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Gubin i okolice

BIULETYN STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓL ZIEMI GUBIÑSKIEJ
Nr 3 (14) wrzesieñ 2011

W X. rocznicê
rozwi¹zania
garnizonu
Gubin
Stefan Pilaczyñski

15 wrzeœnia 2001 roku w³adze i mieszkañcy uroczyœcie po¿eganali ¿o³nierzy WP. Garnizon Gubin,
zgodnie z rozkazem prze³o¿onych, przesta³ istnieæ.

W tym numerze m.in.:
-

Pierwszy po wojnie œlub w farze
W.Pieck nie urodzi³ siê na ul. W.Piecka
Z wizyt¹ u wójta
Nowe nabytki Izby Muzealnej
Koncepcja zagospodarowania fary
„Prawa rêka" doktora Kunickiego
Dzia³anoœæ TPD w Gubinie
By³ pewny, ¿e zostanie naukowcem
W³adys³awa Bobrowska

Pierwszy raz Gubin zosta³ miastem garnizonowym 4 stycznia wsta³ 2 batalion, oraz Krosno Odrzañskie, gdzie zakwaterowano
1816 roku. W mieœcie rozpocz¹³ stacjonowanie 2 Batalion 8. sztab pu³ku z jego kompaniami specjalnymi.
Przybocznego Pu³ku Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma
Koszary w Komorowie (Mückenberg Kaserne) budowano jeszIII. W 1865 roku do³¹czy³ do garnizonu 1 batalion, a 1 lipca cze do 1939 roku, oddaj¹c kolejne budynki koszarowe. Przypo1871 z wojny francuminam sobie remont
sko-pruskiej wróci³ tu
wartowni w 59 bata12. Pu³k Grenadielionie ³¹cznoœci prorów. 31 marca 1881
wadzony w po³owie
1 batalion 12. Branlat 70-tych ub. wieku.
denburskiego Pu³ku
Miêdzy innymi reGrenadierów im. Ksiêmontowano drzwi
cia Pruskiego Karola,
wejœciowe. Solidne
który przez 16 lat staponiemieckie drzwi,
cjonowa³ w Guben,
które nie wytrzyma³y
zosta³ przeniesiony
naporu polskiego ¿o³do Frankfurtu nad
nierza. W miejscu w
Odr¹; tym samym
którym ulokowany
Garnizon
Guben
by³ sporych rozmiachwilowo przesta³ istrów zamek, znalezionieæ.
no kartkê z kalendaKoszary wszystkich
rza (tzw. „zdzieraka”)
stacjonuj¹cych w
z dat¹ z 1937 roku.
mieœcie wojsk mieW
kompleksie
œci³y siê w budynku
Mückenberg I stacjonad Nys¹, który póŸnowa³ sztab pu³ku,
niej, w latach 20-tych
kompania sztabowa,
ubieg³ego wieku zaj¹³
13. kompania artyleurz¹d miejski, a dziœ 15 wrzeœnia 2001 r. Dowódca 5 Kresowej Brygady Zmechanizowanej im. Króla rii i 14. kompania
Boleslawa Chrobrego p³k dypl. Zbigniew Smok ¿egna sztandar brygady.
to budynek internatu,
przeciwpancerna.
Sztandar przekazano do Muzeum WP
domu dziecka i kilku
St¹d w sierpniu 1939
agend starostwa powiatowego.
roku ¿o³nierze 29 pu³ku piechoty wyruszyli na wojnê przeciwko
W 1935 roku Guben sta³ siê znowu miastem garnizonowym. Polsce.
20 wrzeœnia, w s¹siedztwie linii kolejowej i lotniska, wojsku
Oczywiœcie koszary przez ca³y okres 1939-1945 by³y w dysoddano do u¿ytku nowo wybudowane koszar y, które otrzyma³y pozycji armii niemieckiej. Jeszcze w styczniu 1945 roku poimiê Moltke'go (Helmuth Karl Bernhard von Moltke, baron - pru- œpiesznie szkolono w nich obroñców miasta. Byli to g³ównie
ski genera³ i feldmarsza³ek, reformator armii pruskiej, a potem m³odzi ch³opcy, prawie dzieci, które mia³y zatr zymaæ nacieraniemieckiej). Zakwaterowano tu 3 batalion Pu³ku Piechoty Kro- j¹c¹ w kierunku Berlina Armiê Czerwon¹. Oczywiœcie niepotrzebsno, który jeszcze w tym samym roku otrzyma³ numer „29”. nie zginêli za Rzeszê i führera, a miasto zosta³o obrócon e w
Innymi garnizonami tej grupy wojsk by³y: Cottbus, gdzie podokoñczenie na str.10
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Pierwszy po wojnie œlub w farze
który udzieli³ œlubu.
Tekst przysiêgi ma³¿eñskiej by³ t³umaczony przez t³umacza przysiêg³ego. Pañstwo m³odzi zaprosili 70 goœci, w tym
tak¿e przedstawicieli w³adz niemieckiego Guben. Po uroczystoœci mieszkañcy
mogli zrobiæ sobie pami¹tkow¹ fotografiê z nowo¿eñcami oraz zwiedziæ ruiny
koœcio³a... Sobotnia ceremonia mo¿e byæ
pocz¹tkiem pewnej tradycji. Ju¿ trzy pary
chc¹ sobie œlubowaæ w ruinach fary, a
jedna na Wyspie Teatralnej.
Fara zosta³a zniszczona podczas walk
tocz¹cych siê w mieœcie od lutego do
kwietnia 1945 r. Od czasów wojny nie
pe³ni ju¿ funkcji religijnych. Obecnie trwa
remont wie¿y koœcielnej.
Wie¿a ma wysokoœæ 60 metrów, po
renowacji bêdzie to najwy¿szy punkt widokowy nie tylko w Gubinie, ale i ca³ym
Od lewej: Kierownik USC w Gubinie Kazimiera JóŸwiak, burmistrz Bart³omiej
Bartczak i t³umaczka Monika Michta
regionie. Przedsiêwziêcie zwi¹zane z renowacj¹ monumentalnej wie¿y to koszt
W sobotê 27 sierpnia 2011 œlub cywilny w ruinach dawne- ok. 2 mln z³; 85 proc. tej kwoty pochodzi ze œrodków unijgo koœcio³a farnego w Gubinie wziê³a para m³odych Niem- nych (programu Europejskiej Wspó³pracy Ter ytorialnej).
ców. Janine Winkler i Holger Seidlitz urodzeni w Guben, z
Renowacja zabytkowego koœcio³a przeprowadzana jest w
jednej strony oboje interesuj¹ siê histori¹, z drugiej, pradziadramach zacieœniania kontaktów miêdzy mieszkañcami polkowie pana m³odego te¿ wziêli œlub w tym miejscu.
- Fara od dawna jest symbolem wspó³pracy polsko-niemiec- skiego Gubina i niemieckiego Guben. W 2005 roku powo³akiej. Œlub m³odych Niemców po polskiej stronie i wedle na- no polsk¹ Fundacjê Fara Gubiñska i niemieckie Stowarzyszego prawa te¿ jest przyk³adem zacieœniania kontaktów szenie Wspieraj¹ce, które wspólnie dzia³aj¹ na rzecz odbumiêdzy nami - mówi burmistrz Gubina Bar t³omiej Bar tczak, dowy koœcio³a.(PAP)

Œladami ojca
Zwiedzanie Gubina zaczê³a od oczyszczalni œcieków przy ul. Spokojnej. Stamt¹d skierowano j¹ do Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej. Tu opowiedzia³a o powodach, dla których odwiedzi³a
nasze miasto.
Daniele Radiguet z Rouen (Francja) z przyjacielem Claude
Le Gendre chcia³a po latach odwiedziæ miejsce, w którym jej
ojciec, podoficer armii francuskiej Pierre Radiguet pracowa³
podczas wojny jako robotnik przymusowy. Jak tu trafi³? Wziêty
do niemieckiej niewoli w 1940 roku trafi³ do stalagu w
Fürstenbergu (dziœ Eisenhüttenstadt). St¹d do obozu pracy
w Guben, któr y mieœci³ siê tam, gdzie dziœ stoi oczyszczalnia œcieków.
Archiwum wiêzienia umo¿liwi³o D. Radiguet dotarcie do
miejsca lokalizacji obozu w którym pracowa³ ojciec, zaœ podczas pobytu w SPZG D. Radiguet opowiada³a o ojcu, pokaza³a wiele pami¹tkowych fotografii i dokumentów.
Pierre pracowa³ w stalagu i w fabr yce bogatego Niemca
Lehmanna (firma C.Lehman's Wwe.& Sohn). Pracowa³ tak¿e w ogrodzie pa³acu w Bärenklau, ko³o Guben. Jeñcy francuscy byli zakwaterowani w barakach tam, gdzie obecnie
oczyszczalnia œcieków.
Obóz pracy przy ul. Spokojnej ma d³ug¹ i momentami
mroczn¹ historiê. Tu ¿yli, a na co dzieñ pracowali na terenie
ró¿nych zak³adów pracy Guben, setki kobiet i mê¿czyzn, wykonuj¹c zadania na rzecz Rzeszy Niemieckiej. Groby wielu
z nich znajduj¹ siê na cmentarzu w Guben. O tym w¹tku w

Daniele Radiguet (z lewej) w towarzystwie t³umaczki Anny
£abêckiej i Claude Le Gendre
historii naszego miasta przypomnia³a wizyta starszej pani,
która postanowi³a u schy³ku ¿ycia odwiedziæ miejsce, gdzie
kilka lat spêdzi³ jej ojciec, który walczy³ o wolnoœæ swojego
kraju. Prze¿y³ obóz, szczêœliwie wróci³ do kraju, w 1945 roku
wzi¹³ œlub, a cztery lata póŸniej urodzi³a siê Daniele.
Jak podkreœli³a pani Radiguet, jest usatysfakcjonowana
wizyt¹ w euromieœcie Guben-Gubin. Przesz³a œladami ojca,
którymi byæ mo¿e, przed laty, by³ prowadzony. Z przyjemnoœci¹ obejrza³a nasze miasto, w tym zabytki, a du¿e wra¿enie
na niej i przyjacielu zrobi³a œredniowieczna Baszta Ostrowska. (w³)
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W. Pieck nie urodzi³ siê na ul. Wilhelma Piecka
Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê teksty zamieszczane w ukazuj¹cym siê w Guben czasopiœmie "Der Märkische Bote" Lausitzer Heimatzeitung. Gazeta w ka¿dym numerze publikuje fotografiê z dawnego Guben,
pytaj¹c czytelników o ciekawe fakty dotycz¹ce sfotografowanego miejsca. Numer
czerwcowy przypomnia³ czasy kiedy miasto
Guben zmieni³o nazwê. Na za³¹czonej fotografii pokazano moment ods³oniêcia tablicy
z now¹ nazw¹ miasta.
Jak wspomina w artykule Gudrum Hebding, 3 tycznia 1961 roku miastu nadano
Guben now¹ nazwê - Wilhelm Pieck Stadt
Guben, ku czci pierwszego prezydenta
NRD. Dzieñ wybrano celowo, by³y to bowiem 85. rocznica urodzin nie¿yj¹cego od
czterech miesiêcy przywódcy. Oczywiœcie na
tak¹¿ nazwê miasta mia³ wp³yw fakt narodzin Piecka w tym mieœcie.
Ca³e pielgrzymki pionierów chodzi³y ogl¹daæ dom w którym siê urodzi³. Na tak¹
okazjê uzyskiwano specjalne przyzwolenie
s³u¿b granicznych w obu miastach. Okazuje siê, ¿e ogl¹dano nie ten budynek. W tej
sprawie Wolfgang Donat podaje, i¿ dom
przy przedwojennej Breiten Weg, potem ul.
Wilhelma Piecka i dziœ ul. Ró¿anej nie jest
miejscem urodzenia Wilhelma Piecka. W
tym domu spêdzi³ u dziadków czêœæ swojej m³odoœci.
W domu przy ul. Ró¿anej w latach 19621989 funkcjonowa³o muzeum poœwiêcone Wilhelmowi Pieckowi, a zwiedzaj¹cym
pokazywano miejsce w którym urodzi³ siê
Pieck. Wilhelm Pieck urodzi³ siê w innym
miejscu. By³ to budynek nr 28 przy Königstraße. Budynek zosta³ zniszczony podczas
wojny w lutym 1945 roku.
Zas³ugi Wilhelma Piecka doceni³o miasto nadaj¹c mu tytu³ Honorowego Obywatela od dnia pamiêtnego wyst¹pienia na
LOK-Platz - dawniej Ripo-Platz. Na przestrzeni ca³ego 1961 roku zmieniano ró¿ne szyldy by widnia³a na nich nowa nazwa miasta, póŸniej zmieniano nazwy wielu miejsc
i instytucji. Trzeba wspomnieæ i¿ wcze-

Uroczyste ods³oniêcie tablicy z now¹ nazw¹ miasta
œniej,18 lutego 1952 roku, przed szko³¹
im. Wilhelma Piecka postawiono olbrzymich
rozmiarów postument na granitowym cokole, który stoi do dziœ w gêstych zaroœlach
przed pustym, zaniedbanym wejœciem do
szko³y. Wczeœniej, wkrótce po powstaniu
NRD, nazwê ulicy Berlinerstrasse zmieniono na Wilhelm-Pieck-Strasse.
Rudiger Lamm tak wspomina: - Zmiana
nazwy by³a wielkim spektaklem. W Heimatkalender z 1962 roku na specjalnym b³yszcz¹cym papierze przedstawiono specjalne
zdjêcia z tej okazji. Tam te¿ pokazano zdjêcie z ods³aniania nowych tablic z now¹
nazw¹ miasta. Z tekstu zamieszczonego
obok zdjêæ wynika, ¿e przyby³a delegacja
rz¹dowa na czele z wa¿nymi osobistoœciami. Przyby³ te¿ syn Piecka Artur i córki: Elli
Winter i Eleonora Steiner.
Werner Koschak pamiêta, ¿e w przeddzieñ zmiany nazwy miasta odby³a siê wielka manifestacja z pochodem. Mieszkañcy
maszerowali z p³on¹cymi pochodniami. W
dniu œwiêta przy wybudowanej z tej okazji
trybunie, na rogu ulicy Ró¿y Luxemburg i
Karola Marksa, odby³ siê wiec z udzia³em
cz³onka biura politycznego Hermana Matern. Wczeœniej w kinoteatrze "Friedens-

grenze" odby³o siê uroczyste spotkanie z
udzia³em wa¿nych osobistoœci. Ods³oniêcia tablicy z now¹ nazw¹ miasta dokona³
syn W.Piecka Artur.
Jak dosz³o do zmiany nazwy miasta? Otó¿
burmistrz miasta Simke urzêdowa³ ostatni rok. Rz¹d i partia po œmierci Piecka we
wrzeœniu 1960 roku organizowa³y liczne
uroczystoœci, gubeñscy radni myœleli w kierunku zmiany nazwy miasta na imiê przywódcy narodu. Pocz¹tkowo mia³o to
brzmieæ: Wilhelm Pieck Stadt, ale w koñcu
wy¿sza w³adza zgodzi³a siê na dodanie s³owa Guben.
Po przemianach ustrojowych miejski
parlament wróci³ do sprawy nazwy miasta.
5 wrzeœnia 1990 roku wiêkszoœci¹ g³osów
zdecydowano skreœlenie nazwiska Wilhelma Piecka. Burmistrzem by³ wówczas
Bernd Balzarek. Przed podjêciem tej decyzji, w lokalnej sondzie 93% pytanych opowiedzia³o siê za powrotem do starej nazwy
miasta. Gdyby nie ta decyzja, w tym roku
minê³o by 50 lat od dnia, kiedy zmieniono
nazwê miasta.
Wykorzystano tekst z "Der Märkische Bote" z 25.06.2011. T³umaczenie
Zygfryd Gwizdalski, opracowa³ sp

Muzeum dawnych zak³adów w³ókien chemicznych
W Guben oprócz powszechnie znanego Muzeum Miasta i Przemys³u (w
budynku Urzêdu Miejskiego) mo¿na tak¿e odwiedziæ inne muzea. Dziœ o
kolejnej placówce.
Na niezwyk³ej wystawie mo¿na poznaæ historiê zak³adów w³ókien chemicznych. Zak³ad od powstania w 1960 roku do 1990 zosta³ przekszta³cony w zak³ad produkuj¹cy w³ókna sztuczne z nazw¹ "Guben GmbH". Dokumentuj¹ to zdjêcia, ksi¹¿ki, laboratorium technologii oraz ró¿ne produkty.
Mo¿na obejrzeæ bardzo dobrze prowadzon¹ kronikê w formie ksi¹¿kowej.
Warto odwiedziæ muzeum dawnej fabryki w³ókien sztucznych, które znajduje siê w budynku przy Grünstraße 20a (na koñcu Berlinerstr. w lewo).
Muzeum czynne jest od poniedzia³ku do czwartku w godzinach 8.00-16.00,
w pi¹tek od 7.00-13.00 lub po uzgodnieniu Tel.: 03561 / 548 041 8.
Wstêp jest bezp³atny.
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Z wizyt¹ u wójta

Wies³aw £abêcki w rozmowie z wójtem Zbigniewem Barskim (z prawej)
SPZG wspó³pracuje z w³odarzami miasta i gminy wiejskiej
w dziedzinie utrwalania dziedzictwa kulturowego. Nasza wspó³praca nie ma bar w politycznych, codzienne przedsiêwziêcia
s³u¿¹ przecie¿ popularyzacji miasta i wsi, najbli¿szej okolicy i
regionu.
Temu s³u¿y³a wizyta prezesa zarz¹du SPZG Stefana Pilaczyñskiego i sekretarza Wies³awa £abêckiego u niedawno
wybranego wójta Zbigniewa Barskiego
Istnieje potrzeba wykonania opracowañ o gminie, ciekawych
miejscach, zabytkach. Sporo osób odwiedzi³o nasz¹ siedzibê,
pytaj¹c o materia³y dotycz¹ce interesuj¹cych obiektów, o to
jak dojechaæ do koœcio³a szkieletowego z 1749 roku w Witaszkowie, co to za koœció³ joannnitów jest w Sêkowicach,
gdzie jest najstarszy cmentarz poniemiecki w gminie, co warto zwiedziæ w Gubinie, a nawet gdzie mo¿na dobrze i tanio
zjeœæ. Pytañ jest bardzo du¿o od cudzoziemców nie tylko z
Niemiec. Przyk³adem mo¿e byæ niedawna wizyta dwojga osób
z Ruen we Francji, goœci z £odzi, Lublina i Warszawy itd.
Wójt gminy Gubin pozytywnie odniós³ siê do propozycji, postulatów regionalistów-spo³eczników i zaoferowa³ daleko id¹c¹
pomoc, wspó³dzia³anie. Z zainteresowaniem zapozna³ siê z
najnowszymi publikacjami SPZG, w tym z aktualnym biuletynem i informacjami w nim zawartymi, jak np. o pobycie w
obozie w Amtitz (Gêbice) Œw. ojca Maksymiliana Kolbego. (w³)

Wzbogaci³y siê
zbiory SPZG
Od Macieja Figiela otrzymaliœmy kolejn¹ rzecz. Przekaza³ monetê, rêcznie bity feng, znaleziony na wzniesieniu przy placu Boles³awa Chrobrego (dawny Hindernburgplatz).
Ponadto w sierpniu pan Maciej
przekaza³ fragment œmig³a z samolotu niemieckiego, prawdopodobnie marki Heinkel. Element zosta³ znaleziony na terenie gubiñskiego
lotniska.
Barbara Urban z ¯ytowania ofiarowa³a fragment ¿eliwnego dzwonu. Widaæ resztki ornamentu z g³ow¹ anio³a i ko³nierzykiem wokó³ szyi. Znalaz³a na polu ornym w ¯ytowaniu. Mo¿na domniemaæ, ¿e fragment dzwonu pochodzi z
koœcio³a w ¯ytowaniu.
Pawe³ Markiewicz pr zyniós³ ceg³ê, o wymiarach
24x11x6,5 cm, któr¹ znalaz³ w Jaromirowicach. Przed
wojn¹, w miejscu znaleziska, ponoæ by³a cegielnia. Z jednej strony ceg³y widnieje Napis Germersdorf (Jaromirowice), z drugiej - Wilh. Wutke (najprawdopodobniej w³aœciciel Wilhelm Wutke). War to przy okazji przypomnieæ, ¿e na
terenie Jaromirowic przed wojn¹ pracowa³o 6 cegielni.
Nagrobny metalowy krzy¿ niemiecki przekaza³ Grzegorz
Pawelski, mieszkaniec Ko³obrzegu, czasowo w Gubinie.
Znalaz³ go spaceruj¹c po wodzie przy ujœciu Lubicy do Nysy
£u¿yckiej. Na krzy¿u widnieje nazwisko Pauline Böhme z
d. Pohl urodzonej 9 listopada 1869, azmar³ej 7 lutego
1943. Renowacj¹ zaj¹³ siê dokona³ Dieter-Ernst Karpinski
z Guben, cz³onek SPZG.
Bodo Podlich z Guben pr zyniós³ star¹ formê do pieczenia i ma³y œwiecznik.
Na polu w Kozowie znaleziono bransoletê i fragment drugiej (prawdopodobnie z epoki br¹zu) oraz ³uska po pocisku z ostatniej wojny. Dwa u³amki ceramiki znaleziono w
Sadzarzewicach, przy tamie na Nysie £u¿yckiej. Te eksponaty otrzymaliœmy od Ryszarda KuŸmiaka z Wielotowa.
Wszystkim, którzy przekazali eksponaty serdecznie dziêkujemy. (w³)

Zwyk³y dzieñ w SPZG ...

Czêstym goœciem w SPZG jest Jana Wilke, mieszkanka
Guben.Jana zajmuje siê fotografi¹ i dziennikarstwem. Do
naszych spotkañ wnosi zawsze radoœæ i uœmiech. Uczy siê
jêzyka polskiego, a my od niej jêzyka niemieckiego.

Odwiedzi³ nas dr Robert Skobelski prof. UZ, z synem
Kacprem. Z urodzenia gubinianin, na codzieñ wyk³adowca
na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest naszym „dobrym
duchem” na uczelni
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Królowa Jab³ka Jane Wilke
Jedenastego sierpnia 1911 w Muzeum Miasta i Przemys³u w Guben uroczyœcie otwarto wystawê "Korona dla Jednej
z nas - rzut oka na czas panowania Królowej Jab³ka - Jana
Wilke", która bêdzie czynna do koñca wrzeœnia 2011. Przedsiêwziêcie wpisa³o siê w cykl Nocy Muzeów, które muzeum z
Guben i SPZG organizuje wspólnie od kilku lat.
Jana Wilke to urocza dziennikarka, publicystka, której nie
obce jest dziedzictwo kulturowe Ziemi Gubiñskiej, wspiera i
popularyzuje piórem dokonania naszej organizacji. By³a 8.
Królow¹ Jab³ka w Guben. W sukni od krawcowej Lidi Rerich,
czuje siê prawdziw¹ królow¹. Swoje suknie zaprezentowa³y,
podczas otwarcia, tak¿e inne Królowe Jab³ka: Katharina Fritzschka, Christiane Daubitz i Linda Duber t.
J. Wilke wyst¹pienie inauguracyjne podczas wernisa¿u poœwiêci³a swojej babci, która, by³a Królow¹ Wina i doda³a jej
energii, by po raz drugi kandydowa³a. Podczas królowania
Jana by³a goœciem w przedszkolach, szko³ach, stowarzyszeniach, instytucjach. Na co dzieñ kieruje siê serdecznoœci¹ prawdziwym zobowi¹zaniem w stosunku do innych. Motto jej
poprzedniczki Sigrun Morgenthal "Serce dla Guben" jest tak¿e
jej przewodnikiem. Poœwiêci³a wiele czasu tur ystyce rowerowej, dziêki czemu Guben z³o¿y³o wniosek o dotacjê finansow¹ do wydania pierwszego niemiecko-polskiego planu dróg
rowerowych. Dokonania Jane udokumentowano na dziesi¹t-

J. Wilke (z lewej) wyst¹pienie inauguracyjne podczas
wernisa¿u poœwiêci³a swojej babci
kach fotografii pokazanych na wystawie oraz w wielu ar tyku³ach prasowych i w internecie.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy. (w³)

Nie³atwy jest chleb basztowego ...

Henryk Stachowicz przed laty pracowa³ w gubiñskim
oddziale Narodowego Banku Polskiego. Wspólnie z SPZG
chce wydaæ publikacjê poœwiêcon¹ rozwojowi powiatu
gubiñskiego w 15-leciu PRL

Burghard Hugo Schollmeyer urodzi³ siê w Guben, mieszka
w Heilbronn. Pomaga SPZG przekazujac ksi¹¿ki, p³yty CD,
pomaga w ró¿ny sposób wspieraj¹c nasze dzia³ania
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Gdzie szukaæ
Królewskie miasto
pomnika C.Schröter? Wschowa, to te¿
Obecnie trwa akcja s³u¿¹ca planom budowy pomnika aktorki Corony Schröter, na Wyspie Teatralnej. Miêdzy innymi animatorem nasze lubuskie

akcji jest gubeñski historyk Andreas Peter. Pieni¹dze s¹ zbierane
na konto bankowe w Sparkasse Guben.
Przy tej okazji przypomnê co prawie 12 lat temu w "Wiadomoœciach Gubiñskich" (WG z 22 wrzeœnia 1999, nr 18)co
pisa³ Stanis³aw Komar o wyk³adzie histor yka Gerharda Guni
na zajêciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku: "W trakcie dyskusji dokonano te¿ ciekawego odkr ycia. Otó¿ w czasie dzia³añ wojennych zosta³o zniszczone popiersie urodzonej w Gubinie aktorki Corony Schröter - muzy wielkiego niemieckiego
poety Wolfganga Goethego. RzeŸba prawdopodobnie znajduje siê w któr ymœ z muzeów warszawskich. Ustalono jednak - jak siê wydaje ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ - ¿e postument pos³u¿y³ do upiêkszenia kwietnika w komorowskich
koszarach". Wœród studentów uniwersytetu byli m.in.: J.
Chaba, I. Wróbel, R. Golonka, Z. Pilarczyk, S. Turowski. Jaki
wniosek nasuwa siê? Szukaæ wiêc nale¿y popiersia rzeŸby
aktorki w Warszawie, a postumentu w koszarach?
Ponadto wpad³ mi w rêce artyku³ autora zenpil pt. "Z dziejów gubiñskich zabytków", zamieszczony w WG z 19.11.2007,
nr 20 z ciekaw¹ tez¹, ¿e na Ziemi Gubiñskiej "wiele zabytków zniszczy³o Ludowe Wojsko Polskie". Dalej autor pisze
"Wymieñmy tu teatr na wyspie, koœció³ w Polanowicach, zamek w Wa³owicach i najwiêkszy zamek w tej okolicy w Gêbicach". Teatr podpalono, aby podobno nie stwarzaæ warunków do ukr ycia siê w piwnicach i zakamarkach teatru, dla
przekraczaj¹cych nielegalnie granicê”.
Schody na Wyspie Teatralnej uda³o siê uratowaæ autorowi
artyku³u dziêki poparciu w³odarza Gubina. Dowódca garnizonu chcia³ wykorzystaæ je jako wejœcie do budowanego klubu
garnizonowego (obecnego koœcio³a) - podkreœli³ Zenpil.
Od siebie dodam, ¿e przez ostatnie dwa lata pozna³em ju¿
co najmniej cztery wersje zniszczenia gubeñskiego teatru.
Te hipotezy to: zniszczenie przez dywersantów (terrorystów,
sabota¿ystów) niemieckich, podpalenie przez pijanych ¿o³nierzy radzieckich, nieumyœlnie spalenie przez szabrowników
polskich (jeszcze ¿yj¹cych w Gubinie). Dziêki zenpilowi dosz³a czwarta wersja: celowe zniszczenie przez ¿o³nierzy Wojska Polskiego. W koñcu nie wiem komu powinno siê wystawiæ „rachunek”. (w³)

Dziêki wspó³pracy z archeologiem Marlen¹ Magad¹-Nawrock¹
skromna grupa z SPZG mog³a 6 sierpnia 2011 goœciæ we Wschowie,
na zaproszenie historyka sztuki, adiunkta muzealnego Marty Ma³kus.
Kustosz wschowskiego lapidarium M. Ma³kus jako cz³onek Stowarzyszenia Kultur y Ziemi Wschowskiej organizuje konferencje naukowe. Miêdzy innymi z okazji 400-lecia
powstania Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego we
Wschowie odby³a siê konferencja o kulturze pochówków
(kulturze funeralnej). Prezes Stefan Pilaczyñski, sekretarz
Wies³aw £abêcki i cz³onek, animator kultur y Renata Majorek mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê z histori¹ i losami tego¿
cmentarza od 1609 roku do czasów wspó³czesnych.
Wschowskie Lapidarium RzeŸby Nagrobnej to per³a krajowa. Za³o¿ony w 1609 r. staromiejski cmentarz protestancki jest najstarsz¹ nekropoli¹ chrzeœcijañsk¹ w Polsce po³o¿on¹ poza murami miasta (extra muros). Wy³¹czaj¹c œredniowieczne, w³oskie Campo Santo, wschowski Kirchof jest
jedynym z pierwszych tego rodzaju obiektów w Europie.
W koœciele ewangelickim (zbór) imienia ¯³óbka Chr ystusa, pani Marta chcia³aby stworzyæ ogólnopolskie centrum
(muzeum) reformacji. Stosownej pomocy mo¿e udzieliæ Polskie Towarzystwo Badañ Reformacji oraz Zak³ad Historii
Sztuki Renesansu i Reformacji Uniwersytetu Wroc³awskiego. Podczas badañ archeologicznych odkr yto piec typu "hypocausturn", stanowi¹cy czêœæ centraln¹ ³aŸni miejskiej
istniej¹cej w tym miejscu w XVI wieku. Ponadto odkr yto
kr yptê grobow¹ z 1628 Zofii Ujejskiej, ¿ony starosty
wschowskiego Hieronima Radomickiego. Suknia zachowa³a siê niemal w ca³oœci, co jest ewenementem na skalê krajow¹.
Mar ta Ma³kus ju¿ jako dziecko lubi³a stare koœcio³y i
cmentarze. Mieszka w stuletniej kamienicy, z okien widzi
codziennie stare miasto, wie¿ê farn¹, jej s¹siadk¹ jest
piêkna stara kr ypta, czyli koœció³ ewangelicki Kripplein
Christi.
Mimo, i¿ do Wschowy jest spory kawa³ek drogi, war to
odwiedziæ królewskie miasto i odkr yæ jeszcze wiele innych
miejsc i obiektów poza wy¿ej wymienionymi.

Pp³k Stanis³aw Argasiñski przyjecha³ z £odzi. Tam mieszka
od wielu lat. W 1945 roku pe³ni³ s³u¿bê w Sêkowicach.
Wiêcej w artykule na s¹siedniej stronie.

W razie potrzeby goœcinna Izba Muzealna SPZG s³u¿y jako
sala spotkañ dla innych gubiñskich organizacji. Tym
razem spotkali siê tu cz³onkowie Zwi¹zku ¯o³nierzy WP.
Zebranie prowadzi pp³k Józef Kuta

(w³)
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Piszemy dalszy ci¹g
„Kalendarium”

Sêkowice mog³y
nazywaæ siê Argasinek

Po wydaniu "Kalendarium Gubina
1945 - 2009" zespó³ autorski uzna³,
¿e publikacjê nale¿y w przysz³oœci cyklicznie uzupe³niaæ o kolejne zeszyty.
Mo¿e co piêæ lat wydawaæ publikacjê, która by³aby uzupe³nieniem tej
g³ównej wydanej w czerwcu 2009
roku? Póki co, ni¿ej podpisany,
podj¹³ siê pisania kalendarium
miasta na bie¿¹co oraz gromadzenia stosownych do tekstów
fotografii. Zapiski obejmuj¹
drug¹ po³owê 2009 roku i oczywiœcie kolejny czas do dnia dzisiejszego. Notatki pochodz¹ g³ównie z lokalnych i regionalnych czasopism, plakatów, broszur, prospektów oraz informacji zas³yszanych i zweryfikowanych. Dziœ (sierpieñ 2011)
to ju¿ ponad 50 stron zapisu komputerowego dokumentuj¹cego wydarzenia w naszym mieœcie. Czy wszystkie wa¿ne?
Zapewne nie. Trudno wszêdzie dotrzeæ, trudno o wszystkim
wiedzieæ.
Dlatego zwracam siê do Szanownych Czytelników z proœb¹
o kontakt i wsparcie w pisaniu ci¹gu dalszego kalendarium.
Piszcie Pañstwo na adres: Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej ul. 3 Maja 2 66-620 Gubin lub wyœlijcie e-mail
na adres: stepil@o2.pl, mo¿na tak¿e wrzuciæ tekst do skrzynki pocztowej, która znajduje siê w korytarzu po wczeœniej
wskazanym adresem. Zapraszam do wspó³pracy. Tym samym chcia³bym, po ukazaniu siê Kalendarium, unikn¹æ uwag
o braku adnotacji o wa¿nych, zdaniem Pañstwa, wydarzeniach.
Przy okazji informujê wszystkich tych, którym nie uda³o siê
zdobyæ "Kalendarium Gubina 1945-2009", ¿e SPZG uwzglêdni³o zg³oszone uwagi i uzupe³nienia do ksi¹¿ki. Mo¿na w ka¿dej chwili wykonaæ dodruk, jednak brak odpowiednich funduszy uniemo¿liwia realizacjê przedsiêwziêcia. Mo¿e ktoœ z Pañstwa ma pomys³ na zrealizowanie dodruku tej tak poszukiwanej w mieœcie pozycji ksi¹¿kowej? Czekam na propozycje.

Na pocz¹tku sierpnia 2011 siedzibê SPZG odwiedzi³
mieszkaniec £odzi pp³k Stanis³aw Argasiñski. Urodzony 15
marca 1919 w Niemirowie Lwowskim. Mo¿na napisaæ:
wizyta jak ka¿da, przecie¿ codziennie ktoœ nas odwiedza,
nie tylko z Polski. Przyjecha³ do rodziny w Sêkowicach, w
których przed wieloma laty pe³ni³ s³u¿bê wojskow¹.
Jak trafi³ do Sêkowic? M³ody porucznik Argasiñski przyby³
z 11 Dywizj¹ Piechoty, w sk³adzie 2 batalionu 38 pu³ku.
Zwi¹zek taktyczny sformu³owano w £odzi, sk¹d 8 maja
1945 udali siê pieszo nad Nysê £u¿yck¹. Pu³k mia³ siedzibê w gubiñskich koszarach przy stacji kolejowej, a batalion
rozlokowano w Sêkowicach. S. Argasiñski by³ dowódc¹
kompanii moŸdzierzy 82 mm. Pododdzia³ otrzyma³ m.in.
zadanie wysiedlenia Niemców z Koperna w czerwcu 1945r.
Niemieckiemu w³odarzowi miejscowoœci przekazano, i¿
Niemcy bêd¹ wysiedlani za granicê i aby przygotowali siê
do ewakuacji, zabrali ze sob¹ co potrzebne. Wysiedlanie
odbywa³o siê przez most w Gubinie (dawny most Achenbachbruke). Jak powiedzia³ pan Argasiñski, niektórych Niemców zostawili sobie Rosjanie na w³asne potrzeby, choæ sami
nie brali bezpoœrednio udzia³u w wysiedlaniu. W paŸdzierniku 1945 r. pododdzia³ Argasiñskiego przeniesiono do ¯ar.
Co ciekawe? W tamtym okresie wieœ Sêkowice przez krótki
czas nazywa³a siê Budzanów (od nazwiska innego oficera), a
pierwsi osadnicy i ¿o³nierze chcieli wsi daæ nazwê Argasinek,
oczywiœcie od nazwiska dowódcy kompanii moŸdzierzy.

Stefan Pilaczyñski

Pp³k Stanis³aw Argasiñski (foto na dole poprzedniej strony) opowiedzia³ ponadto o swoim szlaku bojowym i przekaza³ refleksje o wspó³czesnych Sêkowicach. S³u¿y³ w wojsku 17 lat, s³u¿bê zacz¹³ w Lwowie w Armii Radzieckiej - 7
listopada 1940 (budowa³ w Gruzji betonowe tunele). Nastêpnie s³u¿y³ w 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki wraz z Baltazarem Zakrzewskim znanym gubinianom z
tego, ¿e B. Zakrzewski w latach 1956-60 by³ przewodnicz¹cym Miejskiej Rady Narodowej w Gubinie. Potem zajmowa³ kolejne stanowiska dowódcze w wojsku polskim, a w
1953 roku odszed³ do cywila i osiad³ w £odzi. (w³)

Czy nikt nie mo¿e rozpoznaæ sympatycznej harcerki?
Prosimy o kontakt - tel. 68 455 81 62 - czeka nagroda
Szanowni Pañstwo! Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej
ZWRACA SIÊ Z WIELK¥ PROŒB¥:
W Stowarzyszeniu Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej tworzymy dokumentacjê
faktograficzn¹ i fotograficzn¹ naszego miasta. Marzy siê nam wydanie albumu pod prostym, ale jak¿e wymownym tytu³em - "Gubinianie".
By wydaæ album potrzebujemy fotografii mieszkañców miasta bez wzglêdu na czas w jakim fotki zosta³y wykonane. By Twoje zdjêcie i najbli¿szych (tak¿e ju¿ nie ¿yj¹cych) znalaz³o siê w albumie zapraszany do
siedziby SPZG. Bêdziemy niezmiernie wdziêczni Pañstwu za pomoc.
Zdjêcia skanujemy i natychmiast zwracamy. Czekamy na Pañstwa w
siedzibie SPZG - ul. 3 Maja 2 (dawny WDT III p.) od poniedzia³ku do
pi¹tku, godz. 11 - 15 telefon 68 455 81 62, lub 600 162 786.
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Koncepcja miêdzynarodowego centrum
kultury i komunikacji

Tak wiele dzieje siê wokó³ ruin fary i tak
wiele od 2005 roku ju¿ siê wydarzy³o. Wówczas to powsta³a Fundacja Fara Gubiñska
Centrum Spotkañ Polsko - Niemieckich. Od
tej pory w ruinach lub obuch nich zawsze siê
coœ dzieje. Aktualnie trwa remont wie¿y koœcio³a. Po jego zakoñczeniu (planowane na
2012) wie¿a maj¹ca wysokoœæ 60 metrów,
bêdzie najwy¿szym punktem widokowym nie
tylko w Gubinie, ale i ca³ym regionie. Przedsiêwziêcie zwi¹zane z renowacj¹ monumentalnej wie¿y to koszt ok. 2 mln z³; 85 proc. tej
kwoty pochodzi ze œrodków unijnych (programu Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej).
A co z reszt¹ budowli? Trwaj¹ przygotowania do konkursu na zadaszenie
obiektu. Wielu gubinian jest przekonana, ¿e po zakoñczeniu remontu fary bêdzie tu znowu koœció³. Otó¿ od pocz¹tku
wiadomo, ¿e wyremontowana fara nie
bêdzie spe³nia³a li tylko funkcji sakralnych. Jakie s¹ wizje jej zagospodarowania? Poni¿ej jedna z koncepcji.

Funkcja turystyczna obiektu

W celu wypromowania obiektu jako
ca³oœci (wie¿a widokowa, fara, ratusz,
plac) zalecane bêdzie rozpoczynanie
wszelkich wycieczek po Euromieœcie od
fary jako jednego z najwa¿niejszych zabytków w Euroregionie.
G³ówn¹ atrakcj¹ tur ystyczn¹ jest budynek wie¿y. Na szczycie na oko³o latarni wraz z he³mem usytuowana jest platforma widokowa. Iloœæ osób przebywaj¹cych w tym samym momencie na platformie musi byæ ograniczona. Wymaga
tego doœæ w¹skie przejœcie pomiêdzy
koron¹ murów wie¿y, a ¿elbetonowym
wieñcem, na któr ym posadowiona jest
latarnia. Jednak, jak pokaza³y rozwi¹zania u¿yte w koœciele koncer towym w
Neubrandenburg, udostêpnienie zwiedzaj¹cym zwieñczenia wie¿y jest mo¿liwe. Mo¿na zastosowaæ obni¿enie poziomu ostatniego stropu co spowoduje, ¿e
korona murów bez ingerencji w jej ze-

wnêtrznie widoczn¹ formê bêdzie usadowiona relatywnie wy¿ej, co wyeliminuje niebezpieczeñstwo upadku z wie¿y.
Mo¿na zastosowaæ dodatkowe barierki
ze stali nierdzewnej i przezierne siatki
zabezpieczaj¹ce. Nale¿y jednak wykonaæ
niezbêdne ekspertyzy, które wyka¿¹, czy
istnieje zagro¿enie dla ¿ycia ludzkiego i
czy takie rozwi¹zanie jest zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa budowlanego i in. W przypadku braku mo¿liwoœci wyjœcia na zewn¹trz zwieñczenia wie¿y, nale¿y umo¿liwiæ turystom dotarcie a¿
do poziomu latarni, która dziêki posiadanym 6 okienkom pe³niæ mo¿e rolê mini
platformy widokowej dla 2-3 osób.
Na poœrednich piêtrach zlokalizowana
jest ekspozycja sta³a obrazuj¹ca fazy
rozwoju œwi¹tyni. Jej upadek spowodowany II Wojn¹ Œwiatow¹ oraz historiê jej
odbudowy od czasu powstania Fundacji
w 2005 roku. Na piêtrze, które bêdzie
dysponowa³o najwiêksz¹ powierzchni¹
wystawiennicz¹ zlokalizowana jest ekspozycja zmienna, która jest aktualizowana wg potrzeb i wg kalendarza dzia³aj¹cej w budynku nawy g³ównej galerii sztuki. Jest to jakby satelitarna salka wystawiennicza Galerii.
Na dole wie¿y (byæ mo¿e dwa piêtra)
zlokalizowana jest informacja turystyczna i punkt informacyjno-promocyjny miasta. Trzeba przyj¹æ, ¿e ju¿ po odrestaurowaniu wie¿y, ruch turystyczny w Euromieœcie skupia³ siê bêdzie wokó³ koœcio³a Farnego i jego wie¿y widokowej. Po
zakoñczeniu prac przy nawie g³ównej
obiektu, Centrum kultur y i komunikacji
(do budynku far y przeniesiony zostanie
Gubiñski Dom Kultur y, Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum) stanie siê
miejscem, w którym krzy¿owaæ siê bêd¹
drogi tur ystów i korzystaj¹cych z w/w
instytucji mieszkañców. Usytuowanie
zatem punktu informacji miejskiej i turystycznej w budynku Far y jest jak najbardziej uzasadnione.
Punkt tur ystyczny móg³by przy okazji
prowadziæ ma³¹ gastronomiê.

Funkcja kulturalna
Budynek uzupe³niaj¹cy GDK
Budynek ten zlokalizowany by³by w
przedniej czêœci nawy g³ównej koœcio³a
i zajmowa³by 1/3 jej d³ugoœci. Powinien
byæ posadowiony na w³asnym niezale¿nym od murów zabytku fundamencie i
powinien byæ w swej konstrukcji prosty,
funkcjonalny i wielozadaniowy. Powinien
posiadaæ windê osobow¹, towarow¹,
wystarczaj¹c¹ liczbê toalet, toaletê dla
niepe³nosprawnych wyposa¿on¹ w stolik do przebierania niemowl¹t. Nale¿y
dobrze rozwi¹zaæ drogi komunikacyjne,
tak by do ka¿dej sali by³ ³atwy i mo¿liwie
prosty dostêp, st¹d wszystkie sale publicznie dostêpne zlokalizowane powinny byæ na ni¿szych kondygnacjach, zaœ
pomieszczenia administracyjne na wy¿szych.
Budynek powinien byæ wyposa¿ony w
nastêpuj¹ce sale:
Par ter - sala wystawiennicza galerii
po³¹czona z muzeum, które bêdzie niejako ekspozycj¹ sta³¹ w Sali wystawienniczej. Sala miesz¹ca w sobie te dwie
instytucje powinna byæ podzielna modu³owo oraz powinna posiadaæ zaplecze
socjalno-techniczne (kuchenka, magazyn) oraz stanowiæ rozszerzenie g³ównej sali koncertowej. Opcjonalnie mo¿na by tu tak¿e instalowaæ podesty sceniczne.
Wskazane jest uzupe³nienie tej kondygnacji o dwie pracownie plastyczne.
Pomieszczenia o powierzchni ka¿de 15
m2. Ewentualnie pracownie mog¹ byæ
usytuowane na I piêtrze.
I piêtro
Sala multifunkcjonalna - przeznaczona na ma³e, kameralne koncer ty, konferencje, spotkania, próby kabaretu, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne itp.
Sala dla Artystycznego Klubu Malucha
- wyposa¿ona i urz¹dzona jak sale przedszkolne.
Sala wyk³adowa do nauki jêzyków
wyposa¿ona w system audio-wizualny
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(tablica multimedialna, s³uchawki, komAkustyk, instr. muzyczny - 1 etat
puter y, mikrofony). Sala powinna byæ
Plastyk, opiekun galerii i muzeum - 1
przewidziana na 20 osób.
etat
Magazyn sprzêtu
Instruktor - 1 etat
Kuchnia i magazyn kuchenny - poDozorca - 3/4 etatu
mieszczenie to powinno bezpoœrednio
Do prowadzenia tañca, teatru, imprez
s¹siadowaæ z sal¹ multifunkcjonaln¹. m³odzie¿owych i innych przedsiêwziêæ przeOpcjonalnie - pomieszczenia biblioteczne widuje siê zatrudnienie na umowy-zlecenia w ramach poszczególnych projektów
II piêtro
wg zapotrzebowania spo³ecznego.
Sala multimedialna - po³¹czona ze studiem nagrañ i studiem radiowym.
BIBLIOTEKA - czytelnia, sala ogólna
Sala muzyczna (chóry, zespo³y) Powin- oraz magazyn ksi¹¿ek. Koncepcjê przena byæ zlokalizowana przy studio nagrañ, niesienia biblioteki do Fary nale¿y skonby istnia³a mo¿liwoœæ rejestracji dzia³añ sultowaæ z kierownictwem obecnej biodbywaj¹cych siê w tej sali oraz posia- blioteki usytuowanej w gubiñskim Radaæ dobre wyt³umienie zarówno dla kom- tuszu.
fortu graj¹cych i œpiewaj¹cych osób, jak
W przypadku braku miejsca w zakryi izolacji dŸwiêkowej od innych pomiesz- stii dla zlokalizowania zaplecza techniczczeñ.
nego i biblioteki nale¿y rozwa¿yæ mo¿liSala do nauki tañca - wyposa¿ona w woœæ innej lokalizacji dla pomieszczeñ
drewniany parkiet, lustra oraz przebie- bibliotecznych, jak chocia¿by lewa nawa
ralniê oddzieln¹ dla mê¿czyzn i dla ko- boczna, gdzie mog³aby powstaæ wydziebiet.
lona czêœæ budynku uzupe³niaj¹cego,
Sala do zajêæ Uniwersytetu III Wieku któr y zajmowa³ bêdzie Gubiñski Dom
Opcjonalnie - pomieszczenia biblioteczne Kultury.
Budynek zakr ystii pe³niæ bêdzie dwie
III piêtro
rolê. W piwnicy budynku usytuowany
Gabinet dyrektora - pomieszczenie biu- zostanie wêze³ energetyczny (en. cieplrowe z przeznaczeniem równie¿ na ma³e na i elektryczna), oraz g³ówne przy³¹cza
spotkania
wodne i kanalizacyjne. Byæ mo¿e nale¿y
Sekretariat i ksiêgowoœæ - pomiesz- w tym miejscu zaplanowaæ miejsce dla
czenie biurowe z ma³ym zapleczem ku- kot³owni, czy innego rodzaju rozdzielni
chennym. (obs³uga spotkañ)
energii cieplnej. Ogromne znaczenie
Sala multifunkcjonalna (mniejsza) bêdzie mia³a instalacja wentylacyjna,
przeznaczona na spotkania, próby, na- która tutaj powinna tak¿e znaleŸæ swoje
rady.
SALA KONCERTOWA przewidziana
Opcjonalnie - pomieszczenia biblioteczne jest w swojej podstawowej wersji na
400 miejsc siedz¹cych. Czêœæ z nich moLokalizacja sekretariatu na III kondy- g³aby byæ umiejscowiona na balkonach
gnacji jest dyskusyjna jeœli chodzi o do- - na wprost sceny i (lub) po bokach (lewa
stêpnoœæ pomieszczenia dla interesan- i prawa empora). Sala powinna tak¿e
tów wnosz¹cych op³aty, chc¹cych zasiê- opcjonalnie mieæ mo¿liwoœæ poszerzegn¹æ informacji itp. Innym rozwi¹zaniem nia o dodatkowe 200 miejsc. Mo¿e byæ
by³oby umieszczenie go na I piêtrze.
to zrealizowane poprzez zastosowanie
Struktura zatrudnienia w GDK
ruchomych œcian dziel¹cych g³ówn¹ przeDyrektor - 1 etat
strzeñ sali z przestrzeni¹ umiejscowion¹
Sekretariat - 1 etat
pod budynkiem uzupe³niaj¹cym GDK
Ksiêgowoœæ GDK i MBP - 1 etat
(œciany na prowadnicach zamontowaKonser wator, kierowca - 1 etat
nych w suficie, lub szklane œciany z

mo¿liwoœci¹ ³atwego demonta¿u).
W miejscu, gdzie kiedyœ by³ o³tarz,
usytuowana jest scena o wymiarach 10
x 8 metrów, wysokoœci podestów regulowanej, b¹dŸ na sta³e nie mniejszej ni¿
80 cm. (najlepiej zastosowaæ konstrukcjê z modu³ów aluminiowych o wymiarach 2 m x 1 m. Bêdzie je mo¿na potem
stosownie do potrzeb modyfikowaæ.)
Podestów powinno byæ zakupione wiêcej, ni¿ na pokrycie powy¿szego wymiaru, gdy¿ bêd¹ one tak¿e u¿ywane do
ustawiania z przodu jako "wybieg" dla
artystów w publicznoœæ lub jako miejscowe podwy¿szenia na scenie.
Nad scen¹ zlokalizowane bêd¹ opuszczane mechanicznie rampy techniczne
konieczne dla mocowania oœwietlenia scenicznego, elementów dekoracji i innych,
ekranu projekcyjnego.
Za scen¹, tam gdzie kiedyœ znajdowa³y siê kapliczki tylne, usytuowane
bêdzie zaplecze sceny. Kilka garderób
wyposa¿onych w lustra i bie¿¹c¹ wodê
oraz toalety. Na zaplecze sceny MUSI
prowadziæ oddzielne, niezale¿ne wejœcie,
które pe³niæ bêdzie jednoczeœnie rolê
rampy roz³adunkowej.
Sala koncer towa powinna byæ wyposa¿ona w ogrzewanie umo¿liwiaj¹ce jej
szybkie nagrzanie dla potrzeb okazjonalnych koncertów. Sala nie musi byæ ogrzewana non stop. Tylko na wypadek koncertów i innych imprez. Zredukuje to
znacznie koszty eksploatacyjne budynku.

Funkcja ekumeniczna

W budynku Far y musi istnieæ mo¿liwoœæ przeprowadzenia spotkañ o charakterze ekumenicznym.

Funkcja komunalna

Energetyka, urz¹dzenia techniczno-sanitarne, dzia³alnoœæ naukowo-badawcza.
Koncepcjê opracowa³ Warsztat
Konserwatora - Janusz Gajda
i Anna Dziadek

Genera³ w Gubinie
Z ksi¹¿ki meldunkowej Guben z
1939 roku wynika, ¿e przy Uferstrasse 11 (dziœ willa L-A-Meyer
Haus, niegdyœ nale¿a³a do w³aœciciela fabr yki skór, pochodzenia
¿ydowskiego) mieszka³ genera³
major Paul von Hase. Kim by³ genera³?

nie wiadomo, ¿e od listopada 1938 roku oficjalnie rozpocz¹³
funkcjonowanie gubeñski garnizon (oddano do u¿ytku koszar y
w Komorowie). 18 listopada 1938 roku, na placu w pobli¿u
dzisiejszego Zespo³u Szkó³ im. M. Kopernika (Lubstplatz), w
obecnoœci genera³a Paula von Hase odby³a siê defilada 29
pu³ku piechoty. 1 wrzeœnia genera³ jako dowódca 46 Dywizji
Piechoty wzi¹³ udzia³ w ataku na Polskê. Swoje wojenne i
wojskowe obowi¹zki spe³nia³ nienagannie.
Wspiera³ pu³kownika von Stauffenberg w próbie zamachu
Genera³ urzêdowa³ w siedzibie na Hitlera 20 lipca 1944 roku. Aresztowany i wraz z innymi
przy Uferstrasse 27 gdzie mieœci- spiskowcami zosta³ skazany na karê œmierci. Wyrok wyko³a siê komendantura piechoty (In- nano przez powieszenie 8 sierpnia 1944 roku w Berlinie.
www.wikipedia.pl
fanteriekommandeur). Powszech-
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dokoñczenie ze str. 1
czy³y siê. W ramach trwaj¹cych zmian w Wojsku Polskim 19
perzynê.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych koszary zionê³y pustk¹. Z DPanc. zostaje przekszta³cona w sierpniu 1957 r. w 5 Sask¹
jakiegoœ nieznanego powodu nie zosta³y rozgrabione, zburzo- Dywizjê Pancern¹. Zgodnie z rozkazem MON Pf 5 z 7 marca
ne, a ceg³a nie zosta³a wywieziona do Warszawy. Pierwszym 1985 roku dywizji nadano imiê gen. bryg. Aleksandra Waszkiepolskim oddzia³em wojskowym, który stacjonowa³ w Gubinie wicza. Co wiemy o generale? Urodzi³ siê 15 sierpnia 1901 w
by³ 38 pu³k piechoty z 11 Dywizji Piechoty. By³ to koniec roku Bia³owie¿y. W 1919 wst¹pi³ do Armii Czerwonej. We wrzeœniu
1944 bêd¹c pu³kownikiem zo1945. Dywizja wówczas realista³ skierowany do Wojska Polzowa³a rozkaz dowódcy 2 Arskiego. 22 wrzeœnia 1944 zomii WP o ochronie granicy zasta³ organizatorem i dowódc¹
chodniej. Sztab dywizji ulo5 Dywizji Piechoty. 3 listopada
kowano w Lubsku, natomiast
1944 Krajowa Rada Narodowa
dowództwa pu³ków: 38 pu³mianowa³a go genera³em bryku piechoty w Gubinie, 40 pp
gady. Dywizja pod jego dow Gozdnicy, 42 pp w Trzebiewództwem (w sk³adzie 2 Armii
lu, 33 pu³ku artylerii lekkiej w
Wojska Polskiego) wziê³a udzia³
Jasieniu. Wspomina³ o tym
w zaciêtych walkach pod Bupodczas niedawnego spotkadziszynem w kwietniu 1945. W
nia w SPZG pp³k w st.spocz.
trakcie tych walk w rejonie miejStanis³aw Argasiñski, dziœ
scowoœci Tauer sztab 5 Dywi92-letni mieszkaniec £odzi.
zji Piechoty zosta³ okr¹¿ony
Koszary ci¹gle czeka³y na
przez atakuj¹ce wojska niekompleksowe zagospodaromieckie; po jego rozbiciu 21
wanie i zasiedlenie. Pierwsze
kwietnia 1945 ciê¿ko ranny
konkretne plany pojawi³y siê
Koszary im. Moltke w 1938 roku. Po wojnie stacjonowa³ tu
Aleksander Waszkiewicz zosta³
w1949 roku. Wówczas zapam.in. 73 pu³k zmechanizowany, póŸniej im. U³anów Karpacwziêty do niewoli. Dok³adna
d³a decyzja o tym, ¿e Gubin kich
data œmierci nie jest znana.
znowu bêdzie miastem garnizonowym. Postanowiono przenieœæ z Wielkopolski na Ziemiê Lu- Prawdopodobnie nastêpnego dnia 22 kwietnia 1945 zosta³ podbusk¹ 4 Pomorsk¹ Dywizjê Piechoty. W Gubinie mia³ rozlokowaæ dany torturom i zamordowany. Zmasakrowane zw³oki odnalesiê 12 pu³k piechoty oraz 5 batalion saperów. W praktyce jednak ziono dopiero 4 maja w lesie niedaleko Stiftswiese. Genera³
jednostki te trafi³y odpowiednio do Gorzowa i do Krosna Odrzañ- Waszkiewicz pochowany zosta³ w Warszawie na Cmentarzu Poskiego, a garnizon Gubin przeznaczono na miejsce formowania w¹zkowskim 28 maja 1945 r. 11 lipca 1945 poœmiertnie zosta³
oddzia³ów nowo powstaj¹cej 19 Dywizji Zmechanizowanej ze szta- awansowany na genera³a majora.
Z okazji nadania imienia dywizji 23 czerwca 1985 r w garnizobem w Torzymiu. Pocz¹tek formowania wyznaczy³ rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 0045/org. z 17 maja 1951, nakazuj¹cy nie odby³a siê wielka uroczystoœæ po³¹czona ze zlotem kombatantów 5-tych Dywizji
sformowaæ poszczególne
(g³ównie 5 Dywizji Piechooddzia³y dywizji (w tym guty) oraz przy udziale wielu
biñskie) do 1 grudnia 1952
¿o³nierzy zawodowych s³uroku. Koszary "przy stacji ko¿¹cych od lat 50-tych w dylejowej" zaj¹³ niedawno powizji, g³ownie w garnizonie
wsta³y 72 pu³k zmechanizoGubin. Przyjechali byli dowany (rozformowany w
wódcy pu³ków, batalionów,
1955 roku). 73 pu³k zmeich zastêpcy i podw³adni.
chanizowany - pocz¹tkowo
Zjazd zgromadzi³ prawie
rozmieszczono w Komoro200 uczestników. Centralna
wie, a póŸniej przej¹³ on kouroczystoœæ odby³a siê w
szary po rozformowanym72
Klubie Garnizonowym.
pz. W komorowskich koszaG³ównym organizatorem
rach ulokowa³y siê: 26 pu³k
spotkania by³ mjr Zygmunt
artylerii pancernej, 113 pu³k
Traczyk, wówczas oficer
artylerii haubic, 18 pu³k moŸsztabu dywizji. Przy okazji
dzierzy (15paŸdziernika
warto dodaæ, ¿e imienia
1953 zwolni³ miejsce dla
gen. Waszkiewicza pozbasztabu dywizji, który przyby³ Rok 1973. Gen. W³adys³aw Szym³owski przekazuje obowi¹zki
z Torzymia), 12 dywizjon ar- nowemu dowódcy dywizji p³k. Zbigniewowi Maziejowi. W drugim wiono 5 Dywizjê Zmechanizowan¹ zarz¹dzeniem MON
tylerii rakietowej, 29 Rucho- szeregu dowódcy jednostek w Komorowie.
nr PF-1/MON z 12.IX.1991
my Warsztat Naprawy Sprzêtu Artyleryjskiego i 27 Ruchomy Warsztat Naprawy Sprzêtu Sa- r.
Po przemianowaniu dywizji na jednostkê pancern¹, z powomochodowego. W paŸdzierniku 1953 roku przyby³y z Ziemi Sulêciñskiej do Gubina 59 Batalion £¹cznoœci i kompania dowodze- du ochrony tajemnicy najczêœciej mówi³o i pisa³o siê wówczas:
Saski Zwi¹zek Taktyczny. Bodaj¿e w latach 60-tych za zas³ugi,
nia.
Od 1955 r. nastêpuje zmiana nazwy i zamiast zmechanizowa- jakie odnios³a 5 Dywizja Piechoty w 1945 roku w walkach (w
nej pojawia siê 19 Dywizja Pancerna. Na tym zmiany nie zakoñ- ramach 2 AWP) na terenie Saksonii, otrzyma³a nazwê wyró¿nia-
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garnizonu Gubin
j¹c¹ Saska. Potem 5 DPanc. kontynuuj¹c m.in. tradycje 5 DP dycje U³anów Karpackich walcz¹cych pod Tobrukiem. Lokalizawykorzystywa³a nazwê przy ró¿nych okazjach. W wojskowej no- cja pu³ku nigdy nie uleg³a zmianie, trwa³ w tym miejscu do koñmenklaturze dywizja to podstawowy zwi¹zek taktyczny ró¿nych ca swoich dni. W paŸdzierniku 1998 roku przeniós³ siê do korodzajów si³ zbrojnych, zatem oficjalnie mówi³o siê o Saskim szar w Komorowie w miejsce po zlikwidowanych jednostkach 5
Zwi¹zku Taktycznym.
Kresowej Dywizji Zmechanizowanej. Tu pu³k z dniem 1 stycznia
Z t¹ super tajn¹ i jawn¹ nazw¹ dywizji wi¹¿e siê ca³y szereg 1999 roku zosta³ przeformowany w 5 Brygadê Zmechanizowan¹.
przeró¿nych zdarzeñ, czasem
Zanim siê brygada rozwinêweso³ych, a czasem k³opotli³a, nadszed³ sygna³ o jej liwych. Otó¿ wielu ¿o³nierzy zakwidacji. Jeszcze we wrzewodowych jak i s³u¿by czynœniu 2000 roku dowódca p³k
nej by³o karanych kar¹ dyscydypl. Zbigniew Smok przyj¹³
plinarn¹ (wg Regulaminu
z r¹k przedstawiciela PrezyDyscyplinarnego) za nieprzedenta RP p³k Dukaczewskiestrzeganie tajemnicy wojskogo nowy sztandar, brygada
wej. Gdy do jednostki dotar³
otrzyma³a nazwê wyró¿nialist z tajn¹ jej nazw¹ (a czasaj¹c¹ - 5 Kresowa Brygada
mi bywa³o tak), odbiorca mia³
Zmechanizowana im. Króla
do czynienia z oficerem WSW,
Boles³awa Chrobrego (paswoim prze³o¿onym i jeszcze
tron w spadku po rozwi¹zakilkoma osobami, a sprawa z
nej 5 KDZ), a ju¿ wiosn¹ naregu³y koñczy³a siê wymierzestêpnego roku zaczêto móniem kary.
wiæ o jej likwidacji. I wykraKiedy podlegajaca mi drukarkano. Brygadê zlikwidowano
nia wykona³a zaproszenia na P³k dypl. Tadeusz Wilecki dowódca dywizji (1984-1986)
z koñcem 2001 roku.
konferencjê partyjn¹ i na za- wrêcza wyró¿nienia z okazji œwiêta WP w 1983 roku.
W koszarach w Komoroproszeniach napisano m.inn.:
wie przez wiele lat stacjonoKonferencja Partyjna Saskiego Zwi¹zku Taktycznego odbêdzie wa³a sztandarowa jednostka dywizji 27 sudecki pu³k czo³gów
siê w Gubinie ...., przy najbli¿ej okazji pu³kownik z Wroc³awia im. Niemieckich Bojowników Antyfaszystowskich (JW. 3116,
postawi³ mi zarzut naruszenia tajemnicy wojskowej. Tak to t³u- wczeœniej 26 pcz). Jedyna w dywizji jednostka, której pe³na
maczy³: skoro piszecie, ¿e konferencja Zwi¹zku Taktycznego od- nazwa nie by³a tajemnic¹. By³a to jednostka, która zawsze reprebêdzie siê w Gubinie, znaczy to ¿e dowództwo dywizji jest w zentowa³a dywizjê na zewn¹trz. O jej ¿o³nierzach mówiono "anGubinie - a to zdrada tajemnicy. Jak siê sprawa skoñczy³a - nie tyfaszyœci". Wszelkie socjalistyczne inicjatywy, obojêtnie w któpamiêtam. Tajemnica i dba³oœæ o jej przestrzeganie by³a trenowa- rej jednostce siê pojawi³y, "sprzedawano pod szyldem 27 pu³ku.
na na ka¿dym kroku. Nie obowi¹zywa³o to na pewno taksówka- Pu³k by³ z regu³y przoduj¹cym w s³u¿bie i szkoleniu - mo¿na
rzy. Kiedy zamawia³em kurs do Jednostki Wojskowej 1606 tak- by³o siê nim chwaliæ w mediach. Ca³y kompleks koszarowy - po
sówkarz upewnia³ siê: - Do
lewej stronie jad¹c w kiesztabu dywizji? Oczywiœcie.
runku Krosna zajmowa³y
Sztab 5 Saskiej Dywizji
pododdzia³y pu³ku. CztePancernej (JW. 1606) im.
ry koszarowce: dwa dla
gen. Aleksandra Waszkiewipododdzia³ów, jeden na
cza (nazwa wówczas tajna)
kuchniê i jeden dla dow latach 1957-1990, mieœci³
wództwa i sztabu i ca³e
siê w kompleksie koszar komnóstwo gara¿y, hal (w
morowskich. To trzeci budytym sportowa) i wszelanek po prawej stronie jad¹c
kich magazynów. Na pow kierunku Krosna Odrzañcz¹tku lat 90-tych, w raskiego. Nazwa dywizji ulegamach próby pokazania
³a modyfikacjom, a sztab do
œwiatu i Europie, ¿e wojkoñca trwa³ w tym samym
sko w Polsce jest coraz
budynku. Obok mieœci³ siê
mniej liczne, pu³k przeniebudynek kasyna w którym
siono do Opola. Tam
codziennie mo¿na by³o, za
zmieni³ dwa razy nazwê, a
niedu¿e wówczas pieni¹dze,
wyjazdy na wszelakie
zjeœæ smaczny obiad (w nie- 15 wrzeœnia 1997 rok. Przedostatnie œwiêto 5 Kresowej Dywiazji.
kontrole do odleg³ego o
dzielê tak¿e), piêtro wy¿ej by³ Przemawia pp³k Walter Szczepañski prezes Swi¹zku ¯o³nierzy 5 KDP kilkaset kilometrów Opobufet w którym serwowano z Londynu. Obok oststni dowódca dywizji p³k dypl. Lech Kamiñski
la by³y udrêk¹, szczególœniadania. Œledzie, flaczki czy
nie dla oficerów sztabu
tatar w bufecie kasyna by³y niepowtarzalne.
dywizji. Tak pu³k skoñczy³ swój gubiñski szlak, a w Opolu nie
W latach 60-tych (przyby³em wówczas do garnizonu po ukoñ- stacjonowa³ d³ugo. By³ jedn¹ z pierwszych ofiar spontanicznej i
czeniu szko³y oficerskiej) "pod stacj¹" kwaterowa³ 73 pu³k czo³- chaotycznej restrukturyzacji polskiego wojska. Koszary po pu³gów œrednich (wczeœniej zmechanizowany). Po roku 90 - tym ku przej¹³ batalion rozpoznawczy, kiedyœ z numerem 2, póŸniej
by³ to znowu pu³k zmechanizowany, a we wrzeœniu 1989 roku, z numerem 6 (JW. 2429). Batalion powsta³ na pocz¹tku lat 70jako jeden z pierwszych w WP przyj¹³ nazwê wyró¿niaj¹c¹ i tracd. na str. 12
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tych i zosta³ rozlokowany w jednym z koszarowców na terenie
73 pcz. Tam równie¿ mia³ gara¿e ze spr zêtem i by³ samodzielnym OG (oddzia³em gospodarczym). Jednostka bêd¹ca OG prowadzi³a samodzieln¹ gospodarkê materia³ow¹ i finansow¹, dowódca podlega³ dowódcy dywizji, jednostka posiada³a swój numer. Jak wspomnia³em wczeœniej zaj¹³ koszary po 27 pcz i przed
rozwi¹zaniem 5 KDZ zosta³ ca³oœci¹ stanu osobowego skierowany do dalszej s³u¿by w szeregach 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej (dowództwo w Kroœnie Odrzañskim).
Koszary komorowskie by³y miejscem stacjonowania jeszcze
kilku innych jednostek wojskowych. Do bodaj¿e najstarszych
mo¿na zaliczyæ 3 dywizjon artylerii przeciwlotniczej, póŸniej przeformowany w 5 pu³k artylerii pr zeciwlotniczej (JW. 3631). Pu³k
zajmowa³ trzy budynki koszarowe ulokowane po prawej stronie
drogi do Krosna, zaraz za przedszkolem (póŸniej internatem)
wojskowym. W dwóch budynkach stacjonowa³y dowództwo, sztab i pododdzia³y, w jednym by³a to kuchnia
i klub ¿o³nierski. 5 Kresowy
pu³k przeciwlotniczy (tak nazywa³ siê przed zakoñczeniem s³u¿by w Gubinie w
2001 roku) obok 5 KBZ by³
jednostk¹ najd³u¿ej trwaj¹c¹
w mocno okrojonym garnizonie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
przeciwlotniczy "gasili œwiat³o" i zgodnie z rozkazem prze³o¿onych poszli szukaæ
szczêœcia w Lesznie.
Przypomina mi siê argumentacja jak¹ u¿ywano przy
likwidacji pu³ku przeciwlotni- 15 wrzeœnia 2001 rok. Ostatnie
czego. Otó¿ ówczeœni do- Zmechanizowanej
wódcy wojska stwierdzili, ¿e koszary w Komorowie s¹ tak stare,
¿e wymagaj¹ remontów. Dachy siê sypi¹, a okna wylatuj¹. Nic
bardziej b³êdnego. Przeciwlotnicy gubiñscy z ¿alem wspominali koszary patrz¹c na te, w Lesznie. Du¿o starsze i wymagaj¹ce
remontu. Gubiñskie koszary maj¹ siê dalej dobrze, ale nikt ich
nie chce.
Mówi¹c o eleganckich koszarach w Komorowie trudno pomin¹æ ³¹cznoœciowców. 59 batalion ³¹cznoœci (JW. 1787) nale¿a³
do œcis³ej czo³ówki jednostek, które jako pierwsze zajmowa³y
na pocz. lat 50-tych koszary. Zawsze trwa³ w tym samym miejscu. "Pod rêk¹" sztabu dywizji. Wychodzi³ na tym raz lepiej, raz
gorzej. Dysponowa³ trzema budynkami koszarowymi: jeden to
pododdzia³y, w drugim sztab i izba chorych dla tej czêœci kompleksu - pierwsze piêtro zajmowa³a kompania chemiczna (JW.
1606 Ch), drugie najmniejszy batalion dywizji, samodzielny OG,
56 batalion medyczny (JW. 3805). Batalion równie¿ "pop³yn¹³" z
dywizj¹. Jednak znaczna czêœæ kadry znalaz³a pracê w 5 Kresowej Brygadzie Zmechanizowanej, gdzie jednym z pododdzia³ów
by³ batalion dowodzenia, a jego stan osobowy w wiêkszoœci
stanowili ³¹cznoœciowcy.
Nale¿y dodaæ, ¿e na medykach spoczywa³ obowi¹zek prowadzenia GICh (Garnizonowej Izby Chorych), potem Garnizonowej
Przychodni Lekarskiej - pierwszy koszarowiec po lewej stronie
jad¹c w kierunku Krosna. Zatem dysponowali i odpowiadali za
funkcjonowanie jednego budynku, bardzo wa¿nego dla ¿ycia i
zdrowia ¿o³nierzy garnizonu i ich rodzin. Tu by³a przychodnia
lekarska, tu by³ ma³y szpital, apteka, tu kiedyœ ca³¹ dobê dy¿urowa³ lekarz dy¿urny garnizonu z karetk¹ i, w razie potr zeby, sal¹
operacyjn¹. Batalion dotrwa³ do koñca z 5 KDZ i razem z ni¹
zosta³ w 1998 roku zlikwidowany. Budynek, który mia³ przez

lata w opiece dalej s³u¿y s³u¿bie zdrowia i mieœci siê w nim
przychodnia lekarska. Jest jedynym w garnizonie budynkiem,
który wykorzystywany jest nieprzerwanie od lat 50-tych.
Na koñcu prawej strony kompleksu komorowskiego ulokowa³ siê 5 batalion zaopatrzenia (JW. 1280). Batalion trwa³ tu od
wielu lat i nale¿a³ do grupy du¿ych batalionów (bodaj¿e najwiêkszym samodzielnym batalionem by³ batalion saperów stacjonuj¹cy kiedyœ w Kostrzynie). Batalion by³ odpowiedzialny
podczas pokoju lub wojny za zaopatrzenie jednostek dywizji w
¿ywnoœæ, odzie¿, amunicjê, paliwa i smar y. To olbrzymie przedsiêbiorstwo magazynowo-transportowe z którego codziennie
wyje¿d¿a³o kilkadziesi¹t samochodów z zaopatr zeniem. Tu pracowa³a ca³a armia magazynierów, ksiêgowych, finansowych i
Bóg jedyny wie jakich jeszcze specjalistów. Tu funkcjonowa³y
du¿e warsztaty szewskie i krawieckie, tu stacjonowa³a piekarnia
polowa, która na co dzieñ
piek³a, obok dworca kolejowego, chleb dla ca³ego
garnizonu. Batalion zajmowa³ dwa koszarowce i oddzielny budynek z kuchni¹
i klubem (podobnie jak w 5
pplot). Na terenie tego kompleksu by³ jeszcze jeden budynek koszarowy w którym
mieœci³ siê Wydzia³ Kontrwywiadu 5 Dywizji jako samodzielna jednostka wojskowa (JW. 3301). Podporz¹dkowana szefostwu we
Wroc³awiu. PóŸniej nazwa
firmy zmieni³a siê na WSI
(Wojskowe S³u¿by Inforœwiêto 5 Kresowej Brygady
macyjne), a jeszcze póŸniej
jednostka podzieli³a los dywizji.
W budynku o którym mowa wy¿ej wczeœniej stacjonowa³y
pododdzia³y 25 dywizjonu artylerii rakietowej (JW. 3776). Taka
kieszonkowa jednostka licz¹ca kilkudziesiêciu ¿o³nierzy zawodowych i s³u¿by zasadniczej. W latach osiemdziesi¹tych rozwi¹zana, a sprzêt skierowano do pu³ku artylerii w Kostrzynie.
Mówi¹c o jednostkach wojskowych rozlokowanych w Komorowie nale¿y pamiêtaæ o 5 batalionie remontowym (JW 3876).
Powsta³ na pocz¹tku lat 70-tych z po³¹czenia pododdzia³ów
naprawiaj¹cych czo³gi i samochody na rzecz dywizji. Kompania
remontu czo³gów przyby³a ze S³ubic i wówczas stworzono w
Gubinie batalion remontowy. Trwa³ na posterunku do ostatnich
dni dywizji. Zajmowa³ jeden budynek koszarowy w którym mieœci³y siê pododdzia³y i sztab jednostki. Ponadto batalion dysponowa³ wieloma budynkami w których remontowano czo³gi,
samochody, broñ i … maszyny do pisania. Odnosi³em zawsze
wra¿enie, ¿e kadra jednostki to jedna z najlepiej zgranych grup
¿o³nierskich w garnizonie. Trochê tacy muszkieterowie - wszyscy za jednego, jeden za wszystkich.
Przy jednostkach komorowskich funkcjonowa³y samodzielne kompanie podlegaj¹ce sztabowi dywizji. I tak: przy 59 b³¹cz.
kompania chemiczna (póŸniej przeciwchemiczna) JW 1606 Ch,
kompania ochrony i regulacji ruchu - JW 1606 D, bateria dowodzenia - JW 1606 A i orkiestra - JW 1606 ork. i przy pu³ku
artylerii kompania dowodzenia.
Przez wiele lat w koszarach "przy stacji" stacjonowa³a Delegatura WSW w Gubinie podporz¹dkowana szefowi Oddzia³u WSW
w Kroœnie Odrzañskim. PóŸniej, po 1990 roku WSW przeformowano na ¯andarmeriê Wojskow¹.
cd. na str. 14
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garnizonu Gubin
Po roku 1990 r. wydarzenia w garnizonie Gubin pr zebiega³y
Oprócz jednostek wojskowych garnizon tworzy³o szereg inniemal lawinowo. Ponoæ, wg przywódców wojskowych z Warszawy, dywizja 5-ta by³a nie do ruszenia. Mia³a tr waæ d³u¿ej ni¿ stytucji zabezpieczaj¹cych funkcjonowanie wojska w mieœcie.
ca³e si³y zbrojne. Ale gdy z fotela usuniêto by³ego dowódcê Zatem trzeba wspomnieæ o takich instytucjach jak:
gen. Tadeusza Wileckiego (obiad drawski) dobrano siê i do dy• Komenda Garnizonu (najpierw w pomieszczeniach obok kluwizji. O jej likwidacji zaczêto mówiæ co najmniej dwa lata przed bu garnizonowego przy ul. Waszkiewicza, potem na ul. Œl¹skiej
faktem. Wielu traktowa³o takie teksty jako krakanie. I wykraka- i na koñcu, niemal w symbolicznym charakterze, przy ul. Wyno. Odszed³ ostatni nominalny dowódca dywizji p³k Mieczy- zwolenia);
s³aw Stachowiak. Obowi¹zki do koñca rozformowania 5 KDZ
• Garnizonowy Wêze³ £¹cznoœci, zawsze w koszarach w Kope³ni³ p³k Lech Kamiñski. W grudniu 1997 roku zabrano z pod- morowie, po s¹siedzku z batalionem remontowym;
porz¹dkowania dywizji 73 pu³k zmechanizowany, 5 pu³k artyle• Hotel Garnizonowy przy ul. Kresowej;
rii w Sulechowie, 5 pu³k pr zeciwlotniczy, 5 batalion saperów,
• Kasyno Wojskowe obok sztabu dywizji z fili¹ w "pu³ku pod
wczeœniej odszed³ 6 batalion rozpoznawczy. Jednostki te pod- stacj¹", a raczej z siedzib¹ w klubie obok basenu;
porz¹dkowano 4 Lubuskiej DZ w Kroœnie Odrzañskim. Krosno
• Internaty: przy ulicach: Morska, Wyzwolenia, Roosevelta,
triumfowa³o. Okaza³ siê jednak, ¿e nie na d³ugo. 5 Dywizja pozo- Kresowa obok koszar 5 pplot. Wczeœniej by³o tu te¿ przedszkole
sta³a z 13 pz w Ko¿uchowie, batalionami: ³¹cznoœci, zaopatrze- wojskowe (zanim zbudowano przedszkole obok Klubu Garnizonia, remontowym i menowego);
dycznym. Brakowa³o daty
• Przedszkola Woj„zgaszenia œwiat³a”. I ta
skowe: przy ul. Nowotpojawi³a siê wkrótce. Dyki i przy ul. Waszkiewiwizja otrzyma³a rozkaz
cza;
rozwi¹zania pozosta³ych
• Parafia Wojskowa
jednostek w terminie do
pw. Niepokalanego
30 grudnia 1998 r. W tym
poczêcia Najœwiêtszej
dniu na placu przed sztaMaryi Panny i Koœció³
bem dywizji p³k L.KamiñGarnizonowy przy ul.
ski zameldowa³ zastêpcy
Kresowej. Koœció³ udadowódcy ŒOW gen.bryg.
³o siê zachowaæ bez
Aleksandrowi Topczakowi
zniszczeñ. "W biegu"
o rozwi¹zaniu 5. dywizji.
od kapelana o.kpt.
Zlikwidowano prawie
Edwarda Olecha przewszystko: i szewców,
jê³a go Wspólnota Œw.
krawców, wêze³ ³¹cznoœci,
Tymoteusza;
kluby, administracje
• Klub Garnizonowy
mieszkaniowe i inne, sklez kinem "Grunwald" na
prawie 450 osób. Gdy
py spo¿ywcze, mundurow garnizonie pozostawy itp., itd. W ten sposób Dawny wjazd do sztabu dywizji - foto z sierpnia 2011 roku
³a tylko 5 KBZ klub
dywizja przesz³a do histozgodnie z decyzj¹ dowódcy 4 LDZ zosta³ przeniesiony do porii.
W mieœcie pozosta³y dwie jednostki tworz¹ce garnizon: 73 pz mieszczeñ obok koœcio³a garnizonowego. By³a to decyzja doœæ
U³anów Karpackich i 5 pu³k przeciwlotniczy. By³y ponoæ "nie do nietrafiona. W nowym miejscu klub by³a za ma³y, a stare pomieruszenia". Podobnie jak dywizja. Mia³y zapewniæ d³ugi ¿ywot szania niszcza³y niewykorzystane.
• Garnizonowy Klub ¯o³nierski nazywany domem ¿o³nierza. W
gubiñskiego garnizonu. Sta³o siê inaczej.
Wiosn¹ 2001 roku pojawi³ siê rozkaz dowódcy 4 LDZ o likwi- po³owie lat 80-tych oprócz klubu funkcjonowa³o tu Muzeum
dacji garnizonu do koñca grudnia 2001 roku. I tak siê sta³o. Gubiñskich Pancerniaków. W latach 90-tych przekazano budyPrzeciwlotnicy odeszli do Leszna, brygada do lamusa. 15 wrze- nek na potrzeby nowo powsta³ego w mieœcie s¹du.
• Pralnia Garnizonowa (na ty³ach klubu garnizonowego), nieœnia 2001 roku w³adza samorz¹dowa i mieszkañcy uroczyœcie
po¿egnali wojsko na placu obok ruin far y. Ca³oœæ w czerwcu mal kombinat pralniczy obs³uguj¹cy ca³¹ dywizjê i inne jed2002 r. jeszcze b³ogos³awi³ „na odchodne” kapelan o.kpt. nostki spoza dywizji;
• Garnizonowa Administracja Mieszkaniowa, potem WojskoEdward Olech, jako ¿e ostatni opuszcza³ garnizon Gubin, udaj¹c siê do dalszej s³u¿by w K³odzku. Na marginesie: od swojego wa Administracja Mieszkaniowa. Biura i magazyny mia³a po s¹szefa biskupa gen. S³awoja G³ódzia dosta³ skierowanie do jed- siedzku z pralni¹ garnizonow¹, wczeœniej zajmowa³a pomiesznostki w Kêdzierzynie-KoŸlu, której nie by³o, bo w 1997 roku czenia obok klubu (po jego lewej stronie patrz¹c od ulicy)
(po powodzi stulecia) rozwi¹zano. Potem sprawê wyjaœniano.
• Wojskowa Administracja Koszar - by³y dwie: dla koszar "pod
Ma³o kto wówczas wiedzia³, jakie konsekwencje spotkaj¹ mia- stacj¹" i dla kompleksu komorowskiego. Podporz¹dkowane mesto po likwidacji wojska i garnizonu. Na efekty nie trzeba by³o rytorycznie szefostwu w Zielonej Górze (WRZKB, póŸniej RZI).
d³ugo czekaæ. Ale to temat na inny artyku³.
• Sklepy Wojskowej Centrali Handlowej zlokalizowane przy
ulicy Waszkiewicza i Batalionów Ch³opskich (spo¿ywcze) i ul.
Pisz¹c o garnizonie Gubin nie mo¿na nie wspomnieæ o sta- Roosevelta (mundurowy);
cjonowaniu w mieœcie, w latach 60-tych pododdzia³u wojsk
• Garnizonowa Przychodnia Lekarska, wczeœniej GICh - Garniradzieckich. By³y to wojska radiotechniczne obs³uguj¹ce stacje zonowa Izba Chorych;
radarowe ulokowane na Wzniesieniach Gubiñskich. Koszary i
• Piekarnia Wojskowa, przy dworcu PKP.
kancelarie by³y w zajêtej willi przy Alejach £u¿yckich, kadra mieszStefan Pilaczyñski
ka³a m.in. przy ul. Emilii Plater (obecnie ul. Miodowa). ¯o³nierze
wyprowadzili siê z miasta w latach 70-tych.
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19 lat temu ukaza³ siê „Zeszyt Gubiñski” nr 1
19 lat temu redakcja pierwszego numeru "Zeszytów Gubiñskich"
napisa³a do Czytelników miêdzy innymi:
"Oddajemy dziœ do Waszych r¹k pierwszy numer "Zeszytów Gubiñskich". ... Pierwszy numer zawiera historiê miasta, zak³adów
pracy, organizacji i instytucji opracowan¹ przez ks. kan. mgr. Aleksandra Dobruckiego - wieloletniego (23.12.1958 r. - 15.02.1985 r.)
proboszcza gubiñskiej parafii rzymsko - katolickiej. … Redakcja
wyra¿a nadziejê, ¿e i inni mieszkañcy zechc¹ przelaæ na karty "Zeszytów" swoje wspomnienia, opracowania i przemyœlenia."

Zeszyt ten jest dziœ publikacj¹, któr¹ posiada niewielu gubinian. Po
latach, na proœbê wielu mieszkañców, publikujemy artyku³ów zawarte w
ZG nr 1. Jednoczeœnie ponawiamy apel œp. ks. Dobruckiego. Kochani
Mieszkañcy - uzupe³nijcie, dopiszcie do prezentowanych tekstów ci¹g dalszy - naprawdê jest taka potrzeba.
Dziœ tekst dotycz¹cy Szko³y Podstawowej nr 3.
Warto po latach wspomnieæ, ¿e Zeszyt wówczas wykona³a dywizyjna
drukarnia wojskowa w Gubinie, co by³o w pewnym sensie dla wielu zaskoczeniem. By³ to jednak wyraŸny sygna³, ¿e czasy zmieniaj¹ siê. (sp)

Szko³a Podstawowa Nr 3 w Gubinie
zosta³a powo³ana i rozpoczê³a swoj¹
dzia³alnoœæ w dniu 1 wrzeœnia 1963
roku. Przez pierwsze pó³rocze roku szkolnego nauka odbywa³a siê w pomieszczeniach Klubu Garnizonowego w Gubinie. Nowy budynek szkolny zosta³ oddany do u¿ytku w dniu 6 stycznia 1964
roku. Dyrektorem szko³y by³ Pawe³ Ciechanowicz, a grono nauczycielskie liczy³o 9 osób. W roku 1970 dyrektorem
szko³y zosta³ Józef Granda, któr y pe³ni
tê funkcjê nadal.
Dzia³alnoœæ szko³y w ró¿nych dziedzinach liczy siê zarówno w œrodowisku,
jak i w województwie, a nawet w skali
kraju. Miêdzy innymi w roku 1978 szko³a zajê³a I miejsce w województwie w
konkursie " O lepsze warunki pracy w
szkole", a w roku 1977 dru¿yna dziewcz¹t " w sztafetowych biegach prze³ajowych" zajê³a III miejsce w skali kraju.
Aktualnie po raz drugi zdoby³a puchar
przechodni w ramach "Dni kultur y dzieciêcej" w œrodowisku gubiñskim. Sprawnoœæ szko³y jest wy¿sza od œredniej wojewódzkiej, co oznacza, ¿e praca dydaktyczno-wychowawcza jest prowadzona na
dobrym poziomie.
W roku szkolnym 1982/83 ukoñczy³o szko³ê 44 uczniów. Od kilku ju¿ lat
promocjê w klasach VIII uzyskuje 100%
absolwentów. Szko³a wspó³pracuje ju¿
od kilku lat ze szko³¹
im. K. Liebknechta w Wilhelm PieckStadt Guben.
GRONO NAUCZYCIELSKIE
Szko³y Podstawowej Nr 3 w Gubinie
w roku szkolnym 1989/90:
Szko³a Podstawowa - 24 oddzia³y

Gaztka „Pancerniak” wydana na okolicznoœæ uroczystoœci otwarcia szko³y

Szko³a Podstawowa nr 3

Oddzia³ przedszkolny - 2 oddzia³y
Kadra kierownicza:
1. Józef Granda - dyrektor
2. mgr Józefa Krystyna Ka³u¿na
- wicedyrektor
Nauczyciele:
1. Izabela Baranowska
2. Iwona Bia³ek
3. Jadwiga Dempniak
4. mgr Halina Gzyl
5. Beata Iwañska
6. Danuta Kaczmarek
7. mgr W³adys³aw Karwan
8. mgr Jolanta Korzeniewska
9. Iwona Krych
10. Roman Kwapich
11. Lucyna Lech
12. Hilda May

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

mgr Dorota Michalczyk
mgr Dorota Neofitna
Blanka Plezia
mgr Bo¿ena Ruszczak
Genowefa Sko³ozubow
Krystyna S³otwiñska
Ma³gorzata Sobczyk
Barbara Stefaniak
Krzysztof Szmigielski
Gra¿yna Œniata³a
Alicja Trzaskawka
El¿bieta Waszkowiak
Danuta Spytkowska
mgr Marta Zakrzewska
mgr Jolanta WoŸniak
mgr Krystyna Nowak-Pi³at
Anna Tomaszewska
mgr Anna Brzeziñska
mgr Ma³gorzata Granda
mgr Maria Cichowska
Dorota Miko³ajczyk
Adela Stobba
mgr Gra¿yna Kobus-Jêdrzejewska
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„Prawa rêka” doktora Kunickiego
Walczy³ z Niemcami, od momentu wkroczeniu jednostki wojskowej na teren Lubelszczyzny. Wojnê zakoñczy³ w Berlinie, do którego
dotar³ z macierzyst¹ jednostk¹ - 444 pu³kiem piechoty 64 dywizji 1
Frontu Bia³oruskiego. By³ wówczas dowódc¹ dru¿yny w stopniu sier¿anta. By³ snajperem, strzelcem i sanitariuszem, obs³ugiwa³ tak¿e
rusznice przeciwpancern¹. Po wojnie osiad³ w Gubinie.
Karol Szymañski s. Franciszka i Jadwigi z d. Matiuk urodzi³
siê 29 lipca 1923 roku w Wasylkowcach powiat Kopeczyñce, województwo tarnopolskie, na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej (w tej samej miejscowoœci urodzi³ siê dr Tadeusz Kunicki). Tam spêdzi³ dzieciñstwo i okres okupacji niemieckiej. Zosta³ wcielony 7 kwietnia 1944 r. do Armii Czerwonej, jako obywatel ziem zaanektowanych przez Zwi¹zek
Socjalistyczny Republik Radzieckich.
Na peryferiach Berlina zosta³ ranny. Szpitale by³y przepe³nione i przetransportowano go a¿ do œrodkowej Azji - Samarkandy. Podró¿ do szpitala tr wa³a 23 doby. W tym czasie matkê powiadomiono o jego œmierci na froncie, nawet z tego
tytu³u pobiera³a przez trzy miesi¹ce rentê. Ale nie dawa³a
temu wiar y, gdy¿ wró¿ka zapewni³a, ¿e syn ¿yje. Po czterech
miesi¹cach pobytu w szpitalu i zdemobilizowaniu powróci³
do rodzinnego domu w Wasylkowcach. Có¿ to by³a za radoœæ,
gdy matka zobaczy³a ¿ywego, choæ zmizerowanego syna. Tak¿e cieszy³a siê Anna, kole¿anka Karola z lat dziecinnych, któr¹
po nied³ugim czasie poj¹³ za ¿onê. W miêdzyczasie zapisa³
siê na repatriacjê do Polski. Doczeka³ siê i z ¿on¹ znalaz³ siê
a¿ nad Nys¹ £u¿yck¹. Po drodze nie zezwolono im osi¹œæ w
napotykanych miejscowoœciach. I tak zrz¹dzeniem losu, od
po³owy kwietnia 1946 r. sta³ siê osadnikiem i gubiñskim
pionierem.
Zaj¹³ siê nimi Powiatowy Urz¹d Repatriacyjny, któr y przydziela³ gospodarstwa na wioskach. - Chcia³em zamieszkaæ
w Gubinie - podkreœli³ pan Karol w rozmowie ze mn¹ 13
grudnia 2008 r. - i wybra³em dom przy ul. Bema, blisko dworca
kolejowego. Mówiono, ¿e Niemcy nas wygoni¹, wiêc pomyœla³em, ¿e w razie czego bêdê mia³ blisko do poci¹gu i ewakuacji.
Na ul. Bema K. Szymañski mieszka³ tylko trzy lata, bo dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza, które mieœci³o siê w
pobliskich koszarach da³o im wypowiedzenie. Domy z ul. Bema
przeznaczono dla oficerów WOP. - Znalaz³em mieszkanie przy
ul. Miedzianej 22, ko³o cmentarza. W domu by³o dziesiêæ
pokoi i czter y kuchnie. Wczeœniej ktoœ tutaj mieszka³, ale
wyjecha³. PóŸniej dowiedzia³em siê, ¿e jest wolne mieszkanie przy ul. Wiejskiej (obecnie ul. Doktora Kunickiego). Tutaj
lepiej pasowa³o, bo córki mia³y bli¿ej do szko³y.
- Jak dosz³o do spotkania z doktorem Tadeuszem Kunickim? Czy wiedzia³ Pan, ¿e doktor jest w Gubinie?
- Doktora Kunickiego zna³em sprzed wojny. Pochodzi³ z tej
samej wioski Wasylkowce. By³ starszy ode mnie o dwadzieœcia lat. Gdy ja chodzi³em do szko³y, on ju¿ by³ lekarzem.
Mia³ prywatn¹ przychodniê w rodzinnej miejscowoœci. Rodzice jego posiadali dwa maj¹tki w Wasylkowcach. Ja przyjecha³em do Gubina tydzieñ wczeœniej ni¿ on. Zauwa¿y³em kiedyœ doktora na ulicy, wstydzi³em siê go zaczepiæ, nie mia³em
œmia³oœci.
¯ona okaza³a siê byæ bardziej œmia³a. Doprowadzi³a do
spotkania, odwiedzili doktora w jego mieszkaniu przy ul.
Lenino. Na nasz widok doktor ucieszy³ siê: „Kochani moi,
krajanie". Wypytywa³ o losy podczas wojny, sytuacjê rodziny,
znajomych, pracê. Dowiedzia³ siê, ¿e pan Karol za³atwia sobie pracê w Pañstwowym Urzêdzie Samochodowym (potem
zak³ad metalowy Kromet, przy ul. Marsza³ka ¯ymierskiego).

Karol Szymañski podczas wieczoru wspomnieñ o Doktorze
Kunickim zorganizowanym przez SPZG
Doktor Kunicki na to: "Ty g³upi, pójdziesz oraæ i miny ciê
rozerw¹. Jak by³eœ sanitariuszem, mo¿esz u mnie, lekarza
powiatowego pracowaæ."
W taki oto sposób K.Szymañski w czerwcu 1946 r. trafi³
do gubiñskiej s³u¿by zdrowia. Na pocz¹tku by³ "praw¹ rêk¹"
doktora Kunickiego. Wozi³ go motocyklem po wsiach gubiñskich, by³ pomocny w wielu sytuacjach. Potem ukoñczy³ w
Poznaniu i Bytomiu kurs instruktora higieny. Przez dziesiêæ
lat pracowa³ w Sanepidzie, gdzie kierowa³ Stacj¹ SanitarnoEpidemiologiczna. Po likwidacji powiatu (1961 r.) stacjê przeniesiono do Krosna Odrzañskiego. Kolejne trzy lata to praca
na stanowisku kierownika administracyjnego Zespo³u Opieki Zdrowotnej przy ulicy Œl¹skiej. Ale urzêdnicy w województwie zadecydowali, i¿ na tym stanowisku musi byæ in¿ynier
budowlany. Wiêc K. Szymañski zosta³ inspektorem bhp w
ZOZ, któremu podlega³ szpital i oœrodki zdrowia z Gubina i
okolicy. Po dziesiêciu latach inspektorowania, pan Karol odszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê.
To nie by³a jednak ca³kowita roz³¹ka z prac¹ i ZOZ-em. Ju¿
jako emeryt pracowa³ dziewiêæ lat, jako magazynier sprzêtu
medycznego. W sumie, w gubiñskiej s³u¿bie zdrowia 49 lat!
Jego sumienn¹ pracê doceniono, wyró¿niaj¹c go Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Ma³¿eñstwo pañstwa Szymañskich wychowa³o dwie wspania³e córki Kr ystynê i Alicjê, które podobnie jak ojciec, zwi¹za³y siê ze s³u¿b¹ zdrowia.
Poswiêæmy jeszcze chwilê na kontakty z doktorem Kunic
cd. na str. 20
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Dzia³alnoœæ TPD w Gubinie

Kazimiera Kêdzierska

Towarzystwo Przyjació³ Dzieci jest ogólnopolsk¹ organizacj¹ po¿ytku publicznego o
d³ugiej 92-letniej tradycji, zajmuj¹c¹ siê
wszechstronn¹ opiek¹ nad dzieæmi potrzebuj¹cymi pomocy.
W maju 1979r. z inicjatywy Zarz¹du
Wojewódzkiego TPD w Zielonej Górze i
w³adz oœwiatowych w Gubinie, zosta³
powo³any Zarz¹d Miejsko-Gminny TPD
w Gubinie. Prezesem Zarz¹du zosta³a
wybrana Kazimiera Kêdzierska (dyr.
Pañstw. Zak³adu Wychowawczego). Zarz¹d rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ od tworzenia kó³ TPD w szko³ach, przedszkolach i zak³adach pracy, miêdzy innymi w
Spó³dzielni Inwalidów " Pokój", zak³adach odzie¿owych "Goflan" i "Diane",
oraz w LZPS "Carina". W ci¹gu trzech
lat powsta³o 13 kó³, w tym 5 na terenie
gminy, w Szkole Podstawowej w Grabicach, Chlebowie, Strzegowie, Czarnowicach i Bie¿ycach.
Ze sprawozdania za okres 1979-82r.
wynika, ¿e Zarz¹d TPD za³o¿y³ konto bankowe w Banku Spó³dzielczym w Gubinie
(funkcjonuj¹ce do chwili obecnej). Konto zasila³y wp³ywy z tytu³u sk³adek cz³onkowskich, nawi¹zek s¹dowych, ze sprzeda¿y nalepek, dotacji z zak³adów pracy i
odp³atnoœci rodziców za kolonie.
Natomiast wydatki dotyczy³y dzia³alnoœci opiekuñczo-wychowawczej, dofinansowania na dzieciñce biwaki, kolonie
letnie i zimowe, zakup odzie¿y dzieciêcej oraz na organizacjê wycieczek do
Szczecina i Ko³obrzegu.
Zarz¹d TPD w tej kadencji jak i w nastêpnych pozyskiwa³ dary z zak³adów
pracy, które z kolei przydziela³ rodzinom
bêd¹cy w trudnych sytuacjach materialnych. I tak "LZPS Carina przekaza³a 36
par obuwia dzieciêcego, Zak³ady Przemys³u Dziewiarskiego 39 szt. podkoszulek m³odzie¿owych, 20 szt. kaftaników
niemowlêcych, 12 szt. sukienek dziewczêcych, 1 szt. pó³golf ch³opiêcy, Zak³ady Odzie¿owy "Goflan" - 15 szt. czapek
m³odzie¿owych uszytych z resztek "misia", oraz udostêpni³y 2 razy nieodp³atny przewóz autobusem dzieci na biwak

do Kosarzyna (wyci¹g ze sprawozdania
1979-82).
W drugiej kadencji (1983-1986) wp³ywy z tytu³ów przychodów wynosi³y ponad
600 tysiêcy z³otych.
By³y to wp³aty od cz³onków wspieraj¹cych, z zak³adów pracy i tak "Carina"
przekaza³a 110 tysiêcy z³otych, "Goflan"
25 tysiêcy z³otych, Spó³dzielnia Inwalidów 5 tysiêcy z³otych rocznie, podobnie
PGKiM 5 tysiêcy z³otych.
Zwiêkszy³y siê dochody z nawi¹zek
s¹dowych i kolegiów orzekaj¹cych.
W roku 1985 ko³a TPD zrzesza³y 502
cz³onków w 14 ko³ach. Q nastêpnych
latach wydatki by³y podobne, czêœæ kwoty
przeznaczono na organizacjê Dnia Dziecka, Andrzejek, choinki noworocznej, zakup odzie¿y oraz op³acanie drugiego
œniadania w szko³ach, zakup mleka i
bu³ek. W akcji do¿ywiania wyró¿ni³a siê
Gminna Spó³dzielnia Samopomoc Ch³opska w Gubinie oraz piekarnia p. Ostapkowicza. Na dobr¹ wspó³pracê i wsparcie finansowe Zarz¹d TPD móg³ liczyæ
na Spo³eczny Komitet Przeciwalkoholowy, który dop³aca³ dzieciom do akcji letniego wypoczynku.
W 1983r. utworzono Ko³o Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, które udziela³o
pomocy rodzinom w zakresie opieki i
wychowania dzieci upoœledzonych umys³owo. Trzech cz³onków tego ko³a uczestniczy³o w Krajowym Sympozjum w Poznaniu i Warszawie. Dziêki nawi¹zaniu kontaktów z Zarz¹dem G³ównym w Warszawie. Otrzymano kilka skierowañ na wczasy rodziców z dzieæmi niepe³nosprawnymi oraz dwa skierowania do Holandii.
Cz³onkowie Zarz¹du na czele z Prezesem K. Kêdziersk¹ przeprowadzili szereg wywiadów œrodowiskowych o sytuacji dziecka i rodziny, szczególnie dotycz¹cych adopcji i wychowuj¹cych w rodzinach zastêpczych. Podejmowano interwencje w przypadkach zagro¿enia i
krzywdy dziecka.
Opinie by³y kierowane do s¹du dla
Nieletnich, stanowi³y one obiektywne
stanowiska w orzekaniu sprawy.
Najczêœciej dotyczy³y sprawowania
opieki nad dzieæmi w rodzinach rozwiedzionych lub przydzia³u mieszkania.
Na uwagê zas³uguj¹ spotkania cz³onków ko³a, rodziców z lekarzem pediatr¹
z p. dyrektor E. Mochnacz i dyrektorem
Poradni Wych-Zawodowej p. K. Klimek.
Systematycznie od 1984r. do 2001
K. Kêdzierska organizowa³a (raz w roku)
2 tygodniowe turnusy rehabilitacyjne nad
morze i w góry. W latach nastêpnych
organizacjê ich zajê³a siê G. G¹sior. Na
powy¿szy cel fundusze pozyskiwano od
Zarz¹du Wojewódzkiego TPD, ró¿nych

instytucji oraz Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacyjnego Osób Niepe³nosprawnych (PEFRON).
Zarz¹d MG TPD w Gubinie nie tylko
wspiera³ dzieci pokrzywdzone przez los
w œrodowisku, ale nie by³ obcy na trudne warunki ¿ycia dzieci podczas tocz¹cej siê wojny w Jugos³awii.
Dlatego z inicjatywy Zarz¹du TPD zorganizowano ogólno miejsk¹ zbiórkê darów , min. : œrodków czystoœci , ¿ywnoœci, odzie¿y, koców, leków itp..
W sk³ad komitetu organizacyjnego
wesz³y nastêpuj¹ce osoby: W³adys³aw
Nikiforowicz, ksi¹dz dziekan Jan Guss,
Kamila Mikucka, Boles³aw Firderowicz,
Janina Dominiczak, Gra¿yna G¹sior, Józef Kapitan i Kazimierz Kula.
Ca³oœci¹ akcji kierowa³a Kazimiera
Kêdzierska.
Punkt przyjmowania darów mieœci³ siê
w Przychodni Zdrowia przy ul. Gdañskiej.
Zebrane dar y zosta³y przewiezione samochodem wojskowym do Poznania, a
nastêpnie konwojem W³adys³awa Nikiforowicza wraz z Janin¹ Ochojsk¹ zawioz³y do Jugos³awii. Pani W³adys³awa bardzo emocjonalnie przezywa³a widok walcz¹cej ludnoœci. Ze smutkiem wspomina ciê¿ki los dzieci pozbawionych chleba i domów. Jednoczeœnie cieszy³a siê,
¿e mo¿e im pomóc.
Dary rozdawano prosto z samochodów
w wyznaczonych miejscach. (1993r.)
W latach 90-tych na wskutek upad³oœci zak³adów pracy zmniejszy³a siê iloœæ
kó³, tym samym cz³onków. Mimo tego
Zarz¹d TPD przy wspó³udziale Lubuskiego Zarz¹du TPD i wsparciu instytucji
Gubiñskich nadal organizuje ró¿ne formy wypoczynku (pó³kolonie, wycieczki),
imprezy dzieciêce, konkursy plastyczne,
sportowe, pozyskuje nowych cz³onków i
realizuje podjête zadania.
Za aktywn¹ pracê na rzecz dzieci Zarz¹d G³ówny TPD odznaczy³ Medalem im.
dr Henryka Jordana, p. Krystynê Szczepañsk¹, p. Kazimierê Kêdziersk¹ i p. Gra¿ynê G¹sior. Z³ot¹ odznak¹ TPD przyznano piêciu wolontariuszom, a srebrn¹ dla
siedmiu osób. Natomiast Odznakê "Przyjaciel Dziecka" wrêczono 35 osobom.
Prac¹ Zarz¹du MG TPD w Gubinie kierowali: K. Kêdzierska (1979-1995) K.
Kaczmarek-Sikora (1996-1998), A. Idczak (1999-2000), G. G¹sior (20012006), R. Rozwadowska (2007 do chwili obecnej).
Zadania TPD by³y i s¹ wykonywane
dziêki zaanga¿owaniu ludzi dobrej woli.
Podobnie jak w ka¿dym ruchu spo³ecznym tak i w TPD liczba cz³onków i kó³
nie by³a sta³a, a stopieñ aktywnoœci jest
równie¿ zmienny.
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By³ pewny, ¿e zostanie naukowcem
Gubin - nasza ma³a Ojczyzna mo¿e poszczyciæ siê
wspania³ymi ludŸmi, którzy
dziêki swoim ambicjom i pracowitoœci osi¹gnêli sukces.
Do nich z pewnoœci¹ mo¿emy zaliczyæ Arkadiusza Welmana.
Rodowity gubinianin urodzi³ siê w 1971.
Rodzice jego Czes³awa i Henr yk byli instruktorami praktycznej nauki zawodu w
warsztatach szkolnych przy nieistniej¹cych ju¿ Zak³adach Przemys³u Skórzanego "Carina". Ma brata Mateusza, któr y
ukoñczy³ Uniwersytet Europejski "Vadrina" we Frnkfurcie n/Odr¹ i pracuje jako
t³umacz oraz koordynator projektów miêdzynarodowych w Euroregionie SprewaNysa-Bóbr.
Arkadiusz w roku 1979 rozpocz¹³ naukê w Szkole Podstawowej nr 4 w Gubinie. W czwartej klasie szko³y podstawowej pojawi³ siê nowy przedmiot - biologia. Wiedzia³, ¿e jest to pe³na tajemnic
dziedzina nauki, która przyci¹gnê³a jego
zainteresowania. Du¿y wk³ad w rozwój
jego wiedzy i zainteresowañ mia³a nauczycielka biologii pani Halina K³osowicz, która w ciekawy sposób opowiada³a o tajnikach przyrody i zachêci³a go do czytania
ponadprogramowych ksi¹¿ek oraz czynnego udzia³u w zajêciach kó³ka biologicznego. Wtedy by³ ju¿ pewny, ¿e zostanie
naukowcem w tej dziedzinie. W Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w Gubinie mia³ szczêœcie trafiæ do
klasy o profilu matematyczno-fizycznym
której wychowawc¹ by³ Jan Skóra. Wielu
uczniów tej klasy podê³o trudne kierunki
studiów. Czasy w gubiñskim liceum wspomina z du¿ym sentymentem- ¿yczliwi nauczyciele, œwietna atmosfera i mnóstwo
ciekawych zajêæ. Z sentymentem wspomina rodzinne grzybobranie, rowerowe
eskapady nad jezioro Kosarzyn, czy kopanie pi³ki z kolegami na podwórku.
Æwiczy³ si³ê woli i pokonywa³
W³asne s³aboœci w gronie kolegów gubiñskich szkó³ podczas treningów w Gubiñskim Klubie i Kyokushin Karate pod
czujnym okiem trenera Krzysztofa Dubiela. Pozwoli³o to wzmocniæ charakter i wiarê
we w³asne mo¿liwoœci. Arkadiusz po
ukoñczeniu LO w 1986 r. zosta³ o studentem Wydzia³u Biologii i Nauk o Ziemi
w Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie na kierunku biologii. Jeszcze w liceum
pani Krystyna Schmit zorganizowa³a wycieczkê do Krakowa. Przechadzaj¹c siê
wœród go³êbi na Star ym Rynku i s³uchaj¹c opowieœci o historii tego miasta i s³ynnych studentach U.J. postanowi³, Ze pew-

A.Welman (z lewej) w rozmowie z cz³onkami SPZG: dr Zygfrydem Gwizdalskim i
Urszul¹ Kondracik
nego dnia bêdzie móg³ sobie powiedzieæ:
jestem absolwentem U.J. I tak siê sta³o
w 1995 roku uzyska³ z wyró¿nieniem dyplom magistra biologii o specjalizacji biologia molekularna. Na czwartym roku studiów - jak wspomina z sentymentem-zosta³ powiadomiony przez prof. Andrzeja
Kleina, ¿e ma siê stawiæ do dziekana.
Spodziewa³ siê k³opotów, ale jakich?
W gabinecie dziekana czeka³a na niego mi³a niespodzianka. Dziekan oznajmi³, ¿e w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej, szwajcarski uniwersytet w Bazylei chcia³by zaprosiæ wyró¿niaj¹cego siê
studenta biologii Uniwersytetu Jagielloñskiego na pó³roczny sta¿. Oprócz bardzo
dobrych wyników w nauce, jednym z wymogów by³a dobra znajomoœæ jêzyka niemieckiego. Szczêœliwym trafem by³ jednym z nielicznych studentów czwar tego
roku biologii, którzy zdali egzamin z jêzyka niemieckiego na poziomie zaawansowanym z wynikiem bardzo dobrym. Otrzyma³ sta¿. Po pewnym czasie ruszy³ autokarem z Krakowa bo Bazylei.
Pierwsze dni by³y ciê¿kie. Obcy kraj,
obcy ludzie, du¿o formalnoœci do za³atwienia. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e "szwajcarski niemiecki" to ten sam jêzyk, którego
siê uczy³. W³adze uniwersytetu pomog³o
mu w zakwaterowaniu i przyjêcie w poczet studentów na uczelni.
Dyrektor s³ynnego instytutu naukowe-

go profesor Max M.Burger zaproponowa³
mu praktyki w swoim laboratorium. Opiekunem by³ dr Jörg Hagman. Coraz lepiej
radzi³ sobie ze zrozumieniem Szwajcarów,
nawi¹za³ nowe znajomoœci i zacz¹³ poznawaæ tajniki najnowszych technik biologii molekularnej w mieœcie, w którym
badania swoje prowadzi³o kilku laureatów
nagrody Nobla i w którym mieszcz¹ siê
centra naukowe wielkich firm farmaceutycznych takich jak Roch, Ciba-Geigy i Sandoz (obecnie Novartis). Kiedy latem 1994
r. Wraca³ z Bazylei do Polski by³ przekonany, ¿e jeœli zdecyduje siê na rozpoczêcie doktoratu bêdzie to w³aœnie w Bazylei. Wróci³ do Gubina, ale mia³ nadal kontakt z dr J. Hagemanem i profesorem
Burgerem, który zapewni³, ¿e przyjmie go
jako doktoranta w swoim laboratorium.
Zacz¹³ czyniæ starania o œrodki finansowe co nie by³o ³atwe. O pracê by³o trudno. Jednak dziêki przychylnoœci ówczesnego burmistrza Czes³awa Fiedorowicza w
1996 roku podj¹³ pracê w Urzêdzie Miasta w Gubinie w Wydziale Spraw Obywatelskich. Zajmowa³ siê koordynacj¹
wspó³pracy miêdzynarodowej, szczególnie z s¹siadami z Guben. W tym czasie
by³ zaanga¿owany m.in. w uzyskaniu œrodków finansowych na budowê mostu ³¹cz¹cego Wyspê Teatraln¹ przez rzekê Nysê
z Guben, tworzenie programu Euromiasto Gubin-Guben oraz przygotowanie
cd. na nastêpnej stronie

UWAGA!
W SPZG (ul. 3 Maja 2) mo¿na otrzymaæ p³ytê CD z nagranym „Kalendarium Gubina 1945-2009” w formacie PDF oraz interesuj¹ce ksi¹zki i widokówki. Kontakt poniedzia³ek - pi¹tek godz. 11 - 15 tel. 600 162 786
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By³ pewny, ¿e zostanie naukowcem
wspólnego wniosku Gubina i Guben o nadanie miastu medalu europejskiego za wzorow¹ wspó³prace ponad graniczn¹.
W czasie pracy w UM mia³ okazjê poznaæ wielu dobrych ludzi, którzy pracowali na rzecz Gubina. Praca w UM nie trwa³a
d³ugo.
W 1997 roku Szwajcarska Liga Przeciwnowotworowa
(Schweizeriche Krebaliga), organizacja zajmuj¹ca siê finansowaniem badañ maj¹cych na celu pokonywanie raka zdecydowa³a siê sfinansowaæ jego doktorat. I znów znalaz³ siê w Bazylei. Mia³ tam ju¿ dobre rozeznanie, z zakwaterowaniem nie
mia³ problemów- wróci³ do "swoich".
Z jednej strony czasy doktoratu oznacza³y d³ugie godziny
spêdzane w laboratorium i bibliotece czêsto do póŸna w nocy,
ale równie¿ mia³ czas na wypady w Alpy, obiadokolacje przy
œwiecach z przyjació³mi. Pozna³ wielu ciekawych ludzi, czasem
w niecodziennych okolicznoœciach. Pewnego dnia po cotygodniowym meczu pi³karskim jeden z kolegów wykona³ imponuj¹ce salto. Okaza³o siê, ¿e w przesz³oœci jako reprezentant
Bu³garii w gimnastyce akrobatycznej zdoby³ medale mistrza
Europy w igrzyskach olimpijskich. W 1995 r. Rozpocz¹³ III rok
studiów doktoranckich i spotka³o go du¿e wyró¿nienie. Jako
jeden z czterech Europejczyków i jedyny Polak zosta³ dopuszczony do udzia³u w kursie fizjologii w s³awnym Laboratorium
Badañ Morskich/ Marine Biological Laborator y/ w Woods Hole
w Stanach Zjednoczonych. Kursy fizjologii i embriologii w Woods Hole nale¿¹ do najstarszych i najbardziej presti¿owych
kursów naukowych w USA, których studentami lub wyk³adowcami by³o ponad piêædziesiêciu laureatów nagrody Nobla.
Nagroda Nobla dla Brytyjczyka Tima Hunta za odkrycie bia³ek
reguluj¹cych cykl komórkowy zosta³a przyznana w³aœnie w trakcie jego kursu fizjologii. Kurs jest niezwykle interesuj¹cy. Badania w laboratorium po³¹czone z nauk¹ nowych technik eksperymentalnych trwaj¹ non stop przez szeœæ tygodni. Gdy by³
uczestnikiem kursu dyrektorami byli David Garbers z Uniwersytetu Southwesern w Dallas i Ronald Reed z Centrum Medycznego Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore. W gronie wyk³adowców znaleŸli siê m.in. Joseph E. Murray- chirurg z
Harvardu, który dokona³ pierwszego na œwiecie przeszczepu
nerki za co otrzyma³ nagrodê Nobla w 1990 roku, oraz Linda
Buck której przyznano nagrodê Nobla w 2004 roku.
Po powrocie z USA zabra³ siê intensywnie do pracy i w listopadzie 2000 roku obroni³ doktorat z biochemii uzyskuj¹c ocenê koñcow¹ "magna cum laude" (z wysokim wyró¿nieniem).
Tematem, jego pracy doktorskiej by³y badania bia³ka K-Ras,
4B którego mutacje mo¿na znaleŸæ w oko³o 30% nowotworów
u ludzi. Po doktoracie pozosta³ jeszcze przez rok w Instytucie
Fridricha Miechera po czym rozpocz¹³ sta¿ po doktorski na
Uniwersytecie w Manchester w Wielkiej Brytanii.
Pracowa³ w Instytucie Badañ Nowotworów imienia Petersona, który mieœci siê przy jednym z najwiêkszych szpitali dla
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osób z chorobami nowotworowymi w Europie - Christ Hospital.
Zajmowa³ siê g³ównie nowotworami jelita grubego. Pobyt w Manchester by³ owocny naukowo, ale zmusi³ go do refleksji nad system wartoœci w ludzkim ¿yciu. Szczególn¹ w tym okresie rolê
odegra³o wydarzenie, którego nie sposób zapomnieæ. Pewnego
dnia wybieraj¹c siê na obiad do szpitalnej sto³ówki zdecydowa³
siê pójœæ na skróty przez oddzia³ dzieciêcy. Przypadkowo spotka³
kilkuletniego ch³opca z nowotworem szyi ogromnej wielkoœci.
Oczekiwa³ na operacjê, a najwiêkszym jego marzeniem by³o byæ
zdrowym i móc siê bawiæ z kolegami z podwórka. Uwa¿a³ siê za
"twardego faceta", ale nie wstydzi³ siê ³ez. W pogoni za rzeczami
trywialnymi czêsto zapominamy jak nie wiele cz³owiek tak naprawdê potrzebuje, aby byæ szczêœliwym. Jednym z rezultatów
tego spotkania by³o jego zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ charytatywna na rzecz szpitala. Przez szereg lat uda³o mu siê namówiæ
wielu przyjació³ do kwestowania na rzecz Christi Hospital poprzez
udzia³ w wyczerpuj¹cym, ponad szeœædziesiêciokilometrowym
wyœcigu z Keswick do Burrow poœród górzystych terenów pó³nocnej Anglii. Zebrano znaczne œrodki i przekazano szpitalowi.
W 2008 roku przeniós³ siê na Uniwersytet w Edynburgu/ University of Edinburgh/ w Szkocji, gdzie pracuje do dziœ w Edynburdzkim Centrum Badania Nowotworów.
Stara siê zrozumieæ mechanizmy przerzutów nowotworowych u
pacjentów z rakiem piersi. Jest tak¿e zaanga¿owany w przed
kliniczne testy potencjalnych nowych leków przeciwnowotworowych. Prowadzi³ szereg prac badawczych, które prezentowa³ na
licznych konferencjach i wyk³adach w oœrodkach naukowych, tak¿e w Polsce, gdzie w 2007 roku zaproszono go do dania wyk³adu
w Miêdzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie./ Gdyby ktoœ by³ zainteresowany wystarczy
wejœæ w Google wpisaæ nazwisko i imiê lub w innej wyszukiwarce
internetowej/. Jest jedna praca, która ma dla niego szczególne
znaczenie opublikowana w 2010 roku w amerykañskim czasopiœmie naukowym "Journal of Biologikal Chgemistery/. Praca ta
zosta³a uznana za odkrycie godne podkreœlenia przez wiod¹ce
czasopismo przegl¹dowe "Nature Reviews Molekular& Cell Biology" oraz szeroko komentowana przez szereg innych czasopism
i portali internetowych. Pracê zadedykowa³ swojemu Ojcu, który
zmar³ przedwczeœnie. Opisuje ona genetyczne zmanipulowane
bia³ko, które nazwa³ "fotoaktywowalna zielona wisinka". Bia³ko
to posiada niespotykane wczeœniej w³aœciwoœci fluorescencyjne.
Przy odpowiedniej symulacji imituje ono w sposób ci¹g³y œwiat³o
w kolorze czerwonym oraz w sposób indukowalny œwiat³o w kolorze zielonym. Jest ono doskona³ym narzêdziem do œledzenia
losów innych bia³ek w ¿ywych komórkach w organizmach.
Ale sam¹ nauk¹ nie mo¿na ¿yæ, choæ dla niego jest ona najwa¿niejsza. Pasjonuje siê podró¿ami, fotografik¹ oraz programowaniem komputerowym w jêzyku JAVA. Lubi dobr¹ ksi¹¿kê, pos³uchaæ dobrej muzyki.

„Dekoracja” na fotografiach zajduje siê na jednym z budynków w naszym mieœcie. Fotografia z lewej zosta³a wykonana wczeœniej, ni¿ ta z
prawej. Niby takie same, a jednak ró¿ni¹ siê. Czym? Gdzie, przy jakiej ulicy,
znajduje siê ta niecodzienna ozdoba?
Ci z Pañstwa, którzy trafnie odpowiedz¹ na to pytanie, wezm¹ udzia³ w
losowaniu nagrody niespodzianki. Prosimy o odpowiedŸ na telefon 68 455
81 62.

Urszula Kondracik
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Znani - nieznani - z Ziemi¹ Gubiñsk¹ zwi¹zani
Na tej cyklicznie ukazuj¹cej siê stronie naszego Biuletynu SPZG
staramy siê Szanownym Czytelnikom przybli¿yæ osoby niezwyczajne. Czêsto ma³o znane, ale tak wiele znacz¹ce kiedyœ w ¿yciu miasta. Goœci³y na tej stronie osoby powszechnie znane nie tylko w
Gubinie
ale i w kraju, urodzone, lub zwi¹zane z Ziemi¹ Gubiñsk¹.
.
Do grona osób niezwyczajnych mo¿na œmia³o zaliczyæ Honorowych Obywateli Gubina. Pier wszy tytu³ Rada Miejska
nada³a 19 grudnia 1991 roku Horstowi Lecke, burmistrzowi
Laatzen. Przez 20 lat nadano ten tytu³ osiemnastu obywatelom nie tylko Gubina. Poniewa¿ nigdzie nie publikowano ich
¿yciorysów, chcielibyœmy w ten sposób przybli¿yæ ich postacie i dokonania. O kolejnoœci decyduj¹ mo¿liwoœci pozyskania materia³ów. Dziœ Honorowa Obywatelka Gubina, nie¿yj¹ca ju¿

W³adys³awa
Bobrowska

- nazwisko panieñskie Szultka - urodzi³a siê 20 czer wca
1019r. w miejscowoœci Wiele powiat Chojnice na Kaszubach. Podczas okupacji niemieckiej maj¹c ukoñczone gimnazjum pracowa³a w charakterze biuralistki w fabr yce sieci "Sengbusz"w Chojnicach. Rodzina jej rozproszy³a siê, a
matka £ucja z m³odsz¹ siostr¹ ukr ywa³y siê. Ojczym Walenty Data (1882-1966) oraz bracia zostali osadzeni w
obozach koncentracyjnych m.in. w Stutthofie. O jej postawie w tym czasie nich œwiadczy fragment opinii wystawiony przez Zarz¹d Gminy w Brusach (powiat Chojnice): "b)
stosunek do pañstwa polskiego-lojalny i bardzo przychylny, w czasie okupacji zachowa³a sw¹ polska odrêbnoœæ,
nie nale¿¹c do ¿adnej z grup uprzywilejowanych przez okupanta, c)stosunek do okupantów- nieprzychylny i bardzo
wrogi".
Potwierdza to równie¿ zaœwiadczenie komendanta MO
w Chojnicach z dnia 17 marca 1945 r. o treœci: "Niniejszym zaœwiadcza siê, ¿e obywatelka Szultkówna W³adys³awa urodzona 20 czer wca 1919 r. w m. Wiele powiat
Chojnice jest Polk¹ (nie eingedeutscht) i przyczyni³a siê w
du¿ej mierze do pomocy Polakom zmuszonym do ukr ywania siê przed okupantem dostarczaj¹c takowym œrodki do
utrzymania, jak równie¿ dostarcza³a ¿ywnoœæ dla Polaków
w obozach koncentracyjnych. Wy¿ej wymienion¹ mogê jak
najlepiej poleciæ".
W marcu 1946 roku Walenty Data - jeden z pier wszych
celników w Gubinie - sprowadzi³ rodzinê do Gubina, która
zamieszka³a przy ul. Kosynierów nr 102. W taki to sposób
pani W³adys³awa, a w³aœciwie panna W³adzia znalaz³a siê
na Ziemiach Odzyskanych. Rodzeñstwo Jej to: Franciszek
Data-w latach 1950-1960 - dyrektor Miejskiego Zarz¹du
Budynków Mieszalnych w Gubinie, Jan Data (1925-1988)
d³ugoletni naczelnik Urzêdu Celnego w Gubinie i siostra
Irena - w latach piêædziesi¹tych pracownica Nadleœnictwa
Gubin, po wyjœciu za m¹¿ za leœniczego Kêdziorê Henr yka
wychowuj¹ca trójkê dzieci.
Trzynastego grudnia 1946 roku W³adys³awa Szultka rozpoczê³na pracê w Starostwie Powiatowym w Gubinie w charakterze kontraktowego rejestratora, póŸniej podreferendarza Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Po likwidacji
powiatu gubiñskiego w 1961r. podjê³a pracê w Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Gubinie na stanowisku kierownika wydzia³u organizacyjnego, a nastêpnie sekretarza
miasta, a¿ do przejœcia na emeryturê w 1974 roku.
W paŸdzierniku 1954 roku zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski z

W³adys³awem Bobrowskim (1916-1963), pracownikiem Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gubinie. Z zwi¹zku
tego urodzi³y siê dzieci: Ryszard (1955), obecnie kierownik
Dzia³u Kontroli Centrum Poczty w Zielonej Górze i Danuta
(1958) - znana w Zielonej Górze lekarz w specjalnoœciach
pulmonolog i alergolog. Po œmierci mê¿a sama wychowywa³a dzieci, opiekowa³a siê matk¹ i niezale¿nie od pracy
zawodowej dzia³a³a spo³ecznie.
W³adys³awa Bobrowska prawie ca³e swoje doros³e ¿ycie
zwi¹za³a z Gubinem, s³yn¹æ z rzetelnoœci i pracowitoœci.
W uznaniu tego odznaczona zosta³a m.in. Krzy¿ami Zas³ugi Srebrnym i Z³otym, Odznak¹ za Zas³ugi dla Rozwoju
Województwa Zielonogórskiego. By³a jedn¹ z pier wszych
cz³onków - za³o¿ycieli Stowarzyszenia Pionierów miasta Gubina w 1995r. i na wniosek tego¿ stowarzyszenia uchwa³¹
Rady Miejskiej nr XII/66/95 nadano Jej tytu³ Honorowego
Obywatela Miasta Gubiona.
Zmar³a 27 stycznia 2003 r., pochowana zosta³a na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
Cykl ¿yciorysów Honorowych Obywateli Miasta opracowywany jest we wspó³pracy z Komisj¹ Historyczn¹
Stowarzyszenia Pionierów Miasta Gubina

Zbierasz widokówki naszego miasta?
Skontaktuj siê z nami. Mamy dla Ciebie najnowsze - SPZG Gubin,
ul. 3 Maja 2 - tel. 068 455 81 62
poniedzia³ek - pi¹tek godz. 10.00 - 15.00
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„Prawa rêka” doktora Kunickiego
dokoñczenie ze str. 15
kim i pierwszych powojennych lat w Gubinie. - Gdy pracowa³em z doktorem Kunickim, dy¿urowa³em od godziny 15.00 do
22.00 w siedzibie starostwa (obecnie Urz¹d Miejski), to widzia³em tam sprz¹taj¹ce Niemki. Niemców tak¿e wykorzystywano
do jakichœ prac w stolarni szpitala, gdzie by³ przed wojn¹ dom
starców.
W zburzonym niemieckim szpitalu, który sta³ tam, gdzie
dziœ jest basen miejski, w piwnicy znajdowa³ siê rentgen „na
chodzie”. Budynek mia³ spalony dach i drugie piêtro, pierwsze piêtro by³o zdewastowane. Przeœwietla³ doktor Kunicki,
a ja obs³ugiwa³em aparaturê, bez obowi¹zuj¹cych zabezpieczeñ. Po demonta¿u, pod kierownictwem in¿yniera Michalskiego, rentgen zamontowaliœmy w budynku szpitala przy ul.
Œl¹skiej. Tak¿e inny dobry sprzêt wykorzystano w tworz¹cym
siê szpitalu.
Przychodnia zdrowia znajdowa³a siê w budynku naprzeciwko restauracji Parkowa (ul. S³owackiego). Doktor przemieszcza³ siê rowerem. Moim hobby by³o majsterkowanie, naprawa zegarków, sk³adanie motocykli. Z t¹ pasj¹ wi¹¿e siê "zdobycie" na potrzeby doktora motocykla. Chyba w 1947 roku
prowadziliœmy szczepienia ochronne wszystkich ludzi w wieku 5 - 60 lat. JeŸdziliœmy furmankami, które dawa³ so³tys.
Któregoœ dnia wracaliœmy ze Starosiedla i przy sadzawce
otoczonej drzewami zobaczyliœmy jak dzieci wyci¹gnê³y z wody
motocykl. Ogl¹dali go w rowie. Zatrzymaliœmy siê, motocykl
zabraliœmy, a doktor da³ dzieciom pieni¹dze na cukierki. Przez
miesi¹c czyœci³em motocykl. Zmursza³y pasek klinowy rwa³
siê, a w czasie deszczu œlizga³. By³ to DKW - 200. Nie mia³
œwiate³, reflektory zbite, jeŸdzi³o siê po ca³ym powiecie, nikt
nie rejestrowa³ wtedy pojazdów. Motor s³u¿y³ nam za œrodek
niezbêdny lokomocji, a¿ do 1947 roku. Wówczas to z Poznania otrzymaliœmy samochód - ford canada.
- Z ¿on¹ bywa³em codziennie u doktora Kunickiego, aby
coœ naprawiæ. Raz by³o to œwiat³o, drugim razem maszyna do
pisania, innym razem coœ innego. Jego syna Stanis³awa,
który zamieszka³ potem w Gdyni trzyma³em do chrztu. Doktor zmar³ za wczeœnie, mia³ zaledwie 62 lata i tak wiele do
zrobienia. Ale za to mia³ przepiêkny pogrzeb - dodaje za zakoñczenie rozmowy K. Szymañski.
Dziœ sêdziwy starszy pan, dobrze po 80-tce mo¿e wielu
imponowaæ swoim starannym wygl¹dem i wielk¹ przytomnoœci¹ umys³u. Lubi wspominaæ tamte trudne czasy, a przede
wszystkim doktora. Ci¹gle mieszka przy ul. dr. Tadeusza
Kunickiego i tu jest mu najlepiej.
Wies³aw £abêcki

10 lat Przedsiêbiorstwa Konstrukcji Metalowych Pañstwa
W.Z. Poniatowskich
Ju¿ tradycj¹ to siê sta³o,
¿e szefostwo festyn zak³adowy
znowu nam zorganizowa³o.
Lecz w tym roku jest on wyj¹tkowy,
Spytacie dlaczego? Bo jubileuszowy.
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¯eby te wszystkie lata podsumowaæ,
kilka s³ów chcemy do szefa i szefowej skierowaæ.
Pan Zbyszek, Heniek i Zdzis³aw razem w trójkê zaczynali
Produkcjê bardzo rozpocz¹æ chcieli,
choæ prawie ¿adnych maszyn
jeszcze nie posiadali.
Szef bardziej g³ow¹, jak zwykle pracowa³,
po nocach nie spa³, zamar twia³ siê
czy inwestycja bêdzie trafiona,
a szefowa bardzo go w tym wszystkim wspiera³a,
pociesza³a, g³aska³a i o sukcesie zapewnia³a.
Heniek silny mê¿czyzna,
krzepy swej nie ¿a³owa³, mê¿nie profile
na w³asnym brzuchu wygina³, formowa³.
Zdzis³aw te¿ nie pró¿nowa³, spawa³,
szlifowa³ i magazynem siê zajmowa³.
Ciê¿kie to by³y czasy, oni to najlepiej wiedz¹,
lecz nie poddali siê! Dziœ tutaj z wysoko
podniesion¹ g³ow¹ siedz¹.
I tak 10 lat minê³o odk¹d
ju¿ firma istnieje i stale coœ nowego tutaj siê dzieje.
Bardzo wszyscy siê cieszymy,
¿e w tej firmie pracujemy
i za³oga jest niema³a, bo i firma prê¿nie dzia³a.
Zak³ad siê rozwija, rozbudowuje,
najpierw p³oty, teraz klima bêdzie ca³kiem nowa.
Co nastêpne? Poczekajcie - ju¿ szefa w tym g³owa.
Ona na pewno coœ wymyœli, pog³ówkuje,
skalkuluje no i coœ wykombinuje,
bo on nigdy nie pró¿nuje - myœli nawet gdy wêdkuje.
Wiosna, lato, jesieñ, zima
w samochodzie wêdki trzyma.
Bo to jego pasj¹ jest, z³owiæ rybkê i j¹ zjeœæ!
Czêsto razem z Heniem po pracy
na te ryby jad¹, by siê zrelaksowaæ no i wyluzowaæ,
¿eby od tej pracy w koñcu nie zwariowaæ.
Z szefa to jest fajny goœæ!
Choæ nam daje czasem w koœæ.
G³owy wtedy pospuszczamy
i do pracy zachrzaniamy.
Za z³e tego mu nie mamy
i to wszystko doceniamy.
A nasza szefowa babka super jest!
Zawsze uœmiechniêta i nie wkurza siê!
Dobre serce ma szefowa, do pomocy wci¹¿ gotowa.
Czasem tylko po cichaczu na produkcjê wpada,
no i wtedy alkomatem pilnie trzeŸwoœæ bada.
A jeœli zdarzy siê komuœ jakaœ wpada,
to zabierze premiê i naganê zada!
Szef z szefow¹ o nas dbaj¹, pracowników doceniaj¹,
podziêkowaæ dzisiaj chcemy,
szczêœcia, zdrowia winszujemy.
W interesach pomyœlnoœci, w zamówieniach obfitoœci.
Ju¿ w Niemczech, Austrii, Danii
nasze p³oty i kana³y znaj¹
i bardzo chêtnie zamówienia sk³adaj¹.
A, za nastêpne 10 lat, podbijemy ca³y œwiat.
Bêdê koñczyæ moi mili, byœcie siê ju¿ nie nudzili.
Pijcie, bawcie siê weso³o i œpiewajmy wspólnie wko³o.
Teraz wszyscy razem wstañmy
100 LAT WSPÓLNIE ZAŒPIEWAJMY
Maria Jankowska 16 lipca 2011 roku
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