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Gorzów, miasto wskrzeszone1

Zaraz po otrzymaniu dyplomu nauczycielskiego dostałem we wrze
śniu 1930 r. pracę nauczycielską w powiecie wolsztyńskim, przygranicz
nej ziemi ówczesnego województwa poznańskiego. Tam pracowałem do 
wybuchu wojny. Przetrwałem okupację w Wągrowcu.

Po klęsce niemieckiej pod Stalingradem zaczęliśmy zbierać dane 
demograficzno-gospodarcze o Ziemi Lubuskiej, graniczącej z wojewódz
twem poznańskim. Doszliśmy bowiem do słusznego wniosku, że będzie
my potrzebni, jako najbliżsi sąsiedzi, do zagospodarowania tej ziemi. 
Zdawaliśmy sobie również sprawę, że bez patronackiej opieki, bez natu
ralnego zaplecza, jakim dla tego obszaru była Wielkopolska, trudno 
będzie coś zdziałać, zwłaszcza w początkowym okresie organizowania 
życia administracyjno-gospodarczego, na tych ziemiach.

Gromadziliśmy więc przede wszystkim książki i materiały statystycz
ne o Ziemi Lubuskiej, a w szczególności niemieckie książki o „Nowej 
Marchii”. Materiały te przywożone były z terenu Niemiec, prawie wyłącz
nie przez polskich kolejarzy.

Tuż po wyzwoleniu Wągrowca przez Armię Czerwoną wyjechali do 
Warszawy: Marian Martyński i Leon Kruszona (jako specjalni delegaci 
grupy) w celu zalegalizowania u władz centralnych objęcia przez grupę 
wągrowiecką władzy nad Gorzowem Wielkopolskim w imieniu Rządu 
Polski Ludowej.

Po powrocie z Warszawy zastali już w Wągrowcu list z Gorzowa, przy
wieziony przez kolejarzy, w którym domagano się natychmiastowego utwo-

1 Autor poniższego artykułu był wiceprezydentem Gorzowa w latach 1945-1949. Swoje 
wspomnienia zamieścił w zbiorze pamiętników pt. Wyjście na prostą. Pamiętniki z lat 
1944-1969, Warszawa 1973, s. 232-241. W spomnienia Kruszony są dla gorzowian 
interesujące, ale praktycznie nieosiągalne w gorzowskich bibliotekach. Dlatego 
zdecydowaliśmy się na ich przedruk. Przypisy w tekście pochodzą od Dariusza A. 
Rymara. Obszerny biogram L. Kruszony (1909-1990) zob. Z. N o w a k o w s k a, Leon 
Kruszona -  wiceprezydent Gonmua od 10 IV 1945 do 31 I 1949, Nadwarciański Rocznik 
Historyczno-Archiwalny nr 2 1995, s. 182-186 (red.)
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rżenia II oddziału grupy operacyjnej bezwzględnie potrzebnej do zor
ganizowania życia administracyjno-gospodarczego miasta i powiatu Go
rzów Wielkopolski.

Po zmobilizowaniu ludzi, którzy zgłosili chęć wyjazdu, wyjechałem 
z nimi jako kierownik II oddziału do Gorzowa 9 kwietnia 1945 r. za 
zgodą PPR i Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.2

Dobrze się stało, że do miasta wyjeżdżała nasza grupa operacyjna 
w początkach budzącej się wiosny. Spotykane po drodze zniszczenia 
wojenne równoważył kontrast odradzającej się przyrody.

Gorzowski dworzec główny zastaliśmy prawie całkowicie wypalony. 
Czuć jeszcze było wokół niego świeżą spaleniznę. Rozglądając się po 
ulicach, szacowaliśmy stopień zniszczenia miasta. Czy wystarczy nam 
energii oraz wiedzy, aby wszystko to odbudować i rozruszać? Niektórzy 
ukradkiem znaczyli się krzyżem.

Na ulicach miasta widać było przeważnie starsze osoby.
Gdy znaleźliśmy się u wejścia do budynku przy Friedrichstrasse 6 / 

7 (obecnie ul. Pionierów), gdzie czasowo znajdował się Zarząd Miejski, 
spotkaliśmy Piotra Wysockiego3, który przybył tutaj 28 marca z pierwszą 
grupą operacyjną. Piotr był wyraźnie wzruszony nadejściem posiłków, w 
przyjazd których już wątpił.

Mimo wyczerpującej pracy organizacyjnej, trwającej średnio od go
dziny 7 do 18, przybyła wcześniej obsada nie mogła wszystkiemu podo
łać. Zbyt mało ich było. Musieli nie tylko obsadzić miasto, ale i teren 
powiatu gorzowskiego, gdzie brakowało wójtów, nie mówiąc o tworzeniu 
od podstaw Miejskiej i Powiatowej Milicji Obywatelskiej.

Po powitaniach rozpakowaliśmy przywiezione ze sobą prowianty. 
Takich smakołyków jak  masło kiełbasa nie oglądano tutaj. Ich codzien
ne pożywienie to chleb, kawa bez mleka na niemieckich namiastkach
1 coś na kształt ciastowatej zupy, ugotowanej ze znalezionych w gruzach 
proszków zastępczych.

Rozmowy trwały do późna w nocy. Z oddali dobiegał szum pojazdów 
mechanicznych i werble artyleryjskiej kanonady. W czasie trwania tej 
pierwszej niezapomnianej nocnej konferencji, jak  zresztą i później, * *

2 Pierwsza grupa osadników z Wągrowca licząca ok. 42 osoby na czele z Florianem 
Kroenke dotarła do  Gorzowa 27 III 1945 r. i w dniu następnym rozpoczęła organi
zowanie polskiej administracji. Tzw. druga grupa osadnicza z Wągrowca liczyła 22 
osoby na czele z Leonem  Kruszoną, przebyła do miasta 9 IV (zob. D. A. R y m a r. 
Składy osobowe grup operacyjnych działających na terenie ziemi gorzowskiej w 1945 r. -  

wybór tekshho źródłowych. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalne 1998 nr 5, 
s . '275-279).

* Piotr Wysocki (1898-1985), prezydent Gorzowa w latach 1945-1947 (obszerny bio
gram zob. W. [ . C i e s i e l s k i ,  Pion Wysocki piertuszy prezydent miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego, Ziemia Gorzowska 1977. styczeń, s. 29 n.).
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zmieniały się co trzy godziny posterunki przy drzwiach Zarządu Miej
skiego, pełnione przez nas samych. Czuwaliśmy z karabinem przydzie
lonym nam przez wojennego komendanta miasta Gorzowa“1.

W pierwszym momencie po przejęciu władzy nad miastem Piotr 
Wysocki -  mianowany burmistrzem miasta5 -  czuł się nieswojo pod 
ciężarem przyjętej odpowiedzialności. Rozważał coś z namysłem. Pojed- 
nej z pierwszych narad w pewnej chwili wyszedł spokojnie z gmachu 
Zarządu Miejskiego i udał się w stronę kościoła. Tam, dostawszy się na 
wieżę kościelną, pochwycił zwisający koniec liny i zaczął dzwonić. Dzwo
nił z taką pasją, aż rozchybotany dzwon począł go unosić. Dzwonienie, 
początkowo chaotyczne, stawało się coraz rytmiczniejsze, przechodząc 
w potężny spiżowy chorał mieszający się z odgłosami kanonady artyleryj
skiej dochodzącej z zachodu. Polacy objęli miasto we władanie!

On to z braku dzwonka sam wydzwonił „akustyczną kropkę” w histo
rii Gorzowa, od której liczyć się będzie nowy polski czas.

Miasto podzielono na cztery dzielnice. Obszarem tym o powierzch
ni 38 km2 i zamieszkanym przez ok. 30.000 Niemców początkowo zarzą
dzało, miast czterech, tylko dwóch polskich naczelników dzielnic". Taki 
„Stadtteilleiter” (naczelnik dzielnicy) był udzielnym panem na swoim 
terenie. O wszystkim musiał wiedzieć oraz sam sobie radzić z różnymi 
życiowymi niespodziankami. Naczelnicy dobierali do pomocy Niem
ców, tzw. starszych obwodów i starszych ulic, którzy informowali ich co
dziennie o zaszłych wydarzeniach oraz wprowadzali w życie zarządzenia 
władz miejskich. Niemcy na ogół szanowali swoich naczelników, nie 
tylko za łatwość komunikowania się z nimi (każdy z nich dobrze znał 
język niemiecki), ale głównie dlatego, że mogli przerzucić na nich tro
skę o podstawowe sprawy bytowe.

Wiedzieliśmy, że patrzyli na polską krzątaninę ze sceptycznym nie
dowierzaniem. Z czasem jednak, gdy stwierdzili, że Polacy rozwiązywali 
podstawowe problemy miejskie w najpraktyczniejszy sposób, najaki po
zwalała przyfrontowa sytuacja, ustosunkowali się do nas przychylnie. 
Naczelnicy dzielnic mieli polecenie, aby wytwarzać w mieście atmosferę 
powagi i współpracy, a nie zażyłości, która w ówczesnych warunkach i po 
okupacyjnych doświadczeniach byłaby niczym innym,jak tragifarsą. *

* Byl nim płkjosif Michajlowicz „Siergiej” Dragun (nr. 19 XI 1896 r. w Wilnie, komen
dant wojenm Gorzowa w okresie II 1945 -  II 1946, następnie komendant garnizo
nu we Wrocławiu, odznaczony m.in. krzyżem Virtuti Militari (zoh. L). A. R V in a r, 
Josif Michajłoioirz („Siergiej”) Dragun (1896-?), — komendant loojenny Gmzowa, Nadwar
ciański Rocznik Histoiyczno-Archiwalny 1999 nr 6 t. 2, s. 115-124).

' Początkowo P. Wysocki miał rangę burmistrza. Z dniem 1 września 1945 r. Gorzów stał 
się miastem na prawach powiatu i formalnie od tego momentu władzę w mieście 
sprawował prezydent, jednak  w praktyce już w kwietniu P. Wysocki podpisywał się 
jako prezydent (Poznański Dziennik Wojewódzki. 1945 r. nr 8 poz. 54).
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Brak było zasadniczych lekarstw, a w szczególności surowic. Główne 
cierpienia ludności to dyzenteria, tyfus brzuszny i choroby weneryczne.

W obliczu szerzących się chorób ponowiliśmy, w ostrzejszej formie 
niż dotychczas, zarządzenie o konieczności gotowania wody przed jej 
spożyciem. Codziennie wysyłaliśmy do dzielnicy Zawarcie beczkowozy 
z wodą wodociągową. Brygady wodociągowe przeglądały, uszczelniały 
i dezynfekowały studnie publiczne. Prosiliśmy nauczycieli, aby poprzez 
młodzież szkolną i przy pomocy odpowiednich pogadanek ostrzegali 
mieszkańców o grożącym niebezpieczeństwie.

Do połowy listopada 1945 r. wyremontowaliśmy najistotniejsze urzą
dzenia gazownicze, a 15 stycznia 1946 r. mieliśmy już gaz w pierwszym 
zbiorniku. Niesłychana radość zapanowała wśród mieszkańców miasta, 
gdy 16 stycznia 1946 r. zapłonęły w mieszkaniach kuchnie gazowe, a na 
ulicach wielokloszowe latarnie. Miasto nabrało wielkomiejskich rumień
ców, a mieszkańcy byli z niego dum ni* 7.

Podobną dumę i radość można było zaobserwować u gorzowian, gdy 
zegarmistrzjanusz Strzelecki, który przyjechał razem z nami z Wągrow
ca, uruchomił bezinteresownie w maju 1945 r. bardzo poważnie uszko
dzony olbrzymi zegar na kościele Mariackim. Bardzo zależało nam wów
czas na uruchom ieniu owego zegara nie tylko dlatego, że był on zabyt
kiem (wyczytaliśmy w niemieckich zapiskach, żejego naprawa w 1563 r. 
kosztowała 125 talarów), ale przede wszystkim, aby rozpoczął uczyć oby
wateli miasta, jak  szanować i cenić nowy czas.

Sytuacja żywnościowa w początkowym okresie naszej pracy była bar
dzo trudna. Wiejska ludność niemiecka całkowicie opuściła swoje go
spodarstwa, zabierając wszystko, co się dało zabrać. Reszta była doszczęt
nie spustoszona. Polska ludność rolnicza jeszcze nie napływała, ponie
waż wokół toczyły się walki. Tabor kolejowy został poważnie wykruszony 
przez wojnę. Głównym więc żywicielem zdobytych obszarów stała się Ar
mia Radziecka. Otrzymywaną od dowództwa miejscowego garnizonu żyw
ność rozdzielaliśmy bezpłatnie na wydawane co miesiąc kartki żywno
ściowe. Z uwagi na brak w obiegu polskich pieniędzy żywność była pod
stawowym wynagrodzeniem za pracę.

Podstawowa żywność kartkowa składała się głównie z chleba. Norma 
dzienna dla pracujących wynosiła 300 gramów, a dla nie pracujących
h Więcej na temat dzielnic zoh. Trudne gorzowskie początki. Z dziejów gorzmuskich instytu

cji (wybór tekstów źródłowych z lot 1945-1948), Wybór i oprać. D. A. R y m a r, Gorzów 
2001, s. 26-27. W roku 1945 miasto miało powierzchnię nieco większą od tej jaką 
podaje L. Kruszona: 46,8 km2, w roku 1956 wyłączono z niego Osiedle Poznańskie 
i w efekcie powierzchnia spadła do 82,3 km2.

7 Zob. N. B u k o w i e c k a, Jok uruchomiono gazownię w Gorzowie?, Głos Wielkopolski 
z 14 II 1946 r. (przedruk: N. B u k o w i e c k a - K r u s  z o n a, Rubież, Gorzów 1998, 
s. 183-185).
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150 gramów chleba. Na kartki dodatkowe przydzielano dwa do trzech 
razy w tygodniu kartofle i marchew, kości z resztkami mięsa, flaki, mar
moladę, syrop i olej. Taka była sytuacja żywnościowa w kwietniu 1945 r., 
czyli w końcowej fazie II wojny światowej.

Wojenny komendant obwodu kolejowego Gorzów płk Nowikow przy 
pomocy polskich kolejarzy dokonywał nadludzkich wysiłków, aby trans
porty żywnościowe, mimo poważnego braku wagonów, miały stale „zielo
ne światło”, nie tyle z uwagi na potrzeby ludności, ile dla potrzeb frontu.

Mieszkańcy macierzystej bazy ekspedycyjnej, jaką było dla nas mia
sto Wągrowiec, „po gospodarsku” pamiętali, mimo własnych kłopotów, 
o Gorzowie. Było to chyba 24 maja 1945 r., kiedy przyjechała do Gorzowa 
pierwsza delegacja miasta Wągrowca z burmistrzem Czesławem Gór
nym na czele, przywożąc w darze żywność wypełniającą po brzegi samo
chód ciężarowy. Nie zapomniano również o nasionach, książkach i pod
ręcznikach szkolnych, a zwłaszcza o starych elementarzach Falskiego. 
Książki przydały się dla pierwszych siedemnastu uczniów otwartej już 
w maju 1945 r. pierwszej szkoły podstawowej i przedszkola, mieszczących 
się w budynku przy ul. Strzeleckiej8. Żywność przydzieliliśmy częściowo 
szpitalowi, a częściowo na dodatkowe kartki dla ciężko pracujących Po
laków.

Pierwszym zadaniem chwili było gromadzenie i organizowanie, 
wszystkimi dostępnymi sposobami, realnych środków finansowo-rzeczo
wych potrzebnych dla zapewnienia miastu i powiatowi gorzowskiemu 
zdolności do życia, jak  również sprawowanie administracji publicznej, 
czyli zarządzanie sprawami wynikającymi ze zbiorowego współżycia 
w mieście, z prawem stosowania przymusu w razie konieczności. Często 
zastanawialiśmy się nad różnorodnymi problemami prawnymi, które 
stawiało przed nami codzienne życie. Jakie mieliśmy stosować na tym 
terenie prawa, skoro trwałyjeszcze działania wojenne i obowiązywało 
prawo wojny? W dodatku w początkach naszej działalności nie mieliśmy 
żadnych kontaktów z władzami wojewódzkimi, a tym bardziej z centralny
mi. Pociągi osobowe, poza wojskowymi transportami, do Gorzowa nie 
dochodziły, poczty nie było, a telefony zostały zniszczone.

Aktualnie obowiązujących dekretów, uchwał czy zarządzeń Rządu 
Tymczasowego RP nie znaliśmy. Kto miał je  zresztą dowieźć lub teżjaką 
drogą przysłać? Pierwszy akt urzędowy, z którym zapoznali się nasi dele
gaci podczas opisanej już ich bytności w Warszawie, to Uchwała Rządu 
Tymczasowego RP z 14 III 1945 r. dzieląca Ziemie Odzyskane na cztery

K Szkole otwarto 27 maja 1945 r. Później budynek, w którym się mieściła rozebrano, 
a na jego miejscu postawiono pomnik poświęcony M. Konopnickiej (zob. trudne  
gotzmoskie początki..., s. 114-11 (i
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okręgi administracyjne. Nie określała onajednak w sposóbjasny granic 
pomiędzy okręgami Pomorza Zachodniego i Dolnego Śląska, między 
które podzielona została Ziemia Lubuska. Nie wiedzieliśmy więc, do któ
rego z tych okręgów należy Gorzów. Samochodu, którymi można byłoby 
dojechać do Wrocławia lub Koszalina, jeszcze nie mieliśmy. Zresztą pod
różowanie w przyfrontowym pasie było w owe dnie bardzo ryzykowne.

Taki stan administracyjnej niewiedzy trwał mniej więcej do końca 
czerwca 1945 r. Śmiało można więc stwierdzić, że w okresie od 29 marca 
do końca czerwca 1945 r. „Rzeczpospolita Gorzowska” rządziła się wła
snymi prawami, gwarantując ich wykonanie skrom ną załogą miejskiej 
Milicji Obywatelskiej i autorytetem wojennego komendanta.

W dniu 15 czerwca 1945 r. zameldowanych było na terenie Gorzo
wa: Polaków 2.554; Niemców 29.578; obcokrajowców 307 -  ogółem: 
32.439 osób. Należy wyjaśnić, że w pozycji „obcokrajowcy” rejestrowani 
byli Bułgarzy, Czesi, Jugosłowianie i inni, którzy przybywając z zachodu, 
musieli w specjalnej dzielnicy Gorzowa odbywać kwarantannę zdrowot
ną, przeciwdziałającą ewentualnie rozniesieniu chorób zakaźnych po 
kraju, lub też obcokrajowcy zatrudnieni w Gorzowie przed wycofaniem 
się z miasta wojsk hitlerowskich.

Naczelnicy dzielnic miejskich, charakteryzując w czasie cotygodnio
wych narad nastroje i sytuację zdrowotną oraz żywnościową wśród ludno
ści, często poruszali sprawy sporów i bójek pomiędzy Niemcami. Zbyt
nio się temu nie dziwiliśmy z uwagi na to, że barbarzyński system hitle
rowski znalazł się w fazie trupiego rozpadu, którego jady szukały ujścia 
w formie porachunków osobistych. Kto był winien niebywałej w dziejach 
Niemiec klęski i upokorzenia?

Najważniejszym dla nas był wówczas cichy punkt upartej pracy, pod
jętej równolegle z nami, na odcinku wielkiej chemii. Ochotniczo zorga
nizowana mała załoga rozpoczęła pracę w dosłownie pustych halach I. 
G. Farben Industrie (obecnie „Stilon”), gdzie nie było zupełnie ma
szyn ani nawet najprostszych narzędzi. Cieszyliśmy się zawsze w Zarzą
dzie Miejskim z każdej wiadomości o stanie organizacyjnym zakładu, 
które nadchodziły od tamtejszej załogi. Załoga ta składała się z majstra 
Stanisława Mozolą, ślusarza Bohdana Koniecznego, spawaczy Wasilew
skiego i Kaczmarka, tokarzy Barskiego, Lewickiego i Żuka, technika 
Jastrzębskiego i urzędniczki Janickiej. Zależało nam bardzo na urucho
mieniu tego kolosa. Chodziło przede wszystkim o zatrudnienie miesz
kańców, no i o podatki na rzecz miasta.

Rychlej czy później należało się liczyć z faktem osłabienia sprzyjają
cego nam podniecenia emocjonalnego, którym niestety rządzi również 
prawo zmęczenia. Zdawaliśmy sobie sprawę, że sama bezpłatna stołówka
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jako jedyny wówczas ekwiwalent za pracę przestanie być niedługo wy
starczającym bodźcem twórczym, tym bardziej że już w czerwcu 1945 r. 
wolny rynek w Gorzowie rozpoczął oferowanie za gotówkę o wiele atrak
cyjniejszych od naszych środków konsumpcyjnych.

Musieliśmy więc myśleć o trwalszych węzłach interesu pomiędzy 
napływającą ludnością a miastem.

Nie było dość jasnych sformułowań co do samodzielności, jaka przy
paść miała samorządowi w nowej strukturze prawnej, a co za tym idzie, 
wjakiej proporcji podzieli się państwo podatkami z samorządem teryto
rialnym. Pocieszne były wówczas nasze dyskusje i dociekania np. na 
temat: czy w takiej sytuacji, jaka zaistniała na Ziemiach Odzyskanych, 
gdzie całe miasto znalazło się wyłącznie w ręku państwa, płacone Zarzą
dowi Miejskiemu przez przedsiębiorstwo państwowe podatki były w swo
jej istocie rzeczywiście podatkami, czy teżjedynie przekazywaniem nad
wyżek? Czy wpłacony do kasy miejskiej podatek od nieruchomości 
państwowych, znajdujących się w rękach państwowego przedsiębiorstwa 
nieruchomości, miał się przyczynić do ograniczenia zapędów przedsię
biorstwa -  płatnika w zwiększaniu stanu posiadania budynków itd., itd.

Obowiązujące na Ziemi Lubuskiej przedwojenne prawo samorządu 
z obszaru Sądu Okręgowego w Poznaniu, noszące jeszcze w okresie mię
dzywojennym stygmat tymczasowości, wytworzyło nastrój wyczekiwania na 
coś bardziej przydatnego, co nie znaczyło, że przy układaniu prowizorium 
budżetowego na lata 1945/46 nie „wiało” od nas rewolucją.

Między innymi, jako chyba jedyne wówczas miasto w Polsce wyemito
waliśmy dnia 27 lipca 1945 r. własny papierowy pieniądz miejski, prze
myślnie ukryty po nazwą „bonu”. Owe „pieniądze” drukowane przez 
miejską drukarnię w wartościach 1,2,5 ,10 i 509 złotych wypłacane były 
jako część składowa miesięcznych poborów miejskim pracownikom, któ
rzy mieli prawo kupowania za nie (jedynie u gorzowskich kupców) 
wszystkich potrzebnych towarów. Kupcy gorzowscy mieli z kolei prawo 
regulowania otrzymanymi bonami ich zobowiązań wobec Zarządu Miej
skiego i pomiędzy sobą. „Pieniądze” gwarantowane majątkiem miej
skim były wypuszczane na wewnętrzny rynek jedynie w wartości nie prze
kraczającej przewidywanego kwartalnego wpływu podatkowego handlu 
piywatnego. Bony -  „pieniądze” istniały w obiegu do czasu, kiedy utwo
rzony w drugiej połowie 1945 r. Gorzowski Oddział Narodowego Banku 
Polskiego skonfiskował je  wraz z matrycami10.

9 Dotychczas nic udało się potwierd/ir wprowadzenia do obrotu bonów o nominale 50 
zł (zol). J. 1. e w a n d o w s k i. Pieniądz zastępczy G<»zou>a Wielkopolskiego i województwa, 
Poznań 1999, s. 25).
NBP otworzono 31 VII 1945 r. (/<>b. Trudne gorzowskie początki, s. 88-91).
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Drugą formą uzupełnienia przez Zarząd Miejski niedoborów budże
towych było zaciąganie prywatnych pożyczek od gorzowskich kupców. 
Kupcy pożyczali swój dyspozycyjny kapitał prywatny na bezprocentowe 
„skrypty pożyczkowe” z cichą klauzulą „oddacie, jak będziecie mogli”! 
Pożyczki te byłyjednak przez Zarząd Miejski rozliczane.

Ktoś może się zgorszyć tą symbiozą prywatnej inicjatywy z uspołecznio
ną działalnością Zarządu Miejskiego. Nie byłe to jednak nic innego jak 
zwy kła solidarność w ramach wągrowieckiej grupy operacyjnej.

Jeżeli się przy tym weźmie pod uwagę, że w niektórych gazetach pew
nych ówczesnych odłamów politycznych centralnej Polski poczęły się uka
zywać od czasu do czasu artykuły kąśliwego „obiektywizmu” na temat nie
udolności pracy tzw. „pionierów z ziem przyłączonych” oraz pesymistyczne 
prognostyki o możliwości zagospodarowania tych ziem przez Polskę, widać, 
że trzeba było naprawdę silnej woli i wiary, aby utrzymać aktywną postawę 
wśród ludzi. Dzięki tej aktywności uruchomiliśmyjuż w mieście do końca 
1945 r. cztery szkoły podstawowe, a czterdzieści jeden w powiecie gorzow
skim, miejskie kursy maturalne, szkołę muzyczną średniego stopnia, kino 
przy Robotniczym Domu Kultury, Teatr Miejski, Bibliotekę Miejską, Szpital 
Miejski, Łaźnię Miejską; organizowaliśmy pierwsze na Ziemi Lubuskiej 
egzaminy czeladnicze w zawodzie ślusarz i innych.

Większość uczestników wągrowieckiej grupy administracyjnej przyje
chała do Gorzowa z członkowskimi legitymacjami partyjnymi PPR i PPS. 
Polski Związek Zachodni w Gorzowie pomógł nam bardzo wiele i włożył 
dużo nieocenionej pracy w czasie działania Mie jskiej i Powiatowej Komisji 
Weryfikacyjnej dla nadawania obywatelstwa polskiego.

Na terenie miasta naliczyliśmy przeszło siedemset nazwisk pochodze
nia słowiańskiego, a w szczególności polskiego, o takim brzmieniu jak Al- 
bertzky, Anrikowsky, Bachnick, Barkusky, Czyborra, Datkiewiz, Fabisch, Ka- 
bula, Kakuschky, Lokomsky, Luzack, Maczolla i wiele innych. Były to nie
wątpliwie rodziny polskiego pochodzenia, które w ciągu stuleci uległy 
częściowej lub całkowitej germanizacji. W czasie weryfikacji zgłoszonych 
podań o nadanie obywatelstwa polskiego kierowaliśmy się, niezależnie 
od urzędowych wytycznych, następującymi głównymi kryteriami.

Staliśmy przede wszystkim na stanowisku, że postępowanie weryfika
cyjne odrzuca kryteria rasistowskie. O przynależności do Narodu Polskie
go powinny głównie decydować: stan świadomości narodowej ubiegające
go się,jego zachowanie się w czasie reżimu hitlerowskiego oraz niezupeł
na utrata znaj< »mościjęzyka polskiego. Do Komisji Weryfikacyjnej zgłasza
ło się też dużo Niemców, którzy warunkowali swą przynależność do Naro
du Polskiego niepozbawieniem ich prawa własności do fabryki względ
nie innej nien ichomości. Biorąc pod uwagę nasze silne możliwości < >sad-
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nicze, wybraliśmy ostatecznie, jako godnych noszenia nazwy Polaka tylko 
107 obywateli miejskich i zdaje się 102 obywateli z powiatu gorzowskiego.

Pamiętam opowiadanie starosty gorzowskiego Kroenkego po jego 
powrocie z kontroli osadnictwa, przeprowadzonej wraz zjednym urzędni
kiem PUR-u w południowej części regionu IX. Wydarzenie to miało miej
sce, zdaje się, w okolicach Krosna Odrzańskiego. Mianowicie Kroenke11, 
przejeżdżając samochodem w pobliżujakiejś małej stacji kolejowej, zauwa
żył siedzącą na ziemi odświętnie odzianą gromadę ludzi, którzy trzymając 
w rękach polskie sztandary i obrazy z polskim orłem oraz Kościuszką, 
wpatrywali się w przestrzeń z niezwykłym rozżaleniem. Okazało się, że 
przyjechali oni dobrowolnie z dalekiej Rumunii, w której przodkowie 
ich mieszkali od przeszło trzystu lat, aby na apel polskiego rządu i partii 
zasiedlić przyłączone do Polski prapolskie ziemie. Kroenke, który słaniał 
się ze zmęczenia po kilku niedospanych nocach, zdołał się w końcu do
wiedzieć, że kolejarze po przywiezieniu ich i wyładowaniu na miejscu 
przeznaczenia odjechali po nowe transporty, a ich, stęsknionych za Ojczy
zną, nikt nie witał na tej ziemi. Przywódcy pokazywali staroście przygoto
wane jeszcze w Rumunii przemówienia powitalne, które na nic się nie 
przydały. Kroenke w mig się zorientował, o co tutaj chodzi i przeprosiwszy 
zebranych za spóźnienie, bo to niby on tu przyjechał ich powitać, wygłosił 
natychmiast z pobliskiej rampy kolejowej dostosowane do okoliczności 
przemówienie. Rezultat był nadzwyczajny! Przemówieniom, pocałunkom 
i łzom nie było końca. Kiedy powitanie doszło do punktu szczytowego, 
Kroenke chwyciwszyjeden ze sztandarów poprowadził gromadę ze śpie
wem i towarzyszeniem akordeonu przywiezionego z Rumunii do pobli
skiej, kompletnie wyludnionej wsi. Tam mianuje od razujednego z uczest
ników sołtysem, innego komendantem MO i życzyjak najlepszego zago
spodarowania się. Pożegnaniom nie było końca. Znalazło się wino ru
muńskie i przysmaki,jakich Kroenke dawno niejadł.

Brakowało nam bardzo własnej prasy, która by pomagała walczyć o 
zewnętrzną pomoc dla Ziemi Lubuskiej, zjednywać przyjaciół i przybliżać 
ludzi do rozwiązywanych przez nas problemów. Począwszy od drugiej po
łowy lipca do końca września 1945 r. ukazywała się w Gorzowie gazeta o 
nazwie „Ziemia Gorzowska”, od października 1945 r. zluzowałają „Ziemia 
Lubuska”. Ambicje ambicjami,jednak pisma te z uwagi na słabe zaplecze 
gospodarcze, nie wytrwały zbyt długo o własnych siłach. Na teren Gorzowa

11 Florian Kroenke, nr. 23 IV 1909 r. w Tarnowie Pałuckim, 28 III 1945 (formalnie od 8 
IV 1945) -  czerwiec 1946 Pełnomocnik Rządu, a następnie Siarosta Powiatowy (li
piec -  15 listopada 1916 r.). w okresie 15 listopada 1946 -  14 stycznia 1949, wicewo
jewoda poznański (kie rownik F.kspozytury Urzędu Woj. Poznańskiego w Gorzowie 
Wlkp.), obecnie mieszka w Warszawie (zob. Z. N o w a k o w s k a, Florian Jan Kroenke. 
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 2000 nr 7 i. 2. s. 143 n.).
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wkroczył powszechnie abonowany w mieście, zasobny finansowo, z szero
ką siecią korespondentów „Głos Wielkopolski” zawierający wkładkę 
z wiadomościami lubuskimi.

Wielkim wydarzeniem było wysłanie w czerwcu 1945 r. kolumny sa
mochodowej do obozu kobiecego w Ravensbriick, skąd przewieziono do 
szpitala PCK, położonego przy ul. Kosynierów Gdyńskich, kompletnie 
wyczerpane po licznych zbrodniczych operacjach kobiety więźniarki, tzw. 
„króliczki doświadczalne”, oraz kilku mężczyzn.

Oglądając przywiezione z Ravensbriick kobiety-kaleki, staliśmy dłu
go oniemiali. Niemcy cali i zdrowi opuścili Gorzów, udając się na zachód 
do właściwej ojczyzny. Mogli zabrać ze sobą niemal cały dobytek podręczny 
i odzież12. Z zachodu natomiast powróciły do nas Polki z powycinanymi u 
nóg kośćmi i mięśniami, wyniszczone widma ludzkie w więziennych, po
dartych łachmanach13.

W Gorzowie istniał również nietknięty przez płomień wojny budynek 
teatru, będącego własnością miasta. Wyobraźnia nasza widziała go już 
w pełnym blasku pracy dramatycznej. Był on w 1945 r. ważnym punktem 
zainteresowania i poniekąd przynętą dla napływającej ludności. Wielu 
osadników pozostało w Gorzowie głównie dlatego, że istniał teatr. Była to 
zbyt kosztowana Muza na ówczesne możliwości finansowe Zarządu Miej
skiego. Jednak niezmiernie atrakcyjna z uwagi na wielką rolę, jaką miał 
odegrać teatr przy lokalizacji osadnictwa na Ziemi Lubuskiej. Teatr ten 
stał się nie tylko propagatorem polskiej mowy i polskiej kultury, ale nade 
wszystko pomagał ludziom zapominać przeżyte barbarzyństwa wojny14.

Początkowo teatr organizował bezpłatne koncerty, na których wystę
pował sam ówczesny dyrektor teatru śpiewak operowy, Adam Raczkow
ski15 . Koncertowała Miejska Orkiestra Symfoniczna, zorganizowana przez 
bułgarskiego profesora konserwatorium J. Gawriloffa z samych wybitnych 
instrumentalistów różnych narodowości, zgromadzonych przez niego 
w Gorzowie. Dopiero na początku stycznia 1946 r. przyjechali do Gorzowa 
artyści dramatyczni i to z prawdziwego zdarzenia: Leonia i Henryk Barwiń- 
scy, pionierzy teatru na Ziemi Lubuskiej.

Na obecny dynamiczny rozwój województw zachodnich i północnych 
składają się i nasze pierwsze wysiłki organizacyjne, i praca naszych następ
ców, którzy przejęli od nas znak białego orła. * 11
12 Zupełnie inne okoliczności wysiedlania Niemców z Gorzowa, udokumentowane źródłowo 

zob. Z. ('■ z a i n u c h, Niemcy w Gorwiuie u> latach 1945-1950, cz. 1, Nadwarciański Rocznik 
Historyczno-Archiwalny 1996 nr 3.

1:1 Zob. N. Bukowiecka, Wśród Polek, kuhr pizeszly piekło. Hyli więtnimeie Hawishrikk pod ofńei<ą 
PCK <k (h»zowie, Głos Wielkopolski 1945 nr 170.

11 Teatr < »tworzono w czasie uroczystości dożynkowvch 8 IX 1945 r.
Adam Kaczkowski, ur. 24 XII 1903 w Kos/wlaracli pow. Wilno, śpiewak opetowv, w Gorzowie 
od 6 VI 1945 r. zatrudniony jako dwekior teatru (zob. Trudne gorwmslde pnz/itki..., s. 125).


