju jej ¿yciowego credo. Gdyby przysz³o
jej ¿yæ w trochê póŸniejszych czasach, z pewnoœci¹ œpiewa³aby w zespole Gubiñskie
£u¿yczanki!

Nale¿a³a do dzia³aj¹cego przed laty w
Gubinie Chóru Seniora. Wiele spoœród
£u¿yczanek tam w³aœnie zaczyna³o swoj¹
przygodê ze œpiewem. W ksi¹¿ce
"Pelunia" pisa³am: "W pewnym sensie
kontynuuje tradycje tego chóru obecnie
dzia³aj¹cy, kierowany fachow¹ rêk¹
Danuty Kaczmarek, zespó³ œpiewaczy
Gubiñskie £u¿yczanki (…). Dziêki swej
opiekunce chór siê rozwija, bierze udzia³
w przegl¹dach i konkursach, odnosi
sukcesy, otrzymuje nagrody i
odznaczenia, koncertuje, wspó³pracuje z
Seniorenchor z Guben, nagrywa p³yty."

Ta opiekunka to za³o¿ycielka,
dyrygentka i kompozytorka zespo³u
Danuta Kaczmarek i w³aœnie ukaza³a siê
jej ksi¹¿ka (promocjê mia³a w styczniu
2023 r.) pt. "Portrety Gubiñskich
£u¿yczanek" - bogate kompendium

wiedzy o œpiewaj¹cych paniach w wieku senioralnym. Zespó³ dzia³a przy
Gubiñskim Domu Kultury. Obecny jego sk³ad to, jak dowiedzia³am siê z
"Wprowadzenia" dr Magdaleny Pokrzyñskiej z UW, osiemnaœcie osób.

Ksi¹¿ka Danuty Kaczmarek zawiera wykaz najwa¿niejszych nagród i odznaczeñ
oraz kalendarium zespo³u, ale przede wszystkim jej treœci¹ s¹ biogramy obecnych
i by³ych  cz³onkiñ grupy, które czyta siê jak interesuj¹c¹ powieœæ fabularn¹ czy
raczej zbiór opowiadañ o ich losach.

Dzia³alnoœæ - popularnego nie tylko w Gubinie - zespo³u trwa ju¿ prawie
dwadzieœcia trzy lata (powsta³ w 1999 r.). W ci¹gu tych lat na kartach dziejów
grupy przewinê³o siê ok. 40 muzykalnych pañ - "Portrety" zawieraj¹ 39 biogramów.
Autorka kreœli je z czu³oœci¹ i szacunkiem, opieraj¹c siê na wspomnieniach
spisanych przez cz³onkinie chóru, i uzupe³niaj¹c je w³asnymi refleksjami i

Tam dobre serca maj¹
Hanna Biliñska-Stecyszyn
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dopowiedzeniami.
W wielu miejscach ksi¹¿ka Danuty Kaczmarek przypomina gawêdê o minionych

czasach. ¯yciorysy £u¿yczanek zawieraj¹ sporo wspólnych w¹tków. Jednym z
nich jest nie³atwe ¿ycie bohaterek tych opowieœci, trudy dnia codziennego, czêsto
problemy materialne czy rodzinne. Sportretowane panie maj¹ za sob¹ d³ugie
lata ciê¿kiej pracy, ale tak¿e wiele z nich mo¿e pochwaliæ siê pasj¹ spo³ecznikowsk¹
i dzia³aniami na rzecz drugiego cz³owieka. Najstarsze w zespole seniorki
doœwiadczy³y te¿ w dzieciñstwie okropnoœci wojny, przymusowej emigracji,
tu³aczki, biedy pierwszych powojennych lat. Gdy czyta siê ich wspomnienia,
niejednokrotnie mo¿na uroniæ ³zê wzruszenia - ale tak¿e poczuæ podziw dla ich
dzielnoœci, radzenia sobie z problemami, ¿yciowej m¹droœci i zaradnoœci, wreszcie:
radoœci z ¿ycia i umiejêtnoœci cieszenia siê ka¿dym dniem, a zw³aszcza dniami
spotkañ, prób i koncertów zespo³u.

Wszystkie bohaterki ³¹czy oczywiœcie jeden, najwa¿niejszy w¹tek: zami³owanie
do œpiewania i wystêpów scenicznych. Nie maj¹ - prócz szefowej Gubiñskich
£u¿yczanek - wykszta³cenia muzycznego, lecz s¹ muzykalne i od dziecka by³y
"œpiewaj¹ce". Mi³oœæ do muzyki wynios³y z domów rodzinnych, w wiêkszoœci ich
rodzice œpiewali, grali amatorsko na ró¿nych instrumentach, œpiew i muzyka
towarzyszy³y rodzinnym spotkaniom, wiejskim uroczystoœciom, ludowym
zabawom. Rodzi³o to marzenia o zdobyciu wykszta³cenia muzycznego, lecz
warunki materialne nie pozwala³y na ich spe³nienie. Cz³onkinie zespo³u w
wiêkszoœci przypadków mog³y swoje marzenia zrealizowaæ dopiero na emeryturze,
po odchowaniu dzieci i wnuków (dla wielu z nich, ju¿ owdowia³ych, przygoda ze
œpiewem to tak¿e najlepszy lek na samotnoœæ). Maj¹ wreszcie czas dla siebie, a
dziêki œpiewaniu wci¹¿ czuj¹ siê m³odo i sprawnie.

Gubiñskie £u¿yczanki to zespó³ amatorski, ale bynajmniej nie amatorszczyzna!
Pocz¹wszy od strojów (ten ludowy uszyty zosta³ wg stroju ³u¿yckiego
podpatrzonego w muzeum w Jänschwalde), poprzez œpiew i liczne wystêpy - to
prawdziwe artystki. W repertuarze maj¹ nie tylko piosenki ludowe, ale i w³asne
utwory autorskie. Œpiewaj¹ w altach i sopranach, maj¹ zajêcia z emisji g³osu, na
próbach ucz¹ siê prawid³owego oddychania i "rozgrzania", uczestnicz¹ w
specjalnych warsztatach, poszerzaj¹ swoj¹ wiedzê teoretyczn¹ i praktyczn¹, d¹¿¹c
do jak najlepszego wykonawstwa. Nad tym wszystkim czuwa kierowniczka
zespo³u, dyscyplinuj¹c panie (wiele z nich o tym wspomina) i dbaj¹c o w³aœciwy
poziom ich œpiewu. Podziwiam j¹, bo zapanowanie nad tyloma przedstawicielkami
p³ci piêknej, z których ka¿da jest przecie¿ odmienn¹ osobowoœci¹, na pewno nie
jest ³atwe! Ale Danuta Kaczmarek odda³a im swój czas i serce i wci¹¿ zara¿a swoj¹
pasj¹. Panie tak¿e w swoje dzia³ania wokalne (ale i twórcze - np. pisanie tekstów)
wk³adaj¹ du¿o serca i wra¿liwoœci. Bo "gdzie œpiewaj¹, tam dobre serca maj¹"…
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W wypowiedziach œpiewaj¹cych seniorek przebija wdziêcznoœæ i radoœæ ze
wspólnych spotkañ, ploteczek przy kawie podczas przerwy w czasie prób, duma
z osi¹gniêæ i wielu nagród, z udanych koncertów i wyjazdów na liczne przegl¹dy
i festiwale. Wspó³praca z Gubiñskimi £u¿yczankami to z pewnoœci¹ przygoda
ich ¿ycia.

Wœród sylwetek zaprezentowanych w ksi¹¿ce nie pominiêto równie¿ tych
cz³onkiñ, które z ró¿nych przyczyn, przewa¿nie zdrowotnych, musia³y zrezygnowaæ
z uczestnictwa w zespole - lub odesz³y ju¿ na zawsze do krainy wiecznego œpiewu.
Im tak¿e autorka poœwiêca wiele ciep³ych s³ów, prezentuj¹c ich drogi ¿yciowe, z
empati¹ wspominaj¹c ich dokonania, zas³ugi, poczucie humoru, towarzyskoœæ.

Gubiñskie £u¿yczanki, jak zaœwiadczaj¹ ich biogramy, w wiêkszoœci nie s¹
gubiniankami z urodzenia. Wskutek rodzinnych powi¹zañ i perypetii trafi³y tu
przed laty - i zakorzeni³y siê. Dziœ s¹ obywatelkami nie tylko Gubina, ale i Europy.
Maj¹ liczne kontakty sceniczne i towarzyskie ze œpiewaj¹cymi seniorami z Guben,
a Gubin/Guben to przecie¿ obecnie euromiasto. Tego euromiasta zespó³ Gubiñskie
£u¿yczanki jest wspania³¹ wizytówk¹.

Danuta Kaczmarek, "Portrety Gubiñskich £u¿yczanek", Gubin 2022

2022. Uczestnicy i pracownice Domu Dziennego Pobytu z wizyt¹ w Izbie Muzealnej SPZG.
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W 2022 roku up³ynê³o 77 lat od Konferencji Wielkiej Trójki (Harry Truman,
Józef Stalin, Winston Churchill) w Poczdamie, na której m. in. wytyczono granicê
Polski na Odrze i Nysie £u¿yckiej. Oddano w zarz¹d Polsce czêœæ terytorium III
Rzeszy zwanym Ziemiami Odzyskanymi. Podczas Konferencji podjêto tak¿e
decyzjê w sprawie wysiedlania Niemców z obszarów Polski, Czechos³owacji i
Wêgier. W warunkach 1945 roku usuwanie Niemców odbywa³o siê dwutorowo:
przez zorganizowane wysiedlenie oraz tworzenie warunków sk³aniaj¹cych
Niemców do opuszczenia terytorium Polski.

W 1945 wysiedlono Niemców m. in. z terenu Gubina i okolic. By³y to wielkie
tragedie dla tych ludzi, bowiem pobudowali tu domy, mieszkali od pokoleñ. Mieli
tu swoich bliskich pochowanych na cmentarzach. Postanowienia "Wielkiej Trójki"
by³y nieodwracalne. Wysiedleñcy przenosili siê do Guben i w jego okolice oraz w
g³¹b Niemiec. Z tamtego pokolenia w³aœciwie nikt nie ¿yje. ̄ yj¹ natomiast krewni,
którzy wspominaj¹ tamte czasy i interesuj¹ siê histori¹. Losem ich zainteresowa³
siê 15-letni Tymoteus - kolejny  potomek  rodziny Linke. Zaczê³o siê od lekcji

historii w szkole,
gdzie omawiano
temat zwi¹zany z
II wojn¹ œwiatow¹
m. in. powojen-
nym wysiedla-
niem jego rodaków
za Odrê i Nysê
£u¿yck¹.

Tymoteus zacz¹³
wypytywaæ o
przodków swoich
¿ y j ¹ c y c h
d z i a d k ó w :
M a n f r e d a
(urodzony w 1947
r. w Bernburgu) i

Sentymentalna wizyta

Urszula Kondracik
kula41@o2.pl

Franz i Klara Linke przed domem wybudowanym w 1920 r. przy
dzisiejszej ul. Sobieskiego.



42  Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

babciê Karin (urodzona w 1952 r. w Wittenbergii) Klugmann. W pomoc
zaanga¿owa³a siê jego mama Nicole, a córka Klugmannów - rocznik 1986.

Wspomnienia od¿y³y. Tymoteus dowiedzia³ siê, ¿e pradziadkowie Nicole: Franz
i Klara Linke na pocz¹tku 1920 roku w ówczesnym Guben pobudowali z ceg³y
piêtrowy dom mieszkalny przy ul. Buderoserstrasse nr 66 - nazwa pochodz¹ca
od wsi Budoradz, a obecnie Jana Sobieskiego nr 2. Jak wspominaj¹ dziadkowie
Tymoteusa - ich rodzice przy okazji ka¿dych œwi¹t wspominali dom w Gubinie,
têsknili za tym miejscem, ale po pewnym czasie pogodzili siê z rzeczywistoœci¹.

W takich okolicznoœciach rodzina Klugmannów (dziadkowie, córka i wnuk)
postanowili dzia³aæ. Chcieli zobaczyæ dom zbudowany w Gubinie i poznaæ jego
w³aœcicieli. Nicole napisa³a maila do burmistrza Bart³omieja Bartczaka i umówi³a
siê z nim na spotkanie. Burmistrz pomóg³ ustaliæ lokalizacjê domu i skontaktowaæ
siê z jego mieszkañcami. Nocole uwa¿aj¹c, ¿e sprawa mo¿e byæ wra¿liwa, mimo
up³ywu, lat w sposób taktowny - przed wizyt¹ - zwróci³a siê listownie do obecnych
w³aœcicieli o mo¿liwoœæ spotkania.

W liœcie pisze, ¿e jej babcia Lidia Linke w Gubinie spêdzi³a szczêœliwe lata. W
ogrodzie uprawia³a szparagi. Dziadek Franz (cz³onek Zwi¹zku Pszczelarzy w
Guben) mia³ trzy rodziny pszczó³, które zbiera³y nektar z kwitn¹cych drzew
owocowych, których by³o bardzo du¿o. W ogrodzie znajdowa³ siê kurnik. Gdy po
zakoñczeniu wojny w 1945 roku zostali przymusowo wysiedleni, zostawili ca³y
dorobek ¿ycia ³¹cznie z pami¹tkami (obrazy, zdjêcia, listy itp.). Na terenie Niemiec
zaczê³a siê wêdrówka: najpierw Radis i Wittenbergia - do domu dziadka Nicole,
nastêpnie do Bernburg, Falkenberg, a na koñcu Lutherstadt Wittengerg, gdzie
rodzina mieszka od lat szeœædziesi¹tych. Dziadek nie móg³ znaleŸæ sobie miejsca,
têskni³ za rodzinnymi stronami. W latach piêædziesi¹tych wróci³ i zamieszka³ w
Guben. Czêsto chodzi³ nad Nysê i spogl¹da³ na wschód w kierunku swojego domu.
Dziadkowie - jak pisze Nicole - nie rozmawiali zbyt wiele o minionych czasach.
Cierpieli, poniewa¿  nagle utracili dorobek swojego ¿ycia. Nicole pisze, ¿e zawsze
by³a zbyt "ma³a", a póŸniej zbyt "m³oda" aby móc czegoœ siê wiêcej dowiedzieæ.
Gdy pyta³a rodzinê o ich historiê mówiono, ¿e nie ma sensu wspominaæ albo
"Och, zostaw to!". Gdy dorasta³a, tym bardziej nie dawa³a im spokoju. Jej ojciec
Manfred jednak zdo³a³ przekonaæ swoj¹ matkê, a jej babciê, aby pojechaæ do
Gubina  sprawdziæ czy dom jeszcze stoi. W 1996 roku Lidia Linke przyjecha³a z
synem (ma¿ jej zmar³ w 1980 r.) zobaczyæ swój dom i spotkaæ siê z jego w³aœcicielk¹,
Kazimier¹ Gronikowsk¹ (+1997 r.). Ze wzglêdów na zasz³oœci historyczne mia³a
obawy czy zostanie dobrze przyjêta. Nie wiedzia³a, ¿e Gronikowscy do Gubina
przyjechali w³aœnie z Niemiec, z robót przymusowych i ze wzglêdu na znoœne
warunki jakie tam panowa³y, stosunek do Niemców nie by³ wrogi. Nie wi¹zali
oni polityki nazistowskiej ze zwyk³ymi obywatelami Niemiec, którzy równie¿
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byli ofiarami skutków wojny.
Nicole interesowa³y pami¹tki po rodzinie. Niestety, nic nie pozosta³o. Po 1945

roku w tym domu zamieszkiwa³a rodzina Jaskólskich, która w 1952 r. wyjecha³a
z Gubina w poznañskie, a na ich miejsce wprowadzi³a siê rodzina Gronikowskich
i nie zasta³a ¿adnych pami¹tek.

Po tych wstêpnych przygotowaniach do "sentymentalnej podró¿y" spotkanie dosz³o
do skutku 19 listopada 2022 r. Przyjechali przedstawiciele trzech pokoleñ rodziny
Linke: Manfred z ¿on¹, córk¹ Nicole i wnukiem Tymoteusem. By³a to wzruszaj¹ca
chwila i dla goœci i gospodarzy, który wczuli siê w tê sytuacjê. Przecie¿ podobne losy
spotka³y Polaków na Wschodzie, którzy po wojnie zmuszeni zostali zostawiæ swoje
pokoleniowe maj¹tki, groby przodków i jechaæ w nieznane. Wielu z nich przyjecha³o
na Ziemie Odzyskane, na ziemie op³akiwane przez ich poprzednich mieszkañców.
Rozmowy toczy³y siê przy kawie i cieœcie przygotowanym przez w³aœcicielkê domu
Zofiê Melerowicz (córkê Gronikowskich), a wspiera³ je œwietny t³umacz - znaj¹cy
historiê II wojny - pan Sylwester Klimowicz. Uroczy, skromny Tymoteus z uwag¹
przys³uchiwa³ siê rozmowom. Myœlê, ¿e wykorzysta to spotkanie, by opowiedzieæ o
nim na lekcji historii w swojej szkole.

By³am uczestnikiem spotkania,  przebiega³o w bardzo przyjemnej atmosferze,
a w dobie dzisiejszej techniki, strony wyrazi³y chêæ utrzymywania kontaktów,
wymieniaj¹c siê numerami telefonów i mailami.

Rodzina Klugmanów i córki Pañstwa Gronikowskich - Urszula (druga z lewej) i Zofia
(pierwsza z prawej).
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 "Klasztor przed Gubinem" - tak nazywano za³o¿ony w roku 1157 na
zachodnim brzegu Nysy, na wysokoœci Wyspy Teatralnej klasztor
benedyktynek. Podobno za³o¿ycielem by³ cesarz Barbarossa. Po³o¿enie
obiektów klasztornych by³o bardzo korzystne, gdy¿ w bezpoœrednim
s¹siedztwie krzy¿owa³y siê dwa wa¿ne szlaki komunikacyjne - szlak wodny
oraz l¹dowy z zachodu na wschód.

"Klasztor jest najwyraŸniej jeszcze starszy ni¿ nasze miasto, a jego wyraŸnie
ustalona struktura wskazywa³a, i¿ by³ oœrodkiem kultury w czasie kiedy
powstawa³ zbli¿ony kszta³tem do prostok¹ta rynek miejski oraz pierwsze domy
na jego obrze¿ach"- pisze gubeñski historyk Karl Gander. Zabudowa
klasztorna oko³o roku 1800 kojarzy³a siê z budowlami charakterystycznymi
dla maj¹tków ziemskich. Jednym z budynków klasztornych by³ ma³y gotycki
koœció³, którego oœ w sposób nietypowy przebiega³a z pó³nocy na po³udnie.

K. Gander opisuje czterowiekow¹ historiê klasztoru nastêpuj¹co: "Dziêki
darowiznom, testamentom i transakcjom ziemskim klasztor obj¹³ w
posiadanie wiele dóbr, które terytorialnie siêga³y po wioskê Barenklau na
zachodzie, po Mielno i niemal po Brody na po³udniu i prawie po Neuzelle na
pó³nocy". W tamtym czasie do klasztoru, nale¿a³y, choæ mo¿e nie wszystkie
naraz 34 wsie. W roku 1429 nie obwarowane przedmieœcie zachodnie wraz z
klasztorem zdobyli husyci, którzy go nastêpnie spalili. Potem zajêli resztê
miasta. Gdy ¿ycie wróci³o do normy, klasztor odbudowano. W 1479 roku król
czeski Maciej zatwierdzi³ przejœcie klasztoru pod protektorat rady miejskiej.
Wtedy jego maj¹tek zacz¹³ siê stopniowo kurczyæ - przechodzi³ pod zastaw, a
póŸniej by³ sprzedawany - dodaje Gander.

W roku 1564 umar³a ostatnia mieszkanka i jednoczeœnie prze³o¿ona
klasztoru, Margaret von Werdeck. Od tamtego czasu obiekt przesta³ pe³niæ
funkcjê religijn¹.

W latach 1562-1676 w pomieszczeniach klasztornych funkcjonowa³a
warzelnia soli morskiej, któr¹ przywo¿ono statkami ze Szczecina. Po roku
1676 dzia³a³ ju¿ tylko sk³ad solny. W roku 1876 Gubin wraz z ca³ymi Dolnymi
£u¿ycami przeszed³ w panowanie pruskie. Od tamtego momentu handel sol¹
odbywa³ siê tylko w iloœciach hurtowych. Tak by³o do 1868 roku, kiedy zupe³nie
zaprzestano handlu sol¹ w dawnym klasztorze, który wraz z okolicznymi

Jerzy Czabator

Klasztor Benedyktynek
w Gubinie
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Przedmieœcie Klasztorne. Zdjêcie z 1880 roku. W g³êbi koœció³, z prawej budynek s¹du
w Guben.

domami nad brzegiem Nysy przeszed³ w posiadanie miasta. W
dotychczasowym sk³adzie solnym urzêdowa³ s¹d rejonowy. Budynek s¹du
rozebrano 1874 r., a na jego miejscu zbudowano nowy, który od 1880 roku do
dziœ s³u¿y mieszkañcom Guben jako S¹d Rejonowy.

Chocia¿ klasztor nie wchodzi³ bezpoœrednio w sk³ad zabudowañ miejskich,
to jednak przez ca³e stulecia odgrywa³ znacz¹c¹ rolê w ¿yciu miasta

By³a to wspania³a posiad³oœæ, w której mieszkali najwy¿si ówczeœni lokalni
urzêdnicy pañstwowi.

Tutaj odbywa³y siê równie¿ rozprawy s¹dowe. Teren klasztoru kojarzy siê
te¿ z bardzo smutnymi wydarzeniami w historii miasta. W roku 1604 lokalni
rzemieœlnicy z czterech cechów otwarcie sprzeciwiali siê kilku rodzinom, które
zdoby³y sobie bardzo du¿e wp³ywy w ówczesnej radzie miasta - tzw. rody
nepotyczne. Za przywódcê spisku uznany zosta³ farbiarz Jakub Wunschwitz,
którego polecono natychmiast œci¹æ. "W œrodê 21 lipca 1604 roku, o godzinie
drugiej nad ranem g³owa jego, œciêta rêk¹ kata, spad³a na ziemiê, na plac
poœrodku klasztoru - na podwórzu dzisiejszego s¹du (Gander). Wunschwitz
umar³ jako "zbuntowany pod¿egacz naruszaj¹cy porz¹dek publiczny".
Mieszkañcy jednak pogrzebali go z wszelkimi honorami i w bezpoœrednim
s¹siedztwie po³udniowej œciany koœcio³a. Jego tragiczna œmieræ mia³a
odstraszyæ innych przed pójœciem w jego œlady.

Koœció³ Klasztorny oraz skwer "Klosterbusch" s¹ znane wiêkszoœci
urodzonych po 1945 roku mieszkañców obecnego Guben. Pozosta³e miejsca
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zwi¹zane z ¿yciem dawnego klasztoru zosta³y ju¿ tylko we wspomnieniach
najstarszego pokolenia oraz w opisach historycznych.

Kto u¿ywa pojêcia "przed Bram¹ Klasztorn¹"? Dane statystyczne z oko³o
1750 roku, kiedy Gubin znajdowa³ siê pod panowaniem saksoñskim mówi¹,
¿e na obszarze Przedmieœcia Klasztornego sta³y 22 domy kryte s³om¹ oraz 25
krytych gontem, do tego 47 stodó³. Jeszcze sto lat póŸniej - oko³o 1850 r. -
panowa³a tu wiejska cisza oraz uczucie oddalenia od miejskiego zgie³ku.  Ale
zaraz potem nast¹pi³ bum budowlany. Pozosta³e do tego czasu zabudowania
klasztorne wraz z urzêdem solnym by³y w z³ym stanie technicznym, do
rozbiórki nadawa³ siê równie¿ stary koœció³ klasztorny z XV wieku, który
zagra¿a³ ¿yciu mieszkañcom i dla tego jak najszybciej musiano na jego miejscu
zbudowaæ nowy. Superintendent Schwarzszulz w³¹czy³ do tego przedsiêwziêcia
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, ówczesnego w³adcy Gubina, który
nada³ sprawie odpowiedni rozmach.

Oprócz wymienionych obiektów krajobraz Przedmieœcia Klasztornego
kszta³towa³y ma³e, stoj¹ce w ogrodach, domki mieszczan, a wspomniany urz¹d
solny do roku 1868 tworzy³ samodzieln¹ gminê administracyjn¹ na obszarze
miejskim. Wszystko, co przypomina³o rozwi¹zany w 1564 r. klasztor
benedyktynek, zosta³o rozebrane do roku 1885. By³o to ostateczne po¿egnanie
z Przedmieœciem Klasztornym. Pierwszym powsta³ym obiektem na terenie
dawnego klasztoru by³ neogotycki koœció³ oddany do u¿ytku w paŸdzierniku
1862 r. Architektem by³ pochodz¹cy z Kostrzyna Emil Flaminius (1807-1893).
Budynki u¿ytecznoœci publicznej w tzw. czasie cesarskim czêsto budowano w
stylu neoromañskim. Przyk³adem jest kolejny nowy obiekt na tym obszarze -
dwupiêtrowy s¹d okrêgowy z 1883 r., który wraz z budynkiem s¹siedniego
s¹du ziemskiego z tego samego roku nale¿a³ do budowli reprezentacyjnych,
do których zalicza³ siê te¿ dworzec kolejowy oraz budynek poczty przy rynku
miejskim. PóŸniej zbudowano obok s¹du wiêzienie oraz Szko³ê Ludow¹ nr 3.
Neogotycki koœció³ przetrwa³ dzia³ania wojenne, a w ostatnich latach przeszed³
kapitalny remont. Z dwóch s¹dowych budynków do dziœ zachowa³ siê tylko
s¹d okrêgowy. On równie¿ zostaje gruntownie odremontowany.

S¹d ziemski uleg³ zniszczeniu podczas wojny. Zbudowan¹ w 1875 roku
wspomnian¹ wy¿ej szko³ê rozebrano po 1945. Nazywano j¹ równie¿ Szko³¹
Klasztorn¹. Zachowa³o siê wiele fotografii szkolnych z tamtych lat, jednak
do tej pory nie odnaleziono ¿adnej z bliskim ujêciem budynku szkolnego.
Wiêzienie s¹dowe ocala³o. Z s¹dowego podwórza znik³y ju¿ ostatnie ogrody, a
ich miejsce zajê³y parkingi. Przed wschodni¹ œcian¹ obecnego koœcio³a stoi
odrestaurowany fragment dawnego muru. Z tego miejsca podczas wykopalisk
w roku 1983 ods³oniêto grobowce z czasów klasztoru. O swoich niecodziennych
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wra¿eniach z wizyty w przedwojennym budynku dawnego i obecnego s¹du
okrêgowego opowiada³ niegdyœ gubeñski radca s¹dowy Johannes Koch: "Kto
chcia³ tam wejœæ, musia³ poci¹gn¹æ za starodawny dzwonek. Na dŸwiêk
donoœnie dŸwiêcz¹cego dzwonka przychodzi³ portier, cz³api¹c przy tym butami,
co w dzieciach mog³o wzbudziæ uczucie strachu".

Opowiadano, ¿e z urzêdu podatkowego prowadzi³o podziemne przejœcie pod
Nys¹ w kierunku centrum miasta. To miejsce otacza³a legenda (Gazeta
Gubeñska 1.06.1935).

Obszar dawnego gubiñskiego Przedmieœcia Klasztornego to przednia czêœæ
od strony przejœcia granicznego Kirchstrasse.

Do napisania artyku³u wykorzystano opis "Miêdzy koœcio³em
klasztornym, a wie¿¹"  Gerarda Guni, oraz na podstawie publikacji

"Guben - Stadt und Land vor 1945".

Guben laty ...

Stary, drewniany most zosta³
wymieniony w 1907 roku. W 1907
roku zainaugurowano budowê
Jungfernbrücke. Przyczyni³ siê on
nie tylko do poprawy bezpie-
czeñstwa i usprawnienia ruchu, ale
by³ tak¿e upiêkszeniem krajobrazu
miasta. Koszt w tamtym czasie
wynosi³ 47 220 marek (wed³ug
Karla Gandera). Most przecina³
Lubszê i ³¹czy³ Lindengraben
(Chrobrego, Rossevelta) z Grüne
Wiese (Piastowska), z Haagstraße
(Grunwaldzka) po prawej stronie.
Lubsza wp³ywa do Nysy za
mostem. Od placu budowy barki
(Kahnbaustelle - nie istnieje) do
mostu Jungfernbrücke, Lubsza
s³u¿y³a gubeñskiej ¿egludze1907. Most na Lubszy - kierunek ul.

Piastowska. (dokonczenie na str. 75)

Most na Wyspê Strzeleck¹
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Kazimiera Kêdzierska

Powojenny rozwój Gubina zwi¹zany by³ z pierwszymi osadnikami -
pionierami, którzy osiedlali siê i podejmowali pracê przy odbudowie miasta
ze zniszczeñ wojennych. Pierwsi osiedleñcy potrafili mobilizowaæ mieszkañców
do ró¿nych przedsiêwziêæ, miêdzy innymi do: odgruzowywania miasta,
uruchomiania zak³adów pracy, sklepów i szkó³. Byli mocno zaanga¿owani w
podnoszeniu poziomu ¿ycia gospodarczego, kulturalnego i oœwiatowego. Dziœ
dziêkujemy im za trud w³o¿ony w tworzeniu polskiego ¿ycia od podstaw na
Ziemi Gubiñskiej.

Halina (z domu Faliñska) i Henryk Jakubowscy
nale¿¹ do jednych z pierwszych osadników w
powojennym Gubinie, którym to widok
zniszczonego, powalonego w gruzach miasta na
zawsze utkwi³ im w pamiêci. Byli œwiadkami wojny
i trudnych powojennych czasów. M³odzi, pe³ni si³ i
planów na przysz³oœæ z zapa³em budowali wspólnie
z innymi osadnikami now¹ rzeczywistoœæ.

Halina Jakubowska urodzi³a siê w 1928 roku w
Warszawie. Wspólnie z rodzin¹ prze¿y³a
okrucieñstwo wojny. Podczas powstania
warszawskiego pomaga³a swojej mamie przy
gotowaniu posi³ków i roznoszeniu powstañcom. Po
upadku powstania z rodzin¹ i cywilami, którzy
prze¿yli koszmar zosta³a wywieziona do obozu w

Pruszkowie. Stamt¹d z grup¹ rówieœników wywieziona do Miechowa (woj.
krakowskie) do pracy u gospodarza. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych wróci³a
z rodzin¹ do Warszawy. Zastali miasto w gruzach, spalone i zniszczone domy,
ich mieszkanie równie¿ uleg³o ruinie. Widok zniszczonej stolicy spowodowa³,
¿e Stanis³awa Faliñska (mama Haliny) wraz z kole¿ank¹ zdoby³a siê na odwagê
wyjazdu na zachód Polski. W lipcu 1945 roku przyjecha³a do Gubina i
zamieszka³a przy ul. Ko³³¹taja 14, sprowadzaj¹c swoj¹ rodzinê. Pani Halina
mia³a wówczas 17 lat. Wkrótce rozpoczê³a swoj¹ pierwsz¹ pracê w Urzêdzie

Halina i Henryk Jakubowscy
zas³u¿eni Pionierzy Gubina

Halina Jakubowska.
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Miasta. Inspektor szkolny Józef Wieszczeczyñski powierzy³ jej organizacjê
przedszkola. By³ to okres pe³en zmian spo³eczno - gospodarczych, powstawa³y
zak³ady pracy, w których rodzice podejmowali pracê. Zachodzi³a potrzeba opieki
nad dzieæmi w wieku przedszkolnym, jak i przygotowania ich do podjêcia nauki
w szkole. Pani Halina Faliñska (Jakubowska) pierwsza w powojennym Gubinie
zorganizowa³a grupê przedszkolaków (30 dzieci) i umieœci³a ich w niewielkiej
salce w by³ym budynku Polskiego Czerwonego Krzy¿a (PCK) przy ul. Majdanek.
Po dwóch tygodniach zmieni³a lokum, na wiêksze, w budynku przy ul. Lenino.
Powsta³y tu ju¿ dwie grupy przedszkolne, z dnia na dzieñ zwiêksza³a siê liczba
dzieci. Dlatego 1 lutego 1946 roku pierwsz¹ grupê przeniesiono do okaza³ego
budynku przy ul. Piastowskiej 20 i tu rozpoczê³o dzia³alnoœæ Przedszkole nr 1
w Gubinie, funkcjonuj¹ce do dzisiaj. Natomiast p. Halina prowadzi³a drug¹
grupê przedszkolaków do chwili wyszukania przez w³adze miasta drugiego
obiektu. W krótkim czasie ulokowano dzieci w budynku przy ul. S³owackiego i
utworzono Przedszkole nr 2 w Gubinie, kierownictwo powierzono p. Halinie.
Ze wzglêdu na nieodpowiedni¹ bazê do pracy opiekuñczo - wychowawczej
przedszkole przeniesiono w 1948 roku na ul. Wiejsk¹ (Kunickiego) dzia³aj¹ce do

Oczestnicy kolonii w Niemaszchleba (Chlebowo).
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dziœ. Pani Halina jako m³oda, ambitna kierowniczka, dobrze przygotowa³a bazê
przedszkola do pracy z maluchami. W miêdzyczasie ukoñczy³a zaocznie Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Gubinie (1949r.). Z przedszkolakami przepracowa³a 6 lat, w
najtrudniejszym powojennym okresie. W kolejnych latach pracowa³a w Urzêdzie
Miasta w Gubinie, a po likwidacji powiatu w Urzêdzie Skarbowym w Kroœnie
Odrzañskim. By³a wspó³organizatorem Liceum Pielêgniarstwa w Gubinie (1962 r.),
w którym pracowa³a na etacie sekretarki, a¿ do przejœcia na emeryturê. Pani Halina
oprócz pracy zawodowej by³a aktywna w organizowaniu kolonii dla dzieci i m³odzie¿y
gubiñskiej. Ju¿ w 1948 roku by³a organizatork¹ kolonii w Niemaszchleba (Chlebowo).
Przez nastêpne lata wspó³organizowa³a obozy harcerskie, czêsto pracuj¹c na etacie
kwatermistrza. Za swoj¹ sumienn¹, wieloletni¹ pracê otrzyma³a wiele wyró¿nieñ i
nagród resortowych.

Henryk Jakubowski urodzi³ siê w 1926 roku w miejscowoœci Krupiec powiat £uck,
woj. wo³yñskie. W czasie okupacji hitlerowskiej w obawie przed utrat¹ ¿ycia ze strony
ukraiñskich nacjonalistów, wyjecha³ wraz z rodzin¹ do Sitañca ko³o Zamoœcia, gdzie
zasta³ ich koniec wojny. Nie mog¹c powróciæ w rodzinne strony (zmiana granicy
Polski) wyjecha³ wraz z rodzin¹ na ziemie zachodnie. Do Gubina przyjechali
transportem kolejowym 15 wrzeœnia 1945 roku, ze stacji PKP zawieziono ich do
Grabic. Jednak po spêdzeniu tam jednej doby, wrócili do Gubina i zamieszkali przy
ul. Ko³³¹taja. Mieszkaj¹c w Sitañcu m³ody Henryk prze¿y³ najbardziej bolesn¹ chwilê

Prace przy odgruzowywaniu miasta (H. Jakubowski czwarty od prawej strony).
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w swoim ¿yciu, rozbrajaj¹c granat uleg³ wypadkowi, w wyniku którego straci³ lewe
oko i trzy palce u lewej rêki.

Pan Henryk rozpocz¹³ swoj¹ pierwsza pracê w Gubinie przy rozbiórkach
zniszczonych domów i przy porz¹dkowaniu miasta.

W 1948 roku zosta³ zatrudniony w Starostwie w Gubinie jednoczeœnie uzupe³niaj¹c
wykszta³cenie œrednie. W 1950 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Halin¹ Faliñsk¹
(s¹siadk¹ z ul. Ko³³¹taja). Po likwidacji powiatu gubiñskiego w 1961 r. podj¹³ pracê
w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kroœnie Odrz. na stanowisku
kierownika Wydzia³u Rolnictwa. Pe³ni³ równie¿ funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego
Powiatowej Komisji Planowania, a póŸniej by³ jej przewodnicz¹cym. Przez rok pracowa³
w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kroœnie Odrzañskim, a w latach 1971
- 72 w Zielonogórskich Zak³adach Produkcji Betonu w Gubinie, w charakterze
kierownika. W styczniu 1973 roku ponownie powróci³ do pracy w administracji
pañstwowej, obejmuj¹c stanowisko naczelnika gminy Wa³owice. Po po³¹czeniu ma³ych
gmin (1976 r.) zosta³ naczelnikiem du¿ej gminy wiejskiej Gubin, któr¹ gospodarzy³
do czasu przejœcia na emeryturê w 1990 roku.

Bêd¹c na emeryturze nadal by³ aktywny w ¿yciu œrodowiska gubiñskiego,
wspó³tworzy³ z innymi pionierami Stowarzyszenie Pionierów Miasta Gubina
(1995 r.). Za swoj¹ wieloletni¹ pracê zawodow¹ i dzia³alnoœæ spo³eczn¹ na rzecz

Spotkanie pracowników w Urzêdzie Miasta - H. Jakubowski drugi z lewej strony.
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miasta i Gminy Wiejskiej Gubin by³ wielokrotnie wyró¿niany odznaczeniami
pañstwowymi i resortowymi. O to niektóre: Krzy¿ Kawalerski Odrodzenia Polski
(1983 r.), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi (1969 r.), Zas³u¿ony Pracownik Rady Narodowej
(1973 r.), Odznaka Honorowa za Zas³ugi w Rozwoju Województwa
Zielonogórskiego (1975 r.). Uchwa³¹ Rady Miejskiej nr XII 66/95 z dn. 25
kwietnia 1995 roku nadano mu tytu³ Honorowego Obywatela Gubina.

 Halina i Henryk Jakubowscy w Gubinie prze¿yli swoj¹ m³odoœæ, tu za³o¿yli
rodzinê i wspólnie wychowali syna Andrzeja (1951r.) - oficer Wojska Polskiego,
mieszkaj¹cy w Trzebiatowie (nie ¿yje), córkê Iwonê (1955 r.) - pielêgniarka na
emeryturze oraz Zygmunta (1958 r.), który prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Iwona i Zygmunt z rodzinami mieszkaj¹ w rodzinnym domu (po Faliñskich)
przy ul. Ko³³¹taja.

Pañstwo Jakubowscy nale¿eli do czo³ówki pionierskich dzia³aczy w mieœcie,
którzy uczestniczyli w organizowaniu ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego. Z
ogromn¹ pasj¹ tworzyli dla nas warunki dostatniego ¿ycia.

Odeszli do wiecznoœci: Henryk 23 kwietnia 2007 roku, Halina 27 paŸdziernika
2014 roku, zostali pochowani na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.

Dziêkuje p. Iwonie Ko³odziejczyk za udzielenie informacji.

50 - lecie po¿ycia ma³¿eñskiego H i H. Jakubowskich - 2000 r.
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Pliszki s¹ mniej wiêcej wielkoœci wróbla, wszystkie charakteryzuj¹ siê smuk³¹
sylwetk¹ i d³ugim ogonem. W kraju wystêpuj¹ cztery gatunki lêgowe pliszek:
pliszka cytrynowa (Motacilla citreola), pliszka górska (Motacilla cinerea), pliszka
¿ó³ta (Motacilla flava) oraz pliszka siwa (Motacilla alba). W granicach
administracyjnych Gubina jeszcze do niedawna spotykano tylko trzy ich gatunki,
lecz od ubieg³ego roku przyby³ nowy, najrzadziej wystêpuj¹cy w Polsce. Mowa tu
o pliszce cytrynowej, której liczebnoœæ na terenie Polski szacuje siê na ok. 200
par lêgowych. Napiszê o tym przybyszu ze wschodu nieco wiêcej, gdy bêdê
przedstawia³ poszczególne gatunki gubiñskich pliszek. Pliszki lubi¹ tereny
otwarte, ¿eruj¹  z regu³y na ziemi, od¿ywiaj¹ siê g³ównie pokarmem zwierzêcym,
ich lot jest falisty, cech¹ charakterystyczn¹ jest ci¹g³e potrz¹sanie ogonem w

górê i w dó³. Œpiew pliszek
nale¿y do jednych z
najskromniejszych, bo
sk³ada siê z ma³o
melodyjnych æwierkniêæ.
Zacznijmy od najbardziej
znanej, a zarazem
najliczniejszej naszej
pliszki, czyli pliszki siwej.

Pliszka siwa (Motaci-
lla alba). Jest nieco

wiêksza od wróbla, lecz smuklejsza, z d³ugim ogonem. Upierzenie z wierzchu
popielate, od spodu bia³e, g³owa z czarno-bia³y rysunkiem, od dzioba a¿ po pierœ,
czarny œliniak. Ubarwienie samca i samicy podobne, choæ samicy mniej wyraziste.
Poluj¹c na owady biega zadziwiaj¹co szybko, jest ma³o p³ochliwa, chêtnie przebywa
w pobli¿u ludzi. Zasiedla tereny nad wodami wolno p³yn¹cymi oraz stoj¹cymi,
równie¿ tereny w pobli¿u osiedli ludzkich. W Polsce œrednio liczny ptak lêgowy.
W Gubinie doœæ pospolity, spotykany na ulicach, poboczach dróg oraz nad
wszelkiego rodzaju wodami. Biegaj¹c po ziemi w poszukiwaniu owadów czy te¿
stoj¹c w miejscu, nieustannie kiwa ogonem. Gatunek wêdrowny, przylot: marzec

Gubiñskie pliszki

Julian Lewandowski
julian.viridis@wp.pl

Pliszka siwa.                                    Fot. J. Lewandowski
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- kwiecieñ, odlot: wrzesieñ - paŸdziernik. Zimuje w strefie Morza Œródziemnego,
a¿ po Afrykê Równikow¹.

S. B. Jundzi³³ w Zoologii krótko zebranej (Wilno 1807) pisze: "pliszki wiosn¹
razem z bocianem powracaj¹, st¹d nasze pospólstwo mniema, i¿ bocian na
skrzyd³ach je przyniós³". Nazwê XVIII wieczn¹ opisanej tu pliszki "trzêsiogonek
bia³y" mo¿na znaleŸæ w dziele G.  Rz¹czyñskiego "Auctuarium Historiae naturalis"
- Gdañsk 1742. Równie¿ regionalne nazwy by³y podobne i zawsze odnosi³y siê do
potrz¹sania ogonem np. w Ksiêstwie Wielkopolskim ch³opi nazywali j¹ wrêcz
"trzêsidupk¹". W Polsce pliszka siwa jest objêta ochron¹ gatunkow¹ œcis³¹.

Pliszka ¿ó³ta (Motacilla flava). Jest najmniejsz¹ europejsk¹ pliszk¹. Samiec
ma wierzch cia³a oliwkowy, wierzch g³owy i kark popielate, na g³owie bia³a brewka
i w¹s, ca³y spód cia³a ¿ó³ty, ogon czarny z bia³ymi skrajami. Samica bardziej
p³owobr¹zowa z ¿ó³tym brzuchem. Zasiedla ni¿owy obszar Polski. Przede
wszystkim tereny zalewowe, podmok³e ³¹ki, pastwiska, obrze¿a bagien i pól
uprawnych oraz tereny ruderalne. W kraju liczny ptak lêgowy. Na terenie Gubina
lêgowy, obserwowany na terenach otwartych naszego miasta oraz ogródkach
dzia³kowych. Pliszkê ¿ó³t¹ najczêœciej zobaczymy biegaj¹c¹ po ziemi, bowiem nie
boi siê wychodziæ na tereny ods³oniête, a przy tym nie kryje siê przed ludŸmi.
Ptak na ³¹kach czêsto towarzyszy pas¹cym siê zwierzêtom i to nie z jakiejœ
szczególnej sympatii do krów czy koni, lecz z przyczyn czysto praktycznych. Otó¿
¿eruj¹ce du¿e ssaki, p³osz¹ liczne owady, a pliszki korzystaj¹ z tego w ca³ej
rozci¹g³oœci. Takie ich zachowanie (towarzyszenie stadom byd³a) by³o znane z
dawien dawna o czym œwiadcz¹ nazwy nadane pliszkom ¿ó³tym przez w³oœcian
np. wolarka, pasterka lub pastereczka. Jest bardziej towarzyska ni¿ inne pliszki,
podczas wêdrówek skupia siê w du¿e stada. Na terenie Gubina odnotowa³em we
wrzeœniu stadko licz¹ce ok. 40 osobników. Pliszka ¿ó³ta jak zreszt¹ wszystkie
pliszki, jest ptakiem wêdrownym, przylot: marzec - kwiecieñ, odlot: wrzesieñ -
paŸdziernik. Zimê spêdza nad Morzem Œródziemnym oraz bardziej na po³udnie
w strefie Afryki Subsaharyjskiej. W Polsce gatunek chroniony.

Pliszka górska (Motacilla cinerea). Ptak o smuk³ej sylwetce i d³ugim ogonie.
Jest podobna do pliszki ¿ó³tej, lecz samiec pliszki górskiej ma czarne podgardle,
a samica bia³e. Ubarwienie samca jest z wierzchu popielate, od spodu ¿ó³te,
skrzyd³a czarniawe, ogon czarny z bia³ymi skrajnymi sterówkami. Samica jest
podobnie ubarwiona, lecz jej kolory s¹ mniej intensywne. Pliszka górska
najchêtniej zasiedla tereny nad czystymi rzekami i strumieniami o wartkim
nurcie oraz kamienistych brzegach. W kraju ptak lêgowy, w górach jest œrednio
liczny, na ni¿u w zachodniej czêœci kraju nieliczny lub bardzo nieliczny. W
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Gubinie ptak lêgowy, spotykany nad Nys¹ £u¿yck¹ (Wyspa Teatralna,
zrujnowany most przy ul. Piastowskiej, most kolejowy Gubin - Guben) i Lubsz¹
(most przy rondzie Pionierów, most przy ul. Chrobrego), gdzie mo¿na go zobaczyæ
poluj¹cego na owady. Ze wszystkich naszych pliszek jest najbardziej zwi¹zana
z wodami p³yn¹cymi, zarówno tymi œródleœnymi jaki i biegn¹cymi przez osiedla
ludzkie. Ptak wêdrowny, przylatuje w marcu i kwietniu, a odlatuje we wrzeœniu
i paŸdzierniku. Zimê spêdza w basenie Morza Œródziemnego, choæ zdarza siê,
¿e pojedyncze ptaki próbuj¹ zimowaæ w kraju. Dodam, ¿e pliszkê górsk¹
zaobr¹czkowan¹ w Drawieñskim Parku Narodowym zidentyfikowano w
styczniu 2019 r. w Hiszpanii (70 km na po³udnie od Walencji), wiêc przelecia³a
w linii prostej ok. 2 tys. km. Dawn¹ nazwê "pliszka siarczysta" znajdujemy w
Zapiskach Ornitologicznych Kazimierza. Wodzickiego - Lwów 1877.  W Polsce
pliszka górska jest gatunkiem œciœle chronionym.

Pliszka cytrynowa (Motacilla citreola). Wielkoœci¹ oraz sylwetk¹
przypomina dobrze nam znan¹ pliszkê siw¹. Jednak¿e jej ubarwienie jest bardzo
efektowne. Samiec w szacie godowej ma cytrynowo¿ó³t¹ g³owê oraz ca³y spód
cia³a z wyj¹tkiem bia³ego podogonia. Wierzch cia³a popielaty z czarna plam¹
na karku, skrzyd³a z dwoma bia³ymi paskami, ogon d³ugi, czarny z bia³ymi
sterówkami zewnêtrznymi. Samica skromniej szarobr¹zowo ubarwiona, tylko
pierœ i boki g³owy ma ¿ó³te. Zasiedla podmok³e ³¹ki, bagna, turzycowiska, brzegi
rzek, obrze¿a zbiorników wodnych. W Polsce skrajnie nieliczny gatunek lêgowy
ok.100-200 par. Na terenie Gubina jest nowym gatunkiem lêgowym, parê z
jednym m³odym odnotowa³em w czerwcu 2022 roku. Kilka s³ów historii. Pliszka
cytrynowa jest gatunkiem euroazjatyckim, wystêpuje w pó³nocnej i wschodniej
Europie, œrodkowej Syberii, Mongolii i pó³nocno-wschodnich Chinach. W naszym
kraju pliszki te zaczê³y gniazdowaæ w 1994 roku w pó³nocno-wschodniej Polsce.
Stwierdzona w ujœciu Redy, na Bagnach Biebrzañskich, zbiorniku Siemianówka
i kilku innych miejscach. Stopniowo zwiêksza swoj¹ liczebnoœæ oraz poszerza
zasiêg. Odnotowany lêg pliszki cytrynowej pod Gubinem jest pierwszym w
obszarze woj. lubuskiego i nowym stanowiskiem w zachodniej Polsce. Ponadto
jest to dopiero czwarte stwierdzenie tego gatunku w woj. lubuskim. Wczeœniej
stwierdzono pojedyncze samce - dwukrotnie w Parku Narodowym "Ujœcie
Warty": 18.06.2004 i 2.06.2013 (Kajzer et al. 2004, Czechowski et al. 2016)
oraz 27.04.2020 pod Sulêcinem (E. Wasylków, dane niepublikowane). Pliszka
cytrynowa (jak wszystkie nasze gatunki pliszek), jest ptakiem wêdrownym.
Przylot: kwiecieñ-maj, odlot: sierpieñ-wrzesieñ. Zimuje w po³udniowej Azji. W
Polsce gatunek œciœle chroniony.

Gubin 15.02.2023
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S¹ inwestycje strukturalne w ka¿dym mieœcie, które maj¹ istotne znaczenie
dla jego rozwoju i dla standardu ¿ycia mieszkañców. Dla Gubina takimi
inwestycjami by³o ujêcie wody (zrealizowane w czasach PRL),
oczyszczalnia œcieków (lata 1996-1998) i drogowa obwodnica Gubina (lata
1997-1999).

Obwodnica by³a zwi¹zana z budow¹ nowego mostu granicznego w
Sêkowicach oraz budow¹ terminalu granicznego w tej miejscowoœci. Terminal
o kosztach budowy ok. 140 mln z³ (wówczas roczny bud¿et miasta Gubina
wynosi³ ok. 30 mln z³) jest najwiêksz¹ ,,nietrafion¹" inwestycj¹ w
województwie lubuskim. Nigdy nie by³ u¿ytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
Po zakoñczeniu budowy nasz kraj wszed³ do UE i obiekt ten sta³ siê zbêdny.

Obwodnica Gubina

Zenon Pilarczyk
zenpil@wp.pl

Fot 1. W wyniku zmiany szerokoœci ,,korony drogi" oraz jej parametrów musia³a ulec
rozbiórce b. ,,Restauracja Leœna" w Dzikowie.  Jej stan techniczny nie by³ najlepszy.
Zdjêcie przedstawia obiekt w 1939 r. Widzimy pozyskane drewno z lasu miejskiego w
Gubinie. Wówczas nale¿a³a ona do Ericha Waltera.
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Do dziœ trwaj¹ intensywne poszukiwania inwestora, który mia³by pomys³ na
trwa³e zagospodarowanie obiektu.

D³ugoœæ obwodnicy Gubina (nowej drogi) wynosi 12,30 km. Le¿y ona w
ci¹gu drogi krajowej nr 32 (DK 32), która prowadzi od granicy z Niemcami do
Stêszewa w woj. wielkopolskim. £¹czna d³ugoœæ tego szlaku komunikacyjnego
to 154 km z tego w woj. lubuskim 90 km. Parametry tej drogi  dopuszczaj¹
nacisk pojedynczej osi do 11,50 tony. Budowê nowej drogi w terenie poprzedzi³y
prace planistyczne.

Gdy przebieg drogi by³ dyskutowany, jak to zwykle bywa przy takich
inwestycjach, pojawili siê spekulanci zainteresowani zakupem, a póŸniej
odsprzeda¿¹ gruntu z du¿ym zyskiem. Pierwotnie trasa mia³a przebiegaæ
przez Nysê £u¿yck¹ miêdzy wsi¹ Gubinek, a Sêkowicami. I grunt w tej
lokalizacji zosta³ wykupiony przez osoby maj¹ce dostêp do informacji
planistycznych. Spekulanci domagali siê ceny kilkakrotnie wiêkszej od tej,
po której zakupili dzia³ki. Inwestor po analizie techniczno-ekonomicznej
zdecydowa³ siê zmieniæ przebieg drogi i usytuowanie mostu granicznego na
po³udnie od Sêkowic. Przebieg obwodnicy zosta³ wyd³u¿ony ale koszt budowy
by³ ni¿szy od pierwotnego zwi¹zanego z wykupem spekulacyjnych gruntów.
Wi¹za³o siê to te¿ ze zmian¹ koncepcji przebiegu tego szlaku drogowego po
niemieckiej stronie. W tym czasie nasi s¹siedzi równie¿ planowali budowê
zachodniej obwodnicy Guben w ci¹gu Drogi Federalnej nr 112. Osi¹gniêto
porozumienie w tej sprawie ze stron¹ niemieck¹, a œladem po tej zmianie
pozosta³ zaburzony uk³ad dróg po stronie niemieckiej na po³udnie od nowego
mostu granicznego. Ca³e zadanie inwestycyjne polegaj¹ce na zmianie kategorii
ówczesnej drogi krajowej nr 274 (DK 274) na drogê krajow¹ nr 32 (DK 32)
wi¹za³o siê ze zmian¹ szerokoœci korony drogi z 6 m do 7,2 m. Nale¿a³o
przestawiæ s³upy energii elektrycznej  i wyci¹æ 9200 drzew. Obwodnica
wymaga³a te¿ budowy mostów nad rzekami We³mic¹ i Lubsz¹. Przed
rozpoczêciem robót nale¿a³o teren oczyœciæ z pozosta³oœci II wojny. Saperzy
spenetrowali pobocze do g³êbokoœci 0.5 m. Czyszczenie terenu trwa³o od
wrzeœnia 1997 r. do stycznia 1998 r.  Wydobyto trzy miny przeciwpancerne,
17 pocisków artyleryjskich, 34 miny moŸdzierzowe, 10 granatów rêcznych,
cztery ,,pancerfausty" oraz ponad 500 szt. amunicji ró¿nego kalibru. Niektóre
granaty mia³y zapalniki.

Badania archeologiczne terenu rozpoczêto du¿o wczeœniej. Dysponowano
ju¿ wczeœniejszymi materia³ami pozyskanymi czêœciowo jeszcze przed II wojn¹
œwiatow¹. W wyniku szeroko p³aszczyznowych badañ wykopaliskowych
przeprowadzonych od wrzeœnia do listopada 1995 r. na terenie o pow. ponad
1.50 ha odkryto 246 obiektów staro¿ytnych .(1*)
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 Prace terenowe prowadzono w dwóch etapach. W pierwszym zdjêto warstwê
wierzchni¹ gruntu o g³êbokoœci 30 - 40 cm sprzêtem mechanicznym za pomoc¹
spychaczy typu S-170 i DT-75. W drugim etapie rêcznie doczyszczono odkryte
obiekty. Do tego celu zatrudniono ok. 20 pracowników fizycznych z Sêkowic i
Gubina. Odkryto dwa stanowiska, które oznaczono nr 7 i 8.

Stanowisko nr 8 po³o¿one by³o oko³o 900 m na
po³udniowy zachód od centrum wsi, na p³askim
piaszczystym wyniesieniu w obrêbie doliny Nysy
£u¿yckiej i oko³o 250 m na wschód obecnego
(ustabilizowanego wa³ami przeciw-
powodziowymi) koryta rzeki. Oprócz
dominuj¹cych cia³opalnych pochówków, jednego
grobu jamowego oraz kilku grobów
symbolicznych rozpoznano te¿ 101 jam.
Pochowano w nich pozosta³oœci po kremacji oraz
stypach. Ca³a powierzchnia by³a wykorzystana
do pochówków przez jeden ma³y ród. Jego
cz³onkowie mogli zajmowaæ teren w trójk¹cie

Rys 1. Lokalizacja badanych stanowisk archeologicznych  na po³udniowy zachód od
Sêkowic. Nr 7 oznaczono stanowisko wielokulturowe a nr 8 cmentarzysko. (1*)

Fot 2. Situla  z blachy br¹zowej
stanowi¹ca wyposa¿enie cia³o-
palnego grobu popielnicowego
w Sêkowicach. ( 1*)
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wyznaczonym przez miejscowoœci: Sêkowice - Polanowice - Starosiedle. Czas
u¿ytkowania cmentarzyska wynosi ok. 120-150 lat.  Okres jego u¿ytkowania
szacuje siê od drugiej po³owy VI w. p.n.e. do pocz¹tków wieku IV.
Najciekawszym odkrytym obiektem by³a situla z br¹zu. Situla jest to du¿e
naczynie u¿ywane w staro¿ytnoœci m.in. w obrzêdach rytualnych. Naczynia
takie stanowi³y wyposa¿enie bogatych grobów odkrytych we W³oszech,
Niemczech, Austrii i S³owenii. Na ziemiach polskich podobny obiekt znaleziono
w okolicach Zamoœcia i Namys³owa. Znaleziono tak¿e ¿elazny miecz
jednosieczny, no¿e bojowe, br¹zow¹ zapinkê z ozdobn¹ nó¿k¹, drewniany
czerpak i szpatu³ki.

Roboty budowlane przy budowie
mostu na Nysie £u¿yckiej rozpoczê³y siê
wiosn¹ 1997 r. Prowadzi³o je
Przedsiêbiorstwo Eksportowe
Budownictwa Komunikacyjnego
"Dromex" z Warszawy. Koszt tej
inwestycji wynosi³ 3,310 mln ECU (3*).
Zasadnicz¹ ide¹, jaka przyœwieca³a
inwestorowi budowy nowego przejœcia
granicznego, by³o odci¹¿enie mostu
granicznego w centrum Gubina. W
sk³ad zadania wchodzi³ terminal dla
wielotonowych ciê¿arówek przy moœcie.
Generalnym wykonawc¹ ca³oœci by³a
gorzowska firma Z. Marciniak.

Wszystkie œrodki finansowe na ca³e
zamierzenie uzyskano z istniej¹cego
wówczas funduszu PHARE.  Budowa
samej obwodnicy kosztowa³a 6,815 mln
ECU (3*).

Opisuj¹c to zamierzenie inwestycyjne nie sposób pomin¹æ w¹tku
kryminalnego, który mu towarzyszy³ (2*). Zwi¹zany on by³ z przemytem
spirytusu. Odbywa³ siê on tzw. mostem technicznym, który zosta³ zbudowany
na pocz¹tku 1997 r. i s³u¿y³ do pracy przy g³ównym obiekcie. W owym czasie
w naszym kraju rozwinê³y siê ró¿ne mafie kontroluj¹ce przemyt, prostytucje
i podziemn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Zwi¹zane to by³o z przemianami

Fot. 3 Pylon mostowy na polskim brzegu
Nysy £u¿yckiej z podan¹ dat¹ budowy
mostu.
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ustrojowymi, brakiem
przepisów prawa
reguluj¹cych zmiany
gospodarcze oraz s³aboœci¹
organów pañstwa
nadzoruj¹cych te procesy.
Mafie prowadzi³y miêdzy
sob¹ bezwzglêdn¹ walkê o
wp³ywy i podzia³ ³upów.
Zgin¹³ jeden mieszkaniec
Gubina uwik³any w tak¹
dzia³alnoœæ o pseudonimie
,,Miki" (Romuald N.).
G³ównym organizatorem
przemytu spirytusu by³
Zbigniew M. ps.
"Carington", pochodz¹cy z
Zawidowa w woj.
dolnoœl¹skim. Mia³

zarejestrowane w Zgorzelcu dwie firmy transportowe. Oficjalnie zajmowa³y
siê one przewozem mebli. Naprawdê szmuglowano przez granicê ró¿ne towary,
g³ównie papierosy. Do grupy "skaperowano" kilku pograniczników i 2 stró¿ów
pilnuj¹cych mostu.

 W sierpniu 1997 r. przez most techniczny w Sêkowicach ruszy³ przemyt
spirytusu na olbrzymi¹  skalê. Nocami przemyka³y tiry wype³nione
spirytusem. W sposób ekwilibrystyczny przeje¿d¿a³y przez most, który nie
by³ projektowany na takie obci¹¿enia. Ciê¿arówki jecha³y dalej wa³em
powodziowym nad Nys¹ i na leœnych polanach prze³adowywano beczki ze
spirytusem na inne mniejsze samochody i  rozwo¿ono po ca³ej Polsce. Dalsza
podró¿ by³a ju¿ bezpieczna. We wrzeœniu jeden z tirów przewo¿¹cy spiritus
zahaczy³ o dŸwig, który pracowa³ przy budowie mostu przewracaj¹c go. Zrobi³a
siê afera. W nocy 28 wrzeœnia 1998 r. organy œcigania urz¹dzi³y zasadzkê.
Zatrzymano miêdzy innymi "Caringtona", który w swojej limuzynie z bliskiej
okolicy, nadzorowa³ przemyt. Oczywiœcie do niczego siê nie przyznawa³.
Oœwiadczy³, ¿e jest tylko przypadkowym turyst¹ przebywaj¹cym na tym
terenie. Nagle w samochodzie odezwa³ siê telefon. W obecnoœci s³u¿b ktoœ
zameldowa³: "¿e samochody z alkoholem s¹ ju¿ daleko i mo¿na koñczyæ akcjê,
wszystko siê uda³o''. W tej sytuacji zatrzymany przyzna³ siê do wszystkiego.
Poszed³ na wspó³pracê z policj¹ i zacz¹³ wszystkich "sypaæ". W czasie akcji
przemytu gangsterzy zastrzelili 13 osób, a kilkadziesi¹t zosta³o rannych.

Fot. 4. Okucia pylonu mostowego zawieraj¹
p³askorzeŸbê wykonan¹ w br¹zie z wizerunkiem króla
Boles³awa Chrobrego i cesarza Niemiec Ottona II.
Symbolika ta nawi¹zuje do zjazdu gnieŸnieñskiego w
1000 r. - okresu wspó³pracy miêdzy obu narodami.
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Miêdzy innymi
zastrzelono podw³adnego
"Caringtona", który
dzia³aj¹c w strukturach
mafii próbowa³
przemycaæ na w³asn¹
rêkê. Powszechnie by³o
wiadomo, ¿e tylko
wiêzienie mo¿e uratowaæ
gangsterom ¿ycie.
Dlatego wszyscy poszli
na wspó³pracê. Na £awie
oskar¿onych zasiad³o 27
osób. Ustalono, ¿e
przejecha³o przez most 80
tirów z 2 mln. litrów
spirytusu. Skarb
Pañstwa z tytu³u
n i e z a p ³ a c o n y c h
podatków straci³ 154
mln. ówczesnych z³otych.
Znaczn¹ czêœæ tej
nale¿noœci odzyskano.

Inn¹ pami¹tk¹ po
budowie przejœcia
granicznego i obwodnicy
Gubina s¹ wykopane
zbiorniki wodne w

okolicznych wsiach. Ziemia by³a potrzebna na budowê. Teren przejœcia zosta³
podniesiony œrednio o ok. 1,40 m nad ówczesny poziom by unikn¹æ zalewania
przez Nysê £u¿yck¹ podczas "wysokiej wody".  Nale¿y te¿ dodaæ, ¿e g³ówny
wykonawca zamierzenia gorzowska firma Z. Marciniak na wskutek kar
umownych z tytu³u przekroczenia terminów i wad wykonawczych og³osi³a
upad³oœæ.

 ¯ród³a :
1* - Jaros³aw Lewczuk: "Sêkowice Gmina Gubin, stanowisko 8 , wyd. LTN Zielona Góra 2004.
2* - Portal internetowy Onet , artyku³ z 7.06.2004 r. "O jeden most za du¿o".
3*- "Gazeta Lubuska" z 27.01.1998 r. (ECU- Europejska Jednostka Walutowa u¿ywana przed
przyjêciem euro w l. 1979 - 1999).

Rys. 2 Przebieg obwodnicy Gubina licz¹cy 12,30 km.
Trasa wymaga³a budowy trzech mostów: na Nysie
£u¿yckiej, na Lubszy ( 5 km) i We³micy ( 6 km) ( 3*).
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Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze (PTTK)  powsta³o 17
grudnia 1950 roku w po³¹czeniu Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego (PTT),
powsta³ego w 1873 roku i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK),
powsta³ego w 1906 roku. Jest najstarszym stowarzyszeniem w Polsce
skupiaj¹cym turystów i krajoznawców oraz  przejê³o tradycje, dorobek oraz
maj¹tek poprzedników. Towarzystwo stawia sobie za zadanie upowszechnianie
na terenie Polski turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa. Siedziba Zarz¹du
G³ównego PTTK mieœci siê w  pa³acu Ma³achowskich przy ulicy  Senatorskiej
11 w Warszawie. PTTK zrzesza blisko 150.000 cz³onków zgrupowanych w
ponad 400 oddzia³ach na terenie ca³ego kraju w tym 9 z naszego województwa.

Siedem lat póŸniej (1957 r.) z inicjatywy Artura Dziewia³towskiego i Tadeusza
Firleja powsta³o Gubiñskie Ko³o PTTK. To
zapocz¹tkowa³o zorganizowan¹ dzia³alnoœæ
turystyczn¹ na terenie miasta. Artur
Dziewia³towski by³ przewodnikiem wy-
cieczek w kraju i za granic¹, a tak¿e
organizatorem na stopieñ turystyki i
kursów przewodników. Tadeusz Firlej
zwany "bac¹" by³ organizatorem ¿ycia
turystycznego, regionalist¹, przyro-
dnikiem, fotografem i poet¹.

Siedzib¹ ko³a by³ ówczesny Miejski
Dom Kultury przy ul. Wilhelma Piecka,
dziœ ul. Ró¿ana. Obok na fotografii
nieistniej¹cy budynek Miejskiego Domu
Kultury.

Polskie Towarzystwo
Turystyczno - Krajoznawcze
Oddzia³ Miejski w Gubinie

Tadeusz Lech
chelt@interia.pl

Artur Dziewia³towski i Tadeusz Firlej.
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Ko³o nale¿a³o do PTTK Oddzia³ w Zielonej Górze, a póŸniej do Krosna
Odrzañskiego.  Nastêpnie organizacyjnie przenios³o siê do nowo powsta³ego
Wojskowego Oddzia³u PTTK w Gubinie.

W roku 1970 powsta³ Oddzia³ Miejski PTTK w Gubinie. Pierwszym
prezesem Oddzia³u zosta³ Bogumi³
Spytkowski, który pe³ni³ tê funkcjê
do 1972 roku. W sk³ad zarz¹du
wchodzili: Wiceprezes ds.
organizacyjnych - Ryszard
Pantkowski, Wiceprezes ds.
ekonomicznych -  Jan Konieczny,
Wiceprezes - Walenty Robowski,
Sekretarz - Tadeusz Firlej -
urzêduj¹cy cz³onek Zarz¹du OM
PTTK w Gubinie 1970-1994 r.,
Skarbnik - Leokadia Firlej,
Cz³onek - Edmund Siewruk,
Cz³onek - Tadeusz Mochnacz,
Cz³onek - Wanda Krupska, Cz³onek
- Krystyna Kogut, Cz³onek -
Kazimierz Kowalski.

Rok póŸniej w 1971 powsta³o Ko³o Zak³adowe PTTK przy Zak³adach
Przemys³u Odzie¿owego "Goflan" skupiaj¹ce 150 turystów. Pe³en autokar
turystów w ka¿dy weekend wyje¿d¿a³ w góry, nad morze, a czasami do Niemiec.
Szybko wy³oni³a siê grupa rajdowa, która uczestniczy³a w ogólnopolskich

rajdach bran¿owych i
sp³ywach kajakowych. W
1972 roku podczas zjazdu
oddzia³u wybrano nowy
zarz¹d z prezesem Janem
Koniecznym, który
kierowa³ oddzia³em do roku
1975.W roku 1974 siedzibê
Oddzia³u Miejskiego na

Proporczyk - Oddzia³ Wojskowy PTTK Gubin.

Budynek, w którym mieœci³a
siê kawiarnia " £u¿yczanka".
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krótko przeniesiono do pomieszczenia piwnicznego nieistniej¹cej ju¿ kawiarni
"£u¿yczanka" przy przejœciu granicznym.

W roku 1975 wybrano nowy zarz¹d oddzia³u na kadencjê 1975-1981.
Prezesem zosta³ pp³k Tadeusz Kubica oficer ze sztabu 5 Dywizji Pancernej.
W tym samym roku w³adze miasta Gubina przekaza³y Oddzia³owi na
prowadzenie dzia³alnoœci statutowej budynek po zlikwidowanej ³aŸni
miejskiej, dawniej ul. Lubuska 1, a obecnie Obroñców Pokoju 18. Kabiny na
parterze adaptowano na pokoje, a na poddaszu urz¹dzono dom wycieczkowy
z metalowymi piêtrowymi ³ó¿kami i kominkiem. Turyœci spêdzali tam mi³o
czas œpiewaj¹c przy akompaniamencie gitary Ryszarda Pruchniewicza, który
dziœ razem z Krzysztofem Szmigielskim kontynuuj¹ œpiewanie w tzw. "Ma³ym
Klubie" w piwnicy. Szkolili siê, ogl¹dali slajdy, gawêdzili i piekli ziemniaki w
kominku.

Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ w tym budynku znajdowa³a jedna z siedmiu
³aŸni miejskich w Guben. Projekt budowy ³aŸni publicznej na Getreidemarkt

£aŸnia po adaptacji na "Dom Wycieczkowy".
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(Targ zbo¿owy) zosta³ zatwierdzony 11 wrzeœnia 1909 roku podczas sesji rady
miasta Guben. W projekcie znalaz³o siê 10 kabin prysznicowych, 5 kabin
³azienkowych dla mê¿czyzn oraz 1 kabina prysznicowa i 4 kabiny ³azienkowe
dla kobiet. Z funduszu miejskiego, który powsta³ na ten cel z okazji obchodów
srebrnej rocznicy zaœlubin cesarskiej pary, oraz z innych darowizn miasto
mia³o do dyspozycji 35 tys. DM. Koszt budowy szacowano jednak na 50 tys.
DM. Brakuj¹c¹ kwotê 15 tys. po¿yczono ze skarbca miasta. Inspektorem
budowlanym podczas wznoszenia budynku by³ architekt Römmler. 3
paŸdziernika 1910 roku, w poniedzia³ek, ³aŸnia publiczna zosta³a oddana do
u¿ytku bêd¹c ozdob¹ targu zbo¿owego przyczyniaj¹c siê do podniesienia
poziomu jego otoczenia. £aŸni nadano nazwê "Wilhelm - Auguste Victoria -
Bad". By³ to budynek parterowy z u¿ytkowym poddaszem i obszernymi
piwnicami mieszcz¹cymi miêdzy innymi kot³owniê zaopatruj¹c¹ wanny i
kabiny prysznicowe w ciep³¹ wodê.

Data oddania budynku utrwalona zosta³a na okolicznoœciowej tablicy, która
znajduje siê do dziœ na po³udniowej œcianie budynku.

£aŸnia przetrwa³a zawieruchê wojenn¹ i by³a czynna po wojnie, a zjej
dobrodziejstw korzysta³o wielu mieszkañców Gubina. W roku 1981 odby³ siê

Budynek ³aŸni po oddaniu do u¿ytku i w otoczeniu zabudowy miejskiej.

Napis na œcianie frontowej budynku i para cesarska.
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kolejny zjazd Oddzia³u. Prezesem zarz¹du zosta³ Edmund Siewruk, który
pe³ni³ tê funkcjê do 1985 roku. W 1984 roku po upadku zak³adu "Goflan"
Oddzia³ PTTK przy zak³adach wszed³ w sk³ad PTTK Oddzia³ Miejski w
Gubinie.

4 kwietnia 1985 roku w "Domu Turysty" wybuch³ po¿ar, który strawi³
zabytkowy budynek. Pozosta³y tylko go³e mury. Ogrom spo³ecznej pracy
wykonanej podczas adaptacji budynku poszed³ na marne. Do dziœ nie wiadomo
z jakiego powodu powsta³ po¿ar. Prawdopodobnie przyczyn¹ po¿aru by³a
przeci¹¿ona instalacja elektryczna w pokoju na parterze, w którym mieszka³a
pani pracuj¹ca w Guben, a mo¿e prowizoryczna instalacja zasilaj¹ca kiosk w
s¹siedztwie.

By³a to ogromna strata dla naszego oddzia³u, który pozbawiony zosta³ swojej
siedziby. Nie za³ama³o to jednak cz³onków Oddzia³u, którzy postanowili
odbudowaæ budynek. Po wykonaniu planów przez biuro projektowe  z Zielonej
Góry przyst¹piono do odbudowy budynku. Na potrzeby odbudowy zakupiono
wielk¹ murowan¹ stodo³ê w £omach. Pracê spo³eczn¹ cz³onków Oddzia³u,
przy znacz¹cej pomocy Zarz¹du Wojewódzkiego PTTK w Zielonej Górze,
gubiñskich zak³adów pracy, uczniów szkó³, dyrektora Wydzia³u Finansowego
Urzêdu Wojewódzkiego Jana Frydryka (cz³onka Zarz¹du Wojewódzkiego
PTTK), kierownika budowy elektrowni w Jänschwalde pana Pud³owskiego,
pp³k Tadeusza Kubicy (szefa saperów gubiñskiej dywizji), Stefana Chlebnego

Spalony budynek i pierwsi spo³ecznicy - Jerzy Galewski pierwszy z lewej strony.
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(dyrektora NBP), prezesa Zarz¹du Oddzia³u Ryszarda Pruchniewicza i wielu,
wielu innych uda³o siê obiekt odbudowaæ. Budowa nowego budynku trwa³a
(1985-1989) cztery lata.

W 1985 roku zjazd Oddzia³u wy³oni³ nowy zarz¹d. Prezesem zosta³ kol.
Ryszard Pruchniewicz i pe³ni³ tê funkcjê do roku 1992. W latach 1991 do
1995 w Oddziale by³o 10 szkolnych kó³ turystycznych i dwa ko³a dla doros³ych
- "Terenowe" i "Dreptaki". W 1992 roku odby³ siê kolejny zjazd Oddzia³u.
Prezesem zarz¹du zosta³ wybrany kol. Mieczys³aw Jasinowski.

Za jego prezesury w 1992 roku burmistrz miasta Gubina Czes³aw
Fiedorowicz (1990 - 1998) wraz z Rad¹ Miasta na podstawie uchwa³y rady
miejskiej przekaza³ aktem notarialnym budynek na w³asnoœæ naszemu
oddzia³owi. W roku 1993 z grupy cz³onków oddzia³u powsta³ Klub Górski
"Dreptaki", który w tym roku obchodzi³ bêdzie 30-lecie powstania. W 1994
roku zwo³ano nadzwyczajny zjazd Oddzia³u. Na zjeŸdzie wybrany zosta³ nowy
zarz¹d na czele którego stan¹³ ponownie prezes kol. Ryszard Pruchniewicz.
Budynek w nowoczesnej bryle oddano do u¿ytku w 1989 roku.

Budynek PTTK po odbudowie.
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Podczas kolejnego zjazdu w marcu 1997 roku prezesem zarz¹du zosta³
ponownie kol. Ryszard Pruchniewicz na kadencjê 1997-2001 r., Wiceprezesem
ds. statutowych kol. Gra¿yna Bartkowiak, Wiceprezesem ds. gospodarczych
kol. Tadeusz Lech, sekretarzem kol. Marianna Osóbka.

3.03.2001 roku podczas zjazdu wybrano na  prezesa zarz¹du kol. Zenona
Pilarczyka, który by³ pomys³odawc¹ zagospodarowania wie¿y przy koœciele
farnym i odtworzenia mieszkania dzwonnika. Za jego prezesury zakupiona
zosta³a nieruchomoœæ nad jeziorem "Borek". Pierwsze prace
wykonano18.05.2002 roku. Powsta³ w tamtym czasie budynek z
pomieszczeniami, w których trzymano sprzêt wodny. By³y miejsca noclegowe,
kuchnia i wêze³ sanitarny. Cz³onkowie oddzia³u przez wiele lat korzystali z
w³asnego sprzêtu wodnego. To tam do dnia dzisiejszego organizowany jest
Ogólnopolski Rajd Rowerowy "W Sercu £u¿yc" - Noc Kupa³y" i spotkania
cz³onków podczas imprez plenerowych.

1.05.2001 r. - odby³ siê pierwszy sp³yw kajakowy rzek¹ Lubsz¹ od cieku
wodnego Tymienica do Gubina zakupionymi szeœcioma kajakami. 30.06.2001
r. - odby³ siê pierwszy sp³yw kajakowy rzek¹ Odr¹ na trasie Krosno Odrzañskie
- Kosarzyn.

Kol. Tomasz Dereszczków, wtedy cz³onek Ko³a Terenowego, dziœ z ¿on¹
prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oferuj¹c sp³ywy kajakowe ró¿nymi ciekami
wodnymi. Wiêcej mo¿na siê dowiedzieæ na stronie https://kajakigubin.pl 26

By³y i obecny burmistrz przy ognisku w stanicy.
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maja 2001 r. Oddzia³ zorganizowa³ "Naradê Wojewódzkiego Aktywu PTTK".
Od roku 2002 oddzia³ wspó³pracowa³ z Klubem Czeskich Turystów w
organizacji imprez turystycznych pieszych i kajakowych. 24.06.2002 goœci³a
u nas " Ekspedycja NYSA" z Liberca. W maju  2004 r. oddzia³ wyda³
przewodnik " Wzniesienia Gubiñskie" - 200 egz. Na proœbê rowerzystów,
Zarz¹d Oddzia³u Miejskiego PTTK w Gubinie dnia 01.03.2005 r. przekszta³ci³
Gubiñsk¹ Sekcjê Rowerow¹ "LUZ" w Gubiñski Klub Rowerowy "LUZ". W
tym samym roku w kwietniu zosta³ wydany przez oddzia³ biuletyn "Pradzieje
Ziemi Gubiñskiej" - 500 egz.

W roku 2005 zmar³ kol. Stefan Chlebny - gawêdziarz, regionalista,
wytrawny turysta. Cz³owiek o niezwyk³ym filozoficznym nastawieniu do
œwiata. 30.06.2006 - ods³oniêto obelisk poœwiêcony pamiêci dzia³acza
gospodarczego, bankowca i regionalisty Stefana Chlebnego.

W marcu 2006 oddzia³
wyda³ mapê turystyczn¹
"Gmina Gubin" 1:75000
wspólnie z gmin¹ wiejsk¹
Gubin. W tym roku zmar³
za³o¿yciel  PTTK Oddzia³
Miejski w Gubinie
Tadeusz Firlej zwany
"bac¹". Poeta, regionalista,
fotograf, filmowiec, mi³oœ-
nik gór i przyrody. Kiedy
jeszcze nie by³o oddzia³u w
1969 roku przyjmowa³
mnie do PTTK, a w roku
1970 zorganizowa³ kurs
Organizatorów Turystyki
dla m³odzie¿y z liceum, w
którym te¿ uczestniczy³em
zakoñczony egzaminem i
pieczeniem barana w
Kosarzynie.

W 2005 roku kol. Zenon
Pilarczyk ponownie zosta³
wybrany na stanowisko
prezesa zarz¹du i

Kamienie pami¹tkowe ufundowane przez Oddzia³.
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sprawowa³ w³adzê do 2009 roku.
6.02.2007 - powsta³a Komisja Krajoznawcza na czele, której stan¹³ kol. Zenon

Pilarczyk. 22.06.2007 - uroczyœcie ods³oniêto obelisk poœwiêcony za³o¿ycielowi
PTTK OM w Gubinie Tadeuszowi Firlejowi.

20.03.2009 podczas zjazdu oddzia³u na czteroletni¹ kadencjê po raz pierwszy
wybrano prezesem kobietê, kol. Gra¿ynê Bartkowiak, która ju¿ 4 kwietnia w
Pniewie ko³o Miêdzyrzecza uczestniczy³a w " III Regionalnej Konferencji
Oddzia³ów PTTK województwa lubuskiego ". Prezes Gra¿ynê Bartkowiak wybrano
na przewodnicz¹c¹ Lubuskiego Porozumienia Oddzia³ów i delegatem naszego
oddzia³u na " XVII Walny Zjazd PTTK w Warszawie." W 2012 roku oddzia³
dofinansowa³ ksi¹¿kê Janiny Izdebskiej pt. "Oczami wiedzmy", w której znalaz³
siê obszerny dzia³ poœwiêcony PTTK OM Gubin. 7 czerwca 2014 roku PTTK OM
Gubin by³ organizatorem "II Zlotu Lubuskich Turystów". W 2015 roku Oddzia³
zosta³ wyró¿niony przez Zarz¹d G³ówny PTTK odznak¹ honorow¹ " ZA ZAS£UGI
DLA TURYSTYKI "

25 marca 2017 odby³ siê Zjazd Oddzia³u, na którym zosta³ wybrany nowy
zarz¹d. Prezesem zosta³a kol. Krystyna Sikorska, wiceprezesem do spraw
statutowych kol. Gra¿yna Dymarczyk, wiceprezesem do spraw gospodarczych
kol. Kazimierz Walaszko, sekretarzem kol. Wioletta Glembin, a skarbnikiem
kol. Helena Lech.

Nowy zarz¹d podj¹³ od razu decyzjê w sprawie remontu  pomieszczeñ "Domu
Turysty". Ju¿ w trakcie prac remontowych znalaz³ siê dzier¿awca, z którym 18
grudnia 2018 roku podpisano umowê dzier¿awy na okres 10 lat.

W 2019 roku prezes zarz¹du Krystyna Sikorska zrezygnowa³a z funkcji cz³onka
zarz¹du. Nowym prezesem zosta³ kol. Zbigniew Worobiej, który by³ jednoczeœnie
prezesem Ko³a Terenowego Nr 1.

Panuj¹ca pandemia spowodowa³a przed³u¿enie do lipca 2022 roku kadencji
zarz¹du oddzia³u wybranego w marcu 2017 roku. W okresie pandemii dzia³alnoœæ
statutowa by³a mocno ograniczona. Dopiero po jej zniesieniu w maju 2022 roku
móg³ odbyæ siê zjazd oddzia³u, który obradowa³ 2 lipca 2022 roku.

Wybrano nowy zarz¹d, w którego sk³ad weszli prezes kol. Tadeusz Lech,
wiceprezes do spraw statutowych kol. Teresa Zajkowska, wiceprezes do spraw
gospodarczych kol. Zbigniew Worobiej, sekretarz kol. Gra¿yna Dymarczyk,
skarbnik kol. Danuta Sipak. Zjazd swoimi uchwa³ami zobowi¹za³ nowy zarz¹d
do przeprowadzenia remontu stanicy w Kosarzynie i pomieszczeñ piwnicznych
na nowy klub. Ten istniej¹cy mo¿e pomieœciæ maksymalnie 30 osób, co przy 129
cz³onkach nie pozwala na swobodn¹ dzia³alnoœæ statutow¹. Okazjonalnie
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planowane jest wynajmowanie go na imprezy okolicznoœciowe.

W oddziale prê¿nie
dzia³a Gubiñski Klub
Rowerowy " LUZ" oraz
Ko³o Terenowe Nr 1,
Ko³o Terenowe Nr 2
"Dreptaki", Ko³o
"Dok¹d?", które reali-
zuj¹ przedsiêwziêcia
ujête w swoich
planach pracy. Ka¿dy
cz³onek oddzia³u mo¿e
uczestniczyæ w im-
prezach organizo-
wanych przez zarz¹d
oddzia³u i klub (ko³o,
które og³aszane s¹ na
naszej stronie
internetowej  https://
gubin.pttk.pl) i na
Facebooku  https://
www.facebook.com/
PTTK-OM-Gubin-
1414045845564582) .

P o d s u m o w u j ¹ c
ponad piêædziesi¹t lat
dzia³alnoœci PTTK
Oddzia³ Miejski w

Gubinie nale¿y stwierdziæ, ¿e spo³eczna praca zarz¹dów minionych kadencji na
czele, których stali prezesi i zaanga¿owanych cz³onków pozwoli³a upowszechniaæ
krajoznawstwo, turystykê kwalifikowan¹, poznawaæ nasz kraj z jego zabytkami
i histori¹.

Bibliografia:
1. Gubener Zeitung z 1 wrzeœnia 1909 r.
2. Gubener Zeitung z 2 paŸdziernika 1910 r.
3. Gra¿yna Bartkowiak - Biuletyn Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej Nr 2 z czerwca 2016 r. str.71
4. Józef Wójtowicz - Biuletyn Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej Nr 4 z grudnia 2014 r. str.24

Prezesi od czasu powstania Oddzia³u PTTK w Gubinie.
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Ci¹g dalszy z numeru 3 (58)
- Chyba Pan Bóg w tak¹ porê  zes³a³ mi was na ten czas. Serdeczne dziêki

wam sk³adam Panowie. Tu rzeczywiœcie nast¹pi³y wylewne, wielkie i doœæ
mi³e dziêkowanie za udzielon¹ pomoc i ratunek.

W takiej sytuacji próbowano nas nawet zaprosiæ do sto³u do poczêstunku
"czym chata bogata", biega³a rozpromieniona pani domu, lecz my "karni
¿o³nierze", ¿adnego poczêstunku nie przyjêli.

Po krótkim i w miarê dok³adnym jak by wyjaœnieniu opisanego wydarzenia,
opuœciliœmy domek w lesie i  w kilkunastu minutach znaleŸliœmy siê w
pomieszczeniu po brzegi zat³oczonej œwietlicy wiejskiej na zabawie w
Czarnowicach.

Jakie¿ by³o nasze zdumienie, a zatem i radoœæ, ¿e tak du¿o by³o m³odzie¿y
na sali i obok sali. Na scenie sz³o jakieœ przedstawienie, o jakimœ zbitym
dzbanku, które wykonywa³y dwie bardzo ³adne dziewczyny, oraz jeden
m³odzieniec.

Kiedy chcieliœmy wejœæ na salê, okaza³o siê, ¿e w drzwiach jest kasjerka,
która zbiera³a forsê za bilety, zaœ obok sta³o dwóch dorodnych m³odzieñców,
ubranych w przedwojenny nieco wyblak³y, nie w pe³nym zestawie, uniform
stra¿acki, wybranych i odpowiedzialnych za porz¹dek na imprezie.

Wiêc zatrzymaliœmy siê obok, by wysup³aæ z naszych kieszeni co siê da,
kiedy podszed³ do nas jeden z tych stró¿y porz¹dku i zaprosi³ nas do œrodka,
bez ¿adnych op³at i wskaza³ nam stolik, poczym rzek³ - zapraszamy wojsko
bez biletu.

Po kilkunastu minutach zakoñczy³o siê  przedstawienie. Zrobi³ siê wielki
harmider, a na scenê zaczê³a wdzieraæ siê orkiestra, sk³adaj¹ca siê z czterech
osób. Bronek - skrzypce, Stefan - akordeon, Edek - basetla, Tadek - bêbenek.

Zanim rozpoczê³y siê tañce, do naszego stolika podesz³a kobieta lat oko³o
45-50 a za ni¹ dwie m³odziutkie panienki te same, które na scenie
wystêpowa³y. Poderwaliœmy siê na nogi i po d¿entelmeñsku zaprosiliœmy je
do stolika. Pani starsza przedstawi³a siê jako organizatorka tej imprezy, a
jedna z tych panien by³a córk¹, a stolik, jak siê póŸniej okaza³o te¿ by³ ich.

Kazimierz Ostrowski

Ksi¹¿ka napisana przez œp. Kazimierza Ostrowskiego powsta³a krótko
przed Jego œmierci¹.  Zd¹¿y³ napisaæ - nie zd¹¿y³ jej wydaæ. Domniemam,
¿e tego tekstu nie czyta³ nikt. ¯ycie napisa³o taki scenariusz. Redakcja
postanowi³a we fragmentach upubliczniæ ksi¹¿kê.

Zachodni wiatr
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Za chwilê ryknê³a orkiestra i kto ¿yw do tañca ruszy³. Dwóch moich kolegów
równie¿ zako³ysa³y siê w rytmie wiedeñskiego walca. Dopiero teraz
zobaczy³em, jak du¿o jest m³odzie¿y, nawet w tañcu zrobi³o siê ciasnawo, a
ca³a sala pêka w szwach. Za drzwiami na korytarzu i a¿ na ulicy by³o pe³no
m³odzie¿y która przyby³a z Gubina. Stró¿e porz¹dku na sali i kasjerka mia³y
nie lada problem przy drzwiach. By³y momenty przesilenia i niekulturalnych
zachowañ, gdzie nawet do pomocy poproszono wojskowych.

 Jak ju¿ wspomnia³em, my ¿o³nierze frontowi jesteœmy dobrze wyszkoleni i
nieŸle do-œwiadczeni, po mimo naszego jeszcze m³odego wieku. Mamy bystre
oko, doskona³¹ spostrze-gawczoœæ.

Znamy dobrze to powiedzenie, ¿e na wojnie "Pan Bóg kule nosi", ale dla
ludzi naiwnych jest dobre, bo przynosi nadziejê a zatem i ulgê. W czasie
pokoju, w cywilu zaœ wymierzone kule  oddane z bliska s¹ œmiertelne.

Na wioskach  powiatu czêsto kr¹¿yli jacyœ osobnicy nikomu nie znani. Ale
osadnicy woj-skowi ju¿ zd¹¿yli ich rozró¿niaæ. Takich te¿ osobników kilku
pojawi³o siê na tej zabawie. A nawet niektórzy wychylili siê nieco podczas
nieodpowiednich zamieszek, jakby chwal¹c siê posiadaniem broni. ̄ o³nierskie
oko szybko wychwytywa³o ich zachowania.

Polskie zabawy taneczne w œwietlicach wiejskich, zawsze s³ynê³y z
zazdrosnych bijatyk i innych porachunków na wioskach. Tutaj na "ziemiach
zachodnich" jeszcze nie zintegrowanej ludnoœci, próby "docierania siê" by³y
jeszcze g³oœniejsze, bo czasem z u¿yciem broni palnej, lub innych ostrych
narzêdzi.

Na przyk³ad: w Dobrzyniu na zabawie Staszek dziobn¹³ scyzorykiem W³adka
tak, ¿e ten w garœci swoje wnêtrznoœci ledwie do szpitala dowióz³. W
Niemaszchleba strza³em z pistoletu do wójta strzela³ podpity komendant MO
i zabi³ go. W Stargardzie Gubiñskim na zabawie sylwestrowej komendant
posterunku MO daje "nura" w ciemn¹ noc, ratuj¹c siê ucieczk¹. Do-piero
WOP zaprowadza porz¹dek na sali. Nie sposób wymieniaæ wiêcej takich
negatywnych przyk³adów zachowañ ludzi, którzy przyjechali tu na "zachód".
Jedni na u³o¿enie sobie ¿ycia i tych, którzy szabruj¹ grabi¹, niszcz¹, a nawet
i zabijaj¹.

W Czarnowicach na wy¿ej wczeœniej wspomnianej zabawie do naszego
stolika przysiad³a siê jeszcze jedna osoba - m³oda, te¿ niebrzydka nauczycielka
pani Maria, która zajê³a siê ju¿ organizacj¹ szko³y w Czarnowicach. W ten
sposób wyrówna³ siê stosunek pañ do panów przy naszym stoliku.

Ciekawostk¹ okaza³o siê i to, ¿e nasz stolik stanowi³, jakoby centrum
dowodzenia. W³aœci-cielka i organizatorka imprezy pani Maria, oraz jej sztab
pomocniczy w postaci trzech m³odych kobiet i mocne wsparcie czterech
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urwisów wojskowych uzbrojonych po zêby w broñ maszynow¹ i amunicjê,
stanowi³y mocn¹ barierê dla tych, co lubi¹ rozrabiaæ lub bandziorów.

M³odzie¿ na sali bawi³a siê doskonale. By³y fanty, kotyliony, doskonali
wodzireje oraz bufet obficie zaopatrzony. Pomimo œwietnej organizacji imprezy,
nie obesz³o siê jednak bez incydentu.

Urz¹d Bezpieczeñstwa w Gubinie sporo ju¿ mia³ swoich ludzi na terenie
ca³ego powiatu. Kilku z nich znalaz³o siê na  naszej imprezie. Po paru
kieliszkach, na zabawie nieco siê "rozjaœni³o"- kto sk¹d i czego tu szuka.
Wiadomo, kto na cudzym terenie szuka dziewczyny, ten czêsto znajdzie guza.

By³a godzina druga w nocy, kiedy zaczê³a  siê wielka bijatyka na zewn¹trz
sali, na samej szosie. W miarê wiêkszych emocji w bójce, incydent nabiera³
rozmiaru w którym k³êbi³o siê coraz wiêcej zaanga¿owanych, dochodz¹cych
piêœci¹ swoich racji. Kiedy wyskoczyliœmy na zewn¹trz, bijatyka przenios³a
siê na ³¹czkê, która stanowi³a szerokoœæ oko³o 12 metrów, od szosy do rzeki
Lubsza.

Noc by³a ciemna. Wejœcie do œwietlicy oœwietla³a  licha ¿arówka. Przys³owie
mówi: "Najciemniej pod latarni¹". Kolega Mietek w niebo puœci³ seriê z
pepeszy. Stado kur rozlatuje siê, kiedy jastrz¹b nurkuje by braæ zdobycz, tak
k³êbowisko chuliganów i bandziorów rozpierzch³o siê w ró¿ne strony. Dwóch
zaœ wpad³o do rzeki, która w tym miejscu mia³a wysoki poziom wody.
Wystarczy³ jeden bosak stra¿acki w porê podany niedosz³ym topielcom, a
zostali wyci¹gniêci z wody. Niesfornymi topielcami najpierw zajê³y siê panie
by ich zaopatrzyæ w suche ciuchy, a potem zaj¹³ siê nimi WOP. Jak okaza³o
siê, byli to m³odzieñcy z Gubina... na s³u¿bie... bez tytu³u i nazwiska, czyli
"tajniaki".

Gdyby wówczas ktoktokolwiek zapyta³ mnie, czy na tej sali, w tym samym
czasie, byli równie¿ dwaj osobnicy napadu na domek w lesie, to bym nie
zaprzeczy³ i nie potwierdzi³. Ale nikt o tym nie wiedzia³, jak równie¿ nikt ich
nie zna³, chocia¿ z zachowañ niektórych  uczestników zabawy, te¿ ró¿ne
wnioski mo¿na by³o wyci¹gaæ. Mo¿na...

Ale przede wszystkim przez fachowców z milicji, których niestety w tym
czasie tam nie by³o. By³a natomiast grupka zdemobilizowanych ¿o³nierzy
frontowych jak, Janek, Stefan, Piotr, W³adek, Stanis³aw, Kazik, Czesiek oraz
dwóch oficerów zwolnionych ze s³u¿by wojskowej na skutek ran: porucznik
Baltazar i podporucznik Florian.

Ta grupa stanowi³a jakoby trzon w³adzy w Czarnowicach i posiada³a
autorytet do tego stopnia, ¿e gmina maj¹ca swoj¹ siedzibê w Stargardzie
Gubiñskim mia³a jednak nazwê Gmina Czarnowice, a nie Stargard Gubiñski.
Nale¿a³o do niej 13-œcie wiosek, zaœ oficer Zakrzewski Baltazar, mieszkaniec
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z miejscowoœci Czarnowice, by³ pierwszym wójtem tej gminy. Natomiast
podporucznik Florian Iwiñski by³ jednym z pierwszych za³o¿ycieli Gminnej
Spó³dzielni "Samopomoc Ch³opska" w Stargardzie Gubiñskim - te¿
mieszkaniec z Czarnowic.

Starszy sier¿ant Antoni Oszustowicz by³ pierwszym w gminie
przedstawicielem i organizatorem organizacji m³odzie¿owej "S³u¿ba Polsce".
Ten organ pañstwowy zaistnia³ równie¿ przy gminie Czarnowice i obsadzony
zosta³ osadnikiem wojskowym. Sekretarka, pani Aleksandrowicz Karolina i
sprz¹taczka pani Ela Salamon, pochodzi³y ze Stargardu Gubiñskiego. Kilka
miesiêcy póŸniej etat gminnego sekretarza przej¹³ Adam Szymo³owicz ze
Stargardu Gubiñskiego.

Ci¹g dalszy w kolejnym numerze

handlowej. Port znajdowa³ siê przed mostem. Wiêksze barki zimowa³y tam
do 1880 roku. W ksi¹¿ce "Geschichte der Stadt Guben" autorstwa Karla
Gandera czytamy: "PowódŸ z 1845 roku - Lubsza szaleje nie gorzej ni¿ Nysa.
Zmiot³a k³adkê prowadz¹c¹ z promenady na Hundsgasse (Repatriantów), a
pod wieczór runê³a wraz z ni¹ dolna czêœæ murów, rzucaj¹c je wraz z barkami
na Jungfernbrücke (nowo skoñczony dopiero w 1834 roku), który w ten sposób
równie¿ odp³yn¹³. W ten sposób Lubsza zniszczy³a cztery mosty, odciê³a
œródmieœcie od Osterberg (Rycerska) i Haagstr. Trzeba by³o wiêc wybudowaæ
nowy drewniany most, który sta³ do 1906 roku. Masywny betonowy Most
Dziewicy z 1907 roku przetrwa³ do 1945 roku, kiedy to zosta³ wysadzony
przez niemiecki Wehrmacht. By³a to wa¿na droga dojazdowa przez
Himmelsleiter (Schody do nieba) i Ringstraße do górnej czêœci miasta i przez
Achenbachbrücke (nie istnieje) i Nordbrücke (nie istnieje) do dworca
kolejowego. Widoczny i rozpoznawalny po prawej stronie na wzgórzu
Katholische Kirche (Koœció³ katolicki). Ciekawe jest te¿ usytuowanie budynku
zaraz przy moœcie. Na innych zdjêciach, jest niewidoczny. W latach
powojennych zosta³ odbudowany przez stronê polsk¹, ale inaczej. Czêœæ starego
betonowego mostu le¿y w Lubszy, chcieliœmy wyci¹gn¹æ ten s³upek na brzeg,
jednak miasto stworzy³o schody nie do pokonania, wiêc niech le¿y dalej.

Na podstawie Karl Gander "Geschichte der Stadt Guben"
t³umaczenie Andrzej  Jasiñski

Most na Wyspê Strzeleck¹
(dokoñczenie ze str. 47)
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Za³¹czony do tekstu dokument stanowi ciekawy przyczynek do dzisiejszych
k³opotów z dystrybucj¹ i kupnem wêgla. Na jego podstawie i w³asnej pamiêci
uwa¿am, ¿e w Polsce, maj¹cej du¿e zasoby wêgla, by³ on reglamentowany od
czasów powojennych (1945 r.), co trwa³o do koñca XX w. Jak widaæ historia
siê powtarza.

Na Ziemii Gubiñskiej dystrybucj¹ zajmowa³a siê Gminna Spó³dzielnia
"Samopomoc Ch³opska" (poprzednio Powiatowy Zwi¹zek Gminnych
Spó³dzielni). Sk³adowiska i punkty sprzeda¿y zlokalizowane by³y: w Gubinie
przy ul. Matejki oraz w Grabicach i Wa³owicach. W³aœciciele i najemcy
mieszkañ (domów) mieli za³o¿one kartoteki opa³owe okreœlaj¹ce iloœæ
przys³uguj¹cego przydzia³u wêgla. Dystrybucj¹ wêgla dla ¿o³nierzy
zawodowych zajmowa³a siê administracja wojskowa, podobnie by³o w
Gubiñskich Zak³adach Przemys³u Skórzanego "Carina", w odniesieniu do
pracowników mieszkaj¹cych w Gubinie i okolicy. Rolnicy odstawiaj¹cy
pañstwu wiêcej produktów rolnych ni¿ przewidywa³ kontygent (obowi¹zkowe
dostawy) przys³ugiwa³o coœ w rodzaju premii, tzn. mogli kupiæ okreœlon¹ iloœæ
wêgla poza przydzia³em. W koñcu lat 70. ubieg³ego roku istnia³a mo¿liwoœæ
otrzymania od pañstwa równowa¿nika pieniê¿nego za przys³uguj¹cy, a nie
wykupiony przydzia³ wêgla (?).

Maj¹c drzewny deputat opa³owy z racji zatrudnienia w nadleœnictwie
skorzysta³em z oferty, o czym napomkn¹³em znajomemu w trakcie za³atwiania
zwi¹zanych z tym formalnoœci. Wykupieniem mojego przydzia³u zainteresowa³
siê jeden z kolejkowiczów. Zdziwi³em siê i zapyta³em, czy zdaje sobie sprawê
z podwójnego kosztu kupna odst¹pionego przydzia³u (na kwit), oraz jego
równowartoœæ z tytu³u mojej rezygnacji - dla mnie. Oburzy³ siê, s¹dzi³ zapewne,
¿e chcê go naci¹gn¹æ na takie odstêpne, o którym nie by³o mowy. Nie móg³
zrozumieæ ja zreszt¹ te¿, jak mo¿na otrzymaæ zap³atê za rezygnacjê z
przydzia³u wêgla. W kolejce rozgorza³a dyskusja trwaj¹ca jeszcze gdy
wychodzi³em z gotówk¹ w kieszeni.

W okresie powojennym Polska naœladuj¹c Zwi¹zek Sowiecki "musia³a" mieæ
rekordzistê w wydobyciu wêgla. "Pad³o" na Wincentego Pstrowskiego (1904-
1948), górnika, repartrianta z Belgii, który 27 lipca 1947 roku og³osi³ list
otwarty do górników polskich z wezwaniem do socjalistycznego
wspó³zawodnictwa pracy. Rzecz jasna zosta³ jego zwyciêzc¹, ale krótko cieszy³
siê s³aw¹ bowiem zmar³ 18 kwietnia 1948 roku. Innym wskazanym wzorem
do naœladowania by³ Aleksiej Stachanow (1906- 1907), górnik z Donbasu. W

O wêglu
Adolf Leda
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Zamówienie na wêgiel z roku 1955, udostêpnione przez Jana
Bohatyrewicza.

Polsce - w ka¿dej
dziedzinie -
rozpoczê³a siê
e p o k a
p r z o d o w n i k ó w
pracy zwanych
stachanowcami,
trwaj¹ca do koñca
lat 70. Na czeœæ
W i n c e n t e g o
P s t r o w s k i e g o
jednemu ze
statków polskiej
floty handlowej
nadano jego imiê.

Podobno za
czasów I sekre-
tarza PZPR
Edwarda Gierka
(w latach przed-
wojennych górnika
we Francji i
B e l g i i ) ,
sprowadzono z
Francji specjaln¹
maszynê do
kruszenia ska³,
która zainsta-
lowana w chodni-
kach pok³adów z
du¿¹ domieszk¹
ska³ powodowa³a,

¿e "urobek" z takich pok³adów wydobyty na powierzchniê by³ ju¿ wêglem
opa³owym. Wzros³y statystyki wydobycia, wzros³y zarobki górników, wzros³o
niezadowolenie kupuj¹cych, którzy akurat trafili na taki wêgiel.

Pisz¹c, ca³y czas mia³em na uwadze wêgiel kamienny, g³ównie przeznaczony
do ogrzewania mieszkañ. Chocia¿ nie do koñca tak jest ! Mo¿e byæ materia³em
rzeŸbiarskim, o czym œwiadczy znajduj¹cy siê w moim posiadaniu pos¹¿ek
Buddy wyrzeŸbiony w antracycie, który jest wêglem o najwy¿szej wartoœci
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 Zdjêcie (obok) wêglowego pos¹¿ku Buddy

Sprostowanie
Mam zwyczaj analizowania moich tekstów w wydrukowanych ju¿

biuletynach, niezale¿nie od tego uwa¿nie czytam teksty innych pisz¹cych.
W biuletynie SPZG „Gubin i Okolice” Nr 55/2022 na stronie 79 wiersz 10

od góry, listu powinno byæ – przewidzianymi, zamiast – poza widzianymi.
Na stronie 80 wiersz 3 od góry – ni gruszki ni z pietruszki – znalaz³y siê
s³owa: ¿o³nierze zawodowi, nie maj¹ce w tekœcie ¿adnego uzasadnienia. Jak
siê to sta³o. Nie mam pojêcia! Byæ mo¿e sprawi³ to wyj¹tkowo z³oœliwy chochlik?

Tak przy okazji! Nafciarze (lista) to miejscowi pracownicy przedsiêbiorstwa
poszukiwañ naftowych, z którymi ¿o³nierze ze stra¿nicy WOP w Polanowicach
¿yli w dobrej komitywie.

Za wszelkie b³êdy, przeinaczenia, niejasnoœci w moim tekstach, w innych
numerach biuletynu Czytelników przepraszam.

A. Leda

opa³owej, oczywiœcie nie do kupienia na
rynku krajowym przez prywatnego
nabywcê. W czasach dominacji ZSRR, na
podstawie niekorzystnych, narzuconych
umów, Polska przez d³ugie lata
eksportowa³a na Wschód, najlepszej
jakoœci wêgiel, co by³o - jak s¹dzê - g³ówn¹
przyczyn¹ jego reglamentacji w kraju.
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Dziœ w ramach sentymentalnych wspomnieñ Wiejski Dom Towarowy.
Dlaczego wiejski? Jak wspomina po latach Jerzy Czabator to wynik ustaleñ
partyjnych. W okresie kiedy powstawa³ ten niecodzienny dom towarowy na
sferê decyzji zawi¹zanych z miastem mia³y - oczywiœcie - w³adze polityczne.
Poniewa¿ w mieœcie decydowa³ komitet miejski partii, to nad instytucjami
maj¹cymi znaczenie dla wsi czuwa³ komitet gminny. Jedn¹ z nich by³a Gminna
Spó³dzielnia. Choæ biuro w Gubinie, ale dzia³alnoœæ na potrzeby gminy. Skoro

budynek po dawnym
Muzeum Miejskim
przekazano w rêce Gminnej
Spó³dzielni, to ustalono, ¿e
ma to byæ Wiejski Dom
Towarowy.

Przypomnijmy, ¿e budynek
powsta³ w 1913 roku z
inicjatywy w³aœciciela
fabryki sukna Adolfa Wolfa
kosztem 50 tys. marek.
S³u¿y³ miastu do koñca
wojny, po jej zakoñczeniu
sta³ i czeka³ na gospodarza.

Jak przed laty powiedzia³
mi nie¿yj¹cy Mieczys³aw
Horoszkiewicz, przez wiele
lat prezes Gminnej
Spó³dzielni, budynek uda³o
siê uratowaæ przed
rozbiórk¹, poniewa¿ do
poziomu 1 piêtra zbudowany
jest z piaskowca, a warszawa
takiego materia³u wówczas
nie potrzebowa³a.  - Panie ja
go pilnowa³em przed

Galeria sprzed lat

stepi@o2.pl
Stefan Pilaczyñski

Wiejski Dom Towarowy - pierwsza w mieœcie galeria.
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zniszczeniem, mia³em na niego plan - podkreœla³. Kawa³ek dalej (róg ulic 3
Maja i Zygmunta Starego) sta³ nieca³kowicie zniszczony przedwojenny dom
towarowy Karstadt-Ladeburg. Stan budynku pozwala³ na jego odbudowê. Jak
twierdzi pan Mieczys³aw "apetyt" na odbudowê mia³a PSS, ale okaza³o siê,
¿e GS by³ szybszy. Ten niezrealizowany obiekt rozebrano w po³owie lat 70-
tych ub. wieku.

Z dokumentów w posiadaniu których jest Urz¹d Miejski wynika, ¿e
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dniem 29 lipca 1960 roku przekaza³o
budynek Gminnej Spó³dzielni w zarz¹d i u¿ytkowanie. Domniemam, ¿e
Wiejski Dom Towarowy powsta³ na pocz¹tku lat 60-tych ub. w. Trwa³ ze swoim
szyldem nieprzerwanie do pocz¹tku lat 90-tych. Tak przynajmniej wspominaj¹
ci, dla których by³ miejscem pracy. Nieliczni ¿yj¹, nieliczni pamiêtaj¹.

By³a to na owe czasy swego rodzaju “galeria”. Handel odbywa³ siê we
wszystkich pomieszczeniach, a by³o ich niema³o. Na parterze od zawsze i
prawie do koñca sprzedawano rowery, motocykle, artyku³y do wykonania
instalacji elektrycznych, czêœci przeró¿na zamienne tak do rowerów jak i
odkurzacza. Na pierwszym piêtrze królowa³o obuwie, na drugim odzie¿
wszelaka. Po latach wspomina tê galeriê dawna mieszkanka ulicy S³owackiego
Hanna Biliñska-Stecyszyn. Do dziœ pamiêta zakupione tam czechos³owackie
buciki do I Komuni Œw.

... By³am ma³¹ dziewczynk¹, kiedy w Gubinie oddano do u¿ytku dom
towarowy. Nazwano go Wiejskim Domem Towarowym, co gubiniaków trochê
œmieszy³o - by³o nie by³o, Gubin to miasto, a nie wieœ. Szybko jednak wszyscy
przywykli i dom towarowy powszechnie nazywano wudetem. Z dwiema
kole¿ankami chodzi³am tam jak do jakiejœ zaczarowanej krainy - mieszka³am
wszak w pobli¿u, na ulicy S³owackiego. Kiedyœ wymyœli³yœmy sobie tak¹
zabawê, ¿e ze szczytu schodów, gdy akurat nie by³o na nich nikogo z doros³ych,
zrzuca³yœmy na dó³ nasze zabawki - to by³y, jak pamiêtam, jakieœ stare
pluszowe miœki w kartonowych pude³kach udaj¹cych wózki dla lalek. Spada³y
te pud³a z hukiem na dó³ i sprawia³o to nam ogromn¹ frajdê. Najbardziej
utkwi³ mi w pamiêci zakup butów do I komunii. Mama, sama nie maj¹c
czasu, wys³a³a tatê, ¿eby mi te buty kupi³. Obeszliœmy kilka sklepów i
ostatecznie buty zosta³y nabyte w domu towarowym. Widzê je ze wszystkimi
szczegó³ami, jakby to by³o dziœ. Czechos³owackie, bardzo eleganckie,
kremowobia³e pantofelki o zaokr¹glonych noskach, zapinane na w¹ski
paseczek, ze zdobi¹cymi przód drobnymi dziurkowaniami. Kosztowa³y drogo,
ale ojciec by³ szczodry - no i mia³ nadziejê, ¿e mama nie urwie mu g³owy z
powodu zakupu dro¿szego, ni¿ kaza³a.

Przez ca³¹ drogê do domu zagl¹da³am do pude³ka z napisem "Cebo", zapach
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skóry (te¿ do dziœ go pamiêtam) ³askota³ mnie w nos i nie mog³am siê ju¿
doczekaæ niedzieli, gdy bêdzie mi wolno w tych butach made in CSRS chodziæ
przez ca³y dzieñ...

Po otwarciu granicy z NRD w grudniu 1971 roku wkrótce na budynku zawis³
szyld w jêzyku niemieckim: Kaufhaus. Prawie jak Kaufland. Podwoje
otworzy³y siê szeroko dla niemieckiej klienteli. Po transformacji ustrojowej,
która nie ominê³a WDT-u stoiska zaczê³y siê przemieszczaæ na inne piêtra,
niektóre by³y likwidowane, pojawia³y siê nowe. Tak by³o do po³owy lat 90-
tych, po czym zarz¹dzaj¹cy budynkiem zaczêli wynajmowaæ kolejne
pomieszczenia zmieniaj¹cym siê najemcom.

W grudniu 1993 roku aktem notarialnym budynek przekazano na w³asnoœæ
GS. "Na stan" przyj¹³ go ówczesny prezes Jan Ficnerowski wraz z zastêpc¹
Ryszardem Sikor¹, przekaza³ przedstawiciel burmistrza Andrzej Bart³odziej.

Pan Darek - na III piêtrze handlowa³ odzie¿¹ dla dzieci, wózkami,
zabawkami - pamiêta te czasy. Najemcy zmieniali siê jak rêkawiczki. Na
parterze by³a "spo¿ywka",  potem artyku³y do tworzenia hydrauliki, na piêtrze
ró¿noœci sprzedawa³ pan Trzaska, potem ktoœ oferowa³ koszyki wiklinowe,
pani z odzie¿¹ z III piêtra zainstalowa³a siê na parterze. Mo¿na by wyliczaæ
w nieskoñczonoœæ, choæ ma³o kto pamiêta szczegó³y.

Tadeusz Buczek w 2003 roku rozpocz¹³ w budynku organizacjê Izby
Muzealnej. Pamiêta doskonale - budynek œwieci³ pustk¹. By³ sam. Mia³ klucze
i organizowa³ wystawy - du¿e na I piêtrze, a jak by³a potrzeba to i na II
piêtrze. Potem znowu nasta³y inne czasy. W 2004 roku na I piêtrze
zainstalowa³a siê firma szyj¹ca ubiory damskie. Firma rozros³a siê i zajê³a
kolejne piêtro. Na paterze pani Zdzisia z odzie¿¹ "Twój Styl". Potem by jeszcze
sklep z odzie¿¹ "secon hand". Dziœ powa¿na firma sprzedaje materia³y biurowe
i wiele innych drobiazgów niezbêdnych w prowadzeniu biznesu, szko³y czy
biura

W 2023 roku budynkowi “stuknie” 110 lat. Dach, okna, drzwi, przeró¿ne
instalacje i wiele, wiele innych wa¿nych dla obiektu urz¹dzeñ ma ponad 100
lat. Jakimœ cudem to dzia³a. Dobre, bo poniemiecki - mówi¹ niektórzy. Mo¿e
i maj¹ racjê. Na ostatnim piêtrze Izba Muzealna SPZG, bo póki co nie ma dla
niej lepszego miejsca, potem dwa piêtra z piêknymi krawcowymi, na parterze
pani Gra¿yna z panem Przemkiem. I pomimo, ¿e od otwarcia WDT-u minê³o
ponad pó³ wieku, od zamkniêcia æwieræ wieku, ca³e pokolenia u¿ywaj¹ tej
nazwy na co dzieñ. M³odszym czasem trzeba dopowiedzieæ - obok baszty.  (sp)
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Ci, co odeszli ...

Mieczys³aw Szkudliñski
 Szkudliñski  Mieczys³aw urodzi³ siê 14

grudnia 1936 roku w Poznaniu. Ukoñczy³
Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Poznaniu. Studia
odby³ w Akademii  Medycznej w Poznaniu. Po
ukoñczeniu studiów medycznych, przyby³ do
Gubina w 1960 roku celem odbycia sta¿u w
Szpitalu Powiatowym w Gubinie. Podj¹³ pracê
na oddziale wewnêtrznym i tam zrobi³
specjalizacjê. W 1964 roku powierzono mu
funkcjê pe³ni¹cego obowi¹zki ordynatora a  po
uzyskaniu stopnia specjalizacji zosta³ powo³any
na stanowisko ordynatora oddzia³u
wewnêtrznego. Funkcjê t¹ pe³ni³ do przejœcia na
emeryturê w 1999roku.By³ cenionym specjalist¹,

pod jego kierunkiem wielu lekarzy wojskowych i cywilnych  zdobywa³o stopnie
specjalizacji. Jako nasz doktor pozostanie w pamiêci spo³eczeñstwa miasta
Gubina i okolic. By³  kochanym  mê¿em, ojcem, dziadkiem i pradziadkiem.
Ma³¿onkowie Aleksandra i Mieczys³aw Szkudliñscy mieli dwójkê dzieci.
Synowie Rafa³ i Przemys³aw poszli w œlady ojca. Ukoñczyli Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Gubinie i Akademiê Medyczn¹ w Poznaniu. Starszy syn
Rafa³ uzyska³ tytu³ doktora nauk medycznych. Ma³¿onka Aleksandra
Szkudliñska zmar³a w paŸdzierniku 2019 roku a Mieczys³aw12lutego 2021r.
Oboje spoczywaj¹ na cmentarzu w dzielnicy Junikowo w Poznaniu.

W. Rogowski
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...

(na podstawie informacji UM Gubin)

grudzieñ 2022
Baranowska Salomea l. 98, Bruchajzer Daniel l. 35, Czabator

Maria l. 75, Dominiczak Marian l. 73, Juncewicz Dariusz l. 57,
Kieda Danuta l. 71, Koluch Bronis³aw l. 79, £yszczyñska Józefa l.
72, Ma³ek Boles³aw l. 69, Midzio-Kaczmarek Regina l. 51,
Pierzcha³a Antonina l. 97, Piotrowski Kazimierz l. 79, Poluga
Katarzyna l. 98, Serweta Jerzy l. 64, Sobczak Anna l. 67, Telok
Wanda l. 85, Zieliñski Zdzis³aw l. 69.

styczeñ  2023
Brylska Maria l. 85, Bukowska Wanda l. 83, Buœkiewicz Lech l.

71, Dobrzañska Katarzyna l. 91, Drozd Wies³aw l.64, Franke Franz
l.73, Grzempowska Teresa l.91, Jaroszyk Marianna l.77, Kamiñska
Jadwiga l.70, Kamiñska Teresa l.84, Kêdzia Helena l. 70, Kina
Janina l. 78, Kowalski Waldemar l. 70, Kulpa Jadwiga l. 91,
Kuszczak S³awomir l.81, Kutrowska Stanis³awa l. 87, Odyniec-
Bazan Helena l. 88, Paraluch Adela l. 94, Penconek Miros³aw l.
81, Pietraszek Irena l. 72, Romanowski Wies³aw l. 65, Rutkowska
Marianna l. 100, Schneider Ma³gorzata l. 47, Sobiech Franciszek
l. 65, Szumlañska Maria l. 61, Wiesztort Przemys³aw l. 43.

luty  2023
Barski Zbigniew l. 62, Bonis³awski Ryszard l. 69, Dolecka Janina

l. 76, Grenda Henryk l. 74, Karolczak Jerzy l. 74, Kurek Halina l.
85, Mazurkiewicz Jadwiga l. 87, Pierzcha³a Romuald l. 69,
Rozwadowski Jerzy l. 95,  Ruf Ewa l. 61, Stasiak Roman l. 52,
Wileñski Andrzej l. 68, Wis³awska Janina l. 86.
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Ka¿dego roku o tej porze zwracam siê
do Pañstwa z proœb¹. W tym roku moja
proœba ma wymiar szczególny.
Bezgraniczny wzrost cen stawia nas w
bardzo trudnej sytuacji. Otrzymywane
ka¿dego roku wsparcie finansowe z
kasy miejskiej na realizacjê naszych
zadañ w tym roku mo¿e pokryæ jedynie
9 miesiêcy wynajmu pomieszczeñ
wykorzystywanych do prezentac ji
muzealiów. Innymi s³owy zabraknie na
op³aty wynajmu w pozosta ³ych
miesi¹cach, op³aty za zu¿yty pr¹d, druk
czterech numerów biuletynów "Gubin
i Okolice" (kwartalnik), ¿e nie wspomnê
o planowanym wydaniu albumu

fotograficznego "Gubin i mieszkañcy 2022".  ZnaleŸliœmy siê w
najtrudniejszej sytuacji w 20- letniej historii Stowarzyszenia Przyjació³
Ziemi Gubiñskiej. Wszyscy cz³onkowie zaanga¿owani w funkcjonowanie
Stowarzyszenia pracuj¹ spo³ecznie. Nie ¿¹daj¹ zap³aty, chc¹ miastu i
jego mieszkañcom pozostawiæ w spadku spisywan¹ historiê, lekcje o
naszej przesz³oœci, ekspozycjê muzealiów i wszystko to, co œwiadczy o
dniu dzisiejszym Gubina. Zaanga¿owaniem i pasj¹ nie zap³acimy
rachunków, które nas obowi¹zuj¹. Czy miasto i jego mieszkañcy prze¿yj¹
bez Stowarzyszenia, Izby Muzealnej, kroniki miejskiej, lekcji historii,
publikacji i albumów? Tak, ale co powiedz¹ swoim dzieciom, wnukom
nasi nastêpcy, kiedy one zapytaj¹ o historiê miasta? Sk¹d bêd¹ czerpaæ
wiedzê? To zadanie i idea przyœwiecaj¹ nam ka¿dego dnia i zapewniam,
¿e bêdziemy walczyæ o przetrwanie. Ka¿dego dnia bêdziemy liczyæ na
pomoc Pañstwa, na dobre s³owo i wsparcie.

Dlatego mam œmia³oœæ prosiæ o pomoc i wyraziæ nadziejê, ¿e Pañstwo
o nas nie zapomnicie. Do apelu za³¹czam kilka fotografii z naszej
codziennej dzia³alnoœci. Zapraszam równie¿ do odwiedzenia naszej
ekspozycji i miejsca w którym na co dzieñ pracujemy.

Prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej
Stefan Pilaczyñski

Nadzieja w Pañstwa dobrej woli


