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Gorawino by?o zawsze miejscowo?ci? t?tni?c? ?yciem. Le??c na trasie z Ko?obrzegu do Szczecina i
Rymania wie? do?? szybko si? rozwija?a. Za?o?ona by?a w ?redniowieczu, z ko?cio?em znajduj?cym si?
na placu w ?rodku wsi. Plac ten zwany trójk?tnym, le??cy na rozwidleniu dróg (ten uk?ad zachowa? si?
do dzi?) spe?nia? bardzo wa?na rol?. Odbywa?y si? tu wszelkie wiejskie uroczysto?ci np. defilady,
?wiczenia stra?ackie, przedstawienia z drzewem majowym itp.

Liczba ludno?ci szybko si? zmienia?a na przestrzeni wieków w 1780 &ndash; 168 mieszka?ców, w
1905 &ndash; 380, a w 1939 &ndash; 550.
Gorawino by?o g?ównie wsi? rolnicz?, ale te? wiele
osób prowadzi?o, jak to by?my dzi? nazwali, dzia?alno?? gospodarcz?. Ilo?? tych osób zmienia?a si?
oczywi?cie i by?a ró?na w ró?nych latach, ale w okresie mi?dzy wojennym byli to : - piekarze (Otto
Borns, Herbert Timm), - rymarz ( Erich Rubensam), - karczmarz (Otto Brötzmann 1937, Hubert
Brötzmann 1941), - kowale ( Friedrich Pommerening 1937, Herman Radloff 1941), - krawcy ( Erna
Dettmer 1937, Paul Braun, Friedrich Schulz 1941), - szewcy (Otto Kirchoff, Alwin Wolf), - stolarz ( Willi
Klug), - ko?odziej ( Hugo Henke), - sklepy ( Willi Brötzman, Otto Brötzmann, Herbert Timm), - kupiec
(Ferdynand Hoppe 1937- handel towarami materia?owymi, Reinhard Radmer handel byd?em), m?ynarze (Karol Berling 1882-1890, Müller Genz, Sohrweide od 1919-1936, Kurt Sohrweide 1936-1945)
, - akuszerka (Maria Teich), - lekarz (dr Reifferscheid w Rymaniu &ndash; Roman), Ponadto we wsi
funkcjonowa?a: - mleczarnia, - poczta, - rolnicza kasa oszcz?dno?ci i po?yczek, - dobrowolna stra?
po?arna. Gorawino by?o siedzib? okr?gu urz?dowego (gmin?), który w 1939 roku zajmowa? obszar
3556,2 ha ziemi oraz liczy? 1504 mieszka?ców. Do gminy nale?a?y wtedy Bia?okury (Baldekow), Jarkowo
(Jarchow), ?wiecie (Schwedt). Ostatnim naczelnikiem urz?du by? Paul Lange z Gorawina ( wcze?niej,
przed nim Berzow z Jarkowa i Scheunemann z Bia?okur). Zastepc? jego by? Ernest Raasch, który
jednocze?nie pe?ni? funkcj? urz?du arbitra?owego &ndash; Gorawino nale?a?o do rejonu s?du
okr?gowego w Ko?obrzegu. Urz?dnikiem stanu cywilnego by? Adalbert Leß. We wsi istnia? te? posterunek
?andarmerii, którym dowodzi? Johannes Gruschka. Posterunkowi temu podlega?y równie? tereny
Jarkowa, Kie?pina i Starnina.
Stanowisko burmistrza pe?ni?y osoby z wyboru. Przed I wojn?
?wiatow? by? nim Herman Kohler, w 1922 roku Heinrich Hellen, pó?niej Ernest Leß, a w1937 roku rolnik
Max Ernest. Ostatnim burmistrzem by? Paul Saltzsieder.
W Gorawinie dzia?a?o kilka zwi?zków.
Najwa?niejszym by? skupiaj?cy dawnych ?o?nierzy Zwi?zek Wojenny i Zwi?zek Strzelecki. Pr??nie te?
dzia?a? zwi?zek sportowy. Sport, obyczaje i ?ycie towarzyskie odgrywa?y du?? rol? dla mieszka?ców wsi.
Nale?y pami?ta?, ?e w ówczesnym czasie nie by?o przecie? telewizji, komputerów itp. Przytoczmy tu
s?owa zapisane w kronice miejscowo?ci &bdquo;Gemeinde Gervin&rdquo; pisanej przez Heinza Raascha,
cyt: &bdquo;&hellip;Letnie ?wi?to Zwi?zku Wojennego by?o zawsze du?ym wydarzeniem. Pocz?wszy od
wst?pienia do gospody, w której gra?a orkiestra d?ta, impreza przenosi?a si? dalej do Hedbergu. Dla
m??czyzn odbywa?y si? tam zawody w strzelaniu, podobnie dla m?odzie?y. Kobiety zadawala?y si?
str?caniem ptaków. Wieczorem odbywa?y si? ta?ce przy tej samej muzyce. Do Zwi?zku Strzeleckiego
zapraszano kilka wiosek i tam ?wi?towano dalej. Inaczej by?o podczas ?wieta sportu i gimnastyki. Latem
na boisku sportowym nad Uckerbach odbywa?y si? zawody sportowe z s?siednimi wioskami Sternin
(Starninem) i Jarchow (Jarkowem). Zima natomiast w gospodzie w Saal rozpoczyna?y si? ?wiczenia
gimnastyczne, zako?czone ta?cami. Popo?udnia niedzielne by?y dla rolników dniem gry w Doppelkopfa.
Spotkania odbywa?y si? u naszego handlarza Ferdynanda Hoppe. Od po?udnia do czasu karmienia byd?a,
cz?sto równie? pó?niej, grano w &bdquo;m?odego skata&rdquo; w gospodzie Otto Brötzmanna, a
m?odzie? sp?dza?a czas u kupca Willego Brötzmanna graj?c w Schafskopf&hellip;
Szczególne
znaczenie mia?a uroczysto?? zwi?zana z drzewem majowym. Wieniec majowy umieszczano na wysokim,
p?askim maszcie. Takie drzewo majowe pilnowane by?o przez ca?? noc, przez m?odzie?, aby nikt go nie
ukrad?. Je?li zosta?o jednak skradzione, wówczas gmina musia?a wkupi? si? w ?aski tych, który je
zdobyli, funduj?c im piwo&rdquo;.
Ponadto w miejscowo?ci dzia?a? chór mieszany, odbywa?y si?
inscenizacje teatralne. Przy ko?ciele dzia?a? równie? chór, ?ona pastora za?o?y?a &bdquo;grup?
Ewangelickiej Pomocy kobietom&rdquo; oraz &bdquo;Zwi?zek Panie?ski&rdquo;. II wojna ?wiatowa
zmieni?a to wszystko. Opracowa? Tadeusz Dach na podstawie: Das Kolberger Land - Manfred Vollack,
1999 . Cytat z kroniki "Gemeinde Gervin" pisanej przez Heinza Raascha, z tego samego tekstu.
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