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Stefan Pilaczyñski

O willi Wolfa znowu g³oœno

Widok z drona na miejsce po willi Wolfa podczas wykopalisk w maju 2021.

Znane polskie przys³owie mówi, ¿e "do trzech razy sztuka". Byæ mo¿e ono w
tym przypadku bêdzie mia³o racjê bytu. Uroczyœcie rozpoczêto prace archeologiczne
na Wzgórzu Kaminsky'ego gdzie przed 95 laty gubeñski producent sukna Erich
Wolf postawi³ willê wg projektu Ludwika Miesa van der Rohe. Choæ fizycznie
przetrwa³a do zakoñczenia , wci¹¿ jest atrakcj¹ dla mi³oœników architektury i
œci¹ga do, dziœ ju¿ polskiego, Gubina dziesi¹tki goœci. Dlaczego "do trzech razy
sztuka"? Podobne dzia³ania by³y na pewno prowadzone w 2001 i 2010 roku lecz
one okaza³y siê byæ niewystarczaj¹ce by rozpocz¹æ prace maj¹ce na celu
rekonstrukcjê obiektu.
Gospodarzem spotkania by³ burmistrz Bart³omiej Bartczak, który powita³ licznie
zebrane grono goœci na czele z Florianem Mausbachem, architektem z Berlina,
który w sprawie odbudowy willi goœci³ w Gubinie kilka razy. F. Mausbach
przybli¿y³ postaæ nader wa¿n¹ w temacie willi - dziœ œwiatowej s³awy architekta
- Ludwika Miesa van der Rohe. Wœród obecnych Burmistrz Guben Fred Mahro,
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dyrektor Muzeum Œrodkowego Nadodrza dr Arkadiusz Michalak i dowódca
kroœnieñskiego Batalionu Saperów pp³k Maksymilian Libelt.
Burmistrz Bartczak zabieraj¹c g³os podkreœli³, ¿eby podj¹æ siê rekonstrukcji willi
musimy mieæ bardzo dok³adne badanie tego co jest pod ziemi¹. Poniewa¿ na œwiecie
s¹ miasta gdzie mo¿na spotkaæ œlady architekta Miesa an der Rohe, marzy siê nam
by do Barcelony i Nowego Jorku do³¹czy³ Gubin z zrekonstruowan¹ will¹. - W
najbli¿szym chcemy wykonaæ program funkcjonalno-u¿ytkowy, który pozwoli staraæ
siê o œrodki unijne potrzebne do odbudowy Willi Wolfa. To jeszcze nie bêdzie projekt
budowlany z pozwoleniem na budowê, ale ten program da nam ju¿ podstawy po
siêganie dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach tego zadania - powiedzia³
burmistrz.
Za badania archeologiczne odpowiadaæ bêdzie Muzeum Archeologiczne Œrodkowego
Nadodrza w Œwidnicy. Dyrektor Muzeum dr Arkadiusz Michalak powiedzia³ gazecie:
"Badaniami, które rozpoczynamy, chcemy siê wpisaæ w odkrywanie przesz³oœci Gubin.
Istnieje nawet dziedzina nazwana "archeologi¹ wspó³czesnoœci". To badania nad
dzia³aniami cz³owieka w nieodleg³ej przesz³oœci. My bêdziemy starali siê do historii
miasta do³o¿yæ jakiœ ma³y puzzel do³o¿yæ do wiedzy jak¹ obecnie posiadamy, powiedzieæ
coœ wiêcej jak willa wygl¹da³a i tak¿e o wielu konkretnych rzeczach, jak n. z jakich
cegie³ by³a zbudowana, jaka zaprawa, jakie tynki, ponadto bêdziemy szukali
odpowiedzi na jeszcze inne pytania. Nasze badania maj¹ przynieœæ odpowiedŸ na
dok³adn¹ lokalizacjê willi. Posiadanie dokumentacji projektowej nie zawsze pokrywa
siê z realizacj¹ w terenie. Mamy zrobiæ dokumentacjê dostêpn¹ dla wszystkich i niezbêdn¹
do dalszych dzia³añ. Planujemy zamkn¹æ dzia³ania na terenie Gubina w oko³o miesi¹c.
Same prace wykopaliskowe potrwaj¹ minimum dwa tygodnie - podaje dr A. Michalak.
Teren jest du¿y, planujemy równie¿ rozeznaæ w jaki sposób zosta³ osadzony fundament
Willi Wolfa, dlatego konieczne bêd¹ g³êbsze wykopy.
Co bêd¹ robili saperzy? Pp³k M. Libelt zabieraj¹c g³os poinformowa³, ¿e ¿o³nierze
sprawdz¹ teren pod wzglêdem wystêpowania materia³ów wybuchowych i
niebezpiecznych, g³ównie z czasów II wojny œwiatowej. - Bêdziemy tu pracowali tydzieñ
czasu. Wykorzystamy nasz sprzêt do poszukiwañ pod powierzchni¹ na niewielkiej
g³êbokoœci. G³êbsze sprawdzenie bêdzie realizowane przy samych fundamentach.
Na spotkaniu pojawi³ siê tak¿e dr Jaros³aw Lewczuk, archeolog z Zielonej Góry.
Nale¿y do bardzo w¹skiej grupy osób posiadaj¹cych obszern¹ wiedzê o willi. To on sta³
na czele grupy, która 20 lat temu prowadzi³a niemiecko-polskie badania archeologiczne
w miejscu, w którym znajdowa³a siê Willa Wolfa. Wspomina ten czas mówi¹c m.in. ¿e
wówczas prace trwa³y oko³o tygodnia. - Ods³oniliœmy korony murów, mnóstwo gruzu,
spalenizny, bry³y przetopionego szk³a. Nasze dzia³ania to swego rodzaju sonda¿. Dzisiaj
cieszê siê, ¿e badania bêd¹ kontynuowane po wielu latach. (sp)
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Drodzy Mieszkañcy Gubina !
Ju¿ rok ¿yjemy w uœcisku koronawirusa, który pokrzy¿owa³ plany chyba
wszystkim. Jako naród doœwiadczony przez ró¿ne szczêœcia i nieszczêœcia nie
poddajemy siê. Piszê myœl¹c o
naszym mieœcie, kraju, o
dzia³alnoœci Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej.
Zamknêliœmy nasze podwoje
zgodnie z nakazami rz¹dz¹cych co
nie oznacza, ¿e zawiesiliœmy
dzia³alnoœæ. Bez przerwy funkcjonuje ma³a grupa cz³onków, która
wg “grafiku” - by wszyscy nie
przybywali w jednym terminie podejmuje dzia³ania maj¹ce na
celu zapewnienie trwa³oœci
funkcjono-wania SPZG. Zatem
mo¿na do nas dodzwoniæ siê
codziennie, skorzystaæ z porady
telefonicznej czy te¿ umówiæ siê na
spotkanie, wypo¿yczyæ ksi¹¿kê,
przekazaæ przedmiot czy materia³
przydatny dla naszych zbiorów.
Piszemy codziennie kronikê
miasta, gromadzimy i opracowujemy materia³y do publikacji i
biuletynów, opracowujemy teksty
i fotografie pozyskane wczeœniej,
wykonujemy drobne prace maj¹ce
na celu modernizacjê Izby
Muzealnej. Sporo czasu zajmuje
poszukiwanie odpowiedzi na nap³ywaj¹ce listy mailowe, poszukiwanie odpowiedzi
dla osób poszukuj¹cych bliskich, poszukuj¹cych fotografii z dawnych lat, itp.
Powiadaj¹, ¿e jak ktoœ chce, zajêcie sobie znajdzie.
Dziœ wystêpujemy do Pañstwa z apelem o wsparcie naszych zbiorów. Mamy
œwiadomoœæ tego, ¿e w Pañstwa domach, w piwnicach, na strychach, mieszkaniach
znajduj¹ siê przedmioty, dokumenty, zdjêcia, które bywa tak, ¿e sta³y siê ju¿
niepotrzebne. Zanim zdecydujecie siê na ich wyrzucenie prosimy o informacjê,
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pytanie, sugestiê. Przyjedziemy, zabierzemy - byæ mo¿e przekazany przedmiot
stanie siê ciekawym eksponatem, byæ mo¿e bêdzie bardo przydatnym dla
obrazowania i nauki historii o mieœcie. Nie jesteœmy instytucj¹ kolekcjonersk¹,
nie zale¿y nam na zbieraniu przedmiotów do powiêkszania i wzbogacania kolekcji
gromadzonych w szufladach domowych. Naszym zadaniem jest dokumentowanie
historii miasta, pokazywanie szerokiej rzeszy mieszkañcom przedmiotów sprzed
wielu lat, przedmiotów które mo¿na dotkn¹æ i podeprzeæ wyobraŸniê. Nie
zamierzamy chwaliæ siê na obrazkach zdobyt¹ histori¹ - chcemy by by³a dla
wszystkich. Czy tak bêdzie? Zale¿y to od Pañstwa. Przy okazji poinformujê, ¿e
Izba Muzealna mo¿e kupowaæ przedmioty œwiadcz¹ce o gubeñsko-gubiñskim
pochodzeniu. Te które bêd¹ mia³y znacz¹cy wp³yw na podniesienie poziomu
naszych muzealiów - chêtnie kupimy.
Pamiêtajcie - zanim pozbêdziecie siê przedmiotu (dokumentu, fotografii, obrazu)
z dawnych lat - zadzwoñcie. Telefon 68 455 81 62 czynny dla Pañstwa dyspozycji
od poniedzia³ku do pi¹tku. Ponadto, ¿yczliwa dla nas za³oga sklepu "SEBA" ul. 3
Maja 2, w razie potrzeby pomo¿e Pañstwu w znalezieniu kontaktu z nami.
Prezes SPZG Stefan Pilaczyñski
i Opiekun Izby Muzealnej Stanis³aw Bilicz

Bêdzie dodruk albumu

W grudniu 2018 Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi
Gubiñskiej wyda³o album fotograficzny "Zak³ad
Obuwia w Gubinie 1956-2007". Pomimo
wykonanego rok póŸniej dodruku wielu gubinian
(i nie tylko) pyta o mo¿liwoœæ pozyskania albumu.
W tej sytuacji Zarz¹d SPZG podj¹³ decyzjê o
zamówieniu dodruku 100 egzemplarzy albumu. By
mieæ gwarancjê posiadania albumu prosimy o
zapisywanie siê w biurze SPZG ul. 3 Maja 2
(poniedzia³ek-œroda-pi¹tek 10.00-14.30) lub
telefonicznie codziennie tel. 68 455 81 62.
Podjêta zosta³a decyzja w sprawie druku w tym
roku albumu fotograficznego zatytu³owanego
wstêpnie "Gubin - miasto i mieszkañcy 2010-2020".
Gdyby ktokolwiek z Pañstwa zechcia³ przekazaæ redakcji albumu zdjêcie
z wa¿nego dla przekazuj¹cego wydarzenia osobistego, rodzinnego,
organizacji spo³ecznej czy zak³adu pracy w latach 2010-2020 prosimy o
dostarczenie fotografii lub przes³anie jej w bardzo dobrej rozdzielczoœci
na maila: stepil@o2.pl w terminie do koñca sierpnia. Wiêcej informacji
mo¿na uzyskaæ dzwoni¹c na numer telefoniczny podany w komunikacie
wczeœniej. (sp)
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Kolejna rocznica œmierci dr. T.Kunickiego
28 maja minê³y 63 lata od dnia w którym zmar³
doktor Tadeusz Kunicki. "Na wieki" pozosta³
w pamiêci starszych mieszkañców naszego
miasta jako lokalny "Doktor Judym". Przyby³
do naszego miasta "dobrowolnie". Tu pracowa³
w trudnych powojennych warunkach, tu
"stawia³ na nogi" lokaln¹ (i nie tylko) s³u¿bê
zdrowia, tu przyby³ ze wschodu, tu zobaczy³ i
tu pozosta³. Tu pracowa³ do ostatnich dni
swojego ¿ycia.
Poni¿ej tekst napisany przez córkê dr.
Tadeusza Kunickiego - Alicjê, skierowany w 60
rocznicê œmierci Ojca do m³odych mieszkañców
Gubina. Ci¹gle aktualny, wiêc go przytaczamy.
M³odzi Mieszkañcy Gubina,
Wielu z Was zapewne, wielokrotnie
przechodz¹c lub przeje¿d¿aj¹c ulic¹ dr
Kunickiego, zastanawia siê kim by³ i czym siê
On zas³u¿y³ dla miejscowej spo³ecznoœci. Jako
córka pragnê przypomnieæ o zas³ugach mojego
ojca dla mieszkañców Gubina i okolic.
Do Gubina dr Kunicki przyjecha³ w roku 1946
jako repatriant ze wschodu.... Bêd¹c
absolwentem
Wydzia³u
Lekarskiego
Uniwersytetu we Lwowie, rozpocz¹³ zaraz pracê.
Pracowa³ w bardzo trudnych warunkach w
Alicja Kunicka-Dubowik z córk¹.
Gubinie oraz w okolicznych wsiach odleg³ych
od miasta w promieniu co najmniej 25 km.
Jako, ¿e by³ jedynym lekarzem pe³ni³ funkcje: dyrektora Szpitala Powiatowego,
Ordynatora Oddzia³u P³ucnego ,kierownika Wydzia³u Zdrowia, lekarza szkolnego,
lekarza wojskowego (w Gubinie stacjonowa³a jednostka wojskowa ze stanem 6
tys. ¿o³nierzy i oficerów) lekarza domowego , by³ zatrudniony w lecznictwie
otwartym w Przychodni Obwodowej ca³y swój czas poœwiêcaj¹c chorym.
Niós³ wiêc pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali. By³ serdeczny i ¿yczliwy
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ludziom, szanuj¹c ka¿dego. Nierzadko, œwiadom ubóstwa swoich pacjentów
wypisywa³ recepty i do³¹cza³ pieni¹dze na wykupienie przepisanych lekarstw. Dr
Kunickiego jako skromnego szczup³ego Pana w okularach przemierzaj¹cego na
rowerze dziesi¹tki kilometrów dróg i ulic, aby nieœæ pomoc medyczn¹ potrzebuj¹cym
w trudnych powojennych czasach pamiêtaj¹ na pewno starsi mieszkañcy Gubina.
By³ lekarzem z powo³ania, który kocha³ swój zawód i ludzi. Je¿eli nie by³o go w
szpitalu, w przychodni, w szkole, jednostce wojskowej lub w domu, to by³ w
zacisznej kaplicy Matki Boskiej Czêstochowskiej gubiñskiego. koœcio³a, gdzie
modli³ siê o zdrowie swoich pacjentów. Uwa¿a³ bowiem, ¿e bez pomocy Opatrznoœci
Jego umiejêtnoœci medyczne s¹ niczym. On bowiem jest marnym narzêdziem w
rêku Boga. Jego lekarska moralnoœæ wyp³ywa³a z powszechnej ¿yczliwoœci i z
przekonania, i¿ dobroæ jednego cz³owieka jest Ÿród³em dobroci u innych. Ho³dowa³
bowiem w ¿yciu czterem zasadom: dobru, szczêœciu, piêknu i prawdzie. Celem
nadrzêdnym w ¿yciu dra Kunickiego by³o niesienie autentycznie bezinteresownej
pomocy lekarskiej i czysto ludzkiej osobom potrzebuj¹cym wsparcia bez wzglêdu
na ich stan posiadania, narodowoœæ czy przekonania, swoje ¿yciowe credo wyra¿a³
w ró¿nych artyku³ach które publikowa³ w lokalnych gazetach.
Alicja Kunicka-Dubowik

"ALE JA ODCZUWA£EM I
SAM PRZE¯YWA£EM
CUDZE NIESZCZÊŒCIA,
BÓL UKRYWA£EM, RANY;
WSPÓ£CZU£EM BLIZNIM
SERDECZNIE"
dr T. Kunicki 1896-1958

Doktor Tadeusz Kunicki z ¿on¹.
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Jerzy Czabator

Mieszkanie ostatniego dzwonnika
Koœció³ farny ze swoj¹ wie¿¹
nale¿y do najstarszych budowli
Gubina. Poza nim tylko Wie¿a
Bramy Ostrowskiej i Wie¿a Dziewicy
siêgaj¹ do okresu œredniowiecza.
Pozosta³oœci muru miejskiego w
dzisiejszym Gubinie maj¹ podobny
wiek. Bêd¹cy w podobnym wieku
klasztor Benedyktynek na
dziedziñcu obecnego S¹du
Okrêgowego w Guben zachowa³y siê
w ca³oœci do dziœ.
Ze swoj¹ ponad 60 metrow¹ wie¿¹
i d³ugoœci¹ w podstawie siêgaj¹c¹
prawie 70 metrów koœció³ kszta³tuje
panoramê miasta.
Nawet liczne "wie¿e epoki
przemys³owej", jak kominy fabryk,
najczêœciej nie przekraczaj¹
wysokoœci gubiñskiej wie¿y
koœcielnej. Do koñca II wojny
œwiatowej w 1945 roku wysokoœci¹
przewy¿sza³ wie¿ê zbudowany w
Ostatnie okna przed sklepieniem wie¿y nale¿a³y 1924r. komin fabryki w³ókienniczej
do mieszkania dzwonnika.
"Lehmanns witwe i Sohn" o
wysokoœci 80 m.
Budowa wie¿y koœcio³a zosta³a zakoñczona w 1557 roku, a kula i na jej iglica
stanowi³y jej zwieñczenie.
Koœció³ Farny wraz z wie¿¹ to nie tylko góruj¹ca nad miastem, w dos³ownym
znaczeniu centralna budowla miejskiej zabudowy, lecz tak¿e na przestrzeni wieków
zwi¹zana z ¿yciem mieszkañców Gubina.
W dziejach miasta mieszkañcy byli nara¿eni na ró¿ne klêski, powodzie powodowane
przez Nysê £u¿yck¹, zbójeckie napady. Szczególnie powa¿ne zagro¿enia dla miasta
stwarza³y powtarzaj¹ce siê po¿ary. Nale¿y tu wymieniæ wielki po¿ar z 13 paŸdziernika
1536 roku, który strawi³ niemal ca³e miasto oprócz ratusza, koœcio³a farnego i
niektórych kamienic. W nocy z 16 na 17 wrzeœnia 1790 r. ponownie wybuch po¿ar
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który zniszczy³ 103 domy, pocz¹wszy od ulicy Lange Gasse, a¿ do ulicy Konigstrasse
i Bramy Ostrowskiej.
Miasto postanowi³o siê przed takimi niebezpieczeñstwami broniæ, zatrudni³o osobê,
której zadaniem by³o bicie na alarm w razie zbli¿aj¹cego siê po¿aru. By³ to stra¿nik,
który zamieszka³ ze swoj¹ rodzin¹ w wie¿y Kkoœcio³a farnego.
W tym celu magistrat w 1806 roku spisa³ "Instrukcjê dla stra¿ników Wie¿y.
Instrukcja pozwala lepiej zorientowaæ siê w zadaniach zwi¹zanych z pe³nion¹, czêsto
w samotnoœci, niezwykle odpowiedzialn¹ funkcj¹.
Poni¿ej tekst instrukcji cytowany za dodatkiem "Gubener Wochenblat" z 1937 r.
1. Stra¿nik wie¿y zawsze musi byæ trzeŸwy i sprawowaæ swoj¹ s³u¿bê na wie¿y
jak najsumienniej.
2. Stra¿nik nie powinien nazbyt czêsto opuszczaæ przydzielonego mu mieszkania
w wie¿y Koœcio³a Farngo, nie wolno mu ani oddalaæ siê z miasta ani opuszczaæ
wie¿y noc¹, bez poinformowania o tym fakcie w³aœciwych w³adz i pozwolenia
burmistrza. Natomiast je¿eli uzyska³ takie pozwolenie na opuszczenie wie¿y, to
tylko osoba równie obowi¹zkowa, mo¿e go zastêpowaæ. Za ewentualne lekcewa¿enie
przez ni¹ s³u¿by sam Stra¿nik ponosi ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ.
3. Do obowi¹zków Stra¿nika nale¿y obwieszczanie up³ywaj¹cego czasu,
cogodzinnym biciem zegara, znajduj¹cego siê w wie¿y ratusza i niezaniechanie tej
s³u¿by ani w dzieñ ani w nocy, pod kar¹ grzywny w wysokoœci 8 groszy, które
odlicza mu siê od pensji w ka¿dym przypadku zaniechania.
Je¿eli zegar ratuszowy ma wadê lub wcale albo Ÿle bije, to Stra¿nik musi mimo
to sygnalizowaæ w³aœciwe godziny biciem zegara wie¿y koœcielnej wed³ug dobrego
zegarka kieszonkowego, a dodatkowo wed³ug zegara piaskowego, który powinien
sobie kupiæ. Na dowód sta³ej swojej czujnoœci, zw³aszcza w nocy, Stra¿nik ma noc¹
w zimie od godz. 21 do 5 rano, a latem od godz. 22 do 4 rano zawiadamiaæ o
ka¿dym kwadransie d¹c w róg, raz przy pierwszym kwadransie, dwa razy przy
drugim i trzy przy trzecim, a przy ka¿dym razie ma siê rozgl¹daæ po mieœcie i
zawiadamiaæ natychmiast stró¿y nocnych o ewentualnym zagro¿eniu nieszczêœciem
po¿aru przez wo³anie na dó³ (przez tubê).
4. W tym celu Stra¿nik ma siê jak najlepiej zapoznaæ z po³o¿eniem miejscowoœci
w okolicy, aby w wypadku zagro¿enia po¿arem móc od razu informowaæ w której z
nich prawdopodobnie ma miejsce to nieszczêœcie, aby od razu wys³aæ jedn¹ lub,
wed³ug w³asnej oceny wiêcej sikawek do pomocy, je¿eli nieszczêœcie spotka³o blisk¹
miejscowoœæ.
5. W razie wybuchu po¿aru w mieœcie lub na jednym z przedmieœæ, Stra¿nik ma
bezzw³ocznie nie tylko wywieszaæ zwyk³¹ flagê w dzieñ, a w nocy oœwietlon¹ latarniê
w tê stronê, gdzie powsta³ po¿ar, lecz tak¿e kiedy zauwa¿a w³aœciwy po¿ar biæ w
dzwon alarmowy i przy tym dawaæ podane mu tajne a zatem do zachowywania w
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tajemnicy znaki, aby informowaæ nimi cz³onków magistratu, czy po¿ar powsta³ w
œródmieœciu, przedmieœciu czy na drodze przed miastem. W razie jednak, gdy nie
postrzega jasnego ognia, ma siê powstrzymywaæ od bicia w dzwon alarmowy, nie
zawiadamiaæ o ewentualnym niebezpieczeñstwie poprzez wo³ania z wie¿y, ani
wywieszaæ flagi lub latarni.
6. Stra¿nik ma co wieczór o godz. 22 latem, a w zimie o godz.21 graæ zwrotkê
religijnej pieœni na tr¹bce z wie¿y i to z dwóch stron wie¿y, z których jedna zwrócona
jest do koœcio³a, druga do sukiennic (czyli dobudowy starego ratusza).
7. Stra¿nikowi wie¿owemu wolno wprawdzie pomagaæ muzykowi miejskiemu
zarówno przy uroczystoœciach koœcielnych czy miejskich, jednak pod warunkiem,
¿e nie cierpi na tym jego s³u¿ba i ¿e podczas nieobecnoœci zostawia inn¹ godn¹
zaufania osobê na swoim miejscu i je¿eli otrzyma³ wspomniane wczeœniej pozwolenie.
8. Poza tym oczekuje siê od Stra¿nika ¿e wiernie i sumiennie bêdzie spe³nia³
swoje obowi¹zki i powierzone mu zadania w terminie, a w tym przypadku
dostarczane bêd¹ mu tak samo jak poprzednikowi zwi¹zane z tym dochody w
wysokoœci 45 talarów gotówki z kasy miejskiej, 3 i 2/3 korca zbo¿a wed³ug miarki
drezdeñskiej z m³yna miejskiego i co tydzieñ miêdzy dniem œw. Micha³a, a Wielkanoc¹
furê szczap drewna. Magistrat zastrzega sobie, ¿e w razie lekcewa¿enia obowi¹zków
przez Stra¿nika, mo¿e zwolniæ go ze s³u¿by i przekazaæ pe³nienie tej funkcji innej
osobie.
Instrukcjê tê sporz¹dzono ze zwyczajnym podpisem, opatrzono pieczêci¹ miejsk¹
i zastrzega siê przysz³e poprawki i uzupe³nienia do okolicznoœci.
Guben, 3 lutego 1806 roku.
Z treœci instrukcji w sposób precyzyjny wynika³y obowi¹zki jakie nak³adano na
Stra¿nika. W póŸniejszych dziesiêcioleciach dokonywano zmian t¹ instrukcjê.
Natomiast posada. Stra¿nika funkcjonowa³a jeszcze do roku 1920,kiedy to Herman
Koch przej¹³ tê funkcjê od ojca Alberta Kocha i pe³ni³ j¹ jako ostatni Stra¿nik.
Wie¿a przy koœciele farnym by³a znacznie du¿a - powierzchnia zabudowy wynosi³a
157. metrów kwadratowych, powierzchnia zabytkowa 575 metrów 2, kubatura
6300 metrów szeœciennych, wie¿y ma 11 kondygnacji. Pe³na wysokoœæ wie¿y z iglic¹
64,50 metrów (s¹ podawane inne wysokoœci).
Jakie warunki mieszkaniowe mia³ stra¿nik w wie¿y wspomina mówi Waltraud
Hofman - wnuczka ostatniego dzwonnika z wie¿y Koœcio³a Farnego w Gubinie.
Mój pradziadek Albert Koch (ur. 1 marca 1832) i dziadek Herman Koch (ur.
listopad 1861) byli ostatnimi dzwonnikami w wie¿y Koœcio³a Farnego w Gubinie.
Jeœli sobie pomyœlimy, ¿e moi dziadkowie w tej wie¿y przemieszkali æwieræ wieku
(1897-1920) to rzeczywiœcie by³ to bardzo d³ugi okres. Dziadek przyj¹³ to stanowisko
od pradziadka w roku 1897. Razem z rodzin¹ przeprowadzi³ siê do mieszkania w
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wie¿y koœcielnej 6 maja 1898, tu urodzi³ siê mój ojciec Otto. Moja babcia czêsto
powtarza³a, ¿e czas spêdzony tam w koœcielnej wie¿y by³ najpiêkniejszym okresem
jej ¿ycia, pomimo tylu niedostatków, trudów oraz ¿yciowych ograniczeñ. Rodzina
nigdy nie mog³a wybraæ siê na wspóln¹ wycieczkê albo zakupy, gdy¿ zawsze ktoœ
musia³ zostaæ w wie¿y i pe³niæ s³u¿bê. Chodzi³o tu o pilnowanie, czy w mieœcie
wybuch po¿ar. Jeœli powsta³ za dnia, w jego kierunku wywieszano czerwon¹ flagê,
a w przeciwnym zielon¹ (w nocy s³u¿y³y do tego celu latarnie alarmowe w tych
samych kolorach). W razie po¿aru tr¹biono i bito na alarm w ma³y dzwon. Ponadto
dzwonnik dŸwiêkiem dzwonu musia³ oznajmiaæ pe³ne godziny. O nabo¿eñstwie
informowa³ biciem w du¿y dzwon. Równie¿ nadejœcie nowego roku zawsze by³o
uroczyœcie oznajmiane biciem w dzwon i tr¹bieniem z wie¿y.
Jak mieszka³a rodzina z trójk¹ dzieci w takiej wie¿y? Ka¿dego dnia trzeba by³o
dla wszystkich gotowaæ, praæ, luksusu tam na górze nie by³o.
Wnêtrze wie¿y wygl¹da³o nastêpuj¹co.
Do wie¿y prowadzi³o wejœcie kamiennymi schodami, którymi dochodzi³o siê do
du¿ych dzwonów, a powy¿ej, w du¿ych odstêpach umieszczone znajdowa³y siê coraz
mniejsze dzwony. By³y umocowane na du¿ych drewnianych belkach. Z jednego z
podestów wchodzi³o siê na koœcieln¹ emporê, gdzie sta³y organy. Z tych drzwi
dzwonnik otrzymywa³ znak, gdy w koœciele koñczy³o siê nabo¿eñstwo i mia³ uderzyæ
w dzwony. Podesty i schody by³y z kamienia. Po przejœciu ostatniego podestu z
dzwonami do chodzi siê do podestu z grubych drewnianych bali i desek pod³ogowych.
Grube drewniane dr¹gi mo¿na by³o zobaczyæ z ostatniego podestu z dzwonami. Na
tych balach i deskach opiera³ siê pokój dla obu ch³opców, nie by³ zbyt wielki ale
by³a tam szafa, komoda, dwa ³ó¿ka, ma³y stó³ i dwa krzes³a. By³a jeszcze toaleta,
bez sp³uczki, miejsce na opa³, przy oknie na wschód du¿a winda naprzeciwko wejœcia
na strych nad naw¹ koœcio³a.
Dopiero potem wchodzi³o siê na drewniane schody do mieszkania dzwonnika,
które od reszty wie¿y oddzielone by³o drzwiami w pod³odze. Gdy podnios³o siê te
drzwi, wchodzi³o siê do szerokiego korytarza, na krañcu wschodnim i zachodnim
by³y okno. Z tego korytarza wchodzi³o siê na prawo do jednego pokoju i w lewo do
drugiego. Te pomieszczenia sk³ada³y siê z kuchni w kierunku pó³nocnym i sypialni
w kierunku po³udniowym. To s¹ cztery jednakowe okna poni¿ej zwieñczenia wie¿y.
W kuchni by³ du¿y piec kaflowy na którym mo¿ny by³o bardzo dobrze gotowaæ.
Wokó³ pieca by³a ³awka, w kuchni by³a jeszcze szafka kuchenna, niska szafka na
garnki, a na œcianie wisia³a du¿a pó³ka na której wisia³y m. in. fili¿anki i naczynia.
Pod ni¹ sta³a du¿a skrzynia, w wtórej przechowywano ¿ywnoœæ, m¹kê, warzywa
str¹czkowe itp., umywalka w formie ³awki z wiadrem, du¿y stó³ z krzes³ami.
Sypialnia po drugiej stronie mia³a t¹ sam¹ wielkoœæ. Jedno za drugim sta³y ³ó¿ka,
szafa na odzie¿, komoda, szafa na bieliznê oraz przeszklona szafka na cenniejsze
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naczynia. Korytarz by³ podzielony nastêpuj¹co: gdy przesz³o siê przez drzwi w
pod³odze, na rogu okna pó³nocnego sta³ kocio³ pralni czy, po³¹czony z kominem
pieca kuchennego. Prawie poœrodku znajdowa³y siê drzwi kuchenne. W drugiej
czêœci, przy œcianie kuchennej, sta³a szafa, przed ni¹ owalny stó³ i fotel z bocznymi
oparciami na g³owê. Na nim siedzia³ dzwonnik na s³u¿bie.
Po drugiej stronie korytarza by³y drzwi do sypialni. Przy œcianie sta³a jeszcze
rêczna maszyna do szycia i stolik krawiecki. Podobno w wie¿y dziêki grubym murom
w zimie by³o ciep³o, a w lecie panowa³ przyjemny ch³ód.
Ponadto to mieszkanie od reszty wie¿y by³o oddzielone pod³og¹ z drzwiami. Jak
powiedziano do oœwietlenia s³u¿y³y lampy naftowe, bez których dziadkowie nie
chcieli siê obyæ nawet, gdy ju¿ opuœcili mieszkanie na wie¿y.
Z wie¿y przeprowadzili siê na ówczesn¹ ulicê Szkoln¹, dzisiejsza ulica Marii
Konopnickiej. Wtedy w 1920 roku, w mieszkaniach na starówce, by³o tylko
oœwietlenie gazowe, dopiero póŸniej wszêdzie zainstalowano oœwietlenie elektryczne.
Do oœwietlenia ciemnych schodów w wie¿y, na które œwiat³o dzienne wpada³o tylko
przez otwory na wysokoœci podestów, s³u¿y³y ma³e czworok¹tne latarnie z
drzwiczkami i woskow¹ œwiec¹. Latarnia by³a z blachy, mia³a cztery ma³e nó¿ki,
cztery szklane okienka, uchwyt do trzymania i okr¹g³¹ kopu³kê z otworami, przez
które do œwiecy dostawa³o siê powietrze. Tymi latarniami ostrzegano przed po¿arem.
Zawsze jakieœ latarnie sta³y na dole przy wejœciu oraz u góry na korytarzu. Œwiece,
naftê i opa³ darmowo dostarczano miasto. Wejœcie do koœcio³a od strony pó³nocnej
by³o zawsze zamkniête. Obok nich znajdowana siê tuba g³osowa oraz dzwon. W
ten sposób mo¿na by i o porozumieæ siê z dzwonnikiem. Bieliznê dla ca³ej rodziny
prano na wspomnianym korytarzu. W tym celu musiano wind¹ wci¹gaæ na górê
czyst¹ wodê i spuszczaæ pojemniki z brudn¹. Moja babcia mia³a do prania kocio³,
który sta³ na murowanym cokole. W nim gotowa³a bieliznê. Jak mozolnym zajêciem
by³o wtedy pranie, a mimo to wszystkie rzeczy by³y takie bia³e. W lecie bieliznê
p³uka³o siê i wybiela³o siê w Lubszy.
Prasowanie odbywa³o siê z pomoc¹ ¿elazka wêglowego do którego wk³adano ¿arz¹cy
siê brykiet wêglowy. ¯elazko mia³o otwór w którym umieszczano ¿ar. Wodê do prania,
do codziennej higieny lecz tak¿e na wszystko inne co by³o potrzebne, tak jak opa³,
kartofle, worek ziarna (stosowanie do potrzeb w mniejszych iloœciach by³o mielone na
m¹kê) wci¹gano na górê za pomoc¹ windy. Tylko woda do gotowania i picia noszona
by³a we wiadrach. Gdy ktoœ schodzi³ z wie¿y musia³ wzi¹æ puste wiadro i nape³nione
przynieœæ z powrotem na górê. Z wod¹ obchodzono siê bardzo oszczêdnie.
Równie¿ kub³y z fekaliami spuszczano na dó³ wind¹, wtedy by³y szczelnie zamkniête.
Codziennie musiano gotowaæ dla piêciu osób. Do gotowania s³u¿y³ piec kaflowy w
kuchni. Gotowanie rozpoczyna³o siê ju¿ w porze œniadania. Ka¿dego ranka by³a zupa
m¹czna, albo niekiedy zupa chlebowa, je¿eli chleb za mocno stwardnia³. W ty m
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czasie niczego nie wyrzucano i mimo licznych niedostatków oraz nie³atwej i
odpowiedzialnej s³u¿by, któr¹ oboje wykonywali dniem i noc¹, moi dziadkowie byli
bardzo szczêœliwi ze swojego ¿ycia. Równie¿ mój ojciec zawsze mówi³, ¿e my dzieci
mieliœmy na wie¿y bardzo szczêœliwe dzieciñstwo i m³odoœæ.
Najchêtniej bawili siê tam w górze na tarasie. Tam mieliœmy œwie¿e powietrze,
s³oñce oraz fajne i dalekie widoki. Chêtnie spogl¹daliœmy ku statkom przybywaj¹cym
od strony Odry, które przybija³y do brzegu Nysy przy dawnej gubiñskiej rzeŸni.
Na pocz¹tku grudnia 1920 roku dziadkowie przeprowadzili siê na ulicê Szkoln¹
(Konopnickiej). Syn Franz wtedy by³ ju¿ ¿onaty. W 1924 roku wyemigrowa³ do Brazylii.
Córka Anna w roku 1919, dziesiêæ dni przed weselem nagl¹ zmar³a, a mój ojciec
o¿eni³ siê 26 marca 1921 r.
W kuchni na wie¿y znajdowa³ siê zegar, który by³ konserwowany przez zegarmistrza,
który umo¿liwia³ nam wejœcie na wie¿ê. Ostatni raz tam na górze by³am 1943 roku.
Z tarasu wie¿y rozci¹ga³ siê rzeczywiœcie przecudowny widok na Guben. Jego wzgórza
z wie¿¹ Bismarka, widaæ te¿ by³o dalsze okolice. Tak Guben z okolicami i licznymi
jeziorami by³ bardzo piêkny.
Podziemne przejœcie pod Nys¹ £u¿yck¹ - rzeczywistoœæ, czy legenda.
Jak mówi Waltrud Hofman, wnuczka ostatniego dzwonnika na wie¿y Fary. Jej
dziadkowie prawie æwieræ wieku przemieszkali w wie¿y koœcio³a, to a¿ nadto czasu
mia³y ich dzieci, aby zbadaæ ka¿dy zak¹tek koœcielny. W taki w³aœnie sposób mój
ojciec i jego starszy brat Franz odkryli wejœcie do koœcielnych podziemi. Aby do nich
zejœæ, odsunêli p³ytê znajduj¹c¹ siê za o³tarzem. Pod p³yt¹ by³y schody prowadz¹ce do
krypty, w której sta³o kilka trumien. Z krypty prowadzi³o przejœcie pod Nys¹ do
zachodniej czêœci miasta. Pewnego razu ch³opcy postanowili zbadaæ tunel dok³adniej.
Gdy przechodzili pod Nys¹, s³yszeli jej szum. Ju¿ za zachodnim brzegiem tunel siê
rozwidla³. Najpierw poszli na lewo. Jednak to przejœcie, jak siê okaza³o po przebyciu
krótkiego odcinka, by³o zawalone lub przysypane. Prawy korytarz te¿ by³ krótki, a
na koñcu zamurowany.
Ojciec mówi³ mi, ¿e bardzo siê bali, gdy¿ tunel móg³ siê zawaliæ i nikt nie wiedzia³by,
gdzie s¹. Korytarz mia³ oko³o 1,20 m wysokoœci i dlatego, aby nim iœæ, nale¿a³o siê
pochyliæ. Jednak za pierwszym razem wszystko przebiega³o dobrze i dlatego jeszcze
nie raz schodzili na dó³. Niestety nic nowego nie odkryli. Chêtnie dowiedzieliby siê,
dok¹d niegdyœ prowadzi³y te przejœcia, do czego s³u¿y³y i kto z nich korzysta³. Tylko
ich ojciec móg³by udzieliæ na ten temat dok³adnej informacji, ale poniewa¿ uczynili
coœ zakazanego, strach przed kar¹ by³ wiêkszy ni¿ ciekawoœæ. Ale póŸniej, po d³ugim
czasie, zdecydowali siê zapytaæ. Po nale¿nym ³ajaniu us³yszeli, ¿e wed³ug kro-niki
przejœcie zamurowane prowadzi³o do zbudowanego w po³owie XII wieku Klasztoru
Dziewic. Drugie przejœcie prowadzi³o do dawnego m³yna klasztornego i do innych
budynków przynale¿nych do klasztoru. Te tunele by³y pomyœlane Jako drogi
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ewakuacyjne do otoczonej murami wschodniej czêœci miasta, gdyby nadchodzi³o
powa¿ne niebezpieczeñstwo.
Podziemne przejœcie po raz pierwszy zosta³o wspomniane w roku 1264. Po
zamkniêciu klasztoru zosta³o zamurowane. Jak mówi Waltraud Hofmann w 1910
ju¿ minê³o 650 lat, kiedy odkry³ mój tata.
Co mówi o podziemnym korytarzu pod Nys¹ legenda "Mnich bez g³owy"?
Przy dawnym Klasztorze Panieñskim, obecnym budynku s¹du okrêgowego przy
ulicy Alte Postrasse, mo¿na miêdzy pó³noc¹, a godz. 1 obserwowaæ mnicha bez g³owy
przechodz¹cego przez ulicê w stronê Nysy, który trzyma w rêku pêk kluczy i obok
którego idzie pies. Mówi siê, ¿e schodzi w dó³ do Nysy dlatego, ¿e stamt¹d prowadzi
podziemny korytarz pod korytem rzeki w stronê drugiego brzegu, a¿ do cukierni
Schneidera, znajduj¹cej siê na Rynku pod numerem 6. Kiedy zburzono wspomnian¹
cukierniê przy rynku pod koniec 1902 roku, wykorzystano okazjê i zbadano
prawdziwoœæ tej legendy. Wprawdzie napotkano na fundamenty pochodz¹ce z XV
lub XVI wieku, ale nie znaleziono ¿adnych œladów podziemnego korytarza. Interesuj¹co
koñczy siê artyku³ w gazecie Gubener Tageblatt z 20 grudnia 1912 roku. "Ciekawe ,
czy po tych oglêdzinach dokonanych na miejscu legenda o podziemnym korytarzu
wygaœnie czy te¿, jak to czêsto siê zdarza, przetrwa w powi¹zaniu z inn¹ budowl¹.
Przyszed³ rok 1945. Podczas walk od lutego do kwietnia koœció³ farny wraz z wie¿¹
zosta³ zniszczony. Po podziale miasta Gubina, które z faktu ustalenia granicy
pañstwowej fara znalaz³a siê na polskim terytorium w Gubinie.
Doszczêtnie zniszczony koœciom farny w stanie ruiny i poroœniêtymi wewn¹trz ju¿
pokaŸnymi drzewami i krzewami, nie stanowi³ ¿adnej atrakcji. Przypomina³a bardziej
d¿unglê.
Nowo powsta³e w³adze nie dawa³y sobie rady z zabezpieczeniem porz¹dku, a tym
bardziej nad pozostawionym mieniem przez Niemców.
W œlad za wojskiem szli szabrownicy. Ciê¿arówki wype³nione po brzegi meblami,
dywanami, przedmiotami codziennego u¿ytku jecha³y do Polski po³udniowej i centralne
Trwa³o tak¿e przeszukiwanie miasta i jak twierdz¹ œwiadkowie tamtych dni w³aœnie
na kosztownoœciach znalezionych wówczas, zbudowano niejedn¹ fortunê. Wœród
przesiedleñców znalaz³ siê kilkunastoletni mieszkaniec Krakowa. ZaprzyjaŸni³ siê
ze starszym Niemcem, o którym mówiono, ¿e by³ koœcielnym gubiñskiej fary. Na
³o¿u œmierci starzec mia³ m³odzieñcowi zdradziæ podobno miejsc, gdzie ukryte
zosta³y skarby Gubina. Jako g³ówne miejsce wskazywa³ podziemie fary gubiñskiej.
Zgodnie z histori¹ przekazywan¹ z ust do ust, kosztownoœci w podziemiach koœcio³a
ukryli w panice mieszkañcy miasta. Powodem paniki by³y nadci¹gaj¹ce wojska
Armii Czerwonej w 1945 r. Przera¿eni ludzie chowami swoje kosztownoœci.
Wymarzonym miejscem w³aœnie by³y rozbudowane podziemia fary. Oprócz
przedmiotów nale¿¹cych do wiernych, do podziemi mia³y trafiaæ tak¿e pieni¹dze,
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zabytki sztuki sakralnej i z³ote wyposa¿enie liturgiczne. Na terenie miasta pojawi³y
siê ekipy poszukiwaczy, farê musia³a strzec milicja. Nawet w grudniu 2003 roku
powsta³o w Gubinie Stowarzyszenie Ziemi Gubiñskiej Poszukiwaczy Skarbów, które
zosta³o zarejestrowane s¹dzie.
W³adze miasta z przymru¿eniem oka traktowa³o poszukiwaczy.
W 1970 roku by³y przeprowadzone prace archeologiczne w bezpoœrednim obrêbie
koœcio³a bezpoœrednim obrêbie koœcio³a przez Dzia³ Strategii Ochrony Zabytków
Krajowego Oœrodka Badañ i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu.
W wyniku badañ nie by³o ¿adnego potwierdzenia wskazuj¹cego na budowê
przejœcia pod rzek¹. Historycznym momentem mo¿na nazwaæ za³o¿enie
"Stowarzyszenia Wspieraj¹cego Odbudowê Koœcio³a Farnego w Gubinie i Guben"
w 2005 roku.
Pozwoli³o to na oficjalne rozpoczêcie prac budowlanych na wie¿y koœcio³a. Od
tego okresu wokó³ wewn¹trz koœcio³a farnego w Gubinie krêc¹ siê fachowcy jak w
ukropie uwijaj¹ siê budowlañcy, a tak¿e specjaliœci od nowoczesnych technologii.
Najpierw fachowcy z Krakowa przeœwietlili zabytek nowoczesnymi laserami.
Stworzyli komputerow¹ wizualizacjê obiektu, sk³adaj¹c¹ siê wielu tysiêcy punktów.
Potem spod Wawelu przyjechali spece od badañ nieniszcz¹cych. Za pomoc¹
mikrokamer wwiercanych w posadzkê ujawnili prawdê o podziemiach fary. Krypty
s¹. Przed laty ktoœ je spl¹drowa³ i zagruzowa³. Na razie wiêc nauka rozwiewa
nadzieje pasjonatów tajemnic. Kolejno dokonano dostêpu do krypt i dokonano ich
przegl¹du, nie znaleziono przy nich ¿adnych skarbów, które tam mia³y byæ
zdeponowane.
Burmistrz Bartczak w swoich wypowiedziach mówi: - Te¿ s³ysza³em, ¿e podziemne
przejœcia ci¹gn¹ siê a¿ za Guben, ale mi na ten temat nic nie wiadomo. - W skarb
te¿ nie wierzê - st¹pa mocno po ziemi Ryszard Pantkowski. To lokalny patriota,
mi³oœnik Gubina, autor monografii miasta.
Podczas prac archeologicznych w okolicy Ratusza prowadzonych przez profesora
archeologii Grzegorza Domañskiego zadaliœmy pytanie, czy mo¿e istnieæ przejœcie
podziemne od wie¿y fary na drug¹ strony Nysy? Okreœli³, ¿e to ma³o prawdopodobne
miêdzy innymi ze wzglêdów geologicznych. Na temat skarbów i przejœcia
podziemnego z wie¿y koœcio³a farnego na drug¹ stronê Nysy niewiele jest wzmianek
w literaturze. Przez wiele lat mieszkañcy w opuszczonych, poniemieckich budynkach
znajdowali rozmaite skarby. Jedne mniej, inne bardziej cenne. To poszukiwanie
wesz³o gubinianom chyba w nawyk.
Do napisania artyku³u wykorzysta³em publikacjê "Koœció³ Farny w
Gubinie" - A. Peter wyd. czerwiec 2008 r., "Gubin - Per³a £u¿yc/
Guben-Perle der Lausitz" str. 36 (Waltraud Hoffmann), Gazeta
Lubuska z 1 sierpnia 2003 r. i wiedzê w³asn¹.
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Bogus³aw Wypych

£u¿yczanie - “najmniejszy naród
s³owiañski”
Nasze wschodnie £u¿yce cz. II
Niedaleko, bo zaledwie kilka kilometrów za nasz¹ zachodni¹ granic¹ Polski,
na terenie Saksonii i Brandenburgii, ¿yje najmniejszy naród s³owiañski. W jêzyku
polskim przyjê³a siê nazwa Serbo³u¿yczanie, wzglêdnie £u¿yczanie. U¿ywany
jest te¿ termin Serbowie £u¿yccy. Oni sami nazywaj¹ siebie Serbami. W Niemczech
rozró¿nia siê natomiast "Sorben", czyli s³owiañsk¹ mniejszoœæ autochtoniczn¹ w
Brandenburgii i Saksonii, oraz "Serben", czyli Serbów ba³kañskich. Maj¹ w³asny
jêzyk, hymn i flagê, ale nigdy nie utworzyli w³asnego pañstwa. S¹ oni
przedstawicielami ca³ej rzeszy plemion zachodnios³owiañskich przyby³ych oko³o
1500 lat temu na tereny miêdzy Odr¹ i £ab¹, a nawet dalej na Zachód. Ich
przetrwanie przez tak d³ugi czas w morzu kultury niemieckiej mo¿e budziæ podziw:
d³ugoletnie zmagania z naje¿d¿aj¹cymi ich tereny plemionami germañskimi,
potem trudna rywalizacja z niemieckimi kolonistami, wreszcie walka o zachowanie
to¿samoœci w XIX i XX wieku. Znamy to przykre doœwiadczenie z w³asnej historii
- brak bytu pañstwowego czy próby germanizacji i rusyfikacji. Wiemy jak trudno
by³o zachowaæ nasz¹ to¿samoœæ narodow¹ w tym okresie. Tym bardziej cenimy
ten ma³y naród, który nie podda³ siê wielu przeciwnoœciom losu.
Potomkowie s³owiañskich Serbów £u¿yckich zamieszkuj¹ dzisiaj £u¿yce, krainê
historyczn¹ le¿¹c¹ w Niemczech i w Polsce, po³o¿on¹ miêdzy Kwis¹ i £ab¹,
zamieszka³¹ przez Niemców, Serbo³u¿yczan i Polaków. Obszar ten rozci¹ga siê
na po³udniowy wschód od Berlina na d³ugoœci ponad 100 kilometrów i szerokoœci
ponad 45 kilometrów. £u¿yce nie maj¹ œciœle okreœlonych granic. S¹ nieco oddalone
od granicy z Czechami, natomiast na wschodzie siêgaj¹ a¿ do granicy z Polsk¹ na
Nysie £u¿yckiej. Powierzchnia £u¿yc wynosi obecnie oko³o 8000 km?. Dziel¹ siê
na dwie czêœci: czêœæ pó³nocna to £u¿yce Dolne; le¿¹ w wiêkszoœci na po³udniu
landu Brandenburgia i czêœciowo w landzie Saksonia. Ich g³ównym miastem jest
Chociebu¿ (niem. Cottbus). Czêœæ po³udniowa to £u¿yce Górne nale¿¹ce w
wiêkszoœci do Saksonii, z niewielk¹ czêœci¹ na po³udniu landu Brandenburgia.
G³ównym miastem Górnych £u¿yc jest Budziszyn (niem. Bautzen).
Realizuj¹c przedsiêwziêcie pt. "Ocaliæ od zapomnienia" cz³onkowie
Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej chc¹ przywróciæ "do ¿ycia" miejsce
zwi¹zane ze "s³owiañsk¹" przesz³oœci¹ tej ziemi i pamiêæ o nim. Rzecz dotyczy
zniszczenia w 1429 roku jednej z okolicznych ³u¿yckich wsi le¿¹cych w obrêbie
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ówczesnego miasta przez najazd Czechów, zwolenników nauk Jana Husa.
Przedwojenne w³adze Guben upamiêtni³y to wydarzenie w roku 1929, funduj¹c
pami¹tkowy obelisk. Po wojnie, przez d³ugie lata, by³o to miejsce zapomniane
"przez Boga i ludzi". Teraz ma zostaæ na nowo odkryte. Chc¹c bli¿ej zapoznaæ
zainteresowanych z tymi wydarzeniami nale¿a³oby cofn¹æ siê o kilka stuleci
przybli¿aj¹c proces zwi¹zany z pojawieniem siê na tym terenie plemion
s³owiañskich, a wœród nich Serbo³u¿yczan.
Istnieje wiele prób odpowiedzi na pytanie, gdzie w Europie zamieszkiwa³y
pierwsze grupy S³owian. Najczêœciej przyjmuje siê, ¿e by³y to stepy nad rzek¹
Wo³g¹ na terenie dzisiejszej Ukrainy, w dorzeczu Dniepru. Niektórzy badacze
wskazuj¹ jednak, ¿e bardzo podobny charakter mia³a kultura ludów ¿yj¹cych
wówczas w pó³nocnej czêœci póŸniejszej Rusi, w okolicach Nowogrodu Wielkiego.
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Zdaniem czêœci historyków S³owianie osiedlali siê na ziemiach na zachód od
swoich pierwotnych siedzib. Jeszcze przed czasami wielkich wêdrówek ludów
mieli zamieszkaæ na ziemiach póŸniejszej Polski. Do nich odnosi siê obecn¹ ju¿ u
staro¿ytnych geografów nazwê "Wenetowie". S³owian mieszkaj¹cych dalej na
wschód miano okreœlaæ nazw¹ "Antowie". Zwolennicy tego pogl¹du, œladów ich
obecnoœci dopatrywali siê w osadach na Œl¹sku i w Wielkopolsce. Przeciwnicy tej
koncepcji wskazywali, ¿e S³owianie przekroczyli Wis³ê dopiero po odejœciu
Germanów w czasie wielkich wêdrówek. Uznawali oni, ¿e Wenetowie byli albo
ludem germañskim, albo ludnoœci¹ o mieszanej to¿samoœci kulturowej. Oba
pogl¹dy próbuje siê dziœ pogodziæ. Zamiast podkreœlaæ fizyczn¹ obecnoœæ licznych
grup s³owiañskich miêdzy Odr¹ a Wis³¹, czêœciej mówi siê o wp³ywach
kulturowych. Kultura s³owiañska w pewnym momencie okaza³a siê atrakcyjna
dla miejscowych mieszkañców, okreœlanych przez staro¿ytnych geografów jako
Wenetowie. Jej przyjêcie u³atwi³o nastêpnie akceptacjê przybycia S³owian na
ziemie na zachód od Wis³y. Ci zaœ dotarli tu na pocz¹tku d³ugiego i brzemiennego
w skutki procesu ekspansji S³owian w Europie miêdzy IV a VIII wiekiem.
Wêdrówka S³owian na zachód i po³udnie zosta³a wymuszona, jak wiele jej
podobnych w tym czasie, najazdami ludów z g³êbi Azji. Uciekaj¹c przed nimi,
S³owianie wkroczyli na ziemie dawniej zamieszkane przez Germanów. Plemiona
po³abskich S³owian: £u¿yczanie, Milczanie, Serbowie, G³omacze, Niszanie i inni
zaludniali tereny wzd³u¿ biegu rzek £aby, So³awy i Odry. Pojedyncze grupy
dociera³y w g³¹b Bawarii, osiedlaj¹c siê tu na wiele pokoleñ.
Serbo³u¿yczan zalicza siê do grupy S³owian Zachodnich, których dotarcie na
tereny £u¿yc wi¹za³o siê ze schy³kowym okresem wielkiej wêdrówki ludów. Na
zajmowane dziœ tereny przybyli w VI wieku ze swoich siedzib po pó³nocnowschodniej stronie Karpat. Osiedlaj¹c siê nad Sprew¹ i Nys¹ £u¿yck¹ w VI wieku
plemiona serbo³u¿yckie podzieli³y siê na dwie g³ówne grupy, które swoje nazwy
wziê³y od cech obszaru, na którym siê osiedli³y. £u¿yczanie (przodkowie
Dolno³u¿yczan), zamieszkuj¹cy bagniste rozlewiska dolnej Sprewy, wziêli nazwê
od s³owa ³ugi (bagna). Milczanie (przodkowie Górno³u¿yczan), osiedleni na ¿yznych
glebach wokó³ górnej Sprewy, nazwê wywodzili od s³owa mìl` (grunt lessowy).
Obie grupy rozdziela³ szeroki i bezludny pas puszcz. Pozosta³e plemiona zajê³y
obszar miêdzy rzekami £ab¹ i So³aw¹.
W ci¹gu ca³ego VI wieku n.e. Serbo³u¿yczanie i inne plemiona zajêli ca³y region
rozci¹gaj¹cy siê miêdzy rzekami Bobrem, Kwis¹ i Odr¹ na wschodzie, a rzekami
So³aw¹ (niem. Saale) i £ab¹ na zachodzie. Na pó³nocy region ich osadnictwa
siêga³ do Berlina. W 631 kronika Historia Francorum spisana przez Fredegara
po raz pierwszy okreœla ich nazw¹ "Surbi". W kronice tej pojawia siê tak¿e pierwsza
wzmianka o konkretnym w³adcy S³owian Po³abskich - Derwanie - ksiêciu
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plemienia Surbiów. Po klêsce Franków pod Wogatizburgiem wciela on swój kraj
do pañstwa Samona.
Po œmierci Karola Wielkiego, króla Franków, S³owianie Zachodni czyli Serbowie
£u¿yccy, Obodrzyce, Lutycy i inni, czynili starania o utworzenie w³asnego pañstwa.
Ich sytuacja siê pogorszy³a, gdy w 919 r. ksi¹¿ê saski Henryk zacz¹³ budowaæ
pañstwo niemieckie. Kronikarz pisze, ¿e Henryk napada³ na plemiona s³owiañskie,
aby poskromiæ ich dzikoœæ. W³adca niemiecki kolejno zajmowa³ tereny s³owiañskie,
czyni¹c ich mieszkañców swymi poddanymi. W 932 roku Henryk I podbija £u¿yce
i Milsko. W roku 963 £u¿yce zostaj¹ ponownie pobite przez Gerona, margrabiego
Marchii Wschodniej, który wczeœniej w roku 939, w czasie uczty, podstêpnie
zamordowa³ 30 naczelników plemion serbskich i ³u¿yckich. Nastêpstwem tego
wydarzenia by³o wiele powstañ przeciwko Niemcom. Jako ostatni spoœród S³owian
zachodnich niepodleg³oœæ utracili Milczanie w X wieku.
Za rz¹dów Boles³awa I Chrobrego w latach 1002-1018 toczy³y siê trzy polskoniemieckie wojny, podczas których £u¿yce kilkakrotnie przechodzi³y z r¹k do
r¹k. W 1018 r. na mocy pokoju w Budziszynie zosta³y przy³¹czone do Polski,
jednak ju¿ w 1031 roku powróci³y do Niemiec.
W XI wieku ¿ywio³ germañski prze³ama³ opór S³owian i stopniowo i zaw³adn¹³
ich ziemiami. Niektóre plemiona s³owiañskie z czasem zasymilowa³y siê. Jako
odrêbni na terenach na zachód od Odry i Nysy £u¿yckiej przetrwali jedynie
£u¿yczanie i Milczanie, którzy osiedlili siê na le¿¹cych wœród bagien i lasów
obszarach Dolnych i Górnych £u¿yc. Od XI do XIV wieku nastêpuje rozwój
rolnictwa i nasilenie kolonizacji £u¿yc przez osadników frankoñskich,
flamandzkich i saskich. Z czasem pojawi³y siê koœcio³y i klasztory, które szerzy³y
wœród S³owian po³abskich wiarê chrzeœcijañsk¹. Ju¿ w XIII wieku £u¿yczanie i
Milczanie stali siê mniejszoœci¹ na rodzimych terenach.
W 1327 r. pojawi³y siê pierwsze zakazy u¿ywania jêzyka ³u¿yckiego w
Altenburgu, Zwickau i Lipsku. W latach 1376-1635 £u¿yce ponownie znalaz³y
siê w obrêbie Cesarstwa, we w³adaniu czeskich Luksemburgów (czêœæ sk³adowa
tzw. Korony œw. Wac³awa). Na pocz¹tku XVI wieku ca³y teren plemienny
serbo³u¿ycki, z wyj¹tkiem £u¿yc, ulega germanizacji. Od roku 1635 £u¿yce sta³y
siê lennem elektorów saskich.
Czas panowania królów czeskich z dynastii Luksemburgów, a œciœlej rzecz bior¹c
Zygmunta Luksemburskiego jest zwi¹zany z wydarzeniami, które mia³y miejsce
na ziemi gubiñskiej w roku 1429. O nich, w nastêpnej czêœci.
Na podstawie dostêpnej literatury opracowa³ B. Wypych
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Wies³aw £abêcki

Dwudziesty czerwca 1945 roku
W historii ka¿dego miasta bywaj¹ dni, które w umys³ach jego mieszkañców
zapisuj¹ siê na zawsze, i bêd¹c niejako pocz¹tkiem nowej epoki, nie pozostaj¹
bez wp³ywu na myœlenie i postêpowanie kolejnych pokoleñ. Jednym z takich dni,
od którego minê³o w³aœnie 76 lat, jest 20 czerwca 1945 roku, kiedy z prawobrze¿nej
czêœci miasta rozpoczêto wysiedlanie ludnoœci niemieckiej na zachodni brzeg Nysy
£u¿yckiej. Wydarzenie to do dziœ budzi mnóstwo emocji - przez wysiedlonych
Niemców postrzegane jako dziejowa krzywda, przez nowych, polskich
mieszkañców tej ziemi, jako dziejowa sprawiedliwoœæ. W najbli¿szych odcinkach
tego cyklu spróbujemy przyjrzeæ siê bli¿ej ca³emu ³añcuchowi wydarzeñ z pierwszej
po³owy 1945 roku oraz ludziom w nich uczestnicz¹cym.
Wspomnieniami o tamtych dniach podzieli³ siê m.in. Walter Hermann,
mieszkaniec ówczesnej Crossener Strasse, czyli ulicy Kresowej w dzisiejszym
Gubinie - "Gdy 19 lutego 1945 roku moi rodzice opuœcili nasz dom przy Crossener
Strasse, by uciekaæ przed nadci¹gaj¹c¹ Armi¹ Czerwon¹, mia³em 11 lat, ale bardzo
dobrze pamiêtam tamten czas, poniewa¿ owe wydarzenia wywieraj¹ piêtno do
dziœ. Nikt z nas nie myœla³ wtedy, ¿e mia³o to byæ po¿egnanie na zawsze. (...) Gdy

Po zniszczonych mostach dawni mieszkañcy Guben przechodzili na zachodni¹ stronê miasta.
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skoñczy³a siê wojna, wybraliœmy siê w drogê powrotn¹ do Guben. (...) Wstrz¹saj¹cy
by³ to widok, kiedy w pierwszych dniach czerwca ujrzeliœmy przed sob¹ zniszczone
miasto. (...) Nastêpnego dnia chcieliœmy od razu przejœæ na wschodni¹ stronê miasta,
by zobaczyæ nasz dom i dzia³kê. Lecz nie by³o to ju¿ takie ³atwe. Musieliœmy z³o¿yæ
wniosek na przepustki, które zreszt¹ otrzymaliœmy. Przez prowizoryczne przejœcie w
miejscu zniszczonego Mostu Achenbacha (Achenbachbrücke), przy dzisiejszej ulicy
Majdanek w Gubinie, przedostaliœmy siê na wschodni brzeg Nysy. Poniewa¿ nasz
dom by³ spalony, udaliœmy siê do domu mojego wujka. (...) Jeszcze tego samego dnia
wczesnym popo³udniem podjecha³ pod dom polski pojazd wojskowy, którego kierowca
zabra³ ze sob¹ mojego tatê bez podania przyczyn. Nie umia³ ani s³owa po niemiecku.
Ja i mama byliœmy przera¿eni, bo nikt nie wiedzia³, co oni zamierzali z tat¹ zrobiæ.
Ale po dwóch godzinach tatê przywieziono z powrotem. Opowiedzia³, ¿e zosta³
zawieziony do polskiego komendanta, który zleci³ tacie, który z zawodu by³ mistrzem
budowlanym, by z pomoc¹ grupy budowlanej naprawiæ elektrowniê wodn¹ nad Nys¹.
Ledwie siê otrz¹snêliœmy, a pod dom podjecha³ radziecki pojazd wojskowy, który
ponownie zabra³ tatê. Tym razem do rosyjskiego komendanta wschodniej czêœci
miasta. Komendant zleci³ tacie utworzenie grupy robotników budowlanych, która
mia³a siê zaj¹æ wytwarzaniem betonowych nagrobków dla poleg³ych ¿o³nierzy
rosyjskich. Wraz z tymi zadaniami, tata otrzyma³ prawo do posi³ków w rosyjskim
albo polskim kasynie wojskowym, które znajdowa³o siê w dawnym hotelu. Niekiedy
móg³ otrzymaæ jedzenie dla rodziny. Poza tym ¿yliœmy dziêki kartoflom, które
znaleŸliœmy w domu i chlebie, który sama piek³a moja mama. M¹kê te¿ znaleŸliœmy
chyba te¿ w domu lub otrzymaliœmy od wspó³mieszkañców, którzy wrócili tu o
wiele wczeœniej. W koszarach, w dzisiejszym Komorowie, z pocz¹tku by³o jeszcze
du¿o ¿ywnoœci. Chleb z piekarni otrzymywaliœmy tylko na talon, ale dopiero, gdy
siê przepracowa³o 14 dni. Talony rozprowadza³ "burmistrz okrêgu", których we
wschodniej czêœci miasta by³o chyba czte-rech. Czas do 20 czerwca 1945 roku
spêdziliœmy na remoncie domu, a my dzieci, udawaliœmy na odkrywcze wycieczki
do zniszczonych domów.
Ale 20 czerwca mój tata wróci³ do domu ju¿ oko³o godziny 9 rano i poinformowa³ nas,
¿e wszyscy Niemcy maj¹ opuœciæ miasto. On sam mia³ prawo razem z rodzin¹ pozostaæ,
poniewa¿ powierzono mu odbudowê elektrowni wodnej. Jednak moi rodzice nie chcieli
zostaæ i tak oto szybko spakowaliœmy swe nieliczne manatki i udaliœmy siê w drogê do
przeprawy przez Nysê przy wspomnianej dzisiejszej ulicy Majdanek, gdzie dotarliœmy
bez przeszkód. Jednak tam mnóstwo ludzi ju¿ sta³o w kolejce, która siêga³a a¿ do
dzisiejszej ulicy Piastowskiej. Wszyscy chcieli przedostaæ siê na drugi brzeg Nysy."
Na podst. "Guben 1945/1945 Berichte Dokumente, Diskusionen"
("Guben 1945/1946 Relacje, Dyskusje") Andreas Peter, Guben 1997
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Stanis³aw Komar

Baca w Firlejówce
W kwietniu minê³o 95 lat od jego urodzin, w czerwcu 15 lat od œmierci.
Tadeusz Firlej i jego dzia³alnoœæ, przede wszystkim spo³eczna, na trwa³e
wpisa³y siê w historiê miasta. W pamiêci gubinian pozosta³ na zawsze
postaci¹ szczególn¹. Przed laty Stanis³aw Komar (1946-2010) zaliczy³ T.
Firleja do gubiñskich legend. Przypominamy jego tekst napisany
kilkanaœcie lat temu.
Ju¿ jako m³ody cz³owiek sta³ siê
gubiñsk¹ legend¹. Gdy reporterzy
gazet centralnych zaczêli - w drugiej
po³owie lat 50-tych - odkrywaæ
"dziki zachód" Tadeusz Firlej by³
najczêœciej przez nich opisywan¹
postaci¹ naszego miasta. W pe³ni
sobie na to zas³u¿y³. By³ nie tylko
postaci¹ godn¹ wzmianki, lecz tak¿e
niezrównanym przewodnikiem dla
dziennikarzy nieobeznanych z
tutejszymi realiami, komentatorem
zachodz¹cych zjawisk, inspiratorem
nowych poszukiwañ. Wyje¿d¿aj¹cy
z Gubina reporta¿yœci przekazywali
sobie jego nazwisko jako kogoœ, na
kim mo¿na zawsze polegaæ.

Góralu, czy ci nie ¿al?

Urodzi³ siê 1 kwietnia 1926 r. w
ma³ej góralskiej wsi Mêcina ko³o Limanowej. Nie mia³ ³atwego dzieciñstwa. Wszak
ojciec posiada³ tylko morgê górskiej, nieurodzajnej ziemi. Po latach tak o tym
pisa³ w wierszu "Moje wersety":
"... Ojciec ci¹gle czeka³ na pracê
Pan Bóg by³ wysoko w górach
Wiatr nie chcia³ nosiæ naszych paciorków
Zawsze byliœmy g³odni..."
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Potem by³a szko³a, do której trzeba by³o iœæ 15 km, latem na piechotê, zim¹ na
nartach. W czasie nauki w gimnazjum za mieszkanie w klasztorze z jednym
posi³kiem dziennie i lekcjê angielskiego udzielan¹ przez siostrê zakonn¹ rzetelnie
odpracowywa³ na etacie konserwatora.
Mi³oœæ do gór wysz³a z mlekiem matki. Chodzenie po górach rozpocz¹³ ju¿ od
najm³odszych lat. By³ jeszcze ma³ym szkrabem, gdy us³ysza³ od ksiêdza, ¿e Pan
Bóg jest wszêdzie, nawet na tej najbli¿szej górze. Polaz³ wiêc wraz z rówieœnikiem
i towarzyszem zabaw na jego poszukiwania. Dwaj malcy wspiêli siê na wysokoœæ
ponad 900 m, ale poza przeraŸliwym zimnem niczego tam nie spotkali.
Górale czêsto wyje¿d¿ali i nadal wyje¿d¿aj¹ za chlebem w obce strony. Nie
inaczej by³o i z Firle-jem. Tyle tylko, ¿e zamiast za ocean rodzina przenios³a siê po zakoñczeniu II wojny œwiatowej - na Opolszczyznê a konkretnie do Kietrza.
Stamt¹d m³ody Tadeusz wyjecha³ "do szkó³" - naj-pierw do Zabrza a nastêpnie do
Wroc³awia. PóŸniej zaœ trafi³ do Gubina. Obowi¹zywa³y wów-czas tzw. nakazy
pracy, ale decyzja wyjazdu w³aœnie do naszego miasta by³a jego œwiadomym
wyborem.

Literat

Dzia³alnoœæ literack¹ rozpocz¹³ dosyæ wczeœnie. W latach 1949-1950 nale¿a³
do Klubu M³odych Pisarzy dzia³aj¹cym przy katowickim oddziale Zwi¹zku
Literatów Polskich. Opiekunami Klubu byli znani ju¿ wówczas Gustaw Morcinek
i Jerzy Putrament. To w³aœnie w katowickich czasach zrodzi³a siê przyjaŸñ ze
znanym dziœ literatem zielonogórskim Januszem Koniuszem.
Do trwa³ej historii gubiñskiej literatury przeszed³ - opisywany przez najtê¿szych
reporterów - salon literacki, który mieœci³ siê w prywatnym mieszkaniu Tadeusza
Firleja, zwanym tak¿e firle-jówk¹. Móg³ do niego zajrzeæ ka¿dy, kogo choæ trochê
interesowa³a literatura. Goœæmi salonu byli równie¿ znani literaci: Marian
Brandys, Jerzy Lovell, Alojzy Sroga, Jerzy Putrament i Eugeniusz Paukszta
oraz ca³a plejada twórców lubuskich.
Bywalcy firlejówki utworzyli Klub Mi³oœników Literatury bêd¹cy jedn¹ z sekcji
Gubiñskiego Towarzystwa Kultury. To w³aœnie w czasie dyskusji w salonie
literackim powsta³ pomys³ zorga-nizowania sta³ej, cyklicznej imprezy kulturalnej.
Ktoœ zaproponowa³ nazwê "Œwiêto Kwitn¹cej Magnolii", ale doliczono siê w mieœcie
zaledwie kilku egzemplarzy tego egzotycznego drzewa i trzeba by³o zmieniæ miano.
Tak powsta³a "Wiosna Gubiñska", przekszta³cona wkrótce na "Wiosnê nad Nys¹".
By³ to okres, gdy do Gubina zje¿d¿ali w poszukiwaniu atrakcyjnych tematów najlepsi dzienni-karze. Jaki¿ to kontrast z dniem dzisiejszym, gdy o naszym
mieœcie pisze siê jedynie w kontekœcie przemytu i dzia³ania agencji towarzyskich.
Sam Firlej publikowa³ swoje utwory w "Nowej Kulturze", "Przegl¹dzie
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Kulturalnym", "¯yciu Literackim", "Dzienniku Zachodnim" i oczywiœcie
"Nadodrzu". Ma te¿ na swoim koncie wy-dawnictwa ksi¹¿kowe: "Almanach poezji
gubiñskiej", "Wiersze i aforyzmy" oraz "Zarys Historii Gubiñskiego Towarzystwa
Kultury". Czêœciej wszak¿e jego utwory grzêz³y w obszernej szufla-dzie. Wielka
szkoda.

Fotograf i filmowiec

W 1957 r. kierownik Powiatowego Domu Kultury postanowi³ utworzyæ sekcjê
fotograficzn¹. By³ jeden szkopu³. Nie dysponowano ani aparatem, ani
instruktorem. I z tym by³o trochê problemów. Osoba, która mia³a zakupiæ
odpowiedni sprzêt najzwyczajniej w œwiecie zniknê³a wraz z fors¹. Na szczêœcie
po kilku dniach milicja ³ódzka powiadomi³a kogo trzeba, by z policyjnego depozytu
odebraæ aparat fotograficzny. Nadal jednak nie by³o instruktora. Wybór pad³ na
Firleja. Przez miesi¹c dokszta³ca³ siê w miejscowym zak³adzie fotograficznym
pana Langego. Nastêpnie w £odzi i Warszawie koñczy³ studium filmowofotograficzne, a póŸniej tak jakoœ polecia³o. Powsta³ Amatorski Klub Filmowy
"Flaming", który w swych najlepszych latach zrzesza³ ponad 60 cz³onków. Krêcili
filmy oœmiomilimetrow¹ Admir¹, a póŸniej 16 milimetrow¹ kamer¹ wypo¿y-czon¹
z Klubu Garnizonowego. Kiedyœ - w czasie manewrów wojskowych - nakrêcili
film tak fajny, ¿e nigdy nie ujrzeli wywo³anej taœmy. Trafi³a natychmiast do œciœle
tajnych archiwów. Przygodê z aparatem fotograficznym i kamer¹ filmow¹
prze¿ywa³y ca³e rzesze gubiñskiej m³o-dzie¿y. Dokumentowano wszystko, ale
najwdziêczniejszym tematem by³a "Wiosna nad Nys¹". Szkoda, ¿e tak niewiele
pozosta³o po tak owocnym dzia³aniu. Czêœæ taœm zawieruszy³a siê w Domu Kultury,
który by³ ich oficjalnym w³aœcicielem, czêœæ sp³onê³a w dawnym schronisku PTTK.
Ale przetrwa³y jeszcze nieliczne egzemplarze czekaj¹ce na swego odkrywcê.

Turysta

Zal¹¿ek ruchu turystycznego w Gubinie powsta³ dziêki wojsku. Wojskowy
Oddzia³ PTTK przyj¹³ goœcinnie do swego grona powsta³e w 1957 r. ko³o miejskie.
Wkrótce rozros³o siê ono i uzyska³o rangê samodzielnego Oddzia³u. To w³aœnie
dziêki dzia³alnoœci turystycznej móg³ Tadeusz Firlej uprawiaæ pasjê, która
poch³ania³a do od dzieciñstwa - chodzeniu po górach. Wraz z gubiñskimi turystami
odbywa³ piesze wycieczki w okolicach Nowego Targu, Zakopanego, Nowego S¹cza.
Ale nie samymi górami cz³owiek ¿yje. Ulubionym dzieckiem wieloletniego
sekretarza Oddzia³u Miejskiego PTTK w Gubinie by³ turystyczny klub kolarski
"Awersi". Z m³odzie¿¹ szkoln¹ zjeŸ-dzi³ rowerami bez ma³a ca³¹ Polskê. Oprócz
wszystkich imprez turystyczno-kolarskich organi-zowanych na Ziemi Lubuskiej
cz³onkowie klubu wyje¿d¿ali w Bieszczady, do Sopotu, Wa³cza, Koszalina i
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Ko³obrzegu.
Do klubu kolarskiego nie trafiali ludzie przypadkowi. Przed sezonem i ka¿dym
d³u¿szym rajdem odbywa³y siê systematyczne treningi. Dwa razy w tygodniu
trzeba by³o "zaliczyæ" obowi¹zkowo 50 km jazdy. PóŸniej treningi odbywa³y siê
na czo³gowisku. Kto nie zaliczy³ jazdy po drodze pokonywanej zwykle przez czo³gi
- wypada³ z gry.
Imprezy w jakich uczestniczy³a m³odzie¿ klubu kolarskiego uczy³y kole¿eñstwa,
przyjaŸni, wspólnoty, wyrabia³y nawyki - zaradnoœæ i samorz¹dnoœæ. Tadeusz
Firlej przejecha³ ze swoj¹ m³odzie¿¹ na rowerze, w ci¹gu 15 lat, ok. 25 tys. km. I
to jest w³aœnie jego recepta na d³ugo-wiecznoœæ - ci¹g³y ruch i kontakt z przyrod¹
oraz jak najmniej u¿ywek szkodz¹cych zdrowiu.

Przyrodnik

W ostatnich latach najbardziej poch³ania³a go gubiñska przyroda. O jej
osobliwoœciach, wyj¹tkowych okazach drzew i krzewów móg³by opowiadaæ
godzinami. Uwa¿a, ¿e w organizowanym ca³ymi latami przez zapobiegliwych
Niemców pasie ciekawych obiektów przyrodniczych ci¹gn¹-cych siê wzd³u¿ Nysy
£u¿yckiej Gubin zajmuje miejsce szczególne. Dlatego z takim pietyzmem zajmowa³
siê przez lata gubiñskim egzotarium. Dlatego w swoim po³o¿onym na urwistym
zboczu ogródku hoduje rzadkie gatunki drzew i krzewów. Uwa¿a, ¿e mo¿na u nas
rozmna¿aæ i sadziæ wiele niezwyk³oœci. Gubin móg³by staæ siê niezwyk³ym
przyrodniczo miastem. Wystarczy tylko trochê chêci.
Tymczasem daje siê na ka¿dym kroku zauwa¿yæ wielki wandalizm w stosunku
do przyrody. Œwie¿o posadzone drzewka s¹ natychmiast ³amane, a jeœli ju¿ uda
im siê przetrwaæ, to usychaj¹ z braku wody, bo nikt nie interesuje siê ich losem.

Honorowy Obywatel

Choæ ¿ycie nigdy Tadeusza Firleja nie rozpieszcza³o, to jednak w czasie swego
jak¿e bogatego ¿ycia zebra³ wiele oznak ¿yczliwoœci zarówno najbli¿szego otoczenia,
jak i czynników oficjalnych. Wœród wyró¿nieñ wymieniæ nale¿y: Z³ot¹ Odznakê
PTTK, odznakê "Zas³u¿ony dla Roz-woju Województwa Zielonogórskiego", Srebrny
Krzy¿ Zas³ugi. Jest te¿ laureatem konkursu "O Z³ote Pióro", Gubiñskiej Nagrody
Kulturalnej, a tak¿e otrzyma³ tytu³ Honorowego Obywatela Gubina.
Kilka miesiêcy po 80 rocznicy urodzin jego stan zdrowia nagle pogorszy³ siê.
Zmar³ 12 czerwca 2006 roku. Pochowany zosta³ na gubiñskim Cmentarzu
Komunalnym.
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Urszula Kondracik

W³adys³aw £êgiewicz - ¯o³nierz
Monte Cassino
Monte Cassino kojarzy siê mi z moim œp. Tat¹ Edmundem Gronikowskim,
któremu dedykujê ten artyku³.
Przy okazji œwi¹tecznych spotkañ rodzinnych czy z zaufanymi s¹siadami Tato
z rozrzewnieniem œpiewa³ piosenkê: Czy widzisz te gruzy na szczycie, tam wróg
twój siê kryje jak szczur..., a potem refren: Czerwone maki na Monte Cassino,
zamiast rosy pi³y polsk¹ krew. Po tych makach szed³ ¿o³nierz i gin¹³... Zna³
historiê tej s³ynnej bitwy, opowiada³ o niej, ale zastrzega³, abyœmy nikomu o tym
nie mówili, gdy¿ piosenka oraz jej temat by³y przez ówczesny re¿im zakazane. To
od niego wiem, ¿e w Gubinie - zaraz po wojnie - znaleŸli siê i zamieszkali
zdemobilizowani ¿o³nierze spod Monte Cassino. PrzyjaŸni³ siê z nimi. Byli to
œp.œp.: W³adys³aw £êgiewicz, Józef Prokopowicz i Stanis³aw Moczulski, których
mia³am zaszczyt znaæ, a z Józefem Prokopowiczem kilka lat pracowaæ w Miejskim
Zarz¹dzie Budynków Mieszkalnych. Pani Ewa, córka mojego bohatera,
powiedzia³a mi, ¿e oprócz wymienionych zna³a jeszcze innych ¿o³nierzy Monte
Cassino: Bogdana Sachara, Piotra Szczyg³owskiego i W³adys³awa Procaka.
Kto zatem po 77 latach od czasu tej s³ynnej bitwy, w której brali udzia³ polscy
¿o³nierze, a wœród nich póŸniejsi gubinianie, jak nie moje pokolenie, znaj¹ce tych
bohaterów, przypomni o nich? To ju¿ ostatni dzwonek! Dlatego piszê, wierz¹c, ¿e
uchroniê ich przed zapomnieniem.
Najwiêcej informacji uda³o mi siê uzyskaæ o œp.W³adys³awie £êgiewiczu

W. £êgiewicz - fotografie z lat 40. i 90.
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(wspomnienia na piœmie i relacje córki), dlatego o nim jest ten artyku³ i jego
pamiêci go poœwiêcam. Zanim przedstawiê sylwetkê bohatera mojego artyku³u,
przypomnê najistotniejsze fakty dotycz¹ce walk o Monte Cassino, których
uczestnikiem by³ pan £êgiewicz.
Bitwa o Monte Cassino, zwana tak¿e bitw¹ o Rzym, to w rzeczywistoœci cztery
bitwy stoczone przez wojska alianckie z Niemcami. Mia³y one miejsce w rejonie
klasztoru na Monte Cassino we W³oszech, a trwa³y od 17 stycznia do 19 maja
1944 roku. Jak twierdzi brytyjski historyk Matthew Parker, bitwa o Monte Cassino
- najwiêksza l¹dowa bitwa w Europie - by³a najciê¿sz¹, najkrwawsz¹ z walk
zachodnich aliantów z niemieckim Wehrmachtem. Po stronie niemieckiej wielu
porównywa³o j¹ niepochlebnie ze Stalingradem. W sk³ad aliantów wchodzi³y
wojska Stanów Zjednoczonych, Francji, Anglii, Polski, Kanady, Nowej Zelandii,
Zwi¹zku Po³udniowej Afryki i W³och.
Po udanych l¹dowaniach aliantów w Kalabrii, Tarencie i Salerno na pocz¹tku
wrzeœnia 1943 roku i po kapitulacji W³och w tym samym miesi¹cu niemieckie
zaczê³y siê powoli wycofywaæ w kierunku pó³nocnym. Sprawnie dowodzone wojska
niemieckie, opieraj¹c siê na dwóch improwizowanych liniach obrony, prowadzi³y
dzia³ania opóŸniaj¹ce ofensywê alianck¹, przygotowuj¹c w tym czasie Liniê
Gustawa - silnie ufortyfikowany i trudny do zdobycia pas umocnieñ obronnych
przebiegaj¹cy w najwy¿szym miejscu Pó³wyspu Apeniñskiego. Feldmarsza³ek
Luftwaffe Albert Kesselring, któremu 6 listopada 1943 roku powierzono
dowodzenie wszystkimi si³ami niemieckimi we W³oszech, obieca³ Hitlerowi
utrzymanie tej linii przez przynajmniej szeœæ miesiêcy.
Usytuowane na silnych pozycjach obronnych, w terenie, który wyraŸnie sprzyja³
obroñcom i w którym niemal niemo¿liwe by³o wykorzystanie si³ pancernych,
wojska genera³ów Heinricha von Vietinghoffa i Fridolina von Sengera bez trudu
odpiera³y serie uderzeñ wojsk alianckich w okresie od stycznia do maja 1944
roku. Ostatecznie linie niemieckie zosta³y prze³amane 18 maja zarówno dziêki
natarciom Francuskiego Korpusu Ekspedycyjnego, 2 Korpusu Polskiego oraz
brytyjskiego 78 Dywizji, jak i wyczerpaniu si³ i œrodków 10 Armii (niemiecki
zwi¹zek operacyjny), która tego dnia rano zaczê³a wycofywaæ swe frontowe
oddzia³y. Po zwyciêskiej bitwie aliantów droga do Rzymu zosta³a otwarta.
W³adys³aw £êgiewicz urodzi³ siê 1 stycznia 1923 roku w Bia³ymstoku. Mieszka³
w Augustowie, gdzie ukoñczy³ gimnazjum ogólnokszta³c¹ce. 23 sierpnia 1939
roku zosta³ powo³any do szwadronu zapasowego 1 pu³ku U³anów Krechowieckich,
który stacjonowa³ w Augustowie. Do 3 wrzeœnia zadaniem jego i pozosta³ych
kolegów by³a ochrona linii telefonicznej, drogi i mostów na trasie AugustówSejny. 3 wrzeœnia pu³k przemieœci³ siê na teren Prus ko³o E³ku, a nastêpnie
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przez Suwa³ki w kierunku Bia³egostoku. W czasie bombardowania w miejscowoœci
Czeremcha oddzia³ poniós³ straty i otrzyma³ rozkaz marszu do Kobrynia i Janowa
Poleskiego, a stamt¹d do Lubieszowa. 17 wrzeœnia nast¹pi³ wymarsz w kierunku
Kowla na terenie dzisiejszej Ukrainy i o godzinie 19.00 nast¹pi³ nalot samolotowy
wojsk radzieckich. Pu³k zosta³ rozbity, a wieczorem ¿o³nierzy rozbrojono i wziêto
do niewoli. Pod eskort¹ ¿o³nierzy radzieckich zostali doprowadzeni do Kamienia
Koszyrskiego, gdzie za³adowano ich do odkrytych wagonów towarowych. W czasie
przejazdu panu £êgiewiczowi uda³o siê wyskoczyæ z wagonu i 20 paŸdziernika
powróciæ do Augustowa. 29 paŸdziernika zosta³ aresztowany przez w³adze rosyjskie
i skazany na Sybir. W marcu 1940 roku zosta³ wraz z matk¹ £ucj¹ i bratem
Wiktorem przewieziony do Magadanu i skierowany do obozu pracy nad rzek¹
Ko³ym¹.Zes³anie prze¿yli dziêki temu, ¿e £ucja - zes³ana ju¿ po raz drugi wiedzia³a, co ze sob¹ zabraæ. Skarbem okaza³a siê maszyna do szycia, dziêki
której zarabiali na prze¿ycie.
28 sierpnia 1941 roku do obozu przyjecha³ komendant Wojenkomatu i wszystkim
polskim mê¿czyznom oznajmi³, ¿e zostali objêci amnesti¹ oraz wrêczy³ ka¿demu
zaœwiadczenie o zwolnieniu z obozu. Matka zosta³a na Syberii do roku 1945, a
W³adys³aw £êgiewicz zalaz³ siê w gronie uwolnionych mê¿czyzn. W ci¹gu kilku
dni zostali oni przewiezieni do Magadanu, gdzie otrzymali lepsze ubrania,
prowiant na trzy dni i 80 rubli, a nastêpnie ka¿dy na w³asna rêkê mia³ siê zg³osiæ
siê do formuj¹cego siê Wojska Polskiego w miejscowoœci Buzu³uk. Po trudach
wêdrówki i dotarciu na miejsce 30 grudnia 1941 roku W³adys³awa £êgiewcza
skierowano do miejscowoœci Czok-Pak w Kazachstanie, gdzie formowa³a siê 8
dywizja pod wodz¹ gen. W³adys³awa Andersa. Ze wzglêdu na stan zdrowia (przy
wzroœcie 193 cm wa¿y³ ok. 50 kg) nie zosta³ wcielony do armii polskiej. W 1942
przeniesiono dywizjê do Persji (obecnie Iran). Po odbyciu kwarantanny i wyleczeniu
wcielono go do armii brytyjskiej i skierowano do szko³y technicznej w Mussaib, a
nastêpnie do Kairu w Egipcie. Szko³ê ukoñczy³ we wrzeœniu 1943 roku, uzyskuj¹c
tytu³ technika dyplomowanego. Przebywaj¹c w Telawiwie, niespodziewanie
spotka³ swego brata Wiktora, który namówi³ go, by przejœæ do polskiego wojska.
Zosta³ skierowany do II Brygady Czo³gów 7 Pu³ku Przeciwpancernego na
stanowisko szefa technicznego warsztatów naprawiaj¹cych czo³gi. W miêdzyczasie
w Polsce jego ojciec, inteligent, dzia³acz w organizacji wa³cz¹cej przeciwko
okupantom niemieckim i radzieckim, zosta³ aresztowany przez Rosjan i s³uch po
nim zagin¹³. Dnia 17 grudnia 1943 roku brygada dotar³a do portu na Sycyliê, a
nastêpnie do San Basilio. Kiedy do³¹czy³a reszta pu³ku, w pierwszej po³owie
kwietnia 1944 roku znalaz³ siê wraz z pozosta³ymi ¿o³nierzami pod Monte Cassino
i zosta³ skierowany na odcinek Cavandish Road, nazwany póŸniej Drog¹ Polskich
Saperów. Jako kierowca przewozi³ ró¿ne ³adunki (przede wszystkim nocami)
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s³ynnym w¹wozem, zwanym Inferno. W¹wóz ten, nazwany "Droga do Piekie³",
by³ jedn¹ z g³ównych arterii zaopatrzeniowych wojsk walcz¹cych o prze³amanie
linii Gustawa w masywie Monte Cassino,. By³ to przystosowany do celów
transportowych naturalny w¹wóz o du¿ym spadku, zaczynaj¹cy siê przy
miejscowoœci Acquafondatai ci¹gn¹cy a¿ do rzeki Liri przy miasteczku Portella,
a jego d³ugoœæ wynosi³a 7 kilometrów. Rozlokowano tam sk³ady zaopatrzenia
wojennego, amunicji, materia³ów pêdnych oraz G³ówny Punkt Opatrunkowy. Po
zdobyciu Monte Cassino, ju¿ jako kierowca czo³gu,bra³ udzia³ w walce o
Piedimonte. Po ukoñczeniu walk wróci³ na swoje stanowisko w pu³ku. Po
dwutygodniowym odpoczynku jego jednostka zosta³a przerzucona na odcinek
adriatycki, gdzie walczy³a w miejscowoœci Pescare, a nastêpnie Ascoli Piceno,
Fermo, Macefrata, Recanat i Loreto. Tu zosta³ ranny. Po usuniêciu od³amka wróci³
do pu³ku. Nastêpne walki odby³y siê w rejonach Filotrano-Ancona i Senigalla. Za
udzia³ w tych walkach otrzyma³ Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi z Mieczami.
Nastêpnie pu³k przerzucono na œrodkowy odcinek frontu Arezzo, Bibbiena,
Passo Mandrioli, Rogga san AscianoBrisighiella. W listopadzie wycofano wojsko
do Arezzo na wypoczynek.
W pierwszych dniach stycznia 1945 roku nast¹pi³ przerzut jednostki do
miejscowoœci Faenza- Castel Bolognese. Na pocz¹tku marca, w czasie naprawy
czo³gu na przedpolach bitwy, zosta³ ranny po raz drugi, tym razem powa¿niej, i
przewieziono go do szpitala polskiego w Pori, a póŸniej do Ancony, gdzie otrzyma³
Krzy¿ Walecznych. Nastêpnego dnia przewieziony zosta³ do szpitala na po³udniu
W³och do Bari-Casa Massima Palegiano, gdzie przebywa³ do 27 czerwca 1945 r. Po
powrocie do jednostki otrzyma³ Krzy¿ Monte Cassino i Gwiazdê Brytanii, Medal
Wojska Polskiego za wojnê 1939-1945 (Ojczyzna Swemu Obroñcy) i Gwiazdê Italii.
W czerwcu 1946 roku nast¹pi³o rozformowanie pu³ku, wiêc czêœæ ¿o³nierzy i
oficerów wyjecha³a do Anglii. Poniewa¿ pan £êgiewicz wyrazi³ chêæ powrotu do
Polski, pocz¹tkowo pozosta³ w jednostce likwidacyjnej, a nastêpnie w Oœrodku
Demobilizacyjnym w Predappio. Pozna³ tam piêkn¹ W³oszkê Burroni Romualdê,
z któr¹ wzi¹³ œlub. O zezwolenie na zawarcie ma³¿eñstwa musia³ jednak prosiæ
dowództwo - na piœmie. Tak uczyni³ 2 paŸdziernika 1946 r. Warto wspomnieæ, ¿e
proponowano mu - jako fachowcowi - wyjazd do USA, Kanady, a nawet Australii.
Odmówi³. Zosta³ ostatecznie zdemobilizowany w po³owie sierpnia 1947 roku.
Natychmiast zg³osi³ siê do Konsulatu, ju¿ Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w
Rzymie, który skierowa³ go do Obozu Repatriacyjnego w Jesi.
Do kraju, do Gubina wraz z ¿on¹ Romuald¹ przyjecha³ 18 listopada 1947 roku.
Tutaj mieszka³a ju¿ jego mama z bratem Marianem, którzy powrócili z Syberii
(brat Wiktor, z którym by³ w armii, nie zdecydowa³ siê na powrót do Polski). W
Gubinie urodzi³y siê dzieci polsko-w³oskiej pary: Ryszard, Ewa i Lidia. Od 1
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grudnia 1947 roku podj¹³ pracê w Powiatowym Zarz¹dzie Drogowym, gdzie w
1948 roku otrzyma³ odznakê Przodownika Pracy. W 1950 roku przeszed³ do pracy
w Powiatowym Zarz¹dzie Gminnych Spó³dzielni na stanowisko kierownika
transportu, a w latach 1955-1962 sprawowa³ funkcjê wiceprezesa. W 1962 roku
obj¹³ funkcjê kierownika Pañstwowego Oœrodka Maszynowego w Lubsku warsztat
w Gubinie przy ulicy Legnickiej, a nastêpnie przeniós³ siê na takie samo
stanowisko w Po³upinie ko³o Krosna Odrzañskiego. W roku 1975 przeszed³ do
Spó³dzielni Kó³ek Rolniczych w Gubinie, gdzie uhonorowano go odznak¹ Zas³u¿ony
Pracownik Rolnictwa. W Spó³dzielni pracowa³ do 1979 roku, sk¹d na skutek
choroby przeszed³ na rentê inwalidzk¹.
Oprócz pracy zawodowej wykonywa³ te¿ inne obowi¹zki. Od 1950 roku by³
wyk³adowc¹ na kursach samochodowych, tak amatorskich, jak i zawodowych
pocz¹tkowo w Anto Ster (firma poznañska), a od 1952 roku prowadzonych przez
Ligê Obrony Kraju w Gubinie. Od 1957 roku po uzyskaniu weryfikacji z
Ministerstwa Komunikacji pe³ni³ funkcjê bieg³ego s¹dowego ds. ruchu
samochodowego i techniki samochodowej. W 1976 roku zrezygnowa³ z tych funkcji
ze wzglêdu na pogarszaj¹cy siê stan zdrowia.
¯ona pana szybko opanowa³a jêzyk polski i pracowa³a w S¹dzie Powiatowym
w Gubinie na stanowisku referenta oraz by³a przysiêg³ym t³umaczem s¹dowym
jêzyka w³oskiego. Pracowa³a równie¿ w Powszechnej Spó³dzielni Spo¿ywców
"Spo³em" oraz Urzêdzie Miasta.
Rodzina W³adys³awa £egiewicza utrzymywa³a bliskie kontakty z krewnymi i
przyjació³mi we W³oszech. Rodzice pani Romualdy -Ulderigo i LetiziaBurroni przesympatyczni ludzie, których mia³am przyjemnoœæ znaæ osobiœcie - co roku
odwiedzali rodzinê w Gubinie. Pracuj¹c w Administracji Domów Mieszkalnych,
dokonywa³am obowi¹zuj¹cego ich zameldowania.
W³adys³aw £êgiewicz zmar³ 1.XII.1997 r., a jego ¿ona Romualda 24.I. 2011 r.
Podczas pobytu w Polsce w 1978 r. zmar³ równie¿ jej ojciec - Ulderigo Burroni.
Wszyscy zostali pochowani na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie. W tej samej
mogile pochowana jest równie¿ mama Pana £êgiewicza. Na nagrobku s¹ te¿
umieszczone dwie tabliczki: jedna upamiêtnia zaginionego ojca, a druga - pobyt
na Sybirze.
W artykule wykorzysta³am zapiski bohatera artyku³u, wywiad z
córka Ew¹, wspomnienia w³asne i Wikipedia.

Stowarzyszenie Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej poszukuje ofiarodawcy
maszyny do szycia (koniecznie elektrycznej). Maszyna jest nam niezbêdna
do drobnych napraw krawieckich niektórych eksponatów. Bêdziemy z
serca wdziêczni za taki prezent. Kontakt 68 445 81 62 (10-14).
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Gubiñskie Tria Stroikowe - zespo³y
kameralne
W muzyce klasycznej oprócz rozbudowanych orkiestr symfonicznych
funkcjonuj¹ te¿ zespo³y kameralne. Ze wzglêdu na liczbê instrumentów dziel¹
siê na: duo, trio, kwartet, kwintet, sekstet, septet, oktet. W latach 80-tych w
Gubinie istnia³y tria stroikowe. Trio to zespó³ instrumentalny sk³adaj¹cy siêz
trzech instrumentalistów np. trio fortepianowe, trio smyczkowe czy stroikowe.
Trio stroikowe to trzy instrumenty dête drewniane, zaopatrzone w drgaj¹ce stroiki.
W Gubinie inicjatorem powstania Tria Stroikowego by³ w 1979 roku Andrzej
Kacprzyk - nauczyciel gubiñskiej szko³y muzycznej. Do wspó³pracy zaprosi³
klarnecistów z Wojskowej Orkiestry Dêtej w Gubinie i tak powsta³o pierwsze
Gubiñskie Trio Stroikowe w sk³adzie: W³adys³aw Wojty³a-klarnet (absolwent PLM
w Poznaniu i Akademii Muzycznej we Wroc³awiu), Mariusz Karczewski - klarnet
(absolwent Podoficerskiej Szko³y Muzycznej w Elbl¹gu, wczeœniej uczeñ PSM I
st. w Gubinie) oraz Andrzej Kacprzyk - fagot (absolwent PSM II st .w P³ocku).
Trio w tym sk³adzie wyst¹pi³o w koncertach organizowanych w sali kameralnej

Od lewej: W³adys³aw Wojty³a - klarnet, Andrzej Kacprzyk - fagot i Mariusz Karczewski klarnet.
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Andrzej Kacprzyk - fagot (w œrodku), Józef Storto - klarnet oraz Witold Banach - klarnet

Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. w Gubinie z okazji Dnia Nauczyciela czy te¿
"Wiosny nad Nys¹".
Po roku dzia³alnoœci Gubiñskie Trio Stroikowe zmieni³o swój sk³ad, a
klarnecista W³adys³aw Wojty³a awansowa³ na kapelmistrza wojskowej orkiestry
dêtej w Kroœnie Odrzañskim, a nastêpnie w ¯aganiu. Aktualnie jest
kapelmistrzem orkiestry dêtej w Prudniku i pedagogiem klasy tr¹bki w PSM I
st. w G³ucho³azach. Nowy sk³ad tria w 1980 roku przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
Andrzej Kacprzyk - fagot (kierownik zespo³u), Józef Storto - klarnet (absolwent
Pañstwowego Liceum Muzycznego w Poznaniu), wczeœniej uczeñ mgr Leonarda
Kury³owicza w PSM I st.w Gubinie oraz Witold Banach - klarnet (absolwent
PSM I st. w Gubinie), wychowanek L. Kury³owicza.
Gubiñskie Trio Stroikowe w tym sk³adzie funkcjonowa³o przy Lubuskim
Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Zielonej Górze Oddzia³ w Gubinie. Po intensywnych próbach zespó³ zadebiutowa³ 15 lutego
1981 roku w koncercie dla cz³onków Oddzia³u LTM w Gubinie. W repertuarze
trio stroikowe wykonywa³o m.in."Divertimenta" W.A. Mozarta oraz transkrypcje
utworów innych kompozytorów. W latach 1981-1982 Gubiñskie Trio Stroikowe
wyst¹pi³o w licznych koncertach, m.in. z okazji jubileuszu XXV-lecia LZPS
"Carina", w koncertach w szko³ach podstawowych w regionie gubiñskim, w
koncertach dla seniorów czy te¿ w koncercie z cyklu "Gubin, muzyka i my".
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W 1982 roku na
zaproszenie Filharmonii
Zielonogórskiej Gubiñskie
Trio
Stroikowe
zaprezentowa³o siê w
audycjach muzycznych z
cyklu
"Poznajemy
instrumenty muzyczne",
organizowanych
w
szko³ach na terenie
w o j e w ó d z t w a
zielonogórskiego. Z dniem
1.IX.1982 roku zespó³
zaprzesta³ dzia³alnoœci ze
wzglêdu na wyjazd z
Gubina
fagocisty Andrzeja Kacprzyka. Pod
koniec lat 80-tych i w
latach 90-tych na bazie
muzyków
Wojskowej
Orkiestry Dêtej w Gubinie
powsta³o kolejne trio
stroikowe w sk³adzie: Józef
Storto - klarnet, Piotr
Józef Storto - klarnet, Piotr Musio³ - klarnet oraz Pawe³
Musio³ - klarnet oraz Pawe³
K³os - fagot.
K³os - fagot.
Zespó³ wzi¹³ dwukrotnie udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Wojskowych
Zespo³ów Kameralnych w Œwieradowie, zdobywaj¹c III miejsce oraz
wyró¿nienie. Ponadto wielokrotnie prezentowa³ siê w koncertach Orkiestry Dêtej
Garnizonu Gubin, m.in. w Guben oraz koncertach œrodowiskowych.
W Polsce koncertuj¹ do dzisiaj tak znane tria stroikowe jak, m.in. Krakowskie
Trio Stroikowe, Gdañskie Trio Stroikowe czy Trio Stroikowe "Reed
Connection"stworzone przez muzyków Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza
Bairda.
Tak przedstawia siê historia Gubiñskiego Tria Stroikowego, któr¹ chcia³em
tym artyku³em ocaliæ od zapomnienia, dziêki pomocy takich kolegów jak: Józef
Storto, W³adys³aw Wojty³a i Witold Banach. Serdecznie im za pomoc dziêkujê.

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 35

Edmund Rodziewicz

M³odzie¿owe zespo³y muzyczne w
Liceum Ogólnokszta³c¹cym

W 1959 roku Ryszard Pantkowski utworzy³ zespó³, który przyj¹³ nazwê "Ma³y Gryf".
fot. 5

W 1959 roku Ryszard Pantkowski po utworzeniu zespo³u nauczycielskiego o
nazwie "GRYF" utworzy³ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Gubinie kolejny zespó³,
tym razem uczniowski, który przyj¹³ nazwê "Ma³y Gryf". Sk³ad zespo³u tworzyli:
Eugeniusz Gaczyñski (akordeon), Maciej Janota (ortepian), Ryszard Ruciñski
(perkusja), Aleksander Urbaniak (kontrabas), Józef Bizukojæ (tr¹bka, akordeon,
pianino), Henryk Domaniuk (saksofon) i wokalistka Bo¿ena Ziemiañska.
W zespole “Ma³y Gryf" grali równie¿ m.in. Romuald Downar (akordeon/), Anna
Maciejun (gitara), Henryk Domañ (gitara) i œpiewa³y: Teresa Cizak i Jadwiga
Duœ. "Ma³y Gryf" by³ wspierany przez ¿eñski zespó³ wokalny w sk³adzie: Teresa
Cizak, Janina Trzaskowska, Romualda Poca³ujko, El¿bieta Kuberacka.
Ponadto zespó³ muzyczny "Ma³y Gryf" korzysta³ z pomocy mêskiego kwartetu
w sk³adzie: Adam Banaszkiewicz, Witold Tomaszewski, W³odzimierz Walczak i
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"Ma³y Gryf" by³ wspierany przez ¿eñski zespó³ wokalny w sk³adzie: Teresa Cizak, Janina
Trzaskowska, Romualda Poca³ujko, El¿bieta Kuberacka.

Jerzy Buœko. W ogólnopolskim konkursie zespo³ów szkolnych w Szczecinie "Ma³y
Gryf" w 1962 roku zdoby³ zaszczytne I-miejsce.
W 1963 roku powsta³ kolejny zespó³ muzyczny o nazwie "Fermata", tym razem
nauczycielsko-uczniowski, a w roku 1965 zespó³ o nazwie "Guliwery", który gra³
w sk³adzie nastêpuj¹cym: Ryszard £êgiewicz (gitara, wokal), Zbigniew Przyworski
(gitara), Jerzy Cierpiñski (gitara basowa), Zdzis³aw Kotyñski (saksofon) i Jan
Niezabitowski (perkusja). Zespo³y muzyczne z LO bra³y udzia³ w licznych
koncertach œrodowiskowych z okazji 1 Maja, Wiosny nad Nys¹, a tak¿e w
koncertach w Sieradzu, Kroœnie Odrzañskim i innych miejscowoœciach.
Wszystkimi ww. zespo³ami muzycznymi merytorycznie opiekowa³ siê nauczyciel
Ryszard Pantkowski, który w 1966 roku odszed³ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego
na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Gubinie. Szerzej o
dzia³alnoœci muzycznej Ryszarda Pantkowskiego i jego zespo³ach muzycznych w
LO mo¿na przeczytaæ w artykule Marty Zakrzewskiej pt. "Lata 60-te w Gubinie
- zespo³y bigbitowe", zamieszczonym w biuletynie SPZG "Gubin i Okolice" nr 2 z
2018 roku.
W 1966 roku Piotr Banasiak za³o¿y³ zespó³ w LO "Uczniacy", którego
konsultantem by³ Ryszard £êgiewicz (wczeœniej muzyk "Guliwerów". W zespole
tym grali ponadto m.in. Leszek £asica (gitara) oraz Wincenty Cybulski (gitara
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basowa). Warto dodaæ, ¿e absolwent LO w Gubinie Wincenty Cybulski zosta³ w
póŸniejszych latach pierwszym gubinianinem, który otrzyma³ stopieñ genera³a
Wojska Polskiego.
W 1968 roku w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Gubinie pracê podj¹³ Miros³aw
Kowzan, jako nauczyciel wychowania muzycznego. W tym samym roku utworzy³

Zespó³ m³odzie¿owy "Kasprzacy",

w LO zespó³ m³odzie¿owy "Kasprzacy", nawi¹zuj¹c do ówczesnego patrona szko³y
Marcina Kasprzaka. W sk³ad zespo³u wchodzili m.in. Leszek Ozierski (perkusja),
Olek Trofimowicz (gitara), Ryszard Sobków (gitara), Mariusz Szczepañski
(klawisze) i Zbigniew Bohatkiewicz (wokal).
W nastêpnych latach w zespole "Kasprzacy" grali m.in. Jaros³aw Felkel (gitara
basowa), Wies³aw Iwanowski (perkusja), Roman Soroka (gitara), a wokalistkami
zespo³u by³y m.in. Irena Koteras, Barbara Rzepka, Bo¿ena Murawska. Zespó³
m³odzie¿owy "Kasprzacy" gra³ na szkolnych zabawach, uœwietnia³ szkolne imprezy
okolicznoœciowe oraz wystêpowa³ podczas Wiosny nad Nys¹, akademiach z okazji
1 Maja itp. Irena Koteras - wychowanka Miros³awa Kowzana w póŸniejszych
latach zdoby³a "Srebrny samowar" na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej
Górze. W 1972 roku ze wzglêdów rodzinnych Miros³aw Kowzan wyjecha³ do
Chodzie¿y, tym samym przesta³ funkcjonowaæ zespó³ muzyczny "Kasprzacy".
W 1984 roku Edmund Rodziewicz (dyrektor PSM I st. w Gubinie) utworzy³
przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym zespó³ wokalno-instrumentalny o nazwie
"Repryza". W nazwie postanowiono nawi¹zaæ do dobrych czasów , gdy w szkole
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Zespó³ wokalno-instrumentalny o nazwie "Repryza".

funkcjonowa³y zespo³y muzyczne jak "Ma³y Gryf", "Guliwery" czy "Kasprzacy".
Pierwszy sk³ad zespo³u "Repryza" tworzyli m.in. Bogdan Rogowski (klawisze),
Tomasz Kostrzewa (gitara), Dariusz Maternik (gitara basowa), Piotr Cierpik
(perkusja) oraz wokalistki m. in. Katarzyna Jankowiak i Renata Woryna.
Wiêkszoœæ cz³onków zespo³u to wychowankowie Spo³ecznego Ogniska
Artystycznego i Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. w Gubinie. Zespó³ wokalnoinstrumentalny "Repryza" aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu szko³y, wystêpuj¹c na
okolicznoœciowych uroczystoœciach szkolnych, Dniu Nauczyciela itp. Ponadto bra³
udzia³ w eliminacjach do Konkursu Piosenki Radzieckiej, w koncercie Wiosny nad
Nys¹ oraz w koncercie w Œwiêtoszowie dla ¿o³nierzy. Zespó³ muzyczny "Repryza"
zakoñczy³ dzia³alnoœæ w 1988 roku ze wzglêdu na ukoñczenie szko³y przez wiêkszoœæ
jego cz³onków.
Tak przedstawia³ siê rozwój muzyki tzw. "mocnego uderzenia" od lat 60-tych w
gubiñskim LO. W nastêpnym numerze biuletynu przedstawiê zespo³y m³odzie¿owe
dzia³aj¹ce w Zespole Szkó³ Zawodowych w Gubinie.
Pomoc w odtworzeniu przesz³ych lat zwi¹zanych z rozwojem muzyki m³odzie¿owej
w LO w Gubinie okazali m.in. Marta Zakrzewska, Ryszard Pantkowski, Roman
Soroka, Miros³aw Kowzan i Zbigniew Przyworski. Serdecznie im za to dziêkujê.
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Kazimiera Kêdzierska

Niemaszchleba - Chlebowo
Pierwsze lata po II wojnie œwiatowej

Druga wojna œwiatowa zdominowa³a prze³om w ¿yciu narodu polskiego i
zapocz¹tkowa³a now¹ erê historyczn¹, która przynios³a nowy kszta³t terytorialny
pañstwa polskiego i nowy ustrój spo³eczno - polityczny. W efekcie ustaleñ
poczdamskich (17 VII - 2 VIII 1945 roku) pojawi³a siê nowa granica polsko niemiecka wyznaczona na Odrze i Nysie £u¿yckiej. Utworzenie Polski w nowych
granicach wi¹za³o siê z wysiedleniem Niemców, a nastêpnie zagospodarowaniem
tych ziem przez ludnoœæ polsk¹. Ju¿ pod koniec stycznia 1945 roku w³adze
niemieckie zarz¹dzi³y przymusow¹ ewakuacjê ludnoœci niemieckiej z tych ziem.
W wyniku tych zarz¹dzeñ Niemcy masowo opuszczali ziemie naszego powiatu.
Wkrótce Gubin i okolice wyludni³y siê. Rodziny niemieckie z Niemaszchleba i
pobliskich wiosek przemieszczali siê na drug¹ stronê Nysy £u¿yckiej przez most
w ¯ytowaniu i prowizoryczny most w Budoradzu. Osiedlali siê w Guben i pobliskich
miejscowoœciach. Jednak nie wszystkie rodziny opuszcza³y swoje domostwa, nie
wierzyli w zmianê granic.
W Niemaszchleba pozosta³o kilka rodzin niemieckich, które opuœci³y wieœ

Grupa przedszkolna w 1952 roku.
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dopiero w 1948 roku. Nawi¹za³y one kontakty z osadnikami polskimi.
Przed wojn¹ Niemaszchleba by³a najwiêksz¹ wiosk¹ w powiecie gubeñskim.
Zamieszkiwa³o w niej 956 mieszkañców w oko³o 200 domach. Budynki mieszkalne
jak i gospodarcze zbudowane by³y z ceg³y i kryte dachówk¹, wieœ zelektryzowana.
Oprócz zajmuj¹cych siê prac¹ na roli, mieszka³ tu piekarz, stolarz, ko³odziej,
rzeŸnik, krawiec, kowal, fryzjer, m³ynarz. Byli równie¿ ober¿yœci, ¿andarmeria i
marynarze ¿eglugi rzecznej. Dzia³a³y tu sklepy: spo¿ywcze, z towarami
kolonialnymi i sklep rowerowy. Na wsi by³ tak¿e okaza³y Dom Ludowy, teatr remiza (du¿a œwietlica), dwa stawy - przy nich m³yn - czynny jeszcze w latach 60.
By³y tu dwa folwarki i tartak. Do wsi nale¿a³a kolonia (niewielka wieœ) le¿¹ca
przy jeziorze G³êbno. Dzia³a³y szko³y, stowarzyszenia sportowe, rzemieœlników i
marynarzy ¿eglugi rzecznej. W œrodku wsi w XIII wieku wybudowano koœció³,
przebudowano w XV i XVIII wieku. Po drugiej wojnie œwiatowej osadnicy z Laszek
Murowanych wzbogacili koœció³ eksponatami przywiezionymi ze wschodu z
koœcio³a laszeckiego (ornaty, sztandary i obraz œw. Józefa). Koœció³ zosta³
odnowiony, wewn¹trz usuniêto boczne balkony a nowy tynk o¿ywi³ œwi¹tyniê.
Korzystaj¹ z niej mieszkañcy Chlebowa a w latach powojennych wierni z £omów
i Kosarzyna. Do dziœ jest koœcio³em parafialnym dla tych miejscowoœci.
Od 1353 roku wieœ nazywa³a siê Nymaschleba, póŸniej zmieniono na
Nemaschleba. Nazwa ta pochodzi od braku chleba, bowiem by³y okresy
nieurodzaju spowodowane wylewami rzeki Odry. Mieszka³a tu ludnoœæ ³u¿ycka.
Dowodem s¹ zapisy w ksiêdze metrykalnej z lat 1664 - 1796 i póŸniejszych
znajduj¹cych siê w kancelarii koœcielnej w Chlebowie. Niemcy aby zatrzeæ œlady
³u¿yckie w 1937 roku zmienili nazwê na Lindenhain. Po drugiej wojnie œwiatowej
powróci³a ponownie nazwa
Niemaszchleba, ale w 1953
roku
zmieniono
na
Chlebowo, bowiem w
ówczesnych czasach nie
pasowa³a
do
kraju
buduj¹cego socjalizm - nie
mog³o brakowaæ chleba. O
zmianê wyst¹pili cz³onkowie
miejscowej spó³dzielni
produkcyjnej, kierownik
szko³y przy wielkim
wsparciu Powiatowego
Komitetu PZPR w Gubinie.
Zmieniaj¹c¹ nazwê wsi
Pochód 1. majowy w 1958 roku.
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umieszczono w Monitorze Polskim nrA-5, poz. 572/1953.
Po drugiej wojnie œwiatowej zagospodarowanie ziemi gubiñskiej przeznaczono
na osadnictwo wojskowe. W tym celu utworzone grupy operacyjne przygotowywa³y
obiekty mieszkalne i gospodarcze dla osiedlaj¹cych siê Polaków. Osiedlaniem
zajmowa³ siê utworzony w Gubinie Komitet Osiedleñczy (VIII1945 r.), miesi¹c
póŸniej utworzony Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny (PUR). Pracownicy PUR
organizowali transport w celu przewiezienia osadników do miejsca osiedlania
siê, zapewniali czasowe pomieszczenia i niezbêdne œwiadczenia. Osadnictwo
wojskowe w powiecie gubiñskim by³o najs³abiej zaludnione, powodem by³y ró¿ne
obostrzenia zwi¹zane z bliskoœci¹ granicy niemieckiej, wojenne prze¿ycia Polaków
oraz nieurodzajna piaszczysta gleba. Z powodu niedoludnienia wprowadzono
ustaw¹ osadnictwo cywilne.
W 1945 roku w Niemaszchleba osiedli³o siê 49 rodzin, w tym 9 wojskowych i 5
powracaj¹cych z Niemiec. Wœród osadników wojskowych byli: Stefan Bijoch,
Czes³aw Brewerski, Mieczys³aw Krygier, Boles³aw Lemiesz, Adolf Rymsza,
W³adys³aw Stepczyñski,
Witold Iranek, Ferdynand Biga³owski. Pierwsi osadnicy mieli mo¿liwoœæ wyboru
niezamieszka³ych domów i gospodarstw. Najliczniej przybyli z województwa
poznañskiego - 23 rodziny (z Poznania, Kalisza, Konina), inne z województwa
warszawskiego, ³ódzkiego i krakowskiego. Znaczne zasiedlenie ziemi
niemaszchlebowskiej nast¹pi³o w maju 1946 roku.
W tym czasie osiedli³y siê rodziny z kresów wschodnich z Laszek Murowanych,
powiat Sambor, oddalonej obecnie 25 km od granicy polskiej. Ewakuacja z Laszek
Murowanych odbywa³a siê w dwóch etapach. Laszanie nie chcieli opuszczaæ swoje
domostwa i wyje¿d¿aæ w nieznane. Zostali zmuszeni, w innym wypadku czeka³a
ich zsy³ka na Sybir. Dlatego odwa¿niejsi wyjechali pierwszym transportem i
osiedlili siê w Opolu i Prudniku. W drugiej turze pozosta³e rodziny, równie¿ jecha³y
w nieznane, doje¿d¿aj¹c do zachodniej granicy stacji Wa³owice. Nie wszystkim te
tereny odpowiada³y, szczególnie granica z Niemcami. Mimo agitowania osiedlania
siê w Niemaszchleba, po³owa rodzin z Laszek Murowanych odmówi³a
zamieszkania i osiedli³a siê w Pasikurowicach k/Wroc³awia i we Wroc³awiu.
Jednak 40 rodzin laszeckich w tym 8 wojskowych zamieszka³o w Niemaszchleba.
Wojskowi - frontowcy to: Józef Bielañski, Kazimierz Cycu³a, Jan Foryszowski,
Józef Jandziszak, W³adys³aw Jasiñski, Edward Kamyk, Karol Lewicki, Zygmunt
Lewicki. Do 1951 roku w Niemaszchleba osiedli³o siê jeszcze 11 rodzin wojskowych.
Oto oni: Jan Bednarz, Józef Bukowski, Aleksander Chudy, Stanis³aw Giergasz,
Piotr Gruby, Eugeniusz Morawski, Feliks Nowak, Witold Puzyno, Józef Sadowski,
Piotr Œwit, Aleksander Zochniak.
Ze wspomnieñ osadniczki:
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Do Niemaszchleba przyjecha³am z rodzin¹ w maju 1946 roku z Laszek
Murowanych, mia³am wówczas 13 lat. Pamiêtam, ¿e dwie lub trzy rodziny
zajmowa³y jeden budynek. Razem by³o bezpieczniej, na noc zamykano wszystkie
zamki w drzwiach. Baliœmy siê. Dochodzi³y informacje, ¿e w lasach - bunkrach
ukrywaj¹ siê Niemcy, grasuj¹ bandy niedobitków armii hitlerowskiej. We wsi
by³o jeszcze wiele niezamieszka³ych domów. Po kilku miesi¹cach wspólnie
mieszkaj¹ce rodziny przenosi³y siê do wybranych przez siebie pustostanów.
Mieszkania wewn¹trz by³y zdemolowane, mo¿na by³o zobaczyæ porozrzucane
ksi¹¿ki, papiery, pierze, szk³o z pobitych naczyñ a w niektórych pokojach sta³y
piece lecz bez kafli. Widaæ, ¿e domostwa by³y rozszabrowane. Zanim rodziny
przenios³y siê do tych domostw, musia³y je odmalowaæ. Na ogó³ domy by³y
murowane w dobrym stanie, tylko na niektórych tynkach pozosta³y œlady kul.
Wœród osadników z Laszek Murowanych najliczniejsz¹ grupê stanowili
rzemieœlnicy budowlani, którzy przed wojn¹ budowali i remontowali domy w
województwie rzeszowskim i krakowskim. Dlatego po osiedleniu siê w
Niemaszchleba zajmowali domostwa, do których nale¿a³y ma³e area³y ziemi,
najczêœciej 2 ha. Jako rzemieœlnicy wyje¿d¿ali do pracy w swoim zawodzie.
Odbudowali Politechnikê Warszawsk¹, katedrê w Gdañsku. Szczecinie i Wroc³awiu.
W 1946 roku we wsi powsta³o Nadleœnictwo Niemaszchleba, w sk³ad którego
wchodzi³y leœnictwa z £omów, Borka - Kosarzyna, Niemaszchleba, Jeziorna i
Wa³owic. W nadleœnictwie zatrudniali siê mieszkañcy wsi. Tworzyli oni grupê
robotników leœnych którzy zagospodarowywali gospodarstwa rolne 3-4 hektarowe.
Natomiast gospodarstwa rolne 12 ha zasiedlone zosta³y przez 65 rodzin, a
przewidywano na 79. Pozosta³e gospodarstwa przejêli na w³asnoœæ osadnicy z
Uhnowa w 1951 roku. Rodziny te przyjecha³y w wyniku zmiany granicy
wschodniej. Ziemia i budynki nadawane by³y na w³asnoœæ za niewielk¹ op³at¹.
Zwolnieni byli wszyscy osadnicy wojskowi i ci którzy pozostawili w³asne mienie
poza granicami pañstwa.
W wyniku wojskowej i cywilnej akcji osiedleñczej wieœ Niemaszchleba zosta³a
zagospodarowana. Po II wojnie œwiatowej we wsi powstawa³y ma³e zak³ady
rzemieœlnicze, miêdzy innymi: krawiectwo, kowalstwo, zak³ad szewski, malarski.
Na uwagê zas³uguje m³ynarz Czes³aw Brewerski. ¯o³nierz walcz¹cy nad Bzur¹,
pod Sochaczewem, przebywa³ w obozie jenieckim Stalag III Tamiz (Gêbice), a
nastêpnie pracowa³ u bauera. Po zakoñczeniu wojny na sta³e zamieszka³ w
Niemaszchleba z by³ym niemieckim w³aœcicielem m³yna. Przej¹³ jego domostwo
i m³yn. Tutaj pan Czes³aw produkowa³ m¹kê osadnikom wsi i dla wojska. By³ w
przyjaŸni z rodzin¹ niemieck¹ - w³aœcicielami m³yna. Mieszkañcy Niemaszchleba
równie¿ wdziêczni byli piekarzowi Józefowi Szczukowskiemu osadnikowi z Wilna
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(1945) za upieczony, pachn¹cy chleb. Po jego zakup codziennie ustawia³a siê d³uga
kolejka.
W pierwszych latach po wojnie we wsi dzia³alnoœæ handlow¹ prowadzi³y dwa
sklepy spo¿ywcze. Kierownikiem doœæ okaza³ego sklepu (dzisiaj w budynku tym
mieœci siê szko³a) by³ W³adys³aw Mszalski - osadnik z Krakowa (1945), a drugim
zarz¹dza³a Zofia Je¿yk (Kapela), która do czasu osiedlenia siê ksiêdza proboszcza
Stefana Dobrzañskiego (1947) uczy³a religii. Wa¿n¹ osob¹, z wielkim autorytetem,
okaza³ siê przedwojenny nauczyciel, oficer Wojska Polskiego Emil Witold Iranek
pochodz¹cy ze Lwowa. Wraz z ma³¿onk¹ Zofi¹ równie¿ nauczycielk¹ zorganizowali
nauczanie dzieci i m³odzie¿y w utworzonej przez nich szkole. Wykonali i powiesili
pierwszy szyld z napisem Szko³a Powszechna w Niemaszchleba (X 1945). Szko³a
powsta³a w budynku przedwojennej szko³y niemieckiej. W dniu otwarcia szko³y
zapisanych by³o 33 uczniów, w nastêpnym roku 102, w 1948 - 109. W klasach I IV du¿y procent uczniów by³ wiekowo ..przeroœniêty". Przyk³adem mo¿e byæ fakt,
¿e w roku szkolnym 1946/47 w klasie I zapisanych by³o 31 uczniów w wieku od 6
do 13 lat. Starsi uczniowie wykazuj¹cy siê wiadomoœciami mogli w jednym roku
ukoñczyæ dwie klasy lub ukoñczyæ szko³ê podstawow¹ na kursach wieczorowych.
W szkole oprócz ma³¿eñstwa Witolda i Zofii Iranek pracowa³a Walentyna Jasiñska,
Maria Lasota, Zofia Bobryk. Od 1948 roku kierownikiem szko³y zosta³ Edward B¹k,

Dru¿yna pi³karska z Chlebowa.
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po dwóch latach Stanis³aw Czypka (po zmianie nazwiska Czerski). Nauczycielom
w³adze gminy zapewnia³y mieszkania s³u¿bowe w utworzonym Domu Nauczyciela.
Uczniowie objêci byli akcj¹ do¿ywiania - codziennie szklanka mleka lub kakao oraz
bu³ka. Szko³a obejmowa³a edukacj¹ równie¿ uczniów z klas V - VII z Kosarzyna i
£omów. Do szko³y w Niemaszchleba uczêszcza³y dzieci z Chojnów (wieœ nale¿¹ca do
gminy Wê¿yska). Wychowaniem przedszkolnym w Niemaszchleba zajê³a siê Jadwiga
Borysionek. Jako pionierka wyró¿nia³a siê w œrodowisku swoj¹ postaw¹ i
pracowitoœci¹, dziœ zapomnian¹. To Ona otworzy³a pierwsze we wsi przedszkole,
którym kierowa³a do 1951 roku. Pani Jadwiga zosta³a powo³ana przez Wydzia³ Oœwiaty
w Gubinie na stanowisko kierownika miejskiego Przedszkola nr 2 w Gubinie. Funkcje
tê pe³ni³a przez 23 lata, do odejœcia na emeryturê.
Od 1946 roku do otwarcia we wsi Oœrodka Zdrowia uczniowie jak i mieszkañcy objêci
byli opiek¹ lekarsk¹ przez doktora Kunickiego, który rowerem doje¿d¿a³ z Gubina.
Po II wojnie œwiatowej w Niemaszchleba tworzy³a siê nowa spo³ecznoœæ z
przybyszów z ró¿nych stron Polski, g³ównie obejmowa³a dwie grupy ludnoœci:
osadnicy z wielkopolski i kresów wschodnich. Osiedleñcy ró¿nili siê sposobami
gospodarowania, przyzwyczajeniami, wys³awiania siê i regionalnymi tradycjami.
Mimo pewnych ró¿nic spo³ecznoœæ Niemaszchleba szybko siê scala³a. Przyczyn¹
by³o wspólne gospodarowanie, walka z obowi¹zkowymi dostawami, rozwi¹zywanie
ró¿nych problemów, wspólna przynale¿noœæ narodowa i wyznanie religii katolickiej
(wœród mieszkañców jedna rodzina wyznania œwiadków Jehowy). Du¿¹ rolê w
integracji pe³ni³a szko³a (lekcje, zajêcia pozalekcyjne), zawieranie ma³¿eñstw i
od 1948 roku m³odzie¿owa organizacja paramilitarna S³u¿ba Polsce (SP) rozwi¹zana w 1955 roku. SP skupia³a obowi¹zkowo m³odzie¿ niemaszchlebowsk¹,
która uczestniczy³a w szkoleniach na temat budowania powojennej Polski. Podczas
æwiczeñ uczono ich pos³ugiwania siê broni¹ oraz techniki strzelania. M³odzie¿
zobowi¹zana by³a do uczestnictwa w ró¿nych pracach dorywczych na rzecz kraju,
najczêœciej przy pracach polowych i przy odgruzowywaniu ró¿nych miast w Polsce.
Miêdzy innymi dwukrotnie uczestniczy³ przy odgruzowaniu Warszawy i Katowic
Jan Grzegorek, inne osoby to Olga Wyskwarska, Hanna Szela (informacje
uzyskane z wywiadu). Do integracji spo³ecznej wsi i jej aktywizacji przyczynili
siê mieszkaj¹cy w Niemaszchleba wójtowie: Bronis³aw Pud³o i Czes³aw Mróz.
Pierwsi osadnicy - pionierzy Niemaszchleba to ludzie, którzy musieli w obcym
miejscu, w nowym systemie politycznym tworzyæ now¹ rzeczywistoœæ. To Oni
podjêli trud w tworzeniu od podstaw polskiej wsi Niemszchleba (Chlebowro).
Opracowanie na podstawie wspomnieñ dzieci pierwszych osadników
i publikacji Z. Traczyka "Ziemia Gubiñska 1939-1949".
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Julian Lewandowski

Lornetka

Okres letni sprawia, ¿e chêtniej decydujemy siê na choæby krótki spacer po
mieœcie, parku, lesie, polu czy ³¹ce. Czêœæ z nas wybierze siê zapewne na d³u¿sze
wycieczki, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Zdarzyæ siê mo¿e, ¿e podczas spaceru
czy podró¿y coœ nas zainteresuje, coœ czemu warto bli¿ej siê przyjrzeæ. Wszak ju¿
w staro¿ytnej Grecji Arystoteles pisa³ "Wszyscy ludzie z natury pragn¹ wiedzy".
Warto wiêc zaopatrzyæ siê w sprzêt optyczny pozwalaj¹cy przyjrzeæ siê obiektom,
które s¹ oddalone lub niedostêpne (krajobrazy, grupy ludzi, roœlin, zwierz¹t, tak¿e
szczegó³y architektonicznych budowli). Takim sprzêtem jest wszystkim znana
lornetka, bo dziêki jej mo¿liwoœci¹ optycznym, mo¿emy widzieæ w taki sposób,
jakbyœmy znajdowali siê wielokrotnie bli¿ej, ni¿ jest to realnie mo¿liwe.
W kraju dostêpne s¹ dwa podstawowe typy lornetek: 1- porropryzmatyczne
(³amane) i 2- z pryzmatem dachowym (proste). Pierwszy charakteryzuje siê
"³amanym" kszta³tem tubusa, zalet¹ tego uk³adu jest jaœniejszy i bardziej
kontrastowy obraz oraz silniejsze wra¿enie trójwymiarowoœci (ni¿ w lornetce typu
drugiego o podobnych parametrach), wad¹ s¹ wiêksze gabaryty (s¹ znacznie
szersze od pryzmatów dachowych). Drugi z pryzmatami w uk³adzie dachowym,
charakteryzuje siê ustawieniem obiektywów i okularów w jednej linii, dlatego
ma znacznie mniejsze wymiary ni¿ lornetka pierwszego typu, choæ o analogicznych
parametrach.
Lornetki w zale¿noœci od wariantu maj¹ swoiste oznakowanie np. 8x30, (10x40,
15x56). Wyjaœnijmy, co cyfry te oznaczaj¹. Pierwsza z nich 8x oznacza oœmiokrotne
przybli¿enie (powiêkszenie), druga liczba 30 oznacza œrednicê obiektywu w
milimetrach (obiektyw to ta czêœæ lornetki przez któr¹ wpada œwiat³o, a okular to
ta czêœæ do którego przyk³adamy oko). Obserwuj¹c jakiœ obiekt znajduj¹cy siê w
odleg³oœci 100 m przy powiêkszeniu "8", odniesiemy wra¿enie jakbyœmy
obserwowali go z odleg³oœci 12,5 m (100:8=12,5), a przy powiêkszeniu "10" z
odleg³oœci 10 m (100:10=10). Kilka s³ów dotycz¹cych œrednicy obiektywu, otó¿ im
wiêksza jest œrednica soczewki, tym wiêcej przez ni¹ wpada œwiat³a, a co za tym
idzie, uzyskujemy jaœniejszy obraz. Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e im wiêksza
jest œrednica soczewki, tym wiêkszy rozmiar lornetki i jej waga. Przy zakupie
lornetki na jeszcze jeden jej parametr trzeba zwróciæ uwagê - pole widzenia. Pole
widzenia to szerokoœæ obrazu widzianego przez lornetkê z odleg³oœci 1000 m. Np.
85/1000 m lub 124/1000 m, oznacza to, ¿e w pierwszym przypadku szerokoœæ
widzenia wynosi 85 m, a w drugim 124 m. Wielkoœæ pola widzenia zale¿y g³ównie
od powiêkszenia, im wiêksze powiêkszenie, tym mniejsze pole widzenia.
Jak¹ lornetkê wybraæ? Jeœli lornetka bêdzie u¿ywana regularnie bez wzglêdu
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Lornetka porropryzmatyczna (³amana).

Lornetka z pryzmatem dachowym (prosta).

na pogodê i porê roku, warto zdecydowaæ siê na model z solidnym i wodoodpornym
korpusem, pow³okami antyrefleksyjnymi (zapobiegaj¹ odbiciu œwiat³a), tak¿e
wielowarstwowymi pow³okami na granicy powietrze-szk³o (w³aœciwe
odwzorowanie kolorów). Z mojego ornitologicznego doœwiadczenia wynika, ¿e
najlepiej sprawdzaj¹ siê te o powiêkszeniu 8-10x, œrednicach obiektywu 40-50
mm i polu widzenia powy¿ej 100/1000m, a wiêc 8x42, 10x40-42, 10x50. Jednak¿e
lornetki o mniejszych lub wiêkszych parametrach równie¿ spe³niaj¹ swoje zadanie.
Myœliwi poluj¹cy wczesnym rankiem lub wieczorami wybieraj¹ lornetki
transmituj¹ce wiêcej œwiat³a (jaœniejsze), a wiêc o wiêkszej œrednicy obiektywu,
poniewa¿ pozwala im to na dobre rozpoznanie celu. Lornetkê o15 krotnym i
wiêkszym powiêkszeniu, bardzo trudno utrzymaæ w rêkach w bezruchu (du¿a
masa), wiêc mimo dobrych parametrów, drgania spowoduj¹ zamazanie obrazu,
dlatego najlepiej umieœciæ j¹ na statywie. Dla osoby odpoczywaj¹cej na dzia³ce,
spaceruj¹c¹ po parku, z pewnoœci¹ rolê swoj¹ spe³ni lornetka 8x30. Zreszt¹,
lornetka przyda siê ka¿demu, tak¿e temu, który tylko od czasu do czasu przebywa
w plenerze, ale ma chêæ, choæby przez okno swojego mieszkania albo samochodu,
przyjrzeæ siê jakimœ interesuj¹cym go detalom.
Koñcz¹c, dziêkujê Panu Tadeuszowi Buczkowi, jednemu z najlepszych
gubiñskich znawców lornetek, za doprowadzenie mojego czterdziestoletniego
"Zeissa" 10x40 do kwitn¹cego stanu.
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Poni¿ej publikujemy tekst gubinianki Hanny Biliñskiej-Stecyszyn. To
fragment znanej ju¿ niektórym z Pañstwa ksi¹¿ki wspomnieniowej
"Pelunia". Jednoczeœnie informujemy, ¿e niedawno - 26 maja br. - ukaza³a
siê kolejna ksi¹¿ka tej autorki - powieœæ pt. "Wbrew pozorom", wydana
przez Oficynê Wydawnicz¹ Silver.

Lubica

Lubsza w 2015 roku w okolicy ulicy D¹browskiego.

Jestem zodiakalnym Rakiem, pewnie dlatego zawsze kocha³am wodê. Rzekê
mojego dzieciñstwa wszyscy nazywaliœmy Lubic¹. Dopiero po latach dowiedzia³am
siê, ¿e prawid³owa nazwa to Lubsza. "Lubszy" jednak nigdy nie polubi³am, brzmia³a
w moich uszach obco i sucho. Co innego Lubica, tak bliska s³owu "lubiæ", od wczesnego
dzieciñstwa znana, oswojona, lubiana. Wprawdzie kiedyœ w audycji radiowej jeden
z moich podstawówkowych nauczycieli, pan Robowski, coœ o tym mówi³, ale chyba
nie s³ucha³am uwa¿nie, bo ju¿ wtedy wiedzia³abym, ¿e nazwa rzeki po raz pierwszy
wymieniona zosta³a w 1434 roku jako Lobischa, od ³u¿yckiego wyrazu "luby". Tak
czy siak, lubi³am mieszkaæ nad Lubic¹ vel Lubsz¹ i od tamtych czasów wiem, jakie
to szczêœcie mieæ dom nad wod¹, choæby nad najmarniejsz¹ stru¿k¹.
Lubica, moja dzieciêca mi³oœæ, moim rodzicom - poznaniance znad Warty i
warszawiakowi znad Wis³y - wydawa³a siê pewnie jakimœ przydomowym kana³em,
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rzeczu³k¹ zaledwie. I najpierw tyle¿ by³a wygodna, bo na przyk³ad mogli
bezpoœrednio z niej braæ wodê do podlewania ogródka, co i niebezpieczna - wszak
bawi³y siê nad ni¹ ma³e dzieci. Z pocz¹tku wiêc rodzice bardzo nas pilnowali.
Zabraniano nam wchodziæ pod most czy wdrapywaæ siê na porêcz na nim, a ju¿,
broñ Bo¿e, przechylaæ przez ni¹. Choæ po wyjœciu z domu wystarczy³o zrobiæ dos³ownie
kilkanaœcie kroków, by po krzywych kamiennych schodkach zejœæ do rzeki, najpierw
rodzice chodzili z nami nad Lubicê jak na pla¿ê - nie tu¿ przy domu, a na ogród,
który mieliœmy po drugiej stronie ulicy. Tam na nadrzecznej polance rozk³adano
koc i odbywa³o siê pla¿owanie, a dzieciom pozwalano wejœæ do wody tylko pod
nadzorem doros³ych.
Gdy byliœmy starsi, nadzór siê skoñczy³ i mogliœmy k¹paæ siê do woli. Lubica,
mimo ¿e z doœæ bystrym nurtem, to rzeka p³ytka i bezpieczna, przynajmniej ja tak
zapamiêta³am nasz przydomowy odcinek. Nie musieliœmy ju¿ maszerowaæ na kocyk,
wystarczy³o wybiec z domu i od razu wskoczyæ do wody. Potem d³ugo siê w niej
pluskaæ wraz z innymi dzieæmi z ulicy, wygrzewaæ na siêgaj¹cej ledwie do kostek
p³yciŸnie, a w g³êbszych miejscach nawet próbowaæ p³ywaæ. Zaœ po wyjœciu z wody
- pêdziæ najpierw do piwnicy, napiæ siê przechowywanego w ch³odzie podpiwku, a
stamt¹d na znajduj¹ce siê po drugiej stronie ulicy boisko, z ca³¹ band¹ dzieciaków
ze S³owackiego i Krasiñskiego pograæ w dwa ognie, zaœ po meczu znów lecieæ do
Lubicy - i tak w kó³ko. Ach, czy¿ mo¿na sobie wyobraziæ szczêœliwsze dzieciñstwo?
W 1958 roku Gubin nawiedzi³a powódŸ, zreszt¹ nie jedyna w dziejach miasta.
Bardzo przeze mnie zapamiêtana, choæ mia³am wtedy zaledwie piêæ lat. Gdy Lubica
szykowa³a siê do wylewu, staliœmy na moœcie, œledz¹c rozwój wydarzeñ. Doroœli i
dzieci, t³umnie oblegaliœmy porêcze mostu, patrz¹c na wodê, której poziom podnosi³
siê gwa³tem, dos³ownie w naszych oczach. Pelunia (moja mama) ba³a siê, ¿e wkrótce
dojœcie do domu bêdzie utrudnione, wiêc Bilinek (mój tato) na chodniku wiod¹cym
do drzwi poustawia³ ceg³y, po których dawa³o siê przejœæ such¹ stop¹, lecz wkrótce
i one znalaz³y siê pod wod¹. Potem ju¿ ca³e podwórko, ogród, ulica, most. I poœród
tego wielkiego rozlewiska - nasz dom. Zostaliœmy uwiêzieni. Na szczêœcie wojsko
przysz³o miastu na ratunek. ¯o³nierze podp³ywali ³odziami pod zalane budynki,
dziêki czemu mo¿na by³o na przyk³ad pop³yn¹æ po zakupy do wy¿ej po³o¿onych,
niezalanych czêœci Gubina - przejêta, obserwowa³am przez okno, jak Pelunia wsiada
do ³odzi. Gdy powódŸ ju¿ siê przewali³a i wody opad³y, okaza³o siê, ¿e budynek by³
zalany niemal po sufit w piwnicy, i Bilinek d³ugo potem te piwnice suszy³.
Lubica umia³a wiêc byæ groŸna, najczêœciej jednak stanowi³a atrakcjê. Choæ przy
naszym domu p³ytka, w innych miejscach bardziej nadawa³a siê do k¹pieli i p³ywania.
Znanym k¹pieliskiem by³ Szumi¹cy Mostek, ale mia³am do niego bardzo daleko,
czêœciej wiêc pluskaliœmy siê ko³o stawu Budy lub w pobli¿u szko³y, na skraju ³¹ki,
na któr¹ czasem mama wysy³a³a mnie po szczaw na zupê, bo rós³ tam szczególnie
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obficie. Rzeka mia³a w tym miejscu kilka odcinków z g³êbsz¹ wod¹ i wygodnym
wejœciem, a na drugim brzegu, jak to nad Lubic¹, ros³y wierzby p³acz¹ce, z bardzo
d³ugimi, zwisaj¹cymi nad wod¹ ga³êziami - jeœli siê cz³owiek dobrze rozpêdzi³, móg³
na takiej ga³êzi jak na linie przefrun¹æ z brzegu na brzeg. Bawili siê tak najchêtniej
ch³opcy, ale i ja kilka razy - z sukcesem! - spróbowa³am.
Najwczeœniejsz¹, jeœli chodzi o porê roku, k¹piel w Lubicy pamiêtam ze szczegó³ami.
Chodzi³am wtedy do czwartej klasy i zaraz po lekcjach z ca³¹ band¹ dzieciaków poszliœmy
na szczawiow¹ ³¹kê - w bardzo ciep³y wiosenny dzieñ, dok³adnie 12 maja. W tamtych
czasach panowa³ przes¹d, ¿e do wody mo¿na wchodziæ dopiero po 24 czerwca, bo wczeœniej
"jest nieogrzmiana", wiêc po powrocie do domu siê nie przyzna³am, gdzie by³am, a
mokre majtki schowa³am pod poduch¹ fotela w sto³owym. Potem o nich zapomnia³am
i któregoœ dnia, sprz¹taj¹c, Pelunia je odkry³a, ju¿ suche, ale z lekka zbutwia³e. Nie
pamiêtam, jak to siê skoñczy³o, pewnie coœ nak³ama³am, boj¹c siê kary. Ta poducha to
by³ przez pewien czas mój schowek, g³ównie ukrywa³am tam niezjedzone w szkole
kanapki, ¿eby mama nie marudzi³a, bo przecie¿ ¿ywnoœci nie wolno marnowaæ - gdy
potem spleœnia³e wyrzuca³am do œmieci, mia³am ju¿ mniejsze wyrzuty sumienia,
wmawiaj¹c sobie, ¿e zmarnowa³y siê same. Oj, ta pokrêtna dzieciêca filozofia.
Pelunia z dobrodziejstw rzeki prawie nie korzysta³a, nie mia³a czasu na takie
fanaberie. Owszem, niekiedy schodzi³a na podwórko odpocz¹æ, posiedzieæ trochê na
le¿aku, poopalaæ siê albo poczytaæ gazety, ale bardzo rzadko zdarza³o jej siê takie
pró¿nowanie. Któregoœ jednak dnia, ojciec i mój brat pojechali wtedy na ryby, wymyœli³a
powa¿niejsz¹ wyprawê nad wodê. Dok³adnie to pamiêtam: upalny dzieñ, niedziela,
po obiedzie i pozmywaniu naczyñ, czas odpoczynku. Zabra³yœmy koc, upieczone przez
mamê dro¿d¿owe ciasto, kompot w butelce, gazety i jakieœ ksi¹¿ki do czytania, jak na
prawdziwy piknik, choæ wtedy ¿adna z nas nie zna³a tego s³owa - i powêdrowa³yœmy
doœæ daleko w górê rzeki. A¿ za stawem Budy i drewnianym mostem znalaz³yœmy na
nadrzecznej ³¹ce miejsce, gdzie roz³o¿y³yœmy koc. Ja wtedy, czternasto- czy
piêtnastoletnia, wola³am wprawdzie towarzystwo kole¿anek, ale ta wycieczka nad
rzekê w ¿yciu zapracowanej Peluni stanowi³a coœ tak niezwyk³ego, ¿e i ja czu³am siê
nobilitowana nasz¹ babsk¹ wypraw¹.
Nikogo nie by³o w pobli¿u, tylko my dwie. Nie pamiêtam, o czym rozmawia³yœmy,
niewa¿ne. Sama atmosfera tego dnia siê liczy³a, rozgrzane powietrze czasu sianokosów,
zapach wody i przybrze¿nej miêty, wylegiwanie siê na kocu, czytanie. Kilkakrotnie
biega³am do rzeki, te¿ w tym miejscu doœæ p³ytkiej, potem suszy³am siê na s³oñcu.
Mama tylko zamoczy³a stopy - o! to ciekawe: nigdy, nawet gdy jeŸdziliœmy nad jezioro
do Kosarzyna, nie widzia³am jej p³ywaj¹cej. Pewnie nie umia³a p³ywaæ.
Pod wieczór siê och³odzi³o i Pelunia zarz¹dzi³a powrót do domu. Na kolacjê jedliœmy
ryby z³owione przez tatê…
Hanna Biliñska - Stecyszyn
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Zenon Pilarczyk

Rozwój przestrzenny Gubina
w XX wieku
Czêœæ VII - Budownictwo mieszkaniowe
Wstêp
Budownictwo mieszkaniowe stanowi podstawowy czynnik rozwoju
przestrzennego miast. Temat ten czêœciowo by³ poruszony w czêœci IV i V tego
cyklu. Wymaga jednak uzupe³nienia, zw³aszcza w koñcowym okresie omawianego
przedzia³u czasowego, i czêœciowo na prze³omie XX i XXI wieku. Wspomnieæ tu
trzeba o organizacji procesu budowlanego na przestrzeni tych lat. Warto tu
zaznaczyæ, ¿e w Polsce ponad po³owa mieszkañ pochodzi z okresu przed I wojn¹
œwiatow¹. By³y one w wiêkszoœci modernizowane i dostosowywane do
wspó³czesnych wymagañ. Nie dotyczy to miast, które dozna³y znacz¹cych zniszczeñ
wojennych tj. Warszawa i miasta - twierdze z koñcowej fazy II wojny œwiatowej.
Wœród tych miast znalaz³ siê niestety i Gubin. Po 1945 r. do 1968 r. obowi¹zywa³o
przedwojenne Prawo Budowlane. Po zmianach a¿ do 1989 r. decyzje w zakresie
inwestycji mieszkalnych i przemys³owych by³y decyzjami politycznymi.
Obowi¹zywa³o centralne planowanie i wszystkie zamierzenia inwestycyjne
wynika³y z tych planów. W³adza lokalna w tym zakresie nie odgrywa³a ¿adnego
znaczenia. Dopiero w tzw. "okresie gierkowskim" lokalny polityk partyjny móg³
na szczeblu wojewódzkim za³atwiæ inwestycjê dla swojego terenu. W zale¿noœci
od "si³y przebicia". Po przyjêciu inwestycji przez Komitet Wojewódzki PZPR trafia³a
ona do Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego. Przewodnicz¹cym tej
Komisji w latach 80-tych XX w. by³ dr Kapusta. Komisja ta bilansowa³a centralnie
przyznane œrodki i ostatecznie decydowa³a o rozpoczêciu inwestowania.
Opracowanie Za³o¿eñ Techniczno-Ekonomicznych inwestycji zleca³a Wojewódzkiej
Dyrekcji Inwestycji przy ul. Ptasiej 2 a w Zielonej Górze. ZTE by³y podstaw¹ do
zlecenia projektu dla któregoœ z pañstwowych biur projektowych. WDI by³a tzw.
inwestorem zastêpczym. Dla Gubina wiod¹cym inwestorem budownictwa
mieszkaniowego by³o wojsko. Potrzeby mieszkaniowe kadry wojskowej by³y
decyduj¹ce dla rozpoczêcia budowy w takich garnizonach jak Gubin czy Krosno
Odrzañskie. Zlokalizowane tu by³y sztaby dywizji i ich dowódcy okreœlali iloœæ
mieszkañ potrzebnych dla kadry. Obowi¹zywa³o has³o "obroñcy granic nie p³ac¹
za nic". By³a to, jakbyœmy dziœ okreœlili swoista "szybka œcie¿ka". Inwestorem
bezpoœrednim dla wojska by³ Wojskowy Rejonowy Zarz¹d KwaterunkowoBudowlany w Zielonej Górze. Utrzymaniem tj. konserwacj¹ i drobnymi remontami
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substancji mieszkaniowej zajmowa³a siê Garnizonowa Administracja Mieszkañ.
W mniejszym stopniu budowano te¿ dla Spó³dzielni Mieszkaniowych i Urzêdu
Miasta. Urzêdy miast zg³asza³y potrzebne mieszkania dla tzw. fachowców jak:
lekarze, in¿ynierowie, nauczyciele. W koñcowym okresie PRL-u rozwinê³o siê
budownictwo zak³adowe. Mog³y sobie na to pozwoliæ wiêksze zak³ady, które mia³y
rozbudowane s³u¿by inwestycyjne. W warunkach Gubina to by³y: LZPS "Carina",
ZPO "GOFLAN" i KZPM "KROMET". Jak wiemy z historii nad tym rozpêdzonym
frontem inwestycyjnym, w pewnym okresie, nikt ju¿ nie móg³ zapanowaæ.
Zw³aszcza, ¿e pojawi³o siê has³o "budowy drugiej Polski" i lokalni przywódcy
przeœcigali siê w pomys³ach na swoje inwestycje. W pewnym okresie w³adza
administracyjna tj. Wojewódzka Rada Narodowa dla ka¿dego wiêkszego miasta
ustanowi³a tzw. opiekuna w postaci dyrektora jednego z wydzia³ów. Gubin tu
mia³ szczêœcie, bo opiekunem naszego miasta zosta³ dyrektor Wydzia³u
Budownictwa in¿. Edward Mocek. Mia³o to bardzo wa¿ne znaczenie w czasie,
gdy brakowa³o materia³ów budowlanych i mocy przerobowych w
przedsiêbiorstwach wykonawczych. Dziêki temu w Gubinie (Komorowie) uda³o
siê zbudowaæ nowe ujêcie i stacjê uzdatniania wody z liniami przesy³owymi oraz
zbiornik wody pitnej o pojemnoœci. 2000 m? na Wzgórzach Gubiñskich. Wydajnoœæ
stacji uzdatniania osi¹gnê³a 14 400 m?/d ( w nastêpnych latach nieco spad³a).
By³a to wówczas jedna z wiêkszych inwestycji tego typu w województwie lubuskim.
Na budowê nowoczesnej oczyszczalni œcieków miasto musia³o poczekaæ do nowych
czasów, po prze³omie politycznym. Dziêki temu patronatowi zbudowano te¿

Widok z wie¿y fary gubiñskiej osiedla mieszkaniowego im. Emilii Plater. Marzec 2004
r. (fot. autor).
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kot³owniê rejonow¹ przy ul. Tobruk o wydajnoœci 17, 50 G cal/h oraz 265 mieszkañ
na terenie osiedla mieszkaniowego im. E. Plater (I-III etap).
W czerwcu 1990 r. Rada Miasta w Gubinie powo³a³a komisjê inwentaryzacyjn¹
do przyjêcia mienia komunalnego. W sk³ad Komisji wchodzili Ptak Zdzis³aw,
Zawadzki Jerzy, Bocheñski Dariusz i Winiszewski Józef (1*). Dotychczas wszystkie
nieruchomoœci w mieœcie stanowi³y w³asnoœæ Skarbu Pañstwa. Przypomnijmy,
¿e w okresie PRL posiadanie przez rodzinê wiêcej jak jednego mieszkania by³o
karalne. Posiadanie dzia³ki budowlanej uniemo¿liwia³o otrzymanie mieszkania.
Otrzymuj¹c mieszkanie spó³dzielcze czy miejskie obowi¹zkowo nale¿a³o pod groŸb¹
odpowiedzialnoœci karnej z³o¿yæ oœwiadczenie, ¿e nie posiada siê innego
mieszkania ( gdzieœ w Polsce, czy na œwiecie).¯aden "bonzo" partyjny nie móg³
posiadaæ kilka nieruchomoœci, oznacza³o to œmieræ polityczn¹."Kamienicznik" w
tamtym czasie by³ wrogiem "przoduj¹cego ustroju". Podobnie, obowi¹zywa³o
wówczas stuprocentowe zatrudnienie. Za pozostawanie bez pracy grozi³o
postêpowanie przed Kolegium ds. Wykroczeñ. By³y to podstawy doktryny
socjalistycznej. Gubin od 1974 r. mia³ sporz¹dzon¹, na podstawie map
poniemieckich, mapy ewidencyjne nieruchomoœci, gruntów i budynków. Zosta³y
one uzupe³nione i zaktualizowane. Jeden z ówczesnych radnych poleci³ spaliæ "te
niemieckie mapy". Na szczêœcie polecenia nie wykonano i do dziœ stanowi¹ one
cenny materia³ w archiwum, z którego mo¿na uzyskaæ znacz¹ce informacje o
terenie. Uchwalona przez Sejm ustawa z 8 marca 1990r. o Samorz¹dzie
Terytorialnym okreœla³a gminê, jako wspólnotê mieszkañców wraz z jej terytorium.
Podstaw¹ dzia³alnoœci gminy jest jej statut. Gmina dysponowaæ bêdzie w³asnym
maj¹tkiem, tzn. mieniem komunalnym. Spis tego mienia sporz¹dzili na podstawie
obowi¹zuj¹cej ustawy urzêdnicy, podpisa³a komisja inwentaryzacyjna a Wojewoda
przekaza³ mienie gminie. W zasobach gminy znalaz³y siê zdekapitalizowane
mieszkania administrowane wówczas przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej. ¯adna gmina nie by³a w stanie poradziæ sobie z
tak¹ iloœci¹ zaniedbanych mieszkañ. Ratunkiem by³a sprzeda¿ tych mieszkañ
na rzecz najemców. Bud¿et Gminy zyskiwa³ dodatkowe œrodki i pozbywa³ siê
tego zdekapitalizowanego mienia. Nie wszystkich mieszkañców by³o staæ na zakup
mieszkania. Stosowano du¿e bonifikaty wynosz¹ce do 90 procent wartoœci
mieszkania. Zale¿a³o to od d³ugoœci trwania najmu. By obs³u¿yæ te transakcje
konieczny by³ nowy zawód "rzeczoznawca maj¹tkowy". Pojawi³y siê liczne kursy
i stowarzyszenia rzeczoznawców.
Sprzedane mieszkania z budynkami wymaga³y ustanowienia zarz¹dcy czêœci
wspólnych tj. fundamenty, klatki schodowe, dach i czêœci wspólne instalacji. Nowe
regulacje prawne tj. Ustawa o nieruchomoœciach na³o¿y³a obowi¹zek powo³ania

Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG 53

Wspólnoty Mieszkaniowej w przypadku
budynku posiadaj¹cego wiêcej jak 7
lokali mieszkalnych. Pojawi³ siê nowy
zawód: "zarz¹dca nieruchomoœci". Nowe
kwalifikacje nabywa³o siê na studiach
podyplomowych, w tym zakresie, po
zdaniu egzaminu pañstwowego.
Wspólnoty mieszkaniowe zobowi¹zane
by³y tworzyæ fundusz remontowy z
odpisu na czynsz. Wspólnota posiada
ograniczon¹ osobowoœæ prawn¹ i mo¿e
na potrzeby remontowe zaci¹gn¹æ kredyt
bankowy. Zmienia³o siê oblicze polskich
miast w tym równie¿ Gubina. Budynki
Mgr Zdzis³aw Ptak od 5 lipca 2002 r. (pocz¹tkowo ze wspólnikiem) profesjonalnie prowadzi
zyskiwa³y nowe, kolorowe elewacje.
Biuro Zarz¹dzania Nieruchomoœciami LOCUM w Remonty elewacji by³y po³¹czone z
Gubinie. (Fot. autora)
ocieplaniem œcian zewnêtrznych
budynków. Zmniejsza³o to koszty ich utrzymania ze wzglêdu na ni¿sze koszty
ogrzewania budynku. Termorenowacje budynków mieszkalnych by³y
dofinansowane z bud¿etu pañstwa. Bud¿et pokrywa³ koszty odsetek bankowych.
Po powstaniu Urzêdów Rejonowych, a nastêpnie Starostwa Powiatowego
administracja budowlana przesz³a z Urzêdu Miasta kolejno do tych jednostek
administracyjnych.
W okresie od marca 1998 r. do stycznia 2003 r. na mocy porozumienia miêdzy
Starost¹ Powiatowym w Kroœnie Odrzañskim a Burmistrzem Gubina przekazano
zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej do Urzêdu Miasta
w Gubinie. Dla miasta Gubina, zatrudniony w tym Urzêdzie naczelnik, wydawa³
pozwolenia na budowê z upowa¿nienia Starosty. Kolejna zmiana Ustawy Prawo
Budowlane zabroni³a delegowania tych uprawnieñ.
Budownictwo wielorodzinne
Poza terenem w centrum miasta, budownictwo wielorodzinne realizowano w
zabudowie rozproszonej, wykorzystuj¹c istniej¹ce uzbrojenie terenu. Przy ul.
Piastowskiej 32 w 1978 r. oddano do u¿ytku blok dla rodzin wojskowych. W tym
samym roku zrealizowano w tzw., "systemie patronackim" budynek przy ul.
Piastowskiej 34 dla pracowników LZPS "Carina". By otrzymaæ tam mieszkanie
nale¿a³o byæ cz³onkiem organizacji m³odzie¿owej i zagwarantowaæ w³asn¹ pracê,
zw³aszcza przy robotach wykoñczeniowych. W ten sposób ³agodzono wystêpuj¹cy
g³ód mieszkañ, zw³aszcza wœród m³odych rodzin. Zak³ad udziela³ pomocy w
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S³u¿by architektoniczne Starostwa Powiatowego w Kroœnie Odrzañskim (³¹cznie z
Delegatur¹ w Gubinie) - paŸdziernik 2014 r. Od lewej: Ma³gorzata Kulka, El¿bieta
Reiwer, Maciek Rosiak, Jolanta Kucharczyk, Monika Sobolewska, Krystyna Fleszar,
Bartek Wiœniewski, Paulina Walczak, Anna Banach, Stanis³aw Pichiewicz, Zenon
Pilarczyk - Naczelnik Wydzia³u Budownictwa, Ochrony Œrodowiska i Rolnictwa,
W³odzimierz Stachowiak - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

materiale i sprzêcie do robót wykoñczeniowych. W roku 1989 zak³ad ten planowa³
jeszcze budowê dla swoich pracowników budynku 30 rodzinnego na Os. E. Plater.
Ale zaczê³y byæ ju¿ widoczne symptomy kryzysu gospodarczego i budowy tej nie
rozpoczêto. Wszystkie nowe budynki posiada³y w³asne kot³ownie na wêgiel
kamienny. Znacznie to podnosi³o koszty ich utrzymania i pogarsza³o warunki
zdrowotne ze wzglêdu na zatrucie œrodowiska. W tym czasie œwiadomoœæ
ekologiczna spo³eczeñstwa by³a bardzo niska. W póŸniejszych latach pod³¹czono
je do kot³owni przy ul.Tobruk zamieniaj¹c istniej¹ce kot³ownie na lokalne
wymiennikownie ciep³a. G³ówny teren pod budownictwo wielorodzinne
przewidziano w górnej czêœci miasta na Osiedlu E. Plater. Lokalizacja ta
zapewnia³a lepsze warunki zdrowotne ze wzglêdu na przewietrzenie powierza
atmosferycznego. Tereny te ju¿ przed wojn¹ otrzyma³y tzw. kanalizacjê burzow¹.
Odprowadza³a ona wody opadowe do Lubszy i Nysy £u¿yckiej ( widoczne s¹ w
brzegach rzek klapy kanalizacyjne). Pierwszy blok spó³dzielczy Nr 1 na osiedlu
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oddano w 1979 r. dla Spó³dzielni Mieszkaniowej. Zamieszka³o w nim 30 rodzin.
W III kw. 1988 r. przeprowadzono ogólnokrajow¹ akcjê przegl¹du gruntów
nadaj¹cych siê pod zabudowê jednorodzinn¹ i wielorodzinn¹. Wynika³o z niej, ¿e
w Gubinie pod zabudowê wielorodzinn¹ jest 13.38 ha gruntów. Budynki
wielorodzinne przewidziano do lokalizacji na Osiedlu E. Plater i przy ul Pu³askiego.
W latach 1986 - 1990 (ostatni plan spo³eczno gospodarczy w PRL) zrealizowano
nastêpuj¹ce mieszkania:
- 205 mieszkañ dla WRZKB Zielona Góra (wojsko) - Os. E. Plater,
- 180 mieszkañ dla Spó³dzielni Mieszkaniowej - Os. E. Plater,
- 32 mieszkania dla Zak³adów Metalowych "Kromet" - ul. Wojska Polskiego,
- 30 mieszkañ Urz¹d Miasta z udzia³em WUSW (milicja) - ul. Pu³askiego,
- 30 mieszkañ LZPS “Carina" - Pu³askiego.
W omawianym czasie wykonano remonty gruntowne w 26 kamienicach. W

Liczba mieszkañ zbudowanych w Gubinie z podzia³em na rodzaje budownictwa i
inwestorów w latach 1995- 2019. (2*)

ka¿dym z 146 mieszkañ znajduj¹cych siê w tych budynkach wykonano ³azienki
z ogrzewaniem ciep³ej wody na gaz. Niestety w tym okresie miasto nie mia³o
dostatecznego zaopatrzenia w gaz ziemny i nie wydawano zgody na ogrzewanie
mieszkañ gazem. Linia dosy³owa z Niemiec, podwieszona do mostu granicznego,
ze wzglêdu na bezpieczeñstwo nie by³a w stanie zapewniæ ogrzewania ca³ych
mieszkañ. Zezwalano tylko na pod³¹czenie kuchenki gazowej i junkersa w ³azience.
Dopiero po 1990 r. wykonano nowe zasilanie. Przeci¹gniêto metod¹ bezwykopow¹
rurê gazow¹ pod Nys¹ £u¿yck¹ w okolicy Sêkowic. Sieæ rozprowadzono po
wschodniej stronie pasa drogi wojewódzkiej nr 285.
Analiza wykresu wykazuje, ¿e w Gubinie buduje siê mieszkania o znacznie
wiêkszej powierzchni u¿ytkowej w porównaniu z województwem lubuskim i ca³ym
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Powierzchnia mieszkañ oddanych do u¿ytku w Gubinie w latach 1995 - 2019 (2*)

krajem. Œwiadczy to o zamo¿noœci inwestorów i wiêkszych wymaganiach
u¿ytkowych stawianych lokalom mieszkalnym. To samo Ÿród³o podaje, ¿e w
Gubinie liczba mieszkañców z wy¿szym wykszta³ceniem jest mniejsza od œredniej
wojewódzkiej i krajowej. Nasza m³odzie¿ siê kszta³ci, lecz w ma³ych miastach nie
ma dla niej pracy. Du¿e miasta (metropolie) przyci¹gaj¹ najzdolniejsz¹ m³odzie¿
z mniejszych oœrodków.
Budownictwo jednorodzinne
Budownictwo jednorodzinne w pocz¹tkowym okresie PRL ze wzglêdów
ideologicznych nie by³o wspierane przez
pañstwo. Prawie æwieræ wieku minê³o,
gdy w³adza pod wp³ywem "g³odu
mieszkaniowego" zmieni³a nastawienie
do tej formy budownictwa. "System
radziecki" dopuszcza³ prawo obywateli
do posiadania "daczy" (domku na
ogródkach
dzia³kowych).
W
pocz¹tkowym okresie doktryna
przewidywa³a, ¿e nie bêdzie siê
produkowaæ samochodów osobowych i
obywatele radzieccy bêd¹ jeŸdziæ
Dyskusja problemowa w Urzêdzie Miasta
Gubina nad planem zagospodarowania
przestrzennego "Osiedla ¯wirki i Wigury".
Od lewej: El¿bieta Tomczyszn (pracownik
UM w Gubinie, Kazimierz Pi³at ( kierownik
gazowni w Gubinie), Antoni Piekarz (autor
planu). Maj 1991 r.
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autobusami. ¯ycie zweryfikowa³o te absurdalne idee. Opisany powy¿ej przegl¹d
terenów budowlanych wykaza³, ¿e pod budownictwo jednorodzinne rezerwa
terenowa wynosi 27.57 ha.W³adze pañstwowe zachêca³y zak³ady pracy do pomocy
swoim pracownikom w budowie domów jednorodzinnych. W ten sposób zbudowano
przy ul. Kresowej zespó³ domów dla pracowników LZPS "Carina" wg projektu
arch. Henryka Dziadkowskiego. Przy ul. Gen. Pu³askiego zbudowano szeregowe
domy dla pracowników ZPO "Goflan", dla którego projekt zagospodarowania
sporz¹dzi³ arch. Andrzej Stachowicz. W 1989 r. zatwierdzono plan szczegó³owy
zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych "KALISKA".
By³a to pierwsza po wojnie, zorganizowana budowa, osiedla domków
jednorodzinnych w Gubinie. Powierzchnia tego osiedla wynosi³a 17.92 ha. Wed³ug
stanu na 31.12.1989 r. w Gubinie w budowie by³o 191 domów jednorodzinnych
(3*). Budowa domu jednorodzinnego by³a œciœle okreœlona przez ówczesne przepisy
techniczno-budowlane i normatywy. Wielkoœæ dzia³ki budowlanej w zabudowie
wolnostoj¹cej wynosi³a 600 m·, w zabudowie bliŸniaczej 450 m? a w zabudowie
szeregowej 350 m?. Dzia³ki sprzedawano nie na w³asnoœæ, lecz na 99 lat. By³o to
tzw. "u¿ytkowanie wieczyste". Mo¿na by³o budowaæ tylko dom wg. projektu
typowego (gotowego). Przewa¿a³y domy z dachem p³askim, projekt W-02 a z
dachem stromym W-019. Okreœlona by³a maksymalna powierzchnia domu.
Wprowadzono termin "powierzchnia ca³kowita" po obrysie zewnêtrznym œcian.
Nie mog³a ona przekroczyæ 220 m ? dla wszystkich kondygnacji. By³y to
ograniczenia zwi¹zane z brakiem materia³ów budowlanych. Ka¿da gmina
dostawa³a kwartalny przydzia³ materia³ów na budownictwo. Buduj¹cy dostawa³
kartonow¹ ksi¹¿kê i co kwarta³ udawa³ siê do gminy po przydzia³ materia³ów.
Urzêdnik musia³ podzieliæ przyznan¹ pulê materia³ów. Nie obywa³o siê bez
nerwowych sytuacji, czasami k³ótni. Buduj¹cy by³ zobowi¹zany zbudowaæ dom w
ci¹gu 3 lat. Okreœla³a to umowa kredytowa z bankiem. A materia³ów na budowê
brakowa³o. Nawet, je¿eli inwestor mia³ œrodki finansowe to i tak bra³ kredyt.
Budowa bez kredytu by³a podejrzana. Wówczas pewna by³a kontrola Urzêdu
Skarbowego i tzw. "domiar". Spo³eczeñstwo radzi³o sobie z nie¿yciowymi
przepisami. Powszechnie zamurowywano okna albo zasypywano piwnice.
Wówczas powierzchnia piwnic nie liczy³a siê. Po odbiorze okna "wybijano" lub
zasypane piwnice odkopywano.
Obecnie budownictwo mieszkaniowe jest form¹ lokaty kapita³u. Jesteœmy w
miarê zamo¿nym spo³eczeñstwem. Postêpuje edukacja ekonomiczna. W Internecie
mamy du¿o poradników jak inwestowaæ. Podstawowe strategie ucz¹ jak zbudowaæ
"poduszkê finansow¹". Lokatê kapita³u pozwalaj¹ca spokojnie egzystowaæ w czasie
utraty pracy przez rok lub dwa. Osoby o wiêkszych zasobach finansowych buduj¹
"fortecê finansow¹", która pozwala spokojnie myœleæ o emeryturze. Strategie te
zak³adaj¹, ¿e po³owa oszczêdnoœci winna byæ ulokowana w mieszkaniach na
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wynajem. Oko³o 40 procent winno byæ ulokowane w spó³kach gie³dowych
zajmuj¹cych siê nowoczesnymi technologiami. Pozosta³a czêœæ zasobów winna
byæ ulokowana w z³ocie. W ten sposób doczekaliœmy siê czasów, ¿e mieszkanie
jest dobr¹ lokat¹ kapita³u. Kupno mieszkania na wynajem jest powszechn¹ form¹
inwestowania. Tendencja ta mo¿e siê utrzymaæ do 10 lat. Krytycy inwestowania
w "beton" zauwa¿aj¹, ¿e ta "bañka" mo¿e pêkn¹æ na wskutek ujemnego wzrostu
demograficznego. Sytuacjê mo¿e pogorszyæ budowa tanich mieszkañ na wynajem
przez samorz¹dy w ramach przyznanych œrodków przez Uniê Europejsk¹ na
odbudowê gospodarki po covidzie. W roku 1995 w Gubinie by³o 5115 mieszkañ, a
w roku 2018 ju¿ 6292 mieszkania. A liczba ludnoœci w mieœcie spad³a. Obecnie
ok. 65 proc. mieszkañ jest budowanych przez ludnoœæ lub firmy deweloperskie na
sprzeda¿. Pozosta³e 35 proc. jest budowanych na wynajem. Z wynajmu "¿yj¹"
deweloperzy jak i przedsiêbiorstwa budowlane. Œrednia wielkoœæ mieszkania w
Gubinie wynosi 109.30 m 2 , jest to zdecydowanie wiêcej jak œrednia powierzchnia
mieszkania w kraju. Wyposa¿enie mieszkañ te¿ jest znacznie lepsze od œredniej
krajowej. Wodoci¹g posiada 99.75 % mieszkañ, 80, 13 proc. posiada ogrzewanie
centralne, a 93, 87 proc. ³azienkê. W powiecie kroœnieñskim miast Gubin
zdecydowanie przoduje w budownictwie mieszkañ. Jedn¹ z przyczyn tego zjawiska
jest budowa mieszkañ przy granicy przez naszych rodaków pracuj¹cych w
Niemczech. Na emeryturze chc¹ mieszkaæ w tañszej Polsce. Niestety sytuacja w
Guben jest tragiczna. Prognozy przewiduj¹, ¿e do 2030 r. rozebranych tam zostanie
2350 mieszkañ.
Dzia³alnoœæ samorz¹du zawodowego
Jak zaznaczyliœmy w poprzednich odcinkach na podstawie Ustawy z 15.XII.2000
r "o samorz¹dach zawodowych architektów oraz in¿ynierów budownictwa"
powo³ano Polsk¹ Izbê In¿ynierów Budownictwa. Okrêgowe Izby powsta³y we
wszystkich województwach. Obecnie trudno wyobraziæ sobie dzia³alnoœæ tej bran¿y
bez samorz¹du zawodowego. Ka¿dy cz³onek Izby ma swoje konto w Internecie.
Oprócz rejestracji i szkoleñ ma dostêp do biblioteki norm technicznych i serwisu
"BISTYP". Prowadzone s¹ szkolenia online z mo¿liwoœci¹ ods³uchania w dowolnym
czasie. Od lutego 2004 r. ukazuje siê miesiêcznik "IN¯YNIER BUDOWNICTWA"
w wersji papierowej w nak³adzie ponad 100 tys. egzemplarzy. Dla cz³onków
dostêpna jest te¿ wersja cyfrowa. Izba ma swoje organy tj. Komisjê Kwalifikacyjn¹,
Okrêgowy S¹d Dyscyplinarny i Okrêgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej
( organ ten pe³ni funkcjê prokuratora w naszym zawodzie). Organy te rozpatruj¹
skargi obywateli i inwestorów oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego
niezadowolonych z pracy osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie.
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Gubiñscy cz³onkowie PIIB na wycieczce technicznej w Poczdamie, zwiedzaj¹ odbudowê
pa³acu cesarskiego. Od lewej: Antoni Soko³owski, S³awek Wo³oszyñski, Zdzis³aw Ptak,
Wies³aw Fiszer, Zenon Pilarczyk. Poczdam 1 wrzeœnia 2012 r.

Wa¿n¹ rolê w ¿yciu bran¿owym jest integracja œrodowiska zawodowego. PIIB
organizuje dla swoich cz³onków: wycieczki techniczne, wyjazdy na targi
budownictwa "BUDMA" do Poznania oraz corocznie we wrzeœniu "Dzieñ
Budowlanych".
Za pracê spo³eczn¹ na rzecz œrodowiska zawodowego przyznawane s¹
odznaczenia dla aktywnych cz³onków. Srebrn¹ i z³ot¹ odznakê PIIB z naszego
terenu odznaczono dwie osoby. Autor niniejszego artyku³u otrzyma³ te odznaczenia
za pracê, jako cz³onek Lubuskiej Okrêgowej Rady PIIB przez cztery kadencje ( w
latach: 2002 - 2018). Antoni Soko³owski zosta³ odznaczony za pracê w Lubuskiej
Okrêgowej Komisji Rewizyjnej PIIB.
Czas pandemii odmieni³ ¿ycie codzienne wielu ludzi. Nast¹pi¹ zmiany takie
jak po wielkich wydarzeniach. Podobnie bêdzie w rozwoju miast. Na inwestycjach
w pomieszczenia biurowe jest "bañka". Pojawiaj¹ siê nowe zawody. Takim
zawodem jest youtuber. M³odzie¿ nie ogl¹da telewizji. Sami produkuj¹ i s³uchaj¹
w³asnych programów. W przestrzeni medialnej mo¿na znaleŸæ naprawdê
interesuj¹ce informacje. Nie wszyscy to jeszcze zrozumieli.
¯ród³a:
1* - BIULETYN INFORMACYJNY Samorz¹du Miasta Gubin Nr 1 - lipiec 1990 r.
2* - strona internetowa: www.polskawliczbach.pl/gubin
3* - Informacja o wykonaniu Miejskiego Planu Rocznego na 1989 r. -Urz¹d Miejski w Gubinie, styczeñ 1990 r.

60 Gubin i Okolice - Biuletyn SPZG

Tadeusz Lech

¯ytowañ. Historia i wspó³czesnoœæ
Jak pisze prof. dr hab. Grzegorz Domañski w IX wieku powstaje siatka grodów
w "Starym Kraju" sk³adaj¹ca siê z szeœciu obiektów. Gubin, Stargard, Starosiedle,
Polanowice, Luboszyce i Datyñ. Siódmy gród odkryto w ¯ytowaniu. Wszystkie
wspomniane grody nale¿a³y do plemienia S³upian (³ac. Selpoli). Przy koñcu X
wieku obszar ten zosta³ podbity przez monarchiê piastowsk¹. W ramach ksiêstw
œl¹skich pozostawa³ z krótkimi przerwami do pocz¹tku XIII wieku.
Jerzy Czabator w Biuletynie SPZG Nr 4 z 2016 roku informuje, ¿e pierwsza
wzmianka historyczna na temat wioski "Sythewin" pochodzi z roku 1303, gdy
Dietrich von Wettin, Landgraf Thuringi i Margraf £u¿yc nada³ prawa w³asnoœci
klasztorowi w Neuzelle. Wœród wiosek, które prawdopodobnie do roku 1268 by³y
w posiadaniu klasztoru wymienia siê wieœ "Sythewin".
W innym dokumencie miejscowoœæ zosta³a po raz pierwszy wymieniona w 1370
roku jako (niem. Sythewin , dolno³u¿ycki Žytowañ), Zabudowa, to typowa owalnica
o rzucie poziomym podobnym do wrzeciona. W œrodku wsi by³ plac owalny, na
którym mieœci³ siê staw, kuŸnia i zagrody. Zabudowa zwarta, szczytowa i
kalenicowa.
16 sierpnia 1554 roku urodzi³ siê tu Andreas von Blauen - radny cesarski,
gubernator i syndyk pañstwowy Niederlausitz (Dolne £u¿yce). Z wykszta³cenia
Andreas by³ prawnikiem. Pe³ni³ funkcjê wys³annika i zajmowa³ siê sprawami
prawnymi. W roku 1594 i 1595 z cesarzem i arcybiskupem podczas swoich
pobytów w Pradze wystêpowa³ w obronie klasztoru Neuzelle.
Von Blauen by³ zastawem na wsi Seitwann i Groß Drenzig z klasztoru Neuzelle
(od 1591 do1597 roku), a tak¿e Henzendorf, Ostendorf i Baro. W 1597 roku kaza³
zbudowaæ koœció³ protestancki w Seitwann. W 1598 roku Andreas von Blauen
zrezygnowa³ z urzêdu syndyka pañstwowego. Zmar³ 7 lutego 1602 roku w
Seitwann.
Od 1591 roku do koñca II wojny œwiatowej wieœ nosi³a nazwê Seitwann. W
latach 1280 r. do 1817 r. nale¿a³a do klasztoru w Neuzelle za³o¿onego 12
paŸdziernika 1268 roku przez margrabiego Miœni Henryka III. W tych latach
Seitwann by³ dawany pod zastaw rodzinie von Bomsdorf do XV wieku, w XVI
wieku rodzinom von Steinkeller, von Maxen, von Blauen i w XVII wieku ponownie
rodzinie von Bomsdorf.
W 1746 r. opat Martinus z Neuzelle poœwiêci³ w Seitwann katolicki koœció³
barokowy œw. Wawrzyñca z bogatym wnêtrzem. W koœciele by³y dwa dzwony:
jeden wiêkszy, drugi mniejszy.
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Foto 1. Koœció³ w Seitwann - fotografie z ró¿nych czasów.

Patronem zosta³ œwiêty Wawrzyniec. Duchowni ewangeliccy z Guben chcieli
uniemo¿liwiæ budowê koœcio³a, gdy¿ gminy wiejskie by³y oddalone od
ewangelickiego koœcio³a klasztornego w Guben. Dziêki wsparciu ksiêdza
Birnbauma z Neuzelle, otrzymanego od metropolity z Wroc³awia nie wstrzymano
budowy i w 1846 za³o¿ono gminê rzymsko - katolick¹.
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Porównanie po³o¿enia Koœcio³a i obiektów pa³acowo - folwarcznych ze wspó³czesn¹
map¹ Google - foto wy¿ej.
Zdjêcia wnêtrza koœcio³a i chrzcielnicy - poni¿ej.

W 1815 roku klasztor w Neuzelle zsekularyzowano (sekularyzacja - zespó³
dzia³añ zmierzaj¹cych do znacznego ograniczenia lub wrêcz ca³kowitego
wyeliminowania roli religii w spo³eczeñstwie) i zamieniono w fundacjê do celów
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koœcielnych, dobroczynnych oraz poœwiêconych wychowaniu publicznemu).
Klasztorne wsie, w tym Seitwann i Groß Drenzig, zosta³y zagospodarowane jako
pruska domena pañstwowa i las pañstwowy. Jednak do funduszu klasztornego
nale¿a³y przychody, które zniesiono dopiero po 1945 r. W 1856 r. folwarki Seitwann,
Groß Drenzig Drzeñ i Borack posiada³y ³¹cznie 2979 morgów pól, ³¹k i lasów.
W roku 1945 Niemcy w obliczu zbli¿aj¹cej siê Armii Radzieckiej do Seitwann
postanowili zniszczyæ ten piêkny koœció³, ¿eby nie sta³ siê dobrym punktem
orientacyjnym.
Je¿eli Drogi Czytelniku chcesz wiedzieæ wiêcej o koœciele zapraszam do
przeczytania artyku³u Jerzego Czabatra w Biuletynie SPZG Nr 4 z 2016 r. str. 51
gdzie autor skorzysta³ z artyku³u Winfrieda Toplera w "Gubener Heimatkalendar"
oraz dokumentów z archiwum w Poczdamie i DreŸnie.
W 1817 r. Seitwann powraca do maj¹tku Neuzelle.
2 czerwca 1881 roku w Seitwann urodzi³ siê Bruno Zeschke. Ojciec jego by³
rolnikiem. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej w Seitwann odby³ praktykê jako
murarz. Uczy³ siê te¿ w szkole rysunku w Guben. Od 1902 do 1904 Zeschke
s³u¿y³ w 12 Pu³ku Piechoty we Frankfurcie nad Odr¹. Po wojsku pracowa³ jako
brygadzista murarski. Jako jedyny syn przej¹³ ma³e gospodarstwo rodziców i
rozbudowa³ je. Za³o¿y³ tak¿e Landbund (konfederacja ziemska) powiatu Guben,
którego by³ cz³onkiem, a tak¿e zarz¹d Brandenburg Landbund. Od sierpnia 1914
Zeschke bra³ udzia³ w I wojnie œwiatowej z 52 Pu³kiem Piechoty do 1917 roku .W
1919 r. Zeschke wst¹pi³ do niemieckiej Partii Ludowej (DVP), do której zosta³
wybrany w wyborach do Reichstagu w czerwcu 1920 roku jako kandydat z okrêgu
wyborczego nr 5 (Frankfurt nad Odr¹). Zeschke w szczególnoœci reprezentowa³
interesy rolnictwa w parlamencie. Ponad to by³ delegatem okrêgowym i cz³onkiem
komitetu powiatowego, szefem gabinetu i cz³onkiem sejmiku wojewódzkiego .
Zmar³ 16 kwietnia 1967 w Groß Breesen.
Na pocz¹tku XIX wieku sta³ nad Nys¹ domek przewoŸników w Lõschkrug. ( po
roku 1945 - Orchowiec). PóŸniej powsta³y dwa nastêpne gospodarstwa. W roku
1895 mieszka³y tu 33 osoby. Po wojnie stacjonuj¹cy w ¯ytowaniu wopiœci nakazali
rozebraæ wszystkie budynki.
Dziœ w tym miejscu mo¿na zobaczyæ tylko trochê gruzu i stare œliwy wêgierki.
W roku 1898 zosta³ zbudowany drewniany most pomiêdzy Seitwann, a Coschen
przez ¿o³nierzy 1 Grenadier Regiment Küstrin (Kostrzyñ). Informacjê t¹ przekaza³
dla grupy regionalnej Gubener Heimatbund w 2012 roku 92. letni pan Ernst
Koschke.
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Po³o¿enie osady Lõschkrug - Orchowiec.

Most z czasu przebudowy w 1937 roku lub budowy.

Mieszkañcy korzystali z niego pieszo, rowerem, doro¿k¹ i lekkimi pojazdami.
By³ bardzo szeroki, ale niezbyt stabilny dla du¿ych obci¹¿eñ.
W 1937 roku 99 - metrowy most zosta³ odnowiony. Podczas wycofywania siê
wojsk niemieckich w 1945 roku most zosta³ podlany benzyn¹ i podpalony. Przez
69 lat w tym miejscu przy niskim stanie Nysy £u¿yckiej mo¿na by³o ogl¹daæ
tylko pale wystaj¹ce z wody.
W roku 1895 mieszka³o tu 166 osób, a powierzchnia wsi wynosi³a 4,86 km2
W roku 1910 mieszka³y tu 182 osoby. W 1925 - 244, w 1933 - 235 osób, w 1939
- 229, w 1933 - 229, w 1939 - 229 . We wsi istnia³ zespó³ pa³acowo - folwarczny z
tartakiem. W 1928 roku folwark sprzedano. W roku 1931 obszar wsi wynosi³
10.178 km 2.

Foto 6. Plan wsi z zabudowaniami i nazwiskami w³aœcicieli
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Wspó³czesnoœæ

Wieœ ¯ytowañ po³o¿ona jest 6 km na pó³noc od Gubina w dolinie Nysy £u¿yckiej
na skrzy¿owaniu dróg ³¹cz¹cych Gubin z Kosarzynem oraz granic¹ pañstwa i z
drog¹ wojewódzk¹ nr 138 w Wa³owicach. Za wsi¹ w kierunku Kosarzyna zaczyna
siê Krzeœiñski Park Krajobrazowy.

Widok wsi jad¹c od Kosarzyna - fotografia wspó³czesna.

Wieœ ¯ytowañ nale¿a³a w latach 1945 - 1976 roku do Gminy Wa³owice. 9 grudnia
1947 roku (Monitor Polski nr 14 poz. 55 z 1948 roku ustalono urzêdow¹ nazwê
wsi ¯ytowañ. W czasie dzia³añ wojennych wieœ zosta³a zniszczona w 25%. Po
zakoñczeniu II wojny œwiatowej od 28 maja do 12 czerwca 1945 roku granica
by³a ochraniana przez 32 Pu³k Piechoty 8 Dywizji Piechoty. Pomiêdzy ¯ytowaniem,
a Kosarzynem znajdowa³ siê od 12 czerwca do 25 wrzeœnia posterunek graniczny
6 kompanii piechoty 38 Pu³ku Piechoty 11 Dywizji Piechoty. W ¯ytowaniu
stacjonowa³ sztab 1 batalionu 15 Pu³ku Piechoty 5 Dywizji Piechoty.
Po powstaniu w 1945 roku Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP) w ¯ytowaniu w
ramach 22 Oddzia³u WOP zostaje zorganizowana 34 stra¿nica, której
komendantami byli chor. Kurowski i ppor. Leon Gruza. W 2002 roku, po ró¿nych
reorganizacjach, stra¿nica ¯ytowañ wesz³a w sk³ad GPK Gubin.
Wed³ug opisu miejscowoœci z 1947 roku wiadomo jest, ¿e w celu utworzenia
wiêkszej liczby gospodarstw pe³norolnych rozparcelowano maj¹tek w posiadaniu,
którego by³o 112 ha ziemi. W ten sposób powsta³o 19 gospodarstw pe³norolnych o
obszarze 9 - 14 ha, dwa rzemieœlnicze o obszarze 3 ha, jedno robotniczo - us³ugowe
1 ha, piêæ robotniczo-leœnych od 2 do 3 ha.
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W grudniu 1947 roku zawarto porozumienie pomiêdzy Nadleœnictwem
Niemaszchleba, w którym ustalono granice uroczyska.
W grudniu 1948 roku powsta³o ko³o ZSL w liczbie 10 cz³onków, którego prezesem
zosta³ pan Kazimierz Marek.
W roku 1950 zosta³a utworzona w ¯ytowaniu rolnicza spó³dzielnia produkcyjna.
Mieszkañcy niechêtnie przystêpowali do tego tworu. Ci co siê opierali byli
szykanowani przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa
Publicznego.
W 1952 roku mieszka³o tu 148 osób na 30 gospodarstwach. Wœród tych
mieszkañców swoich informatorów posiada³ WOP.
W 1957 roku rozwi¹zano spó³dzielniê
"Nysa". W roku 1960 Pañstwowy
Instytut Geologiczny przeprowadzi³
wiercenia na terenie wsi ¯ytowañ na
g³êbokoœci 206,5 m w poszukiwaniu z³ó¿
wêgla brunatnego. W latach 1975-1998
miejscowoœæ administracyjnie nale¿a³a
Piecz¹tka Rolniczego Zespo³u
Spó³dzielczego " Nysa"
do województwa zielonogórskiego. W
1975 roku by³ we wsi oœrodek rolniczy.
W 1988 roku mieszka³o we wsi 151 osób, a w 1999 roku 123 osoby. W 1993
ponownie wykonano wiercenia dla z³o¿a Gubin - Zasieki - Brody. W 1998 roku
wybudowano sieæ wodoci¹gow¹ Drzeñsk Wielki - ¯ytowañ.
21 listopada 2000 roku zawarto umowê miêdzy Rz¹dem Republiki Federalnej
Niemiec, a Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej o budowie i utrzymaniu granicznych
obiektów mostowych w Republice Federalnej Niemiec.
By³ to wspólny niemiecko - polski projekt powiatów Odra - Spree (Niemcy) i
Kroœnieñskiego (Polska) w zakresie odbudowy zniszczonego po II Wojnie Œwiatowej
mostu przez Nysê £u¿yck¹ pomiêdzy miejscowoœciami Coschen w powiecie Oder
Spree i ¯ytowañ w powiecie Kroœnieñskim.
W 2004 roku przygotowano plan wspólnego projektu budowy mostu.
Wspó³finansowanie przedsiêwziêcia odby³o siê przy udziale œrodków europejskich
w ramach Programu Operacyjnego Wspó³pracy Transgranicznej Polska.
(Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013. Realizacja tego zadania
przewidziana by³a na lata 2013 - 2014.
W za³o¿eniach nowy most ma s³u¿yæ do rozwoju ¿ycia spo³eczno - gospodarczego
oraz ruchu turystycznego regionu wschodniej i zachodniej drogi rowerowej oraz
szlaku wêdrownego.
W paŸdzierniku 2010 roku obiekty po by³ej stra¿nicy (przed wojn¹ zabudowania
pa³acowo-folwarczne) zosta³y wystawione na sprzeda¿ przez Oddzia³ Terenowy
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FPa³ac w Seitwan.

Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wielkopolskim za 340.000 z³.
Dzisiaj na terenie zabudowañ pa³acowo folwarcznych dzia³a firma
"GEOBUD Sp.z o.o., która zajmuje siê wydobyciem i sprzeda¿¹ piasku do
betonów, na nasypy i podsypkii oraz produkcj¹ galanterii betonowej.
6.10.2011 o godz. 13.00 odby³a siê uroczystoœæ otwarcia drogi powiatowej
nr 1153F ³¹cz¹cej ¯ytowañ z Kosarzynem. Po wojnie droga ³¹cz¹ca ¯ytowañ z
Kosarzynem by³a drog¹ gruntow¹, piaszczyst¹. W 1959 roku ojciec autora
jecha³ s³u¿bowo willsem do Kosarzyna i zabra³ mnie ze sob¹. Pamiêtam, ¿e
auto zakopa³o siê w tych piaskach. Wyci¹gnê³y go gospodarskie konie.
W 2013 roku mieszka³o w ¯ytowaniu 117 osób.
W roku 2013 rozpoczêto budowê mostu. Do tego czasu wykonano
infrastrukturê drogow¹ wraz ze œcie¿k¹ rowerow¹.
Od 3 listopada 2014 roku mieszkañcy polsko-niemieckiego pogranicza mogli
przekraczaæ granicê po nowym moœcie. W ten sposób po 69 latach od

Zdjêcie mostu z wody.
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zniszczenia drewnianego mostu znowu miejscowoœci Coschen i ¯ytowañ zosta³y
po³¹czone.
Wygl¹d mostu w pierwszym rzêdzie kszta³tuj¹ obie podpory i system dwóch
przêse³ stalowych w formie fali ³u¿yckiej (para du¿ych i ma³ych ³uków),
odzwierciedla ci¹g³e zrastanie siê obu regionów i ich mieszkañców.
Przeprawa ma 101 m d³ugoœci i 14 m szerokoœci. W 30% znajduje siê na
obszarze Polski, a pozosta³a czêœæ jest na terytorium Niemiec. Ca³kowita
wartoœæ inwestycji to blisko 5,5mln euro, a unijne dofinansowanie 4,6 mln
euro. Po polskiej stronie, przy drodze prowadz¹cej do mostu, zaczê³y siê
pojawiaæ inwestycje.
Powsta³o Gospodarstwo Agroturystyczne " Agrolech"- reklamuj¹ce siê jako

Widok gospodarstwaagroturystycznego.

idealne miejsce na odpoczynek i obcowanie z przyrod¹. Zaprasza do
skorzystania z oferty domków wczasowych, pola biwakowego z zapleczem
sanitarnym, ³owiska karpia i ekologicznej uprawy warzyw.
Najstarsze firmy w ¯ytowaniu:
"Skup i sprzeda¿ runa leœnego, któr¹ do roku 2015 prowadzi³ Piotr Trzebny.
Od 2015 roku firm¹ kieruje pani Monika Trzebna (F. H. U. Monika Trzebna).
Przedsiêbiorstwo prywatne, specjalizuj¹ce siê w skupie, przetwórstwie i
handlu runem leœnym: grzybami i owocami jagodowymi. W okresie
grzybobrania mo¿na tam sprzedaæ zebrane w lesie grzyby, które s¹ sortowane,
suszone, a nastêpnie sprzedawane ró¿nym odbiorcom.
"Wolak Constructions" - zajmuje siê od 1973 roku ciesielstwem oraz
dekarstwem. Wykonuje konstrukcje drewniane, altany, carporty, zadaszenia,
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wiaty, gara¿e i pokrycia dachowe.
Jad¹c z ¯ytowania w kierunku Kosarzyna po prawej stronie drogi znajduje
siê u¿ytek ekologiczny "Szuwarek" o powierzchni 7,7 ha stopniowo zarastaj¹cy.
Ochronie podlega ekosystem z naturalnym zbiornikiem wodnym wraz z faun¹ i

Uroczysko "Szuwarek".

flor¹. Ochronê ustanowiono na podstawie Rozporz¹dzenia Nr 5 Wojewody
Lubuskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie uznania za u¿ytek ekologiczny
(Dz. Urz. Woj. Lubu. Nr 44, poz. 554).
Przed wojn¹ by³o tu jeziorko " Swieten See" - " Wielkie Œwiêto".
Po lewej stronie drogi znajduje siê ci¹g stawów hodowlanych.
Najbardziej znanym obiektem wœród stawów jest Gospodarstwo Ogrodniczo
Rolniczo-Agroturystyczne £owisko Ryb - Walczak Lucyna i Grzegorz czynne w
roku od 1 marca do 1 listopada oraz w okresie œwi¹tecznym. Mo¿na tu nocowaæ,
³owiæ ryby, skorzystaæ z wy¿ywienia, biesiadowaæ oraz zbieraæ grzyby w okolicznych
lasach.
Jak podaje Starosta Kroœnieñski Grzegorz Garczyñski do koñca maja 2021 ma
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byæ gotowa dokumentacja projektowo - techniczna dla zadania pn.: "Rozbudowa
drogi powiatowej 1154 F od skrzy¿owania z drog¹ 1153F w m. ¯ytowañ do
skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ nr 138".
Ta inwestycja jest w czêœci pewna. Mowa jest o drodze pomiêdzy ¯ytowaniem
i Jaromirowicami, która liczy prawie 7 kilometrów wraz ze œcie¿k¹ rowerow¹.
Gdy dokumentacja bêdzie gotowa Starostwo musi znaleŸæ dofinansowanie na
wykonanie remontu. Mo¿liwe, ¿e najpierw powstanie œcie¿ka rowerowa, a póŸniej
bêdzie remont drogi. Wszystko zale¿y od œrodków finansowych. Powiat
kroœnieñski liczy, ¿e remont tego odcinka drogi przyczyni siê do rozwoju
transgranicznej turystyki rowerowej przez most w Coschen ze œcie¿kami
rowerowymi na terenie Niemiec.
Pierwszym so³tysem wsi ¯ytowañ by³ - Józef Klucznik - 1946 r.
W roku 1951 - W³adys³aw Piasecki
W latach 1961-1963 - Sylwester Szudrowicz
W latach 1970 -1984 - Stanis³aw Urban
W latach 1984 -1990 - Edward Cieœlikiewicz
W latach 1990 - 2007 - Zbigniew Urban
Od roku 2007 do chwili obecnej so³tysem jest Kazimierz Nowicki.
Mieszkañcy ¯ytowania zajmuj¹ siê upraw¹ roli i wierzby energetycznej, hoduj¹
kury nioski i gêsi, pracuj¹ w gubiñskich firmach oraz po drugiej stronie granicy.
Zaopatruj¹ siê w podstawowe produkty w sklepie firmowym ABC, który prowadzi
so³tys. Po³¹czenie Coschen z ¯ytowaniem o¿ywi³o t¹ miejscowoœæ, o czym œwiadcz¹
wczeœniej wymienione firmy i nowo powsta³e domy we wsi.
Bibliografia:
Zygmunt Traczyk "Ziemia Gubiñska 1939-1949"
Biuletyn SPZG nr 4 grudzieñ 2012 str. 56 i 57
Biuletyn SPZG nr 4 grudzieñ 2016 r. str. 51
https://www.stadtbild-deutschland.org/forum/index.php?thread/8681-seitwann-polnisch%C5%BCytowa%C5%84/ o koœciele
https://de.linkfang.org/wiki/%C5%BBytowa%C5%84
https://www.meyersgaz.org/place/20097053
https://polska-org.pl/6608425,Zytowan,Kosciol_katolicki_dawny.html
https://classic.europeana.eu/portal/pl/record/08535/
local__default__B_3586_24.html?utm_source=new-website&utm_medium=button
https://www.bildindex.de/document/obj20678229#dcId=1611471435960&p=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Coschen
https://maerkischer-bote.de/tag/altes-guben/page/3
http://www.archiwumpz.iz.poznan.pl/Content/861/C_II_472-C_II_473BP-1950_9-10_73.pdf o owalnicy.
https://krosnoodrzanskie.naszemiasto.pl/w-przyszlym-roku-bedzie-kilka-remontow-najwiekszy-ulica/
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https://gazetalubuska.pl/z-zytowania-do-granicy-pojedziemy-nowa-droga/ar/10327344
https://gazetalubuska.pl/mamy-nowy-most-na-nysie-luzyckiej/ar/10193060
https://inzynieria.com/mosty/wiadomosci/39919,otwarto-most-graniczny-przez-nyse-luzycka
https://www.google.pl/search?q=agroturystyka
https://www.facebook.com/POWER-Tankstelle-1676201425746116/
https://www.facebook.com/guben1945gubin/photos/a.788424551262206/792231634214831
http://agroturystyka.lodr.pl/?p=125
https://krosnoodrzanskie.naszemiasto.pl/w-przyszlym-roku-bedzie-kilka-remontow-najwiekszy-ulica/
ar/c15-8037223
https://polska-org.pl/4425424,Zytowan.html zdjêci z opisem
https://docplayer.pl/15858587-Gmina-gubin-cykl-spotkan-informacyjnych-jesienia-powinna-bycgotowa-do-uzytku-darmowe-materialy-informacyjno-promocyjne.html
https://
krosnoodrzanskie.naszemiasto.pl/w-przyszlym-roku-bedzie-kilka-remontow-najwiekszy-ulica/ar/c158037223
https://www.facebook.com/FHU-Monika-Trzebna-871086089629439
https://www.facebook.com/Gubinskagmina/photos/a.198800794012286/213600595865639/
http://gminagubin.pl/region-gubinski-w-pradziejach-i-sredniowieczu.html

Guben przed laty ...

Dzisiejsza ulica Szkolna przed 1945 rokiem.
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A. Leda

Domy kultury (cd.)
Redakcja biuletynu "Gubin i okolice" otrzyma³a list od pani Marii Bartkowiak
w którym uzupe³nia ona listê kierowników MDK o nazwisko Miros³awy Rosin,
pe³ni¹c¹ tê funkcjê w latach 1971-1981. Nazwisko znane w Gubinie ale w
materia³ach o gubiñskich domach kultury, do jakich mia³em dostêp, nie figuruje.
Stefan Pilaczyñski sporz¹dzaj¹cy listê kierowników domów kultury równie¿ nie
spotka³ siê z tym nazwiskiem w kontekœcie MDK. Natomiast nazwisko to kojarzy³o
siê z w³aœcicielem piekarni przy ulicy Rydla, którego jak siê okaza³o by³a synow¹.
Miros³awa Rosin z wykszta³cenia pedagog, obecnie na emeryturze, mieszka z
mê¿em Henrykiem w ¯arach.
Analizuj¹c wspomnienia Wiktora Wawrzonka ustali³em, ¿e ostatnim
kierownikiem PDK w 1961 roku - krótko - by³a osoba o nieustalonym nazwisku,
a nie Tadeusz Mankiewicz, jak dotychczas s¹dzi³em.
Okres lat 1949-1957, 1972-1985 to bia³e plany w dzia³alnoœci domów kultury.
A przecie¿ przez te placówki przewinê³o siê dziesi¹tki pracowników na ró¿nych
stanowiskach - a czas nie jest znów tak odleg³y. Trudne, czasami niemo¿liwe jest
dzisiaj ustalenie jednoznacznie pewnym wydarzeñ, dat, nazwisk, itp. Doœwiadczy³
tego S. Pilaczyñski w trakcie ustalania listy kierowników, mimo, ¿e niektórzy z
by³ych kierowników ¿yj¹. Có¿ z tego, kiedy nie pamiêtaj¹ swoich poprzedników
ani nastêpców.
Zród³em wiêkszoœci informacji o gubiñskiej kulturze w latach 60. i 70. jest
publikacja w Zeszytach Lubuskich nr 11 z 1971 roku w opracowaniu Henryka
Dominiczaka o którym Czes³aw Osêkowski we wstêpnie do Zeszytów Lubuskich
nr. 22 z 1987 roku pisze m.in. tak: "I s¹ to do dzisiaj (zeszyty) podstawow¹
publikacj¹ o Gubinie", co odnoœnie domów kultury (PDK,MDK) do dzisiaj jest
aktualne. Jednak póŸniej czêsto zdarza³o siê, ¿e korzystaj¹cy z tego opracowania
pope³niali b³êdy merytoryczne, które powielane w innych opracowaniach gmatwa³y
rzeczywistoœæ. Nikt siê jednak tym nie przejmowa³, ani nikt tego nie prostowa³.
Dochodzi do wielu paradoksów m.in. takiego, ¿e GDK jeszcze nie rozpocz¹³
dzia³alnoœci, a ju¿ ulega³ upadkowi (Zeszyty Lubuskie nr 22 z 1987 roku).
Rok 1958 pamiêtam dobrze z racji tej, ¿e PDK zorganizowa³ pierwsze w
powojennej historii miasta wybory Miss Gubina, które odby³y siê na sali
widowiskowej PDK przy ul. Ró¿anej (wczeœniej sala Domu ¯o³nierza). Miss Gubina
zosta³a 17-letnia wówczas Wanda Kobyliñska mieszkaj¹ca do dzisiaj w Gubinie.
Rok 1964. Za "rz¹dów" kierownika A. Kêdzierskiego MDK zorganizowa³ bal
przebierañców, prawdopodobnie pierwszy w Gubinie, ciesz¹cy siê du¿ym
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powodzeniem. Stroje za³atwi³ kierownik
wypo¿yczaj¹c je w Teatrze Ziemi Lubuskiej w
Zielonej Górze. By³em uczestnikiem tego balu,
prawie do koñca nie rozpoznany, a to z powodu
prostego kostiumu, którym by³a czarna
opoñcza i maseczka, równie¿ czarna.
Wspomnê przy okazji o charakterystycznym
nieprzyjemnym zapachu œrodka chemicznego
unosz¹cego siê w pomieszczeniach MDK, który
poprzez ubrania przenika³ do skóry i
utrzymywa³ siê jeszcze d³ugo po wyjœciu z
budynku. By³ to prawdopodobnie zapach
œrodka konserwuj¹cego elementy drewniane,
który prawdopodobnie nazywa³ siê xylamid.
Po latach okaza³o siê, ¿e ekipa remontuj¹ca
obiekt nadmiar tego œrodka wyla³a do kana³ów
Miss Gubina 1958 Wanda Kobyliñska.
pod budynkiem i ten œrodek dawa³ znaæ osobie
do koñca istnienia budynku. St¹d ka¿dego bywalca MDK mo¿na by³o rozpoznaæ
po zapachu.. St¹d ka¿dego bywalca MDK mo¿na by³o rozpoznaæ po zapachu.
S¹dzê, ¿e równie¿ to by³a jedna z przyczyn likwidacji MDK, a w konsekwencji
rozbiórki budynku. Zosta³ pusty plac i wspomnienia starszych mieszkañców
Gubina. Plac wykorzystywany jest dziœ jako parking.

Rok 1959. Za lad¹ bufetu w domu kultury "chwilowo" kierownik T. Mankiewicz.
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Gubin we wspomnieniach redaktora
Redaktor Rozg³oœni Polskiego Radia w Zielonej Górze, osiad³y tutaj w
roku 1955 r., tak m.in. wspomnia³ lata powojenne*:
Gdy na Ziemi Lubuskiej organizowano - z okazji dziesi¹tej rocznicy powstania
NRD - nadgraniczne spotkania, do Gubina 11 paŸdziernika 1959 roku przyjecha³a
liczna delegacja przedstawicieli spo³eczeñstwa £odzi i województwa ³ódzkiego.
W nadnyskim mieœcie, które wspó³pracowa³o z Sieradzem, otwarto wtedy wystawê
sztuki ludowej i zorganizowano wystêpy tamtejszego zespo³u regionalnego. Tak¿e
w £odzi z okazji rocznicy odby³ siê uroczysty wieczór i szereg prelekcji, a za³oga
³ódzkich Zak³adów Przemys³u Bawe³nianego im. Juliana Marchlewskiego goœci³a
przedstawicieli ambasady NRD. Robotnicza za³oga Zak³adów im. Wilhelma Piecka
z ¯ychlina uda³a siê z wizyt¹ do Drezna.
Te pocz¹tkowo skromne kontakty pokaza³y, ¿e w centralnej Polsce istnieje pewne
niezrozumienie problemu niemieckiego. Na jednej ze wspólnych roboczych narad
postulowano wiêc zacieœnienie kontaktów miêdzy lubuskimi publicystami
zajmuj¹cymi siê problematyk¹ antyrewizjonistyczn¹ a ³ódzkimi historykami.
Przedstawiciele £odzi prosili o pokazanie tutaj wystawy zorganizowanej przez
nasz Zarz¹d Wojewódzki w dziesiêciolecie utworzenia NRD pod nazw¹: "Nie
zapomnimy, nie pozwolimy". My w zamian poprosiliœmy o przys³anie lekarzy
oraz specjalistów z dziedziny budownictwa i podaliœmy informacje odnoœnie
zasiedlenia gospodarstw rolnych.
Dziêki przemyœleniom p³yn¹cym ze spotkania i ocenie ponad rocznego dorobku
mog³em napisaæ specjaln¹ broszurê dotycz¹c¹ mo¿liwoœci osadniczych na Ziemi
Lubuskiej. Ukaza³a siê ona w kilkutysiêcznym nak³adzie pod koniec 1960 roku,
docieraj¹c do wszystkich województw kraju.
Wœród licznych zg³oszeñ konkursowych w roku 1960 kilkanaœcie nap³ynê³o od
¿o³nierzy jednostek Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego. Potwierdza³y one wymownie
ogromn¹ pracê wojska na rzecz rozwoju zachodnich regionów, w tym równie¿
œrodkowego Nadodrza. W powa¿nej mierze dziêki spo³ecznej pracy ¿o³nierzy
uporano siê z tak gigantycznymi pracami jak odgruzowanie G³ogowa i Krosna
nad Odr¹. Dla wielu m³odych ludzi pe³ni¹cych wówczas s³u¿bê wojskow¹ miesi¹ce
spêdzone w garnizonach Ziemi Lubuskiej sta³y siê swoist¹ lekcj¹ historii. Poznaj¹c
tradycje tej ziemi i ¿yj¹cych bojowników o polskoœæ stykali siê równie¿ z widocznymi
jeszcze œladami martyrologii.
Od samego pocz¹tku polskiego gospodarowania na Ziemiach Zachodnich i
Pó³nocnych nasze poczynania znajdowa³y siê stale pod ostrza³em wrogiej
propagandy. Rewizjoniœci zachodnioniemieccy usi³owali narzuciæ nam dyskusjê
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i nieraz, choæ na wiele zarzutów nie warto by³o odpowiadaæ, nale¿a³o jednak
polemizowaæ ze wzglêdu na zbyt szeroki odzew tej propagandy zarówno w kraju,
jak i wœród Polonii zagranicznej. Dlatego te¿ niema³e znaczenie oprócz
argumentacji ekonomicznej mia³a tworzona tutaj kultura i nauka polska. (…)
Wœród licznych zg³oszeñ konkursowych w roku 1960 kilkanaœcie nap³ynê³o od
¿o³nierzy jednostek Œl¹skiego Okrêgu Wojskowego. Potwierdza³y one wymownie
ogromn¹ pracê wojska na rzecz rozwoju zachodnich regionów, w tym równie¿
œrodkowego Nadodrza. W powa¿nej mierze dziêki spo³ecznej pracy ¿o³nierzy
uporano siê z tak gigantycznymi pracami jak odgruzowanie G³ogowa i Krosna
nad Odr¹. Dla wielu m³odych ludzi pe³ni¹cych wówczas s³u¿bê wojskow¹ miesi¹ce
spêdzone w garnizonach Ziemi Lubuskiej sta³y siê swoist¹ lekcj¹ historii. Poznaj¹c
tradycje tej ziemi i ¿yj¹cych bojowników o polskoœæ stykali siê równie¿ z widocznymi
jeszcze œladami martyrologii.
Zarówno jako pracownik radia, jak i prezes ciesz¹cej siê coraz wiêkszym
autorytetem organizacji odwiedza³em ¿o³nierzy wielu garnizonów.
Z satysfakcj¹ wspominam spotkania z kadr¹ specjalistycznej jednostki
dowodzonej wówczas przez pu³kownika, a wkrótce genera³a Józefa Petruka. Gdy
dzieli³em siê z m³odymi oficerami wspomnieniami z bojowego szlaku "Czwartej
upartej", odczuwa³em jednoczeœnie spokój i dumê, patrz¹c na spadkobierców
naszego czynu bojowego. Podobn¹ wspania³¹ wojskow¹ m³odzie¿ spotka³em tak¿e
w wopowskich stra¿nicach podlegaj¹cych dowódcy Lubuskiej Brygady WOP. W
terenowych ko³ach Towarzystwa dzia³a³o równie¿ wielu kombatantów, zw³aszcza
osadników wojskowych, którzy zamieniwszy karabiny na p³ugi, wykazywali jak niegdyœ odwagê na froncie - ofiarnoœæ w pracy. (…)
Uroczystoœci Tygodnia Ziem Zachodnich w 1961 roku objê³y swoim zasiêgiem
równie¿ okrêg frankfurcki. Wyjecha³o tam kilka zespo³ów amatorskich Ziemi
Lubuskiej. Urz¹dzono wystawy ksi¹¿ek polskich, do Zielonej Góry przyjecha³y
artystyczne zespo³y niemieckie. Po Odrze kursowa³ rozbawiony i rozœpiewany
statek przyjaŸni, którego trasa wiod³a w dó³ rzeki, wzd³u¿ granicy polskoniemieckiej. Po obu stronach trasy odbywa³ siê imprezy i wspólne manifestacje.
W grudniu obradowa³a w Zielonej Górze dwudniowa sesja naukowa poœwiêcona
sprawom niemieckim, zorganizowana przez Instytut Zachodni w Poznaniu oraz
ZW TRZZ i LTK. Bra³o w niej udzia³ ponad 300 osób
Rok 1962 przynosi dalsze zacieœnianie kontaktów. W V. Tygodniu Ziem
Zachodnich nast¹pi³o w Gubinie otwarcie Muzeum im. Wilhelma Piecka, wybitnego
dzia³acza niemieckiej klasy robotniczej, który tutaj siê urodzi³. Spotkali siê
ministrowie obrony narodowej Polski i NRD, a 27 pu³k czo³gów (Komorów)
otrzyma³ imiê "Niemieckich Bojowników Antyfaszystowskich".
*www.zgora.pl/studiazielonogórskie/studia10/wojtowicz; odczyt z Internetu 19.02.2015.
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Ci, co odeszli ...
Józef Granda
Józef Granda urodzi³ siê w miejscowoœci Ro¿niatów
ko³o Jaros³awia. Uczy³ siê w Szkole Podstawowej w
Ro¿niatowie. W roku 1955 ukoñczy³ Liceum
Ogólnokszta³c¹ce i Liceum Pedagogiczne w Jaros³awiu.
W roku 1964 ukoñczy³ Studium Nauczycielskie w
Gorzowie Wlkp. kierunek - biologia z chemi¹. W roku
1978 ukoñczy³ Wy¿sze Studia Nauczycielskie we
Wroc³awiu.
Po maturze ogólnokszta³c¹cej i pedagogicznej z
nakazem pracy przyby³ do województwa
zielonogórskiego. W roku 1955 rozpocz¹³ pracê
nauczycielsk¹ w Szkole Podstawowej w Czarnowicach.
Od roku 1962 pracowa³ w Szkole Podstawowej nr 2 w
Gubinie w charakterze zastêpcy kierownika. Od roku
1965 uczy³ w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Gubinie. Od 1969 roku pracuje w Szkole
Podstawowej nr 3 w Gubinie, na stanowisku kierownika i dyrektora szko³y. Przez
d³ugie lata by³ nauczycielem w Liceum Ogólnokszta³c¹cym dla Pracuj¹cych.
Józef Granda by³ honorowany i odznaczany. Otrzyma³ m.in. Krzy¿ Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Medal za zas³ugi dla Obronnoœci Kraju oraz
wiele innych wyró¿nieñ nadawanych przez w³adze wojewódzkie, lokalne czy te¿ resortu
edukacji narodowej.
Józef Granda najd³u¿ej zwi¹zany by³ ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 3 w Gubinie. Jako
dyrektor tej placówki potrafi³ tworzyæ dobr¹ atmosferê wspó³¿ycia zarówno w zespole
pedagogicznym, jak i w kontaktach ze spo³ecznoœci¹ uczniowsk¹, a tak¿e we wspó³pracy
z rodzicami. Szko³a pod jego kierownictwem zajmowa³a wysokie lokaty w konkursach
przedmiotowych, z zakresu dzia³alnoœci pozalekcyjnej, kulturalnej oraz sportowej.
Z pomoc¹ wojska, ró¿nych instytucji i firm funkcjonuj¹cych w mieœcie placówka
zyskiwa³a coraz lepsze warunki nauki i pracy. Obiekt by³ rozbudowywany. W³aœciwe
warunki znalaz³a biblioteka, sto³ówka, gabinety przedmiotowe. Rozwija³a siê i nabiera³a
barw wspó³praca ze szko³¹ w Guben. Dba³ o dydaktykê i o m¹dre zagospodarowanie
czasu wolnego m³odzie¿y.
Zmar³ 15 lipca 2015 r. Pochowany na cmentarzu w Gubinie.
Pozostanie na zawsze w naszej pamiêci.
W. Rogowski St. Turowski
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Gubinianie, odeszli do
wiecznoœci ...
Marzec, kwiecieñ, maj 2021
Bac Eufemia l. 89, Bajbo Henryk l. 61, Belda Ewa l. 62, Belda
Ryszard l. 78, Beyger £ukasz l. 30, Bêben Eugenia l. 88, Bon
Bronis³aw l. 71, Bryl Ewa l. 84, Brzeziñska Ma³gorzata l. 56,
Butyñski Piotr l. 33, Chodykin Ryszard l. 64, Ciara Zygmunt l.
63, Deutschmann Jadwiga l. 83, Dêbski Tadeusz l. 64,
Dziadykiewicz Przemys³aw l. 31, Fiedorowicz Boles³aw l. 90,
Grenda Ryszard l. 73, Kliszewska Krystyna l. 75, Kliszewski
Jan l. 74, Konieczka Andrzej l. 82, Korkus Maria l. 78, Korkus
Ryszard l. 67, Kotapski Edmund l. 66, Kotlarska Janina l. 84,
Kowalczyk Aleksander l. 74, Koziñska Irena l. 74, Krugio³ka
Teresa l. 65, KuŸminów Ryszard l. 62, KuŸniacka El¿bieta l. 71,
Letkiewicz Tomasz l. 50, Malec Artur l. 49, Marchard Wanda l.
86, Michalik Kazimierz l. 84, Mokrowiecki Jan l. 66,
Nazarkiewicz Ryszard l. 69, Nowakowski Marek l. 65, Nyzio
Jadwiga l. 69, Ostrowski Sylwester l. 77, Pa³ka Anna l. 59,
Pa³ubicki Andrzej l. 64, Pêdziñski Zdzis³aw l. 73, Piechota Pawe³
l. 41, Rudziñska Krystyna l. 73, Rutkowski Józef l. 69, Sarnecka
Romualda l. 66, Señko Franciszek l. 72, Siwik Zdzis³aw l. 61,
Sokólska Emilia l. 90, Spalle Jan l. 71, Szewc Agidiusz l. 80,
Telicki Dariusz l. 50, Tuszyñska Anna l. 96, Weso³owski Tadeusz
l. 70, Wójciak Eugenia l. 80, Zaj¹czkowska Danuta l. 76, Ziêba
Józefa l. 81.
(na podstawie informacji UM Gubin)
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Czytelnicy pisz¹ do redakcji ...
Szanowna Redakcjo, list dotyczy artyku³u w: Biuletyn nr 1/52 marzec 2021.
Tadeusz Raut w artykule "Nasze wschodnie £u¿yce cz.I" opisuje historiê wsi
Schmachtenhayn le¿¹cej oko³o 1,5 km od Guben oraz napisu na kamieniu
pami¹tkowym z 1929 roku. ¯ród³em informacji jest ksi¹¿ka Rudolfa Lehmanna
(zm. 14.01.1984 w Marburgu). W drugiej czêœci tego artyku³u przytaczane s¹
fragmenty ksi¹¿ki "£u¿yce wschodnie" Witolda Piwoñskiego, tak¿e miêdzy innymi
o wsi Schmachtenhayn i mieœcie Guben. Niektóre fakty ró¿ni¹ siê zasadniczo od
danych zawartych w "Historii miasta Guben" K. Gandera. Zwrócê uwagê tylko
na dwa fragmenty z ksi¹¿ki W. Piwoñskiego: "klasztor ¿eñski w Guben zosta³
spalony, zniszczony, a mniszki zgwa³cone i zamordowane". Natomiast K. Gander,
a tak¿e kroniki miasta Forst zamieszczaj¹ takie informacje: "zakonnice znalaz³y
schronienie w Niemitsch (Niemcza - Polanowice) i w mieœcie Forst w posiad³oœciach
pana von Biberstein (von Biberstein przy³¹czy³ siê do rebelii husyckiej, jak i
dlaczego zapewni³ azyl zakonnicom?). W historii Guben wg. Gandera - Husyci po
dotarciu do klasztoru, jego zniszczeniu napadli na miasto Guben pal¹c, niszcz¹c,
grabi¹c, morduj¹c i gwa³c¹c. Utar³o siê wówczas powiedzenie: "Mieszkañcy Guben
znaleŸli swoje groby pod ruinami zniszczonych domów".
W kronikach Forst czytamy: "zakonnice przetrwa³y nawa³ê w Forst. Przed
powrotem do Guben w koœciele parafialnym w Forst, w szafie powiesi³y przez
siebie wyhaftowany ornat oraz dokona³y wpisu w kronice: "pani prze³o¿ona
Florentina sk³ada dar w podziêkowaniu proboszczowi koœcio³a parafialnego wraz
z danin¹ 300 miar owsa z naszych klasztornych gospodarstw - poniewa¿ pan
Carolus nas z r¹k husytów uchroni³, czynimy to na wieczn¹ pami¹tkê".
Wracaj¹c do wsi Schmachtenhayn zniszczonej w 1429 roku, a œciœlej do kamienia
upamiêtniaj¹cego po 500 latach w 1929 ten fakt. W tekœcie zmieniono nieco napis
wypaczaj¹c jego sens t³umacz¹c z niemieckiego. Na kamieniu nie ma s³owa Not,
a wiêc dos³ownie t³umaczymy: "Wioska Schmachtenhayn przez Husytów zniszczona
1429 przed wroga z³oœci¹ zachowaj nas Bo¿e 1929".
I jeszcze jedna uwaga: Pan Zenon Pilarczyk w artyku³ach pt. "Rozwój
przestrzenny Gubina w XX wieku", publikowanych w Biuletynach Stowarzyszenia
Przyjació³ Ziemi Gubiñskiej, wskazuje miêdzy innymi terminy rozbiórki miasta
od IX 1947 do 1956 roku. Jako stary gubinianin (a za takiego siê uwa¿am) nie
potrafiê pogodziæ siê z tymi terminami, bowiem moje doznania i obserwacje wi¹¿¹
siê z moim przyjazdem do Gubina 5 wrzeœnia 1957 roku. Zasta³em wtedy oto
taki obraz, kiedy id¹c od dworca do miasta, w zasadzie nie by³o wiêkszych œladów
zniszczeñ wojennych. Dopiero po przekroczeniu mostu i wejœciu w ul. 3 Maja
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widok szokowa³ - po obu stronach ulicy sta³y budynki wszystkie czêœciowo
zniszczone, nadpalone, bez dachów i okien. Nie wygl¹da³o to na zniszczenia
"wojenne" po bombardowaniu czy ostrza³ach artyleryjskich. Na dwóch domach
wyraŸne napisy polskie, na jednym "Kawiarnia Warszawianka", na drugim, w
nastêpnej uliczce du¿y napis "Warszawianka". To znaczy, ¿e budynki by³y po
wojnie zasiedlone. Na ulicach brak gruzów. Do Gubina sprowadzi³em siê w
wrzeœniu 1957 roku i do wiosny 1958 nie widaæ by³o w œródmieœciu prac
rozbiórkowych. Zaczê³y siê dopiero w kwietniu 1958 roku. Pocz¹tkowo w kwartale
miedzy ul. Obroñców Pokoju i Chopina - od zespo³u budynków, w których dziœ
mieœci siê ksiêgarnia, a¿ do dawnej ³aŸni (dziœ PTTK). Potem prace przeniesiono
na ulicê 3 Maja. W okolicy dzisiejszego Netto ustawiono urz¹dzenia do kruszenia
elementów zabudowañ, zwane przez gubinian "fabryk¹ kurzu". Przeniesiono j¹
póŸniej w pobli¿e dworca kolejowego.
Ceg³ê oczyszczano i ustawiano w pryzmy, potem wywo¿ono na odbudowê
Warszawy do po³owy lat 60-tych. Wówczas kr¹¿y³y wieœci, ¿e nie tylko Warszawa
siê odbudowywa³a z tej "naszej" ceg³y.
To jest jeden fakt, ¿e odgruzowanie zaczê³o siê w 1958 roku.
W biuletynie z wrzeœnia 2020 na str. 65 czytamy: "pierwszy plan uporz¹dkowania
Gubina opracowany przez in¿. Ko³aczyñskiego i technika budowlanego Edmunda
Kulisza na podstawie uchwa³y 817 Prezydium Rz¹du z 1 XII 1951 (Gubin by³
wówczas w woj. poznañskim), dalej opisywano plany i etapy postêpowania".
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze uchwali³o w dniu 21
marca 1958 plan rozbiórki, i to, ¿e usuniêcie gruzów i uporz¹dkowanie powinno
nast¹piæ wg kolejnoœci: teren starego miasta, tereny pó³nocne do dworca PKP,
tereny pozosta³e.
Na podstawie powy¿szego pewne jest, ¿e w³aœciwe odgruzowanie zaczê³o siê w
1958 roku. Przywo³am tu jeszcze jedno moje wspomnienie. W 1962 roku zwróci³em
siê do wojewody, pana Lembasa o nierozbieranie poniemieckiego szpitala, który
wg fachowców niewielkimi nak³adami mo¿na by³o uruchomiæ. Us³ysza³em wtedy:
"Gdzie byliœcie do 1958 roku, teraz jest plan, który bêdzie realizowany" po czym
zosta³em wyproszony z gabinetu.
I tak Gubin "porz¹dkowano"od 1958 roku do po³owy lat szeœædziesi¹tych. Myœlê,
¿e jest to w³aœciwa data rozbiórkowa Gubina. Wspomnê, ¿e by³y szpital poniemiecki
rozebrano w 1963 lub 64 roku. Tak¿e budynek, w którym p. Pacanowska
prowadzi³a sklep pasmanteryjny zosta³ rozebrany w drugiej po³owie lat 60.
Wyrównywanie terenów miasta, zak³adanie terenów zielonych i kwietników
rozpoczêto tak¿e w po³owie lat 60 przez MPGK - chwa³a panu Paraluchowi
organizatorowi zieleni i jego pieczo³owit¹ dba³oœæ o ni¹.
Zygfryd Gwizdalski

