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Przedmowa

Historia jest tylko nieprzerwanym 
ciągiem teraźniejszości

Ryszard kapuściński, Podróże z Herodotem

Na co dzień zaaferowani realizacją 
własnych planów i rozwiązywaniem 
bieżących spraw, nie znajdujemy ani 
czasu, ani woli, by spojrzeć na naszą 
rzeczywistość z innej perspektywy niż 
teraźniejszość. Tymczasem taka reflek-
sja nad przebytą drogą i uważne spojrze-
nie wstecz pozwala nam we właściwych proporcjach dostrzec także swój własny 
ślad w historii. aby jednak tak się stało, zwykle potrzebujemy zachęty, powodu 
do wyzwolenia w sobie takiej potrzeby, a nic tak skutecznie nie prowokuje do 
przemyśleń jak mądra, a przy tym ciekawa i wartościowa książka.

z satysfakcją pragnę podkreślić, że ta właśnie publikacja poprzez swoją fakto-
grafię, bogactwo źródeł i dokumentów, a także atrakcyjną formę literacką będzie 
dla Czytelników taką właśnie inspiracją do refleksji nad historią naszej „małej 
ojczyzny”. Jest ona dziełem zespołu historyków, którzy pod egidą Instytutu Hi-
storii Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęli się niełatwego zadania odszukania, 
zgromadzenia i opisania dokumentów, które przez dziesiątki lat rozproszone po 
wielu bibliotekach i archiwach prywatnych, oczekiwały opracowania i ocalenia.

Ta książka, szczególnie ważna dla nas, mieszkańców Czerwieńska, w cieka-
wy, a jednocześnie rzetelny naukowo sposób prezentuje pogmatwane politycz-
nie i pełne dramatycznych zwrotów dzieje naszego regionu. Na ich tle wyraźnie 
rysują się również indywidualne losy jego mieszkańców. Jestem przekonany, że 
niniejsza publikacja stanie się z czasem niezwykle istotnym elementem edukacji 
społeczeństwa, budzącym poczucie tożsamości narodowej, a także identyfikacji 
z dokonaniami lokalnej społeczności w całej jej historii. 

Wielką jej wartością jest fakt, że przekazując rzetelne informacje o dziejach 
tego regionu, o zabytkach kultury materialnej i dokonaniach mieszkańców, sta-
nowi pewne naukowo źródło do dalszych opracowań – zarówno historycznych, 
jak i krajoznawczo-turystycznych czy promocyjnych.

z całą pewnością publikacja na temat dziejów Czerwieńska i innych miejsco-
wości gminy niezwykle korzystnie wpłynie również na ich wizerunek na tle innych 



8 Przedmowa

miast województwa lubuskiego, posiadających już jedną lub kilka historycznych 
monografii.

W imieniu samorządu gminy Czerwieńsk składam autorom i wydawcy niniej-
szej publikacji oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej 
powstania, wyrazy szczególnego podziękowania i najwyższego uznania, a czy-
telnikom życzę interesującej lektury i spojrzenia na historię nie jak na zamkniętą 
księgę minionych zdarzeń, ale właśnie jak na „nieprzerwany ciąg teraźniejszości”, 
którego bohaterami jesteśmy także i my sami.

 Piotr Iwanus 
 Burmistrz Czerwieńska 



Tomasz Nodzyński

Wstęp

Niewiele już miast obecnego województwa lubuskiego nie posiada własnego zarysu 
dziejów. Niniejsza publikacja jest próbą wypełnienia tej luki w przypadku Czer-
wieńska – przed 1945 rokiem miasta Rothenburg an der Oder. Miejscowość ta od 
wieków była ważnym elementem sieci osadniczej nad środkową Odrą, połączonym 
szczególnie silnymi więzami z pobliskimi Nietkowem, Sulechowem, krosnem 
Odrzańskim i Zieloną Górą. Swoje powstanie i pierwotną nazwę – podobnie jak 
kilka innych miast w Europie – zawdzięcza rodowi Rothenburgów z XVII-XVIII 
wieku; od XIX wieku do 1945 roku nazwa ta dawała kolejnym właścicielom moż-
liwość posługiwania się szlacheckim tytułem hrabiego von Rothenburg. Losy for-
malnego statusu miejscowości, przynależności państwowej i administracyjnej były 
– podobnie jak na całym Środkowym Nadodrzu – zmienne. Opisują je dokładnie 
w kolejnych rozdziałach autorzy monografii. Przemysław Góralczyk przedstawia 
najdłuższy okres w dziejach miasta i okolicy, w której zostało ono w XVII wieku 
założone – od czasów najdawniejszych do lutego 1945 roku, a więc końca niemiec-
kiej historii Rothenburga. Następnie daniel koteluk omawia pierwszy, pionierski 
okres polskiego Czerwieńska z lat 1945-1956. Czasy „dojrzałej” Polski Ludowej 
do przełomu 1989 roku przedstawiają Przemysław Bartkowiak i dawid kotlarek. 
Wreszcie najnowszy okres dziejów miasta w III Rzeczypospolitej – prawie do 
dnia dzisiejszego (lata 2013/2014) – ukazuje w ostatnim rozdziale Jacek Gębic-
ki. Wszystkie rozdziały oparte są na badaniach źródłowych, przeprowadzonych 
w archiwach, bibliotekach i zbiorach prywatnych oraz z wykorzystaniem starszej 
i najnowszej literatury przedmiotu. Szczegóły mają odzwierciedlenie w przypisach 
oraz w zamieszczonej na końcu pracy bibliografii. Należy w tym miejscu jeszcze 
raz podkreślić oryginalność przedstawianego opracowania, niemającego wcze-
śniejszego odpowiednika w literaturze polskiej ani niemieckiej. dalecy oczywiście 
jesteśmy od wyczerpania tematu. Jak w każdej ogólnej syntezie, wiele szczegóło-
wych wątków zostało zaledwie zaznaczonych i wymagają one dalszych badań – np. 
życie gospodarcze miejscowości po 1945 roku czy dzieje tutejszego garnizonu* .  

* W planach jest opracowanie historii garnizonu wojskowego w Czerwieńsku. Na wykorzystanie czeka 
wiele materiałów (w części nieskatalogowanych i nieopisanych), przechowywanych w tutejszej 
jednostce wojskowej.
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Twórcy książki mają tego pełną świadomość. Historia Czerwieńska jest ciekawa 
i warta dalszych badań i publikacji. Mamy nadzieję, że niniejsza książka, pod-
sumowując dotychczasowe ustalenia, będzie inspiracją i punktem wyjścia dla  
następnych.



ROZdZIał I

Przemysław Góralczyk

Czerwieńsk do 1945 roku

Pocztówka z przełomu XIX/XX w. (ze zbiorów P. Góralczyka)





1. Źródła do dziejów Czerwieńska do 1945 roku
Przygotowanie monografii miasta, w tym części dotyczącej przedwojennych jego 
dziejów, wymagało analizy wielu źródeł. Znajdują się one w archiwach polskich 
i zagranicznych, wchodzą także w skład prywatnych kolekcji. Niektóre z nich 
uległy zniszczeniu bądź zaginęły.

Wśród archiwów polskich materiały dotyczące Czerwieńska znajdują się w ar-
chiwum Państwowym w Zielonej Górze1. Ważnym źródłem była przechowywana 
tam także „kronika miasta Rothenburga a./Oder” („Chronik der Rothenburg a./
Oder”)2, z której korzystano jeszcze w latach 90. XX wieku. Podczas skontrum 
w 1996 roku stwierdzono jej zaginięcie. Losy dokumentu pozostają nieznane, 
choć wypisy dokonane podczas przygotowywania pracy doktorskiej przez jednego 
z historyków niemieckich pozwalają poznać nieco jego zawartość merytoryczną3 .

Liczne materiały źródłowe przechowywane są w dawnym Tajnym archiwum 
Państwowym w Berlinie (Geheimes Staatsarchiv Preuβischer kulturbesitz)4 oraz 
Centralnym archiwum Ewangelickim w Berlinie5 . 

Cenne informacje o historii miasta odnaleźć można w wielu przedwojennych 
opracowaniach, w tym także o historii powiatu zielonogórskiego i samej Zielonej 
Góry6, oraz wydawnictwach powojennych7 .

1 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze [dalej: APZG]: Akta miasta Czerwieńska, zespół nr 7, sygn. 
1-961; Majątek Nietków, zespół nr 6, sygn. 1-2.

2 „Chronik der Rothenburg a./Oder” powstała w latach 30. XX w. i składała się z 30 rozdziałów na 
69 stronach. 

3 APZG, Akta miasta Czerwieńsk, zespół nr 7, sygn. 13; F. Woesthoff, Prolet, Pietist, Prophet. Die 
„Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters” von Carl Fischer (1841-1906), Göttingen 
1995, s. 21-22, 25-28, 34, 418, 419.

4 Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz [dalej: GStA]: - Einführung der Städteordnung 
in der Mediat-Stadt Rothenburg, die Verwaltung der dortigen städtischen Angelegenheiten nach 
derselben sowie die Anstellung der Kommunal-Beamten, 1809 bis 1932, sygn. I. HA, Rep. 77, 
Tit. 3059, Nr 1; Gemeinde-Bezirk der Stadt Rothenburg/Oder, 1902/03, sygn. I. HA, Rep. 77, Tit. 
3059, Nr 3; Die Schützengilde in Rothenburg / Oder, 1895-1924, sygn. I. HA, Rep. 77, Tit. 1136a, 
Nr. 41; Das Armenwesen der Stadt Rothenburg/Oder, 1913, sygn. I. HA, Rep. 77, Tit. 1398, Nr 1; 
Die Polizeiverwaltung in Rothenburg im Liegnitzer Regierungs-Departement, 1813-1894, sygn I. 
HA, Rep. 77, Tit. 2299, Nr 1; Gesuch des Predigers Tornow aus Rothenburg (Oder) um Befreiung 
vom dreimaligen Aufgebot, 1808, sygn. I. HA, Rep. 84a, Nr. 49091; Stadt Rothenburg/Oder, 14 
Archivalieneinheiten zum Kassenwesen, sygn. XVII. HA, Rep. 132 a, Nr 164-177.

5 Das Evangelische Zentralarchiv in Berlin [dalej: EZAB]: Acta betreffend von Pastor Martin Gottfried 
Julius Schöne zu Rothenburg vom November 1849, sygn. EZA 7 / D 905; Freie Gemeinde zu 
Rothenburg/Oder/Schlesien, 1850-1854, sygn. EZA 7 / 15432; Kirchenbuch, Rothenburg, Kreis 
Grünberg / Schlesien, Mikrofilmy nr 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 
3763, 3764; Kirchenchronik der Evangelischen Kirchengemeinde Rothenburg a.d. Oder, sygn. EZA 
507 / 5081; Rothenburg a. d. Oder, 1927-1945, sygn. EZA 507 / 5082; Rothenburg a. d. Oder, 
Kirchenkreis Grünberg/Schlesien, 1851.04 – 1937.06, sygn. EZA 7 / 15023.

6 O. Wolff, Geschichte der evangelischen Stadt= und Landgemeinde Grünberg, in Niederschlesien, 
von den Zeiten der Reformation bis zum ersten schlesieschen Frieden, 1742, Grünberg 1841.

7 P. Góralczyk, Wybrane aspekty historii miasta Czerwieńsk na tle dziejów Zielonej Góry od XVI 
do początku XX wieku, [w:] Zielona Góra na przestrzeni dziejów, red. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, 
Zielona Góra 2007, s. 198-204; idem, Życie mieszkańców Czerwieńska (niem. Rothenburg an der 
Oder) w II połowie XIX wieku, [w:] Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX 
wieku, red. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona Góra 2008, s. 182-193.
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W trakcie pracy nad dziejami miasta do 1945 roku korzystano z zasobów prasy 
zielonogórskiej. Najważniejszym źródłem był jednak wydawany od 1825 roku 
„Grünberger Wochenblatt”8 . 

Ciekawym źródłem do dziejów Czerwieńska jest kolekcja ponad 100 przed-
wojennych pocztówek, znajdujących się w zbiorach autora. dzięki nim możemy 
poznać wygląd miasta i jego zmiany w pierwszej połowie XX wieku.

Na koniec nie można nie wspomnieć o zabytkach kultury materialnej, do których 
udało się dotrzeć dzięki uprzejmości prywatnych osób. Materiały te często wzbo-
gaciły wiedzę o minionych czasach, której nie udało się uzyskać z innych źródeł. 

2. Prehistoria na obszarze obecnej gminy Czerwieńsk
W czasach prehistorycznych tereny dzisiejszej gminy Czerwieńsk były z pewnością za-
mieszkiwane przez przedstawicieli różnych kultur archeologicznych, którzy na tym obszarze 
tworzyli mniej lub bardziej trwałe formy osadnictwa. Mówią o tym pośrednio znaleziska 
archeologiczne na Środkowym Nadodrzu, w szczególności w okolicy Zielonej Góry, 
a także pozostawione na terenie Czerwieńska ślady, odkryte podczas jedynego znanego 
rekonesansu archeologicznego dokonanego na terenie miasta w latach 60. XX wieku, jak 
też zabytki kultury materialnej odnalezione podczas prac ziemnych wykonywanych przez 
osoby prywatne podczas budowy domów w latach 90. XX wieku.

8 „Grünberger Wochenblatt” 1848-1935.

Ilustracja 1. Czerwieńsk – widok z lotu ptaka (ze zbiorów P. Góralczyka)
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Na terenie gminy Czerwieńsk nie odkryto dotąd śladów osadnictwa z czasów 
paleolitycznych czy mezolitycznych. Wobec braku szczegółowych badań archeo-
logicznych nie można jednak wykluczać w przyszłości dokonania interesujących 
odkryć. Inaczej nieco przedstawia się kwestia osadnictwa w czasach neolitu. Nie 
odnaleziono dotychczas na terenie miasta żadnego stanowiska archeologicznego, 
należącego do ludności kultur neolitycznych. Odkrycia archeologiczne w okolicy 
Zielonej Góry poświadczają jednak pobyt tej ludności w niedalekiej odległości od 
Czerwieńska, stąd też można domniemywać, że ludność neolityczna przebywała 
na tym terenie9 .

Pewność obecności ludności w czasach prehistorycznych mamy dopiero w epoce 
brązu. W 1964 roku podczas prac ziemnych we wschodniej części czerwieńskiego 
rynku natrafiono na gliniane naczynie z zawartością resztek kostnych. Przeprowa-
dzone wówczas dwutygodniowe badania archeologiczne o ograniczonym zabu-
dową zakresie doprowadziły do odkrycia trzech grobów popielnicowych, w skład 
których wchodziły popielnice wraz z naczyniami przystawnymi oraz nieliczne 
brązowe elementy ozdobne. Najlepiej zachowane okazały się popielnice. Były to 
duże, baniaste naczynia, z wysoką cylindryczną szyjką. Znajdowały się na nich 
zdobienia w postaci kolistych linii i ukośnie biegnących żłobków oraz uformowa-
ne cztery wyciskane od wewnątrz guzy. Odnalezione przedmioty stanowiły, jak 
się można domyślać, jedynie niewielką część cmentarzyska. dokonane na tym 
terenie wcześniejsze prace budowlane i związane z tym bardzo duże zniszczenia 
utrudniały dokonanie dokładnego datowania zespołu zabytków archeologicznych. 
Szczegółowa analiza popielnic pozwoliła jednak ustalić, że stanowisko pochodziło 
z iii i IV okresu brązu, czyli z lat około 1300 do 900 p.n.e., i związane było z za-
mieszkującą ludnością kultury łużyckiej10 .

Na podobne stanowiska kultury łużyckiej natrafiano podczas budowy osiedla 
domków jednorodzinnych przy ulicy łężyckiej w Czerwieńsku w latach 90. XX 
wieku.

Problematyczna staje się kwestia obecności późniejszych kultur. Nie odkryto 
żadnych śladów kultury pomorskiej, osadnictwa przedrzymskiego czy rzymskiego, 
dość często spotykanych w okolicy11. Nie wyklucza to jednak ewentualnego osad-
nictwa, którego ślady mogą zostać odkryte w przyszłości. Brak także informacji 
o pojawieniu się i rozprzestrzenianiu na terenie gminy Czerwieńsk ludności słowiań-
skiej w średniowieczu. Obecność Słowian potwierdzają jednak choćby nazwy kilku 
miejscowości gminy Czerwieńsk, występujące w źródłach przed ich niemieckimi 
odpowiednikami (np. Płoty, niem. Plothow; Netka / Nietków – niem. Nettkow).

9 K. Gancarz, Archeologiczne i historyczne ślady rozwoju osadnictwa w regionie zielonogórskim, 
[w:] Historia Zielonej Góry. Dzieje miasta do końca XVIII wieku, t. 1, red. W. Strzyżewski, Zielona 
Góra 2011, s. 21, 23.

10 B. Kres, Groby ciałopalne w Czerwieńsku pow. Zielona Góra, Zielona Góra 1964, passim.
11 K. Gancarz, op. cit., s. 29, 31, 33.
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3. Zmiany w przynależności państwowej i administracyjnej miasta 
i okolic od XIV wieku do 1945 roku

Okolice Czerwieńska, w tym także obszar dzisiejszego miasta, w średniowieczu 
znajdowały się w granicach państwa Piastów na obszarze krainy historycznej 
nazywanej Śląskiem. Pierwsze historyczne wzmianki o miejscowościach gminy 
Czerwieńsk pochodzą z okresu po 1250 roku12. dolny Śląsk podzielony był już 
wówczas na kilkanaście księstw, w tym m.in. na księstwo głogowskie z konra-
dem i Głogowskim, a następnie Henrykiem III Głogowskim, jako jego władcami. 
W 1305 roku, za panowania tego ostatniego, w źródłach pojawia się wzmianka 
o istnieniu na terenie księstwa wsi Nietków, późniejszego majątku o tej nazwie 
ważnego dla powstania miasta Czerwieńsk13 . 

Po śmierci Henryka III Głogowskiego w 1309 roku jego dziedzictwo zostało 
podzielone między żonę Matyldę Brunszwicką i dzieci. Tereny gminy Czerwieńsk 
należały do władztwa Henryka IV Wiernego oraz jego dwóch młodszych bra-
ci, Jana i Przemka, następnie kolejnych książąt głogowskich aż po Henryka XI 
Głogowskiego. Po śmierci tego ostatniego w 1476 roku wybuchła długoletnia 
wojna o sukcesję głogowską. O schedę po zmarłym księciu ubiegało się kilku 
pretendentów, w tym elektor brandenburski albrecht III achilles, ojciec Barbary 
Hohenzollern, 12-letniej wdowy po Henryku XI. Wojna zakończyła się układem 
w kamieńcu Ząbkowickim z 16 września 1482 roku. Na mocy jego postanowień 
tereny m.in. wokół Nietkowa i przyszłego miasta Czerwieńsk weszły w ramach 
księstwa krośnieńskiego w skład Nowej Marchii, która w 1571 roku stała się 
częścią Brandenburgii, rządzonej przez kolejnych elektorów z dynastii Hohenzol-
lernów14. Odtąd wzdłuż południowych rubieży dóbr Rothenburgów przebiegała 
granica państwowa ze Śląskiem, będąca od zakończenia wojny trzydziestoletniej 
w 1648 roku do końca I wojny śląskiej w 1742 roku także granicą między krajami 
o odmiennych prawach religijnych.

W 1701 roku Brandenburgia, w tym także miasteczko Czerwieńsk, stała się 
częścią Prus. kolejne zmiany nastąpiły na początku XIX wieku. W 1816 roku 
tereny Czerwieńska i wsi Nowy Nietków zostały włączone administracyjnie 
do Śląska, leżącego od połowy XVIII stulecia także w granicach państwa pru-
skiego15. Od lat 1866-1871 do 1945 roku miasto leżało w granicach państwa  
niemieckiego.

12 Ibidem, s. 38.
13 Codex Diplomaticus Silesiae, oprac. H. Markgraf, J.W. Schulte, t. 14: Liber Fundationis Episcopatus 

Vratislaviensis, Breslau 1889, s. 143.
14 K. Benyskiewicz, Zielona Góra w średniowieczu do końca XV wieku, [w:] Historia Zielonej Góry..., 

s. 83, 110, 112.
15 J. Partsch, Schlesien. Eine Landeskunde für das deutsche Volk, cz. 2, Breslau 1911,  

s. 641-642.
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4. Rodzina von Rothenburg i jej działalność na obecnym terenie 
gminy Czerwieńsk do XVIII wieku

Panujący w księstwie głogowskim w XIV wieku Henryk III otaczał się zarówno 
rycerstwem polskim, jak i obcego pochodzenia. Ci ostatni byli przybyszami naj-
częściej z niemiec i stopniowo zdobywali przewagę16 . W drugiej połowie XIV 
wieku na Śląsku pojawiła się rodzina von Rothenburg, pochodząca najprawdo-
podobniej z Tyrolu17 . 

Prawdopodobnie w 1398 roku Rothenburgowie po raz pierwszy stali się wła-
ścicielami wsi Nietków18. Pierwszym przedstawicielem rodu na tym terenie, od-
notowanym w źródłach z imienia, był natomiast Gaspar von Rothenburg, wymie-
niony w 1449 roku w otoczeniu księcia Henryka IX Starszego (głogowskiego)19 . 
z kolei Zygmunt von Rothenburg, syn Gaspara, w 1465 roku był rycerzem na 
usługach margrabiego brandenburskiego Fryderyka II Żelaznego, następnie brał 
udział po stronie albrechta III achillesa w wojnie o sukcesję głogowską20. Zasługi 
Rothenburgów wobec książąt panujących bądź starających się o panowanie w tej 
części Śląska z pewnością pozytywnie wpłynęły na możliwość objęcia przez nich 
majątku nietkowskiego. 

Rothenburgowie wiele wysiłku włożyli w rozwój posiadanych dóbr. Wśród 
właścicieli Nietkowa bardzo ważną dla Czerwieńska postacią był założyciel miasta 
Hans Christoph (młodszy) von Rothenburg. Urodził się 24 czerwca 1649 roku, 
9 listopada 1672 roku poślubił annę katarzynę, urodzoną 13 marca 1655 roku, 
córkę Rudolfa von Gersdorf i Zofii Elżbiety von Nostitz. Z tego związku 7 maja 
1677 roku urodził się syn aleksander Rudolf, późniejszy dziedzic dóbr nietkow-
skich. 3 stycznia 1694 roku został wdowcem, jednak w 1699 roku ożenił się 
ponownie, tym razem z Zuzanną von Nimtsch. Zmarł 6 listopada 1704 roku  
w Nietkowie.

Rothenburgowie chętnie uczestniczyli także w życiu politycznym kraju. Za 
swoją służbę dla państwa pruskiego król Fryderyk Wilhelm I podniósł 14 kwietnia 
1736 roku właściciela Nietkowa Christiana alexandra Rudolfa von Rothenburg do 
godności grafa, czyli hrabiego21. kolejny z członków rodziny, Fryderyk Rudolf von 
Rothenburg, urodzony w 1710 roku, był przyjacielem i zaufanym króla pruskiego 
Fryderyka II Wielkiego. Został jego generałem broni. Miał w Sanssouci prywatną 

16 K. Benyskiewicz, op. cit., s. 81-82.
17 Leben grosser Helden, des gegenwärtigen Krieges, cz. 4, zebrał C.F. Pauli, Halle 1759, s. 250.
18 A. Foerster, Geschichtliches von den Dörfern des Grünberger Kreises, Grünberg 1905, s. 113.
19 C.F. Pauli, Leben grosser Helden des gegenwärtigen Krieges, t. 4, Halle 1759, s. 253, 275-276.
20 S. Lenz, Historische Abhandlung von den ehemaligen Grafen von Rothenburg und jetzigen Herren 

von Rothenburg, Göttingen 1752, s. 1-4; C.F. Pauli, op. cit., s. 253-255, 276; Versuch einer Ucker-
Märckischen Adels-Historie, zebrał Ch.W. Grundmann, Prentzlau 1744, s. 31-32.

21 L. Dorst, Schlesischen Wappenbuch oder die Wappen des Adels im Souverainen Herzogthum 
Schlesien der Grafschaft Glatz und der Oberlansitz, Görlitz 1847, s. 12.



18 Przemysław Góralczyk

sypialnię o nazwie „Pokój Rothenburga”. Mieszkał w niej i tam też zmarł w 1751 
roku. Siedem lat później Fryderyk II, jako jedyny król w dziejach, przebywał na 
terenie dóbr nietkowskich. 

Rządy hrabiów von Rothenburg zakończyły się w 1788 roku, kiedy umarł ostatni 
męski przedstawiciel z nietkowskiej linii tej rodziny. W dziejach wsi i okolicznych 
miejscowości nastąpiły zasadnicze zmiany.

Pod koniec XVIII wieku dobra nietkowskie zostały sprzedane księciu żagań-
skiemu Piotrowi Bironowi22. Po jego śmierci w 1800 roku majątek odziedziczyła 
córka Wilhelmina Żagańska. To za jej życia w 1808 roku miasto Czerwieńsk zostało 
wyłączone z majątku Nietków. Po śmierci Wilhelminy Żagańskiej w 1839 roku 
księstwo żagańskie, majątek Nietków i samo miasto Czerwieńsk przeszły we wła-
danie księżnej Pauliny Żagańskiej23 . W 1845 roku tereny Nietkowa i Czerwieńska 
zostały z kolei przekazane jej synowi, księciu Fryderykowi Wilhelmowi konstan-
tynowi von Hohenzollern-Hechingen24. Po jego śmierci 3 września 1869 roku 
dobrami władali kolejno potomkowie księcia z morganatycznego małżeństwa 
z amalią Frein Schenk von Geyern. Zgodnie z obowiązującym ówcześnie prawem 
posługiwali się oni tytułem hrabiego von Rothenburg, w nawiązaniu do poprzed-
nich właścicieli wsi. Ostatnimi posiadaczami dóbr nietkowskich byli: Fryderyk 
Wilhelm konstantyn hrabia von Rothenburg, zmarły 16 stycznia 1932 roku oraz 
jego dwaj synowie – Fryderyk Wilhelm (Eitel – Fryderyk) i Johann-Georg Tassilo, 
którzy zginęli w 1944 i 1943 roku na terenie Rosji Radzieckiej. W ten sposób linia 
właścicieli Nietkowa wygasła w czasie II wojny światowej.

5. Osadnictwo przedlokacyjne. Założenie miasta w 1690 roku i jego 
rozwój urbanistyczny do początku XX wieku

Około 1550 roku Sebastian von Rothenburg, brat Hansa (starszego) von Rothenburg 
(od niego pochodzi nietkowska linia rodu von Rothenburg), wybudował 5 km na 
wschód od Nietkowa drewniany zameczek myśliwski, wokół którego zaczęła się 
rozwijać osada rzemieślnicza. Teren ten zaczęto nazywać Nowym Nietkowem25 .

W II połowie XVI wieku Rothenburgowie stali się zwolennikami Marcina Lutra, 
a w Nietkowie rozpoczął działalność Georg Prätorius, pierwszy pastor protestancki. 
Przez kolejne 40 lat sytuacja nie uległa większej zmianie. dopiero po zakończeniu 
wojny trzydziestoletniej, kiedy na Śląsku rozpoczęły się prześladowania wyznaw-
ców Lutra, dobra rodziny von Rothenburg stały się azylem dla wielu przybyszy zza 

22 A. Leipelt, Geschichte der Stadt und des Herzogthums Sagan, Sorau 1853, s. 167.
23 Ibidem, s. 174.
24 Corpus constitutionum Germaniae, oder Die sämmtlichen Verfassungen der Staaten Deutschlands: 

mit den beiden Grundverträgen des Deutschen Bundes und deren wesentlichen Ergänzungen, 
oprac. Ph.A.G. von Meyer, Frankfurt am Main 1845, s. 253.

25 Adreßbuch des Kreises Grünberg, Schles. mit den Städten Rothenburg, Oder und 
Deutsch=Wartenberg 1937/38, s. 353.
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południowej granicy. do Nowego Nietkowa dotarli wówczas także trzej duchowni: 
Georg Müller z drzonkowa, Christoph Reiche z Zagórza i Nikolaus dubelius z zie-
lonej Góry. To oni poprosili właściciela Nietkowa Hansa Christopha (starszego) 
von Rothenburg o wsparcie pomysłu budowy świątyni dla wygnańców. Nie musieli 
długo czekać na pozytywną odpowiedź. Staraniem właściciela majątku, który sam 
dostrzegał spore korzyści w zaistniałej sytuacji, 3 marca 1654 roku elektor bran-
denburski Fryderyk Wilhelm I wydał stosowne zezwolenie, na mocy którego po 
zachodniej stronie wsi Nowy Nietków powstał kościół graniczny26 . 

Budowa świątyni wpłynęła korzystnie na zwiększenie liczby mieszkańców. Wkrót-
ce ludność liczono już w setkach. kolejny właściciel Nietkowa, Hans Christoph 
(młodszy) von Rothenburg, rozpoczął przygotowania do zmiany charakteru Nowego 
Nietkowa. Wystosował do elektora brandenburskiego Fryderyka III prośbę o lokację 
miasta. 24 stycznia 1690 roku Fryderyk III wydał stosowny dokument. Na jego podsta-
wie w miejscu, gdzie dotychczas osiedlali się i pracowali rzemieślnicy, miało powstać 
miasto Rothenburg an der Oder. Mieszkańcy otrzymywali prawo do swobodnego 
wykonywania swojego zawodu, handlu, wyżywienia i możliwości zmian, ponadto do 
wszelkich swobód obywatelskich i sądowych, tak jak to czyniono w innych miastach 
księstwa krośnieńskiego, do budowy ratusza i organizowania targów27 .

26 APZG, Akta miasta Czerwieńsk, zespół nr 7, sygn. 955.
27 APZG, Akta miasta Czerwieńsk, zespół nr 7, sygn. 1, 2; Codex Diplomaticus Silesiae [dalej: CDS], 

oprac. K. Wutke, t. 24: Die Inventare der Nichtstaatlichen Archive Schlesiens, Die Kreise Grünberg 
und Freystadt, Wrocław 1908, s. 30. 

Ilustracja 2. Akt nadania praw miejskich z 24 stycznia 1690 r. (Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, 
Akta miasta Czerwieńsk, zespół nr 7, sygn. 1)
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akt ten nie został jednak w pełni zrealizowany. Miasto powstało na zachód 
od wsi Nowy Nietków. Odtąd przez następne stulecia wieś i miasto współistniały 
obok siebie. Sytuacja zmieniła się dopiero na początku XX wieku. W listopadzie 
1902 roku postanowiono uregulować sytuację, nie tylko ze względu na bliskie 
położenie wsi, ale także na otaczające Czerwieńsk tereny należące formalnie 
do Płotów, Zagórza, łężycy i Wysokiego. 9 lutego 1903 roku cesarz Wilhelm II 
zdecydował, że Nowy Nietków zostanie z dniem 1 kwietnia tego roku połączony 
z Czerwieńskiem. decyzja ta była poniekąd także realizacją postanowień wydanego 
trzy wieki wcześniej dokumentu28 . 

Określenie wielkości obszaru zabudowy na tym terenie w XVI i XVII wieku 
nastręcza pewne trudności. W oparciu o utrwalony do dzisiaj schemat zabudowy 
dawnej wsi Nowy Nietków widać, że nie był to duży teren, ograniczony od zachodu 
kościołem, na wschodzie młynem i rzeką Złota łącza, na południu dawnym budyn-
kiem plebani, a na północy drogą wzdłuż dzisiejszych torów kolejowych. Bliskie 
położenie miasta i wsi, nieprecyzyjność granicy między nimi, ponadto częsty brak 
poszanowania praw patronackich przez mieszkańców powodowały spory między 
miastem a właścicielami majątku Nietków. konflikt był wyraźny pod koniec XVIII 
i na początku XIX wieku. W listopadzie 1811 roku do Czerwieńska przybył pruski 
urzędnik Niceus, który dokonał wytyczenia dokładnej granicy między miastem 
a majątkiem Rothenburgów. Czerwieńsk został jednocześnie otoczony drewnia-
ną palisadą. do miasta prowadziły trzy bramy, z czego najczęściej wymienianą 
w źródłach była „Brama Nietkowska”, wychodząca w kierunku zachodnim29 . 

Obszar miasta obejmował teren zawarty w granicach od dzisiejszego przejazdu 
kolejowego, dalej wzdłuż ówczesnych ogrodów miejskich (dziś ul. Graniczna) 
do dawnej winnicy (dziś ul. M. Rozwens), stąd na wschód równolegle do ko-
lejnych działek miejskich. Nieco na południe od dzisiejszej ulicy Strzeleckiej 
granica przekraczała obecną ulicę Zielonogórską i biegła do ówczesnego stawu 
młyńskiego, następnie na północ wzdłuż brzegu zbiornika do dzisiejszych torów 
kolejowych i dalej skręcała na zachód dzisiejszą ulicą Polną aż do okolic przejazdu  
kolejowego.

dokładne dane o mieście pochodzą dopiero z końca XIX wieku30. Czerwieńsk 
położony był wówczas na obszarze 53 ha, z czego 27 ha stanowiły grunty orne, 
2 ha łąki oraz kolejne 2 ha lasy. dochód z podatku gruntowego od jednego hektara 
wynosił pod koniec XIX stulecia odpowiednio: 9 marek z ziemi pod uprawę, 23 
marki z łąk i 2 marki z wykorzystania lasów. Na wspomnianym obszarze znajdowało 
się 85 budynków (zarówno tych zamieszkałych, jak i niezamieszkałych). Z kolei 
wieś Nowy Nietków zajmowała powierzchnię 58 ha, w tym 21 ha zajmowały ziemie 

28 GStA, I. HA, Rep. 77, Tit. 3059, Nr 3, s. 8, 20.
29 Welt und Heimat, „Beilage zum Grünberger Wochenblatt” 10 marca 1935, nr 10.
30 Topographisch – statistisches Handbuch nebst Ortschafts Verzeichniß des Kreises Grünberg in 

Schles., Grünberg in Schl. 1890, s. 7-10.
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pod uprawę, 8 ha łąki, a 15 ha lasy. dochód z jednego hektara był analogiczny jak 
w Rothenburgu. Na obszarze wsi stało 55 budynków.

Centrum miasta stanowił rynek, z zabudowaniami po jego północnej i zachodniej 
stronie. Południowa i wschodnia część pozbawiona była zabudowy, znajdowały się 
tam ogrody miejskie. domy najczęściej parterowe (do czasów obecnych w stanie 
niezmienionym zachowało się jedynie kilka z nich), zamieszkałe były przez stulecia 
w większości przez sukienników. Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku zabu-
dowano południową i wschodnią część rynku oraz rozbudowano o piętra niektóre 
z dotychczasowych domów. W ten sposób na rynku pojawiło się kilka okazałych 
kamienic. Północno-wschodnia część rynku wychodziła na wybudowany w 1707 
roku kościół graniczny, za którym w niewielkiej odległości położona była wieś 
Nowy Nietków. Osada ta z kolei miała bardzo nieregularną zabudowę, skupioną 
wokół dawnego zameczku myśliwskiego, który został w pierwszej połowie XIX 
wieku zniszczony przez upływ czasu i powódź – na jego miejscu wybudowano 
kolejny obiekt, należący wówczas do miejscowego farbiarza sukna. 

Na środku rynku, który aż do początku XX wieku porośnięty był trawą, w 1779 
roku wzniesiono ratusz miejski. Był on początkowo niewielką, założoną na planie 
wydłużonego prostokąta, piętrową budowlą o konstrukcji szachulcowej, z niesy-
metrycznie umieszczonym wejściem oraz małym dziedzińcem wewnątrz. Fasada 
została zwrócona na północ. Otwory okienne na parterze i piętrze miały kształt 
prostokątny. Całość budynku została zwieńczona czterospadowym dachem z nie-
wielką wieżyczką, na której umieszczono zegar, dzwon i latarnię. 

W 1909 roku ratusz został poddany gruntownej przebudowie, chociaż już w 1816 
roku przeprowadzono niewielki remont. konstrukcja została przemurowana i otyn-

Ilustracja 3. Ratusz po przebudowie w 1909 r. (ze zbiorów P. Góralczyka)
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kowana. Elewację ożywiono poziomymi pasami w tynku. Prostokątne okna z pierw-
szego piętra zostały zamienione łukowymi. dodano prosty portyk i wystawkę, na 
której umieszczono herb miasta. Pojawiły się także wieżyczki na rogach budynku.

kolejna przebudowa ratusza miała miejsce w latach 1926-27. Od strony za-
chodniej dobudowano kolejną część. Nadało to fasadzie symetrycznego wyglądu. 
W osi wejścia głównego umieszczono niewielki balkonik. Zlikwidowano także 
narożne wieżyczki. Całość bryły została ponownie otynkowana i pomalowana, 
ciemniejszą farbą podkreślono przy tym wystające elementy bryły.

Między miastem a wsią, po północnej stronie świątyni, znajdował się cmen-
tarz, na którym spoczywali mieszkańcy jednej i drugiej miejscowości. Pierwsze 
wzmianki o miejscu pochówku ówczesnych mieszkańców sięgają XVII wieku. 
Cmentarz był wówczas zlokalizowany na obrzeżach wsi Nowy Nietków, jak na-
kazywała tradycja w pobliżu wybudowanej w 1654 roku świątyni (w odległości 
kilkunastu metrów na północ od kościoła). Pierwszym historycznie potwierdzonym 
świadectwem istnienia miejsca pochówku zmarłych w tej części miasta jest frag-
ment nagrobka trojga zmarłych w 1719 i 1722 roku dzieci. Ponadto XVIII-wieczne 
opracowania określają miejsce pochówku pierwszych pastorów z rodziny Reiche, 
które miało znajdować się w pobliżu bramy wejściowej na cmentarz. 

kiedy 24 stycznia 1690 roku założono Rothenburg an der Oder, cmentarz znalazł 
się między wsią Nowy Nietków a miastem. Zajmował on stosunkowo niewielki 
obszar (plac od budynku szkoły średniej, wzdłuż ul. ks. Ludwika Muchy do drogi 
biegnącej przy torach kolejowych). Na początku XIX wieku zdecydowano o jego 
zamknięciu. Nie do końca znane są powody likwidacji nekropolii. Być może zaczęło 
brakować nowych miejsc, w stosunku do szybko rosnącej liczby mieszkańców. 
Istotne mogły okazać się także względy osobiste rodzin, które wraz ze wzrostem 
zamożności chciały także stawiać okazałe grobowce, a w centrum miasta nie było 
na nie miejsca. W 1815 roku otwarto nowy cmentarz, który został zlokalizowany 
daleko za miastem, w 1844 roku nastąpiła dalsza jego rozbudowa31. Na dawnym 
miejscu dokonano rozbiórki nagrobków bez przeprowadzania ekshumacji, otrzy-
many w ten sposób budulec został wykorzystany m.in. do tworzenia stopni przy 
wejściach do okolicznych domów. Teren dawnego cmentarza wyrównano i oddano 
pod nową inwestycję. Wkrótce rozpoczęto tutaj budowę szkoły. 

Nowe miejsce pochówku mieszkańców miasta i wsi okazało się odpowiednie. 
Zamożni mieszkańcy miasta rozpoczęli budowę okazałych grobowców. W porówna-
niu z maleńkim, znajdującym się na terenie miasta dotychczasowym cmentarzykiem, 
nowy był dużo większy, okazalszy, a przede wszystkim urokliwy, ze względu na 
położenie, sporą ilość drzew i wygląd nagrobków. Założony w 1815 roku cmentarz 
służył mieszkańcom miasta do końca II wojny światowej. Po zniszczeniu większości 
niemieckich nagrobków w latach 70. XX wieku jest wykorzystywany do dzisiaj.

31  F.G.E. Anders, Statistik der Evangelischen Kirche in Schlesien, Glogau 1848, s. 432.
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Wiele dzisiejszych nazw ulic w Czerwieńsku ma swoją przedwojenną genezę. 
cztery z nich miały nazwy związane z kierunkiem ich przebiegu. Ulica Zielono-
górska to przedwojenna Grünberger Strasse (wychodząca w kierunku Zielonej 
Góry), ulica łężycka to z kolei Lansitzerstrasse (biegnąca w kierunku łężycy). 
W kierunku Nietkowa biegła Schlesisch-Nettkower-Strasse (obecnie ul. Boczna). 
z kolei w kierunku Brodów (niem. Gross-Blumberg) wychodziła Blumberger-
strasse, dzisiejsza ulica kwiatowa. kilka nazw ulic związanych było z położe-
niem względem konkretnych miejsc czy budynków. Przedwojenna Grenzstrasse 
to późniejsza ulica Graniczna. kiedy w 1811 roku wytyczano dokładne granice 
miasta, to właśnie jedna z nich biegła wzdłuż ulicy Granicznej. Na zachód od niej 
wytyczono Weststrasse, czyli ulicę Zachodnią. W kierunku dworca kolejowego 
biegła Bahnhofstrasse, ulica kolejowa. Wzdłuż dawnych ogrodów miejskich biegła 
Gartenstrasse, ulica Ogrodowa oraz Wiesenweg, ulica Polna. W kierunku strzelnicy 
bractwa kurkowego biegła Schützenstrasse (czyli ul. Strzelecka), obok młyna ulica 
Mühlweg (ul Młyńska), plac wokół szkoły otaczały dwie ulice: kl. Schulstrasse 
oraz Gr. Schulstrasse (obecnie ul. ks. Ludwika Muchy). Ulica Ladestrasse to 
dzisiejsza ulica Składowa, Ritterstrasse to ulica Rycerska, kaiser-Wilhelm-allee 
– ulica Spokojna. Na przedwojennej mapie widnieją jeszcze nazwy trzech placów. 
Centralnym punktem miasta był Rynek – Markt. Wokół kościoła ewangelickiego 
biegła ulica kirchenring, przemianowana 1 maja 1933 roku na Hindenburgplatz. 
z kolei dzisiejszy plac Wolności to do 1933 roku plac Ludwika (Ludwigsplaz), 
przemianowany następnie na plac adolfa Hitlera. Większość przedwojennych 

Ilustracja 4. Ulica Zielonogórska w latach 30. XX w. (ze zbiorów P. Góralczyka)
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nazw pozostała niezmieniona do dziś, przetłumaczono je na język polski. Tak-
że przedwojenna numeracja domów w wielu przypadkach pozostawała długo  
bez zmian.

Pierwszymi osadnikami w Czerwieńsku byli producenci wina i coraz liczniej 
przybywający sukiennicy32 . W XVI wieku liczba mieszkańców niewielkiej osady 
wynosiła około 30 osób. W 1690 roku mieszkały tutaj 94 rodziny33. Jeśli więc 
przyjmie się, że rodzina składała się z dwojga rodziców i przynajmniej dwojga 
dzieci, to daje nam już liczbę około 400 osób. Należy przy tym zakładać, że liczba ta 
dotyczyła prawdopodobnie mieszkańców Nowego Nietkowa i samego Rothenburga, 
a nie jedynie miasta. Trzy lata później w źródłach zostało odnotowanych ponad 
100 samodzielnych mistrzów tkackich, co by potwierdzało powyższe założenia34 .

Na podstawie zachowanych ksiąg kościelnych wiadomo, że w latach 1672-1685 
zawarto 107 związków małżeńskich, z czego 50 pochodziło z Nowego Nietkowa 
i okolicy. Reszta małżeństw została zawarta przez zagranicznych przybyszy, którzy 
korzystali z możliwości działającego tu kościoła granicznego. W 1686 ślub wzięło 
5 par, jednak żadna nie była miejscową. Rok później na 11 zawartych małżeństw 
tylko 2 były miejscowe. W 1688 roku 5 par wzięło ślub, wszystkie spoza Nowego 
Nietkowa, w następnym roku zawarto 13 związków małżeńskich, z czego tylko 
2 pary były miejscowymi. W 1690 roku udzielono 18 ślubów, w tym tylko dla 
6 par z miasta i wsi. Rok później związek małżeński zawarło 25 par, z czego 5 
pochodziło z tego terenu. W kolejnych latach, aż do 1714 roku, utrzymywała się 
podobna tendencja35. Niektóre z opracowań podają nieco inne dane, jednak oddają 
one w podobny sposób proporcje między ogólną liczbą zawieranych małżeństw 
a liczbą ślubów udzielonych mieszkańcom36 .

Możliwe jest także ustalenie liczby chrztów, jakie dokonywano w nowym 
Nietkowie od połowy XVII wieku. Liczba ochrzczonych dzieci w pewien sposób 
oddaje ogólną liczbę dzieci urodzonych, choć należy zakładać, że mogły zdarzyć 
się przypadki urodzeń nieżywych dzieci, które nie zostały poddane obrzędowi 
przyjęcia do wspólnoty kościelnej. W latach od 1674 do 1680 roku na terenie wsi 
Nowy Nietków dokonano 289 chrztów, z czego 121 dzieci było miejscowych. 
z kolei w pierwszych czterech latach po założeniu miasta w kościele granicznym 
ochrzczono 318 dzieci, z czego 139 ochrzczonych pochodziło z tego terenu37 .

W XVIII wieku liczba mieszkańców miasta utrzymywała na poziomie z poprzed-
niego stulecia. W 1785 roku w Czerwieńsku mieszkało dokładnie 419 osób w 85 

32 Adreßbuch des Kreises Grünberg, Schles. mit den Städten Rothenburg, Oder und 
Deutsch=Wartenberg 1937/38, s. 353.

33 Ibidem.
34 Niekiedy liczbę 100 samodzielnych mistrzów tkackich podaje się dopiero w 1800 roku.
35 EZAB, mkrfm sygn. 3754; O. Wolff, op. cit., s. 102-103.
36 Zob. D. Dolański, M. Konopnicka, Stosunki wyznaniowe na pograniczu śląsko-lubuskim w XVI-XVII 

wieku, „Rocznik Lubuski”, t. 26, cz. 2, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 2000, s. 72.
37 EZAB, mkrfm sygn. 3754; O. Wolff, op. cit., s. 102, przyp. 1.
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domach, cztery lata później 429 osób. W XIX wieku liczba mieszkańców zaczęła 
rosnąć. W 1825 roku mieszkało tutaj 626 osób, w 1840 roku 822 mieszkańców, 
z kolei w 1848 roku 864 osoby. W następnych latach liczba ludności gwałtownie 
zmalała. Było to efektem kryzysu, jaki dotknął mieszkańców pod koniec lat 40. i na 
początku lat 50. XIX wieku, a co za tym szło – emigracji wielu z nich w poszuki-
waniu pracy i lepszego życia. W 1850 roku liczba ludności Czerwieńska wynosiła 
już tylko 749 mieszkańców, w 1870 roku spadła do 597 osób. W 1890 roku miasto 
liczyło 624 obywateli, w tym 285 mężczyzn i 339 kobiet. 597 z nich należało do 
dwóch ewangelickich wspólnot, 27 osób było katolikami. Nie odnotowano ludności 
żydowskiej, jednak nie można wykluczyć jej obecności. Z kolei w Nowym Nietkowie 
mieszkało 367 osób (173 mężczyzn i 194 kobiety). Prawie wszyscy mieszkańcy 
Nowego Nietkowa byli wyznania ewangelickiego, żyło tam tylko 11 katolików. 
Według spisu ludności z 1900 roku w Rothenburgu mieszkały 632 osoby, z kolei 
Nowy Nietków pięć lat wcześniej zamieszkiwało 356 osób. W 1902 roku liczba 
mieszkańców obu miejscowości wynosiła 1104 osoby. Według stanu z 1 grudnia 
1910 roku, czyli już po włączeniu wsi do miasta, liczba ludności wynosiła 1122 
osoby, 15 lat później – 1268 mieszkańców. W 1937 roku w mieście mieszkało już 
1456 osób, dwa lata później liczba mieszkańców wyniosła 1383 osoby38 . 

Przedwojenni autorzy bardzo często podkreślali atuty miasteczka: korzystne 
położenie wśród zieleni, jego czystość i warunki gwarantujące niezmącone, spo-
kojne i beztroskie życie jego mieszkańcom39 . 

6. Ustrój miasta – miejski samorząd
Opracowanie ustroju miasta przed 1945 rokiem nastręcza sporo trudności. W archi-
wach polskich brak materiałów źródłowych szczegółowo odnoszących się do tego 
zagadnienia przed 1912 rokiem. akt nadania praw miejskich i dokumenty z XVIII 
stulecia nie poruszają tej kwestii. W Tajnym archiwum Państwowym w Berlinie 
przechowywana jest księga z protokołami Rady Miejskiej w Czerwieńsku od 30 
kwietnia 1809 roku do 3 grudnia 1932 roku, jednak dotychczas nie dokonano jej 
szczegółowego opracowania, co więcej zadanie to, z racji objętości woluminu, 
wymagać będzie sporego wysiłku dla kolejnych badaczy40. dlatego też wiele 
kwestii musi zostać póki co jedynie zasygnalizowanych. 

38  APZG, Akta miasta Czerwieńska, zespół nr 7, sygn. 14; sygn. 961; Adreßbuch des Kreises 
Grünberg, Schles. mit den Städten Rothenburg, Oder und Deutsch=Wartenberg 1937/38, s. 353; 
F.G.E. Anders, op. cit., s. 432; Grünberger Hauskalender: Heimatkalender für die Kreise Grünberg 
und Freystadt auf das Jahr 1941, Grünberg i. Schles. 1940, s. 95; F.H. Ungewitter, Neueste 
Erdbeschreibung und Staatenkunde oder geographisch=statistisch=historisches Handbuch, t. 1, 
Dresden 1858, s. 496; Reinecke, Preußisches Staatshandbuch, Berlin 1870, s. 405.

39 Adreßbuch des Kreises Grünberg, Schles. mit den Städten Rothenburg, Oder und 
Deutsch=Wartenberg 1937/38, s. 353.

40 GStA, I. HA, Rep 77, Tit 3059, Nr 1.



26 Przemysław Góralczyk

Czerwieńsk, lokowany w 1690 roku przez elektora brandenburskiego, był po-
czątkowo miastem prywatnym rodziny von Rothenburg, co oznaczało, że prawa 
i obowiązki mieszkańców, zasady funkcjonowania i kierunki rozwoju miejsco-
wości wyznaczał właściciel. Z tego powodu bardzo często dochodziło do sporów 
o poszanowanie przez mieszczan praw patronackich41 .

19 listopada 1808 roku w Prusach wprowadzono nową ordynację miejską, 
która likwidowała miasta prywatne, przyznając mieszczanom prawa samorządowe 
i swobodę finansową. Samorząd stanowili odtąd rada miejska i burmistrz razem 
z innymi urzędnikami miejskimi. Prawo wyboru rajców mieli tylko pełnoprawni 
obywatele miasta, czyli mężczyźni o wysokim rocznym dochodzie i sporym ma-
jątku. Pozostali mieszczanie nie posiadali czynnego i biernego prawa wyborczego, 
byli jednak chronieni prawem miejskim. Głosowanie było tajne i bezpośrednie. 
Organom miasta odebrano przysługujące im do tej pory uprawnienia sądowe42 . 

Zgodnie z nowymi uregulowaniami w 1808 roku Czerwieńsk został wyłączony 
z dóbr nietkowskich i uzyskał odrębność prawną. Na początku 1809 roku po raz 
pierwszy przeprowadzono wybory do rady miejskiej. Wybrano wówczas sześciu 
rajców miejskich. Ich najważniejszym zadaniem było tworzenie lokalnego prawa, 
kontrola działalności burmistrza i wydatków z kasy miejskiej. Rada miejska miała 
początkowo także prawo przedstawiania królowi kandydatów na burmistrza. 

W 1831 roku dokonano zmiany w ordynacji miejskiej. Rada miejska m.in. 
dokonywała odtąd wyboru burmistrza, którego jednak musiały akceptować wła-
dze państwowe. Z kolei Ordynacja miejska z 30 maja 1853 wprowadzała istotne 
zmiany w tej mierze. Obywatele miasta zostali podzieleni na trzy klasy, każda 
z nich wybierała jedną z trzech grup radnych. Rada wybierała burmistrza i ma-
gistrat miasta. decydowała o budżecie miasta, ponadto kontrolowała działalność 
burmistrza. Jedynie w sprawach policyjnych, które nadal pozostawały w gestii 
burmistrza, ten podlegał władzom państwowym. W 1919 roku prawa wyborcze 
uzyskały w Republice Weimarskiej kobiety. Zniesiono także cenzusy majątkowe. 
W 1933 roku ustawa o ustroju gmin znosiła z kolei wybory do władz miejskich, 
które odtąd były zależne od władz partii faszystowskiej. Rada miejska stawała 
się tylko ciałem doradczym, pełnię władzy w mieście zyskiwał burmistrz, który 
musiał współpracować z lokalnymi strukturami NSdaP43 .

Organem wykonawczym rady miejskiej w Czerwieńsku od 1809 roku był 
magistrat, składający się z burmistrza i kilku miejskich urzędników, w tym m.in. 
skarbnika. Siedzibą burmistrza był ratusz miejski. do zadań tego urzędnika należało 

41 CDS, t. 24, s. 56-61. 
42 L. von Rönne, Die Preussischen Städte=Ordnungen vom 19. November 1808 und vom 17. März 

1831 mit ihren Ergänzungen und Erläuterungen, Wrocław 1840, s. 30-260.
43 T. Nodzyński, Przemiany ustroju miasta śląskiego w państwie pruskim 1740-1945 na przykładzie 

Zielonej Góry, [w:] Burmistrz, landrat, wojewoda. Przemiany administracyjne na Środkowym 
Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów współczesnych, red. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, J. Kuczer, 
Zielona Góra 2011, s. 36-43.
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przede wszystkim przewodniczenie zebraniom rady miejskiej, dbanie o rozwój 
miasta i powiększanie dobrobytu jego mieszkańców oraz nadzór nad kasą miejską. 
Od 1831 roku burmistrz otrzymywał dodatkowe uprawnienia policyjne na terenie 
miasta (w przypadku Czerwieńska – także na terenie wsi Nowy Nietków). Często 
na burmistrzu ciążyło wiele innych, dodatkowych zadań. 

Pierwszy burmistrz rozpoczął urzędowanie najprawdopodobniej już w latach 
90. XVII wieku. Jednak dopiero w 1760 roku wzmiankowany jest pierwszy zna-
ny z imienia i nazwiska burmistrz Czerwieńska – Carl Sigismund Caldiner44. Od 
1764 roku burmistrza wybierano45. Na początku XIX stulecia funkcję tę pełnił 
Ernst adolf Pfeil, który w 1812 roku przeszedł na emeryturę. W 1848 roku urząd 
burmistrza sprawował Friedrich arnhold, dwa lata później – von Wiedebach, któ-
ry jednocześnie na podstawie ustawy gminnej z 11 marca tego samego roku był 
członkiem zarządu powiatu zielonogórskiego46 . z kolei Thiele, urzędujący od 1886 
roku, za działalność jako stróż prawa otrzymywał dodatkowo 150 marek rocznej 
zapomogi. Był on także członkiem komisji rezerw militarnych dla okręgu Zielona 
Góra. Na początku XX wieku burmistrzami Czerwieńska byli kolejno: Jacob, Mar-
tin Stolzenberg, Carl aumann, Willi Leuchsenring47. Od 1933 roku burmistrzem 
miasta był Ernst Bogsch, pochodzący z Gorzowa Wielkopolskiego, mieszkający 
przy ulicy kwiatowej 6. Z racji sprawowanej funkcji i również z przekonania był 
bardzo zaangażowany w krzewienie idei faszyzmu. Jednocześnie dbał o rozwój 
miasta i jego wygląd, jako jeden z aktywniejszych przedwojennych włodarzy 
miasta. Urząd burmistrza sprawował do śmierci w 1939 roku. Jego następcą został 
Schauer, pełniący swoją funkcję w czasie II wojny światowej48 .

Wszystkie miejskie organa samorządowe podlegały zwierzchniej kontroli władz 
państwowych. Początkowo Prusy podzielone były na prowincje, zorganizowane 
w departamenty (podzielone były na powiaty, którymi kierowali landraci) i kamery 
wojny i domen, na których czele stali prezydenci, a których głównym zadaniem było 
nadzorowanie władz w miastach. Sprawy sądowe leżały z kolei w gestii rejencji. Po 
klęsce Prus w wojnie z cesarzem Napoleonem I doszło do reorganizacji administracji. 
W miejsce departamentów i kamer pojawiła się rejencja (Regierungsbezirk), będąca 
pośrednim szczeblem administracji między prowincją a powiatem. Od 1816 roku 
Czerwieńsk należał do rejencji z siedzibą w Legnicy. Od tego roku miasto uzyska-
ło także możliwość delegowania swojego reprezentanta do sejmiku powiatowego 
w Zielonej Górze. Sytuacja w tej mierze nie uległa już zmianie aż do 1945 roku.

44 APZG, Akta miasta Czerwieńska, zespół nr 7, sygn. 4.
45 Adreßbuch des Kreises Grünberg, Schles. mit den Städten Rothenburg, Oder und 

Deutsch=Wartenberg 1937/38, s. 353.
46 Amts=Blatt der Königlischen Regierung zu Liegnitz z 18 maja 1850, nr 20, s. 199; EZAB, sygn. 

EZA 507 / 5081, s. 52.
47 APZG, Akta miasta Czerwieńsk, zespół nr 7, sygn. 6, s. 1, 261, 266; sygn. 7, s. 1, 65, 206.
48 Grünberger Hauskalender: Heimatkalender für die Kreise Grünberg und Freystadt auf das Jahr 

1941, Grünberg i. Schles. 1940, s. 104.
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Władze miasta od drugiej połowy XVII wieku posługiwały się pieczęciami, na-
dającymi moc prawną miejskim dokumentom lub pismom. Najstarszą odnotowaną 
w źródłach była pieczęć sądowa z 1696 roku, którą miasto mogło z racji swoich 
uprawnień sądowych używać aż do 1808 roku. Na jej rewersie widniał napis: „RO-
THENBURG. GERICHTS. SIEGEL” („Rothenburg. Pieczęć sądowa”), w polu 
natomiast widniał rok 1696 i wizerunek stojącej Temidy, trzymającej w prawej ręce 
wagę, a w lewej miecz. kolejna pieczęć pochodziła z końca XVIII wieku, kiedy 
dobra nietkowskie i miasto Czerwieńsk należały do Piotra Birona. Na jej rewersie 
widniał napis „HERZOGL: CURLaNd: ROTHENBURG. STadT. SIEG” („ksią-
żęca kurlandzko-rothenburdzka pieczęć miejska”), na tarczy herbowej znajdowało 
się popiersie „anioła żagańskiego” ze złożonymi do modlitwy dłońmi, nad tarczą 
zamieszczono książęcą mitrę. Władze miejskie korzystały z niej do 1808 roku, 
kiedy na podstawie pruskiej ordynacji miejskiej Czerwieńsk wyodrębniono z ma-
jątku nietkowskiego. Od tego momentu zaczęto używać na pieczęciach wizerunku 
pruskiego orła. W 1811 roku miasto uzyskało jednak zgodę na dalsze używanie 
wcześniejszej pieczęci książęcej. Mimo tego w kolejnych latach na dokumentach 
pojawiał się stale pruski orzeł, a o samej zgodzie po pewnym czasie zapomniano49 . 

49 APZG, Akta miasta Czerwieńska, nr zespołu 7, sygn. 961; W. Strzyżewski, Geneza i symbolika 
herbów miejskich Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1993, s. 22.

Ilustracja 5. Pieczęć urzędu policji w Czerwieńsku na dokumencie z 1851 r. (Archiwum Państwowe 
w Zielonej Górze, zespół nr 7, sygn. 961)
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Na początku 1896 roku ówczesny burmistrz miasta, asesor sądowy Steinburth, 
odkrył, że miasto ma prawo nadal używać dawnej książęcej pieczęci. Jednak 
11 marca tajny radca von Brose złożył wniosek do burmistrza o uznanie pieczęci 
książęcej jako niezgodnej z prawem i dlatego nieważnej. Uznano wówczas potrzebę 
tymczasowego stosowania wizerunku orła pruskiego i konieczność stworzenia 
herbu miasta, który byłby używany na miejskich pieczęciach. Został on stworzo-
ny w oparciu o projekt z około 1850 roku, a nawiązywał do używanego od 1736 
roku herbu rodziny von Rothenburg, twórców miasta. Na srebrnym polu tarczy 
herbowej znajdowały się fragmenty murów obronnych, z otwartą pośrodku bramą, 
z usytuowanymi po bokach tychże murów dwiema wieżami, z trzema otworami 
okiennymi na każdej z nich. Wszystkie wymienione elementy utrzymane zostały 
w kolorze czerwonym. Między wieżami znajdowała się tarcza herbowa, dwudzielna 
w słup, gdzie w prawym srebrnym jej polu 
umieszczony został wspięty czerwony lew 
z koroną, a w lewym srebrnym polu dwa pra-
woskośne, czerwone pasy. Tarcza herbowa 
na herbie miasta różniła się więc niewiele 
od tarczy herbowej rodziny von Rothenburg, 
gdzie widniały trzy czerwone pasy50 .

Po uzyskaniu stosownego zezwolenia ze 
strony władzy zwierzchniej w Legnicy wkrótce 
zaczęto używać nowego herbu. Podczas re-
montu ratusza w 1909 roku wizerunek symbolu 
miasta wykonano nad wejściem do budynku. 
Herb znajdował się na pieczęciach miejskich 
i tzw. Siegelmarkach, często także drukowano 
go na okolicznościowych pocztówkach. 

7. Dzieje wspólnot religijnych od 1654 do 1945 roku
Życie duchowe od zarania dziejów stanowiło jeden z ważniejszych elementów 
istnienia człowieka. Stąd wynikała dość naturalna potrzeba czynienia posługi du-
chowej wszędzie tam, gdzie pojawiali się osadnicy. Historia wspólnoty religijnej 
w dawnym Czerwieńsku rozpoczęła się w połowie XVI wieku, czyli jeszcze przed 
powstaniem samego miasta. Początkowo mieszkający wokół niewielkiego zameczku 
myśliwskiego przybysze korzystali z posługi duchownych, działających na terenie 
Nietkowa. Po okresie wojny trzydziestoletniej na teren dzisiejszego Czerwieńska 
przybyło trzech wygnanych ze Śląska duchownych: Georg Müller z drzonkowa, 

50 G.A. von Mülverstedt, J. Siebmacher`s grosses und allgemeines Wappenbuch, 6. Band, 5. Abteilung, 
Der Abgestorbene Adel der Privinz und Mark Brandenburg, Nürmberg 1880, s. 76-77, Taf. 46; 
W. Strzyżewski, Herby miejscowości województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1989, s. 18-19.

Ilustracja 6. Siegelmarke z wizerunkiem 
herbu miasta, początek XX w. (ze zbiorów 
P. Góralczyka)
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Christoph Reiche z Zagórza (niem. Jonasberg) i Nikolaus dubelius z Zielonej Góry. 
dość szybko poprosili oni Hansa Christopha von Rothenburg o pomoc przy budowie 
świątyni, w zamierzeniu przeznaczonej głównie dla uciekinierów zza południowej 
granicy. Właściciel Nietkowa pozytywnie odniósł się do pomysłu duchownych, 
prosząc elektora brandenburskiego o stosowne zezwolenia. 3 marca 1654 roku 
elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm I przychylił się do prośby51. Wkrótce na 
zachód od zameczku myśliwskiego przystąpiono, przy sporym wsparciu finansowym 
Rothenburgów, do budowy niewielkiej kapliczki, nazywanej potocznie „kaplicą 
łaski”, która odtąd funkcjonowała jako kościół graniczny pw. Trójcy Świętej52 . 
Sytuacja finansowa wspólnoty w pierwszych latach jej istnienia nie była jednak za 
dobra . dopiero w 1700 roku udało się kupić budynek na plebanię53 .

Budowa kościoła przyczyniła się do zwiększenia liczby chętnych do osiedlenia 
się, tym bardziej że za południową granicą wzmogły się prześladowania protestan-
tów. Wśród zainteresowanych zamieszkaniem w Nowym Nietkowie było wielu 
mieszkańców Zielonej Góry. Ponadto pastor oferował swoją posługę duszpasterską 
osobom z innych okolicznych miejscowości, w tym m.in. Płotów, Zagórza, Przyle-
pu, łężycy, Wysokiego, Zawady, krępy, Przytoku, Starego kisielina, drzonkowa 
i Ochli. W pierwszych latach XVIII wieku okazało się, że kapliczka z 1654 roku 
była za mała w stosunku do liczby wiernych, chcących uczestniczyć w nabożeń-
stwach. dlatego też, dzięki ponownej pomocy finansowej ze strony właścicieli 
Nietkowa i wielu mieszkańców Zielonej Góry, w 1707 roku wybudowano nowy 

51 APZG, Akta miasta Czerwieńska, zespół nr 7, sygn. 955.
52 F.G.E. Anders, op. cit., s. 432; S.J. Ehrhardt, Presbyterologie des evangelischen Schlesiens, t. 2, 

Liegnitz 1782, s. 667; EZAB, sygn. EZA 507 / 5082; A. Foerster, op. cit., s. 113-114; O. Wolff, op. 
cit., s. 90, 113.

53 A. Foerster, op. cit., s. 114; O. Wolff, op. cit., s. 90.

Ilustracja 7. Kościół graniczny z 1707 r. (ze zbiorów P. Góralczyka)
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i okazalszy kościół graniczny54. Świątynia konstrukcji szachulcowej powstała na 
planie prostokąta. Nawy boczne posiadały dwie kondygnacje okien, wewnątrz 
kościoła znajdowały się tradycyjne balkony55. Prawdopodobnie już wówczas wy-
posażono wnętrze świątyni w zachowany do dzisiaj ołtarz i ambonę. W kolejnych 
latach doposażono świątynię, w tym m.in. w 1819 roku o kunsztowny żyrandol. 

Znane są wszystkie osoby, sprawujące urząd pastora w Czerwieńsku. Pierwszym 
z nich był Christoph Reiche. Pochodzący z drągowiny, przez 30 lat był pastorem. 
W 1654 roku uciekł ostatecznie przed prześladowaniami z Zagórza, osiedlił się 
w Nowym Nietkowie, gdzie zmarł 12 lutego 1681 roku56. Jego następcą został 
Johannes Reiche, syn Christopha. Urodzony w krośnie Odrzańskim, w 1691 roku 
opublikował tam swoje kazania. W 1700 roku, przy pomocy wiernych, zdołał kupić 
budynek, przeznaczony na plebanię. Zmarł 5 października 1716 roku57. kolejnym 
pastorem był Johann Joachim Schirmer (1688-1753). Urodził się w Zielonej Górze, 
gdzie jego ojciec był piekarzem. Pierwsze nauki pobierał natomiast w domu pastora 
Johannesa Reiche w Czerwieńsku. Uczył się także w gimnazjum w Lubaniu, od 
1712 roku studiował w Lipsku. 9 maja 1717 roku został pastorem w Czerwieńsku. 
Uroczystego wprowadzenia na urząd dokonał inspektor Pauli z krosna Odrzańskie-
go. Schirmer był lubiany przez wiernych. Za jego czasów znacznie wzrosła liczba 
wiernych z Zielonej Góry, którzy chcieli uczestniczyć w życiu religijnym wspólnoty. 
Po i wojnie śląskiej w 1742 roku Schirmer wrócił do Zielonej Góry. Tutaj w 1753 
roku zmarł. Został pochowany w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, 
gdzie do dzisiaj znajduje się jego tablica nagrobna58. Pastorami aż do połowy XIX 
wieku byli także: Christoph Georg Lubasch  (1742-1748), adolphus ambrosius 
Hermann Rehfeldt (7 maja 1748 – 1784), Benjamin Friedrich Stein (1784-1807), 
Johannes Carl Tornow (1807 – 1 października 1830), Johannes Ferdinand Schmidt 
(1830-1839) i Martin Gottfried Julius Schöne (22 sierpnia 1839 – 1849)59 .

Spore zmiany w funkcjonowaniu wspólnoty ewangelickiej w Czerwieńsku miały 
miejsce w połowie XIX wieku i związane były z wydarzeniami Wiosny Ludów. 
Po wydarzeniach w marcu 1848 roku król pruski Fryderyk Wilhelm IV zwołał do 
Berlina pruskie zgromadzenie narodowe. Jednym z wybranych posłów był pastor 
z Czerwieńska – Martin Gottfried Julius Schöne (1810-1873)60 . W listopadzie 1848 

54 O. Wolff, op. cit., s. 113.
55 EZAB, sygn. EZA 507 / 5082.
56 S.J. Ehrhardt, op. cit., s. 667; A. Foerster, op. cit., s. 113-114; O. Wolff, op. cit., s. 90.
57 S.J. Ehrhardt, op. cit., s. 667; A. Foerster, op. cit., s. 114; O. Wolff, op. cit., s. 90, 133.
58 S.J. Ehrhardt, op. cit., s. 667; O. Wolff, op. cit., s. 133.
59 S.J. Ehrhardt, op. cit., s. 665, 667. Zob. także: D. Dolański, Duchowni protestanccy w księstwie 

krośnieńskim w XVI-XVIII wieku (według Siegismunda Justusa Ehrhardta), „Rocznik Lubuski”, 
t. 26, cz. 2, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 2000, s. 176, 197, 205.

60 EZAB, sygn. EZA 507 / 5081, „Porträt von Pastor Schöne”; P. Góralczyk, Martin Gottfried Julius 
Schöne (1810-1873). Pastor w dawnym Czerwieńsku, uczestnik pruskiego Zgromadzenia 
Narodowego w Berlinie w 1848, [w:] Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza, red. 
P. Bartkowiak, D. Kotlarek, J. Kuczer, Zielona Góra 2009, s. 62-68.
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roku grupa 42 posłów na znak protestu przeciwko przeniesieniu obrad parlamentu 
do Brandenburga wydała odezwę do narodu pruskiego, zachęcającą do udziału 
w kampanii odmowy płacenia podatków. W grupie tej był także pastor z czer-
wieńska, którego wkrótce postawiono za ten czyn w stan oskarżenia. 22 lutego 
1850 roku sąd uznał go jednak niewinnym61 . 

Polityczna działalność duchownego spotkała się ze sprzeciwem jego zwierzch-
ników duchownych, którzy nawoływali go do zrezygnowania z polityki. Ostatecz-
nie 15 listopada 1849 roku Schöne został zawieszony w obowiązkach pastora62 . 
duchowny nie zamierzał się jednak poddawać. Wkrótce, po uzyskaniu odpo-
wiedniej zgody, utworzył wolny zbór ewangelicki. Za zebrane środki finansowe 
kupił w Czerwieńsku niewielki plac, na którym 11 kwietnia 1851 roku rozpoczęto 
budowę nowej świątyni. Prace przebiegały dość sprawnie i już w sierpniu 1851 
roku odprawiono w niej pierwsze nabożeństwo. 30 listopada 1851 roku dokonano 
uroczystej konsekracji świątyni. Na potrzeby zboru zaadoptowano dawny gmach 
szkolny, który odtąd stał się plebanią i domem kolejnych pastorów63 .

Wspólnota pastora Schöne od początku istnienia, dzięki charyzmatycznej posta-
wie jej twórcy, cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców Czerwieńska 
i okolicznych miejscowości. Zaistniały w połowie XIX wieku podział religijny nie 
przebiegał jednak spokojnie. Mieszkańcy należący do wolnego zboru z nieufnością 
podchodzili do tych, którzy pozostali przy dotychczasowej wierze. Wzajemnym 
oskarżeniom nie było końca. dochodziło także do aktów wandalizmu. Spory mię-
dzy dorosłymi były przenoszone na dzieci. W szkole powstały dwa zwalczające 
się obozy uczniów, trzymające się razem podczas przerw oraz zajmujące miej-
sca w jednej części sali lekcyjnej. Po pewnym czasie sytuacja w mieście została 
unormowana64 . 

W styczniu 1858 roku pastor Juliusz Schöne opuścił Czerwieńsk i przez Ham-
burg udał się na emigrację do ameryki. Osiadł w miejscowości Lombard, zostając 
tam nauczycielem w powstającej szkole. Pozostawieni przez niego w Czerwieńsku 
wyznawcy w 1869 roku wrócili na łono kościoła ewangelickiego lub przyłączyli 
się do kościoła staroluterańskiego65 . 

Następcą Schöne jako pastora wspólnoty ewangelickiej został 28-letni Georg 
Heinrich Otto Conrad, sprawujący swój urząd w latach 1850-1857. kolejnym 
pastorem został Ernst Gustav adolph Überschaer (1858-1864), następnie w 1864 
roku parafią administrował pastor Werner66 .

61 „Grünberger Wochenblatt” 28 lutego 1850, nr 17.
62 EZAB, sygn. EZA 7 / D 905, s. 3; sygn. EZA 7 / 15432, s. 34.
63 EZAB, sygn. EZA 7 / 15432, s. 61; sygn. EZA 507 / 5081, s. 72, 73.
64 C. Fischer, P. Göhre, Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters, t. 2, Jena und Leipzig 

1903-1905, s. 34-37.
65 EZAB, sygn. EZA 507 / 5081, s. 76.
66 Amts=Blatt der Königlischen Regierung zu Breslau z 1 października 1858, nr 40, s. 278; EZAB, 

sygn. EZA 7 / 15023, s. 33, 74.
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W 1864 roku duchownym ewangelickiej wspólnoty w Rothenburgu an der 
Oder został pastor Friedrich Gustav adolph Uhse, który sprawował swój urząd 
do 1895 roku. W połowie lat 70. XIX wieku wierni podjęli decyzję o budowie 
nowej, okazalszej świątyni w miejsce kościoła z 1707 roku. Postanowienie nie 
było niczym nadzwyczajnym. Świątynia z początku XVIII wieku wymagała coraz 
częstszych napraw (w źródłach odnotowano sporą przebudowę w 1819 r.), które 
z kolei pochłaniały coraz więcej środków finansowych. Nie bez znaczenia pewnie 
był fakt, że wygląd świątyni ewangelickiej znacząco na niekorzyść odbiegał od 
tej, jaką wybudowała wspólnota Schönego. Co więcej pomysł budowy nowego 
kościoła ożywił życie religijne w Czerwieńsku67 . 

21 stycznia 1877 roku w kościele z 1707 roku odprawiono ostatnie nabożeń-
stwo. Zdecydowano, że do nowej świątyni zostaną przeniesione niektóre elemen-
ty wyposażenia dotychczasowej, w tym korpus organ, ołtarz i ambona, z czego 
dwa ostatnie zachwycały przepięknie wykonanymi rzeźbieniami. W następnych 
tygodniach prowadzono prace rozbiórkowe, jednocześnie zaczęto stawianie fun-
damentów. Pracami kierował mistrz murarski z Pomorska Spät. Nabożeństwa, 
w trakcie robót, były odprawiane w budynku szkolnym, konfirmacja odbyła się 
w Nietkowie, natomiast pozostałe czynności religijne odbywały się w domu  
pastora68 . 

Wraz z postępem robót budowlanych coraz częściej dochodzono do wniosku, 
że plan przeniesienia starych organ nie zostanie niezrealizowany. Nie pasowały one 
swoim wyglądem do wnętrza nowego kościoła, ponadto były zbudowane z pro-
stych desek, a gdzieniegdzie widać było nawet pozostawione ślady niedokładnej 
pracy snycerskiej. Podjęto wówczas decyzję o kupnie i zainstalowaniu nowego 
instrumentu. Jego wykonanie zlecono firmie Braci Walter z Góry Śląskiej, która 
realizowała już podobne zlecenia w wielu niemieckich miastach, w tym w niedale-
kim Nietkowie. Wykonawca nie zdążył jednak ukończyć pracy do dnia poświęcenia 
świątyni. dopiero w 1878 roku mieszkańcy Czerwieńska po raz pierwszy usłyszeli 
dźwięk nowego instrumentu muzycznego, który równie jak wygląd zewnętrzny 
instrumentu bardzo ich zachwycił. 

Pod koniec 1877 roku świątynia była gotowa. Bryła kościoła w stylu neogotyc-
kim była odbiciem ówczesnej tendencji w architekturze sakralnej. Była to jedno-
nawowa, z absydalnym półkoliście zamkniętym prezbiterium, ceglana konstrukcja 
osadzona na kamiennych fundamentach. Wieża o ośmiu bokach nawiązywała do 
stylu gotyckiego, podobnie jak niewielka rozeta, umieszczona nad wejściem. Okna 
z kolei były zakończone półkoliście. Wnętrze, zachowujące poprzedni, barokowy 
styl, zostało opięte drewnianymi balkonami osadzonymi na słupach, wykonanych 
z tego samego materiału.

67 Topographisch – statistisches Handbuch, op. cit., s. 100.
68 „Grünberger Wochenblatt” 21 stycznia 1877, nr 6.
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13 grudnia 1877 roku odbyło się poświęcenie świątyni. dokonał tego superintendent 
Christian Friedrich david Erdmann z Wrocławia. W uroczystości, obok mieszkańców 
samego Czerwieńska, wzięli udział także goście z okolicznych miejscowości. Z rela-
cji zamieszczonej w „Grünberger Wochenblatt” znany jest jej przebieg. Rozpoczęła 
się ona o godz. 10 przed budynkiem plebani, spod której po krótkiej przemowie 
superintendenta Eberta przy dźwiękach dzwonów pod drzwi kościoła ruszył pochód 
śpiewających uczniów i nauczycieli. Tutaj mistrz budowy Weinert, po krótkim prze-
mówieniu, przekazał pastorowi Uhse klucze od drzwi świątyni. Superintendent, po 
krótkiej przemowie, otworzył drzwi, przez które procesja weszła do wnętrza kościoła. 
Następnie dokonano aktu poświęcenia, odśpiewano psalm i odprawiono uroczystą 
liturgię, podczas której okolicznościowe kazanie wygłosił gospodarz świątyni. Około 
godz. 13 zakończono główne uroczystości, po których w restauracji dworcowej i w bro-
warze wydano odświętne obiady dla zaproszonych gości. Sam budynek wybudowanej 
w 1877 roku świątyni istnieje do dziś, służąc obecnie katolikom69 .

Podczas uroczystości poświęcenia nowej świątyni na kościelnej wieży brzmiały 
dwa odlane w 1877 roku dzwony. Pierwszy z nich miał średnicę 940 mm, ważył 
375 kg oraz wydawał dźwięk o tonie „b”. drugi, nieco mniejszy, o średnicy 735 
mm i ciężarze 175 kg wydawał dźwięk „dis”. W 1883 roku zawieszono trzeci, 
najmniejszy, o średnicy 600 mm, wadze 96 kg i tonie „g”70 .

W następnych latach istnienia wspólnoty ewangelickiej nie dochodziło już do tak 
podniosłych wydarzeń, jednak dzieje te były nie mniej ciekawe. kolejnymi pasto-
rami byli: Heinrich Schmidt (1895-1924), jego syn Gottfried Schmidt  (1925-1931), 
następnie Robert Zimmer (1 października 1931 – 1937) i od 1 października 1937 
roku Georg Schiller.

8. Szkolnictwo
Ważne miejsce w życiu przedwojennych mieszkańców Czerwieńska zajmowała 
szkoła. Pierwsze informacje o jej istnieniu pochodzą z końca XVIII wieku. Budyn-
kiem szkolnym była późniejsza siedziba pastora wolnego zboru ewangelickiego, 
obecnie dom parafialny przy ulicy ks. Ludwika Muchy71 . z duża dozą prawdopo-
dobieństwa można wnioskować, że szkoła istniała tutaj jednak dużo wcześniej. 
Prawdopodobnie założyli ją pierwsi duchowni ewangeliccy, którzy osiedlili się 
na terenie wsi Nowy Nietków w 1654 roku. Przez następne dziesięciolecia była 
to szkoła funkcjonująca przy parafii.

Sytuacja uległa zmianie w XVIII wieku. Władze państwowe wprowadziły 
wówczas obowiązek szkolny. Odtąd wszystkie dzieci musiały uczęszczać do 
miejscowej szkoły podstawowej. 

69 „Grünberger Wochenblatt” 16 grudnia 1877, nr 100.
70 EZAB, sygn. EZA 507 / 5082; Topographisch – statistisches Handbuch, op. cit., s. 100.
71 Welt und Heimat, „Beilage zum Grünberger Wochenblatt” 10 marca 1935, nr 10.
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do początku lat 40. XIX wieku zlikwidowano dotychczasowy cmentarz przy 
dzisiejszej ulicy ks. L. Muchy. Wówczas zapadła decyzja, że na terenie byłej 
nekropolii, obok dotychczasowej szkoły, zostanie wybudowany nowy obiekt. 
Projekt placówki oświatowej przygotował Carl Ferdinand Busse, znany niemiec-
ki architekt, twórca wielu budynków użyteczności publicznej. Szkoła miała trzy 
kondygnacje. Na każdym z pięter były dwie sale lekcyjne, ogrzewane osobnym 
piecem, znajdującym się w każdej z klas. Na parterze, w osobnej części, mieścił 
się także pokój dla nauczycieli oraz toalety.

Szkoła w dawnym Czerwieńsku, jako powszechna placówka oświatowa, służyła 
wszystkim miejskim dzieciom w określonym wieku, uczęszczali do niej także ich 
rówieśnicy z Nowego Nietkowa. W 1848 roku zapisanych było 257 uczniów72 . nad-
zór nad pracą szkoły sprawował miejscowy duchowny ewangelicki73. Zatrudnionych 
było przynajmniej po dwóch nauczycieli. Pierwszym znanym z imienia i nazwiska 
był karl Gottfried dreißing, pełniący obowiązki pierwszego nauczyciela w latach 
1808-1849. Od 1837 roku uczył także jego syn, karl Julius adolf, który w 1854 roku 
poprzez swoją nieostrożność doprowadził do pożaru w jednej z klas. Władze miasta 
złożyły w tej kwestii skargę na pedagoga, jednak nie wpłynęła ona zasadniczo na 
dalszą jego karierę, skoro kontynuował ją aż do 1876 roku. W późniejszych latach 
w szkole uczyli Richter, główny nauczyciel i kantor, ponadto nauczyciele Fröhlich 
i Schinke. Należeli oni do istniejącego od 1885 roku stowarzyszenia nauczycieli, 
którego przewodniczącym był kantor Pohlisch z Nietkowa74 . 

72 F.G.E. Anders, op. cit., s. 432, 438.
73 Topographisch – statistisches Handbuch, op. cit., s. 107.
74 CDS, t. 24, s. 58; Topographisch – statistisches Handbuch, op. cit., s. 107, 136; F. Woesthoff, op. 

cit., s. 34.

Ilustracja 8. Budynek szkoły w Czerwieńsku, rycina z połowy XIX w. (ze zbiorów P. Góralczyka)
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Zakres przekazywanego dzieciom materiału, liczba godzin poszczególnych 
przedmiotów i ich szczegółowy rozkład był określany odgórnie przez odpowied-
nie instancje władz oświatowych. W szkole uczono podstaw czytania, pisania 
i rachunków. Odbywały się także lekcje religii. Uczniowie odpowiadali przed 
nauczycielem na środku klasy. dbano o odpowiedni poziom dyscypliny, chociaż 
zdarzały się sytuacje trudne i konfliktowe, wówczas wobec winnych stosowano 
surowe kary cielesne75 .

dzieci z bogatszych rodzin uczęszczały także na dalszym etapie edukacji do szkół 
poza Czerwieńskiem. W 1888 roku Gimnazjum Realne im. Fryderyka Wilhelma IV 
w Zielonej Górze ukończył, zdając maturę, karl Brunzel, syn właściciela młyna76 .

9. Rozwój gospodarczy miasta od XVII wieku do 1945 roku
Czerwieńsk w wielu przedwojennych opracowaniach nazywany był miastem 
rzemieślników. Nie czyniono tego bez powodu, ponieważ same początki miasta 
oraz późniejsze jego dzieje związane były z mieszkającymi tutaj sukiennikami. 
W następnych dziesięcioleciach na teren miasta przybywało także wielu innych 
przedstawicieli różnych profesji rzemieślniczych.

Pierwszymi rzemieślnikami na terenie dzisiejszego Czerwieńska byli sukiennicy. 
Rzemiosło to należało wówczas do dość uciążliwych, a wykonujący tę profesję 
ludzie prowadzili często skromne życie. Sytuacja w wielu przypadkach wymuszała 
migrację w poszukiwaniu miejsca, w którym można było rozwinąć działalność. 
Wówczas z kilkoma metrami bieżącymi materiału podróżowali oni z miejsca na 
miejsce, oferując sprzedaż własnych produktów. Właściciele majątków ziemskich 
dostrzegali korzyści wynikające z osiedlania się ludności rzemieślniczej. W połowie 
XVII wieku Hans Christoph von Rothenburg, właściciel Nietkowa, oferował po 
bardzo korzystnej cenie materiały do budowy domów, zachęcając jednocześnie do 
osiedlania się wokół istniejącego od przynajmniej wieku zameczku myśliwskiego. 
Jego działania dość szybko przyniosły oczekiwane rezultaty. Już w 1693 roku, czyli 
trzy lata od założenia miasta, samodzielni mistrzowie sukienniczy jako pierwsi 
założyli własny cech rzemieślniczy, który działał do 1824 roku77 . W połowie XIX 
wieku spadła opłacalność produkcji rzemieślniczej, stąd też znacznie zmniejszy-
ła się liczba sukienników, a cech został rozwiązany. Na terenie miasta powstały 
wówczas dwie fabryki, zajmujące się produkcją tekstyliów, należące do rodziny 
Eichmann i Heine. Rewolucja przemysłowa przyczyniła się do wypierania pracy 
ręcznej przez maszyny, na których kupno nie wszystkich było stać78 .

75 C. Fischer, P. Göhre, op. cit., s. 23-29, 42-47.
76 E. Pfundheller, Programm des Friedrich-Wilhelms-Realgymnasiums und der damit verbundenen 

Vorschule zu Grünberg i. Schl., Grünberg i. Schl. 1888, s. 15.
77 Kronika miasta Czerwieńska, s. 5. Zob. F. Woesthoff, op. cit., s. 25, 418.
78 CDS, t. 24, s. 60; „Grünberger Wochenblatt” z 23 kwietnia 1935, nr 94; P. Góralczyk, Życie..., 

s. 185.
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Od początku XVIII wieku w Czerwieńsku powstawały także kolejne zrzeszenia 
rzemieślników. W 1718 roku został założony cech szewców, który działał do 1876 
roku. Około 1840 roku powstała także korporacja krawców, która z biegiem lat, 
z powodu zmniejszającej się liczby jej członków, została również rozwiązana. 
W 1846 roku powstało zrzeszenie rzemieślników związanych z obróbką drewna. 
Zaliczali się do niego zarówno stolarze, jak i bednarze czy kołodzieje.

W 1851 roku założono cech rzeźników. 22 września następnego roku przyjęto 
jego statut. Było to jedno z większych tego typu zrzeszeń w naszym regionie. 
Obejmowało ono kilkanaście miejscowości, w tym m.in.: Nietków, Nietkowice, 
Brody, Pomorsko, Będów, Laski, Leśniów Wielki, Leśniów Mały, Przylep, Płoty, 
łężycę, Zawadę i inne. korporacja ta od 1900 roku zyskała prawo do przeprowa-
dzania egzaminów dla praktykantów79 .

dość ciekawą gałęzią gospodarki w dawnym Czerwieńsku było browarnictwo. 
Jeszcze przed rokiem 1800 powstała „Brau Commune”. W 1810 roku należało do 
niej 74 obywateli miasta. każdy z nich miał prawo do samodzielnego wytwarzania 
piwa. Pozwolenie to zostało zniesione około 1844 roku, od kiedy zaczął działać 
browar miejski, usytuowany w budynku przy dzisiejszej ulicy Zielonogórskiej nr 4. 

Nie mniej ważne były tradycje winiarskie. Z zachowanych relacji, planu mia-
sta z 1811 roku i przede wszystkich pocztówek z początku XX wieku wynika, że 
główne miejsca uprawy winorośli znajdowały się na terenie dzisiejszej szkoły 
podstawowej. Posadzono je tutaj na północno-zachodnim niewielkim wzniesie-
niu. Podczas letnich dni, kiedy owoce dojrzewały, było to jedno z kilku optymal-
nych miejsc o dość długim i w miarę intensywnym nasłonecznieniu. Sam smak 
wina, produkowanego w Czerwieńsku z pewnością można było przyrównać do 
zielonogórskiego. Nie było to więc wino słodkie, raczej półsłodkie i wytrawne. 
Wzorem południowego sąsiada co roku obchodzono święto wina. Ulicami miasta 
przemieszczał się barwny korowód. Jako platformy służyły ozdobione winnymi 
elementami wozy. 

Na terenie miasta pod koniec XIX stulecia działała także fabryka likieru Her-
manna Petzolda i zakład produkujący koniak, należący do Ludwiga dittbernera. 
Trunki można było kosztować w wielu miejscach w mieście: piwnicy ratuszowej, 
restauracji dworca kolejowego, piwnicy należącej do C. Finne oraz dwóch gospo-
dach „Pod Czarnym Orłem” i „Pod Lwem”.

Czerwieńscy rzemieślnicy mogli oferować swoje produkty na organizowanych 
kilka razy w roku targach. W 1840 roku odbył się jeden wielki targ tygodniowy, 
czterokrotnie odbywały się targi z wystawionych kramów wraz z targami bydła. 

Pod koniec XIX i na początku XX wieku wiele z działających wcześniej kor-
poracji rzemieślników, wobec zmniejszającej się liczby ich członków, zostało 
zniesionych. Mimo to w źródłach można jeszcze w latach 30. i 40. spotkać po-

79 „Grünberger Wochenblatt” 23 kwietnia 1935, nr 94; P. Góralczyk, Życie..., s. 185.
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szczególnych reprezentantów różnych gałęzi rzemieślniczych80. Pracowali oni już 
jednak prawie wszyscy w zakładach produkcyjnych, jakie istniały na terenie miasta. 
Wśród tych można wymienić fabrykę czapek, pralnię wełny, tartak, wytwórnię 
wina, browar czy sklep z materiałami budowlanymi.

W drugiej połowie XIX stulecia na terenie Czerwieńska powstało kilka zakładów 
produkcyjnych. Były to m.in. młyn wodny, pralnia wełny, tartak i fabryka czapek.

Pierwsze wzmianki o młynie wodnym w Czerwieńsku pochodzą z XVI wieku. 
11 kwietnia 1565 roku margrabia brandenburski Jan z kostrzyna na prośbę Hansa 
von Rothenburg zatwierdził umowę z Lesslawem, właścicielem Płotów, kończącą 
rozpoczęty 10 lat wcześniej konflikt o połów ryb w „łączy” na odcinku od Płotów 
aż do „Nettkower See” („Rozlewiska Nietkowskiego”). Porozumienie zawarto 
m.in. z uwagi na młyn na potoku. Jego właścicielem musiała być więc rodzina 
von Rothenburg.

W pierwszej połowie XIX wieku właścicielem terenu i obiektów młyńskich stała 
się rodzina Brunzel (często w źródłach występująca także jako Bruntzel), znana 
i dość ceniona w środowisku zielonogórskich młynarzy. Pierwsza wzmianka o ro-
dzinie pochodzi z 12 maja 1790 roku, kiedy Johann Gottlob Bruntzel, najmłodszy 
syn właściciela młyna w Zielonej Górze poślubił w kościele w Czerwieńsku annę 
Rosinę Grandke, urodzoną w łężycy w 1770 roku. Młoda para zamieszkała na 
terenie wsi Nowy Nietków, gdzie 1 lutego 1791 roku urodził się Johann Christian 
Bruntzel, pierwszy poświadczony w źródłach właściciel młyna w Nowym Nietkowie. 

z 1855 roku pochodzi pierwsze znane przedstawienie czerwieńskiego młyna. 
z ryciny wyłania się niewielka, prosta i drewniana budowla, z kołem młyńskim 
po jej zachodniej części. Znaczący rozwój obiektu nastąpił w drugiej połowie 
XIX wieku za sprawą dwóch przedstawicieli rodziny – Johanna Edwarda Brun-
zel (1825-1877) i jego syna Edwarda Brunzel, urodzonego 4 listopada 1857 roku 
także na terenie wsi. dzięki ich staraniom w latach 70. XIX wieku młyn został 
znacznie rozbudowany, otrzymał jednocześnie wręcz pałacową fasadę. Na jego 
frontonie, we wnękach znajdujących się pomiędzy oknami, umieszczono dwie 
figury kobiece, symbolizujące rzemiosło i handel. W 1903 roku młyn, znajdujący 
się dotychczas na terenie wsi Nowy Nietków, został włączony w granice miasta. 
Wówczas dokonano niewielkiej przebudowy. W jego zachodniej części dodano 
nadbudówkę, którą przyozdobiono żelazną konstrukcją z napisem „Rothenburger 
Mühle”. Szyld stał się wyrazem aspiracji rodziny, która od dawna dążyła do uznania 
zakładu za obiekt miejski, mimo że znajdował się on na terenie przyległej wsi. 

W 1890 roku w młynie pracowało 7 mężczyzn powyżej 16 roku życia. Podstawą 
produkcji w zakładzie było 5 mlewników, wytwarzających miesięcznie od 1500 
do 2000 centarów mąki pszenicznej i żytniej (1 centar to ponad 50 kg).

80 W 1840 roku odnotowano: 31 rzemieślników, 38 sukienników, 3 kupców, 3 handlarzy i wędrownego 
kramarza.
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Za czasów Edwarda Brunzla na południe od młyna założono także prywatny 
park. Większą jego powierzchnię zajmował staw, zasilany rzeczką Złota łącza, 
wymuszający w pewien sposób organizację i możliwości kompozycyjne. Linia 
brzegowa stawu od strony zachodniej była z kolei granicą między miastem a wsią 
Nowy Nietków. W parku zostało zasadzonych wiele okazów drzew liściastych 
i iglastych. Wybudowano także specjalny pawilon ogrodowy i specjalną grotę 
skalną. korzystano również z możliwości, jakie dawał staw. Często pływano po 
jego powierzchni łódką. Teren parku był wymarzonym miejscem spędzania wol-
nego czasu przez całą rodzinę właściciela młyna. 

W 1924 roku po śmierci Edwarda Brunzel majątek zgodnie z wolą wyrażoną 
przez zmarłego w testamencie został podzielony na dziewięć równych części po-
między rodzeństwo, służącą zmarłego i miasto Czerwieńsk. W zamian za opiekę 
nad rodzinnym grobowcem dawnych właścicieli młyna, miasto otrzymywało 
park. Sam młyn wkrótce sprzedano osobie spoza rodziny, natomiast park udało 
się zachować w nienaruszonym stanie do wybuchu II wojny światowej.

Na terenie Nowego Nietkowa istniał jeszcze jeden duży zakład. Była to pralnia 
wełny, której właścicielami od 1 lipca 1852 roku byli J. S. Heine i jego synowie, Carl 
i Hermann, następnie Emma Heine z domu Freitag. Zatrudniano tam 10 mężczyzn 
oraz 13 kobiet, z których aż 6 nie osiągnęło jeszcze 16 roku życia. Praca opierała 
się na energii pieca parowego, równej sile 30 koni. Rocznie przygotowywano 

Ilustracja 9. Młyn wodny w Czerwieńsku pod koniec XIX w. (ze zbiorów P. Góralczyka)
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od 5 do 8000 centarów wełny. Pracę w zakładzie znajdowali najbiedniejsi miesz-
kańcy miasta. dniówka wynosiła 40 fenigów dla kobiet i 6 fenigów dla mężczyzn81 .

Ciekawym obiektem na terenie miasta był także tartak. 21 września 1838 roku 
mieszkańcem Czerwieńska został Johann Carl Starost, pochodzący z okolic Ścina-
wy . z zawodu stolarz wkrótce rozpoczął pracę we własnym, niewielkim zakładzie. 
Młody rzemieślnik już w Czerwieńsku poznał córkę miejscowego rzeźnika i ożenił 
się z nią, po czym w 1856 roku przyszedł na świat ich pierwszy syn Heinrich. 
Chłopiec od 10 roku życia pomagał ojcu w prowadzeniu rodzinnego interesu. 
Jego zadaniem było m.in. sprowadzanie desek do stolarni z położonych po drugiej 
strony Odry Nietkowic.

W czasie wojny francusko-pruskiej stolarnia zaczęła przynosić mniejsze zy-
ski. Wkrótce młody Heinrich poślubił siostrę swojego przyjaciela, która w 1889 
roku namówiła go na założenie w Czerwieńsku tartaku. Teren pod nowy zakład 
wydzierżawiono na 30 lat od zarządu leśnego. Pierwsze dostawy drewna nastąpiły 
w zimie 1889 roku, natomiast w Wielkim Tygodniu 1890 roku pocięto pierwszą 
partię przywiezionego surowca. W rozwoju inwestycji pomagali Heinrichowi po-
zostali członkowie rodziny. W 1893 lub na początku 1894 roku na terenie tartaku 
postawiono dom, który służył jako biuro i miejsce przyjmowania klientów firmy. 
z roku na rok zakład zwiększał produkcję. 

W 1894 roku Heinrichowi Starostowi urodził się syn o tym samym imieniu. 
W październiku 1917 roku tartak doszczętnie spłonął. Mimo tego Starostowie 

81 C. Fischer, P. Göhre, op. cit., s. 21.

Ilustracja 10. Tartak rodziny Starost, pocztówka z początku XX w. (ze zbiorów P. Góralczyka)



Czerwieńsk do 1945 roku 41

nie zrezygnowali z dalszej działalności. Za pieniądze z ubezpieczenia postawili 
kolejny obiekt. W 1926 roku Heinrich Starost senior przeszedł na emeryturę, odtąd 
przedsiębiorstwem zarządzał syn. W latach 1905-1914 firma zatrudniała w ciągu 
całego roku 23 mężczyzn. dziennie cięto około 24 metrów sześciennych drzewa. 
Natomiast w latach 1924-1933 w tartaku pracowało 15 mężczyzn, którzy w ciągu 
8 godzin pracy przetwarzali 10 metrów sześciennych surowca. Z roku na rok firma 
zwiększała swoje obroty i rozszerzała działalność82. Przedsiębiorstwo rodzinne 
działało aż do 1945 roku, następnie zostało zlikwidowane.

Na początku XX wieku działalność w Czerwieńsku rozpoczęła fabryka Le-
paro, produkująca czapki. Jej twórcą był Leonard Paulig, mieszkający przy ulicy 
Blumbergerstrasse 3. Nazwa firmy składała się z trzech pierwszych sylab imienia 
i nazwiska właściciela oraz miejscowości. działali także inni pomniejsi wytwórcy 
i handlarze. W mieście były trzy piekarnie i kilka sklepów, które zaopatrywały 
mieszkańców w różnego rodzaju asortymenty83 .

Rozwojowi przemysłu sprzyjało połączenie kolejowe z wieloma miastami 
Niemiec, jakie od lat 70. XIX wieku uzyskał dawny Czerwieńsk. Nastąpiła także 
zauważalna zmiana w strukturze zatrudnienia miejscowej ludności. Coraz więcej 
osób było zawodowo związanych z transportem kolejowym. duży wpływ mia-
ło także dokonywanie unowocześnień w infrastrukturze technicznej w mieście. 
W 1882 roku rozpoczęto budowę sieci telegraficznej. dokonano montażu kilku 
aparatów Morse`a. dla poprawy funkcjonowania miasta w 1913 roku wybudowano 
w centrum sieć kanalizacyjną oraz położono kostkę brukową jako nawierzchnię 
głównych ulic. Wytyczono także miejsca dla pieszych i utwardzono je płytkami. 

W latach 20. XX wieku do Czerwieńska dotarła elektryczność. W 1921 roku 
wybudowano zakład energetyczny oraz kilka stacji przekaźnikowych. Trzy lata 
później prąd doprowadzono do stacji kolejowej. Rozpoczęto także elektryfikację 
fabryk oraz domów mieszkalnych. dotychczasowe oświetlenie gazowe na ulicach 
zostało także zastąpione elektrycznym. korzyści dość szybko okazały się większe 
niż ponoszone koszty. 

Na potrzeby mieszkańców funkcjonowała kasa oszczędnościowa, której siedzibą 
był ratusz. Cieszyła się ona dużą popularnością, stając się sposobem pomnażania 
środków finansowych wielu mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. 
kasa działała aż do końca II wojny światowej. Mieszkańcy mogli także korzystać 
z oferty kasy oszczędnościowej powiatu zielonogórskiego, w zarządzie której 
w latach 40. XX wieku zasiadał mieszkaniec Czerwieńska Leonard Paulig84 . 

82 Hundert Jahre Familie Starost in Rothenburg, Oder. Umfassend die Zeit von 1813 bis 1913, s. 9-15; 
Welt und Heimat, „Beilage zum Grünberger Wochenblatt” 10 lutego 1935, nr 6.

83 C. Fischer, P. Göhre, op. cit., s. 20; „Grünberger Wochenblatt” 16 kwietnia 1870, nr 31; 25 stycznia 
1877, nr 7.

84 Grünberger Hauskalender: Heimatkalender für die Kreise Grünberg und Freystadt auf das Jahr 
1941, Grünberg i. Schles. 1940, s. 96.
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10. Rozwój kolei
Znaczącym czynnikiem rozwoju miasta w II połowie XIX wieku było uzyskanie 
przez Czerwieńsk połączenia kolejowego. 

W 1866 roku w Gubinie zawiązała się spółka kolei Marchijsko-Poznańskiej, 
której zadaniem było zaplanowanie i wybudowanie linii kolejowej łączącej Gubin 
z Poznaniem. Pomysłodawcą budowy linii był Bethel Henry Strousberg, zwany 
„królem kolei”, pruski przemysłowiec, zajmujący się budową infrastruktury 
kolejowej w wielu krajach Europy85 . 

25 marca 1867 roku spółka uzyskała koncesję na budowę trasy kolejowej, której 
długość miała wynosić niecałe 23 mile pruskie (ok. 170 km). W październiku tego 
samego roku rozpoczęto budowę. Z powodu ukształtowania terenu trasa omijała 
niedaleką Zieloną Górę i biegła przez położone kilkanaście kilometrów na północ 
od niej miasteczko Rothenburg an der Oder. Prace szły w miarę sprawnie, liczono, 
że trasa zostanie oddana do użytku na jesień 1869 roku. Czynnikiem opóźniającym 
plany był jednak źle wykonany most w Pomorsku, który należało przebudować, by 
zapewniał należyte bezpieczeństwo. Pierwszy odbiór techniczny został dokonany 
w dniach 27-29 stycznia 1870 roku. Liczne usterki techniczne uniemożliwiły jednak 
otwarcie linii. dopiero po kilku miesiącach zezwolono na korzystanie z trasy86 . 

25 czerwca 1870 roku nastąpiło otwarcie linii. Pierwszy inauguracyjny pociąg 
wyjechał z Gubina o godzinie 10, po drodze zatrzymując się na każdej stacji. Tego 
dnia w samym Czerwieńsku nie przygotowano specjalnego powitania. Uroczystości 
kończące przejazd pierwszego pociągu urządzono w Sulechowie. Regularne kurso-
wanie pociągów rozpoczęło się 1 lipca 1870 roku. Z Czerwieńska do Gubina (i dalej 
m.in. do Berlina) oraz w drodze powrotnej kursowały 3 pary pociągów, czas przejazdu 
wynosił około 4 godzin i 30 minut. Pociąg składał się z wagonów klasy II (wagon 
z 8-osobowymi przedziałami, siedzenia twarde lub półmiękkie), III (brak przedziałów, 
twarde siedzenia) i IV (wagony typu bydlęcego z ławkami dookoła, gdzie podróżo-
wało się głównie na stojąco lub siedziało na bagażach). Bilet do Gubina kosztował 
w II klasie – 1 talara i 1 grosz, w III klasie – 21 groszy, w IV klasie – 11 groszy.

W 1869 roku opracowano projekt dworca w Czerwieńsku. kiedy został on za-
twierdzony przez odpowiedniego inspektora Spółki kolei Marchijsko-Poznańskiej, 
przystąpiono do jego budowy. dworzec wzniesiono na zachód od miasta, na terenie 
należącym do właściciela Nietkowa. Gmach dworca był okazałym, piętrowym bu-
dynkiem z czerwonej cegły, położonym na planie podwójnego krzyża. Znajdowały 
się w nim poczekalnia, do której można było wejść od strony peronów i osobno 
miasta, następnie bufet oraz kasa biletowa i bagażowa. W tylnej części znajdowały 
się pomieszczenia biurowe, z kolei na piętrze mieszkania dla pracowników stacji. 
Nad wejściem głównym umieszczono zegar. 

85 E. Korfi, Dr. Bethel Henry Strousberg. Biografische Karakteristik. Mit Portrait, Berlin 1870, s. 10.
86 R. Kroma, Koleje żelazne w Poznaniu, „Kroniki Miasta Poznania”, R. 2013, nr 4: Koleje, s. 11-12.
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Trwały także przygotowania do uruchomienia kolejnego połączenia. Prace 
w tej mierze prowadziło istniejące od 1842 roku Towarzystwo kolei Wrocław-
sko-Świdnicko-Świebodzkiej. Wybudowana wcześniej przez firmę linia kolejo-
wa z Ząbkowic Śląskich do Legnicy miała być przedłużona dalej do Szczecina. 
W 1869 roku oddano do użytku odcinek z Legnicy do Lubina. W lipcu 1870 roku 
władze Towarzystwa rozpoczęły wykupowanie działek w okolicy Czerwieńska. 
W ciągu roku nabyto ponad 8 ha gruntów od rodziny von Rothenburg, ponadto 
działki Heinricha Nippe, Wilhelma Schulza, Johanna Gottliba kaisera, Edwarda 
Brunzla, Gottfrieda Burdacka i augusta Schulza. Wkrótce mieszkańcy miasta mo-
gli zobaczyć pracowników, wykonujących intensywne prace przy budowie trasy. 
W samym Czerwieńsku budowa wymagała wykonania wiaduktu nad istniejącą 
linią z Gubina do Poznania, mostu nad Złotą łączą, a co za tym idzie – usypania 
nasypu kolejowego na znaczącym odcinku, obniżającego się aż do istniejącego 
od niedawna dworca kolejowego. 

Oficjalne uruchomienie linii kolejowej z Ząbkowic Śląskich przez Legnicę, 
Głogów i Zieloną Górę do Czerwieńska nastąpiło 1 października 1871 roku87 . 
długość całej trasy liczyła ponad 200 km, którą można było pokonać w około 
7 godzin. Budowę jednak kontynuowano. 1 maja 1874 roku otwarto kolejny, 
liczący ponad 56 km odcinek trasy z Czerwieńska do Rzepina. 

87 Amtsblatt der Deutschen Reichs-Postverwaltung, 1871, nr 35, s. 327.

Ilustracja 11. Dworzec kolejowy, pocztówka z początku XX w. (ze zbiorów P. Góralczyka)
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Wkrótce pojawiła się konieczność zapewnienia zaplecza technicznego dla paro-
wozów, obsługujących ruch pasażerski i towarowy na zbiegających się tutaj dwóch 
trasach kolejowych. Usytuowanie parowozowni w Czerwieńsku wydawało się z tego 
powodu dość oczywiste. Właścicielem budynku tutejszego dworca była Spółka kolei 
Marchijsko-Poznańskiej, która poniosła wszelkie koszty związane z jego budową. 
W związku z tym ustalono, że koszty projektu parowozowni, wymaganych pozwoleń 
i samej inwestycji poniesie druga ze spółek. Projekt przygotowano dość szybko. Wkrót-
ce przystąpiono do jego realizacji. Budynek parowozowni stanął na placu za dworcem 
kolejowym w kierunku zachodnim, między torami jednego i drugiego towarzystwa 
kolejowego. Był to niewielki halowy obiekt o wymiarach 12 na 18 metrów, zakończony 
dachem z cegły, który na całej jego długości wieńczył świetlik. Wewnątrz przygoto-
wano dwa stanowiska do obsługi parowozów, każdy z kanałem naprawczym oraz 
zespołem wyciągarek ręcznych, zawieszonych na drewnianych belkach. Na zewnątrz 
budynku zlokalizowano pomieszczenie dla maszynisty i niewielki zakład naprawczy. 
do parowozowni prowadziły dwa tory, które zbiegały się przed obrotnicą. Nieopodal 
budynku znajdował się także kanał oczystkowy, służący do szlakowania parowozu, 
żuraw do nawadniania lokomotyw oraz skład węgla z dźwigiem nawęglającym.

Władze niemieckie dość szybko zaczęły dostrzegać znaczenie linii kolejowych 
dla kraju. Trasy kolejowe, które początkowo były budowane przez prywatne spółki 
i do nich należały, 1 maja 1882 roku zostały przejęte przez Pruską kolej Państwową, 
która 1 stycznia 1883 roku stała się ich jedynym właścicielem. 

Pod koniec XIX wieku państwo zaczęło tworzyć specjalne jednostki policji 
(„Bahnpolizei”), których obowiązkiem była ochrona całej infrastruktury kolejowej. 
Szczególne zadania policja kolejowa otrzymała jednak w czasach nazistowskich, 
kiedy to została zobowiązana do ochrony strategicznych miejsc, takich jak tunele, 
mosty czy ważne stacje kolejowe, oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom 
kolei. W 1938 roku nazwa jednostek została zmieniona na „Bahnschutz”.

Funkcjonariuszy „Bahnschutzu” przygotowywano do służby w specjalnie 
do tego utworzonych szkołach („Bahnschutzschule”). Jedna z nich w 1934 roku 
rozpoczęła działalność w Czerwieńsku. Mieściła się ona na zachód od miasta na 
terenie rozciągającym się między szlakiem kolejowym do Gubina a linią kolejową 
do Rzepina. Szkoła istniała do 1941 roku.

11. Życie codzienne mieszkańców miasta od XVII do początku 
XX wieku

Życie codzienne mieszkańców dawnego Czerwieńska toczyło się podobnie do 
tego, jakie wiedli zamieszkujący podobnej wielkości miasteczka w wielu częściach 
ówczesnych Prus, a następnie Niemiec. 

Najważniejszym elementem życia była praca. Początkowo mieszkańcy trudnili 
się rzemiosłem. Przebywało tutaj wielu sukienników, właścicieli winnic, rzeźni-
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ków. dopiero w drugiej połowie XIX wieku sytuacja uległa zasadniczej zmianie. 
Wielu dotychczasowych rzemieślników wyjechało lub wraz z rozwojem fabryk, 
przy braku opłacalności samodzielnej produkcji, stało się robotnikami. Na terenie 
miasta działały duże zakłady produkcyjne, stąd o zatrudnienie było dość łatwo. 
z czasem pojawili się także pracownicy kolei. Ogólnie praca była ciężka, zarobki 
niewielkie w stosunku do potrzeb, ale w przedwojennych opracowaniach nie wspo-
mina się o problemie bezrobocia. Bardzo często łączono różnego rodzaju profesje. 
Mieszkający w połowie XIX wieku na Rynku „stary klingel” pełnił jednocześnie 
funkcję policjanta, woźnego, licytatora, herolda, listonosza, grabarza, stróża noc-
nego. W wolnych chwilach zajmował się pleceniem wiklinowych koszyków.

Ważnym aspektem życia ludności była rodzina. Młodzi ludzie, chcący zało-
żyć własną rodzinę, musieli uzyskać przychylność rodziców. Bez ich akceptacji 
wspólny start życiowy młodych był znacznie utrudniony. Uroczystość zaślubin 
miała charakter religijny, a po niej zwyczajowo następował czas zabawy i radości. 
Często bogatsi mieszkańcy informowali w prasie o nowo zawartym małżeństwie, 
odbierając jednocześnie okolicznościowe życzenia. Zdarzało się także, że no-
wożeńcy na łamach gazet dziękowali wszystkim za uczestnictwo w ceremonii 
zaślubin. Bardzo ważne były relacje intymne między małżonkami. Wzmacniały 
one bliskość obojga oraz, co ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej, 
wpływały na rozwój demograficzny wspólnoty, chociaż w zasadzie niewiele się 
o nich publicznie w XIX-wiecznym Czerwieńsku mówiło.

Mieszkańcy miasta mieli także zapewnioną pomoc medyczną. Początkowo nie 
była ona na zbyt wysokim poziomie. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku w wy-
twórni wina C. Finne posiadano w sprzedaży tokaje, sprowadzane bezpośrednio 
od producenta z Węgier, polecane jako środek medyczny na wszelkie dolegliwości 
chorobowe88. dopiero od XIX wieku można mówić o fachowej pomocy lekarskiej. 
W 1849 roku aptekarzem w Czerwieńsku był Johann Heinrich Retzlaff 89 . W drugiej 
połowie tego stulecia opiekę medyczną sprawował z kolei dr Reinhard, który był 
także odpowiedzialny za dokonywanie szczepień ochronnych oraz od 1888 roku 
prowadził miejscową aptekę.

Życie urozmaicano sobie wszelkiego rodzaju rozrywkami. dość mocno widać 
było rozróżnienie w tej mierze na mężczyzn i kobiety. Ulubioną rozrywką mężczyzn 
było przebywanie w gospodach, jakie działały na terenie miasta. Wspólne przesia-
dywanie, raczenie się trunkami, rozmowy o ważnych i mniej ważnych sprawach 
były ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu. Niejednokrotnie dochodziło 
do sprzeczek, które były rozwiązywane na miejscu przez samych zainteresowanych 
lub z powodu braku możliwości dialogu – przy pomocy miejscowego policjanta. 
działała także piwnica ratuszowa. Oferowano w niej m.in. piwo z miejscowego 

88 „Niederschlesisches Tageblatt” 1887, nr 271, s. 3.
89 H. Wackenrode, L. Bley, Archive der Pharmacie, t. 58, Hannover 1849, s. 211.
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browaru. Z kolei kobiety preferowały odpoczynek na ustawionych przed domami 
ławeczkach. Małżeństwa mogły uczestniczyć w organizowanych przez właścicieli 
gospód wieczorkach tanecznych. dzieci natomiast skłaniały się do zabawy we 
własnym gronie na ulicach miasta90 .

Szczególną rolę odgrywała także działalność kulturalna. Jedną z ciekawszych 
postaci był Johann Friedrich Mente. Urodził się 9 listopada 1698 roku w czer-
wieńsku. Był synem Samuela Mente, królewskiego zarządcy celnego, zarazem 
miejscowego organisty, kompozytora i wirtuoza gry na viola da gamba. Pierwsze 
nauki gry na organach pobierał u ojca w Czerwieńsku, tutaj także próbował swoich 
sił w czasie nabożeństw, następnie został wysłany na studia do Frankfurtu, drezna 
i Lipska. W 1727 roku został organistą w kościele ewangelicko-augsburskim 
Najświętszej Marii Panny w Legnicy. komponował muzykę kościelną i instru-
mentalną. Był także nauczycielem muzyki dla pięciu książąt, 20 hrabiów i wielu 
innych przedstawicieli szlachty. Zmarł około 1760 roku91 .

Na terenie miasta w połowie XIX wieku funkcjonowała biblioteka, która była 
zarządzana przez magistrat. Liczba zgromadzonych woluminów oraz liczba za-
pisanych czytelników i zasady działalności nie są jednak znane92 .

Istotną częścią życia mieszkańców miasta była aktywność ruchowa i sportowa. 
działało towarzystwo rowerowe all-Heil, organizujące wycieczki po okolicy93 . 
korzystano także z możliwości spędzania wolnego czasu na terenie basenu, ist-
niejącego od 1926 roku przy ulicy Zielonogórskiej. działał także klub piłkarski, 
uczestniczący w rozgrywkach na szczeblu lokalnym. O wielu sukcesach sportowych 
informowano w lokalnej prasie. 

Niezwykle ważnym w życiu dorosłego członka męskiej populacji miasta była 
możliwość przynależności do istniejącego tutaj od 1788 roku Bractwa kurkowego. 
W 1799 roku wybudowano strzelnicę, znajdującą się przy dzisiejszej ulicy Gra-
nicznej. W tym samym czasie po raz pierwszy zorganizowano zawody strzeleckie 
o tytuł „króla kurkowego”. Odtąd niezmiennie aż do początku XX wieku zapaleni 
członkowie bractwa stawali do konkurencji, zapisując się jednocześnie na kartach 
historii. Z czasem pojawiła się dość ciekawa tradycja. każdorazowo nowy król 
kurkowy grawerował na wartościowej monecie lub innej równie cennej srebrnej 
plakietce swoje imię i nazwisko oraz rok, w którym otrzymał tytuł. Tak wykonaną 
zawieszkę umieszczano zgodnie z pewnym schematem na srebrnym łańcuchu, na 
którym widniały już poprzednie medaliki. W efekcie kilkudziesięciu lat takich za-
biegów na początku XX wieku stworzono z umieszczonych zawieszek wizerunek 
króla. Przechowywany w miejskim sejfie, zachował się do dzisiaj. Liczba członków 

90 „Grünberger Wochenblatt” 15/16 kwietnia 1933, nr 89.
91 Al. Choron, F. Fayolle, Dictionnaire historique des musiciens artistes et amateurs, morts ou 

vivans, t. 2, Paris 1811, s. 42-43; C.J.A. Hoffmann, Die Tonkünstler Schlesiens. Ein Beitrag zur 
Kunstgeschichte Schlesiens, vom Jahre 960 bis 1830, Breslau 1830, s. 303-304.

92 F.G.E. Anders, op. cit., s. 432.
93 Odznaka „Radf. Club »All-Heil« Rothenburg a/O.”, zbiory prywatne.
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bractwa zmieniała się w poszczególnych latach, jednak jego popularność wzrastała. 
W 1928 roku na ponad 1000 mieszkańców miasta bractwo liczyło 89 członków.

12. Czasy wojen
Wojny, jakie przed wiekami dość często prowadziły państwa europejskie, były 
specyficznym i trudnym czasem w życiu ludności małych miasteczek. działania 
wojenne nie omijały także okolic Czerwieńska. W 1757 roku przemieszczały się 
tędy oddziały pruskie i rosyjskie, uczestniczące w wojnie siedmioletniej. Z kolei 
w czerwcu 1813 roku na polach nadodrzańskich od Czerwieńska do Nietkowa 
przez dwa dni odpoczywały wojska francuskie pod dowództwem marszałka Clau-
de’a Victora, wycofujące się do Francji po przegranej kampanii w Rosji. W okolicy 
przebywało wówczas także około 10 tys. żołnierzy wojsk rosyjskich94 . 

Bez wątpienia we wszystkich konfliktach 
zbrojnych uczestniczyli powoływani do armii 
młodzi mieszkańcy miasta. Pierwszym znanym 
z imienia i nazwiska uczestnikiem konfliktu 
zbrojnego był Friedrich Schnee, który brał udział 
w wojnie prusko-austriackiej w 1866 roku. 
Wpływ na ludność miasta miała z kolei woj-
na francusko-pruska. W jej czasie zanotowano 
spadek dochodów w kilku tutejszych zakładach.

Jednym z najtrudniejszych okresów w hi-
storii miasta były jednak lata dwóch wojen 
światowych. 

28 lipca 1914 roku rozpoczęła się I wojna 
światowa. Wielu młodych mężczyzn zostało 
powołanych do służby wojskowej. Pozostała 
na miejscu ludność bardzo mocno odczuwała 
skutki wojennej zawieruchy. Na terenie miasta, 
podobnie jak w wielu innych miejscowościach 
ówczesnych Niemiec, obowiązywały kartki na 
żywność. Tej stale brakowało. Uciążliwe były 
także różnego rodzaju rekwizycje na potrzeby 
armii. Nie bez znaczenia był także brak wielu 
mężczyzn, którzy wyjechali na front. Spowodo-
wało to wzrost aktywności kobiet, które zaczęły 
wychodzić z cienia. 

94 „Gazeta Poznańska”, R. 1813, nr 51, s. 5; K.L. von Prittwitz, Beiträge zur Geschichte des Jahres 
1813, t. 2, Potsdam 1843, s. 326.

Ilustracja 12. Fragment kartki żywno-
ściowej z czasów I wojny światowej dla 
powiatu zielonogórskiego, z odbitą pie-
częcią miasta Czerwieńsk (ze zbiorów 
P. Góralczyka)
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Wkrótce po zakończeniu tego międzynarodowego konfliktu postanowiono 
upamiętnić młodych mieszkańców miasta, którzy zginęli w czasie wojny. Stąd 
też przed wejściem do świątyni postawiono pierwszy pomnik ofiar wojny. drugi 
znajdował się na rynku w Czerwieńsku. Ufundowano także dwie tablice, na których 
wymieniono imiona i nazwiska oraz daty urodzenia i zgonu wszystkich tragicznie 
zmarłych żołnierzy z Czerwieńska i okolicznych miejscowości. Obecnie tablice 
te znajdują się na cmentarzu komunalnym w Czerwieńsku.

Trudnym okresem w dziejach Rothenburg an der Oder był czas faszyzmu 
w niemczech w latach 30. i 40. XX wieku. Mieszkańcy bardzo szybko, w tym 
dzięki doskonale przeprowadzonej agitacji w prasie i radiu, ulegli propagandzie 
faszystowskiej. Już 1 maja 1933 roku hucznie zorganizowano obchody Święta 
Pracy. Podczas nich dotychczasowy plac Ludwika (obecnie to plac Wolności) 
przemianowano na plac adolfa Hitlera. Wkrótce na dokumentach miejskich oraz 
kierowanych przez mieszkańców do urzędów zaczęły pojawiać się pozdrowienia 
chwalące dyktatora. Było to wynikiem wydanego 13 lipca 1933 roku przez ministra 
spraw wewnętrznych III Rzeszy Wilhelma Fricka dekretu o obowiązku używania 
powitania wychwalającego Hitlera przez całe niemieckie społeczeństwo. 

z dnia na dzień zmieniał się także wystrój urzędów i lokali publicznych. Nawet 
w prywatnych gospodach na ścianach i we flakonikach znajdowały się chorągiewki 
ze swastyką. Podczas wizyty w restauracji można było posłuchać odpowiednich 
utworów muzycznych oraz propagandowych audycji radiowych.

Coraz aktywniejsze i liczniejsze były miejscowe organizacje faszystowskie. 
Nadawały one ton życia w mieście. Wielu mieszkańców autentycznie wierzyło 
w idee narzucane przez państwo. Inni nie do końca przekonani nie chcieli jednak 
odstawać od większej części lokalnej społeczności. Częstym miejscem spotkań 
działaczy faszystowskich był zajazd „Pod Czarnym Orłem”. Co roku 20 kwietnia 
miejscowa grupa NSdaP organizowała tu uroczystości z okazji urodzin Hitlera, 
na które przybywało tak wielu mieszkańców, że brakowało miejsc siedzących. 
Przebieg jednej z nich znamy z informacji prasowej z 1935 roku. Jeszcze przed 
właściwą ceremonią działacze Sa śpiewali dawne pieśni walki. Po pewnym cza-
sie, przy dźwiękach werbla, wprowadzano flagę Hitlerjugend i ustawiano ją przed 
sceną, przyozdobioną na zielono, na której środku stał olbrzymi portret Hitlera. 
Przywódca miejscowego oddziału NSdaP otwierał uroczystość, po czym w kilku 
słowach przedstawiał sylwetkę Hitlera, kładąc szczególny nacisk na elementy 
związane z jego szeroko pojętą „walką”. Podkreślano także przy każdej okazji 
wyższość Niemiec nad innymi krajami. Obchody powiązane były z przyjęciem 
nowych członków do organizacji Hitlerjugend. Młodych chłopców, którzy wyrażali 
gotowość wstąpienia, oraz ich rodziców zachęcano do walki na rzecz niemieckiej 
młodzieży oraz do wierności Hitlerowi. W czasie uroczystości nie mogło zabraknąć 
okolicznościowych, wiernopoddańczych wierszy, które były wygłaszane m.in. 
przez dziewczynki z grupy Jungmädel.
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Podobne uroczystości odbywały się w miejskim ratuszu, odpowiednio zresztą 
udekorowanym. Tutaj z kolei nad przebiegiem uroczystości czuwał burmistrz Ernst 
Bogsch. To on zazwyczaj przedstawiał zebranym postać dyktatora. Spotkanie było 
także okazją do wręczania kombatantom i innym osobom krzyży zasługi, a sam 
przebieg imprezy był swoiście pojmowanym sposobem manifestowania przywią-
zania do państwa i jego dyktatora.

Mieszkańcy miasta często brali udział w apelach i capstrzykach, których głów-
nym celem było głoszenie wielkości państwa niemieckiego czy idei pangermańskich 
oraz manifestowanie jedności niemieckiego społeczeństwa. Porządku publicz-
nego strzegła żandarmeria, formacja policyjna w mniejszych miejscowościach, 
posiadająca tutaj jedną z kilku placówek w powiecie zielonogórskim, z dwoma 
urzędującymi funkcjonariuszami95 . 

kiedy wybuchła II wojna światowa wielu młodych mężczyzn, wzorem po-
przednich konfliktów zbrojnych, zostało wciągniętych do armii. Jednym z nich 
był Fritz Hoeft, urodzony w 1920 roku, który służył na pancerniku „Bismarck” 
jako maszynista okrętowy i wraz ze 115 marynarzami ocalał po zatopieniu okrętu 
27 maja 1941 roku96 . 

Niektórzy mieszkańcy miasta uczestniczyli także w zbrodniczej działalności 
państwa niemieckiego. W przynajmniej trzech zakładach pracy na terenie miasta 
wykorzystywano do niewolniczej pracy jeńców wojennych z obozów w Żaganiu. 

Wraz ze zbliżającym się frontem na terenie miasta została zarządzona ewaku-
acja. Wielu czołowych działaczy faszystowskich, odpowiedzialnych za szerzenie 
zbrodniczych idei, postanowiło uciec przed odpowiedzialnością. Przy trudnej do 
odtworzenia skali pomocy uzyskanej od innych, niektórzy aktywni członkowie 
aparatu hitlerowskiego wyemigrowali do ameryki Południowej, zabierając ze 
sobą mniej lub bardziej osobiste rzeczy i pamiątki. Po wielu latach przedmioty te 
wystawiano na jednym z międzynarodowych serwisów aukcyjnych. Z kolei inni 
pozostali w swoich domach, czekając na rozwój wypadków. 

Także władze miasta przygotowywały się do ucieczki. Na wozy pakowano co 
ważniejsze dokumenty miejskie. W ten sposób wywieziono księgę z protokołami 
rady miasta od 1809 roku, dokumenty miejskie i kasy oszczędnościowej oraz różne-
go rodzaju polisy ubezpieczeniowe. W sejfie, znajdującym się w pomieszczeniach 
ratusza, pozostawiono tylko kilka dokumentów kasy oszczędnościowej, srebrny 
łańcuch z nazwiskami królów i wicekrólów bractwa kurkowego oraz kilka sztuk 
srebrnych sztućców. Pozostawiono także sporą liczbę bliżej nieokreślonej doku-
mentacji papierowej i korespondencji urzędowej. Po II wojnie światowej zostały 
one jednak prawdopodobnie bezpowrotnie utracone. Z powodu braku czystego 

95 Grünberger Hauskalender: Heimatkalender für die Kreise Grünberg und Freystadt auf das Jahr 
1941, Grünberg i. Schles. 1940, s. 97.

96 M. Gaack, W. Carr, Schlachtschiff Bismarck. Das wahre Gesicht eines Schiffes, cz. 3, 2011,  
s. 249-250.
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papieru urzędujące w ratuszu polskie władze wykorzystywały drugą, niezapisaną 
stronę kartki, by wysyłać własne pisma urzędowe.

W ostatnich dniach stycznia 1945 roku wśród mieszkańców dało się już wyraź-
nie wyczuć zaniepokojenie zbliżającym się frontem. Coraz częściej przybywały 
ze wschodu transporty kolejowe wycofujących się wojsk. Obserwowano także 
intensywne prace prowadzone przy budowie umocnień na Odrze, do których 
wyznaczano wszystkich pozostałych w okolicznych miejscowościach chłopców 
i mężczyzn oraz jeńców i robotników przymusowych. 27 stycznia 1945 roku Ro-
sjanie zajęli Cigacice. Jednostki niemieckie wzmocniły wówczas pozycje na lewym 
brzegu Odry w oczekiwaniu na nieuniknione natarcie. W pierwszych dniach lutego 
1945 roku między Głogowem a Nową Solą wojskom 3. armii Gwardii I Frontu 
Ukraińskiego, dowodzonej przez generała Wasilija Gordowa udało się przekroczyć 
Odrę. Rano 14 lutego oddział SS przystąpił do niszczenia infrastruktury kolejowej 
w okolicach Czerwieńska. Tego samego dnia po południu jeden z pododdziałów 
rosyjskich wkroczył do miasta. Zaczynał się nowy okres w dziejach miasta, które 
jeszcze tylko przez kilka tygodni będzie nosiło nazwę Rothenburg an der Oder.

Ilustracja 13. Pocztówka z przełomu XIX/XX w. (ze zbiorów P. Góralczyka)
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1. Przemiany polityczne, administracyjne i urbanistyczne
dziejów Czerwieńska w latach 1945-1956 nie sposób przedstawić wyczerpująco, 
gdyż w zasobach archiwum Państwowego w Zielonej Górze nie zachowała się 
pełna dokumentacja z zespołów akt dotyczących bezpośrednio tej miejscowości. 
Pewną ilość cennych źródeł informujących o Czerwieńsku i jego mieszkańcach 
można odnaleźć w tym archiwum w innych zespołach, np. Prezydium Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Zielonej Górze czy też Komitet Wojewódzki Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej (PZPR) w Zielonej Górze. Materiały źródłowe na 
ten temat dostępne są też w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Pozna-
niu. Warto również wspomnieć o zachowanych, a zarazem niezwykle ważnych 
oraz opublikowanych relacjach osób przebywających w omawianym okresie  
w Czerwieńsku. 

Wśród dzisiejszych mieszkańców niewielka jest świadomość zarówno samego 
faktu, jak i konsekwencji wynikających z tego, że Czerwieńsk był w latach 40. i 50. 
XX wieku osadą wiejską. konsekwentnie i przy pełnym zaangażowaniu lokalnych 
władz realizowano w niej zgubny program gospodarczy PZPR, mający na celu 
ubezwłasnowolnienie pod względem ekonomicznym indywidualnych rolników. 
Specyfika dziejów wsi polskiej w omawianym okresie rzutowała na podjętą w pracy 
problematykę badawczą, związaną z realizowaną przez rządzących kolektywiza-
cją, jak również egzekucją obowiązkowych dostaw produktów rolnych i innych 
świadczeń finansowych w gminie, a następnie gromadzie Czerwieńsk. Być może 
właśnie ta specyfika tłumaczy brak jakichkolwiek opracowań o charakterze mo-
nograficznym poświęconych tej miejscowości.

W dniu 15 lutego 1945 roku, położony na północ od Zielonej Góry Czer-
wieńsk zajęli żołnierze radzieccy 3 armii gwardii I Frontu Ukraińskiego, dowo-
dzonej przez gen. płk. Wasyla Gordowa1. Czerwieńsk nie poniósł wielkich szkód 
w wyniku działań wojennych, gdyż szacowano je od 2 do 3%. Niemniej istotne 
straty odnotowano w zakresie infrastruktury kolejowej. Mianowicie całkowicie 
zniszczony został tor nr 2 na linii dwutorowej Głogów – Zielona Góra – Czer-
wieńsk. Podobny los spotkał linie napowietrzne na odcinkach kostrzyn nad Odrą 
– Żagań – Czerwieńsk. doszczętnie zniszczono też centralę telefoniczną na stacji  
w Czerwieńsku2 . 

W następstwie obradującej w dniach od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku konfe-
rencji poczdamskiej, w której uczestniczyli przede wszystkim przywódcy Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), USa i Wielkiej Brytanii, Ziemie 
Zachodnie i Północne, w tym Czerwieńsk, przyznano Polsce. Zdecydowano tam 

1 E. Jakubaszek, Miejsca pamięci narodowej w województwie zielonogórskim. Przewodnik, Zielona 
Góra 1972, s. 218. Za okazaną pomoc w trakcie gromadzenia źródeł, a także opracowań na potrzeby 
tej publikacji autor dziękuje dr. Adamowi Górskiemu, dr. Pawłowi Karpowi, Natalii Bieżańskiej 
i Mateuszowi Cichoń. 

2 H. Zięba, Monografia Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu okres 1945-1992, Poznań 1993, 
s. 72-74.
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też o wysiedleniu z tego terytorium ludności niemieckiej. Ostateczne decyzje 
miały zapaść w tej sprawie na planowanej w przyszłości konferencji pokojowej. 
z racji tego, że do niej nie doszło, ustalenia poczdamskie stały się decyzjami osta-
tecznymi3. Przed zakończeniem wojny mieszkało w mieście około tysiąc osób, 
a w 1945 roku zameldowane były w Czerwieńsku 63 polskie rodziny4. Od tego 
roku Czerwieńsk położony w powiecie zielonogórskim należał administracyjnie 
do województwa poznańskiego, a już w 1950 roku do powołanego w tym czasie 
województwa zielonogórskiego. Pierwszymi osadnikami byli kolejarze z Wielko-
polski, którzy uruchomili miejscowy węzeł. Najliczniej przybyli tutaj również dalsi 
Wielkopolanie. Natomiast oprócz nich przyjeżdżali do Czerwieńska przesiedleńcy 
ze wschodnich obszarów Polski wchłoniętych przez ZSRR5. Opiekę tym ludziom 
zapewniała funkcjonująca na terenie Czerwieńska placówka Powiatowego Urząd 
Repatriacyjnego6. Instytucję tę, odpowiedzialną za przebieg osadnictwa, powołano 
już w roku 19447 . 

Ludność polska zajmująca poniemieckie domostwa żywiła obawy przed po-
wrotem ich właścicieli. Pamięć o niedawnej potędze militarnej III Rzeszy była 
w świadomości kształtującej się lokalnej społeczności wyjątkowo trwała. apolonia 
drozdek (w 1945 r. miała 12 lat) wspominała po latach: 

Wróciłam ponownie do Czerwieńska i tutaj kilka rodzin postanowiło się osiedlić, 
a wśród nich i moi rodzice. dopiero tutaj wolno nam było wyjść z wagonów i użyć 
trochę swobody. [...] kilku odważniejszych chłopców zaproponowało nam wyciecz-
kę [...]. Obok torów stał rozwalony budynek. Leżały tam flagi ze swastyką. Nam 
wydawało się, że spod tych flag za chwilę wyjdzie żołnierz hitlerowski i zapyta 
nas, czego tutaj chcemy. Zaczęliśmy uciekać do wagonów8 . 

3 A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań 1998, s. 82-83; R. Domke, 
Ziemie Zachodnie i Północne w propagandzie lat 1945-1948, Zielona Góra 2010, s. 16-19, 262-27; 
G. Strauchold, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1957, Toruń 2003, 
s. 90.

4 Czerwieńsk, [w:] Miasta polskie w tysiącleciu, red. nauk. M. Stuchniński, t. 2, Wrocław – Warszawa 
– Kraków 1967, s. 624; W. Hładkiewicz, D. Koteluk, W nowych realiach. Życie polityczne 
w Czerwieńsku w latach 1945-1956, „Studia Zielonogórskie” 2010, t. 16, red. A. Toczewski,  
s. 81, 83, 94. 

5 Schematyzm Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej, Gorzów Wlkp. 
1949, s. 282; T. Kopczyński, 60 lat. Dzieje klubu sportowego Piast Czerwieńsk, Czerwieńsk 2007, 
s. 6.

6 T. Dzwonkowski, M. Kamiński, Zakład Taboru PKP w Czerwieńsku. Dzieje węzła kolejowego, 
parowozowni, lokomotywowni i Zakładu Taboru PKP w Czerwieńsku, Zielona Góra 1998, s. 26; 
Polska 1956-1965, red. nauk. S. Wroński, M. Zwolakowa, Warszawa 1966, s. 69.

7 P. Dziurzyński, Osadnictwo rolne na Ziemiach Odzyskanych, Warszawa 1983, s. 41-42;  
C. Osękowski, Proces zasiedlania Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, „Studia Zachodnie” 
2000, nr 5, s. 5.

8 A. Drozdek, Między swymi, [w:] Mój dom nad Odrą, wyb. i oprac. I. Solińska, J. Koniusz, 
t. 1, Zielona Góra 1961, s. 141. Zachowano w publikacji oryginalną pisownię cytowanych  
źródeł.
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Ludność polska obawiała się, że „na teren gm. Czerwieńsk ma wrócić 30 rodzin 
niemieckich, a Polacy będą musieli opuścić gospodarstwa ich”9 . 

Obok osadników licznie do tej miejscowości przybywali również szabrownicy, 
którzy następnie udawali się pieszo do Zielonej Góry, gdyż celowo – aby utrudnić 
im działalność (jak to określił jeden ze świadków, Remigiusz Jankowski) – „tu 
pociąg kończył bieg”10 . W tej sytuacji osobliwą scenę zobaczył latem 1945 roku 
Hieronim Szczegóła: 

Przed dworcem w Czerwieńsku [...] dziwny widok. Stały tam dziesiątki rozmaitych 
wózków: dziecinne, dwukołowe, małe, wozy, taczki itp. Były to środki transportowe, 
którymi szabrownicy przewozili towary z Zielonej Góry [...]. Co bardziej doświadczeni, 
nie zważając na trudy podróży i czekającą ich jeszcze dość daleką drogę do Zielonej Góry, 
wyszukiwali co lepsze wózki i zabierali ze sobą. Gdy wyszliśmy na zielonogórską szosę, 
widać było na niej długi sznur szabrowników pchających lub ciągnących puste wózki11 .

Przybywająca tutaj ludność bała się nie tylko Niemców czy też szabrowników, 
ale również powstających polskich władz komunistycznych i wspierających je 
reprezentantów ZSRR. Wśród miejscowych kolejarzy uważano wręcz, że w najbliż-
szej przyszłości rządzić na tym terenie będzie w charakterze sołtysa przedstawiciel 
tego kraju. Pozostałe osoby uważały, że dobra materialne wytwarzane w Polsce 
i surowce takie jak np. węgiel, jak to ujęto, zostaną w najbliższej przyszłości 
wywiezione do ZSRR. Obawy te nie kolidowały jednak z prowadzeniem handlu 
z radzieckimi żołnierzami12 . 

Stan niepewności wśród kształtującej się lokalnej społeczności pogłębiał sprze-
ciw wobec rządów Polskiej Partii Robotniczej (PPR) ze strony osób opowiada-
jących się za niepodległym państwem. W dniu 27 grudnia 1946 roku zastrzelony 
został delegowany przez komitet Wojewódzki PPR w Poznaniu pepeerowiec, 
wójt gminy Czerwieńsk, a zarazem przewodniczący komisji Obwodowej nr 100 
kazimierz dziubka. Postrzegano go przed przyjazdem do Czerwieńska jako mło-
dego i niezwykle ambitnego sekretarza PPR w Tomaszowie Mazowieckim. Nie 
można wykluczyć, że do tego wydarzenia doprowadził on sam, bowiem będąc 
w stanie upojenia alkoholowego, strzelał w powietrze . W tej sytuacji starano się 

9 Raport dekadowy za czas od dnia 7 do 17 maja 1947 r., Sprawozdania dekadowe-miesięczne 
poszczególnych pionów b. PUBP w Zielonej Górze rok 1947, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
w Poznaniu [dalej: AIPN Po], sygn. IPN Po 060/69, t. 2.

10 L. Kalinowski, Zarażał miłością do miasta, „Gazeta Lubuska” 5 lipca 2013, nr 155, s. 4; 
J. Benyskiewicz, H. Szczegóła, Zielona Góra. Zarys dziejów, Poznań 1991, s. 154.

11 H. Szczegóła, Zaraz po wojnie i dziś, [w:] Mój dom nad Odrą, oprac. J. Koniusz, t. 2, Zielona Góra 
1965, s. 99.

12 W. Hładkiewicz, D. Koteluk, op. cit., s. 81-82; D. Koteluk, Od osady wiejskiej do osiedla miejskiego. 
Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim w latach 1945-1956, [w:] Burmistrz, landrat, wojewoda. 
Przemiany administracyjne na Środkowym Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów współczesnych, 
red. nauk. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, J. Kuczer, Zielona Góra 2011, s. 105.
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położyć kres temu postępowaniu, które zakończyło się jego śmiercią. Postępek 
ten przypisano przedstawicielom konspiracyjnej organizacji utworzonej w poło-
wie tego roku w Przylepie, noszącej nazwę armia krajowa Grupa 3-a dywizjon 
Wykonywania Wyroków. Zatrzymanym jej członkom, w trakcie śledztwa prowa-
dzonego przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
(PUBP) w Zielonej Górze, przypisano zamiar zgładzenia polskich komunistów 
i reprezentantów organów bezpieczeństwa. Mimo zastosowanych tortur nie udało 
się dowiedzieć, kto z konspiratorów był odpowiedzialny za śmierć kazimierza 
dziubka. W dniu 17 czerwca 1947 roku odbył się proces osób należących do tej 
organizacji. Wojskowy Sąd Rejonowy z Poznania na sesji wyjazdowej w Zielonej 
Górze skazał aleksandra krupińskiego vel aleksandra Wojciechowskiego, Rości-
sława kotwickiego, a także Stanisława dydaka na karę śmierci, utratę publicznych 
oraz obywatelskich praw honorowych na zawsze. W wyniku amnestii z 22 lutego 
1947 roku zmieniono im karę na 15 lat pozbawienia wolności. W odniesieniu do 
kolejnych osób orzeczono: Wiktor kotwicki otrzymał 10 lat więzienia, 5 lat utraty 
publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek mienia w całości, 
kazimierz krupiński dostał wyrok 4 lat więzienia (wyrok darowany w następstwie 
amnestii), Jan Gawron z kolei rok więzienia. Natomiast uniewinniono adama 
Stefaniaka i Józefa Steckiewicza, jak również umorzono postępowanie wobec 
Władysława kotwickiego13 .

Przeprowadzono także nieudany zamach na życie sekretarza komitetu Gmin-
nego PPR w Czerwieńsku, który będąc wówczas mieszkańcem Przylepu, zre-
lacjonował po latach to wydarzenie Zbigniewowi Szydłowskiemu następująco: 

i wtedy właśnie przyszedł wyrok. Regularny, podpisany przez organizację pod-
ziemną. Nie pamiętam już dokładnie nazwy. [...] Nadal robiłem swoje, tyle, że za 
paskiem nosiłem „tetenkę”. Wieczorem ktoś do mnie wygarnął na pustej drodze, 
między Czerwieńskiem a Przylepem. Padłem plackiem na ziemię i wyciągnąłem 
swoją „tetetkę” a ona nie nabita. Wiecie, przeszkolenia wojskowego nie miałem, 
na broni się nie znałem, kazali wziąć spluwę, to wziąłem. Szczęściem, bandzior 
był chyba „cykoryjny”, bo inaczej to byś towarzyszu redaktorze, spisywał moje 
dane z nagrobka...14

Wraz z likwidacją miejscowych struktur organizacji niepodległościowych polscy 
komuniści, korzystając ze zbrojnego ramienia partii, tj. PUBP w Zielonej Górze 

13 Raport dekadowy za czas od dnia 27 grudnia do 17 stycznia 1947 r., Sprawozdania dekadowe..., 
AIPN Po, sygn. IPN Po 060/69, t. 1; B. Biegalski, Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu 
w latach 1945-1956, Zielona Góra 1999, s. 113-116; T. Dzwonkowski, Powiat zielonogórski w latach 
1945-1948. Zarys dziejów politycznych, Zielona Góra 1997, s. 96-97; W. Hładkiewicz, D. Koteluk, 
op. cit., s. 82-83.

14 Z. Szydłowski, Temat na większy reportaż, [w:] Dni następne. Reportaże o Ziemi Lubuskiej, red. 
J. Kołodziej, J. Koniusz, Zielona Góra 1975, s. 24.
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przystąpili do usunięcia ze sceny politycznej, nie tylko w Czerwieńsku, niezależnej 
partii chłopskiej, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Jej członkowie 
zabiegali o niepodległą Polskę, wolną od dominacji w kraju PPR wspieranej przez 
ZSRR. Byli oni zwolennikami agraryzmu, tzn. uważali ziemię za najważniejsze 
bogactwo narodu. Z tej przyczyny postulowali, aby gospodarka państwa opierała 
się na rolnictwie, w którym kluczową rolę miały odgrywać niezależne gospodar-
stwa chłopskie. dlatego też odrzucali socjalizm bądź kapitalizm na rzecz „trzeciej 
drogi”. Popierali również rozwój przemysłu rolno-spożywczego oraz spółdziel-
czości rolnej, a także opowiadali się za upaństwowieniem wielkiego przemysłu, 
górnictwa i transportu publicznego15. Pepeerowcy kwestionujący ten program, 
zagrażający w istocie ich władzy, położyli kres aktywności politycznej tej formacji. 
dla przykładu można podać, że w dniu 3 listopada 1946 roku represjonowali oni 
uczestników Nadzwyczajnego Zjazdu Wojewódzkiego PSL w Zielonej Górze. 
Funkcjonariusze organów bezpieczeństwa bowiem zatrzymywali wracających po 
zakończeniu tego spotkania ludowców, przy dworcach kolejowych w Czerwieńsku 
i Zielonej Górze. Taki los spotkał m.in. działacza chłopskiego, a zarazem w nie-
dalekiej przyszłości członka PPR Leopolda Chamerę z łężycy, który ostatecznie 
został aresztowany. Pozostałych peeselowców bezpodstawnie przesłuchiwano, 
bito lub straszono odebraniem gospodarstw rolnych w wypadku kontynuowania 
dalszej działalności na rzecz opozycyjnej wobec komunistów partii ludowej16 .

Samowolę funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa i kulisy klęski wyborczej 
niezależnej formacji chłopskiej barwnie opisał ukrywający się w Czerwieńsku 
konspirator, późniejszy działacz emigracyjny i naukowiec, Józef Wyrwa. Objął 
on pod przybranym nazwiskiem wakujące stanowisko kierownika miejscowego 
młyna. Otrzymał tę posadę, chociaż absolutnie nie miał rozeznania w tym zawo-
dzie, ale w trakcie oprowadzania przez młynarza udawał, jak się później okazało 
skutecznie, wielkiego znawcę tego rzemiosła. W jego opinii lokalny przedstawiciel 
organów bezpieczeństwa wyróżniał się, jak to określił, sadystycznym wyglądem, 
ponieważ nie tylko afiszował się rewolwerem, który nosił tak, aby wszyscy ludzie 
tę broń widzieli, ale również zastrzelił bez jakiegokolwiek powodu człowieka. 
W młynie ten funkcjonariusz kierując się „zawodową” podejrzliwością, nachodził 
notorycznie nowego pracownika. Zdarzyło się nawet, że gościł u niego w pracy 
sam starosta i szef PUBP w Zielonej Górze. Podejrzliwość wobec młynarza wzro-
sła, kiedy w trakcie milicyjnej zabawy oddał celny strzał w sam środek tarczy. 
Tymczasem w wypełnianych kwestionariuszach personalnych pomijał fakt, kłopo-

15 S. Łach, Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-1947, Gdańsk 1995, s. 116-118, 127; D. Koteluk, 
Na bezdrożach kompromisu. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w województwie zielonogórskim 
w latach 1950-1956, Zielona Góra 2012, przyp. 92 na s. 34.

16 Wykaz przełożonych gromad (sołtysów i podsołtysów) według stanu z dnia 1 marca 1948 r., 
Protokóły z posiedzeń Zarządu Gminnego w Czerwieńsku, Zespół Akt Gminnej Rady Narodowej 
w Czerwieńsku, Archiwum Państwowe w Zielonej Górze [dalej: APZG], sygn. 5; T. Dzwonkowski, 
Powiat zielonogórski..., s. 91.
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tliwej wówczas, odbytej w niedawnej przeszłości służby wojskowej. Ostatecznie 
dwa dni przed sfałszowanymi przez PPR wyborami do Sejmu Ustawodawczego 
przeprowadzonymi 19 stycznia 1947 roku został on zwabiony na milicyjny po-
sterunek w Czerwieńsku, pod pretekstem omówienia spraw związanych z mły-
nem. Tam wspomniany funkcjonariusz z ironicznym uśmiechem poinformował 
byłego partyzanta, że wkrótce się dowie, co z nim się stanie, po czym razem 
z innymi osobami, w tym kierownikiem działu bagażowego ze stacji kolejowej, 
skierowano go do Zielonej Góry. Tam, w jednej ze szkół, przetrzymywano ich, 
uniemożliwiając tym samym udział w wyborach. Został on zwolniony dopiero po 
bezpodstawnym przesłuchaniu, w trakcie którego starano się uzasadnić dokonany 
areszt pod pretekstem nielegalnej sprzedaży mąki. Po farsie wyborczej doszło do 
licznych zatrzymań ludowców. W ten sposób władze komunistyczne doprowadzi-
ły de facto do likwidacji Polskiego Stronnictwa Ludowego17. dla Józefa Wyrwy 
i jego syna, który także ukrywał się w młynie, przedstawiony rozwój wydarzeń 
przesądził o podjęciu przez nich decyzji o ucieczce z kraju. Przed nią pożegnali 
się oni z zaufanymi osobami, a także zostawili jednemu z byłych partyzantów 
broń, po czym pod pretekstem skorzystania z przysługujących im urlopów z ulgą 
opuścili Czerwieńsk. 

Warto wspomnieć, że scharakteryzowany przez konspiratora funkcjonariusz 
organów bezpieczeństwa usiłował zamordować skierowanych do pracy w młynie 
przez starostwo Niemców, łącznie z dziećmi i żonami. Uczestniczący w sytuacji 
przymusowej w tym niecnym procederze komendant posterunku Milicji Obywa-
telskiej (MO) w Czerwieńsku bał się mu przeciwstawić. Jedyne co mógł zrobić, 
to opóźniać naprawę wozu, który się zepsuł, kiedy potencjalne ofiary wieziono 
w kierunku Odry, gdzie po zastrzeleniu miały trafić ich ciała. W ten sposób ura-
tował ich, ponieważ z nastaniem poranka inicjator mordu zrezygnował z jego 
dokonania, przesuwając ten czyn w czasie. dopiero interwencja Józefa Wyrwy 
u starosty oraz rozmowa tegoż z szefem PUBP w Zielonej Górze doprowadziła 
do tego, że pracownicy niemieccy nadal mogli pracować w młynie, a następnie 
zostali prawdopodobnie wysiedleni z Polski18 . W czasie tej akcji, mającej znamio-
na przymusowości, dochodziło w dramatycznych okolicznościach do podziałów 
związków polsko-niemieckich. Opowiadał o tym cytowany już sekretarz struktur 
gminnych PPR w Czerwieńsku: 

Jak zaczęliśmy ewakuację ludności niemieckiej za Odrę, przybiegł do mnie rozgo-
rączkowany chłopak. Rozrośnięty w barach, gęba, owszem, mogła się dziewczynom 
podobać i wali prosto z mostu: sekretarzu, Lotta jest już w transporcie ewakuacyj-
nym, nikt ze mną nie chce gadać, a my przecież mamy się żenić. Ona zresztą jest 

17 J. Wyrwa, Pamiętniki partyzanta, Londyn 1991, s. 265-268; C. Osękowski, Wybory do sejmu z 19 
stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000, s. 154.

18 J. Wyrwa, op. cit., s. 266-269.
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w ciąży! Co miałem robić, zabraliśmy dziewczynę z transportu, przyprowadziłem ją 
do siebie i pytam, czy to wszystko prawda. Ona pochlipuje i potwierdza. Chłopak stoi 
chmurny i czeka. Co było robić, nazajutrz wzięli ślub. do dziś mieszkają w okolicach 
Zielonej Góry. Lotta pracuje na kolei, mąż na roli. Mają troje dorosłych dzieci19 . 

Zdarzało się, że w ramach tego przedsięwzięcia usuwano z kraju również Pola-
ków. W opinii mieszkańców Czerwieńska postąpił tak kazimierz dziubka, który 
przyczynił się do wyjazdu Filipa Petronke, mimo że wiedział, iż jest on Polakiem20 . 

W okresie zasygnalizowanych przemian ludnościowych i kształtowania się 
władzy PPR doszło do istotnych zmian administracyjnych na omawianym terenie. 
W dniu 9 września 1945 roku, spośród mieszkańców powołano pięciu ławników 
Tymczasowego Zarządu Miejskiego w Czerwieńsku21. Władze miejskie stanowiły 
następujące osoby: burmistrz Rafał Wasiewicz, sekretarz Jerzy Marczuk, a także 
ławnicy Leon Wawrzynowski, Władysław Mróz, konstanty kostrzyca, Władysław 
Majewski i Władysław Gawlak22 . W listopadzie 1945 roku Czerwieńsk utracił 
prawa miejskie, stając się gminą, a następnie osadą wiejską23. Wójtem został 
powiązany z osadnikami przybyłymi z powiatu konińskiego należący do Polskiej 
Partii Socjalistycznej (PPS) Rafał Wasiewicz. Urzędnik ten zawiódł pepeerowców, 
ponieważ współpracował z peeselowcami w kwestii podziału wśród chłopów by-
dła i koni24. do gminy Czerwieńsk weszły kolejne gromady: Czerwieńsk, Laski, 
łężyca, Nietków oraz Wójciki. Tymczasowa Gminna Rada Narodowa wyłoniona 
została w dniu 2 grudnia 1945 roku. O jej ostatecznym kształcie i działaniach decy-
dowali ludzie tacy jak: przewodniczący Rafał Wasiewicz (wójt gminy Czerwieńsk 
i kolejarz), a także członkowie: Józef kwieciński (gromada Laski), Władysław 
Laska (gromada łężyca i Wójciki), Władysław Majewski (Czerwieńsk) oraz Jan 
Szymonowicz (gromada Nietków)25. Skład jej uzupełniły dwie kolejne osoby, tzn. 
jako reprezentant lokalnej organizacji społecznej, naczelnik Ochotniczej Straży 
Pożarnej (OSP) i sekretarz miejscowego koła PPS Czesław łachaciński, a także 

19 Z. Szydłowski, op. cit., s. 24.
20 T. Dzwonkowski, Powiat zielonogórski..., s. 93. 
21 Sprawozdanie z działalności Zarządu Miejskiego w Czerwieńsku do dnia 1 września 1945 r., 

Protokóły z posiedzeń Zarządu Gminnego...
22 Protokół z pierwszego zebrania Zarządu Miejskiego w Czerwieńsku, 1 września 1945 r., ibidem; 

R. Stasińska, Zmiany form organizacyjnych administracji i Rady Narodowej Czerwieńsk w latach 
1945-1995, „Czerwieńsk – U Nas”, październik 1995, nr 43, s. 3.

23 J. Grzelak, M. Woźniak, Zagadnienia urbanistyczne – odbudowa i stan zagospodarowania miast, 
[w:] Województwo zielonogórskie. Monografia geograficzno-gospodarcza, red. nauk. F. Barciński, 
B. Krygowski, S. Zajchowska, Poznań 1961, tab. 3 na s. 254; D. Koteluk, Czerwieńsk na tle 
wybranych pocztówek w latach 60. XX wieku, [w:] Władza i społeczeństwo wobec niemieckiej 
spuścizny kulturowej na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, red. nauk. B. Mykietów, M. Tureczek, 
Zielona Góra 2010, s. 207. 

24 T. Dzwonkowski, Powiat zielonogórski..., s. 73-74, 77.
25 Protokół zebrania wyborczego do Rady Gminnej, odbytego w dniu 2 grudnia 1945 r. w lokalu 

Zarządu Gminnego w Czerwieńsku, Protokóły z posiedzeń Zarządu Gminnego...; R. Stasińska, 
op. cit., s. 4.
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przedstawiciel inteligencji, kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej w Nietkowie 
Stanisław Wróblewski26 . 

Funkcję kierowniczą w zorganizowanej w Czerwieńsku szkole początkowo 
sprawował Władysław Cierniak, a następnie Jan kozaczewski i Walenty Rataj. We 
wrześniu 1948 roku w szkole podstawowej 6 nauczycieli nauczało 176 uczniów27 . 
W tym okresie miejscowa biblioteka dysponowała księgozbiorem składającym się 
ze 120 tomów. korzystało z nich 80 czytelników. Z biblioteką sąsiadowała świetlica 
zlokalizowana w budynku OSP. kierował nią Władysław kosmala. W pierwszym 
kwartale tego roku w przedszkolu jedna wychowawczyni opiekowała się 27 dzieć-
mi . W drugim półroczu 1948 roku funkcjonowały w Czerwieńsku następujące 
warsztaty rzemieślnicze: fryzjerski, kowalski, stolarski, szewski i ślusarski, a także 
trzy piekarskie oraz dwa rzeźnicze28 . 

W czerwcu 1946 roku Gminną Radę Narodową w Czerwieńsku tworzyło 
7 członków. Trzech z nich było bezpartyjnych, jeden należał do Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, a pozostali reprezentowali PPS. Po zniszczeniu niezależnej 
partii chłopskiej i ubezwłasnowolnieniu socjalistów, komuniści stanowili najsil-
niejszą, a zarazem najpopularniejszą wśród ludności formację polityczną. W pierw-
szym kwartale 1948 roku PPR zrzeszała 138 osób, a PPS zaledwie 28 członków29 . 
W styczniu 1950 roku wójtem gminy Czerwieńsk był członek utworzonej w grudniu 
1948 roku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej adam Leśniewski. Posadę 
sekretarza także pełnił pezetpeerowiec, Tadeusz Libertowski. Sołtysem gromady 
Czerwieńsk był bezpartyjny Szczepan Brzeziński30 . W kolejnych latach istnienia 
Gminnej Rady Narodowej notowano nieustanne zmiany kadrowe, gdyż niektórzy 
przedstawiciele uchylali się od udziału w jej antychłopskiej działalności. W dniu 
27 sierpnia 1953 roku w posiedzeniu tego tworu uczestniczyło zaledwie 7 z 19 
radnych31. dominowali tam członkowie partii komunistycznej, których w świetle 
wykazu z 18 października tego roku było 14 na 23 radnych. Reprezentowali oni 
Czerwieńsk (11 osób), Laski (3), łężycę (4), Nietków (4) i Wysokie (1). W trakcie 
każdej sesji ze swego grona wyłaniali oni sekretarza, a także przewodniczącego 

26 Protokół posiedzenia Organizacyjnego Tymczasowej Gminnej Rady Narodowej gminy Czerwieńsk 
n. Odrą, odbytego w dniu 2 grudnia 1945 r., Protokóły z posiedzeń Zarządu Gminnego...

27 Sprawozdanie ogólne kwartalne z działalności powiatu Zielonogórskiego za czas od 1 lipca do 30 
września 1948 r., Sprawozdania sytuacyjne Starostwa Powiatowego Zielonogórskiego w Zielonej 
Górze 1946-1950, Urząd Wojewódzki Poznański Ekspozytura w Gorzowie Wlkp., APZG, sygn. 48; 
A. Sibilski, Między nakazem pracy a nakazem serca..., „Czerwieńsk – U Nas”, luty 1999, nr 79, 
s. 12; R. Stasińska, op. cit., s. 3.

28 W. Hładkiewicz, D. Koteluk, op. cit., s. 83-84.
29 Ibidem, s. 84; H. Szczegóła, Przeobrażenia ustrojowo-społeczne na Ziemi Lubuskiej w latach 

1945-1947, Poznań 1971, tab. 3 na s. 187.
30 Półroczne wykazy przynależności, Zielona Góra 12 stycznia 1950 r., Sprawozdania sytuacyjne 

Starostwa...
31 Protokół z sesji Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku odbytej w dniu 27 sierpnia 1953 r., 

Protokóły z sesji Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku 1953 r., Zespół Akt Gminnej Rady 
Narodowej w Czerwieńsku, APZG, sygn. 1.
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prowadzącego obrady. Następnie zazwyczaj wzajemnie się rozliczali z realizacji 
programu partii na omawianym terenie. dla przykładu można podać, że należąca 
do PZPR radna Maria Rozwens zauważyła, że „Przewodniczący Prezydium kry-
tykuje radnych, i innych Obywateli którzy nie wywiązali się z obowiązkowych 
dostaw a nie skrytykował sam siebie”32. Ten postulat z kolei zrealizował dopiero 
co powołany inny radny, który natychmiast po rozpoczęciu urzędowania złożył 
samokrytykę33. Ludzie ci skupili się na zarządzonej przez PZPR socjalistycznej 
przebudowie Czerwieńska oraz okolicznych wsi, tj. Lasek, łężycy, Nietkowa 
i Wysokiego, zaniedbując przy tym sprawy związane z zarządzaniem osadą34 . 
Proces inercji decyzyjnej w tej kwestii był tak daleko posunięty, że sami urzędni-
cy ograniczali się, w ocenie lokalnych struktur PZPR, jedynie do przesiadywania 
przy biurkach w siedzibie Gminnej Rady Narodowej w oczekiwaniu na godzinę 
piętnastą, aby po jej nastaniu natychmiast mogli udać się do swoich domów35 . 

Za zaistniałą sytuację odpowiedzialna była partia komunistyczna, która sprawując 
rządy w kraju, doprowadziła do likwidacji samorządzenia się ludności w gminie. 
Władza gminna składała się z rady, będącej formalnie organem przedstawicielskim 
ludności, a także urzędu gminnego. Rada gminna była wyłaniana w wyniku farsy 
wyborczej, ponieważ ludzie ubiegający się o tę funkcję byli umieszczani na jednej 
liście osób ustalonych wcześniej przez gminną organizację PZPR w formie tzw . 
listy Frontu Jedności Narodu. W tej sytuacji mieszkańcy w praktyce byli pozbawieni 
możliwości decydowania o swych reprezentantach wybieranych do rady gminnej. 
Ponadto, pomimo określonych kompetencji, rada ta w swym funkcjonowaniu była 
związana planami tzw. rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, ustalonymi przez 
władze centralne, które za pomocą szczebla wojewódzkiego wyznaczały wytyczne 
lub nawet zadania do zrealizowania przez poszczególne gminy. Poza tym gmina nie 
posiadała osobowości prawnej. Nie była także podmiotem praw i obowiązków, gdyż 
stanowiła jednostkę organizacyjną niepodzielnej oraz jednolitej władzy państwowej. 
Nie posiadała również własności komunalnej, ponieważ ta została przejęta przez 
państwo. Pozbawiona była też samodzielności gospodarczej. Od 1945 roku wszelkie 
rodzaje własności komunalnej, takie jak ziemia, place bądź zakłady gospodarcze, 
przejmował skarb państwa. Natomiast w 1951 roku, w efekcie reformy, budżety 
gmin włączono do jednego budżetu państwowego. Co gorsza, w lokalnym systemie 
władzy partia hegemonistyczna w postaci gminnej organizacji partyjnej stanowiła 
rzeczywisty ośrodek dyspozycji. Sprawowała ona kierownictwo we wszystkich orga-

32 Protokół z zwyczajnej sesji Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku odbytej w dniu 18 października 
1953 r., ibidem.

33 Protokół z sesji Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku odbytej w dniu 27 sierpnia 1953... 
34 Protokół z nadzwyczajnej sesji Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku odbytej w dniu 20 czerwca 

1953 r., Protokóły z sesji Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku 1953...; R. Stasińska, op. cit., 
s. 4.

35 Referat, brak daty, Protokoły posiedzeń Komitetu Gminnego w Czerwieńsku z załącznikami 1951-
1953, Zespół Akt Komitetu Miasta i Powiatu PZPR w Zielonej Górze, APZG, sygn. 109.
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nizacjach i instytucjach funkcjonujących na terenie gminy. Zaznaczyć też trzeba, że 
organy władzy gminnej pozbawiono możliwości koordynowania instytucji, zrzeszeń 
i organizacji istniejących na jej terenie. dotyczyło to zwłaszcza przedsiębiorstw pań-
stwowych lub spółdzielczych oraz placówek usługowych. Poszczególne instytucje, 
zrzeszenia czy też związki, skoordynowane pionowo z wyższymi nadzorującymi je 
jednostkami, rozliczano z realizacji swych zadań, a nie świadczeń lub przedsięwzięć 
inicjowanych na rzecz gminy rozumianej jako wspólnoty lokalnej36 . 

W tej sytuacji nie dziwi fakt, że mieszkańcy Czerwieńska zazwyczaj nie par-
tycypowali w następujących pezetpeerowskich organizacjach: gloryfikującym 
ZSRR Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, paramilitarnej i adresowanej 
do młodego pokolenia Lidze Przyjaciół Żołnierza oraz w kadrowym młodzieżo-
wym zapleczu partii, czyli Związku Młodzieży Polskiej (ZMP)37. Sprzeciwiali 
się zarazem uczestnictwu ich dzieci w działalności paramilitarnej Powszechnej 
Organizacji „Służba Polsce” (PO „SP”), która powstała w 1948 roku. W ramach 
przysposobienia zawodowego i wojskowego miała ona swoim zasięgiem objąć 
wszystkich obywateli Polski obojga płci w wieku od 16 do 21 lat38. To tłumaczy, 
dlaczego jeden z rodziców żyjący w osadzie Czerwieńsk odrzucił, mimo grożą-
cej mu kary finansowej, konieczność uczestnictwa jego dziecka w wykopkach 
w 1952 roku. Uważał on, „[...] że to nie wolność zabierając junaczek przymu-
sowo i zapewnił, że swojej córki nie da do brygady choćby miał gnić w wię-
zieniu”39 . W wypadku środowiska wiejskiego inicjatywy podejmowane przez 
PO „SP” nierzadko były chybione, ponieważ starano się zapoznać dzieci rolni-
ków w trakcie obozów z czynnościami im doskonale znanymi od najmłodszych 
lat, czyli grabieniem siana lub zbieraniem ziemniaków40. Nie brali też udziału 
w planowanych odczytach prelegenta z Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej w Zielonej Górze, gdyż ten kulturalno-oświatowy twór 
propagował w społeczności wiejskiej ateizm oraz walkę z kościołem katolickim41 .  

36 A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003, s. 177, 182; J. Turowski, 
Socjologia wsi i rolnictwa, Lublin 1995, s. 200-201.

37 Sprawozdanie KG w Czerwieńsku z działalności organizacji masowych, 1 czerwca 1952 r., Protokoły 
posiedzeń Komitetu Gminnego w Czerwieńsku z załącznikami 1951-1953...

38 J. Hellwig, Powszechna Organizacja „Służba Polsce”, Warszawa 1977, s. 28; P. Karp, D. Koteluk, 
Przymusowa „Służba Polsce” na przykładzie województwa poznańskiego, „Biuletyn Instytutu 
Pamięci Narodowej” 2011, nr 5-6, s. 91-92.

39 Meldunek nr 97 z przebiegu przyjęcia młodzieży do Brygad Rolnych na III turnus, Zielona Góra, 
24 września 1952 r., Biuletyny Informacyjne ZW lipiec – grudzień 1952, Zespół Akt Zarządu 
Wojewódzkiego Związku Młodzieży Polskiej w Zielonej Górze, APZG, sygn. 70; D. Koteluk, 
W nowych realiach. Wieś zielonogórska 1945-1956, Zielona Góra 2011, s. 125.

40 M. Ordyłowski, Wieś dolnośląska w latach 1945-1956. Władza a społeczeństwo, Wrocław 1999, s. 73.
41 Protokół Nr 1/56 z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku II z dnia 13 stycznia 1956 r., 

Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku II, 13 stycznia – 21 listopada 1956 r., 
nr 1-10, Zespół Akt Prezydium GRN w Czerwieńsku II, APZG, sygn. 2; D. Koteluk, W nowych 
realiach..., s. 133-134, 282; D. Śmierzchalski-Wachocz, Partia komunistyczna wobec przejawów 
wiary katolickiej w swoich szeregach na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945-1989, 
Ząbki 2007, s. 151-153, 172. 
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Unikali zarazem obecności w sesjach obradujących w Czerwieńsku poszczegól-
nych rad42 . 

W 1954 roku przeprowadzono reformę podziału administracyjnego wsi pol-
skiej, która doprowadziła do diametralnej jej reorganizacji. W miejsce organizacji 
gminnej utworzono nowe jednostki terytorialno-administracyjne, tj. gromady, 
z gromadzkimi radami narodowymi będącymi strukturami władzy najniższego 
szczebla na wsi. Oficjalnie, w wymiarze propagandowym głoszono, że rady te 
miały zostać w ten sposób przybliżone do władz powiatowych w efekcie likwidacji 
ogniwa pośredniczącego, tzn. gmin. W rzeczywistości ich podstawowe zadania 
sprowadzały się do zabiegania w ośrodkach wiejskich o podwyższenie produkcji 
rolnej, a także skupu wygórowanych oraz rujnujących chłopów, wprowadzonych 
w latach 1951-1952, obowiązkowych dostaw zboża, zwierząt rzeźnych, mleka 
i ziemniaków. Miały też one odegrać główną rolę w kwestii rozwoju kontynuowanej 
od 1948 roku kolektywizacji wsi, która polegała na usytuowaniu indywidualnych 
rolników w kontrolowanych przez państwo spółdzielniach produkcyjnych. Zadanie 
rad polegało również na propagowaniu tej akcji, tudzież upowszechnianiu osiągnięć 
najlepszych gospodarstw zespołowych. Odrębnymi celami tych jednostek admini-
stracyjnych był m.in. rozwój sieci sklepów Gminnej Spółdzielni (GS), ulepszenie 
lokalnych dróg, rozbudowa bądź wyposażenie szkół, świetlic i przedszkoli oraz 
zabieganie o urządzenia ochrony zdrowia43 . 

Zgodnie z przedstawionymi decyzjami centralnych władz partyjno-państwowych, 
5 grudnia 1954 roku utworzono w miejsce istniejącej wcześniej Gminnej Rady Naro-
dowej – Gromadzką Radę Narodową II (GRN II) w Czerwieńsku. Przewodniczył jej 
sekretarz lokalnych struktur PZPR Mieczysław Skórzewski. W tym czasie powołano jej 
prezydium, którego posiedzenia najczęściej miały miejsce w środę każdego tygodnia, 
począwszy od 3 stycznia 1955 roku. Pierwsza sesja GRN II odbyła się 20 grudnia 
1954 roku. Rada ta działała jedynie w samej osadzie. Utworzono także Gromadzką 
Radę Narodową I (GRN I) w Czerwieńsku, która pod względem administracyjnym 
obejmowała następujące wsie: łężyca, Płoty, Wysokie oraz Zagórze44. Liczyła ona 11 
radnych45. Złożyli oni w dniu 21 grudnia tego roku następujące ślubowanie: 

42 Sprawozdanie z działalności Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Prezydium z działalności za 
okres roku 1955, Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku II, 13 stycznia – 
21 listopada 1956...

43 Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1956, s. 5; S. Kiermaszek, 
Przeobrażenia społeczno-administracyjne na wsi województwa katowickiego w Polsce Ludowej, 
Katowice 1976, s. 18-19; D. Koteluk, W nowych realiach..., s. 151, 167; E. Sackiewicz, Organizacja 
i technika skupu i obrotu produktami rolnymi, Łódź – Warszawa 1957, s. 65-66.

44 Zarządzenie Organizacyjne Nr Or. I-9/1/54 r., Zielona Góra, 27 grudnia 1954 r., Protokóły z sesji 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku I 1954-1955, nr 1-10, Zespół Akt Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku, APZG, sygn. 6; Wykaz miejscowości województwa 
zielonogórskiego, Zielona Góra 1955, s. 54; W. Hładkiewicz, D. Koteluk, op. cit., s. 84-85;  
D. Koteluk, Od osady..., s. 108.

45 Protokół Nr 1/54 sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku I z dnia 21 grudnia 1954 r., 
Protokóły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku I...
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Ślubuję uroczyście jako radny Gromadzkiej Rady Narodowej pracować dla dobra 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, troszczyć się o sprawy ludu pracującego miast 
i wsi, przyczyniać się ze wszechmiar do umocnienia więzi władzy państwowej 
z ludem pracującym, nie szczędzić swych sił dla jak najlepszego wykonania zadań 
Gromadzkiej Rady Narodowej46 . 

Od końca 1954 do 1956 roku przewodniczył prezydium tej rady Stanisław 
kwaśniewski47 . 

W ramach zasygnalizowanej już kolektywizacji, lokalne władze, zgodnie z wolą 
zwierzchników dążących do uprzemysłowienia kraju kosztem wsi, uczestniczyły 
w egzekucji nadmiernych świadczeń podatkowych i rzeczowych. Wspomniane 
obowiązkowe dostawy były szczególnie uciążliwe dla dużych gospodarstw rolnych, 
tym bardziej że w latach 1954-1956 oferowane za nie urzędowe ceny pokrywały 
tylko około połowy kosztów produkcji roślinnej i zwierzęcej. Fiskalizm ten zdawał 
się nie mieć granic w odniesieniu do ludności wiejskiej, ponieważ rolnikowi dopiero 
po sprzedaniu państwu 400 kg zboża przysługiwało prawo nabycia roweru48. Efekty 
takiej polityki zaprezentował w 1955 roku przewodniczący GRN w Czerwieńsku II 
Mieczysław Skórzewski, stwierdzając, że w rezultacie wydumanego przez PZPR 
sojuszu robotniczo-chłopskiego gromada ta 

[...] z honorem realizowała dostawy obowiązkowe tak zboża, mleka, żywca i ziemnia-
ków jednak ten nasz honor i pełną ambicje z obowiązkowych dostaw plamiła w okresie 
sprawozdawczym i plami nadal obyw. Frąk anna która do chwili obecnej zalega 
z żywcem i spłatą podatku gruntowego i tym ciągnie naszą miejscowość do tyłu49 . 

Wywiązanie się z wszelkich świadczeń traktowano niemal w kategoriach 
kampanii wojennych, a jej ofiary były publicznie piętnowane. Z tej przyczyny 
dzieci ze wsi łężyca pisały listy adresowane do chłopów, domagając się od nich 
uregulowania tego obowiązku. Natomiast nauczyciele z Nietkowa sporządzili 
jednodniówkę (tzw. błyskawicę), w której szkalowano rolnika Macieja Wilczaka 
ukazanego na jej łamach w trakcie ukrywania zboża przed państwem. Ostatecznie, 
człowiekiem tym, jak to złowieszczo ujęto, zajął się prokurator50. Władze gminne 

46 Ślubowanie, Czerwieńsk I, 21 grudnia 1954 r., ibidem.
47 Protokół Nr 1/54...; D. Koteluk, Od osady..., s. 108.
48 S. Felbur, Analiza układu cen produktów rolnych w Polsce, Warszawa 1962, przyp. 14 na s. 64, 

75, 78.
49 Sprawozdanie z działalności Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Prezydium z działalności za okres 

roku 1955...
50 Sprawozdanie z działalności Komitetu Gminnego PZPR i Prezyd. Gminnej Rady Narodowej z pracy 

na odcinku realizacji obowiązkowych dostaw i innych zagadnień gospodarczych na terenie gminy 
Czerwieńsk, 21 października 1953 r., Sprawozdania z działalności Komitetu Gminnego PZPR 
i Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1953 r., Zespół Akt Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku, 
APZG, sygn. 3.
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w Czerwieńsku, chcąc złamać „[...] wielki opór ze strony chłopów w odstawach”, 
w Nietkowie utworzyły Zespół Gminny, który wytypował przynajmniej 22 z nich 
do ukarania przez kolegium Orzekające przy Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej (PRN) w Zielonej Górze. Nałożone na te osoby kary finansowe wahały 
się od 1500 do 2500 tys. zł. W wyniku zainicjowanych represji ściągalność tego 
świadczenia wśród mieszkańców tej wsi jesienią 1953 roku wzrosła z 30 do 41%51 .

Rolnicy starali się uciec od zawyżonego wymiaru obowiązkowych dostaw 
produktów rolnych, zabiegając np. o zmniejszenie areału posiadanych gospo-
darstw52. Urzędnicy z kolei odrzucali ich prośby, a nawet im grozili. Postąpił tak 
m.in. przewodniczący Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku, który 
publicznie zagroził więzieniem Marii Popenda z Nietkowa, bezskutecznie zabiega-
jącej o zmniejszenie jej pola z 6 do 1 ha. Rozczarowana kobieta w obliczu odmowy 
zadeklarowała, że zaniecha uprawy ziemi. Wtedy przewodniczący stwierdził, że 

[...] ten kto pozostawi, zaniedba, zdewastuje gospodarstwo rolne podlega nawet karze 
więzienia, że jeśli są trudności w gospodarzeniu należy zgłosić się dobrowolnie na 
czł. spółdzielni produkcyjnej a żadnego z gospodarstwa nie zwolnimy nadmieniając 
iż spółdzielnia postanie w krutkim czasie i te trudności znikną53 . 

Takie zachowanie urzędnika było bardzo charakterystyczne dla omawianego 
okresu. W myśl bowiem wytycznych władz centralnych, Prezydium będące organem 
wykonawczym, a także zarządzającym Gminnej Rady Narodowej wyłonionym 
z jej członków, prowadziło „politykę klasową polegającą na otoczeniu opieką 
i pomocą [...] członków spółdzielni produkcyjnych oraz na łamaniu oporu kuła-
ków i spekulantów, którzy stosują podstępne metody w walce z władzą ludową”54 .

Odmowne decyzje lokalnych decydentów w tej sprawie cechowały uszczypliwe 
uwagi nawet w 1956 roku. Tak rzecz się miała w odniesieniu do zamieszkałego we 
wsi łężyca Jana Sawickiego, który złożył wniosek w niniejszej sprawie, argumen-
tując, że ma zbyt daleki objazd do pola. Natomiast Prezydium GRN Czerwieńsk I  
uznało bezzasadność wniosku, gdyż mógł on, zdaniem urzędników, w przeszłości 
jako osadnik wybrać dla siebie inne, odpowiedniejsze gospodarstwo. Przewrotność  

51 Sprawozdanie z działalności KG i GRN z pracy na odcinku realizacji obowiązkowych dostaw, 27 
października 1953 r., ibidem; P. Karp, D. Koteluk, Polityka wobec „księży patriotów” na Środkowym 
Nadodrzu na przykładzie dziejów ks. Ludwika Muchy, [w:] Władze wobec Kościołów i związków 
wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1956-1970, red. nauk. E. Wojcieszyk, „Studia 
i Materiały Poznańskiego IPN”, Poznań 2013, t. 26, s. 149.

52 R. Skobelski, Wieś na Ziemi Lubuskiej w okresie kolektywizacji 1948-1956, [w:] Ruch ludowy 
wobec Ziem Odzyskanych, red. nauk. M. Ordyłowski, Zielona Góra 2005, s. 128; R. Winiewska, 
Obciążenia podatkowe gospodarstw chłopskich w latach 1944-1955, Warszawa 1961, s. 100.

53 Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku na sesji wyjazdowej w grom. 
Nietków w dniu 18 stycznia 1953 r., Protokóły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku 
1953 r., Zespół Akt Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku, APZG, sygn. 2.

54 T. Rek, Prawa i obowiązki rolnika. Poradnik aktywisty wiejskiego, Warszawa 1954, s. 24-25.
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tej odpowiedzi polega na jej uniwersalności i prostocie zastosowania, gdyż taki 
argument można było użyć, chcąc zakwestionować każde tego rodzaju poda-
nie, w odniesieniu do przeważającej części mieszkańców wsi zielonogórskiej. 
Większość z nich bowiem, z pominięciem ludności rodzimej (autochtonów), była 
osadnikami55 . 

W tej sytuacji ludność osady i okolicznych wsi nie bez racji zachowywała się 
z rezerwą wobec lokalnych władz, gdyż w opinii jednego z jej reprezentantów „[...] 
straciła całe zaufanie do nas, i ze skargami zwraca się bez pośrednio do władz wyż-
szych pomijając gminę, ponieważ jest przekonana że my sprawy nie załatwimy”56 .

Obok świadczeń rzeczowych, ówczesne państwo ochoczo sięgało do portfeli 
ludności za pomocą podwyżek, zwanych makiawelicznie regulacjami cen. dla 
przykładu można podać, że w dniu 3 stycznia 1953 roku podniesiono większość 
cen rynkowych m.in. artykułów przemysłowych, co skutkowało realną obniżką 
wartości płac. decyzja ta doprowadziła również do widocznego spadku rzeczywistej 
zapłaty, jaką chłopi otrzymywali za wywiązanie się z obowiązkowych dostaw57 . 
Wzrost cen detalicznych był znaczny, gdyż koszt zakupu np. pieczywa drobnego 
wzrósł o 50%, czekolady twardej i wyrobów mlecznych o 33%, musztardy 30%, 
a w wypadku win, wódek i innych napojów alkoholowych było to 20%58 . Przed-
stawione machinacje finansowe rządzących nie tylko doprowadziły do tego, że 
ludność nie oszczędzała pieniędzy, ale także niezwykle krytycznie wypowiadała 
się w tej kwestii59. Jeden z mieszkańców Czerwieńska, a zarazem działacz PZPR, 
już w 1952 roku błędnie zakładał, że w kraju wkrótce zostaną nawet wprowadzo-
ne w charakterze środka płatniczego radzieckie ruble60. Trafnie z kolei intencje 
ówczesnej administracji odgadł, rozpracowywany z tej przyczyny przez organa 
bezpieczeństwa, bezpartyjny rolnik ze wsi drzonów. Ustawę z dnia 3 stycznia 
1953 roku ocenił on następująco „Rząd rąbie po dupie przede wszystkim chłopów 
bo cena produktów rolnych została daleko w tyle zaś monopol i wszystko miej-
skie podrożało. [...] Teraz chłop będzie tak ściśnięty, że podniesie ręce i pójdzie 
do kołchozu”61. Natomiast żyjący w Czerwieńsku pracownik Prezydium PRN 
w Zielonej Górze o nazwisku Chajducki znalazł się w kręgu zainteresowań PUBP 
w Zielonej Górze, ponieważ stwierdził, że „Uchwała Rządu z dnia 3 stycznia nic 

55 W. Hładkiewicz, D. Koteluk, op. cit., s. 89.
56 Sprawozdanie z działalności Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku za okres od 

1 stycznia do 18 października 1953 r., Sprawozdania z działalności Komitetu Gminnego PZPR...
57 A. Albert [W. Roszkowski], Najnowsza historia Polski 1914-1993, t. 2, Warszawa 1995, s. 249;  

M. Bałtowski, Gospodarka socjalistyczna w Polsce. Geneza – rozwój – upadek, Warszawa 2009, 
s. 173; Z. Kozłowski, Obowiązkowe dostawy w planie sześcioletnim. Próba szacunku świadczeń, 
Warszawa 1960, s. 75.

58 Zarządzenie Nr XX Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 stycznia 1953 r. Cennik detaliczny 
artykułów spożywczych, Warszawa 1953, s. 4. 

59 D. Koteluk, W nowych realiach..., s. 172.
60 Sprawozdanie miesięczne PUBP w Zielonej Górze za miesiąc marzec 1952 r., Sprawozdania 

miesięczne b. PUBP w Zielonej Górze lata 1952-1953, AIPN Po, sygn. IPN Po 060/69, t. 6.
61 Sprawozdanie miesięczne PUBP w Zielonej Górze za miesiąc styczeń 1953 r., ibidem.
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dobrego nie dała a raczej pogorszyła bo te pare procent podwyżki poborów to nas 
nie uratuje w stosunku do zwyżki cen towary, natomiast ci wszyscy co mówią 
że się polepszyło po uchwale Rządu to są agitatorzy na płatnych usługach”62 . 
Władze w charakterystyczny dla omawianego okresu sposób starały się wyciszyć 
krytyczne uwagi głoszone na ten temat – jeden z chłopów za podobną wypo-
wiedź miał być aresztowany, bowiem tak chciano mu wytłumaczyć jego błędny  
tok myślenia63 .

Ukazane zabiegi centralnego kierownictwa PZPR miały ułatwić jej lokalnym 
odpowiednikom powołanie gospodarstwa zespołowego w samym Czerwieńsku. 
dla pezetpeerowców z osady wiejskiej wzorem do naśladowania byli ich kole-
dzy z sąsiednich Płotów, gdyż udało im się oficjalnie utworzyć tam spółdzielnię 
produkcyjną Postęp. Rzeczywistym jej twórcą był komendant posterunku MO 
w Czerwieńsku, który zmusił do zdecydowanego działania w tej kwestii Stefana 
Wójcika, gminnego prezesa funkcjonującego od końca 1949 roku Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego (ZSL)64 . 

Stronnictwo to powstało z woli PZPR w miejsce zniszczonego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego. kontrolowane przez komunistów realizowało ich program go-
spodarczy65. Przedstawiciel jego kierownictwa aleksander Juszkiewicz publicznie 
dowodził, że „walcząc skutecznie z wrogiem klasowym, umacniając przyjaźń 
z wielkim Związkiem Radzieckim, budujemy socjalizm w Polsce i bronimy po-
koju w świecie”66. Mimo wspomnianych implikacji, m.in. mieszkańcy Czerwień-
ska wstępowali do niego, chcąc uniknąć obecności w PzPR67. Takie zachowanie 
w obliczu mających miejsce w stronnictwie, zazwyczaj bezpodstawnych, represji 
nie zawsze było korzystne. Boleśnie przekonał się o tym skrzywdzony przez ko-

62 Informacja dzienna nr 6/53 z 26 października 1953 r. sporządzona na podstawie meldunków 
dziennych z PUBP, Informacje dzienne kierowane do I Sekretarza KW PZPR w Zielonej 
Górze za l. 1953-1954, Archiwum b. KW MO w Zielonej Górze, AIPN Po, sygn. 060/44,  
t. 61 z 85. 

63 D. Koteluk, Rola „Gazety Zielonogórskiej” w propagowaniu koncepcji programowych PZPR wśród 
społeczności wiejskiej w latach 1952-1956 na przykładzie karykatur, [w:] Oblicza prasy Ziem 
Zachodnich w latach 1945-2012, red. nauk. A. Buck, P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona Góra 
2013, s. 123.

64 Sprawozdanie z pracy operacyjnej Referatu V-go PUBP w Zielonej Górze po linii Sekcji II-giej za 
miesiąc styczeń 1952, Akta operacyjne dot. b. PSL na terenie woj. zielonogórskiego w l. 1946-
1954, Wydz. III SB KW MO w Zielonej Górze 1945-1958, AIPN Po, sygn. IPN Po 0038/1/ t. 1 z 18;  
D. Koteluk, Od osady..., s. 107.

65 M. Szpytma, ZSL w województwie krakowskim (1949-1956). Geneza – ludzie – działalność, 
Kraków 2013, s. 37-38; A. Wojtas, Myśl polityczna Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego 
w latach 1949-1962. Studium z dziejów zniewolonego ruchu politycznego, Toruń 1991,  
s. 43.

66 A. Juszkiewicz, ZSL mobilizuje pracujące masy chłopskie do wykonania planu sześcioletniego. 
Przemówienie wygłoszone podczas debaty sejmowej nad exposé Premiera Rządu R. P. w dniu 
1 lutego 1950 roku, Warszawa 1950, s. 45.

67 Jedną z tak postępujących osób w trafny sposób scharakteryzował po latach prozaik Jerzy Pilch, 
pisząc: „Pan Naczelnik – król zręcznego uniku – ZSL”, J. Pilch, Drugi dziennik. 21 czerwca 2012 
– 20 czerwca 2013, Kraków 2014, s. 212.
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legów z własnej formacji Witold dobrzański z Czerwieńska, którego okrzyknęli 
oni agrarystą, po czym usunęli ze swego grona68 . 

Powróćmy jednak do zagadnienia kolektywizacji w osadzie. Otóż jej układ 
urbanistyczny utrudniał przeprowadzenie tej akcji, ponieważ, choć była ona niewąt-
pliwie ośrodkiem rolniczym, to jednak zachowała typ zabudowy charakterystyczny 
dla osiedla miejskiego z krętymi uliczkami w rejonie kościoła i młyna. Co więcej, 
na południe od Czerwieńska znajdowały się duże obszary leśne69. Nie mówiąc już 
o tym, że ewentualnych członków z pewnością skutecznie odstraszały fatalnie 
gospodarujące, bo założone wbrew woli ludności wiejskiej, kolektywy w Płotach 
i we wsi Wysokie. Co ciekawe, w wypadku tej ostatniej spółdzielni produkcyjnej 
czynniki rządowe liczyły, że do uzdrowienia tam relacji międzyludzkich przyczyni 
się proboszcz parafii pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Czerwieńsku, ks. 
Ludwik Mucha. duchowny ten, świadom niemożności wykonania tego zadania, 
ku rozczarowaniu władz nic nie zrobił, aby pogodzić skłóconych chłopów70 . 

Wiele książek gloryfikujących przebieg kolektywizacji w kraju i zSRR ofe-
rowano natomiast czytelnikom w gminnej, a następnie gromadzkiej bibliotece 
w Czerwieńsku. Zgodnie z kalkulacjami instancji rządowych, a także uznanymi za 
wzorcowe radzieckimi rozwiązaniami w tej kwestii, bibliotekarze mieli stanowić 
armię gotową wykonać każde zadanie postawione im przez PZPR71 . 

W ramach tzw. nadzoru centralnego państwo kształtowało księgozbiór biblioteki 
w Czerwieńsku. W ten sposób narzucono jej pracownikom m.in. radzieckie i ro-
dzime publikacje idealizujące ZSRR i Polskę, takie jak: aleksandra Romanczenko 
O socjalistycznej przebudowie rolnictwa w ZSRR72, Tadeusza Marczewskiego  
Od murów Kremla do stóp Kaukazu. Wspomnienia uczestnika wycieczki chłopów 
polskich do Związku Radzieckiego73 i Jerzego Tepichta Jak lud polski gospodaruje 

68 Protokół Nr 11/54 z posiedzenia Zespołu Orzekającego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Stronnictwa 
w Zielonej Górze odbytego w dniu 22 września 1954 r., Protokoły z posiedzeń WKKS i sprawozdania 
z przeprowadzonych narad pełnomocników, teczka nr 285, Archiwum Zarządu Wojewódzkiego 
Polskiego Stronnictwa Ludowego w Zielonej Górze, brak sygnatury. 

69 S. Kowalski, Miasta Środkowego Nadodrza dawniej, Zielona Góra 1994, s. 37; Słownik geografii 
turystycznej Polski, red. nauk. M.I. Mileska, t. 1, Warszawa 1956, s. 142. 

70 P. Karp, D. Koteluk, Polityka..., s. 149; D. Koteluk, Od osady..., s. 107-108, 112.
71 Inwentarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku prowadzony od 1949 r., księga 1, powiat 

Zielona Góra, woj. Poznańskie, s. 122, Zbiory Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku, 
brak sygnatury, F. Bursowa, Biblioteki i czytelnictwo w Polsce Ludowej, Warszawa 1955, s. 6. 
W księgozbiorze od 15 marca 1956 do 4 września 1988 r.; D. Koteluk, Ideologizacja kultury 
wiejskiej na przykładzie biblioteki w Czerwieńsku w powiecie zielonogórskim w latach 1949-1956, 
„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, red. nauk. A. Buck, P. Bartkowiak, D. Kotlarek, 2013,  
z. 5, s. 85-86, 92; C. Wawrzyniak, Publiczne biblioteki powszechne na Śląsku Opolskim 1945-1965, 
Wrocław – Warszawa 1974, s. 79-80.

72 Inwentarz..., s. 83, A. Romanczenko, O socjalistycznej przebudowie rolnictwa w ZSRR, Warszawa 
1953. W księgozbiorze od 24 czerwca 1953 do 23 listopada 1967 r.; J. Maj, Biblioteki publiczne 
1945-1990 na tle innych instytucji kultury, Warszawa 1996, s. 84-85.

73 Inwentarz..., s. 49, T. Marczewski, Od murów Kremla do stóp Kaukazu. Wspomnienia uczestnika 
wycieczki chłopów polskich do Związku Radzieckiego, Warszawa 1951. W księgozbiorze od 10 
maja 1952 do 26 września 1967 r.
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w swoim kraju74. Nie brakowało broszur szkalujących ideologicznego przeciwnika 
ZSRR, czyli USa oraz zwalczany przez PZPR kościół katolicki, autorstwa Bro-
nisława Wiernika pod wymownym tytułem Wall Street napada na Koreę, a także 
andrzeja Nowickiego Chłopi a biskupi75. kreowano też kult dyktatora Józefa 
Stalina za pomocą następujących książek: Życie i walka Józefa Stalina i Lucyny 
krzemienieckiej O Wielkim Stalinie76 . 

W 1956 roku księgozbiór tej biblioteki liczył 2474 tomy. W liczącej ponad 2 tys. 
mieszkańców osadzie odnotowano w kwietniu tego roku 129 stałych czytelników. 
Władze PZPR, licząc na pozyskanie tych osób dla jej programu gospodarczego, sta-
rały się w sposób administracyjny kształtować ich preferencje czytelnicze. dlatego 
też najpierw oferowano im dawną polską literaturę klasyczną, a następnie skrajnie 
upolitycznione prace. Ci z kolei poprzestawali na książkach autorstwa Bolesława 
Prusa, Marii konopnickiej, Józefa Ignacego kraszewskiego i Stefana Żeromskie-
go, które uniemożliwiły partii komunistycznej całkowitą rewizję kultury polskiej. 
Niechętnie zaś zapoznawali się z publikacjami rolniczymi, technicznymi, a przede 
wszystkim, jak to określono, społeczno-naukowymi, będącymi w rzeczywistości 
omówionymi powyżej książkami. Tym bardziej że popularyzacja przez biblio-
tekarzy takiej literatury skutkowała nieszczerością w relacjach z czytelnikami77 . 

W omawianym okresie linie kolejowe w Czerwieńsku łącznie ze stacją zo-
stały włączone do dyrekcji Okręgowej kolei Państwowych w Poznaniu. Zarząd 
nad siecią transportową znalazł się w gestii Ministra komunikacji i podległych 
mu terenowo organów w rezultacie zawartej w dniu 11 lipca 1945 roku umowy 
z ZSRR. Linią Leszno – Wolsztyn – Sulechów – Czerwieńsk zarządzały polskie 
władze od 15 sierpnia tego roku. Natomiast militaryzacja, m.in. lokalnej kolei, 
zniesiona została 1 lipca 1949 roku. W maju 1947 roku w Czerwieńsku pracowało 
150 pracowników kolei. Rok wcześniej uruchomiono tutaj elektrownię o mocy 
zainstalowanej 100 kV. Odbudowano też na wszystkich stacjach linii Czerwieńsk – 
Rzepin urządzenia nastawcze zewnętrzne. Odtworzono również linie napowietrzne, 
m.in. na odcinku kostrzyn – Rzepin – Czerwieńsk. W 1948 roku odbudowano na 

74 Inwentarz..., s. 109, J. Tepicht, Jak lud polski gospodaruje w swoim kraju, Warszawa 1954. 
W księgozbiorze od 27 lipca 1955 do 23 listopada 1967 r.

75 Inwentarz..., s. 38, A. Nowicki, Chłopi a biskupi, Warszawa 1950. W księgozbiorze od 23 grudnia 
1950 do 23 listopada 1967 r.; D. Koteluk, Ideologizacja..., s. 88-91.

76 Inwentarz..., s. 53, Życie i walka Józefa Stalina, Warszawa 1949. W księgozbiorze od 8 lipca 
1950 do 26 czerwca 1963 r.; D. Koteluk, Ideologizacja..., s. 88; idem, Kult Józefa Stalina w świetle 
księgozbioru biblioteki w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim w latach 1949-
1956, „Bibliotekarz Lubuski” 2012-2013, nr 34-35, s. 61, 64-65.

77 Referat sprawozdawczy o rozwoju życia kulturalno-oświatowego w Czerwieńsku II za okres 
półtorarocznej działalności PGRN Czerwieńsk II wygłoszony 26 maja 1956 r., Protokoły z sesji 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku II, 13 stycznia – 21 listopada 1956...; G. Gulińska, 
Biblioteki publiczne w Polsce w latach 1945-1955 – od autonomii do centralnie sterowanego 
obiegu książek (na przykładzie województwa kieleckiego), [w:] Książka, biblioteka, informacja. 
Między podziałami a wspólnotą, red. nauk. J. Dzieniakowska, Kielce 2007, s. 387; D. Koteluk, 
Ideologizacja..., przyp. 46 i 47 na s. 94; S. Siekierski, Książka literacka. Potrzeby społeczne i ich 
realizacja w latach 1944-1986, Warszawa 1992, s. 105.
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Odrze w Nietkowicach most, który posiadał tylko tor nr 1, a w pierwszym półro-
czu 1949 roku zbudowano łącznicę przy stacji Czerwieńsk, co umożliwiło przyj-
mowanie i wyprawianie pociągów z i do Zielonej Góry, w kierunku Sulechowa. 
dzięki temu zrezygnowano z przestawiania pociągów towarowych i osobowych 
z północnej na południową stronę dworca78. We wcześniejszych latach notowano 
szereg wypadków kolejowych w jego pobliżu. Przykładowo, jeden z nich miał 
miejsce w dniu 19 stycznia 1953 roku na linii Czerwieńsk – Pomorsko. dwaj 
żołnierze z krosna Odrzańskiego bawili się w pociągu petardą ćwiczebną, która 
nagle eksplodowała. Jej siła wybuchu spowodowała wybicie trzech szyb w wa-
gonie. Rannym wojskowym, z następującymi obrażeniami: poszarpaną dłonią, 
oderwanym kciukiem prawej ręki i okaleczoną twarzą, udzielono pomocy lekarskiej 
w Ośrodku Zdrowia w Czerwieńsku79 .

Paradoksalnie, władze lokalnie odpowiedzialne za bezkrytyczną realizację pro-
gramu PZPR były lekceważone przez zwierzchników, kiedy usiłowały przeforsować 
projekty związane z polepszeniem warunków życia ludności bądź wizerunku Czer-
wieńska. Starania te, jak to ujęto, nierzadko były „utrącane”. Były one konieczne, 
gdyż tylko na początku 1955 roku odnotowano w osadzie aż 53 zaniedbane budynki 
mieszkalne. Uzyskane od ich lokatorów niewielkie środki pieniężne desygnowano 
np. na naprawę dachów domów położonych przy placu Bohaterów Stalingradu nr 
13 i 16, ulicy kolejowej nr 1, a także Zielonogórskiej nr 32a.

Założono też 22 punkty oświetlenia ulicznego. Niewystarczające zasoby fi-
nansowe uniemożliwiły przeprowadzenie kapitalnego remontu Ośrodka Zdrowia 
znajdującego się w budynku kolejowym, sąsiadującym ze stajnią należącą do GS-u. 
W tej sytuacji, w gabinecie lekarskim, mimo wcześniejszych prac remontowych, 
nadal znajdował się grzyb. Z powodu zasygnalizowanych trudności finansowych 
GRN Czerwieńsk II zmuszona była m.in. odrzucić postulat radnego powiatowego 
Henryka Woźniaka, zabiegającego o założenie nowych tablic z nazwami ulic, 
a także poprawienie już istniejących80 . 

Odbudowa obiektów mieszkalnych na terenie osady była utrudniona nawet 
w obliczu posiadania koniecznych zasobów pieniężnych. Otóż Prezydium PRN 
w Zielonej Górze przyznało miejscowym władzom 300 tys. w celu wyremon-
towania 12 domów. doszło jednak do tego, że odpowiedzialne za te prace re-
montowe Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane z Zielonej Góry 
zdołało zacząć, i to jedynie czynności zduniarskie, w zaledwie jednym budynku 
mieszkalnym przy ulicy Zielonogórskiej 10. Marazm robotników wymienione-
go przedsiębiorstwa doprowadził do możliwości utraty pozyskanego kredytu 

78 Raport dekadowy za czas od dnia 7 do 17 maja 1947...; M. Zięba, op. cit., s. 27, 39, 47, 90, 237, 
245, 414, 481. 

79 Informacja dzienna nr 4/53 z 20 stycznia 1953 r. sporządzona na podstawie meldunków dziennych 
z PUBP, Informacje dzienne kierowane do I Sekretarza KW PZPR w Zielonej Górze za l. 1953-1954...

80 W. Hładkiewicz, D. Koteluk, op. cit., s. 90. 
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w wypadku niezakończenia przez nich prac do końca 1956 roku. Zaistniała sytu-
acja spowodowała zrozumiałe rozgoryczenie wśród ludzi czekających na remont  
ich domostw.

Bywało tak, że przedsięwzięcia mające na celu upiększenie Czerwieńska, 
w postaci odnowionych zieleńców, założonych nowych kwietników i ławek były 
nieskuteczne w wyniku ich dewastacji. Zdarzało się, że sami mieszkańcy nie oka-
zywali jakiegokolwiek zainteresowania dla spraw dotyczących czystości osady. 
Wypowiedział się w tej kwestii przewodniczący GRN Czerwieńsk II Mieczysław 
Skórzewski: 

[...] spójrzmy jak w praktyce wyglądają nasze ulice, obejścia i podwórza, gdzie 
bałagan niedbalstwo brud i lenistwo spotkać można na każdym kroku i za ten stan 
sprawy winniśmy się wszyscy dzisiaj mocno wstydzić, i wyciągnąć sami dla siebie 
właściwe wnioski na przyszłość81 . 

W grudniu 1948 roku uwidoczniły się w Czerwieńsku zgubne efekty antykupieckiej 
polityki partii komunistycznej zapoczątkowanej rok wcześniej w ramach tzw . bitwy  
o handel. W jej rezultacie prywatny handel i rzemiosło prawie w całości zo-
stało przejęte na wsi przez państwo. Interesy gospodarcze PZPR, a nie lokal-
nych społeczności reprezentowały gminne spółdzielnie „Samopomoc Chłop-
ska”. Likwidacja handlu prywatnego kosztem zwiększenia liczby sklepów 
uspołecznionych nie zaspokajała potrzeb konsumpcyjnych ludności82 . To 
wyjaśnia, dlaczego pod koniec 1948 roku mieszkańcy osady nie tylko stali 
w kolejce po mleko, ale także sami chłopi, mimo posiadania kartek na ów pro-
dukt, go nie otrzymywali83. Nierzadko bywało tak, że na ponad 40 osób stoją-
cych w 1952 roku w kolejce po zakup chleba, 70% z nich nie udało się nabyć  
pieczywa84 . 

Warto dodać, że w miejsce brakujących towarów, w sklepach w całym kra-
ju zamieszczano charakterystyczne dla omawianego okresu propagandowe ha-
sła o następującej treści: „każdy pracownik sklepu walczy o obniżenie kosz-
tów handlowych”, „Usprawniając naszą pracę przyspieszamy realizację planu  

81 Sprawozdanie z działalności Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Prezydium z działalności za okres 
roku 1955...; W. Hładkiewicz, D. Koteluk, op. cit., s. 91.

82 D. Jarosz, Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948-1956 a chłopi, Warszawa 1998, 
s. 408-409; A. Jezierski, B. Petz, Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1975, Warszawa 
1980, s. 70, 125, D. Koteluk, Od osady..., s. 108.

83 Protokół z Walnego Zjazdu Gminnego ZSCH w gminie Czerwieńsk odbytego dnia 8 grudnia 
1948 r., Referat Rolny, Zespół Akt Komitetu Powiatowego PZPR w Zielonej Górze, APZG,  
sygn. 96. 

84 Protokół spisany dnia 14 czerwca 1952 r. z przeprowadzonej „Nadzwyczajnej Lustracji” ośrodków 
spółdzielczych Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czerwieńsku przez Komisję 
Nadzwyczajną Opieki Społecznej Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku, Sprawozdania 
z działalności Komitetu Gminnego PZPR...
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6-letniego”85 czy też „Harmonijna współpraca sprzedawców z komitetem człon-
kowskim wyrazem wspólnej troski o poziom pracy sklepu”86 . 

Lokalne władze w Czerwieńsku, chcąc uniknąć w przyszłości problemów zwią-
zanych z niedoborem dóbr konsumpcyjnych w osadzie, które wynikały z celowej 
dyskryminacji przez PZPR pod tym względem ludności wiejskiej, złożyły w 1955 
roku wniosek do Prezydium PRN w Zielonej Górze o podniesienie Czerwieńska do 
rangi osiedla miejskiego. Zdawały one bowiem sobie sprawę z korzyści ekonomicz-
nych i prestiżowych wynikających z ewentualnego statusu miasta niż wsi w latach 
50. XX wieku. dlatego też argumentowały we wspomnianym dokumencie, że aż 
73% jej mieszkańców reprezentowało środowisko robotnicze. Nie mówiąc o tym, 
że zmiana ta pociągnęłaby za sobą zwiększenie ilości oraz zróżnicowania asorty-
mentów towarów, w które przede wszystkim zaopatrywano miejskie państwowe 
placówki handlowe. Niestety, wniosek został zignorowany przez zielonogórskich 
urzędników, a jego autorzy nie otrzymali żadnej odpowiedzi87 .

2. Kształtowanie się życia religijnego po II wojnie światowej
Rola proboszcza w upowszechnianiu wiary katolickiej w lokalnej społeczności 
miała w omawianym okresie fundamentalne znaczenie. Co ciekawe, ludność 
Czerwieńska zwracała się do swojego duszpasterza nawet w kwestiach związa-
nych z realizacją obowiązkowych dostaw zboża88. Władze komunistyczne zdawały 
sobie sprawę z autorytetu kościoła katolickiego w społeczeństwie. Nie mówiąc 
o tym, że mieszkańców Czerwieńska, wraz z ich pierwszym proboszczem ks. 
Ignacym Zoniem, oceniono jako osoby najbardziej im nieprzychylne w powiecie 
zielonogórskim89 . 

z tej przyczyny władze zdecydowane były już od 1947 roku na konfrontację 
z kościołem. Uznały one tę instytucję za głównego ideologicznego przeciwnika 

85 Plan sześcioletni przewidywał szybką industrializację państwa polskiego kosztem rolnictwa. 
Produkcja przemysłowa w 1955 r. miała osiągnąć wzrost w odniesieniu do 1949 r. o 158,3%, 
rolnicza z kolei o 63%. Planów tych nie udało się zrealizować w rolnictwie, ponieważ w latach 
1950-1955 odnotowano obniżenie produkcji rolnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca o 4%. 
Natomiast zbiory buraków cukrowych, ziemniaków i zbóż były niższe niż przed II wojną światową, 
J. Skodlarski, Zarys historii gospodarczej Polski, Warszawa 2005, s. 395, 403. 

86 Album czynności technicznych w sklepie spożywczym, Warszawa 1951, s. 14, 17, 24.
87 W. Hładkiewicz, D. Koteluk, op. cit., s. 85; M. Jastrząb, Puste półki. Problem zaopatrzenia ludności 

w artykuły powszechnego użytku w Polsce w latach 1949-1956, Warszawa 2004, s. 241-242; 
D. Koteluk, Od osady..., s. 109-110.

88 Charakterystyka z dnia 23 grudnia 1953 r., Ksiądz Ludwik Mucha 1951-1962, Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze [dalej: PWRN], Wydział do Spraw Wyznań 
[dalej: WdSW], APZG, sygn. 3057; D. Koteluk, W nowych realiach..., s. 88; E. Szpak, Mentalność 
ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, Warszawa 2013, s. 239.

89 Sprawozdanie kwartalne Starosty powiatowego Zielonogórskiego za IV kwartał 1949 r., Sprawozdania 
sytuacyjne Starostwa...; D. Koteluk, Zabiegi duchowieństwa oraz wiernych Kościoła katolickiego na 
rzecz przywrócenia nauki religii w Szkole Podstawowej w Czerwieńsku od 1953 do 1956 roku, [w:] 
W służbie władzy czy społeczeństwa? Wybrane problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu 
1945-1989, red. nauk. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona Góra 2010, s. 69.
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państwa. Pragnienie podporządkowania społeczeństwa polskiego przez PPR, 
a następnie PZPR skutkowało nieuchronną konfrontacją komunistów z mającym 
masowy posłuch u wierzących kościołem. W walce z duchowieństwem zamierzano 
posłużyć się tymi samymi narzędziami represji, których użyto wobec działaczy 
podziemia niepodległościowego i niezależnych ludowców. Zakładano przy tym, że 
prognozowana likwidacja kościoła nie będzie tak łatwa jak w wypadku Polskiego 
Stronnictwa Ludowego90 . 

Ofiarą ich represyjnych działań padł wymieniony ks. Ignacy Zoń. W pewnym 
sensie los taki spotkał też jego następcę – kapłana Ludwika Muchę, który próbo-
wał odnaleźć się w powojennych polskich realiach, szukając kompromisowego 
porozumienia z nową władzą. 

duszpasterz Ignacy Zoń urodził się w 1915 roku w Starej Wsi. Począwszy od 
czwartej klasy, aż do Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu udzie-
lał się w harcerstwie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości zdecydował się wstąpić do 
Wyższego Seminarium duchownego w Tarnowie. Wyświęcony został potajemnie 31 
marca 1940 roku. Podczas okupacji niemieckiej był kapelanem III Zgrupowania ar-
mii krajowej. Posługiwał się pseudonimem 
„Góral”. Za wiedzą proboszcza Franciszka 
Pajdy gromadził na plebani sprzęt wojsko-
wy. Po rozbiciu oddziału partyzanckiego 
ukrywał się do zakończenia II wojny świato-
wej w Podjabłońcu. Po wojnie współtworzył 
w powiecie limanowskim antykomunistycz-
ną organizację cywilno-wojskową „Wolność 
i Niezawisłość”. W następstwie zdekonspi-
rowania oraz aresztowań jej członków prze-
prowadzonych przez organa bezpieczeństwa 
w Limanowej, za wiedzą przełożonych ko-
ścielnych znalazł się w Czerwieńsku, gdzie 
już w styczniu tego roku odwiedzał parafian 
w trakcie kolędy (il. 1)91 . 

90 W. Chrypiński, Kościół a rząd i społeczeństwo w powojennej Polsce, Londyn 1989, s. 7; 
B. Fijałkowska, Partia wobec religii i Kościoła w PRL, t. 1: 1944-1955, Olsztyn 1999, s. 11-12, 
16-19; J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), Warszawa 1997, s. 151.

91 Schematyzm Administracji..., s. 282; K. Talarek, Zoń Ignacy (1916-1967), [w:] Leksykon 
duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, red. nauk. J. Myszor, t. 1, Warszawa 
2002, s. 328.

Ilustracja 1. Fragment obrazka świętego wręczanego 
wiernym w czasie wizyt duszpasterskich przez ks. 
Ignacego Zonia w Czerwieńsku w 1946 r. (ze zbiorów 
parafii pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku)
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ksiądz administrator apostolski w Gorzowie Wlkp. Edmund Nowicki po objęciu 
rządów erygował parafię w Czerwieńsku pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika 
w dniu 5 marca 1946 roku. Sam dekret wszedł w życie 19 marca tego roku92 .

Mieszkańcy osady byli zaangażowani na rzecz kościelnej organizacji cha-
rytatywnej „Caritas”. Jeden z nich, tj. Jan Brześniewski w sierpniu 1947 roku 
w następstwie decyzji podjętych w czasie I Walnego Zjazdu Związku „Caritas” 
administracji apostolskiej kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej w Gorzo-
wie Wlkp. został wybrany na członka nowego zarządu. Państwo dążąc do zmini-
malizowania oddziaływania tej organizacji na społeczeństwo, doprowadziło do 
wprowadzenia w niej przymusowego zarządu w 1950 roku. Powołany w wyniku 
partyjnej inicjatywy oddział „upaństwowionego” „Caritasu” w Czerwieńsku nie 
przejawiał żadnej aktywności93 . 

Władze partyjno-państwowe starały się też ograniczyć udział wiernych w życiu 
kościoła katolickiego. dlatego też m.in. w sposób administracyjny utrudniano 
uroczyste obchodzenie wszelkich świąt kościelnych. dla przykładu można po-
dać, że w dniu 5 lipca 1952 roku ks. Ignacego Zonia ukarano grzywną finansową 
w wysokości 1 tys. zł przez kolegium przy Prezydium PRN w Zielonej Górze 
za to, że bez wiedzy zielonogórskiego Referatu do Spraw Wyznań zdecydował 
o przebiegu trasy procesji towarzyszącej celebrze Bożego Ciała w Czerwieńsku94 .

Celem ekipy rządowej było również usunięcie lekcji religii z placówek oświa-
towych. Uważano bowiem, że „nauka religii w szkole [...] utrudnia ugruntowanie 
wśród młodzieży postępowego światopoglądu, opartego na prawach naukowo 
poznawczych, rządzących rozwojem społeczeństwa i przyrody”95 . W jej miejsce 
narzucono wspierany urzędowo ateizm, a także przesiąkniętą ideologią komu-
nistyczną edukacyjną propozycję programową obejmującą zarówno dzieci, jak 
i nauczycieli. Podstawą tej oferty było upowszechnienie wiedzy na temat, mniej 
lub bardziej dyskusyjnych, przede wszystkim osiągnięć oświatowych oraz peda-
gogicznych ZSRR96 . z tego powodu wymagano od dzieci znajomości życiorysów 
jego przywódców, tj. Włodzimierza I. Lenina oraz Józefa Stalina. Natomiast już 

92 G. Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 
1945-1972, Szczecin 2009, przyp. 56 na s. 190.

93 Wykaz zakładów podlegających i niepodlegających „Caritas” z województwa zielonogórskiego, 
Zestawienia statystyczne dot. działalności „Caritas” i wykazy pracowników 1953 r., PWRN, WdSW, 
APZG, sygn. 3251; G. Wejman, op. cit., s. 371; D. Zamiatała, Caritas. Działalność i likwidacja 
organizacji 1945-1950, Lublin 2000, s. 295, 306-316.

94 D. Koteluk, W nowych realiach..., s. 239.
95 W. Ozga, Oświata w planie 6-letnim na tle rewolucyjnych przemian społeczno-ekonomicznych 

w Polsce Ludowej, Warszawa 1951, s. 98; J.W. Wołoszyn, „Walczyć o dusze młodzieży”. Zmagania 
Związku Młodzieży Polskiej z Kościołem katolickim na Lubelszczyźnie 1948-1957, Lublin 2009,  
s. 56.

96 Dyrektor Departamentu Ustawodawczego St. Bancerz Ministerstwa Sprawiedliwości do Ministra 
Oświaty, Warszawa, 4 listopada 1949 r., Zarządzenia Ministerstwa Oświaty, statuty, regulaminy, uwagi 
resortu, korespondencja, Zespół Akt Ministerstwa Oświaty, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 
sygn. 211.
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w klasie II szkoły podstawowej w czasie lekcji języka polskiego propagowano 
kolektywizację wsi, w której musieli brać udział nauczyciele z wiejskich i miej-
skich szkół. Na lekcjach matematyki zaś w klasie I dzieci za pomocą logicznego 
myślenia przygotowywano do kształtowania u nich, jak to ujęto, naukowego 
poglądu na świat97 . 

Istota szkolnictwa podstawowego w omawianym okresie sprowadzała się do 
wyjaśnienia jej młodszym, jak również dorosłym uczestnikom, że 

Pojawienie się np. traktora na polach nie jest tylko zwykłą zmianą techniki uprawy 
– to wielka walka zaśniedziałych tradycji i przesądów z postępem. Szkoła musi 
wsłuchać się w dyskusję, w walkę „nowego” ze „starym”. To pozwoli uwypuklić 
na lekcjach „nowe”, postępowe idee, przekazać na konkretnym materiale walkę 
klasową i obnażyć w pełni wrogów postępu98 . 

Wprowadzenie w życie przedstawionych założeń spowodowało, że w szkole 
podstawowej w Czerwieńsku, w opinii uczącego w niej w omawianym czasie na-
uczyciela Tadeusza kopczyńskiego, praca wyglądała następująco: „Jako nauczyciel 
nie cierpiałem wprost tego wiecznego stanu napięcia w pokoju nauczycielskim, 
tej atmosfery podejrzliwości, szczucia jednych na drugich. To było chwilami nie 
do zniesienia”99 . z taką zideologizowaną placówką nierzadko nie utożsamiały się 
dzieci i ich rodzice . W świetle ustaleń zielonogórskich organów bezpieczeństwa, 
jeden z młodych ludzi – Tadeusz Mataczyna, po śmierci Józefa Stalina w marcu 
1953 roku, zamiast oczekiwanej przez władze manifestowanej publicznie zadumy 
i żalu „[...] w czasie przerwy przyniósł do klasy końską szczękę, a następnie począł 
w obelżywy sposób wypowiadać się o Tow. Stalinie. Należy nadmienić, że jego 
matka również wypowiada się we wrogi sposób odnośnie Związku Radzieckiego”100 . 

Podobnie postąpiła nauczycielka Mościcka, odmawiając jednemu z pracow-
ników szkoły w Czerwieńsku pomocy w działalności na rzecz utworzonej przez 
władze w latach 1950-1951, w miejsce Związku Harcerstwa Polskiego, Organizacji 
Harcerskiej (OH) funkcjonującej w ramach ZMP. Uważała ona bowiem, że „na 
pierwszym miejscu jest kwestia nauki religii, a nie zebrania harcerskie”101. Chcąc 

97 W. Chmielewski, Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji szkolnictwa (1944-1956), Warszawa 
2006, s. 42; D. Koteluk, Rozdźwięk między administracją partyjno-państwową a społeczeństwem na tle 
katechizacji szkolnej w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim w latach 1952-1956, 
„Studia Zachodnie” 2012, nr 14, s. 143-144; J. Wojdon, Propaganda polityczna w podręcznikach dla 
szkół podstawowych Polski Ludowej (1944-1989), Toruń 2001, s. 166-167, 193-194.

98 W. Szczerba, Planowanie nauczania i wychowania w szkole podstawowej, Warszawa 1951, s. 9.
99 A. Sibilski, Konsekwencja przede wszystkim, „Czerwieńsk – U Nas” październik 1996, nr 54, s. 4.
100 Informacje dzienne nr 25/53 sporządzone na podstawie meldunków Wydziałów WUBP i PUBP, 

Zielona Góra, 10 marca 1953 r., Informacje dzienne kierowane do I Sekretarza KW PZPR w Zielonej 
Górze za l. 1953-1954...

101 Informacje dzienne nr 15/53 sporządzone na podstawie meldunków PUBP, Zielona Góra, 19 lutego 
1953 r., ibidem; P. Bartkowiak, Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989, Zielona 
Góra 2012, s. 103-106.
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ją zastraszyć za tę wypowiedź, postanowiono przeprowadzić z nią rozmowę pro-
filaktyczną w siedzibie PUBP w Zielonej Górze102 .

Przeciwko ideologizacji i ateizacji szkolnictwa zdecydowanie występował ks. 
Ignacy Zoń. W trakcie katechezy w szkole w Nietkowie poinformował uczniów 
o rzeczywistych intencjach partii polegających na propagowaniu kultu Józefa 
Stalina kosztem stopniowej eliminacji kościoła katolickiego z życia narodu. Poru-
szony tymi wyjaśnieniami młody człowiek, Witold łyżkiewicz sporządził w kwiet-
niu 1952 roku ulotkę, w której sprzeciwiał się temu. Planował ją upowszechnić 
w większym zakresie w trakcie uroczystości pierwszomajowych. Uniemożliwiono 
mu to, gdyż pozostali „uczniowie dali cynk kierownikowi szkoły w Nietkowie, 
a ten MO w Czerwieńsku”103. We wrześniu tego roku duchowny ten nie bez racji 
skrytykował, jego zdaniem niezgodną z nauką kościoła, aktywność członków OH 
wśród uczniów szkoły podstawowej w osadzie104 . W odpowiedzi na prezentowaną 
przez niego niezłomną postawę kolidującą z programem PZPR organa bezpieczeń-
stwa nasiliły czynności inwigilacyjne. Udało im się m.in. pozyskać w Nietkowie 
informatora105 o pseudonimie „Jarząbek”, którego celem było, jak to określono, 
rozpracowanie środowiska tamtejszych wiernych i samego niepokornego kapłana. 
W efekcie niechlubnych starań tej osoby i eskalacji represji ze strony administracji 
partyjno-państwowej ks. Ignacy Zoń został aresztowany, po czym Wojskowy Sąd 
Rejonowy w dniu 6 marca 1953 roku skazał go na 8 lat więzienia. Bezzasadnie 
skazany przez komunistyczny wymiar sprawiedliwości, w następstwie utraty zdro-
wia opuścił więzienie przed upływem zasądzonej mu kary. Po rekonwalescencji 
był katechetą w szkołach średnich w Szczecinie. Zmarł w 1967 roku106 . 

Nie ulega wątpliwości, że w konsekwencji usunięcia z probostwa niewygodnego 
dla władz kapłana wyrugowano przy okazji naukę religii z placówek oświatowych 
w Czerwieńsku i Nietkowie. Z racji, że w tym czasie czynniki rządowe oficjalnie 
zaprzeczały, że tak postępują w wypadku katechizacji szkolnej, zapewne podobnie 
jak w innych regionach uzasadniały one swoje zabiegi, np. rzekomym jej wyko-
rzystaniem do celów antypaństwowych107 . W omawianym wypadku czynności 

102 D. Koteluk, Rozdźwięk..., s. 145.
103 Sprawozdanie PUBP w Zielonej Górze za miesiąc kwiecień 1952 r., Sprawozdania miesięczne 

b. PUBP w Zielonej Górze...; D. Koteluk, Zabiegi duchowieństwa..., s. 69-70. 
104 Sprawozdanie za okres od dnia 1-30 września 1952 r., Sprawozdanie opisowe kierownictwa SB 

KW MO w Z. Górze 1952 r., AIPN Po, sygn. IPN Po 060/44/4.
105 Informator na polecenie organów bezpieczeństwa rozpracowywał różne problemy oraz środowiska, 

w którym funkcjonował. Miał on w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego swoje dossier, pseudonim 
i numer, H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944-1990. Rozwój i działalność w świetle 
dokumentów MSW, Warszawa 1997, s. 40.

106 D. Koteluk, Zabiegi duchowieństwa..., s. 70; K. Kowalczyk, Polityka władz państwowych wobec 
Kościoła gorzowskiego w latach 1945-1956, „Studia Paradyskie” 2002, nr 12, tab. 1 na s. 42; 
D. Śmierzchalski-Wachocz, Sprawa ks. dr. Jana Pawła Kusia CM jako przykład ofiary walki reżimu 
z Kościołem gorzowskim, [w:] Władze wobec Kościołów..., s. 171.

107 H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa 
(1944-1961), Białystok 1997, s. 62-63; D. Koteluk, Rozdźwięk..., s. 146.
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te były stosunkowo łatwe do przeprowadzenia, zważywszy na uwięzienie ks. 
Ignacego Zonia. 

Probostwo po represjonowanym kapłanie objął w dniu 16 grudnia 1952 roku 
ks. Ludwik Mucha, który przybył do osady z Bielawy (powiat dzierżoniowski). 
Urodził się on 11 sierpnia 1904 roku we wsi Smroków koło Miechowa. W 1928 
roku wstąpił do Zgromadzenia Filipinów (kongregacja Oratorianów św. Filipa 
Neriusza), po czym udał się do Francji, gdzie został zaproszony przez zakon 
oratorianów z Montsoult. W 1932 roku ukończył studia teologiczne w Instytucie 
katolickim w Paryżu. W dniu 10 lipca tego roku otrzymał święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa Orleanu Jules-Marie Courcoux. W momencie wybuchu II wojny 
światowej przebywał w kraju, gdzie zastępował proboszcza parafii Białaczów. 
Był kapelanem następujących niepodległościowych polskich formacji zbrojnych: 
Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka dobrzańskiego „Hu-
bala”, kompanii armii krajowej (wcześniej Narodowej Organizacji Wojskowej) 
kierowanej przez Feliksa kozieła ps. „Jastrząb”, I Oddziału Partyzanckiego armii 
krajowej „Żelbet” pod przywództwem ppor. adama Żuwały (ps. „Gołąb”), a także 
Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego armii krajowej „Skała” dowodzonego 
przez majora Jana Pańczakiewicza. Po wojnie był proboszczem w kolejnych para-
fiach w rejonie kotliny kłodzkiej, tj. w kłodzku, Wojborzu, Bożkowie, Radacho-
wie, Trzebieszowicach oraz Bielawie, a następnie w Czerwieńsku, konradowie 
i Starych drzewcach w województwie zielonogórskim. Zmarł w dniu 16 lutego 
1962 roku. W filmie z 1973 roku w reżyserii Bohdana Poręby pt. Hubal postać 
ks. Ludwika Muchy kreował aktor Zygmunt Malanowicz108 .

Nowy proboszcz uczestniczył w mającym na celu rozbicie jedności kościoła 
katolickiego, powołanym z inspiracji PZPR, ruchu „księży patriotów”. Przeja-
wiało się to m.in. w popieraniu przez niego w czasie kazań przedsięwzięć władz 
polityczno-gospodarczych, takich jak: walka ze stonką ziemniaczaną, akcji żniw-
no-omłotowej i obowiązkowych dostaw zboża. Natomiast w dniu 18 lipca 1954 
roku włączył się w obchodzone z wielkim rozmachem dziesięciolecie powstania 
Polski Ludowej. Poświęcił tej kwestii całe kazanie, „także po wyjściu z kościoła 
wierni komentowali, że to była akademia zakończona mszą”109. kompromisowa 
postawa tego duszpasterza wobec czynników partyjno-państwowych nie uchroniła 
go przed szykanami ze strony jej przedstawicieli. Był on nie tylko inwigilowany 
przez pracowników zielonogórskiej administracji wyznaniowej, co potwierdzają 
fragmenty jego kazań zachowane w dostępnej dokumentacji archiwalnej, ale tak-

108 Schematyzm Diecezji Gorzowskiej rok 1959, Gorzów Wlkp.1959, s. 49, 333; H. Hellonowa, Mucha 
Ludwik Stefan, pseud. Pyrka (1904-1962), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 22, Wrocław – Gdańsk 
1977, s. 237-238; P. Karp, D. Koteluk, Polityka..., s. 139-147, 157, 159-160; J. Macyszyn, Historia 
i tradycja duszpasterstwa wojskowego w Polsce, „Kombatant” 2008, nr 1, s. 8.

109 Referat do Spraw Wyznań przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zielonej Górze do 
Referatu do Spraw Wyznań przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, 
26 lipca 1954 r., Ksiądz Ludwik Mucha...; P. Karp, D. Koteluk, Polityka..., s. 148-149. 
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że organa bezpieczeństwa niesłusznie podejrzewały go o – jak to ujęto – wrogie 
wystąpienia wobec państwa. Z tej przyczyny PUBP w Zielonej Górze przesłuchał 
nawet rzekomych świadków tych wydarzeń110 . 

Nie mówiąc już o tym, że stale odrzucano prośby ks. Ludwika Muchy o przy-
wrócenie katechizacji szkolnej w Czerwieńsku i Nietkowie, która nie była prowa-
dzona w tych placówkach oświatowych od 1952 roku. W tej sytuacji zainicjował 
on jesienią 1955 roku nieudane zabiegi zmierzające do zniesienia zakazu nauczania 
religii w salce parafialnej. Zachował się tak, ponieważ w opinii zwierzchników 
kościelnych „nauka religii w kościołach nie zdaje egzaminu, ponieważ obiekty te 
są nieogrzewane, co ujemnie wpływa na frekwencję i uniemożliwia prowadzenie 
pracy kulturalno rozrywkowej”111. Udaremnienie bowiem przez państwowe władze 
wyznaniowe szkolnej, a także pozaszkolnej posługi katechetycznej skutkowało 
jej przeniesieniem, tak samo jak w pozostałych regionach kraju, do kościoła pa-
rafialnego (w Czerwieńsku). Za tę aktywność Prezydium Wojewódzkiej Rady 
narodowej w Zielonej Górze poczyniło w 1956 roku bezskuteczne starania, aby 
karnie przenieść ks. Ludwika Muchę na inną parafię112 . 

Należy pamiętać, że mimo uwikłania tego duszpasterza w bieżącą politykę partii 
komunistycznej, podjął on szereg godnych pochwały działań mających na celu 
dobro lokalnego kościoła. dla przykładu można podać, że pod koniec 1956 roku 
pozyskał od Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie subwencję w wysokości 30 
tys. zł na rzecz przeprowadzenia niezbędnych prac renowacyjnych w zabytkowych 
kościołach w Leśniowie Wielkim, łagowie oraz drzonowie113 .

3. Echa wydarzeń 1956 roku w Czerwieńsku
Po śmierci Józefa Stalina w 1953 roku m.in. niektórzy kolejarze w Czerwieńsku 
żywili nadzieje na destalinizacyjne przemiany w zSRR i Polsce114. Srogo się jed-
nak zawiedli, zwłaszcza w odniesieniu do państwa polskiego, gdzie nadal trwano 
przy rozwiązaniach polityczno-gospodarczych charakterystycznych dla rządów 

110 T. Dzwonkowski, Próby likwidacji administracji apostolskiej i ordynariatu gorzowskiego w latach 
1945-1952, [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu 
w latach 1945-1956, red. nauk. E. Wojcieszyk, „Studia i materiały poznańskiego IPN”, Poznań 
2012, t. 20, s. 71; P. Karp, D. Koteluk, Polityka..., s. 152.

111 Sprawozdanie kwartalne za okres od dnia 1 października do 31 grudnia 1955 r., Sprawozdanie 
opisowe kierownictwa woj. SB za rok 1955 r., AIPN Po, sygn. IPN Po 060/44/6; D. Koteluk, Zabiegi 
duchowieństwa..., s. 72-73. 

112 D. Koteluk, Rozdźwięk..., s. 146; J. Sikorski, Długa droga do przełomu. Państwo a Kościół 
rzymskokatolicki w województwie zielonogórskim w roku 1956, „Nadwarciański Rocznik Historyczno-
-Archiwalny” 2005, nr 12, s. 113; S. Wójcik, Katechizacja w warunkach systemu totalitarnego. Na 
przykładzie Administracji Apostolskiej Dolnego Śląska w latach 1945-1961, Wrocław 1995, s. 123.

113 P. Karp, D. Koteluk, Polityka..., s. 155.
114 Informacje dzienne sporządzone na podstawie meldunków Wydziałów WUBP i PUBP, Zielona 

Góra, 8 marca 1953 r., Informacje dzienne kierowane do I Sekretarza KW PZPR w Zielonej Górze 
za l. 1953-1954...
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i sekretarza komitetu Centralnego (kC) PZPR Bolesława Bieruta. Władze lokalne 
w następujący sposób z kolei deklarowały dalszą konieczność realizacji programu 
partii: 

[...] rozwijajmy ruch spółdzielczości produkcyjnej, budujmy nowe spółdzielnie, 
pamiętajmy, że tylko one wskazują chłopu polskiemu jasną drogę dalszego i szczęśli-
wego życia, kierują wieś naszą ku promiennym wyżynom socjalizmu. [...] Zespoleni 
wokół Partii i Wielkiego Budownictwa naszej Ojczyzny Bolesława Bieruta, uzbrojeni 
w nieśmiertelne nauki Józefa Stalina – dołożymy wszelkich starań i wysiłków aby 
należycie zrealizować stojące przed nami zadania planu gospodarczego115 . 

kurs obliczony na „uspółdzielczenie” wsi obowiązywał jeszcze w 1956 roku, 
gdyż w dniach 8-9 lutego, w wyniku obrad V posiedzenia plenarnego kC PZPR 
zdecydowano o jego kontynuacji116 . 

do realizacji tego zadania przystąpiły także władze osady wiejskiej. Wzmian-
kowany już przewodniczący GRN Czerwieńsk I Stanisław kwaśniewski polecił 
podwładnym zwołanie zebrania, w czasie którego akcję siewną chciano omówić 
z chłopami zgodnie z uchwałami władz centralnych dotyczących kolektywiza-
cji. Natomiast radni GRN Czerwieńsk II planowali utworzenie gospodarstwa 
zespołowego. Wytypowano nawet jedenastu rolników jako potencjalnych jego 
członków. Zainteresowanie tą problematyką przejawiali też miejscowi milicjan-
ci, których komendant, starszy sierżant Jan kowalski ubolewał nad licznymi 
wypadkami spowodowanymi przez lekceważących przepisy drogowe rowerzy-
stów, a także woźniców zaprzęgów konnych. W ich wyniku ginęły spółdziel-
cze krowy i konie, co uznano za niepowetowaną stratę dla całej gospodarki  
kraju117 . 

W czasie obrad XX Zjazdu komunistycznej Partii Związku Radzieckiego  (14-25 
lutego 1956 r.), kiedy to przeprowadzono połowiczne rozliczenia ze stalinowskimi 
rządami, miejscowa administracja w Czerwieńsku nadal dążyła do wyegzekwowa-
nia od ludności świadczeń finansowych. Mieszkańców unikających wywiązania się 
z nich planowano m.in. potępić w ukazujących się publikacjach (błyskawicach)118 . 
Wzywano ich również na posiedzenia władz gromadzkich. Tam też rozliczano tych 
ludzi, tak jak np. alfonsa Melsona, który po publicznym napiętnowaniu uregulował 

115 Referat z 1953 r., Protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku 1953...
116 Uchwała o rozwoju rolnictwa w latach 1956-1960 i zadaniach partii na wsi, [w:] Uchwały Komitetu 

Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od II do III Zjazdu, Warszawa 1959, s. 117; 
M. Machałek, Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956, Szczecin 2012, s. 367-
368. Za udostępnienie tej książki dziękuję prof. dr. hab. Czesławowi Osękowskiemu.

117 Posterunek MO w Czerwieńsku do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku 2, 15 
lipca 1956 r., Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku II, 13 stycznia – 21 
listopada 1956...; D. Koteluk, Od osady..., s. 110.

118 D. Koteluk, Od osady..., s. 110; M. Malia, Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium 
rosyjskiego 1917-2001, Warszawa 1998, s. 355-357.
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zaległy podatek gruntowy119. Ściągalność tego świadczenia była niezwykle ważna 
dla lokalnych struktur partyjno-państwowych, gdyż tylko w 1952 roku dochody 
gmin w województwie zielonogórskim z tego tytułu wynosiły ponad 70%. Obcią-
żenie to skierowane było przeciwko indywidualnym rolnikom uprawiającym duże 
i dochodowe gospodarstwa, ponieważ od 1947 roku nawet jego połowę płacili oni 
zbożem120. Zgodnie z zaleceniami rządzących, konieczność egzekucji tego podat-
ku polegająca na dopilnowaniu, „[...] ażeby kułacy nie ukrywali części swoich 
gruntów ani nie dzielili ich fikcyjnie, w sposób oszukańczy, ciąży na sołtysie, na 
aktywie gromadzkim, na obywatelskiej komisji podatkowej, na Prezydium GRN 
i na wszystkich świadomych obywatelach gromady”121 . 

W lutym i marcu tego roku, po śmierci I sekretarza kC PZPR Bolesława Bie-
ruta, nasiliły się rezygnacje chłopów z obecności w gospodarstwach zespołowych. 
Stało się tak np. w spółdzielni produkcyjnej w Płotach. Posiadała ona na terenie 
Czerwieńska kilka hektarów ziemi. Jej nierentowna działalność zakończyła się 
ostatecznie jesienią w 1956 roku w wyniku rozwiązania122. Natomiast już w styczniu 
tego samego roku odnotowano, jak to sformułowano, ogromne niedociągnięcia 
w pracy osób zatrudnionych w Państwowym Gospodarstwie Rolnym123 .

W kwietniu 1956 roku, w następstwie postępującej dekompozycji sytemu 
stalinowskiego nieoczekiwanie doszło do radykalizacji zachowań wśród niektó-
rych miejscowych pezetpeerowców. Świadczy o tym postawa członkini PZPR 
Tomaszewskiej, która podczas zebrania partyjnego w Czerwieńsku odważyła 
się skrytykować I sekretarza komitetu Powiatowego PZPR w Zielonej Górze za 
niewłaściwe w jej opinii sposoby powoływania przez niego spółdzielni produk-
cyjnych w roku 1953124 . 

W tym samym czasie okazało się, że sportowcy wchodzący w skład sekcji piłki 
nożnej i piłki siatkowej kobiet miejscowego koła Ludowego Zespołu Sportowego 
(LZS) nie będą uczestniczyć w obchodach pierwszomajowych w Czerwieńsku, lecz 
w Zielonej Górze125 . W 1956 roku, podobnie jak w poprzednich latach, nie tylko 

119 Sprawozdanie Gromadzkiej Rady Narodowej Czerwieńsk II z realizacji wniosków podjętych na 
poprzedniej sesji GRN, brak daty, Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku 
II, 13 stycznia – 21 listopada 1956...

120  T. Rek, op. cit., s. 33; R. Skobelski, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie realizacji planu 
sześcioletniego 1950-1955, Zielona Góra 2002, s. 90; T. Skonieczny, Postawy chłopów wobec 
koncepcji i poczynań PPR (PZPR) w początkowej fazie kolektywizacji polskiego rolnictwa (1948-
1949), Słupsk 2009, s. 45-46.

121 T. Rek, op. cit., s. 201. 
122 „Z obrad Powiatowego Zjazdu ZSL w Zielonej Górze. Przed II Kongresem ZSL”, „Gazeta 

Zielonogórska” 8 lutego 1956, nr 33; Z. Hirsz, Historia polityczna Polski 1939-1998, t. 2, Białystok 
1998, s. 342; D. Koteluk, Od osady..., s. 111.

123 Protokół Nr 1/56 z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku II z dnia 13 stycznia 1956...
124 Protokół plenarnego posiedzenia z załącznikami 26 kwietnia 1956 r., Zespół Akt KW PZPR 

w Zielonej Górze, APZG, sygn. 56.
125 Protokół Nr 5/56 z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku II z dnia 19 kwietnia 1956 r., 

Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku II, 13 stycznia – 21 listopada 
1956...; T. Kopczyński, op. cit., s. 8-9. 
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LZS w osadzie, ale także w innych regionach kraju władze traktowały całościowo 
jako organizację mającą zapewnić frekwencję oraz uatrakcyjnić wspomnianą uro-
czystość. Natomiast lokalne władze chętnie chwaliły się osiągnięciami sportowców, 
zapominając przy tym o zapewnieniu im odpowiedniego wyposażenia126. Na ten 
temat Jerzy krupa w dniu 11 października tego roku wypowiedział się w obecności 
14 z 15 radnych GRN Czerwieńsk II następująco: 

[...] przewodniczący tut. koła LZS któremu Rada Gromadzka w ogóle nie pomaga 
i niedba, podaje przykład w tut.: GS z nadwyżki budżetowej za rok 1955 roku 
zostało na Walnym Zjeździe GS-u przyznane na budowę boiska sportowego 2700 
[zł – przyp. d.k.] jak dotąd fundusze te nie zostały wykorzystane i leżą martwe 
w GS tymczasem nasi sportowcy nie posiadają obuwia ochronnego, a boisko to 
i tak nie zostanie wybudowane za tak skromną sumę127 . 

Miejscowa administracja z kolei zarzucała sportowcom brak uczestnictwa 
w realizacji programu PZPR na terenie osady. Tym bardziej że byli oni odpowie-
dzialni za „uspółdzielczenie” wsi. Wśród zasłużonych organizatorów tej ważnej 
ludzkiej aktywności były następujące osoby: Jan Bachman, Jerzy krupa, Roman 
Winnicki, Zofia Wójtowicz, Henryk Woźniak i Jadwiga Weiss128. Ostatnia z wy-
mienionych postaci w trakcie zawodów o randze ogólnopolskiej, tj. II Centralnej 
Spartakiadzie Wsi odbywającej się w Szczecinie w dniach od 4 do 12 września 
1953 roku zwyciężyła w rzucie dyskiem, osiągając rezultat 33, 23 m129. dzięki 
tej zawodniczce nastąpił także w osadzie w latach 1953-1956 rozwój siatkówki, 
gdyż stworzyła i prowadziła ona drużynę, która m.in. w 1956 roku zwyciężyła 
w turnieju z okazji Wielkiego Festynu Ludowego „Gazety Zielonogórskiej”. W tym 
roku również doszło do przekształcenia istniejącego od 1947 roku koła LZS 
w Ludowy klub Sportowy Piast Czerwieńsk, którego barwy klubowe stanowiły 
kolory niebiesko-białe. Obok istniejącej sekcji piłki nożnej (juniorzy, seniorzy) 
utworzono też sekcję lekkoatletyczną130 . 

W osadzie funkcjonował wykorzystywany przez sportowców, a polecany nawet 
na łamach prasy ogólnopolskiej „największy w okolicy [...] dom wypoczynkowy 
obejmujący szereg nowoczesnych budynków, a używany przeważnie dla obo-

126 Referat sprawozdawczy...; M. Ordyłowski, Z dziejów kultury fizycznej na wsi dolnośląskiej w latach 
1945-1956, „Studia i Monografie AWF we Wrocławiu” 1993, nr 33, s. 118.

127 Protokół Nr 8/56 z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Czerwieńsk II z dnia 11 października 1956 r., 
Protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku II, 13 stycznia – 21 listopada 
1956...

128 Referat sprawozdawczy...; E. Hładkiewicz, Ruch ludowy na Ziemi Lubuskiej, Warszawa 1978,  
s. 128; D. Koteluk, Kontynuacja..., s. 97, 99, 100.

129 S. Drążdżewski, Upowszechnienie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców 
wsi w latach 1944-1972, Warszawa 1978, s. 110; T. Jurek, B. Woltmann, Kultura fizyczna 
w województwie zielonogórskim, Zielona Góra 1990, s. 110.

130 Szerzej zob. T. Kopczyński, op. cit., s. 8, 11, 41.
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zów młodzieży”131. Jedna z takich osób goszcząca w nim we wrześniu 1949 roku 
(w bloku nr 1 w sali 15) odnotowała, że oferowano tam „[...] żarcie wyśmienite, 
dziewczynki na 102 oraz bardzo wesoło. Jest nas na sali 19, wyśmienita paczka. 
Ćwiczymy cały dzień i dużo”132 . W tym roku także przebywała tutaj kadra piłkarska 
kraju, która odwiedziła miasto Gubin, gdzie rozegrała mecz z lokalnym Ludowym 
Zespołem Sportowym zakończony wynikiem 11:1 dla reprezentacji133. Obiekt ten 
w latach 50. XX wieku należał do Centralnej Szkoły kultury Fizycznej (il. 2 i 3). 

W prywatnych dyskusjach pracownicy GS-u w Czerwieńsku, tacy jak: Józef 
Płócienniak, kazimierz Raczyński, Władysław Szypuła oraz Zenon Wieczorek, 
solidaryzowali się z krwawo stłumionymi przez władze robotniczymi wystąpie-
niami w Poznaniu w czerwcu 1956 roku. Żałowali, że do podobnych protestów 
nie doszło w pobliskiej Zielonej Górze. Co ciekawe, wśród tych osób było dwóch 

131 M. Orłowicz, Ziemia Lubuska, (Część I-a), „Ziemia” 1949, nr 4-5, s. 76.
132 Kartka pocztowa nadana w 1949 r. z Centralnego Ośrodka Wychowania Fizycznego Centralnej 

Rady Związków Zawodowych w Czerwieńsku do Krakowa, zbiory autora. 
133 T. Jurek, B. Woltmann, op. cit., s. 108.

Ilustracja 2. Zgrupowanie polskiej kadry bokserskiej w Czerwieńsku przed wyjazdem na Igrzyska 
Olimpijskie w Finlandii w Helsinkach, które odbyły się w lipcu i sierpniu 1952 r. (ze zbiorów prof. dr. 
hab. Hieronima Szczegóły, za udostępnienie tego zdjęcia autor dziękuje jego właścicielowi)
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pezetpeerowców, którzy mimo swojej przynależności partyjnej, nie utożsamiali 
się z programem partii komunistycznej134 . 

Miesiąc wcześniej, tzn. w maju 1956 roku, pełniący posługę duszpasterską 
w parafii od września 1955 roku wikary Stanisław Stępień kontynuował starania 
obliczone na przywrócenie nauki religii w lokalnych placówkach oświatowych. 
Nie zrażały go przy tym, zniweczone przez organa bezpieczeństwa w niedawnej 
przeszłości, jego zabiegi na rzecz katechizacji młodych ludzi135 .

We wrześniu 1956 roku z inspiracji niestrudzonego wikarego, przede wszystkim 
parafianki, takie jak żona fotografa Jana Jamrocha, Barbara Płócienniak oraz Cecylia 
Śliwa, przystąpiły do zbierania podpisów wśród mieszkańców Czerwieńska, a także 
w Laskach, Nietkowie, Płotach i wsi Wysokie, pod petycjami adresowanymi do 
władz. Żądano w nich przywrócenia katechizacji szkolnej w placówce oświatowej 
w Czerwieńsku. Co ciekawe, ku rozczarowaniu partyjnych przeciwników tej ini-
cjatywy poparły ją ich żony, w tym małżonka przewodniczącego GRN Czerwieńsk 
II Mieczysława Skórzewskiego. W dniu 25 września tego roku, po wcześniejszych 
ustaleniach władz wojewódzkich PZPR w Zielonej Górze z dyrektorką szkoły 
Marią Hamową, w Czerwieńsku odbyło się wyreżyserowane zebranie komitetu 
rodzicielskiego w tej sprawie. Szczególnie zajadle przeciwko katechizacji wypo-
wiadał się m.in. jeden z milicjantów. W odpowiedzi na tę wypowiedź „zwrócono 

134 Sprawozdanie kwartalne Powiatowej Delegatury do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego za II 
kwartał 1956 r., Zielona Góra, 13 lipca 1956 r., Sprawozdania miesięczne b. PU ds. BP w Zielonej 
Górze lata 1954-1956, AIPN Po, sygn. IPN Po 060/69 t. 7; D. Koteluk, Od osady..., s. 111; 
E. Makowski, Poznański czerwiec 1956 pierwszy bunt społeczeństwa w PRL, Poznań 2001, 
s. 124-175.

135 Zagadnienie młodzieżowe, Zielona Góra, 14 grudnia 1955 r., Sprawy obiektywne prow. w Wydz. 
III SB KW MO w Zielonej Górze dot. nielegalnych org. na terenie województwa zielonogórskiego, 
AIPN Po, sygn. IPN Po 0038/26; D. Koteluk, Rozdźwięk..., s. 146-147. 

Ilustracja 3. Centralna Szkoła Kultury Fizycznej w Czerwieńsku w 1951 r. (ze zbiorów D. Koteluka)
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mu uwagę z sali aby wychował swą żonę, która idąc do kościoła zabiera nie tylko 
swoje ale i cudze dzieci”136. Ostatecznie postulat ten został zakwestionowany przez 
lokalnych przedstawicieli struktur partyjno-państwowych137 . 

Mające miejsce w 1956 roku rozbieżności między społeczeństwem a miejscową 
administracją pogłębiły trudności aprowizacyjne. Samo ich zasygnalizowanie źle 
się skończyło dla niedoszłego kandydata do władz powiatowych PZPR w Zielonej 
Górze. Otóż w 1953 roku pochopnie przyznał się on publicznie, że w przeszłości 
otrzymał naganę „za to, że mobilizował robotników odcinka PkP Czerwieńsk, by 
żądali oni od komitetu Powiatowego przydziału ziemniaków i innych produktów 
w tej formie co robotnicy posiadają w Zielonej Górze oraz otwarcia mleczarni 
w Czerwieńsku, w przeciwnym razie będą zmuszeni zmienić miejsce pracy”138 . 
Za tę szczerą wypowiedź natychmiast przegłosowano jego skreślenie z listy139 . 
Przedstawiona sytuacja wynikała z faktu, iż miejscowy rynek, o czym już wspo-
mniano, zmonopolizowały państwowo-spółdzielcze przedsiębiorstwa, które przede 
wszystkim z powodu fatalnego zarządzania, a także niedostatku reglamentowanych 
towarów nie potrafiły skutecznie zaspokoić podstawowych konsumpcyjnych ocze-
kiwań mieszkańców osady. Efekt tego był taki, że ludzie przez wiele godzin stali 
po świeże pieczywo w kolejce przy placu Bohaterów Stalingradu 16. Tam bowiem 
działała należąca do GS-u piekarnia. Brakowało też mleka, które zazwyczaj trafiało 
do pobliskich ośrodków miejskich. Oferowana zaś przez lokalną masarnię kiełbasa 
zawierała dużą ilość wody. Poza tym w sklepie sportowym w Czerwieńsku ceny 
detaliczne niektórych produktów były zawyżone w przeciwieństwie do oferty 
ośrodków handlowych w pobliskiej Zielonej Górze. Przykładowo żyletki marki 
Hutnik sprzedawano w tym sklepie po 1 zł, a w mieście można je było nabyć już 
za 54 gr.140 

Zgodnie z sugestią prezesa Zarządu Gminnej Spółdzielni w Czerwieńsku Wła-
dysława Białego, lokalne władze, mając na uwadze m.in. poprawę zaopatrzenia 
miejscowych sklepów, kontynuowały starania, których celem było przekształce-
nie osady w osiedle miejskie. Na ten temat w dniu 11 października 1956 roku, 
w obecności kierownika Oddziału Organizacyjnego Prezydium PRN w Zielonej 
Górze Józefa kostko, w czasie posiedzenia GRN Czerwieńsk II wypowiedział się 
Mieczysław Skórzewski w następujący sposób: 

136 Notatka z sytuacji w Czerwieńsku w związku z petycją o nauczaniu religii w szkole, Zielona Góra, 
28 września 1956 r., Informacje KW, KP i KOS o laicyzacji szkół 1951-1966, Wydział Oświaty, 
Zespół Akt KW PZPR w Zielonej Górze, APZG, sygn. 1689; D. Koteluk, Rozdźwięk..., s. 147-149.

137 Protokół Nr 35 posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Zielonej Górze z dnia 28 września 1956 r., 
Protokoły posiedzeń Egzekutywy KW PZPR wrzesień – październik 1956, Zespół Akt KW PZPR 
w Zielonej Górze, APZG, sygn. 235; D. Koteluk, Zabiegi duchowieństwa..., s. 75-76.

138 Cyt. za: B. Halczak, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w powiecie. Funkcjonowanie 
powiatowych instancji PZPR na przykładzie Zielonej Góry (1949-1989), Zielona Góra 2011, s. 34.

139 Ibidem.
140 W. Hładkiewicz, D. Koteluk, op. cit., s. 93; D. Koteluk, Od osady..., s. 108-109.
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dwukrotnie Rada Nasza występowała o to by Czerwieńsk został przemianowany 
z gromady na osiedle [...]. I co się znowu okazuje? Owszem był raz w tej sprawie 
i to jeszcze w ubiegłym roku przedstawiciel Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej by pobrać od nas w tej sprawie żekomo potrzebne dane statystyczne. Była 
w tym roku w sprawie tej przedstawicielka Wojewódzkiej Rady Narodowej wraz 
z przedstawicielem Urzędu Rady Ministrów a jakże przyjechali śliczną „Warszawą” 
oglądali Czerwieńsk wzdłuż i wszerz wspólnie z przewodniczącym Gromadzkiej 
Rady, po oględzinach klarowali, że miejscowość nasza najwięcej z terenu całego 
województwa kwalifikuje się na osiedle a nawet miasteczko, oświadczali że nasze 
wnioski w tej sprawie to sprawy słuszne i że należy je w całej rozciągłości poprzeć, 
orzekli, że Rada nasza otrzyma konkretną odpowiedź w tej sprawie no i jak wsiedli 
w limuzynę tak ich do tej pory nie widać ani też słychu ani dudu z odpowiedzią. 
Jednego tylko żałuje nasze Prezydium a mianowicie żesmy zapomnieli się spytać 
tych przedstawicieli jaki ich macieżyste instytucje obowiązuje termin udzielenia 
odpowiedzi na wysuwane przed nimi wnioski czy postulaty, no bo z dotychczaso-
wego braku odpowiedzi wynika, że obowiązuje ich termin kilku letni albo żaden141 . 

Po tej wypowiedzi zabrał głos wspomniany Józef kostko, który starał się wy-
jaśnić radnym, że proces ten przedłużył się w czasie, ponieważ wiązało się z nim 
wiele kwestii, przede wszystkim finansowych. Zapewnił jednocześnie swoich słu-
chaczy, że z dniem 1 stycznia 1957 roku ich starania zakończą się sukcesem142. Tak 
się rzeczywiście stało, gdyż w podanym terminie utworzono osiedle Czerwieńsk. 
Wcześniej jednak, tj. 9 listopada 1956 roku, radni zaakceptowali przedstawiony 
im przez Mieczysława Skórzewskiego następny wniosek w tej sprawie, jak rów-
nież zobowiązali członków Prezydium GRN Czerwieńsk II do jak najszybszego 
przekazania tego pisma do Urzędu Rady Ministrów w Warszawie143 . 

Objęcie władzy w kraju w październiku 1956 roku przez I sekretarza kC PZPR 
Władysława Gomułkę144 skutkowało nie tylko zasygnalizowanymi przemianami ad-
ministracyjnymi czy też upadkiem przymusowej kolektywizacji, ale także oznaczało 
większe poparcie przez miejscowe czynniki partyjno-państwowe odradzającego 
się w Czerwieńsku rzemiosła. W poprzednim okresie, o czym już wspomniano, 
zdaniem mieszkańca osady kazimierza Śliwińskiego „[...] wszystko podupadło, 

141 Informacja Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Czerwieńsk II z wykonywania i realizacji 
wniosków skarg i zażaleń, (wygłoszona 11 października 1956 r.), Protokoły z sesji Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Czerwieńsku II, 13 stycznia – 21 listopada 1956...; D. Koteluk, Od osady..., 
s. 112. 

142 Protokół Nr 8/56 z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Czerwieńsk II z dnia 11 października 1956...
143 D. Koteluk, Od osady..., s. 112.
144 Szerzej zob. P. Machcewicz, Polski rok 1956, Warszawa 1993, s. 151-153; A. Paczkowski, Pół 

wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 2005, s. 203-206; R. Skobelski, Polityka PRL wobec 
państw socjalistycznych w latach 1956-1970. Współpraca – napięcia – konflikty, Poznań 2010, 
s. 28-32.
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uchowała się tylko piekarnia p. ŚWINIaRka, którą przejął potem GS”145. Paradok-
salnie jesienią 1956 roku, w zmienionych warunkach polityczno-gospodarczych, 
osoby rządzące w gromadzie poparły zabiegi wymienionego mieszkańca Czer-
wieńska Świniarka o otwarcie piekarni. Pozytywnie też ustosunkowały się m.in. do 
prośby Stanisława Gałganka, który czynił starania na rzecz uruchomienia zakładu 
fryzjerskiego, gdyż prowadzony przez Spółdzielnię Fryzjerską z Zielonej Góry 
punkt przy ulicy kolejowej 3 był czynny zazwyczaj jeden dzień w tygodniu. Za 
niezwykle istotne uznano utworzenie w osadzie przez Walentego Jasiaka warsztatu 
masarskiego. Uzasadniano to tym, że 

wydanie zezwolenia Obywatelowi Jasiakowi Walentemu na prowadzenie warstatu 
i sklepu rzeznicko wędliniarskiego w płynie na lepszą niż dotychczas obsługę 
i zaopatrzenie mieszkańców Czerwieńska w produkty mięsne ponieważ obecnie 
jedyny G.s.-owski sklep rzeznicki nie daje rady sprawnie zaopatrzyć wszystkich 
mieszkańców Czerwieńska i z tego powodu tworzą się kolejki, długie wyczekiwanie 
przy kupnie towaru, nie jednokrotnie wystawanie kupujących pod drzwiami tegoż 
sklepu, jest ogólne narzekanie mieszkańców na niską jakosć wyrobów masarskich 
i z tąd rodzi się wciąż wiele słusznych skarg i nie zadowoleń wśród społeczeństwa 
Czerwieńska146 . 

Sektor państwowy w gospodarce kraju, mimo zasygnalizowanych zmian, nadal 
był uprzywilejowany, ponieważ np. w sierpniu 1957 roku Egzekutywa komitetu 
Powiatowego PzPR w Zielonej Górze poleciła zlikwidować prywatną gospodę 
w Czerwieńsku, która stanowiła skuteczną konkurencję dla jej GS-owskiego od-
powiednika147 . 

W latach 1945-1956 nastąpiło zagospodarowanie Czerwieńska przez ludność 
polską. Po likwidacji organizacji niepodległościowych i legalnej opozycji w postaci 
Polskiego Stronnictwa Ludowego partia komunistyczna skupiła pełnię władzy 
w osadzie. Pomimo upartyjnienia i notorycznych zmian personalnych, miejscowe 
władze, zwłaszcza od 1955 roku, inicjowały przedsięwzięcia mające na celu m.in. 
poprawę wizerunku Czerwieńska. Nie zaniechały też, początkowo nieskutecznych, 
działań podejmowanych u przełożonych obliczonych na uzyskanie zgody na prze-
mianowanie osady wiejskiej w osiedle miejskie. Sukces w tej sprawie nastąpił 
dopiero w wyniku wydarzeń październikowych 1956 roku, w następstwie których 
PZPR zrezygnowała z przyczyn taktycznych z przymusowej kolektywizacji. Ma-
jąc też na uwadze uspokojenie radykalizującej się ludności, zdecydowano się na 

145 D. Grześkowiak, Panorama firm, „Czerwieńsk – U Nas” luty 1998, nr 68, s. 4.
146 Pismo do Wydziału Przemysłu Prezydium PRN w Zielonej Górze, Czerwieńsk, 3 listopada 1956 r., 

Protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku II, 12 stycznia 
– 30 grudnia 1956, nr 1-30, Zespół Akt Prezydium GRN w Czerwieńsku II, APZG, sygn. 4;  
W. Hładkiewicz, D. Koteluk, op. cit., 94; D. Koteluk, Od osady..., s. 112-113.

147 B. Halczak, op. cit., s. 122.
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spełnienie jej niektórych postulatów ekonomicznych. W wypadku Czerwieńska 
wydano zgodę na jego przekształcenie. Poza tym lokalne czynniki rządowe poparły 
inicjatywy gospodarcze mieszkańców, które zmierzały do odbudowy tutaj znisz-
czonego w minionym okresie rzemiosła. Nie zwalnia to jednak jej reprezentantów 
od odpowiedzialności za bezkrytyczne wprowadzenie w życie programu PPR, 
a następnie PZPR, zgodnie z którym dyskryminowano ludność wiejską poprzez 
ubezwłasnowolnienie jej pod względem ekonomicznym. Środkiem prowadzącym 
do tego miała być realizowana przez nich egzekucja wygórowanych podatków 
oraz świadczeń rzeczowych, a następnie „upaństwowienie” chłopów dzięki ich 
obecności w gospodarstwach zespołowych. Miejscowa władza starała się wy-
wiązać z tego zadania nie tylko w Czerwieńsku, ale także w okolicznych wsiach. 
Zwieńczeniem tych zabiegów miało był utworzenie spółdzielni produkcyjnej 
w samej osadzie. Sprzeciw mieszkańców, jak również wydarzenia z października 
1956 roku, zniweczyły te zamierzenia. 

Ilustracja 4. Pochód pierwszomajowy w 1947 roku w Czerwieńsku (fot. ze zbiorów D. Koteluka)



Ilustracja 5. Radzieccy i krajowi autorzy gloryfikujący ZSRR i kolektywizację w świetle księgozbioru 
biblioteki w Czerwieńsku (okładki książek ze zbiorów D. Koteluka)



Rozdział III

Przemysław Bartkowiak, dawid kotlarek

Czerwieńsk w latach 1957-1989

Czerwieńsk, ul. Zielonogórska, 1974 r. (fot. ze zbiorów J. Gębickiego)





1. Administracja i życie społeczno-polityczne1

dziejów Czerwieńska w latach 1957-1989 nie sposób przedstawić wyczerpująco, 
gdyż w zasobach archiwum Państwowego w Zielonej Górze nie zachowała się 
pełna dokumentacja z zespołów akt dotyczących bezpośrednio tej miejscowości. 
Znaczną część informacji, które zostały przedstawione z tym rozdziale, można 
odnaleźć w tym archiwum, m.in. w następujących zespołach: Prezydium Rady 
Narodowej Osiedla Czerwieńsk [1950] 1957-1968, Prezydium Miejskiej Rady 
narodowej w Czerwieńsku [1965] 1969-1972, Rada Narodowa Miasta i Gminy 
w Czerwieńsku 1975-1988, Urząd Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1973-1990. 
dokumenty archiwalne dotyczące Czerwieńska, wykorzystane zresztą w tym 
opracowaniu, znajdują się także w archiwum Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, archiwum komendy Chorągwi 
Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze oraz Sali Tradycji 4. Zielonogórskiego 
Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.

do tej pory nie ukazało się także żadne większe opracowanie monograficzne 
dotyczące Czerwieńska we wspomnianym okresie. Problematyka dotycząca histo-
rii Czerwieńska w latach 1957-1989 została tylko zasygnalizowana w artykułach 
ukazujących się w lokalnym czasopiśmie „Czerwieńsk – U Nas” wydawanym 
w Czerwieńsku od 1990 roku. 

Pierwsze decyzje dotyczące zmian administracyjnych związanych z Czerwień-
skiem zapadły na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 24 listopada 1956 roku. 
Na jego podstawie w dniu 1 stycznia 1957 roku utworzono osiedle Czerwieńsk 
z obszaru gromady Czerwieńsk II2 .

Podniesienie rangi Czerwieńska do osiedla spowodowało zmianę nazwy Gro-
madzkiej Rady Narodowej obejmującej do tego czasu obszar gromady Czerwieńsk II 
na Radę Narodową Osiedla Czerwieńsk. W tym okresie rady narodowe był tereno-
wymi organami władzy państwowej. Funkcjonowały one na wszystkich szczeblach 
podziału administracyjnego: gromadzkim (od 1972 r. gminnym), powiatowym (do 
1975), dzielnicowym, miejskim i wojewódzkim oraz wybierały swoje prezydia3 . 

1 Autorem podrozdziałów 1, 4 i 5 jest P. Bartkowiak, zaś podrozdziałów 2 i 3 – D. Kotlarek [przyp. red.]. 
2 R. Polus, Zmiany w podziale terytorialnym województwa zielonogórskiego od 1950 do 1977 roku, 

„Rocznik Lubuski” 1981, t. 11, cz. 2, s. 202; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 
1956 r. w sprawie utworzenia niektórych osiedli w województwach: warszawskim, wrocławskim 
i zielonogórskim, „Dziennik Ustaw” 1956, nr 58, poz. 277. Prawdopodobnie w ustawie z dnia 
24 listopada 1956 r. występuje błąd – osiedle Czerwieńsk utworzono nie z obszaru Gromady 
Czerwieńsk I obejmującej teren gromad Wysokie, Łężyca, Płoty, Zagórze, a z terenu Gromady 
Czerwieńsk II obejmującej obszar gromady Czerwieńsk. Zob. Obwieszczenie Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 31 maja 1955 r. o sprostowaniu błędu 
powstałego przy ogłaszaniu uchwały Nr V/28/54 Woj. Rady Narodowej z dnia 5.X.1954 r. w sprawie 
podziału na nowe gromady powiatu zielonogórskiego opublikowanej w Dz. Urzędowym WRN 
nr 10/54, poz. 55, s. 9, „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze” 
1955, nr 4, poz. 20; Archiwum Państwowe w Zielonej Górze [dalej: APZG], Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Czerwieńsku 1954-1972, sygn. 6.

3 T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006, s. 302.
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Stanowisko przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk 
objął Mieczysław Skórzewski i pełnił tę funkcję do 1969 roku4 .

W Czerwieńsku swoją siedzibę miała także Gromadzka Rada Narodowa (GRN) 
Czerwieńsk I, która swoim działaniem obejmowała: Wysokie, łężycę, Płoty, Zagórze5 . 
Przewodniczącym Prezydium GRN Czerwieńsk był Stanisław kwaśniewski. W dniu 
1 stycznia 1958 roku na skutek uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej 
Górze z 15 listopada 1957 roku zniesiono Gromadę Nietków, a jej obszar włączo-
no do Gromady Czerwieńsk6 . W wyniku powyższej zmiany doszło do połączenia 
Gromadzkich Rad Narodowych Czerwieńska i Nietkowa w jedną Gromadzką Radę 
Narodową z siedzibą w Czerwieńsku. Należały do niej wsie: Nietków, Laski, łężyca, 
Płoty, Zagórze i Wysokie. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej rady dokona-
no wyboru przewodniczącego prezydium; został nim Bronisław Siadul. W latach 
1958-1970 funkcję przewodniczącego GRN sprawowali: Bronisław Siadul (1958-
1961), Wojciech kulczyński (1961-1965), Bronisław Siadul (1965-1969), Roman 
łukaszewski (1969), Stanisław Sieroń (1969-1970). Na początku grudnia 1970 roku 
swoją rezygnację z pracy w Prezydium GRN oraz z przewodniczenia złożył Stanisław 
Sieroń. Wyboru nowego przewodniczącego dokonano dopiero 31 maja 1971 roku. 
Został nim Wojciech kulczyński, który sprawował powyższą funkcję do 1972 roku. 
Warto wspomnieć, iż w okresie od stycznia do końca maja 1971 roku posiedzenia 
Prezydium GRN odbywały się pod przewodnictwem jednego z członków prezydium7 .

W dniu 1 stycznia 1969 roku na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z 20 grudnia 1968 roku z obszaru osiedla utworzono miasto Czerwieńsk8 . W momen-
cie otrzymania praw miejskich Czerwieńsk zajmował powierzchnię ogółem 1605 ha. 
Składały się na nią: grunty w użytkowaniu indywidualnym 168,12 ha; grunty Pań-
stwowego Gospodarstwa Rolnego 646,52 ha; grunty Lasów Państwowych 677,84 ha; 
grunty niestanowiące gospodarstw w użytkowaniu państwowym i społecznym 112,52 
ha. Na początku 1969 roku Czerwieńsk już jako miasto liczył 2537 mieszkańców 
zamieszkałych na stałe oraz 113 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy9 .

4 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk [1950] 1957-1968, sygn. 1-95; R. Stasińska, 
Zmiany form organizacyjnych administracji i Rady Narodowej Czerwieńsk w latach 1945-1995, 
„Czerwieńsk – U Nas” 1995, nr 43, s. 4.

5 Uchwała nr V/28/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 5 października 1954 r. 
w sprawie podziału na nowe gromady powiatu zielonogórskiego, „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Zielonej Górze” 1954, nr 10, poz. 55.

6 Uchwała nr V/24/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 15 listopada 1957 r. 
w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie zielonogórski, „Dziennik 
Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze” 1957, nr 12, poz. 66.

7 APZG, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku 1954-1972, sygn. 1-119.
8 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1968 r. w sprawie utworzenia niektórych 

miast w województwie zielonogórskim, „Dziennik Ustaw” 1968, nr 48, poz. 344.
9 APZG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czerwieńsku [1965] 1969-1972, sygn. 2. 

Dane dotyczące powierzchni oraz liczby ludności zamieszczone w tekście różnią się od tych 
zamieszczonych w tabeli. Trudno wyjaśnić powyższe rozbieżności. Wspomnieć należy, iż w tekście 
podano wartości z początku 1969 r., a w tabeli według stanu z 31 grudnia 1969 r. (Rocznik 
Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 1970, Zielona Góra 1970, s. 93). 
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Nadanie praw miejskich spowodowało także powołanie terenowych orga-
nów władzy państwowej odpowiednich dla miasta. W styczniu 1969 roku doszło 
do przemianowania Rady Narodowej Osiedla w Czerwieńsku na Miejską Radę 
Narodową (MRN) w Czerwieńsku. Przewodniczącym Prezydium MRN został 
Mieczysław Skórzewski, funkcję tę sprawował do końca 1972 roku10 .

Warto wspomnieć, iż 1 stycznia 1972 roku zmienione zostały na podstawie 
zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 
16 września 1971 roku granice administracyjne niektórych miast w województwie 
zielonogórskim. Przykładowo z Czerwieńska wyłączono powierzchnię 616 ha, 
włączając ją do gromady Czerwieńsk11 . 

W latach 1973-1975 władze polityczne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
(PRL) przeprowadziły reformę administracji państwowej. do końca 1972 roku 
istniało 4315 gromad, 390 (w tym 75 grodzkich) powiatów, 17 województw oraz 
5 miast wydzielonych na prawach województwa12. Proces ten rozpoczęto od tzw. 
administracji wiejskiej. Już 29 listopada 1972 roku Sejm podjął ustawę o utwo-
rzeniu gmin i o zmianie ustawy o radach narodowych. Znosiła ona dotychczasowy 
podział terenów wiejskich na gromady, powołując w to miejsce gminy, które miały 
być podstawową jednostką podziału administracyjno-gospodarczego na terenach 
wiejskich13 . W ich wyniku w miejsce 4315 gromad powstało 2365 gmin14 .

W województwie zielonogórskim z dniem 1 stycznia 1973 roku na mocy uchwa-
ły XIX/71/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z 5 grudnia 1972 
roku, utworzono 100 gmin, w tym i gminę Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim. 
W jej skład wchodziły następujące obszary sołectw: Będów, Bródki, Laski, Leśniów 
Mały, Leśniów Wielki, Nietków, Nietkowice, Płoty, Sudoł, Sycowice, Wysokie, 

10 APZG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czerwieńsku [1965] 1969-1972, sygn. 1-10, 13-25, 
27-28, 33-35, 38-39. 

11 Zarządzenie 133/71 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 16 września 
1971 r. w sprawie szczegółowego określenia zmiany granic administracyjnych niektórych miast 
w województwie zielonogórskim, „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej 
Górze” 1971, nr 10, poz. 76. Zob. także P. Bartkowiak, Powstanie województwa zielonogórskiego 
w 1950 roku i zarys zmian w jego podziale terytorialnym w latach 1950-1975, [w:] Burmistrz, landrat, 
wojewoda. Przemiany administracyjne na Środkowym Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów 
współczesnych, red. nauk. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, J. Kuczer, Zielona Góra 2011, s. 130-156.

12 A. Gawryszewski, Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005, s. 52, 55. Nazwę państwa – Polska 
Rzeczpospolita Ludowa (PRL) wprowadziła konstytucja z 1952 r. Szerzej zob. A.L. Sowa, Historia 
polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011, s. 179. 

13 Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych, 
„Dziennik Ustaw” 1972, nr 49, poz. 312. Znosiła ona również osiedla, jako odrębne jednostki 
podziału administracyjnego; Natomiast ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. stwierdzała, że: „[...] 
Terenowymi organami administracji państwowej oraz organami wykonawczymi i zarządzającymi rad 
narodowych są: wojewodowie, prezydenci lub naczelnicy miast, naczelnicy powiatów, naczelnicy 
dzielnic i naczelnicy gmin. Terenowy organ administracji państwowej podlega organowi administracji 
państwowej wyższego stopnia, a w zakresie wykonywania zadań ustalonych przez radę narodową 
– właściwej radzie narodowej [...]” – zob. Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, „Dziennik Ustaw” 1973, nr 47, poz. 275.

14 A. Gawryszewski, op. cit., s. 52.
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Zagórze. Siedzibą gminnej rady narodowej był Czerwieńsk. Na podstawie uchwa-
ły nr XIX/72/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze także z dnia 
5 grudnia 1972 roku postanowiono, iż z dniem 1 stycznia 1973 roku utworzona 
zostanie wspólna rada narodowa dla gminy i miasta Czerwieńsk15 . 

Zniesienie osiedli, gromad i powstanie gmin stanowiło przygotowanie do li-
kwidacji pośredniego ogniwa w administracji państwowej, czyli powiatów oraz 
dążenia do zwiększenia liczby województw16 . 

dokonano tego z inspiracji XVII Plenum kC PZPR (12 maja 1975 r.), podczas 
którego zachwalano projekt reformy, jako przejaw modernizacji administracji 
państwowej, dążenie do likwidacji zbędnego ogniwa oraz przybliżenie władz do 
mas ludności. Ostatecznie 28 maja 1975 roku Sejm uchwalił ustawę o nowym 
dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o ra-
dach narodowych. Mówiła ona, iż: 

[...] Wprowadza się dwustopniowy podział administracyjny Państwa na jednostki 
stopnia podstawowego i stopnia wojewódzkiego. Jednostkami podziału administra-
cyjnego stopnia podstawowego są gminy i miasta oraz dzielnice większych miast. 
Jednostkami podziału administracyjnego stopnia wojewódzkiego są województwa, 
miasto stołeczne Warszawa, miasto kraków, miasto łódź i miasto Wrocław [...]17 . 

Po zatwierdzeniu ustawy z dniem 1 czerwca 1975 roku likwidacji uległy po-
wiaty (392, w tym 78 miejskich) i dotychczasowe województwa (17 jednostek 
oraz 5 miast wydzielonych na prawach województw). W ich miejsce powołano 49 
nowych województw, przyjmując dwustopniowy system administrowania gmina 
(miasto) – województwo18 . 

W 1975 roku utworzono również nowe terenowe organy administracji państwo-
wej, które były zarazem organami wykonawczymi i zarządzającymi rad narodo-
wych. Byli nimi w poszczególnych województwach wojewodowie, w wojewódz-
twach miejskich (Warszawa, kraków, łódź) – prezydenci miast, w województwie 
wrocławskim i mieście Wrocław – wojewoda, w miastach liczących powyżej 50 

15 Uchwała nr XIX/71/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 5 grudnia 1972 r. 
w sprawie utworzenia gmin w województwie zielonogórskim, „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Zielonej Górze” 1972, nr 10, poz. 98; Uchwała nr XIX/72/72 Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 5 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia wspólnych rad 
narodowych dla miast nie stanowiących powiatów i gmin w województwie zielonogórskim, „Dziennik 
Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze” 1972, nr 10, poz. 99.

16 A. Czubiński, Polska i Polacy po II wojnie światowej (1945-1989), Poznań 1998, s. 579; 
A. Gawryszewski, op. cit., s. 52.

17 Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie 
ustawy o radach narodowych, „Dziennik Ustaw” 1975, nr 16, poz. 91. Pisownia tego fragmentu 
tekstu według oryginału.

18 A. Gawryszewski, op. cit., s. 52, 55; M. Kopij, Nowy kształt województwa zielonogórskiego, „Przegląd 
Lubuski” 1976, nr 3-4 (21-22), s. 3; H. Szczegóła, Zielona Góra. Rozwój miasta w Polsce Ludowej, 
Poznań 1984, s. 70; J. Benyskiewicz, H. Szczegóła, Zielona Góra. Zarys dziejów, Poznań 1991, s. 138.
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tysięcy mieszkańców oraz miastach, w których znajdowały się siedziby wojewódz-
kich rad narodowych – prezydenci miast, w pozostałych miastach – naczelnicy 
miast, w dzielnicach miast – naczelnicy dzielnic, w gminach – naczelnicy gmin, 
a w miastach i gminach, w których funkcjonowały wspólne rady narodowe – na-
czelnicy miasta i gminy. Wojewodów i prezydentów miast powoływał premier, 
po zaopiniowaniu kandydatów przez właściwe rady narodowe, natomiast naczel-
ników – terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, także 
po zaopiniowaniu przez właściwe rady narodowe. Utrzymane zostały prezydia rad 
narodowych. Nie miały one już jednak charakteru organów administracji państwo-
wej, stanowiąc jedynie organy wewnętrzne rady, reprezentujące je na zewnątrz. 
W okresie 1973-1980 stanowisko przewodniczących prezydiów powierzano naj-
częściej I sekretarzom PZPR właściwych ogniw partyjnych. W skład prezydiów 
wchodzili przewodniczący odpowiednich struktur partii sojuszniczych (Stronnictwa 
demokratycznego –  Sd, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego – ZSL)19 . 

Nowy podział administracyjny dotknął również województwo zielonogórskie, 
które powstało w 1950 roku. W wyniku tych zmian zostało ono zmniejszone 
z 14 514 tys. km2 powierzchni do 8 867 tys. km2. Spadła także liczba ludności z 940 
tys. do 580 tys. Wpływ na to miała utrata północnej części, z której utworzono 
województwo gorzowskie, a także ośrodków głogowskiego i wschowskiego – 
pierwszy włączony został do województwa legnickiego, a drugi do leszczyńskiego. 
do województwa zielonogórskiego włączono natomiast dwa ośrodki miejskie z wo-
jewództwa poznańskiego: Wolsztyn i Zbąszyń wraz z najbliższą okolicą. W jego 
skład wchodziły, oprócz innych miast i gmin, także miasto i gmina Czerwieńsk20 .

W wyniku powyższych zmian administracyjnych od 1973 roku na terenie 
Czerwieńska działał Urząd Miasta i Gminy oraz Rada Narodowa Miasta i Gminy 
(RNMiG). Według wykazu rad narodowych i terenowych organów administracji 
państwowej oraz sołectw w województwie zielonogórskim z 2 lipca 1975 roku 
w Czerwieńsku wydzielono: Radę Narodową Miasta i Gminy w Czerwieńsku, na-
czelnika Miasta i Gminy w Czerwieńsku, Miasto Czerwieńsk, Gminę Czerwieńsk 
i sołectwa wchodzące w skład gminy: Będów, Bródki, Laski, Leśniów Mały, Le-
śniów Wielki, Nietków, Nietkowice, Płoty, Sudoł, Sycowice, Wysokie, Zagórze21 .

19 T. Maciejewski, op. cit., s. 303.
20 H. Szczegóła, Zielona Góra. Rozwój..., s. 70; J. Benyskiewicz, H. Szczegóła, Zielona Góra. Zarys 

dziejów..., s. 138. Hieronim Szczegóła w jednym z swoich wcześniejszych opracowań podaje, iż w 1973 r. 
obszar województwa zielonogórskiego wynosił 14 576 tys. km2, a liczba mieszkańców 916 tys. – zob. 
H. Szczegóła, Projekt utworzenia województwa lubuskiego w 1949 r., „Przegląd Lubuski” 1974, nr 3-4 
(13-14), s. 134; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast 
oraz gmin wchodzących w skład województw, „Dziennik Ustaw” 1975, nr 17, poz. 92.

21 Ogłoszenie Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego i Kadr Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej 
Górze z dnia 2 lipca 1975 r. w sprawie siedzib organów władzy i terenowej administracji państwowej, 
„Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze” 1975, nr 7, poz. 50; Ogłoszenie 
Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego i Kadr Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z dnia 
25 lutego 1976 r. Wykaz siedzib organów władzy i terenowej administracji państwowej oraz miast 
i sołectw, „Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze” 1976, nr 2, poz. 14.
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Ilustracja 1. Obszar województwa zielonogórskiego. Stan w dniu 1 czerwca 1975 r. (R. Polus, op. cit., 
s. 205)22

Stanowisko naczelnika Miasta i Gminy w Czerwieńsku w latach 1973-1990 
sprawowały następujące osoby: Wojciech Roszak (1973-1975), Jan kopaczyński 
(1975-1983), Roman Wincek (p.o. naczelnika 1983), Zenon łuszcz (1983-1986), 
krzysztof Wieczorek (1987-1988), Bronisław Bukowski (1989-1990). Natomiast 
funkcję przewodniczącego RNMiG w tym samym okresie pełnili: Wincenty Sar-
nowski (1973), Stefan kucharczyk (1973-1978), Henryk kosiński (1978-1981), 
Zenon Wieczorek (1981-1984), Ryszard Szlendak (1984-1988), Józef dudkowiak 
(1988-1990)23 . 

22 Pod gminą Mirocin Średni znajduje się gmina Kożuchów. Zob. R. Polus, op. cit., s. 205.
23 APZG, Urząd Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1973-1990, sygn. 2, 12-14, 25-26, 84-85, 94-96, 

115, 128-142, 146-149, 158-165, 172-181; APZG, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czerwieńsku 
1975-1988, sygn. 1, 6, 6/1, 18, 18/1, 24, 24/1, 28, 28/1, 35, 42, 42/1, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 
50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 53, 61, 62, 64, 65, 66, 70; R. Stasińska, op. cit., s. 4; J. Gębicki, Tak 
budowaliśmy nasz nowy dom nad Odrą 1945-1998, „Czerwieńsk – U Nas” 1999, nr 79, s. 10.
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W latach 1976-1989 miasto nie przeszło już żadnych większych zmian ad-
ministracyjnych. W tym okresie, co przedstawia poniżej zaprezentowana tabela, 
minimalnie zmniejszyła się tylko powierzchnia Czerwieńska z 9,3 km2 w 1973 do 
9 km2 w 1989 roku. Nie miało to jednak większego wpływu na jego funkcjonowanie.

O rozwoju Czerwieńska poczynając od 1957 roku, czyli najpierw osiedla a po-
tem (od 1969 r.) miasta, świadczyła także zwiększająca się sukcesywnie liczba 
mieszkańców. Wskazują na to dane z poszczególnych lat przedstawione w tabeli.

Rok Powierzchnia w km2 Liczba mieszkańców

1957 brak danych 2435
1958 brak danych 2175
1959 16 2200
1960 16 2200
1961 16 2200
1962 16 2200
1963 16 2300
1964 16 2400
1965 16 2500
1967 16 2475
1968 16 2510
1969 15,7 2530
1970 15,7 2632
1971 9,3 2681
1972 9,3 2800
1973 9,3 2873
1976 9,2 3170
1977 brak danych 3494
1978 9,2 3484
1979 brak danych 3508
1980 brak danych 3510
1983 9,2 3828
1986 9,2 4162
1989 9 4173

Tabela. Powierzchnia oraz liczba mieszkańców Czerwieńska24

24 Dane szacunkowe opracowane na podstawie: Rocznik Gospodarczo-Statystyczny Województwa 
Zielonogórskiego 1959, Zielona Góra 1959, s. 54; Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 
1960-1962, Zielona Góra 1963, s. 27; Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 
1963-1964, Zielona Góra 1964, s. 26; Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 
1965-1966, Zielona Góra 1966, s. 11; Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 
1969, Zielona Góra 1969, s. 53; Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 1970, 
Zielona Góra 1970, s. 93; Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 1971, Zielona 
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koniec lat 70. i początek 80. XX wieku to okres zarówno kryzysu gospodarczego 
związanego z załamaniem się gospodarki, jak i przemian społecznych i politycz-
nych. W 1980 roku w całym kraju doszło do strajków robotniczych. Największe 
ich nasilenie miało miejsce w sierpniu 1980 roku na Śląsku i Wybrzeżu. Szybko 
przodownictwo w całym ogólnonarodowym ruchu strajkowym zdobył Gdańsk. 
Protest w Stoczni wybuchł 14 sierpnia, tam też w wyniku przyłączenia się innych 
zakładów pracy z Wybrzeża powstał pod przewodnictwem Lecha Wałęsy Między-
zakładowy komitet Strajkowy. Fala strajków ogarnęła cały kraj. W konsekwencji 
władze zgodziły się na dwustronne rozmowy, w wyniku których w dniach 30 
sierpnia – 1 września 1980 roku podpisano odpowiednie porozumienia w Gdańsku, 
Szczecinie i Jastrzębiu. W sumie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) 
opornie realizowała postulaty zawarte w porozumieniach, starała się także opóźnić 
rejestrację powstałego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) 
„Solidarność”. do samej rejestracji Związku 10 listopada 1980 roku przyczyniła 
się najpierw groźba nowych protestów, a nawet strajku generalnego. Wszystkie 
działania zmierzające do modyfikacji ówczesnego systemu politycznego zostały 
stłumione przez władze partyjne poprzez wprowadzenie w dniu 13 grudnia 1981 
roku stanu wojennego na terenie całego kraju. Warto zaznaczyć, że został on 
zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go dopiero 22 lipca 1983 roku.

Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w Czerwieńsku we wspomnia-
nym wcześniej okresie była odzwierciedleniem realiów w kraju. Przykładowo 
w 1981 roku mieszkańcy miasta i gminy zmagali się z wieloma problemami 
gospodarczymi: codziennymi kolejkami przed placówkami handlowymi; trud-
nościami zaopatrzeniowymi; minimalnym zaopatrzeniem ludności, zakładów 
pracy, instytucji, szkół, przedszkoli w węgiel oraz ustawicznym brakiem ma-
teriałów budowlanych. Warto wspomnieć, że według Przemysława Zwiernika 
w 1981 roku na terenie Czerwieńska powstała komisja koordynacyjna NSZZ  
„Solidarność”25 .

Tak okres działania NSZZ „Solidarność” i wprowadzenia stanu wojennego 
opisuje Informacja Egzekutywy komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w czer-
wieńsku na III Plenum kMiG z działalności wewnątrzorganizacyjnej za okres od 
II Plenum kMiG PZPR: 

Góra 1971, s. 96; Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 1972, Zielona Góra 
1972, s. 48; Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 1973, Zielona Góra 1973, 
s. 60; Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 1974, Zielona Góra 1974,  
s. 63; Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 1977, Zielona Góra 1977, s. 26, 
29; Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 1979, Zielona Góra 1979, s. 28; 
Rocznik Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 1981, Zielona Góra 1981, s. 24; Rocznik 
Statystyczny Województwa Zielonogórskiego 1984, Zielona Góra 1984, s. 40; Rocznik Statystyczny 
Województwa Zielonogórskiego 1987, Zielona Góra 1987, s. 42; Rocznik Statystyczny Województwa 
Zielonogórskiego 1990, Zielona Góra 1990, s. 38.

25 P. Zwiernik, NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 4: Polska 
Zachodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 397.
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[...] Na tle tak krytycznej krajowej sytuacji można rzec, że na terenie naszego miasta 
i gminy tak wcześniej jak i w omawianym okresie panował spokój, względny po-
rządek i rozwaga społeczeństwa. Za wyjątkiem „Narzędziowni” żaden inny zakład 
pracy nie strajkował. Niemniej jednak manifestowania solidarnościowe w postaci 
wywieszania narodowych flag i propagandy „Solidarnościowej” występowały poza 
Młynem i PkP we wszystkich zakładach pracy [...]26 .

Natomiast w informacji o sytuacji polityczno-gospodarczej na terenie miasta 
i gminy stwierdzono, iż: 

[...] Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce sytuacja polityczna na terenie 
miasta i gminy wygląda następująco: Nastąpiło ogólne uspokojenie ludności. 
W zakładach pracy nie notowaliśmy przestojów lub przerw z przyczyn poli-
tycznych. Na terenie miasta i gminy zdarzały się sporadyczne przypadki wro-
gich wystąpień w postaci malowania wrogich haseł w miejscowości Nietkowice 
w miesiącu marcu br. Na apel byłych działaczy „Solidarności” o bojkocie pracy 
w dniu 13 maja w naszej gminie nie było odezwu. Pojawiły się jedynie ulotki 
przed 1 majem w małej ilości, które zostały szybko zdjęte przez społeczeństwo. 
drugim faktem w ostatnich dniach było pojawienie się napisów skierowanych 
rzekomo pod adresem księdza Nowika. Zdarzają się sporadyczne ataki słowne 
ze strony byłych działaczy „Solidarności” pod adresem członków partii. Należy 
zaznaczyć, że pewna ilość osób wywodzących się z „Solidarności”, a zbliżonych 
do kół kościelnych usiłują działać. Odznaką tego jest napastliwość dyskusji. 
krytyka poczynań rządu, pogłębienie stanu niepewności psychicznej, kolporto-
wanie nieprawdziwych wiadomości dotyczących internowanych, posługiwanie 
się argumentami z Wolnej Europy przy każdej okazji. Wroga postawa tych ludzi 
nie przejawia się jednak w pracy. Momentem sprawdzianu nastrojów społecznych 
były dni od 1 maja do 9 maja. Poza ulotkami w dniu 1 maja nie zdarzyły się inne 
przypadki wrogiej działalności. Wszystkie zaplanowane uroczystości w tym 
okresie odbyły się bez najmniejszych zakłóceń, przy dużym zainteresowaniu 
społeczeństwa. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt stosunkowo dużej 
frekwencji w uroczystościach 1 Majowych i w dniu Zwycięstwa, w uroczystości 
przy pomniku. Ogólna dyscyplina społeczna na terenie miasta i gminy uległa 
znacznej poprawie [...]27 .

26 APZG, Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-
1988, sygn. 19. Pisownia tego fragmentu tekstu według oryginału. W marcu 1981 r. w Czerwieńsku 
na PKP rozprowadzano ulotki o następującej treści: „Polacy nie bijcie rodaków” i „Sami potrafimy 
rządzić” – zob. D. Śmierzchalski-Wachocz, Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów 
wiary katolickiej w swoich szeregach na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945-1989, 
Ząbki 2007, s. 375.

27 APZG, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1975-1988, sygn. 27. Pisownia tego 
fragmentu tekstu według oryginału.
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W innym dokumencie źródłowym stwierdzono, iż od 13 grudnia 1981 roku na 
terenie miasta i gminy nie odnotowano kolportowania ulotek antypaństwowych 
i napisów28 .

Przytoczone fragmenty materiałów źródłowych poświadczają, że okres przed 
wprowadzeniem stanu wojennego, jak i po jego zaistnieniu, na terenie miasta i gminy 
przebiegał w miarę spokojnie. Potwierdzeniem tego faktu był także systematyczny 
spadek ilości spraw rozpatrywanych przez kolegium ds. wykroczeń. Przykładowo 
w 1980 roku kolegium rozpatrywało 234 wnioski o ukaranie, a w 1981 roku tylko 13629 .

Pomimo oficjalnie odnotowywanego przez struktury partyjne spokoju na tere-
nie Czerwieńska w latach 80. XX wieku pojawiały się co pewien czas tzw. ulotki 
antypaństwowe świadczące o działalności opozycyjnej w tym okresie. Przykłado-
wo podczas wyborów do Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w 1985 roku 
w urnie wyborczej w Czerwieńsku znalazło się kilka takich ulotek30 .

Ilustracje 2-5. Przykłady ulotek wrzuconych do urny wyborczej w Czerwieńsku w 1985 r. (APZG, Ko-
mitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-1988, sygn. 30)

28 APZG, Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-
1988, sygn. 28. 

29 APZG, Urząd Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1973-1990, sygn. 165.
30 APZG, Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-1988, 

sygn. 30. Wybory do Sejmu PRL odbyły się 13 października 1985 r. W lipcu 1985 r. Tymczasowa 
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wezwała do ich bojkotu. Wybory nie różniły się w powszechnej 
opinii społeczeństwa polskiego od tych poprzednich, odbywających się wcześniej w PRL. Według 
Ryszarda Karczmarka: „[...] Nadal na jednolitych listach utrzymano parytet z lat 60. – 261 posłów 
z PZPR, 113 – z ZSL i 35 – z SD, zwiększając tylko liczbę tzw. posłów bezpartyjnych do 74, 
ponieważ znikły formalnie dotychczasowe koła grupujące posłów z ugrupowań katolickich [...]”. 
Oficjalnie podano, iż w wyborach wzięło udział 78,8% uprawnionych, prawdopodobnie i tym razem 
frekwencja została przez partię znacznie zawyżona. Szerzej zob. R. Karczmarek, Historia Polski 
1914-1989, Warszawa 2010, s. 767; A.L. Sowa, op. cit., s. 584-585.



101Czerwieńsk w latach 1957-1989

Początek lat 80. XX wieku nie doprowadził bezpośrednio do zmiany systemu. 
Przyczynił się jednak do przekształceń, które doprowadziły w Polsce po 1989 roku 
do transformacji ustrojowej, w wyniku której zlikwidowany został ustrój komu-
nistyczny, a jego miejsce zajęła szeroko rozumiana demokracja. Proces przemian 
zapoczątkowany w 1989 roku przyczynił się do odrodzenia samorządu lokalnego.

Organizacje polityczne i społeczne
W opisywanych latach w PRL mogły działać tylko organizacje zaaprobowane 
przez władze PZPR i popierające jej politykę. PZPR była masową organizacją 
kierującą autorytarnym państwem i centralnie zarządzaną gospodarką. Jej struk-
tury decydowały o obsadzie kluczowych stanowisk nie tylko wewnątrz partii, lecz 
także we wszelkich strukturach mających w nazwie „państwowe” – od urzędów 
centralnych po nawet niewielkie przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze, co 
było nazywane nomenklaturowym systemem zarządzania państwem. Według 
andrzeja Friszke, od 1977 roku w skład nomenklatury weszły także stanowiska 
m.in. naczelników gmin i ich zastępców31. Podobnie jak w całym kraju również 
w Czerwieńsku funkcjonowały tylko takie organizacje polityczne i społeczne, 
które spełniały wszelakie wymogi ówczesnych władz partyjnych. 

W styczniu 1960 roku w czasie II konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ko-
mitetu Międzygromadzkiego PZPR w Czerwieńsk dokonano wyboru I sekretarza. 
Został nim Tadeusz dziendziura. Podczas konferencji dokonano także zmiany 
nazwy komitetu Międzygromadzkiego PZPR na komitet Osiedla i Gromady 
PzPR w Czerwieńsku. I sekretarzem nadal pozostał Tadeusz dziendziura. Pełnił 
on to stanowisko do 1964 roku. Następnie zastąpił go Leon Ignyś. W 1960 roku 
organizacja osiedlowo-gromadzka PZPR w Czerwieńsku liczyła 111 członków 
i kandydatów skupionych w 12 Podstawowych Organizacjach Partyjnych (POP). 
Natomiast w 1966 roku jej szeregi osiągnęły 145 członków i 25 kandydatów32 . 

Od 1969 roku w związku z uzyskaniem przez Czerwieńsk praw miejskich 
instancje partyjne zostały przekształcone w komitet Miasta i Gromady PZPR. 
Stanowisko I sekretarza tych struktur pełnili m.in. Leon Ignyś i Gustaw Pawlas. 
Od początku 1973 roku w związku z reformą administracyjną komitet Miasta 
i Gromady PZPR w Czerwieńsku przemianowano na komitet Miasta i Gminy 
PzPR w Czerwieńsku. Stanowisko I sekretarza w latach 1972-1989 pełnili: Stefan 
kucharczyk (1972-1978), Henryk kosiński (1978-1981), Zbigniew Muszyński 
(1981-1982), Jerzy krupa (1982-1983), Bronisław Bukowski (1983-1986), Jan 
kurłowicz (1986-1989)33. Szacunkowy stan liczbowy partii kształtował się w wy-
branych latach następująco:

31 A. Friszke, Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003, s. 333.
32 APZG, Komitet Miasta i Powiatu PZPR w Zielonej Górze [1948] 1959-1975, sygn. 107.
33 APZG, Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-

1988, sygn. 1-32, 34-37.
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• 1974 r. – 281 członków i kandydatów skupionych w 17 POP działających 
na terenie miasta i gminy,

• 1977 r. – 270 członków i kandydatów skupionych w 18 POP działających 
na terenie miasta i gminy,

• 1979 r. – 340 członków i kandydatów skupionych w 19 POP działających 
na terenie miasta i gminy,

• 1982 r. – 308 członków oraz 1 kandydat skupieni w 19 POP działających 
na terenie miasta i gminy,

• 1985 r. – 284 członków i kandydatów skupionych w 19 POP działających 
na terenie miasta i gminy34 .

W latach 60.-70. oraz 80. XX wieku liczebność członków PZPR na terenie 
najpierw osiedla i gromady potem miasta i gromady, a później miasta i gminy 
Czerwieńsk zmieniała się, wahając się od 111 członków i kandydatów w 1960 
roku do ponad 340 w 1979 roku. W 1981 roku, czyli w okresie kryzysu społecz-
nego, politycznego i ideowego, powstania Solidarności oraz wprowadzenia stanu 
wojennego nastąpił „odpływ aktywu”, czyli odchodzenia z partii jej członków. 
W konsekwencji doprowadziło to do zmniejszenia się liczebności PZPR w latach 
80. XX wieku, podobnie jak w całej Polsce również na terenie miasta i gminy 
Czerwieńsk. Obrazuje to przedstawione wyżej zestawienie. 

Oprócz kierowniczej PZPR na terenie Czerwieńska funkcjonowały stronnictwa 
sojusznicze uznające i akceptujące dominującą pozycję partii, czyli: Zjednoczone 
Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo demokratyczne. Funkcję przewodniczącego 
Gromadzkiego komitetu ZSL w 1972 roku sprawował Wojciech kulczyński. Po 
zmianach administracyjnych w połowie lat 70. w Czerwieńsku powstały Miejsko-
-Gminny komitet ZSL, jego długoletnim prezesem był krzysztof Gotlibowski. 
Natomiast Prezesem koła Sd w latach 80. XX wieku był Edmund antczak35 .

W wyniku przemian październikowych w 1956 roku doszło do utworzenia 
Frontu Jedności Narodu36 . W jego skład wchodziły ugrupowania uznające sojusz 
z PzPR i stojące na gruncie budowy w Polsce ustroju socjalistycznego. Obejmował 
on m.in. związki zawodowe, organizacje polityczne (PZPR, ZSL i Sd) oraz inne 

34 Ibidem.
35 APZG, Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-

1988, sygn. 5, 11, 28, 34; APZG, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1975-1988, 
sygn. 42; APZG, Urząd Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1973-1990, sygn. 14. W 1976 r. funkcję 
prezesa Gminnego Komitetu ZSL pełnił Franciszek Leszczyński – zob. APZG, Urząd Miasta i Gminy 
w Czerwieńsku 1973-1990, sygn. 147.

36 Front Jedności Narodu była to instytucja społeczno-polityczna utworzona w Polsce w 1952 r. Do 
1956 r. funkcjonował pod nazwą Front Narodowy. Obejmował partie polityczne, związki zawodowe 
i inne organizacje społeczne. W swoich działaniach podporządkowany był PZPR. Uczestniczył 
w przeprowadzaniu wyborów do sejmu i rad narodowych, m.in. poprzez zgłaszanie listy kandydatów. 
Ponadto FJN sprawował także patronaty nad ogólnopaństwowymi i lokalnymi akcjami społecznymi, 
np. budową szkół. Rozwiązany został w 1983 r. – jego kontynuację stanowił Patriotyczny Ruch 
Odrodzenia Narodowego – zob. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2, red. nacz. B. Petrozolin- 
-Skowrońska, Warszawa 1995, s. 443.
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organizacje społeczne i społeczno-polityczne. W 1969 roku powstał Gromadzki 
komitet FJN w Czerwieńsku. Jego przewodniczącym został Franciszek Cyrson. 
W tym samym roku powołany został Miejski komitet FJN. Funkcję przewodni-
czącego objął Waldemar Wenclik. W 1980 roku stanowisko przewodniczącego 
Miejsko-Gminnego FJN sprawował Tadeusz kopczyński. Trzy lata później w wy-
niku połączenia dotychczasowych ogniw Frontu Jedności Narodu, Obywatelskiego 
komitetu Odrodzenia Narodowego (OkON – jego przewodniczącym w 1982 roku 
był Ryszard Bykowski) i koła Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego 
(PRON) w Czerwieńsku powstała Tymczasowa Miejsko-Gminna Rada Patriotycz-
nego Ruchu Odrodzenia Narodowego. PRON, podobnie jak wcześniej OkON, 
próbował podejmować inicjatywy społeczno-gospodarcze. Nie znalazły one jednak 
większej aprobaty wśród kręgów społecznych. Przykładem braku poparcia był fakt, 
że w tym okresie nie powstało ani jedno ogniwo PRON w żadnym zakładzie pracy, 
urzędzie, instytucji czy też na wsi. W latach 80. XX wieku działalnością PRON 
w Czerwieńsku kierowali m.in. aleksander Bielatko oraz Zbigniew Muszyński37 .

działalność organizacji dziecięcych i młodzieżowych w latach 60. XX wieku 
skupiona była głównie przy szkołach działających na terenie Osiedla Czerwieńsk, 
w formie np. kół Związku Młodzieży Wiejskiej (ZMW), Polskiego Czerwonego 
krzyża (PCk), Ligi Ochrony kraju (LOk) oraz drużyn harcerskich Związku 
Harcerstwa Polskiego (ZHP). Po utworzeniu w 1969 roku miasta Czerwieńsk 
nadal większość organizacji funkcjonowała przy szkołach, np. drużyny zuchowe 
i harcerskie ZHP, PCk, LOk, koła Ligi Ochrony Przyrody, Szkolne koła Przyjaźni 
Związku Radzieckiego38. Wspomnieć należy, że mała liczba materiałów źródło-
wych nie pozwala na dokładną analizę funkcjonowania powyższych organizacji. 

W roku szkolnym 1963/1964 na terenie Szkoły Przysposobienia Zawodowego 
i Szkoły Przysposobienia Rolniczego funkcjonowały koła Związku Młodzieży 
Wiejskiej i Polskiego Czerwonego krzyża oraz Ligi Obrony kraju. Były one 
pomocnikiem szkoły w wychowaniu młodzieży. Przykładowo koło ZMW w po-
rozumieniu z Zarządem Powiatowym ZMW w Zielonej Górze zorganizowało 
na terenie szkoły tzw. szkołę zdrowia. W ramach tej inicjatywy przeprowadzone 
zostały przez lekarza Eugeniusza Szalonka zajęcia z zakresu zdrowia i higieny. 

37 APZG, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku 1954-1972, sygn. 18; APZG, 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czerwieńsku [1965] 1969-1972, sygn. 18; APZG, Rada 
Narodowa Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1975-1988, sygn. 18, 42; APZG, Komitet Miejsko- 
-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-1988, sygn. 20, 22, 28, 
30; APZG, Urząd Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1973-1990, sygn. 14. PRON był ogólnopolską 
organizacją polityczną powołaną w 1982 r. przez PZPR i podporządkowane jej organizacje 
polityczne (SD i ZSL, Stowarzyszenie „Pax”, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, Polski 
Związek Katolicko-Społeczny). Utworzony został w celu uzyskania pozorów dialogu społecznego 
i poparcia społeczeństwa dla polityki PZPR. W jego skład weszły Obywatelskie Komitety Odrodzenia 
Narodowego (Ocalenia Narodowego), które były tworzone od początku stanu wojennego. Zob. 
Historia Polski. Polska od 1939 do czasów obecnych, red. A. Paczkowski, A. Chwalba, t. 16, 
Warszawa 2008, s. 201.

38 APZG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czerwieńsku [1965] 1969-1972, sygn. 3.
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W 1969 roku funkcję przewodniczącego koła ZMW pełnił Stanisław Gmernicki. 
Pewne szacunkowe dane dotyczące stanu liczbowego organizacji zamieszczone 
zostały w sprawozdaniu z działalności Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Czerwień-
sku, stwierdzono w nim, że każdy uczeń był członkiem ZMW. Szkoła posiadała 
łącznie 53 uczniów39. Od 1973 roku zmieniono nazwę ZMW na Związek Socjali-
stycznej Młodzieży Wiejskiej (ZSMW). Na terenie Czerwieńska działały gminne 
struktury ZSMW, które w 1974 roku liczyły około 250 członków. Następna zmiana 
w funkcjonowaniu organizacji nastąpiła w 1976 roku. Wówczas ZSMW połączył 
się ze Związkiem Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) i Socjalistycznym Związkiem 
Młodzieży Wojskowej, tworząc Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Od 
grudnia 1980 roku organizacja ponownie zaczęła działać samodzielnie. Reakty-
wacja ZMW w Czerwieńsku nastąpiła dopiero w 1982 roku – wówczas powstało 
liczące 20 członków koło ZMW przy ZSMP. Jego opiekunem był Bazyli Hojsak. 
W 1986 roku stan kół zwiększył się do 3, a członków do 5040 .

W 1962 roku zorganizowane zostało w Czerwieńsku koło Związku Młodzie-
ży Socjalistycznej, liczące 26 członków41 . W 1976 roku struktury ZMS stały się 
częścią składową ZSMP42 .

Na terenie Czerwieńska działały również struktury ogólnopolskiego Związku 
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Powstał on, jak wcześniej wspomniano, w 1976 
roku. W 1977 roku na terenie miasta i gminy zarejestrowanych było 12 kół ZSMP, 
z tej liczby jedno koło posiadało prawo rekomendowania członków do PZPR. 
Przewodniczącą Zarządu Miejsko-Gminnego ZSMP była Ewa Zawodna. Trzy lata 
później, według informacji Zarządu Miejsko-Gminnego ZSMP w Czerwieńsku, 
skupiał on 263 członków zorganizowanych w 13 kołach. Według wypowiedzi Ireny 
Bubieńczyk (przewodniczącej Zarządu Miejsko-Gminnego) zawartej w protokole 
z posiedzenia Egzekutywy komitetu Miejsko-Gminnego w Czerwieńsku z dnia 24 
listopada 1982 roku, na terenie gminy działało 7 kół ZSMP, ale prawdopodobnie 
nie istniało żadne w mieście. Od maja 1983 roku zanikła również działalność 
Zarządu Miejsko-Gminnego ZSMP w Czerwieńsku, pomimo istnienia kół np. 

39 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk [1950] 1957-1968, sygn. 9-10; APZG, 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku 1954-1972, sygn. 18; APZG, Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Czerwieńsku [1965] 1969-1972, sygn. 3.

40 APZG, Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-
1988, sygn. 2, 10, 28. O ZMW szerzej zob. Leksykon harcerstwa, red. O. Fietkiewicz, Warszawa 
1988, s. 545-546.

41 APZG, Komitet Miasta i Powiatu PZPR w Zielonej Górze [1948] 1959-1975, sygn. 107. Brak 
materiałów źródłowych nie pozwala na dokładną analizę funkcjonowania Związku Młodzieży 
Socjalistycznej w Czerwieńsku. 

42 Związek Młodzieży Socjalistycznej była to ideowo-wychowawcza organizacja młodzieżowa 
o charakterze masowym. Powstała w styczniu 1957 r. w wyniku połączenia Rewolucyjnego 
Związku Młodzieży i Związku Młodzieży Robotniczej. Struktury jej w znacznym stopniu opanowane 
zostały przez członków rozwiązanego w 1956 r. Związku Młodzieży Polskiej. W swoich działaniach 
akceptował system socjalistyczny w formie propagowanej przez PZPR. Szerzej zob. Leksykon 
harcerstwa..., s. 544-545; A.L. Sowa, op. cit., s. 257-258.
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w Czerwieńsku. W lipcu tego roku I. Bubieńczyk zrezygnowała z pracy w ZSMP 
oraz zrzekła się funkcji przewodniczącej. W 1985 roku doszło do reaktywowania 
Zarządu Miejsko-Gminnego ZSMP, jego przewodniczącym został Bogdan Ma-
tuszczak. Rok później organizacja liczyła 97 członków. Ze względu jednak na 
brak zainteresowania ze strony Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Zielonej Górze, 
przejawiający się m.in. w zwlekaniu w przyznaniu ryczałtu dla przewodniczącego 
struktur miejsko-gminnych, z pracy wycofał się przewodniczący Zarządu Miejsko-
-Gminnego ZSMP w Czerwieńsku. Po 1986 roku pomimo istnienia kół i członków 
praca ZSMP w Czerwieńsku zaczęła zamierać43 .

Tak jak wcześniej wspomniano, na terenie Czerwieńska działały drużyny harcer-
skie ZHP. Podlegały one pod Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP. W dniu 3 czerwca 
1962 roku wręczono sztandar organizacji harcerskiej. Jego fundatorem było spo-
łeczeństwo Czerwieńska. Natomiast za cały organizatorski wysiłek odpowiadał 
komitet Rodzicielski Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku. 

Ilustracja 6. Zaproszenie na uroczystość wręczenia sztandaru 25. Drużynie Harcerskiej w Czerwieńsku 
(fot. ze zbiorów P. Góralczyka)

W okresie od stycznia 1966 roku do maja 1967 roku na terenie Szkoły Podsta-
wowej w Czerwieńsku działały dwie drużyny harcerskie chłopców i dziewcząt. 
drużyna harcerzy liczyła 35 członków, a harcerek 23 członkiń. Opiekunem harcerzy 
był Roman łukaszewski, natomiast opiekunką harcerek – dominika Wilczyńska. 
Oprócz drużyn harcerskich na terenie szkoły istniała także drużyna zuchowa, której 

43 APZG, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1975-1988, sygn. 18; APZG, Komitet 
Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-1988, sygn. 37, 
10-11, 15, 22, 28-30.
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opiekunką była Helena Stępińska. Harcerze i harcerki zrealizowali w tym okresie 
szereg tzw. prac społeczno-użytecznych, np. wykonali nasyp wału kanału „Złoty 
Potok” w celu uratowania 60 ha łąki przed zalewem oraz naprawili i pomalowali 
pomnik wystawiony na placu Bohaterów Stalingradu w Czerwieńsku. W roku szkol-
nym 1967-1968 nastąpił dalszy rozwój harcerstwa na terenie Szkoły Podstawowej 
w Czerwieńsku, przejawiający się w istnieniu dwóch drużyny młodszoharcerskich 
oraz dwóch zuchowych44 . W latach 70. XX wieku w Czerwieńsku powstał Gminny 
Związek drużyn, z którego w wyniku przekształcenia prawdopodobnie w 1976 roku 
utworzono Hufiec ZHP Czerwieńsk. Według „Oceny pracy ideowo-wychowawczej 
w środowisku młodzieżowym” w 1979 roku komenda Hufca ZHP w Czerwieńsku 
zrzeszała harcerzy i zuchów ze wszystkich szkół. łącznie było to 295 harcerzy 
i 351 zuchów (ze szkół w Czerwieńsku, Nietkowie, Leśniowie Wielkim i Nietko-
wicach) zorganizowanych w 14 drużynach harcerskich i zuchowych. W 1981 roku 
Hufiec ZHP Czerwieńsk został włączony do Hufca ZHP Zielona Góra. W drugiej 
połowie lat 80. XX wieku (1986 r.) drużyny harcerskie zorganizowane były przy 
szkołach podstawowych w Czerwieńsku, Nietkowie, Leśniowie i Płotach, łącznie 
liczyły 171 harcerzy i harcerek. Natomiast drużyny zuchów działały w następują-

44 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk [1950] 1957-1968, sygn. 9-10, 13-14; 
APZG, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku 1954-1972, sygn. 39.

Ilustracja 7. Uroczystość wręczenia sztandaru 25. Drużynie Harcerskiej w Czerwieńsku (fot. ze zbiorów 
P. Góralczyka)
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cych miejscowościach: Czerwieńsk, Nietków, Nietkowice, Leśniów Wielki, Płoty, 
Laski. łącznie liczyły 279 członków45 .

W kwietniu 1962 roku powstał Zarząd Gromadzki Ligi kobiet, a w kwietniu 
następnego roku powołano koło terenowe Ligi kobiet w Czerwieńsku. Liczyło ono 
39 członkiń. Prowadziło działania zmierzające do dokształcenia kobiet w zakresie 
7-klasowej szkoły podstawowej. Organizowało także m.in. kursy kroju, szycia 
i gotowania. W 1979 roku skupiało w swoich szeregach 35 członkiń. Przewod-
niczącą wówczas była Jolanta Mucharzewska. Celem organizacji były szkolenia 
ideowo-polityczne, porady prawne, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy kuli-
narne i kosmetyczne, działalność kulturalno-rozrywkowa46 .

Na terenie Czerwieńska działało również koło Związku Bojowników o Wolność 
i demokrację (ZBoWid). W 1977 roku jego przewodniczącym był Jerzy krupa. 
W 1986 roku zrzeszało ono 134 kombatantów i 24 wdowy47 .

W 1964 roku w Czerwieńsku istniały struktury Ochotniczych Straży Pożarnych 
(OSP), które liczyły 30 członków. Trzy lata później (1967) w ich skład wchodziło 
27 członków oraz drużyna młodzieżowa licząca 7 członków i harcerska drużyna 
przeciwpożarowa przy Szkole Podstawowej48. Na koniec 1968 roku liczba członków 
wzrosła do 30. W 1969 roku komendantem OSP był Eugeniusz Głowacki49 . W 1970 
roku na prezesa Zarządu OSP w Czerwieńsku wybrano Wincentego Sarnowskiego, 
a na naczelnika Romana kaźmierczaka. W tym roku OSP w Czerwieńsku liczyła 
32 członków czynnych oraz 3 popierających. dnia 30 marca 1983 roku na komen-

45 Archiwum Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze [dalej: AKChwZG], Związek 
Harcerstwa Polskiego VIII Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Chorągwi Zielonogórskiej im. 
WOP, Sprawozdanie Rady Chorągwi za lata 1976-1980, Zielona Góra 1981, brak sygnatury; 
AKChwZG, Komenda Chorągwi, Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 1985, Związek Harcerstwa 
Polskiego Komenda Chorągwi im. WOP w Zielonej Górze, Sprawozdanie Rady Chorągwi za okres 
kadencji 1981-1984, Zielona Góra 1985, brak sygnatury; APZG, Komitet Miejsko-Gminny Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-1988, sygn. 10, 17. Gminny związek drużyn 
(używano także nazw: ośrodek gminny; harcerski ośrodek gminny) – określenie w latach 1973-1975 
jednostek organizacyjnych ZHP funkcjonujących na terenie gminy, skupiających drużyny, szczepy, 
kręgi instruktorskie. Po reformie administracyjnej w 1975 r. określenie gminny związek drużyn 
wprowadzono do określenia działających na terenie gmin jednostek liczących do 500 członków – 
większe jednostki gminne nosiły nazwę hufców. W 1977 r. na mocy przyjętych poprawek do statutu 
podczas VI Zjazdu ZHP wszystkie jednostki organizacyjne działające na terenie gmin i miast, bez 
względu na liczebność otrzymały nazwę hufców. Szerzej zob. Leksykon harcerstwa..., s. 105.

46 APZG, Komitet Miasta i Powiatu PZPR w Zielonej Górze [1948] 1959-1975, sygn. 107; APZG, 
Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-1988, 
sygn. 26; APZG, Urząd Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1973-1990, sygn. 165. Zbyt mała liczba 
materiałów źródłowych nie pozwala na dokładną analizę powstania oraz funkcjonowania struktur 
Ligi Kobiet w Czerwieńsku.

47 APZG, Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-1988, 
sygn. 4, 10. Zbyt mała liczba materiałów źródłowych nie pozwala na dokładną analizę powstania 
oraz funkcjonowania struktur Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Czerwieńsku.

48 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk [1950] 1957-1968, sygn. 14, 27; APZG, 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku 1954-1972, sygn. 39. Zbyt mała liczba 
materiałów źródłowych nie pozwala na dokładną analizę powstania oraz funkcjonowania struktur 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Czerwieńsku.

49 APZG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czerwieńsku [1965] 1969-1972, sygn. 2, 18.
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danta Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Czerwieńsku 
naczelnik Miasta i Gminy w porozumieniu z komendantem wojewódzkim Straży 
Pożarnych w Zielonej Górze powołał Eugeniusza Głowackiego. Przed nim funkcję 
tę sprawował m.in. Tadeusz Czaja50 .

W 1963 roku Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku po-
wołało gromadzką radę Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO), 
której przewodniczącym został Wojciech kulczyński. Pełnił on także funkcję 
przewodniczącego GRN. Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej działała 
przy posterunku Milicji Obywatelskiej i liczyła 54 członków. Jej komendantem 
był Wacław Zielenda. Natomiast od 1966 roku funkcję tę pełnił Zygmunt Wolniak. 
W 1967 roku liczba członków spadła do 19. Rok później nastąpiła zmiana doty-
cząca połączenia organizacji osiedlowej z gromadzką. Prezydium Gromadzkiej 
Rady narodowej i Rady Narodowej Osiedla w Czerwieńsku powołało Osiedlo-
wo-Gromadzki Społeczny komitet ORMO. Jego przewodniczącym został Leon 
Ignyś. komendantem struktur osiedlowo-gromadzkich ORMO został Zygmunt 

50 APZG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czerwieńsku [1965] 1969-1972, sygn. 19; APZG, 
Urząd Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1973-1990, sygn. 129, 165. W latach 70. XX w. stanowisko 
gminnego komendanta Straży Pożarnych pełnili Mieczysław Górski, Tadeusz Czaja. Szerzej zob. 
APZG, Urząd Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1973-1990, sygn. 139, 141a.

Ilustracja 8. Remiza strażacka, 1974 r. (fot. ze zbiorów J. Gębickiego)
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Wolniak. Siedzibą Społecznego komitetu ORMO było Prezydium Gromadzkiej 
Rady narodowej w Czerwieńsku. Natomiast same struktury ORMO ulokowane były 
nadal przy posterunku Milicji Obywatelskiej w Czerwieńsku51. Pod koniec 1968 
roku liczyły 36 członków, z czego na Czerwieńsk przypadało 16, a na gromadzkie 
rady 20. W 1969 roku komendantem był Roman łukaszewski52. Po wprowadzeniu 
reformy administracyjnej powołano w 1975 roku Miejsko-Gminny komitet ORMO 
w Czerwieńsku, jego przewodniczącym został Stefan kucharczyk. Pod koniec 1984 
roku do ORMO należało 87 członków53. ORMO było ochotniczą formacją parami-
litarną posiadającą własne umundurowanie. W swoich działaniach współdziałało 
z Milicją Obywatelską w utrzymaniu ładu i porządku publicznego oraz spokoju 
społecznego. Używane było także przez ówczesne władze do zwalczania opozycji.

Oprócz przedstawionych organizacji na terenie Czerwieńska działały także inne 
organizacje społeczno-polityczne: koła Gospodyń Wiejskich, Organizacja Rodzin 
Wojskowych, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Towarzystwo Przyja-
ciół dzieci, Związek Emerytów i Rencistów, koło Honorowych dawców krwi, 
Towarzystwo krzewienia kultury Świeckiej, Polski komitet Pomocy Społecznej54 .

2. Życie gospodarcze i rozwój urbanistyczny Czerwieńska
Czerwieńsk w układzie sieci osadniczej odgrywał rolę ośrodka lokalnego. Ze 
względu na specyfikę ukształtowania przestrzennego gminy, której północna część 
oddzielona była przez rzekę Odrę i słabo powiązana komunikacyjnie z miastem, 
wyrósł w Nietkowicach ośrodek usługowy, pomocniczy w stosunku do ośrodka 
lokalnego. 

W omawianym okresie Czerwieńsk pełnił przede wszystkim funkcję obsługi 
komunikacji kolejowej. Rozbudowa Nadodrzańskiej Magistrali Węglowej wpłynęła 
na utrwalenie tych zadań jako wiodących. Zatrudnienie w PkP jeszcze w połowie 
lat 70. wynosiło 31%, by pod koniec lat 80. objąć 61% ogółu pracujących. W 1974 
roku minister komunikacji podjął decyzję o rozbudowie tzw. Linii Odrzańskiej 
łączącej Górny Śląsk z zespołem portów Szczecin – Świnoujście. Inwestycja 
wiązała się z ułożeniem drugiego toru długości 350 km, modernizacją stacji ko-
lejowych, rozbudową infrastruktury technicznej, elektryfikacją linii kolejowej. 
Jednym z głównych węzłów „Linii Odrzańskiej” stał się Czerwieńsk55 . Prace 

51 APZG, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku 1954-1972, sygn. 36, 41; APZG, 
Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk [1950] 1957-1968, sygn. 9, 14, 31.

52 APZG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czerwieńsku [1965] 1969-1972, sygn. 2, 18.
53 APZG, Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-

1988, sygn. 9; APZG, Urząd Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1973-1990, sygn. 141a.
54 APZG, Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-

1988, sygn. 9-10, 20; APZG, Urząd Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1973-1990, sygn. 174.
55 T. Dzwonkowski, M. Kamiński, Zakład Taboru PKP w Czerwieńsku. Dzieje węzła kolejowego, 

parowozowni, lokomotywowni i Zakładu Taboru PKP w Czerwieńsku, Zielona Góra 1988, s. 49.
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ruszyły w 1975 roku i trwały z przerwami do 1992. W 1976 roku rozpoczęto bu-
dowę obiektu nowej lokomotywowni, której uroczyste przekazanie miało miejsce 
28 grudnia 1983 roku. Zatrudnienie znalazło w niej wówczas 474 pracowników, 
a funkcję naczelnika pełnił Edward Górowski. W tym samym czasie nastąpiło 
otwarcie pierwszego, 58-kilometrowego, zelektryfikowanego odcinka inwestycji 
na linii Głogów – Zielona Góra – Czerwieńsk Towarowy. W ramach inwestycji 
wybudowano także nowoczesną jak na ówczesne czasy stację towarową oraz 
wagonownię, a stacje kolejowe zaopatrzono w nowoczesne urządzenia sterowania 
ruchem. 23 lutego 1984 roku do miasta wjechał pierwszy pociąg zasilany energią 
elektryczną56. Tak duże przedsięwzięcie wymagało stworzenia pracownikom od-
powiednich warunków socjalno-bytowych. Oprócz budowy nowego osiedla przy 
ulicy Zielonogórskiej oddano do użytku w roku 1979 hotel o łącznej kubaturze 
4 829 m3 oraz stołówkę.

Największym przedsiębiorstwem produkcyjno-handlowo-usługowym na terenie 
miasta i gminy Czerwieńsk była Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 
uformowana w 1948 roku po połączeniu Spółdzielni „Robotnik” z Gminną Spół-
dzielnią w Nietkowie. W roku 1956 przyłączono ostanie ogniwo – GS w nie-
tkowicach. Gminna Spółdzielnia prowadziła skup zboża i żywca, przetwórstwo 
spożywcze, świadczyła usługi w zakresie żywienia zbiorowego (w 1979 r. oddano 
do użytku restaurację Ratuszowa wraz z kawiarnią) oraz transportu. Spółdzielnia 
zarządzała podległą jej siecią placówek handlowych na obszarze całej gminy. Na 
terenie Czerwieńska do roku 1959 istniało 9 sklepów, w tym spożywcze, mono-
polowy, tekstylno-obuwniczy, masarski, piekarniczy. W 1961 roku uruchomiono 
nowy sklep obuwniczy, sklep tekstylny przebudowano na preselekcyjny (umożli-
wiający klientom bezpośrednie oglądanie i wybieranie towaru), urządzono sklep 
chemiczno-nasienny oraz utworzono nowy sklep spożywczy i pasmanteryjny57 . We 
wrześniu 1968 oddano do użytku pawilon handlowy przy ulicy Zielonogórskiej. 
Mieścił się w nim sklep branży ogólnospożywczej o samoobsługowej formie 
sprzedaży. Zlikwidowano wówczas sklepy pasmanteryjny i odzieżowy, a ich dzia-
łalność przeniesiono do nowo powstałego obiektu58. Rozwój spółdzielni nastąpił po 
roku 1970. Znacząco wzrosły obroty, zwiększono również nakłady na inwestycje. 
Rozbudowano wówczas magazyny oraz obiekty skupu. Spółdzielnią w tym okresie 
kierował prezes Gustaw Pawlas. W 1973 roku na terenie miasta funkcjonowało 
13 sklepów o łącznej powierzchni użytkowej 785 m2, w tym 8 spożywczych i 5 
przemysłowych. W 1974 roku powstały kolejne pawilony handlowe: z artykułami 
przemysłowymi oraz handlowo-spożywczy (przy ul. Zielonogórskiej). Najwięk-
szym problemem placówek handlowych były stałe braki zaopatrzenia w towar, cha-
rakterystyczne dla jednostek gospodarki uspołecznionej funkcjonujących w okresie 

56 Siódemka na szynach. Nieco historii, „Czerwieńsk – U Nas” 1994, nr 25, s. 5.
57 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 8.
58 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 31.
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PRL. Na półkach sklepowych brakowało podstawowych artykułów spożywczych 
i przemysłowych, nie wspominając o towarach importowanych. W latach 1976-
1985 obowiązywał w całym kraju system reglamentacji towarów, polegający na 
wprowadzeniu kartek uprawniających do zakupu określonej ilości produktów 
(głównie spożywczych). W omawianym okresie handel prywatny ograniczał się 
do kiosków warzywnych i budki z lodami. Pod koniec lat 80. uruchomiono także 
butik konfekcji damsko-męskiej. 

Przemysł w Czerwieńsku nie odgrywał wiodącej roli. W drobnych zakładach, 
wg danych z końca lat 70., zatrudnionych było niecałe 15% ogółu pracujących 
z terenu miasta i gminy. 

Od 1945 roku działał Państwowy Młyn. Pod koniec lat 70. dawał produkcję 38 
ton przemiału żyta na dobę, a wskaźniki produkcyjne przewyższały średnią woje-
wódzką. Zakładem kierował wówczas Jerzy krupa, który zarządzał 30-osobową 
załogą. W latach 1980-1984 miała miejsce modernizacja przedsiębiorstwa. Zadbano 
wówczas o redukcję emisji pyłów, zwiększono wydajność zakładu, poprawiono 
również wygląd estetyczny budynków i bezpośredniego otoczenia. 

W 1968 roku uruchomiono w Czerwieńsku Zakład Produkcji Włókienniczej. 
W pierwszym roku produkcji zatrudniał 18 osób i wyprodukował 80 ton szarpanki 
bawełnianej. W roku 1977 zatrudniał 28 osób, a w 1988 roku liczył już 80 pracow-
ników. Produkcja sięgała wówczas 1200 ton. Z czasem poszerzono zakres produkcji 
o włókninę i watę konfekcyjną. W 1977 roku w wyniku pożaru spłonęła znaczna 
część przedsiębiorstwa. Odbudowa trwała do 1985 roku. W tym czasie oddano 
do użytku m.in. nową halę produkcyjną oraz obiekty socjalne i administracyjne. 
Od 1982 roku zakładem kierował Zdzisław Sadowski59 .

W mieście działał również Zakład Gospodarki Produktami Naftowymi CPN – 
wybudowany w 1952 roku. Zatrudniał ponad 50 osób.

Na terenie miasta powstawały w kolejnych latach zakłady rzemieślnicze i usłu-
gowe o różnorodnym profilu. W 1979 roku istniało w Czerwieńsku 17 zakładów, 
m.in. mechaniki pojazdowej, fryzjerski, kowalski, ślusarski, fotograficzny, krawiec-
ki, malarsko-tapicerski, instalacji elektrycznych i in. Były to zazwyczaj warsztaty 
drobne, najczęściej prowadzone jednoosobowo. W 1980 roku Gminna Spółdzielnia 
uruchomiła nowy ośrodek „Nowoczesna Gospodyni”, w którym mieścił się zakład 
fryzjerski, krawiecki oraz sala zajęć60. Ośrodek wyposażono w nowe urządzenia 
i sprzęt. Z biegiem lat liczba zakładów rosła i w 1988 roku osiągnęła liczbę 59. 

Od lat 50. funkcjonowała w Czerwieńsku Rejonowa Przychodnia Lekarska dla 
pracowników kolejowych oraz Ośrodek Zdrowia (przy ul. Zielonogórskiej). do 
1963 roku działała Izba Porodowa. Pod koniec lat 70. w Ośrodku znajdowały się 
gabinety: ogólny, stomatologiczny, ginekologiczny, fizykoterapia i laboratorium61 . 

59 D. Grześkowiak, Panorama firm. Surowce, „Czerwieńsk – U Nas” 1995, nr 44, s. 2.
60 APZG, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czerwieńsku, sygn. 18.
61 APZG, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czerwieńsku, sygn. 12.
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Przy kolejowej Przychodni Lekarskiej mieścił się punkt apteczny. W roku 1963 
przy ulicy Strzeleckiej wybudowano aptekę.

Na początku lat 60. utworzono w Czerwieńsku Pracownicze Ogródki działkowe. 
22 lutego 1969 roku określono status prawny użytkowanej ziemi i przeznaczono ją 
nieodpłatnie w trwałe użytkowanie Wojewódzkiemu Zarządowi POd, któremu pod-
legał Czerwieńsk. W tym czasie powstało 105 ogródków. W 1978 roku utworzono 
kolejnych 56 działek, a w 1982 roku POd w Czerwieńsku liczyły już 180 działek 
o powierzchni 250-350 metrów kwadratowych62. Od roku 1978 poczyniono cały 
szereg inwestycji: doprowadzono wodę do ogrodów (1978 r.), wykonano ogrodzenia 
działek (1979 r.), wzniesiono budynek administracyjno-gospodarczy (1983 r.), zor-
ganizowano własną hydrofornię, utwardzono drogi dojazdowe. Nad prawidłowym 
funkcjonowaniem POd czuwał Zarząd wybierany początkowo na 4-letnią, a następ-
nie na 5-letnią kadencję, na którego czele stał przewodniczący. Funkcję tę pełnili 
kolejno: Zenon Wieczorek, Jarosław Wojtczak, Mikołaj Grygołowicz, a od 1977 
roku Wojciech Marek. Zarząd odpowiedzialny był za stan infrastruktury ogródków, 
organizował szkolenia i imprezy okolicznościowe, m.in. dzień działkowca. Czer-

62 APZG, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czerwieńsku, sygn. 25/1.

Ilustracja 9. Pracownicze Ogródki Działkowe, 1974 r. (fot. ze zbiorów J. Gębickiego)
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wieńskie POd odnosiły również sukcesy we współzawodnictwie organizowanym 
przez Zarząd Wojewódzki, zajmując I (1979 r.) i III miejsce (1981 r.)63 . 

Okres do roku 1956 to czas ogromnego zastoju, jeśli chodzi o kwestie budow-
nictwa mieszkaniowego na terenie Czerwieńska. Miejscowość zaliczana była do 
typowo rolniczych, co skutkowało tym, że nie wykonywano remontów istniejących 
budynków, nie mówiąc już o budowie nowych, a szereg obiektów uległo pochop-
nej rozbiórce (blisko 20% budynków). Uzyskanie statusu osiedla dało sygnał do 
podjęcia prób naprawy zaistniałej sytuacji. Od roku 1957 podjęto szereg inwestycji 
remontowych, ponieważ ówczesny stan lokali mieszkalnych nie zaspokajał potrzeb 
miejscowej ludności, której liczba w porównaniu z 1945 roku wzrosła o ponad 
200%, a według danych z 1958 roku gęstość zaludnienia w niektórych obiektach 
sięgała 2,7 osoby na jedną izbę64. Przez wiele lat nie realizowano jednak inwestycji 
w kierunku rozwoju nowego budownictwa. dopiero w latach 1966-67 oddano do 
użytku dwa 30-rodzinne bloki mieszkalne65 (przy ul. Zielonogórskiej). W 1973 
roku rozpoczęto budowę osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy łężyckiej, 
Leśnej i Spokojnej. Natomiast w latach 1975-1977 realizowano budowę osiedla 
mieszkaniowego przy ulicy Zielonogórskiej. Oddano do użytku 5 bloków dla pra-
cowników PkP i Jednostki Wojskowej. Lata 80. to okres kryzysu gospodarczego, 
pogłębionego przez wprowadzenie stanu wojennego. Brak środków finansowych, 
niedostępność materiałów budowlanych, brak wykonawców hamowały rozwój 
budownictwa spółdzielczego i komunalnego. Nieco lepiej wyglądała sytuacja, jeśli 
chodzi o budownictwo indywidualne. W latach 1983-1985 na osiedlu łężyckim 
do użytku oddano kolejnych 17 domków jednorodzinnych.

Wraz z rozwojem budownictwa mieszkaniowego poważnym zadaniem dla 
administracji miasta było zapewnienie właściwej gospodarki wodno-ściekowej. 
Wodociągi w Czerwieńsku wybudowano od podstaw w latach 1951-1953. każ-
dego roku sieć systematycznie rozbudowywano. Zdarzały się jednak przypadki 
niedoborów dostaw wody do budynków mieszkalnych, np. w dniach podlewania 
miejscowych ogródków działkowych. do końca lat 70. miasto zaopatrywane było 
w wodę z trzech lokalnych ujęć: przy ulicy Składowej – zasilane dwoma studniami 
wybudowanymi kolejno w latach 1962 i 1972, przy ulicy Zielonogórskiej – zloka-
lizowane na terenie basenu kąpielowego oraz na placu Wolności – składające się 
ze studni uruchomionych w latach 1978-1979. do 1979 roku 85% budynków na 
terenie miasta podłączonych było do sieci wodociągowej. W omawianym okresie 
miasto nie posiadało dostatecznej ilości urządzeń umożliwiających prawidłowy 
odbiór ilości ścieków. Z sieci kanalizacyjnej oprócz mieszkańców korzystały rów-
nież liczne zakłady, które nie dysponowały technologiami służącymi wstępnemu 

63 A. Sibilski, Druga młodość czterdziestolatka, „Czerwieńsk – U Nas” 2004, nr 145, s. 2-4.
64 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 21.
65 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 13.
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oczyszczaniu ścieków. Ścieki miejskie odprowadzane były do fosy przy młynie, 
a następnie rowem melioracyjnym do cieku Zimny Potok. 

3. Kultura, oświata, sport
do połowy lat 50. działalność kulturalną na terenie województwa lubuskiego 
prowadzono w ograniczonym zakresie. Hamował ją przede wszystkim narzucony 
przez ówczesne władze komunistyczne „ideologiczny kaganiec”, który celom po-
litycznym podporządkował także kulturę. Z drugiej strony Ziemie Zachodnie po 
1945 roku nie posiadały własnej tradycji i nie stanowiły atrakcyjnego miejsca dla 
ludzi kultury i sztuki66. Polityczna „odwilż”, jaka nastąpiła po 1956 roku i związana 
z nią względna liberalizacja polityki kulturalnej dały impuls do zmiany zaistniałej 
sytuacji. Nie oznaczało to jednak, że kultura uzyskała pełną niezależność. Przez 
cały okres istnienia PRL (do 1989 r.) władze starały się ją kontrolować i wyko-
rzystywać dla własnych interesów politycznych. 

W Czerwieńsku już w 1952 roku w Ratuszu Miejskim uruchomiono dom kul-
tury, którym zarządzał kierownik, Wiktor Walinowicz. W początkowym okresie 
oferta placówki nie była zbyt bogata. Z czasem instytucja nawiązała współpracę 
z miejscową Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”, która pełniła wówczas 
funkcję animatora wielu działań kulturalnych. W 1959 roku powołano Miejski 
dom kultury, zlokalizowany w gmachu Osiedlowej Rady Narodowej. do dys-
pozycji placówki oddano pięć pomieszczeń, z salką gromadzącą 70 osób. kadrę 
instytucji tworzyli kierownik i instruktor etatowy. W 1963 roku utworzono Po-
wiatowy dom kultury, który oddziaływaniem swoim objął jednak teren powiatu, 
nie przyczyniając się w większym stopniu do stymulowania działań kulturalnych 
w samej miejscowości67 . W 1967 roku przemianowano go na Osiedlowy dom 
kultury, którym kierowała Ewa kajser68 . W 1968 roku na stanowisko kierownika 
placówki powołano Jarosława Wojtczaka (ur. 4 sierpnia 1939 w Tarnówce, woj. 
poznańskie). W Czerwieńsku zamieszkał w 1960 roku i początkowo pracował jako 
kierownik sklepu Gminnej Spółdzielni, uzupełniając w tym czasie wykształcenie. 
W 1968 roku powierzono mu nadzór nad remontem dawnej gospody i kina przy 
ulicy Bolesława Chrobrego, gdzie po jego zakończeniu ulokowano Miejski Ośro-
dek kultury. Jarosław Wojtczak objął wkrótce funkcję kierownika Ośrodka, a od 
1976 roku dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka kultury w Czerwieńsku. Ośro-
dek pod jego zarządem wyróżniał się wieloma propozycjami kulturalnymi, które 
przyciągały młodszych, jak i dorosłych mieszkańców miasta. Z jego inicjatywy 

66 E. Staroń, Polityka kulturalna w województwie zielonogórskim w okresie gomułkowskim (1956-
1970), [w:] Z dziejów Ziemi Lubuskiej po drugiej wojnie światowej, t. 1, red. C. Osękowski, Zielona 
Góra 2005, s. 184.

67 APZG, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku, sygn. 39.
68 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 30.
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powstawały w gminie Wiejskie Ośrodki kultury. Był jednym z pomysłodawców 
dni Czerwieńska oraz twórcą Towarzystwa Przyjaciół dzieci, skupiającym blisko 
1000 członków. Pełnił liczne funkcje w organizacjach społecznych, a za swoją 
działalność był wielokrotnie honorowany odznaczeniami państwowymi. Zmarł 18 
sierpnia 1996 roku69 . W latach 1986-1990 funkcję dyrektora instytucji pełnił Ma-
rek Osyczka. W tym czasie wyróżniała się sekcja teatralna Ośrodka nadzorowana 
przez Janinę Garbowską i Edwarda kasprzyka. Prężnie działała również sekcja 
szachowa, a Ośrodek był gospodarzem szachowych Mistrzostw Polski. 

z chwilą powstania Ośrodka zrodziła się również potrzeba powołania społecznej 
organizacji sprawującej pomoc w organizacji życia kulturalnego. W 1959 roku przy 
udziale 41 członków powołano do życia Czerwieńskie Towarzystwo krzewienia 
kultury (CzTkk), jako organizację wchodzącą w skład stowarzyszeń kulturalnych 
sfederowanych w ramach Lubuskiego Towarzystwa kultury. CzTkk przejęło 
funkcje Społecznej Rady domu kultury. 

Inicjowało działania na rzecz upiększania miasta i wspierało lokalną twórczość 
artystyczną. Swoim zasięgiem obejmowało całą gminę, na terenie której działały 
poszczególne kluby. W ramach CzTkk tworzono rozmaite koła zainteresowań, 
m.in. fotograficzne, plastyczne, muzyczne, modelarstwa lotniczego, metalopla-
styczne. Członkowie Towarzystwa organizowali spotkania wokół literatury, muzyki 
i rozrywki, a także wystawy ukazujące dorobek zarówno artystów profesjonalnych, 
jak i amatorów. Przykładowo w 1960 roku z inicjatywy CzTkk zaproszono do 
Czerwieńska Hannę Garlicką, znaną tancerkę Państwowej Opery Objazdowej 
w Warszawie, która prowadziła w Ośrodku kultury zajęcia instruktażowe dla dzieci 
z Ogniska Baletowego. Organizowano również wieczorne spotkania „Teatr przy 
stoliku”, godziny muzyczne, pokazy filmowe oraz wieczorki taneczne. Między 
innymi dzięki aktywności działaczy Towarzystwa Czerwieńsk poszczycić się 
może sukcesami w konkursach „Mistrza Gospodarności” czy „Ziemia Lubuska 
piękna, gospodarna i kulturalna”. Towarzystwo współpracowało także z innymi 
organizacjami społecznymi z terenu gminy, np. Ligą Ochrony Przyrody, kołem 
Gospodyń Wiejskich, Związkiem Pszczelarzy, Związkiem Socjalistycznym Mło-
dzieży Wiejskiej, klubem Sportowym LkS „Piast” i in. aktywnymi działaczami 
Towarzystwa byli m.in. Sławomir Iwanicki – wieloletni prezes, Maria Hamowa, 
Irena armon, Henryk Iwanicki, Jarosław Wojtczak, andrzej dziurowicz, Wanda 
Trawińska, Janina Urbaniak, Sylwester Goryczko, Wiktor Walinowicz.

kolejną ważną instytucją na kulturalnej mapie Czerwieńska była biblioteka 
publiczna. W 1956 roku przemianowano ją na Bibliotekę Osiedlową. Od roku 
1969, w konsekwencji przyznania Czerwieńskowi praw miejskich, przyjęła nazwę: 
Miejska Biblioteka Publiczna. kolejne zmiany administracyjne przeprowadzone 
w 1972 roku spowodowały również modyfikację sieci bibliotecznej. W miejsce 

69 J. Gębicki, Czerwieńska galeria XX wieku, „Czerwieńsk – U Nas” 2001, nr 105, s. 14.
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dotychczasowych gromad utworzono gminy, a książnica w Czerwieńsku zaczęła 
odtąd pełnić funkcję biblioteki miejsko-gminnej. Podlegały jej placówki filialne 
w Leśniowie Wielkim, Nietkowicach, Nietkowie i Płotach. 

do roku 1966 w bibliotece aż 11 razy zmieniało się kierownictwo, co nie wpły-
wało pozytywnie na działalność placówki. Od połowy lat 60. obowiązki kierownika 
biblioteki pełniła Wanda Trawińska70. Odtąd książnica była sprawnie i fachowo 
zarządzana, dzięki temu znacząco podniósł się poziom czytelnictwa wśród miesz-
kańców osiedla. Między innymi wprowadzono wolny dostęp do księgozbioru, co 
w szybkim czasie przełożyło się na wzrost wskaźników czytelnictwa71 . W 1965 
roku wskaźnik wypożyczeń wyniósł 24,3% i wyraźnie przekroczył średnią po-
wiatową. Oprócz podstawowych zadań w zakresie gromadzenia i udostępniania 
księgozbioru, biblioteka odgrywała również rolę animatora wydarzeń kulturalnych. 
Już w 1957 roku przy książnicy działał amatorski zespół teatralny, organizowa-
no wieczory literackie, przedstawienia, pogadanki72. Przez długi czas biblioteka 
ulokowana była w ratuszu, jednak ze względu na potrzebę wygospodarowania 
przestrzeni dla nowo tworzonego referatu oświaty, w 1985 roku przeniesiono ją 
do pomieszczeń po dawnym oddziale przedszkolnym, na osiedlu oddalonym od 
centrum miasta. 

W Czerwieńsku swoją siedzibę miała również Powiatowa Biblioteka Publiczna. 
Od 1946 roku działała w Zielonej Górze, jednak pod koniec 1960 roku zapadła 
decyzja o przyznaniu PBP pomieszczeń przy ulicy kwiatowej 2 w Czerwieńsku 
(działalność rozpoczęła 1 stycznia 1961 r.)73. Funkcjonowała w tym miejscu do roku 
1972 i zajmowała 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 105 m2. do głównych zadań 
placówki należała opieka merytoryczna nad bibliotekami gromadzkimi i punktami 
bibliotecznymi, rozlokowanymi na terenie powiatu zielonogórskiego. Stanowiła 
ona centralną placówkę powiatowej sieci bibliotek publicznych, wydającą zalecenia 
w zakresie programu, organizacji i metod pracy oraz kontrolującą ich wykonanie. 
do podstawowych czynności PBP należało m.in.: gromadzenie i opracowanie 
księgozbioru dla potrzeb własnych i placówek podległych, udostępnianie własnych 
zbiorów bibliotekom niższego szczebla, doskonalenie zawodowe pracowników74 . 
W roku 1972 PBP w swoich zbiorach posiadała 12 tys. tomów. Warunki pracy 

70 Od 1991 r. biblioteką kierowała Bożena Tietz, a od 1998 r. na stanowisku bibliotekarskim zatrudniono 
Patrycję Tietz-Piotrowicz.

71 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 11.
72 Archiwum Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze (dalej: 

AWiMBP), Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze (PBP), Roczne i kwartalne plany 
pracy i sprawozdania opisowe i statystyczne PBP, sygn. 1, Sprawozdanie opisowe Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze za rok 1957.

73 Ibidem. 
74 AWiMBP, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, Statut, regulamin organizacyjny 

i regulamin pracy PBP, zakres czynności instruktorów PBP, statuty gminnych bibliotek publicznych. 
Statut i regulamin pracy Zielonogórskiego Ośrodka Kultury 1973-1974, sygn. 10, Statut Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. 
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bibliotekarzy były wówczas bardzo trudne. aby dotrzeć do poszczególnych filii 
i punktów bibliotecznych, pracownicy PBP często przebywali wiele kilometrów 
„pieszo, rowerem, autobusem, lub przygodnym samochodem”75 . dopiero w roku 
1972 PPRN wyraziło zgodę na wykorzystanie do celów służbowych prywatnego 
samochodu kierownika biblioteki. Ostatecznie w 1972 roku bibliotekę przeniesiono 
do Zielonej Góry, a w roku 1975 uległa likwidacji w wyniku reformy administracji 
terytorialnej, na mocy której zniesiono powiaty. W okresie funkcjonowania PBP 
w Czerwieńsku biblioteką kierowali: Tatiana Girdwojn, a od 1970 roku Zdzisław 
dąbek. Girdwojn z bibliotekarstwem związana była od 1950 roku, kiedy to objęła 
kierownictwo nad powołaną wówczas do życia biblioteką w Płotach. Placówka 
pod jej opieką wyróżniała się pod względem pracy z czytelnikiem i rozwojem 
czytelnictwa na tle innych bibliotek w województwie. Roman Izbicki napisał 
o niej: „Tatiana Girdwojn, niewiasta światła i zaradna. Przez umiejętne zachęcanie 
do czytelnictwa: dyskusje, wystawy książek, współdziałanie i agitację w orga-
nizacjach społecznych, pozyskała książce chyba wszystkich dorosłych we wsi. 
Na 315 mieszkańców – czytelnikami jest teraz 
151 ludzi”76 . W 1955 roku po nowym podziale 
administracyjnym, zlikwidowano etat w Płotach. 
Utworzono wówczas dwie biblioteki ryczałtowe 
w Płotach i Nietkowie. Girdwojn od 1 lipca 1955 
roku objęła stanowisko kierownika Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze77, a od 
1971 kierownika biblioteki w Płotach – filii MBP 
w Czerwieńsku. Była wielokrotnie nagradzana, 
m.in. Złotym i Srebrnym krzyżem Zasługi, Od-
znaką Honorową „Zasłużony działacz kultury”78 
oraz licznymi dyplomami i wyróżnieniami za 
zasługi w rozwoju czytelnictwa na wsi (Odzna-
ka Czytelnicza im. C. Norwida – 1977, „Złoty 
kłos” – 1978, dyplom dyrektora WiMBP im. 
c . norwida w Zielonej Górze – 1980, dyplom 
Naczelnika Miasta i Gminy – 1980).

Mieszkańcy Czerwieńska zaopatrywali się 
również w książki za pośrednictwem miejsco-
wej księgarni. Monopol w tym zakresie należał 

75 Ibidem, s. 19. 
76 R. Izbicki, Jak chleb powszedni, Warszawa 1953; idem, W zielonogórskich Płotach. Spełnia się 

program Frontu Narodowego, „Życie Radomskie” 1952, nr 271, s. 3.
77 M. Pietrzak, Zasób archiwalny archiwum Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana 

Norwida w Zielonej Górze, „Studia Zielonogórskie” 1998, t. 4, s. 156.
78 AWiMBP, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze, Roczne i kwartalne plany pracy, sygn. 

2, Działalność bibliotek publicznych powiatu zielonogórskiego w latach 1971 i 1972.

Ilustracja 10. Tatiana Girdwojn, 1912-
2005 (fot. z arch. rodziny)
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do Państwowego Przedsiębiorstwa „dom książki”, które od marca 1968 roku 
posiadało własną placówkę w Czerwieńsku79 . 

Przy domu kultury utworzono w pierwszej połowie lat 60. klubokawiarnię 
„Ruch”, prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Upowszechniania Prasy i książki 
Ruch. Lokal służył w dużej mierze jako miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych 
dla mieszkańców. Przy klubie działały także sekcje: brydżowa, szachowa i warca-
bowa. Organizowano odczyty na tematy polityczno-społeczne i kulturalne, często 
treścią odpowiadające propagandowym hasłom ówczesnej władzy, np.: „agresja 
USa w Wietnamie”, „Sytuacja międzynarodowa i Polska na jej tle”, „Rola partii 
w budownictwie socjalizmu PRL” itp.80

Ważną instytucję kultury stanowiło miejscowe kino Syrena, od 1954 roku 
dostępne stacjonarnie. Początkowo funkcjonowało w pomieszczeniach wysoce 
odbiegających od standardów. Sala kinowa mieściła co prawda około 150 osób, 
jednak jej „walory”, zarówno estetyczne, jak i użytkowe (m.in. brak ogrzewania), 
nie tworzyły odpowiedniej atmosfery sprzyjającej odbiorowi projekcji filmowych. 
Filmy prezentowane najpierw były w kinach zielonogórskich i dopiero po upływie 
3-4 miesięcy trafiały do Czerwieńska81 . W lipcu 1961 roku rozpoczął się remont 
siedziby placówki. W 1962 roku kino tymczasowo przeniesiono do pomieszczeń 
należących do tutejszej plebanii. Sala mieściła 104 widzów i była zbyt mała wo-
bec potrzeb miejscowej społeczności. Według zachowanych danych, w 1961 roku 
kino odwiedziło 29 394 widzów, którzy uczestniczyli w 485 seansach, w 1962 
roku 27 718 widzów obejrzało 555 seansów82. Ze względu na brak odpowiednich 
środków budynek w drugiej połowie lat 60. starano się odremontować w ramach 
tzw. czynu społecznego. W 1967 roku modernizacja hali widowiskowo-kinowej 
była już na ukończeniu, jednak zadecydowano wówczas, że sama sala bez zaplecza 
pomieszczeń i urządzeń towarzyszących nie spełni oczekiwań i zadanie poszerzono 
o przyległy budynek, z przeznaczeniem całego obiektu na Miejski Ośrodek kultu-
ry. Pomieszczenie zostało komisyjnie zakwalifikowane na 160 miejsc. Projekcję 
filmów rozpoczęto pod koniec 1972 roku.

W latach 60. rosła stopniowo w Czerwieńsku liczba odbiorników telewizyjnych. 
W 1962 roku odnotowano wśród mieszkańców 43 odbiorniki, a w roku kolejnym 
już 70. W tym czasie na jeden odbiornik przypadało 35 mieszkańców osiedla83 . 

Ważną imprezą, która na stałe wpisała się w kalendarz kulturalny miasta, były 
organizowane od 1976 roku dni Czerwieńska. W czasie ich trwania (zazwyczaj 
pierwszy majowy tydzień) odbywało się szereg imprez: wystawy, koncerty, kier-
masze, konkursy, wydarzenia sportowe (np. zawody strzeleckie, turnieje szachowe, 

79 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 1.
80 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 17.
81 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 5.
82 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 9.
83 Ibidem.
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tenisa stołowego, mecze piłkarskie), występy teatrów, maratony filmowe. Jednostka 
wojskowa organizowała w tym czasie dni Otwarte, można było zwiedzić koszary, 
izbę tradycji, podziwiać wojskowy sprzęt84 .

Szkoła Podstawowa w Czerwieńsku do roku 1961 funkcjonowała w trudnych 
warunkach lokalowych. Mieściła się w trzech odrębnych budynkach i zajmowała 
9 izb lekcyjnych, z czego tylko kilka spełniało podstawowe standardy nauczania. 
W roku szkolnym 1958/59 nauka prowadzona była w dwunastu oddziałach i obej-
mowała 407 uczniów. Już pod koniec lat 50. władze podjęły decyzję o budowie no-
wej siedziby. W tym czasie funkcję kierownika placówki pełniła Maria Hamowa85 . 
W omawianym okresie obowiązek szkolny trwał do ukończenia 7 klasy. dopiero 
reforma szkolna z 15 lipca 1961 wprowadziła 8-klasową szkołę podstawową. 
W tym samym roku oddano do użytku nowy budynek szkolny86. Zwiększyła się 
liczba oddziałów do 14. Szkoła zatrudniała wówczas 12 etatowych nauczycieli, 
uczęszczało do niej 512 uczniów, a nauka odbywała się w dwóch budynkach: przy 
ulicy Granicznej (8 izb) oraz przy ulicy Szkolnej (2 izby)87. Sale lekcyjne pod 
względem przestrzennym i oświetlenia spełniały wymagane standardy, brakowało 

84 APZG, Urząd Miasta i Gminy w Czerwieńsku, sygn. 179.
85 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 5.
86 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 7.
87 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 8.

Ilustracja 11. Budynek szkoły, ul. Graniczna, 1974 r. (fot. ze zbiorów J. Gębickiego)
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jednak pomieszczeń na pracownie. W związku z tym, dla celów edukacyjnych 
wykorzystywano również pomieszczenia w budynku przy ulicy Małoszkolnej. 
W roku szkolnym 1967/68 do dyspozycji było 13 izb szkolnych i 4 sale specjalne, 
łącznie z gimnastyczną. W wyniku wzrostu liczby uczniów i oddziałów, szkoła 
pracowała w systemie trzyzmianowym w godzinach od 8 do 20.

z początkiem roku szkolnego 1969/70 nastąpiła znacząca reorganizacja szkol-
nictwa w Czerwieńsku. Wyodrębniono dwie placówki, z osobnym kierownictwem, 
obejmujące dwa podległe im rejony. Funkcję kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 
pełnił odtąd Tadeusz kopczyński, zarządzanie SP 2 powierzono adeli Siemaszko. 

Uchwała Sejmu z 1973 zapowiadała kolejną reformę sytemu edukacji, pole-
gającą na utworzeniu 10-letniej średniej szkoły ogólnokształcącej. W miejsco-
wościach będących siedzibami władz gmin zalecono tworzenie zbiorczych szkół, 
które obejmować miały przedszkola, nauczanie podstawowe, zasadnicze szkoły 
zawodowe, licea i oświatę dorosłych na terenie całej gminy. W efekcie tego w 1975 
roku powołano Zbiorczą Szkołę Gminną w Czerwieńsku, której podporządkowano 
placówki szkolne w Nietkowie, Płotach, Laskach, Leśniowie Wielkim, Leśniowie 
Małym, Nietkowicach, Sycowicach i Będowie. 

Szkoła w tym okresie pochwalić się mogła wysokim odsetkiem kadry peda-
gogicznej posiadającej wyższe wykształcenie. Blisko 60% nauczycieli nauczania 

Ilustracja 12. Budynek szkoły, ul. ks. L. Muchy, 1974 r. (fot. ze zbiorów J. Gębickiego)
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początkowego ukończyło studia wyższe. W 1981 roku szkole nadano imię Janusza 
korczaka. W tym czasie na skutek problemów finansowych zaniechano ostatecz-
nie realizację reformy oświatowej, a od roku szkolnego 1984/85 szkoły podległe 
Zbiorczej Szkole Gminnej stały się ponownie samodzielnymi placówkami.

Przez wiele lat szkołą zarządzał Tadeusz kopczyński, najpierw jako kierow-
nik, następnie dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej i dyrektor Szkoły Podstawo-
wej. Pochodził z Buku (Wielkopolska), gdzie na świat przyszedł 19 października 
1934 roku. W 1953 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Sulechowie i trafił do 
pracy w szkole w Czerwieńsku. W 1966 roku pełnił funkcję kierownika plano-
wania Wydziału Oświaty w Zielonej Górze, w 1967 roku pracował w komendzie 
Hufca ZHP w Zielonej Górze. Etat w szkole otrzymał ponownie w 1969 roku. 
W 1975 roku skończył historię na Uniwersytecie adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Przez 18 lat był również radnym Gminnej Rady Narodowej, działał w licz-
nych organizacjach społecznych, a od 1976 roku zajmował znaczące stanowiska  
w strukturach PZPR.

Od 1 września 1989 funkcję dyrektora szkoły pełnił Sławomir Baranowski, który 
pracował w niej od 1982 roku, początkowo jako nauczyciel, następnie od 1986 
roku jako zastępca dyrektora. Nadzorował rozbudowę szkoły, którą ostatecznie 
ukończono w 1989 roku.

Szkoła oferowała swoim podopiecznym szeroki wachlarz zajęć pozalekcyj-
nych, które obejmowały udział w różnorodnych kołach zainteresowań, kołach 
przedmiotowych, sportowych, turystycznych, artystycznych i technicznych oraz 
w organizacjach młodzieżowych. Najwięcej sukcesów przyniosła szkole działalność 
klubów sportowych, w tym Szkolnego klubu Sportowego „Iskra”. Od grudnia 
1962 roku działało prężnie koło Ligi Ochrony Przyrody „Tropiciel”, prowadzone 
przez Henryka Niewiarowskiego88 . W 1980 roku działały cztery koła Ligi Ochrony 
Przyrody zrzeszające łącznie 290 członków. Zgodnie z statutem LOP dążyły m.in. 
do zaznajomienia uczniów w wiedzę o przyrodzie, omawiały związki człowieka 
z przyrodą. Przedstawiały także zasady racjonalnego gospodarowania jej zasobami. 
Przykładowo młodzież w ramach działalności w tych kołach zbierała karmę dla 
zwierząt i ptaków, pielęgnowała uprawy leśne oraz dokonywała zalesiania poprzez 
sadzenie drzew i krzewów89 .

W 1977 roku powołano koło turystyczno-krajoznawcze „Włóczykij”, w ramach 
którego organizowano coroczne obozy wędrowne. Uczniowie odnosili sukcesy 
w Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno-krajoznawczym na szczeblu wojewódzkim 
(1978/79 – II miejsce, 1979/80 – III miejsce, 1980/81 – III miejsce, 1981/82 –  
II miejsce)90. Przy każdej placówce szkolnej działały drużyny Związku Harcerstwa 
Polskiego. 

88 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 8.
89 APZG, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czerwieńsku, sygn. 30.
90 APZG, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czerwieńsku, sygn. 25/3.
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z dniem 1 września 1963 roku powołana została w Czerwieńsku dwuletnia 
Szkoła Przysposobienia Rolniczego. W pierwszym roku jej działalności naukę 
podjęło 39 uczniów. Szkoła miała za zadanie przygotowanie młodzieży do pracy 
produkcyjnej w rolnictwie. W ciągu dwóch lat nauki uczniowie zapoznawali się 
z uprawą roślin, chowem zwierząt, organizacją wsi, mechanizacją rolnictwa, 
ogrodnictwem, odbywali również zajęcia praktyczne (najczęściej w miejscowym 
PGR). W placówce działało koło Związku Młodzieży Wiejskiej, Ligi Obrony kraju, 
PcK . W maju 1966 roku odbyła się w szkole Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rol-
niczej, podczas której PSR zajęła w ogólnej klasyfikacji II miejsce. Od początku 
1968 roku trwał remont budynków szkolnych przy ulicy Małoszkolnej. Gruntownie 
przebudowano wówczas wnętrze, od piwnic aż po strych. Urządzono dwie sale 
wykładowe mogące pomieścić łącznie 60 osób, kuchnię z zapleczem oraz  pracownię 
zajęć praktyczno-technicznych. Od września 1969 roku SPR przemianowano na 
Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Nowa szkoła rok szkolny rozpoczęła w składzie: 
Waldemar Wenclik (dyrektor), Janina łozińska i danuta Paczkowska (nauczyciele 
przedmiotów zawodowych) – pracownicy etatowi oraz katarzyna Szatkowska, 
Zbigniew Muszyński, aniela kobiela, Roman łukaszewski – pracownicy nie-
etatowi. Szkoła posiadała w tamtym czasie dwa oddziały: do klasy I uczęszczało 
39 uczniów, do klasy II – 14 uczniów. kolejne zmiany nastąpiły w 1974 roku, 
kiedy to szkołę przekształcono w Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Od 
1977 roku w ramach ZSMR działało Średnie Studium Zawodowe, które kształciło 
specjalistów w zakresie rolnictwa i operatywności handlowej. Natomiast z dniem 
1 września 1987 roku z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Rolniczych w Zielonej 
Górze została przeniesiona do Czerwieńska Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza.

W Czerwieńsku działało również Państwowe Przedszkole, które w 1959 roku 
dysponowało 35 miejscami dla dzieci. W drugiej połowie lat 60. prowadziło już 
dwa oddziały posiadające łącznie 70 miejsc. Było dobrze utrzymane i wyposażo-
ne, jednak w stosunku do potrzeb mieszkańców zbyt małe. W sierpniu 1971 roku 
rozpoczęto gruntowne prace remontowe. 1 kwietnia 1972 roku oddano do użytku 
zmodernizowany obiekt przedszkolny. kadrę placówki tworzyło wówczas 10 
osób, w tym 4 pedagogów i 6 osób obsługi administracyjnej i technicznej. Obok 
Przedszkola Państwowego działało Przedszkole Zakładowe PGR. W roku szkolnym 
1980/81 utworzono jednooddziałowe przedszkole PkP z liczbą 30 miejsc. W roku 
kolejnym podwyższono stopień organizacyjny, czyniąc placówkę dwuoddziałową91 . 
W roku 1982 oddano do użytku nowy obiekt czterooddziałowego przedszkola przy 
ulicy Granicznej, wyposażonego w sprzęt i pomoce dydaktyczne, z miejscem dla 
120 dzieci. dotychczasowe przedszkole przekształcono na oddziały dla 50 dzieci 
6-letnich. dzięki temu poprawiły się warunki pracy wychowawczo-dydaktycznej 
z najmłodszymi.

91 APZG, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czerwieńsku, sygn. 25/3.
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W roku 1956 LZS został przekształcony w Ludowy klub Sportowy „Piast” 
Czerwieńsk, na którego czele stanął Jerzy krupa. W zarządzie znaleźli się rów-
nież: Roman Winnicki, Marian Radwański, Julian Pielechaty, Henryk Iwanicki, 
Wincenty Sarnowski, Leon Wardyn i in.

dużym wyróżnieniem dla klubu było utworzenie sekcji lekkiej atletyki o zasię-
gu wojewódzkim, której zawodnicy odnosili sukcesy zarówno na arenie lokalnej, 
ogólnopolskiej, jak i podczas zawodów o zasięgu międzynarodowym. Największe 
sukcesy lekkoatletów przypadły na lata 1958-1961. Już w 1958 roku LkS Piast 
zajął I miejsce w mistrzostwach okręgu. dobre wyniki osiągali przedstawiciele 
dyscyplin technicznych, którzy bili rekordy Ziemi Lubuskiej: kazimierz kowalski 
– w pchnięciu kulą, Stanisław dalasiński – w rzucie dyskiem. Sukcesy odnosili 
głównie juniorzy. Józef Szulc zajął I miejsce w biegu na 100 m oraz II na 200 m 
w Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieży Wiejskiej w Plewen (Bułgaria) w 1959 
roku. Za dobre wyniki został powołany do reprezentacji Polski na trójmecz junio-
rów z Czechosłowacją i Rumunią w Opawie. Wartościowe wyniki osiągały także 
panie: Wanda Chmielowska na 100 m – 12,4 s, 200 m – 25,9 (1959 r.); Helena 
Lech – skok wzwyż – 1,96 m (1960 r.). W 1961 roku kazimierz kowalski, pchając 
kulę na odległość 14,07 m, zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów92 .

Od 1961 roku w ramach klubu istniała tylko sekcja piłkarska. W tym czasie 
drużyna awansowała do klasy a. Zespół nie radził sobie jednak w wyższej klasie 
rozgrywek. dodatkowo „Piast” ukarany został odebraniem 6 punktów za nieuregu-
lowanie składek członkowskich i zamiast planowanego awansu do ligi okręgowej 
w 1963 roku nastąpił spadek do klasy B. Ponowny awans piłkarze wywalczyli 
w 1966 roku, a w latach 1973-1975 grali w lidze okręgowej. W kolejnych sezo-
nach drużyna rozgrywała mecze w następujących klasach rozgrywek: 1975-1976 
– klasa a, 1976-1978 – klasa B, 1978-1985 – klasa a, 1985-1988 – liga okręgowa, 
1988-1991 – klasa a.

W roku 1973 z inicjatywy Zdzisława Serafińskiego – instruktora GOk-u w czer-
wieńsku i Czesława Sarnowskiego – zawodnika, utworzono sekcję tenisa stoło-
wego, która z przerwą w latach 1982-1986 istniała do 1988 roku. Wyróżniającymi 
zawodnikami klubu byli bracia Sarnowscy – Jan, krzysztof i Wiesław, a także 
krzysztof Świderek, Jan Loba, Sławomir łysiak, Stefan Szkolmowski, Zdzisław 
Richert, Mariusz dutkowiak, Józef Maciejewski, Piotr Rogowicz, Józef Stranc, 
Jolanta Władykowska. Spośród trenerów wyróżnić należy Józefa Nieśpiałę, Z. Świ-
niarka oraz W. Nowakowskiego. Największymi sukcesami drużynowymi zespołu 
był awans do klasy okręgowej w 1980 i 1985 roku.

W 1985 roku powołano sekcję szachową, działającą do 1996. Ojcem sukcesów 
klubu był Benedykt Michalski, pod kierunkiem którego szachowy talent rozwi-

92 T. Jurek, B. Woltmann, Kultura fizyczna w województwie zielonogórskim, Zielona Góra 1990, 
s. 110-111, 132, 135.
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jali młodzi zawodnicy, m.in.: Monika Nowicka, Olaf, daniel i Marta Michalscy, 
daniel i damian Blandzi.

Niewątpliwie zasłużoną postacią dla czerwieńskiego sportu był Roman Winnic-
ki. Pochodził spod Lwowa, z miejscowości Czajkowice, gdzie na świat przyszedł 
29 stycznia 1920 roku. W 1945 roku, wracając z niemieckiej niewoli, zatrzymał 
się w Czerwieńsku i tu postanowił spędzić resztę swojego życia, które poświęcił 
działalności na rzecz sportu. Był współzałożycielem i wieloletnim prezesem miej-
scowego klubu sportowego „Piast”, wychowawcą wielu pokoleń piłkarzy. Za swoje 
zaangażowanie był wielokrotnie wyróżniany: Złotym krzyżem Zasługi, Medalem 
40-lecia PRL, Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa zielonogórskie-
go”, Srebrną Odznaką PZPN Okręgu Zielonogórskiego. Zmarł w 1985 roku93 . 
W 1998 roku Miejski Stadion Sportowy w Czerwieńsku otrzymał jego imię.

Prezesami klubu w poszczególnych latach byli:
• Jerzy krupa (1956-1962),
• Czesław Pyrka (1962-1963, 1970-1972),
• Roman Winnicki (1964-1970, 1977-1985),
• Zbigniew Muszyński (1972-1976),
• andrzej Trawiński (1985-2001).
2 stycznia 1960 roku z inicjatywy miejscowych działaczy sportowych powstało 

Ognisko krzewienia kultury Fizycznej w Czerwieńsku. Celem organizacji było 
wspieranie i inicjowanie różnorodnych form aktywności sportowej wśród tutejszej 
społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. W 1966 roku 
ognisko liczyło 82 członków. działalność skupiała się przede wszystkim wokół 
sekcji piłki siatkowej, tenisa stołowego, sekcji ogólnorozwojowej, brydżowej oraz 
gimnastyki artystycznej. Oprócz licznych imprez inicjowanych przez Ognisko, jego 
członkowie brali udział w zawodach szczebla powiatowego i wojewódzkiego, tj.: 
biegi narodowe, trójbój lekkoatletyczny, zawody pływackie94 .

Młodzież szkolna aktywnie uczestniczyła w sportowych zajęciach organizo-
wanych w ramach Szkolnego klubu Sportowego „Iskra”. Największe sukcesy 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerwieńsku odnosili pod opieką anieli kobieli, 
nauczycielki i aktywnej działaczki sportowej, wychowawczyni wielu pokoleń 
czerwieńskiego sportu. Szczególnie wyróżniała się drużyna piłkarek ręcznych 
(wicemistrzynie powiatu zielonogórskiego w 1971 r.) oraz lekkoatleci (mistrzo-
stwo powiatu w biegach przełajowych w 1972 i 1973 r.). Warty podkreślenia jest 
również fakt zdobycia mistrzostwa Polski w biegach przełajowych przez Grażynę 
łaskawiec, absolwentkę szkoły w Czerwieńsku, członka kadry narodowej. 

z Czerwieńskiem związana była także zasłużona postać sportowego świata 
– Jadwiga Weiss (1920-1993), lekkoatletka i reprezentantka Polski w piłce siat-

93 J. Gębicki, Czerwieńska galeria..., s. 14.
94 APZG, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku, sygn. 39.



125Czerwieńsk w latach 1957-1989

kowej. W latach (1936-1939) trenowała w Sokole Sambor. W 1945 roku przy-
była na Ziemie Zachodnie i zamieszkała w Czerwieńsku. Swój talent rozwijała 
w poznańskim klubie Lech. W barwach biało-czerwonych zadebiutowała w 1948 
roku w historycznym pierwszym meczu reprezentacji Polski w siatkówce z dru-
żyną Czechosłowacji. dwukrotnie na jej szyi zawisły medale Mistrzostw Europy: 
w 1949 roku brązowy i w 1950 roku srebrny. Była również medalistką Mistrzostw 
Polski w lekkiej atletyce. W 1948 roku zdobyła dwa brązowe medale w rzucie 
oszczepem i pięcioboju.

Zarówno sport wyczynowy, jak i amatorski wymaga odpowiedniej infrastruk-
tury. Wybudowane przez polskich osadników przybyłych do Czerwieńska w 1945 
roku boisko, do początku lat 60. nie było modernizowane. awans miejscowej dru-
żyny piłkarskiej do klasy a wymusił wykonanie prac mających na celu podniesie 
standardu obiektu. W 1961 roku gotowa już była nowa płyta boiska, naprawiono 
parkan otaczający obiekt, oddano do użytku szatnie, odnowiono ławki oraz usy-
pano wał ochronny od strony ul. kwiatowej95 . W 1977 roku Rada Wojewódzka 
LZS w Zielonej Górze zadecydowała o konieczności rozbudowy stadionu. Na czas 
remontu kombinat PGR Czerwieńsk wygospodarował 2 h terenu przy drodze do 
miejscowości Brody, z przeznaczeniem na boiska zastępcze. Prace budowlane 
rozłożyły się na lata 1978-1985. W efekcie sporządzono pomiary geodezyjne, 
usypano wały pod trybuny, rozbudowano szatnie i podłączono do nich wodę96 . ze 
względu na trudności ekonomiczne inwestycję ukończono dopiero w 1994 roku.

W latach 60. realizowano inwestycje mające na celu modernizację miejsco-
wego basenu kąpielowego przy ulicy Zielonogórskiej. W 1961 roku oprócz prac 
remontowych wywiercono i uruchomiono nowe źródło ujęcia wodnego, z dodat-
kowym agregatem pompowniczym. Z czasem z całości kompleksu wydzielono 
część z przeznaczeniem na cele kulturalne i gastronomiczne, gdzie znajdowały się 
kawiarnia oraz sala taneczna, służąca mieszkańcom jako miejsce organizowania 
różnorodnych imprez okolicznościowych.

Od lat 60. funkcjonowała przy Szkole Podstawowej w Czerwieńsku sala gim-
nastyczna o wymiarach 16 x 8 m i w omawianym okresie była jedynym obiektem 
tego typu w gminie. Przy szkole na ulicy Granicznej w latach 70. powstało boisko 
z asfaltową nawierzchnią.

Na terenie obecnej jednostki wojskowej funkcjonował ośrodek szkolenia spor-
towców. Na początku lat 60. swoją bazę treningową miał tu warszawski klub 
„Legia”. W 1960 roku dzięki staraniom klubu ośrodek został doprowadzony do 
stanu używalności. Oddano dużą halę sportową, boiska do gier, otwarty basen, 
kompleks pomieszczeń mieszkalnych i administracyjnych, a całość przekształco-
no w Centralny Ośrodek Sportowy Wojska Polskiego. Przygotowania do sezonu 

95 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk, sygn. 7.
96 T. Kopczyński, 60 lat. Dzieje klubu sportowego Piast Czerwieńsk, Czerwieńsk 2007, s. 126-127.
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w 1962/63 odbywali tu piłkarze, lekkoatleci i koszykarze „Legii”, a w 1963 kola-
rze, dla których zorganizowano obóz przed mistrzostwami Polski97 . W kolejnych 
latach swoją bazę sportową zorganizował tu Wojskowy klub Sportowy „Śląsk” 
Wrocław. W 1976 roku po zdobyciu Pucharu Polski w ośrodku świętowali piłkarze 
klubu. Na tę okoliczność przybył ówczesny szef Ministerstwa Obrony Narodowej 
– Wojciech Jaruzelski98. Pod koniec lat 70. rozpoczęto budowę pływalni krytej. 
W 1979 w hali sportowej odbył się finał ogólnopolskiego turnieju klasyfikacyj-
nego w akrobatyce sportowej o Puchar PZaS oraz halowe mistrzostwa Polski 
seniorów w tenisie, które zgromadziły czołówkę polskich tenisistów z Henrykiem 
drzymalskim i Tadeuszem Nowickim na czele.

4. Kościół i życie religijne
Podkreślić należy, że w latach 1957-1989 także w Czerwieńsku ważną rolę na tle 
ówczesnych zjawisk społecznych odgrywał kościół związany z parafią pw. św. 
Wojciecha Biskupa w Czerwieńsku. W latach 1952-1957 proboszczem parafii 
w Czerwieńsku był Ludwik Mucha. Po nim posługę duszpasterską objął w dniu 19 
czerwca 1957 roku Felicjan Szklany. Natomiast 20 maja 1974 roku proboszczem 
został ksiądz Henryk Nowik99 .

W 1976 roku parafię Czerwieńsk tworzyły następujące miejscowości: Czer-
wieńsk, Laski, łężyca, Nietków, Płoty, Wysokie, Zagórze. Natomiast w 1988 roku 
dodano jeszcze dobrzęcin PGR i Nikorzyn PGR. kościoły filialne znajdowały się 
w 1988 roku w Nietkowie (pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa), łężycy (kaplica, 
która w tym okresie była w budowie), Płotach (kaplica)100 .

Od 1957 roku do 1989 roku do najważniejszych uroczystości, oprócz corocznego 
odpustu (23 kwietnia) i świąt kościelnych, można zaliczyć m.in. Misje Parafialne w 1973 
roku. Ważną rolę w dalszym rozwoju życia religijnego odgrywały również wizytacje 
kanoniczne prowadzone przez biskupów, np. w 1987 roku przez Józefa Michalika, 
oraz 40-godzinne nabożeństwa odbywające się trzy dni przed Środą Popielcową101 . 

97 Dostęp: http://legionisci.com/news/43288_Historia_stadionu_Osrodek_przygotowawczy_w_
Czerwiensku.html [odczyt: 18.06.2014].

98 Dostęp: http://slaskhistoria.w.interia.pl/zlotaeraslaska.htm [odczyt: 18.06.2014].
99 Schematyzm Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: 1995, red. i oprac. A. Tymczyj, Zielona Góra 

1995, s. 744-745; Schematyzm Diecezji Gorzowskiej: rok 1976, materiały zebrał i ułożył do druku 
E. Jagodziński, Gorzów Wlkp. 1976, s. 169; Schematyzm Diecezji Gorzowskiej: rok 1988, materiały 
zaktualizował i ułożył do druku S. Starczyński, Gorzów Wlkp. 1988, s. 221; P. Góralczyk, Z dziejów 
Kościoła w Czerwieńsku, „Czerwieńsk – U Nas” 2007, nr 185, dodatek „Jubileusz Kościoła 1977-
2007”, s. [3 – numeracja dodatku]; D. Koteluk, Relacje między państwem a Kościołem katolickim na 
przykładzie losów ks. Felicjana Szklanego, artykuł w druku w (będącej już w redakcji) następującej 
książce: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu 1970-1980, 
red. E. Wojcieszyk, Poznań 2014. Ksiądz Felicjan Szklany zmarł w dniu 22 czerwca 1979 r.

100 Schematyzm Diecezji Gorzowskiej: rok 1976..., s. 169; Schematyzm Diecezji Gorzowskiej: rok 
1988..., s. 221. PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne.

101 Schematyzm Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: 1995..., s. 745; Schematyzm Diecezji Gorzowskiej: 
rok 1976..., s. 169; Schematyzm Diecezji Gorzowskiej: rok 1988..., s. 221.
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Wyznacznikiem podejmowanej przez poszczególnych proboszczów posługi 
duszpasterskiej były choćby chrzty, pogrzeby i śluby, których stan przedstawiają 
w latach 1969-1998 poniższe wykresy. 

Ilustracje 13-15. Statystyka parafialna – chrzty, pogrzeby, śluby w latach 1969-1998. Źródło: A. Sibilski, 
O czym mówią parafialne księgi, „Czerwieńsk – U Nas” 1999, nr 78, s. 8
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Według daniela koteluka ksiądz F. Szklany: 

[...] próbował podołać swoim obowiązkom, a zarazem starał się zjednać sobie 
życzliwość lokalnych władz okazując zrozumienie dla jej inicjatyw nierzadko 
sprzecznych z dobrem kościoła katolickiego. Z pewnością przemawiała do niego, 
jako świadka II wojny światowej, antywojenna propaganda o antyniemieckim wy-
dźwięku lansowana przez polskie władze. Co ciekawe, podobne zdanie mieli o nim 
niektórzy jego parafianie. dla przykładu można podać, że jeden z mieszkańców 
Czerwieńska wspominał proboszcza jako człowieka niezwykle życzliwego i cierpli-
wego, ponieważ z wyrozumiałością traktował on dzieci nagminnie przeszkadzające 
mu w trakcie nabożeństw [...]102 .

Oprócz sprawowanej posługi duszpasterskiej niektórzy księża angażowali się 
także w działalność polityczną. Przykładem może być osoba ks. Henryka Nowi-
ka. Była to postać związana z zielonogórskimi strukturami Solidarności, m.in. 
poprzez pełnienie funkcji kapelana oraz doradcy Międzyzakładowego komitetu 
Założycielskiego (MkZ) oraz komisji krajowej tego Związku. z jego inicjatywy 
powstał w 1981 roku Uniwersytet Związków Zawodowych NSZZ „Solidarność” 
im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Zielonej Górze, którego ideą było m.in. 
formowanie postaw patriotycznych, integrowanie społeczeństwa wokół wartości 
zgodnych z nauką kościoła i kształcenie intelektualne związkowców. ksiądz No-
wik był inicjatorem powstania kopii sztandaru Zielonogórskiego Regionu NSZZ 
„Solidarność”. W 1981 roku brał udział w rozmowach dotyczących zakończenia 
strajków: w Nietkowie koło Czerwieńska, w Glińsku koło Świebodzina oraz w za-
kładzie Rolnym w Lubogórze. W dwóch pierwszych sprawa dotyczyła konfliktu 
pomiędzy rolnikami indywidualnymi a pracownikami Państwowych Gospodarstw 
Rolnych (PGR). Ich podstawą była po pierwsze chęć zakupu przez rolników 
indywidualnych ziemi należącej do gospodarstw PGR, a po drugie dążenie do 
zwrotu zabranej im w przeszłości ziemi. Sprzeciw dyrekcji i rolników PGR stał 
się motywem konfliktów. Tak jak wspomniano wcześniej, ksiądz uczestniczył 
także w rozmowach pomiędzy strajkującymi a lokalnymi władzami, przyczyniając 
się do zażegnania zaogniającego się gwałtownie konfliktu w Zakładzie Rolnym 
w Lubogórze, który wybuchł po zwolnieniu z pracy Zbigniewa kłosowskiego 
przewodniczącego komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”. doradzał on Le-
chowi Wałęsie podczas jego pobytu w Zielonej Górze (29-31 października 1981), 
że „strajk należy uznać i odwołać”. Strajk został zawieszony 13 listopada 1981 
roku, chociaż nadal obowiązywała gotowość strajkowa. ksiądz był także pomy-
słodawcą budowy pomnika „Matki Polki” (ostatecznie pomnik stanął w 1988 r. 
w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu) oraz krzyża „Podróże Jana Pawła II do 

102 D. Koteluk, Relacje między państwem a Kościołem katolickim...
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Ojczyzny” w parku w Nietkowie i „krzyża Niepodległościowego” w łężycy. Po 
wprowadzeniu stanu wojennego nastała konieczność pomocy rodzinom internowa-
nych. Z inicjatywy księdza powołano ze zdelegalizowanych struktur Solidarności 
Międzyparafialny Zespół Współpracy Charytatywnej w Czerwieńsku, z trzema 
sekcjami: charytatywną, medyczną i prawną103 .

Wspomnieć należy, że w okresie Solidarności oraz stanu wojennego na plebani 
w Czerwieńsku dochodziło do spotkań i działań społecznych czołowych działaczy 
Związku, np. w październiku 1981 roku odbyło się spotkanie ks. Henryka Nowika 
z Lechem Wałęsą104 . 

ksiądz Nowik nie ukrywał swoich opozycyjnych poglądów. Często ujawniał 
je podczas homilii wygłaszanych w trakcie mszy św. czy organizowanych uro-
czystości. Przykładowo w jednym ze swoich kazań (21 lutego 1982 r.) zarzucił 
władzy państwowej, że w systemie laickiego wychowania młodzieży zabrakło 
elementów właściwego kształtowania postaw i uodpornienia na zło. Uważał także, 
iż wychowaniem młodego pokolenia winien zajmować się tylko kościół wraz  
z rodzicami105 .

Tak jedno z działań podjętych przez księdza opisuje wyciąg z protokołu posie-
dzenia Egzekutywy komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Czerwieńsku odbytego 
w dniu 15 października 1982 roku: 

[...] W punkcie czwartym porządku dziennego posiedzenia tow. Jerzy krupa – 
i sekretarz komitetu MG w sposób obszerny zapoznał obecnych na posiedzeniu 
członków Egzekutywy ze sprawą wypożyczenia przez tow. Zbigniewa Muszyńskiego 
aparatury nagłaśniającej dla miejscowego księdza Henryka Nowika. 
Tow. Zbigniew Muszyński aktualnie członek tut. Egzekutywy i Prezes Gminnej 
Spółdzielni „SCh” w Czerwieńsku, do dnia 19 stycznia 82r. pełniący funkcję I-
-sekretarza komitetu Miejsko-Gminnego w Czerwieńsku wypożyczył za wiedzą 
kierownika restauracji/sekretarz POP przy GS „SCh”/ aparaturę nagłaśniającą z Re-

103 J. Gębicki, Tak budowaliśmy nasz nowy..., s. 10; L. Majorczyk, Pół wieku kapłaństwa, „Czerwieńsk 
– U Nas” 2010, nr 210, s. 14; P. Góralczyk, Z dziejów Czerwieńska, „Czerwieńsk – U Nas” 2009, 
nr 202, s. 6; R.W. Łuczkiewicz, Ksiądz Henryk Nowik, doradca i kapelan NSZZ „Solidarność” 
w Zielonej Górze, wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu, [w:] 
Nie zapomnijcie tamtych dni, powstanie NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, cz. 2, red. R.W. 
Łuczkiewicz, Zielona Góra 2006, s. 86-89; H. Nowik, Stan wojenny i konsolidacja środowisk 
NSZZ „Solidarność” w regionie zielonogórskim (ze wspomnień), „Nad Odrą” 2007, nr 3-4, s. 
12-24; H. Nowik, Geneza i historia sztandaru NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego 
w stanie wojennym, „Nad Odrą” 2006, nr 11-12, s. 5-6, P. Zwiernik, NSZZ „Solidarność” w Zielonej 
Górze..., s. 396, 400, 402-404, 414, 419-421. Szerzej o strajku w Nietkowie, Glińsku i Lubogórze 
zob. H. Nowik, Lubogórski strajk na skalę regionu zielonogórskiego, „Nad Odrą” 2007, nr 5-6, s. 
23-28; idem, Regionalny konflikt wiejski, „Nad Odrą” 2006, nr 11-12, s. 7-12; P. Zwiernik, Przeciw 
nomenklaturze, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010, nr 9-10, s. 139-145; idem, Konflikt 
w Lubogórze, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2005, nr 7-8, s. 60-68.

104 P. Zwiernik, Przeciw nomenklaturze..., s. 144; J. Gębicki, Tak budowaliśmy nasz nowy..., s. 10.
105 D. Śmierzchalski-Wachocz, op. cit., s. 416.
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stauracji „Ratuszowa” w Czerwieńsku, dla miejscowej parafii rzymsko-katolickiej, 
na organizacje w dniu 29 sierpnia 1982 r. obrzędów kościelnych.
Obrzędy te w zasadniczym temacie z okazji 800 lecia obrazu jasnogórskiego, fak-
tycznie zaplanowane w terminie oraz w oprawie wizualnej oraz słownej księży, 
kierowane były na podkreślenie rocznicy podpisanych Porozumień w Gdańsku 
i Szczecinie w 1980r. a więc organizowane były na tle politycznym. Znając postawę 
i działania księdza Nowika, nikt do tego nie mógł mieć wątpliwości. 
W pierwszej wersji ks. H. Nowik zamierzał zorganizować rękami społeczeństwa 
6 ołtarzy na różnych budynkach /w tym państwowych – Ośrodek Zdrowia/ miasta 
Czerwieńska oraz pielgrzymkowe przybycia wiernych z okolicznych miejscowości.
O takiej informacji ksiądz powiadomił pisemnie/a nie zwracał się o zezwolenie/ 
Naczelnika Miasta i Gminy na 3 dni przed planowaną datą /26/
Na skutek nie wyrażenia na taką „imprezę” zgody przez Urząd Wojewódzki i przez 
Naczelnika została ona ograniczona do samego obiektu kościoła na którym, na mu-
rze zewnątrz-zostały usytuowane okolicznościowe ołtarze i elementy dekoracyjne. 
Niektóre z tych elementów dekoracyjnych jak i sam krzyż stojący z zewnątrz/nowo 
wymieniono poprzedni krzyż misyjny/ zostały wykorzystane do działań antyrzą-
dowych. Na przykład prezentowano mapę rozbiorów Polski a na krzyżu zamiast 
postaci ukrzyżowanego zawieszono kotwicę, symbol Polski Walczącej. 
Ponadto w przemówieniach księży, których więcej było, podczas tych obrzędów 
używane były słowa i zwroty antyrządowe i pro solidarnościowe [...].
Obecni na posiedzeniu członkowie Egzekutywy komitetu Miejsko-Gminnego PZPR 
w Czerwieńsku większością głosów postanowili uznać przeprowadzoną rozmowę 
z tow. Zbigniewem Muszyńskim jako ostrzegawczą. 
Nie zastosowanie kary partyjnej uzasadniono tym, że jest to pierwsze Jego przewinie-
nie i to jak On oświadcza, dokonane nie świadomie, a w przekonaniu iż nagłośnienie 
służyć będzie wyłącznie dla obrzędów kościelnych, o treści czysto religijnej [...]106 .

Niektóre osoby działające na początku lat 80. XX wieku w zielonogórskich 
strukturach NSZZ „Solidarność” negatywnie odbierały polityczne zaangażowanie 
ks. Nowika. Zarzucano mu chęć narzucania swojego zdania innym działaczom 
Związku, choćby za pośrednictwem adama Niezgody, członka MkZ NSZZ „So-
lidarność” w Zielonej Górze, którego był doradcą107 . 

Wymienieni wyżej kapłani, którzy w latach 1957-1989 sprawowali opiekę 
duszpasterską nad wiernymi w parafii Czerwieńsk, mieli inny charakter kontak-
towania się z parafianami, inny styl kazań. To dzięki nim w trudnym okresie PRL 
rozwijało się życie religijne, społeczne i kulturalne w Czerwieńsku.

106 APZG, Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwieńsku 1972-
1988, sygn. 28. Pisownia tego fragmentu tekstu według oryginału.

107 A.E. Busse, Taborecik. Solidarność Zielonogórska 1980-1983, Brzezia Łąka 2011, s. 107, 109-
110, 112, 115, 123, 125, 215, 246.



5. Wojsko w Czerwieńsku
W latach 60. XX wieku do Czerwieńska został przeniesiony ze Skwierzyny Zielo-
nogórski Pułk Obrony Terytorialnej (nr 2724). Żołnierze tego pułku bardzo często 
wspomagali mieszkańców Czerwieńska w różnych pracach. Przykładowo w 1967 
roku w czynie społecznym poprawili nawierzchnię gruntową drogi na odcinku 
400 m bieżących przy ulicy Składowej108 . 

Oprócz Zielonogórskiego Pułku Obrony Terytorialnej w latach 60. XX wieku 
w Czerwieńsku mieścił się także Wojskowy Ośrodek Szkolenia Służby Inży-
nieryjno-Budowlanej, który od 1968 roku szkolił chorążych dla potrzeb Służby. 
Oprócz tego zadania w ramach służby dla ludowego Wojska Polskiego powołany 
był m.in. do wykonywania w ramach szkoleń prac budowlano-montażowych, 
głównie w zakresie budownictwa wojskowego. Ponadto do jego zadań należało 
przygotowanie specjalistycznych pododdziałów i kadr do wykonywania budow-
nictwa obronnego. Na początku lat 70. XX wieku Służba Inżynieryjno-Budowlana 
została połączona ze Służbą kwaterunkowo-Budowlaną oraz Wojskową Inspekcją 
architektoniczno-Budowlaną Ministerstwa Obrony Narodowej w jedną Służbę 
Zakwaterowania i Budownictwa. W 1974 roku dokonano przeniesienia powyższych 
struktur z Czerwieńska do Giżycka.

W dniu 28 kwietnia 1975 roku przeniesiono także ze Skwierzyny do garni-
zonu Czerwieńsk 128 Pułk artylerii Przeciwlotniczej (nr 1517). W wyniku tej 
zmiany pułk musiał w krótkim czasie przygotować miejsca zakwaterowania dla 
żołnierzy, zbudować park artyleryjsko-samochodowy, wyszkolić dwie baterie 
do ćwiczeń i strzelań na poligonie oraz zbudować podstawowe ośrodki szkole-
niowe. Od lipca 1982 roku nastąpiło przezbrojenie pułku w zestawy rakietowe 
9k33M2 OSa – ak109. Przez cały okres żołnierze pułku przechodzili różnego 
rodzaju ćwiczenia wojskowe na poligonach, m.in. taktyczne i strzeleckie, zdoby-
wając w nich najczęściej dobre i bardzo dobre oceny. Przykładowo w 1985 roku, 
na przełomie września i października pułk został przegrupowany transportem ko-
lejowym na poligon w rejonie aszułuk (były Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich), gdzie odbył rakietowe strzelania bojowe do celów powietrznych. 
Po wykonaniu tego zadania na ocenę bardzo dobrą zaczął pełnić dyżury bojowe  

108 APZG, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk [1950] 1957-1968, sygn. 2.
109 Przeciwlotniczy zestaw rakietowy 9K33M2 OSA-AK był i jest zestawem krótkiego zasięgu, 

pracującym w każdych warunkach meteorologicznych. Wprowadzony został do uzbrojenia Wojska 
Polskiego w 1980 r. Służył do zwalczania celów powietrznych lecących z prędkością do 500 m/s 
na wysokości do 5000 metrów i w odległości do 10 500 metrów. Składał się z rakietowego wozu 
bojowego 9A33BM2, rakiety kierowanej 9M33M2, samochodu obsługi technicznej 9W210BM3, 
stacji kontrolno-pomiarowej 9W242-1, wieży kontrolnej 9W914 oraz osprzętu dodatkowego. 
Szerzej zob. Pancerni. net, leksykon współczesnej broni pancernej i pojazdów opancerzonych, 
Zestawy przeciwlotnicze, 9K33M2 ‚OSA-AK’ [ZSRR] – dostęp: http://www.pancerni.abajt.pl/index.
php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=49 [odczyt: 22.07.2014]; 4. Zielonogórski 
Pułk Przeciwlotniczy, Uzbrojenie, Zestaw 9K33M2–OSA (w kodzie NATO SA-8 GECKO). Dostęp: 
http://www.4zpplot.wp.mil.pl/pl/12.html [odczyt: 22.07.2014].
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w systemie OPk110 . W latach 1975-1989 stanowisko dowódcy pułku sprawowali: 
płk dypl. Henryk Milczewski (1973-1978), ppłk dypl. adam Styszko (1978-1987), 
płk dypl. Józef Gancarz (1987-1991)111 . 

W dniu 13 grudnia 1981 roku o godzinie 3.10 oficer dyżurny przyjął sygnał „... 
Osiągnąć gotowość bojową Zagrożenia Wojennego. W miejscu stałej dyslokacji. 
Nie realizować przedsięwzięć objętych ograniczeniami czasu P...”112 . Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego pułk otrzymał następujące zadania: pozostając w rejo-
nie stałej dyslokacji – ochraniać obiekty koszarowe i osiedla kadry zawodowej, 
działać na rzecz utrzymania ładu, porządku oraz bezpieczeństwa publicznego na 
terenie garnizonu. Ponadto do zadań specjalnych wydzielono 100 żołnierzy na 
sygnał „Szablon” i 20 na sygnał „akcja”. W ramach rozkazu dowódcy Śląskiego 
Okręgu Wojskowego z 11 stycznia 1982 roku pułk wystawił posterunki na głów-
nych drogach wylotowych do Zielonej Góry, Nietkowa i łężycy. Ich celem było 
blokowanie dróg oraz kontrola osób i pojazdów mechanicznych113 . 

W pułku działały także struktury POP i ZSMP. W 1981 roku na funkcję sekreta-
rza komitetu Partyjnego wybrany został Stanisław Niemiec, a na przewodniczącego 
Zarządu Pułkowego ZSMP Waldemar Wojtacha. Natomiast w połowie lat 80. XX 
wieku funkcję sekretarza POP pełnił Waldemar ambrożuk (wybrany w 1986 r.), 
natomiast przewodniczącego ZSMP prawdopodobnie Józef (imię nieczytelne) 
kowalski (wybrany w 1985 r.). Oprócz organizacji politycznych funkcjonowały 
również nieetatowa Straż Pożarna oraz zespół artystyczny114 .

W latach 70. i 80. XX wieku wojsko często czynnie włączało się w życie miasta 
i gminy, m.in. poprzez wykonywanie przez żołnierzy różnych prac społecznych. 
Stacjonujące w Czerwieńsku jednostki wojskowe opiekowały się choćby przed-
szkolami w Czerwieńsku i Nietkowie. Przykładowo w 1979 roku koło Rodzin 
Wojskowych przy jednostce 2724 wykonało następujące prace w Przedszkolu 
w Nietkowie: malowanie pomieszczeń przedszkolnych, naprawa dachu i elewacji 
budynku oraz naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw. Natomiast jednostka 
wojskowa nr 1517 udostępniała Szkole Podstawowej w Czerwieńsku halę sportową 
na zawody i treningi. Ponadto wykonała malowanie pomieszczeń w Przedszkolu 
w Czerwieńsku oraz cyklinowanie parkietów w szkolnej sali gimnastycznej oraz 
świetlicy. W styczniu 1985 roku żołnierze z 128 Pułku uczestniczyli w czynnie 
społecznym na rzecz Szkoły Podstawowej im. Janusza korczaka w Czerwieńsku. 

110 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy, Historia Pułku. Dostęp: http://www.4zpplot.wp.mil.pl/pl/8.
html [odczyt: 3.06.2014]; Sala Tradycji 4. Zielonogórskiego Pułku Lotniczego w Czerwieńsku, 
Księga Historii Jednostki 1517 A, brak sygnatury.

111 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy, Dowództwo, Kadra Kierownicza. Dostęp: http://www.4zpplot.
wp.mil.pl/pl/9.html [odczyt: 03.06.2014]; Sala Tradycji 4. Zielonogórskiego Pułku Lotniczego 
w Czerwieńsku, Księga Historii Jednostki 1517 A, brak sygnatury.

112 Sala Tradycji 4. Zielonogórskiego Pułku Lotniczego w Czerwieńsku, Księga Historii Jednostki 
1517 A, brak sygnatury.

113 Ibidem.
114 Ibidem.
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Przepracowano wówczas 130 roboczogodzin. Rok później żołnierze z jednostki 
wojskowej nr 1517 wykonali m.in. następujące prace na rzecz miasta: remont po-
jazdu samochodowego dla LZS „Piast” Czerwieńsk, remont i malowanie w Szkole 
Podstawowej w Czerwieńsku. Ponadto oddali honorowo 62 litry krwi. W następ-
nym roku pomagali mieszkańcom miasta przy rozbudowie i modernizacji Szkoły 
Podstawowej115 .

W latach 1957-1989 wojsko na trwałe wpisało się w krajobraz najpierw osiedla, 
a później miasta i gminy, choćby poprzez wykonywanie różnych prac społecznych 
na rzecz lokalnej społeczności oraz udział w licznych świętach państwowych 
i lokalnych.

115 APZG, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1975-1988, sygn. 13/2; Sala Tradycji 
4. Zielonogórskiego Pułku Lotniczego w Czerwieńsku, Księga Historii Jednostki 1517 A, brak 
sygnatury.

Ilustracja 16. Plac Bohaterów Stalingradu, 1974 r. (fot. ze zbiorów J. Gębickiego)



Ilustracje 17-18. Ulica Zielonogórska, 1974 r. (fot. ze zbiorów J. Gębickiego)



Rozdział IV

Jacek Gębicki

Czerwieńsk w latach 1990-2013

Ratusz w Czerwieńsku (fot. ze zbiorów J. Gębickiego)





1. Działalność Rady Miejskiej i burmistrza
Chcąc ukazać historię Czerwieńska w latach 1990-2013, należy oprzeć się przede 
wszystkim na materiałach zgromadzonych na łamach gazety lokalnej „Czerwieńsk – 
U Nas”, która jest wydawana od października 1990 roku. Jest ona swego rodzaju kro-
niką funkcjonowania miasta w III Rzeczpospolitej i organem promulgacyjnym Rady 
Miejskiej. W Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku znajdują się także wszystkie 
protokoły i uchwały Rady Miejskiej oraz kompletna dokumentacja najważniejszych 
inwestycji zrealizowanych w gminie na przestrzeni minionego ćwierćwiecza. Bez-
cennym źródłem informacji o kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego na 
terenie Czerwieńska, jak również przebiegu powodzi z 1997 roku, są ustne relacje 
bezpośrednich uczestników tych wydarzeń. do chwili obecnej nie ukazało się żadne 
opracowanie monograficzne dotyczące Czerwieńska, a w zasobach archiwum Pań-
stwowego w Zielonej Górze brak jest najnowszych zespołów akt tej miejscowości.

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory w powo-
jennej Polsce. Przyniosły one prawdziwą transformację ustrojową. Rząd Tadeusza 
Mazowieckiego przeprowadził 
kolejną już w dziejach naszego 
państwa reformę administracji 
terenowej, oddając w jej ręce 
całość kompetencji związa-
nych z planowaniem i zarzą-
dzaniem majątkiem gminnym. 
Gminy otrzymały osobowość 
prawną oraz prawo własności 
mienia komunalnego.

27 maja 1990 roku odbyły 
się pierwsze wybory samo-
rządowe w III Rzeczpospo-
litej. Na terenie Czerwieńska 
przyniosły one zdecydowane 
zwycięstwo komitetowi Oby-
watelskiemu1 . 

Na pierwszym posiedzeniu 
Rady Gminy i Miasta, której 
przewodniczącym został Le-
chosław Lisiecki, wybrano 
burmistrza. Został nim Witold 
Bieżański2 .

1 J. Gębicki, Tak budowaliśmy nasz nowy dom nad Odrą 1945-1998, „Czerwieńsk – U Nas” 1999, 
nr 79, s. 10.

2 Rada w Radę, „Czerwieńsk – U Nas” 1990, nr 1, s. 7.

Ilustracja 1. Pierwszy numer gazety „Czerwieńsk – U Nas”
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Lata 1990-1994 udowodniły, jakże trafne było oddanie samorządom lokal-
nym władzy w terenie. Możliwość prowadzenia niezależnej polityki budże-
towej pozwoliła na rozpoczęcie wielu zadań inwestycyjnych, co w szybkim 
czasie odmieniło dotychczasowe oblicze miasta. do najważniejszych trzeba 
zaliczyć: budowę oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji na ulicy Zielono-
górskiej, budowę kortów tenisowych przy ulicy łężyckiej i stadionu przy uli-
cy kwiatowej, gruntowną przebudowę ratusza, remont ośrodka zdrowia, bu-
dowę drogi i chodników na ulicach Piaskowej i Podgórnej, rozpoczęcie prac 
na terenie przyszłego parku. Wielka w tym zasługa burmistrza Bieżańskiego  
i całej rady3 .

29 grudnia 1992 roku Rada Gminy i Miasta w Czerwieńsku podjęła uchwałę 
o ustanowieniu tytułu „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk”4 . 

W zamyśle autorów uchwały, tytuł miał być darem wdzięczności i pamię-
ci społeczeństwa dla ludzi, którzy mają szczególne osiągnięcia w swojej pracy 
i działalności na rzecz gminy i miasta Czerwieńsk. Z tym wielkim dorobkiem 
zakończyła swą kadencję pierwsza rada samorządowa.

17 czerwca 1994 roku odbyły się kolejne wybory samorządowe. dały one 
odpowiedź na pytanie, czy dotychczasowa polityka rady i burmistrza uzyskała 
społeczne poparcie. Przewodniczącym rady po raz drugi wybrano Lechosława 
Lisieckiego. Witold Bieżański uzyskał wotum zaufania i stanowisko burmistrza 
na drugą kadencję. Przydały się doświadczenia lat ubiegłych. W mieście można 
było rozpocząć kolejne inwestycje: przebudowę ulicy Zielonogórskiej, ogrodzenie 
cmentarza komunalnego, budowę boisk do koszykówki i siatkówki na ulicy Zie-
lonogórskiej, przebudowę ulic Granicznej i Cichej, kanalizację ulicy Spokojnej, 
budowę nowoczesnej centrali telefonicznej na ponad 1000 numerów, adaptację 
byłego hotelu PkP na mieszkania komunalne5 .

Najtragiczniejszym wydarzeniem, które miało miejsce podczas tej kadencji 
rady, była powódź tysiąclecia, która nawiedziła miasto i gminę w 1997 roku. 
Czas powodzi i okres usuwania jej skutków był dla samorządu sprawdzianem 
kompetencji i trafności podejmowanych decyzji. 

Oceną dotychczasowej skuteczności działania rady i burmistrza były III wy-
bory samorządowe, które odbyły się 11 października 1998 roku. Przyniosły one 
zdecydowane zwycięstwo komitetowi Wyborczemu „Wyborcy na rzecz Gminy 
i Miasta Czerwieńsk”, który wprowadził do rady 12 radnych. Przewodniczącym 
Rady Gminy i Miasta został Tadeusz kopczyński, a burmistrzem Czerwieńska 
wybrano Wiesława kwaśniewskiego6 . 

3 J. Gębicki, Tak budowaliśmy..., s. 10.
4 Uchwała nr 106/XXIII/92 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie 

honorowego obywatelstwa.
5 J. Gębicki, Tak budowaliśmy..., s. 10.
6 A. Sibilski, Wybraliśmy radnych, „Czerwieńsk – U Nas” 1998, nr 76, s. 1.
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Ten okres w działalności rady charakteryzował się dużą rozbudową jej struktur. 
Skład osobowy stałych komisji rady został powiększony aż o 12 osób spoza rady. 
Miały one swoim doświadczeniem wspomagać radnych w działalności samorządowej. 
W 7-osobowym Zarządzie Gminy znalazło się również 5 osób, które nie były radnymi7 .

Radni wywodzący się z kW „Wyborcy na rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk” 
utworzyli w ramach rady klub radnych. Posiedzenia klubu poprzedzały każdora-
zowo posiedzenia stałych komisji rady i sesje. Faktycznie to właśnie podczas tych 
posiedzeń wypracowywano najważniejsze decyzje, które później prezentowano na 
posiedzeniach poszczególnych komisji stałych rady i samych sesjach. Przewod-
niczącym klubu radnych był Tadeusz kopczyński8 .

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Tadeusz kopczyński wielką wagę przy-
kładał do dokumentowania historii miasta od 1945 roku. To z jego inicjatywy 
przygotowano okolicznościowe wystawy pn. „Tak budowaliśmy nasz nowy dom 
nad Odrą 1945-1998”, którą otwarto 27 lutego 1999 roku oraz „Wolni – suwerenni 
– samorządni” przygotowaną na 10-lecie działalności samorządu terytorialnego. 
Otwarto ją 11 listopada 2000.

Radni tej kadencji znowelizowali uchwałę dotyczącą nadawania tytułu „Hono-
rowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk” i uzupełnili ją o zapisy dające moż-
liwość przyznania honorowego obywatelstwa cudzoziemcom oraz w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach osobom już nieżyjącym9 . 

Poważnym zadaniem, którego podjęła się Rada Miejska, było opracowa-
nie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Czerwieńsk na lata 
2002-2010. dokument ten został opracowany samodzielnie – siłami radnych, 
burmistrza, pracowników urzędu gminy, dyrektorów szkół i innych gminnych  
instytucji.

Również ta kadencja rady obfitowała w działania inwestycyjne na terenie Czer-
wieńska. do najważniejszych należy zaliczyć: wymianę i modernizację oświetlenia 
ulicznego, budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlach domków jednorodzinnych, 
rozbudowę centrali telefonicznej, ułożenie nowego dywanika asfaltowego na ulicy 

7 Opracowanie własne na podstawie Uchwały nr 2/I/98 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 6 
listopada 1998 r. w sprawie składu osobowego stałych komisji problemowych Rady Gminy i Miasta 
Czerwieńsk oraz Uchwały nr 5/I/98 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 6 listopada 1998 r. 
w sprawie ustalenia składu Zarządu Gminy Czerwieńsk.

8 Opracowanie własne.
9 Zgodnie z zapisem tej uchwały, honorowe obywatelstwo podlega zaopiniowaniu przez Kapitułę, 

którą tworzą: przewodniczący Rady Miejskiej – jako przewodniczący, burmistrz Gminy i Miasta 
– zastępca przewodniczącego, przewodniczący stałych komisji Rady, osoby z grona ostatnio 
uhonorowanych tytułem „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk”. Osobie uznanej za 
honorowego obywatela przysługują następujące przywileje: jego imieniem mogą nazywać się 
instytucje i ulice na terenie gminy i miasta, jest zapraszany na uroczystości okolicznościowe, 
na pogrzebie uhonorowanego uczestniczy delegacja Rady Miejskiej, upamiętnienie zmarłego 
następuje poprzez umieszczenie jego nazwiska na tablicy pamiątkowej cmentarza komunalnego 
w Czerwieńsku. Uchwała nr 119/XV/2000 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 kwietnia 2000 r. 
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Czerwieńsk.
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Zielonogórskiej, budowę chodnika wzdłuż ulicy Składowej, rozpoczęcie budowy 
hali sportowej „Lubuszanka”.

Podczas tej kadencji samorządu doszło do zmiany na stanowisku burmistrza 
Czerwieńska. Po rezygnacji złożonej przez Wiesława kwaśniewskiego, Rada 
Miejska powierzyła obowiązki burmistrza Piotrowi Iwanusowi. Zmieniony został 
również skład zarządu gminy10 .

W wyniku wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 27 październi-
ka 2002 roku wybrano radnych Rady Miejskiej IV kadencji. Wybory poprzedziły 
zmiany w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 15 lutego 2002 roku. Najważ-
niejsze dotyczyły ilości radnych, których liczbę zmniejszono z 20 do 15 oraz 
wprowadzenia wyborów bezpośrednich na wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast. Wybory przyniosły zasadnicze zmiany w składzie rady. Największe poparcie 
uzyskał koalicyjny komitet Wyborczy SLd-UP, który wprowadził do rady 6 rad-
nych. dotychczas dzierżący władzę w gminie przedstawiciele kW „Wyborcy na 
rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk” – 5 radnych. Przewodniczącym Rady Miejskiej 
został Leszek Jędras, a zastępcą Janusz Sarnowski11 . 

Po raz pierwszy odbyły się też wyborów bezpośrednich burmistrza Czerwieńska. 
Wśród 5 kandydatów ubiegających się o ten urząd, największe poparcie uzyskał 
Piotr Iwanus, który w II turze wyborów pokonał Sławomira Baranowskiego.

Jak wynika z danych statystycznych, rada w tej kadencji odbyła 30 sesji plenar-
nych, podczas których przyjęto do realizacji aż 233 uchwały, z czego najwięcej, 
bo 72, przypadło na rok 2003. do najważniejszych zadań, jakimi zajmowała się 
Rada Miejska w latach 2002-2006, należy zaliczyć: czterokrotne przyjęcie budżetu 
gminy (na każdy rok kalendarzowy), ustanowienie wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowiących 
własność gminy, powołanie na wniosek burmistrza sekretarza gminy (16 grudnia 
2002), przyjęcie Statutu Gminy Czerwieńsk (28 kwietnia 2003), powołanie skarb-
nika gminy i nowej jednostki budżetowej pod nazwą hala sportowa „Lubuszan-
ka”12. Wśród zadań inwestycyjnych do najważniejszych należy zaliczyć: oddanie 
do użytku hali sportowej „Lubuszanka”, budowę Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Czerwieńsku, otwarcie Izby dziejów Gminy Czerwieńsk.

12 listopada 2006 roku odbyły się wybory do rady V kadencji i drugie wybory 
bezpośrednie burmistrza. kandydaci na radnych skupili się w komitetach wy-
borczych, które nie deklarowały jakiejś określonej orientacji politycznej, tylko 
skupiały się wokół lokalnych działaczy samorządowych. Była to konsekwencja 
polityki prowadzonej przez radnych poprzedniej kadencji, którzy odłożyli swoje 
partyjne legitymacje na rzecz wspólnego kreowania kierunków rozwojowych 
gminy – ponad partyjnymi układami. Wielka w tym zasługa Leszka Jędrasa, który 

10 Ibidem.
11 Opracowanie własne autora na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
12 A. Sibilski, Co pokazuje raport?, „Czerwieńsk – U Nas” 2006, nr 171, s. 4-5.
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potrafił zjednać radnych i nakłonić ich do współdziałania w imię wspólnego dobra. 
Ta postawa sprawiła, że Leszek Jędras ponownie został przewodniczącym Rady 
Miejskiej. Jego zastępcą wybrano Henryka Góralczyka13 . 

Wybory burmistrza zakończyły się kolejnym sukcesem Piotra Iwanusa, który 
już w i turze pokonał zdecydowanie trzech pozostałych konkurentów.

Najważniejszym zadaniem, jakie stanęło przed radą V kadencji, było przepro-
wadzenie wielkiego planu uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji 
Czerwieńsk. Było to z całą pewnością jedno z najważniejszych przedsięwzięć w hi-
storii gminy i zarazem najbardziej kosztowne. dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
burmistrza i odpowiedzialnej postawie radnych uzyskano duże wsparcie w postaci 
funduszy unijnych, które pozwoliły na sfinansowanie tego przedsięwzięcia.

Znakomicie rozwijała się współpraca międzynarodowa, którą udało się przenieść 
ze szczebla gminy na bezpośrednie kontakty różnych środowisk – sportowców, 
strażaków, sołectw, szkół czy stowarzyszeń. Co ważne – to fakt, że te środowiska 
nauczyły się korzystać również ze wsparcia finansowego z programów europejskich.

W tej kadencji rada przyjęła kolejny ważny dokument, jakim była Strategia 
Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2010-2018.

do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych na terenie Czerwień-
ska należy zaliczyć: modernizację oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku i budowę 
Centrum Sportowo-Rekreacyjnego im. Romana Winnickiego przy ulicy kwiatowej14 .

21 listopada 2010 roku odbyły się kolejne wybory samorządowe. Pozwoliły 
one wybrać radnych VI kadencji i burmistrza Czerwieńska. Przyniosły ponownie 
zwycięstwo kWW „Wyborcy na rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk”, który wpro-
wadził do rady 9 radnych. Po raz trzeci przewodniczącym Rady Miejskiej został 
Leszek Jędras, stając się przy tym najdłużej urzędującym przewodniczącym rady 
w historii czerwieńskiego samorządu. Zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej 
już po raz drugi wybrano Henryka Góralczyka. 

Wybory burmistrza zakończyły się zwycięstwem Piotra Iwanusa, który już 
w i turze uzyskał poparcie 66,43% wyborców15 .

Lata 2010-2013 to dla Rady Miejskiej czas mierzenia się z trudnościami wyni-
kającymi z realizacji budżetu gminy. Ustawa o finansach publicznych nie pozwala 
na nadmierne zadłużanie gminy, które nie możne przekroczyć 15% jej dochodów 
własnych. To zmusza samorząd do takiego planowania wydatków, na jakie pozwalają 
jego dochody . W trwającej właśnie kadencji, środki po stronie dochodów przeznacza-
ne były głównie na pokrycie kosztów poprawy bezpieczeństwa, utrzymanie oświaty, 
kultury, sportu, a także spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na poczet 
wkładu własnego do zrealizowanych wcześniej inwestycji – współfinansowanych 

13 Opracowanie własne.
14 Opracowanie własne.
15 Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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z europejskich programów pomocowych. To sprawiło, że zmniejszyły się środki, 
które rada przeznaczała w kolejnych budżetach na nowe zadania inwestycyjne.

Najtrudniej przebiegała realizacja budżetu gminy w 2012 roku. Budżet okazał 
się budżetem deficytowym, ponieważ nie udało się osiągnąć założonego w nim 
planu dochodów. Złożyły się na to głównie dwie przyczyny. Po pierwsze, nie 
zrealizowano dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Po drugie, znacznie 
zmniejszone zostały środki przekazywane przez ministerstwo finansów z tytułu 
udziału w dochodach PiT . W konsekwencji doprowadziło to do konieczności za-
ciągnięcia kredytu komercyjnego na pokrycie powstałego deficytu w kwocie 1,8 
mln złotych. Gmina otrzymała rok karencji na spłatę tych zobowiązań i rozpocznie 
spłatę kredytu w 2014 roku. Spłata potrwa kolejnych pięć lat16 .

Rozbieżności w prowadzeniu dalszej polityki finansowej gminy oraz zarzut zbyt 
dużego jej zadłużenia przez burmistrza Czerwieńska spowodowały, że 8 radnych 
utworzyło klub Radnych Rady Miejskiej w Czerwieńsku. 27 grudnia 2012 roku 
złożyli oni na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej niezbędne dokumenty po-
twierdzające formalne utworzenie klubu. Przewodniczącym klubu został radny 
krzysztof Smorąg, zastępcą radna Ewa Wójtowicz. klub przyjął nazwę – klub 
Radnych Niezależnych17 .

Ważnym momentem w działalności rady było przyjęcie w dniu 27 lutego 2013 
roku uchwały o ustanowieniu flagi Gminy Czerwieńsk, która stała się nowym 
symbolem wspólnoty samorządowej18. Inicjatorem i autorem projektu flagi był 
Jacek Gębicki, który przygotował również uzasadnienie uchwały. 

W źródłach historycznych nie zachowały się informacje, jakoby Czerwieńsk 
w przeszłości posiadał własną flagę. Przy jej projektowaniu przyjęto zatem reguły 
obowiązujące w heraldyce i weksylologii, że o kolorystyce flagi Czerwieńska po-
winna decydować barwa jego herbu. Stąd na fladze dwa kolory: czerwony i biały. 
Układ flagi nawiązuje do herbu rodowego rodziny von Rothenburg – dawnych 
właścicieli i założycieli Czerwieńska. Ich tarcza herbowa jest umieszczona na 
oficjalnym herbie Czerwieńska, pomiędzy wieżami murów obronnych. Herb rodu 
von Rothenburg składał się z rozdzielnych pól, z prawej czerwony lew w koronie na 
srebrnym polu, lewe pole podzielone pięć razy srebrnymi i czerwonymi – ukośnymi 
pasami. To właśnie lewe pole tarczy herbowej rodziny von Rothenburg posłużyło 
autorowi projektu za wzór do opracowania flagi Czerwieńska.

do końca grudnia 2013 roku zrealizowano w Czerwieńsku następujące inwe-
stycje: naprawiono drogi na osiedlu przy ulicy akacjowej i drogę dojazdową do 
przedszkola przy ulicy kwiatowej, oddano do użytku Gminną Sieć dostępową 

16 Opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od pracowników Urzędu Gminy i Miasta 
w Czerwieńsku.

17 J. Gębicki, Zdarzyło się w grudniu, „Czerwieńsk – U Nas” 2013, nr 246, s. 2.
18 Uchwała nr XIX/208/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 

ustanowienia flagi Gminy Czerwieńsk.
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do internetu szerokopasmowego wybudowaną w ramach realizacji projektu pn. 
„Internet dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk – przeciwdziałanie wyklucze-
niu cyfrowemu”, przeprowadzono termomodernizację obiektów edukacyjnych 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla obiektu Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Janusza korczaka w Czerwieńsku.

2. Sylwetki burmistrzów Czerwieńska

Witold Bieżański
Ur. 26 sierpnia1945 roku – burmistrz Czerwieńska w latach 1990-1998.

Kariera zawodowa 
Był mieszkańcem Czerwieńska od 1951 roku i tu uczęszczał do szkoły podsta-
wowej. Po ukończeniu Technikum Elektrycznego w Zielonej Górze podjął studia 
na Politechnice Szczecińskiej, na Wydziale Elektrycznym. Politechnikę ukończył 
w 1970 roku, uzyskawszy tytuł mgr. inż. elektryka.

Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym 
Metrologii Elektrycznej „Mera-Lumel” jako konstruktor – specjalista technolo-
gicznych urządzeń pomiarowych. 
Później jako starszy asystent 
naukowo badawczy, a od 1980 
roku w Zakładzie Budowy Urzą-
dzeń Technologicznych „Unitra” 
jako najpierw główny konstruk-
tor, a potem główny specjalista 
ds. technicznego przygotowania 
produkcji. Od 1984 roku, aż do 
wyboru na burmistrza Czerwień-
ska był głównym konstruktorem 
w Zakładzie Serwisu Techniczne-
go „Interatominstrument” w zie-
lonej Górze19 .

Przez wiele lat zajmował funk-
cje kierownicze i doskonale or-
ganizował system pracy. Posiadał 
bogatą wiedzę z zakresu konstruk-
cji urządzeń technologicznych, 
elektrycznych, elektronicznych 

19 A. Sibilski, Nienawidzę rutyny, „Czerwieńsk – U Nas” 1998, nr 72, s. 6.

Ilustracja 2. Witold Bieżański (fot. z arch. „Czerwieńsk 
– U Nas”)
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i mechanicznych. W 1983 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki został 
nagrodzony nagrodą techniczną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT. W 1986 roku – Brązowym krzyżem Zasługi.

kariera samorządowa
• Przewodniczący komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Czerwieńsk w latach 

1989-1991.
• Burmistrz Czerwieńska w latach 1990-1998.

Witold Bieżański był prekursorem wprowadzania w życie ustawy samorządowej 
z 8 marca 1990 roku i inicjatorem wielu projektów inwestycyjnych, które w sposób 
istotny zmieniły oblicze Czerwieńska i całej gminy. dla wielu mieszkańców był 
postacią kontrowersyjną, różnie ocenianą przez różne środowiska gminne. 

Bardzo pracowity, wytrwały i konsekwentny w działaniu. dobry i wymagają-
cy gospodarz. Nie wahał się podejmować najbardziej kontrowersyjnych decyzji 
i jednocześnie brać całkowitej odpowiedzialności za ich trafność. Był przekonany 
o słuszności swoich racji i wrażliwy na wszelkie słowa krytyki. Cechowały go 
nieskazitelna postawa moralna i uczciwość.

Miał wizję Czerwieńska jako ośrodka sportowo-rekreacyjnego i w niej 
upatrywał szans na jego dalszy rozwój. Uważał, że niezbędne jest stworzenie 
perspektywicznej koncepcji rozwoju miasta i gminy, a nie tylko bieżąca na-
prawa istniejącego stanu rzeczy. Był też przekonany, że budowa infrastruk-
tury miejskiej zgodnej z zasadami ekologii jest nie tylko potrzebą, ale wielką 
szansą dla całej gminy20 . W tej wizji zawarł całą późniejszą politykę rozwoju 
Czerwieńska i gminy, która była konsekwentnie wcielana w życie przez jego  
obu następców. 

Pełniąc przez dwie kolejne kadencje obowiązki burmistrza Czerwieńska, do-
prowadził do prawdziwego boomu inwestycyjnego w gminie. do najważniejszych, 
zrealizowanych wówczas przedsięwzięć należy zaliczyć: zwodociągowanie 8 miej-
scowości (Sudołu, Leśniowa Wielkiego, Leśniowa Małego, Lasek, Nietkowa, 
Nietkowic, Będowa i Bródek), wybudowanie oczyszczalni ścieków w Czerwień-
sku – wówczas jednej z najnowocześniejszych w Polsce i kolektora ściekowego, 
przebudowę i modernizację ulicy Zielonogórskiej, skanalizowanie ulic: kwiatowej, 
Spokojnej, Strzeleckiej oraz podłączenie do kanalizacji osiedla bloków przy ulicy 
Granicznej. kapitalnym remontom poddane zostały obiekty komunalne: ratusz, 
ośrodek zdrowia i dom kultury. Osobnym rozdziałem były inwestycje dotyczące 
infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej. Powstały korty tenisowe, boiska do 
koszykówki przy ulicy Zielonogórskiej i na terenie szkoły podstawowej, park 
miejski – o powstanie którego burmistrz Bieżański zabiegał szczególnie wytrwale. 
Najważniejszą inwestycją w tej grupie była budowa stadionu przy ul. kwiatowej 

20 Idem, Samorząd czuje się odpowiedzialny, „Czerwieńsk – U Nas” 1994, nr 26, s. 4.
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wraz z nowym zapleczem socjalnym. Poszerzony został również czerwieński 
cmentarz, przed którym postawiono ozdobną bramę21 .

Szczególne zasługi miał burmistrz Bieżański w dziedzinie współpracy zagra-
nicznej. Zapoczątkował partnerską współpracę Czerwieńska ze stowarzyszeniem 
miast noszących nazwę Rot(h)enburg. Podczas jego kadencji, konwent burmistrzów 
powierzył Czerwieńskowi organizację w 1997 roku XIV Spartakiady Miast Part-
nerskich – najważniejszej imprezy Rot(h)enburczyków. Spartakiada zakończyła 
się pełnym sukcesem organizacyjnym i sportowym. Jej uczestniczy wydawali 
organizatorom wyłącznie pozytywne oceny, dziękując za wzorową organizację 
zawodów, piękne medale i dyplomy, a przede wszystkim za profesjonalizm w pro-
wadzeniu wszystkich konkurencji sportowych.

W 1993 roku Witold Bieżański kandydował w wyborach do Sejmu RP dru-
giej kadencji z listy komisji krajowej NSZZ „Solidarność”. Uzyskał poparcie 
460 wyborców, co jednak okazało się niewystarczające, aby otrzymać mandat  
posła22 .

Był przewodniczącym Gminnego komitetu Przeciwpowodziowego w czasie 
„powodzi tysiąclecia”, która nawiedziła gminę w 1997 roku. Wody Odry zalały 
wówczas ¼ powierzchni gminy. Czas powodzi i okres usuwania jej skutków, 
był dla niego najważniejszym w życiu sprawdzianem z umiejętności kierowania 
i zarządzania gminą. 

Za szczególne zasługi dla rozwoju miasta i gminy Czerwieńsk, w darze wdzięcz-
ności i pamięci za wszystkie dokonania, kapituła przyznała Witoldowi Bieżań-
skiemu tytuł „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Czerwieńsk”. 11 listopada 
2001 roku, podczas ceremonii wręczania tytułów, pani Bożena Bieżańska odebrała 
pamiątkowy medal w imieniu męża, gdyż ten był już wtedy bardzo chory i nie 
mógł tego zrobić osobiście. Odczytała również list, który na tę okoliczność napisał 
Witold Bieżański. Przeczytamy w nim m.in.: 

[...] Przyjmuję dziś ten tytuł z satysfakcją, ponieważ w jakiś symboliczny sposób jest 
on nie tylko nagrodą za dokonania, ale również zadośćuczynieniem za te krzywdy 
i pomówienia, jakich nie szczędzono mi przed trzema laty. Wtedy jedyną obroną 
przeciw nieprawdzie było moje przekonanie o słuszności zamiarów i uczciwość 
poczynań. To ważne, że czas pomógł zweryfikować dawne oceny, a dzisiejszy 
wieczór zamknąć ten rozdział. 
dziś z podniesionym czołem i dumą patrzę na dokonania tamtych ośmiu lat budowy 
nowej samorządowej rzeczywistości. Z wdzięcznością wspominam wszystkich 
ówczesnych współpracowników – oddanych naszej gminie radnych, ambitnych 
i odpowiedzialnych pracowników urzędu i podległych mu placówek.

21 A. Sibilski, Po pierwsze – inwestycje, „Czerwieńsk – U Nas” 2000, nr 100, s. 5.
22 Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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Równie serdeczną myślą ogarniam moich przyjaciół, z którymi budowałem odro-
dzony samorząd III Rzeczypospolitej – z komitetu Obywatelskiego, Solidarności, 
kościoła – a także tych, którzy po prostu byli blisko. dziękuję Wam wszystkim. 
Szanowni Państwo, przyjmując z wdzięcznością nadany mi tytuł, życzę wszystkim 
odpowiedzialnym za las naszego miasta i gminy wytrwałości i sukcesów w budo-
waniu naszej lokalnej „Małej Ojczyzny”. Niech każdy z Was napisze najlepiej jak 
umie swoją własną stronę czerwieńskiej historii.
dziękuję raz jeszcze. Witold Bieżański [...]23 .

Zmarł 21 listopada 2001 roku. Miał 56 lat.

Wiesław Kwaśniewski
Ur. 13 lipca 1957 roku w Nakle nad Notecią – burmistrz Czerwieńska w latach 
1998-2002.

Kariera zawodowa 
W 1977 roku ukończył Zespół Szkół Rolniczych w Samostrzelu jako technik 
hodowca zwierząt inwentarskich. Po rocznej pracy w Gminnej Spółdzielni Samo-
pomoc Chłopska w Sadkach, podjął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 
Obrony Przeciwlotniczej w koszalinie, którą ukończył jako prymus. W 1985 roku 
otrzymał rozkaz podjęcia służby wojskowej w 128 paplot w Czerwieńsku (obecny 
4 ZPPL). 

Obowiązki służbowe wykonywał na rożnych stanowiskach. W latach 1987-1990, 
po zdaniu egzaminów w akademii Sztabu Generalnego, w drodze wyróżnienia 
został skierowany na studia do Wojskowej akademii Obrony Przeciwlotniczej 
Wojsk Lądowych w kijowie (wówczas ZSRR). Po powrocie do Czerwieńska, przez 
6 kolejnych lat, zajmował stanowisko Szefa Sztabu Pułku w tutejszej Jednostce 
Wojskowej. Swoje kompetencje podwyższał na Politechnice Wrocławskiej, gdzie 
ukończył studia podyplomowe na kierunku informatyka i zarządzanie.

karierę wojskową zakończył w 1996 roku w stopniu ppłk. dyplomowanego 
rezerwy jako szef sztabu pułku. 

W latach 1996-1998 kierował Rejonowym Zespołem Ochrony Bankowej agen-
cji Ochrony „aGEMa” w Zielonej Górze.

kariera samorządowa 
• Burmistrz Czerwieńska w latach 1998-2002.
• Radny III, V i VI kadencji.

Wiesław kwaśniewski podjął decyzję o kandydowaniu do Rady Gminy i Mia-
sta w Czerwieńsku w styczniu 1998 roku. Po zawiązaniu komitetu Wyborczego 

23 W. Bieżański, „Czerwieńsk – U Nas” 2001, nr 112, s. 2.
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„Wyborcy na rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk” czynnie uczestniczył w pracach 
nad przygotowaniem jego programu wyborczego. Program ten był wspólnym dzie-
łem kandydatów tego komitetu, którzy reprezentowali mieszkańców wszystkich 
sołectw i miasta. W wyborach samorządowych, które odbyły się 11 października 
1998 roku, właśnie ten komitet uzyskał największe poparcie mieszkańców gminy 
i wprowadził do rady aż 12 radnych. konsekwencją wygranych wyborów przez 
„Wyborców na rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk” było objęcie przez jej przedsta-
wicieli najważniejszych stanowisk w radzie, w tym przewodniczącego i pierwszego 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy i Miasta Czerwieńsk. komitet rekomendował 
Wiesława kwaśniewskiego na stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Czerwieńsk 
i w dniu 6 listopada 1998 roku rada większością głosów dokonała wyboru24 .

Przez okres swojej działalności na stanowisku burmistrza Wiesław kwaśniewski 
zyskał opinię dobrego organizatora i gospodarza. W pamięci mieszkańców gminy 
pozostał człowiekiem, który nikogo nie lekceważył i każdemu poświęcał czas. Ze 
zrozumieniem wsłuchiwał się w problemy mieszkańców i potrafił znaleźć dla nich 
czas nawet poza wyznaczonymi godzinami przyjęć. 

Rozpoczął współpracę z Gminą drebkau (Niemcy), podpisując 23 września 
2000 roku umowę o partnerskiej współpracy podczas I Forum Prasy Lokalnej 
Miasta Partnerskich, które odbyło się w Czerwieńsku25 .

Na szczególne podkreśle-
nie zasługuje szereg inwestycji 
i remontów, które zainicjowa-
no i przeprowadzono w gminie 
podczas jego kadencji. do naj-
ważniejszych należy zaliczyć: 
wymianę i modernizację oświe-
tlenia ulicznego w gminie (za tę 
inwestycję Czerwieńsk otrzymał 
II nagrodę w konkursie na naj-
lepszą samorządową inwestycję 
oświetleniową w VII Między-
narodowych Targach Sprzętu 
Oświetleniowego i Osprzętu 
Elektrycznego – Światło 2000, 
które odbywały się w Warsza-
wie; organizatorem konkursu 
był Związek Pracodawców War-
szawy i Mazowsza, Narodowa 

24 A. Sibilski, Nie kieruje się prywatą, „Czerwieńsk – U Nas” 1999, nr 79, s. 4.
25 J. Gębicki, Partnerska współpraca, „Czerwieńsk – U Nas” 1998, nr 70, s. 9.

Ilustracja 3. Wiesław Kwaśniewski (fot. z arch. „Czerwieńsk 
– U Nas”)
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agencja Poszanowania Energii S.a. i redakcja tygodnika „Wspólnota”)26, budowę 
kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Czerwieńsku, budo-
wę wodociągów w Nietkowicach, Będowie, Bródkach i dobrzęcinie, rozbudowę 
centrali telefonicznej w Czerwieńsku oraz ułożenie nowego dywanika asfaltowego 
na ulicy Zielonogórskiej w Czerwieńsku27 .

24 lutego 2002 roku Wiesław kwaśniewski złożył na ręce przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Czerwieńsku Tadeusza kopczyńskiego oświadczenie następującej 
treści: „Niniejszym składam rezygnację z funkcji Burmistrza Gminy Czerwieńsk. 
Proszę o przedłożenie mojej rezygnacji na najbliższej Sesji Rady Miejskiej w czer-
wieńsku w dniu 26 lutego 2002 roku. Z poważaniem W. kwaśniewski”. Rada 
przyjęła rezygnację burmistrza28 i całego Zarządu Gminy Czerwieńsk29 .

decyzja burmistrza Wiesława kwaśniewskiego o rezygnacji ze stanowiska 
była konsekwencją fatalnego w skutkach wybryku, jakiego dopuścił się na ulicach 
Szczecina w połowie lutego 2002 roku. dwukrotnie doprowadził wówczas do 
kolizji drogowych30 .

Rezygnacja z funkcji burmistrza nie zakończyła kariery samorządowej Wie-
sława kwaśniewskiego. Po upływie III kadencji samorządu gminnego stanął na 
czele kWW „Wspólnota Gminna” Czerwieńsk i postanowił ubiegać się powtór-
nie o mandat burmistrza, tym razem w wyborach, które po raz pierwszy miały 
charakter wyborów bezpośrednich. Uzyskał w nich 873 głosy, co dało mu trzeci 
wynik, okazało się jednak niewystarczające do uzyskania mandatu. Wkrótce po 
tym zaangażował się w działalność samorządu miejskiego i w 2003 roku został 
członkiem Samorządu Mieszkańców Miasta Czerwieńsk. Od samego początku 
bardzo aktywnie włączył się w jego prace, pełniąc m.in. funkcję sekretarza. Był 
inicjatorem Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego SMM Czerwieńsk. 
Organizował te turnieje i pełnił funkcję sędziego głównego przez wszystkie edycje 
od 2004 do 2013 roku.

W wyborach samorządowych, które odbyły się 12 listopada 2006 roku, ubiegał 
się o mandat radnego i burmistrza z ramienia kWW „Wspólnota Gminna” Czer-
wieńsk. Został radnym, w wyborach burmistrza ponownie uzyskał trzeci wynik 
wyborczy. Podczas tej kadencji rady pełnił funkcję przewodniczącego komisji 
Budżetu i Finansów oraz członka komisji Rewizyjnej.

Po upływie kolejnej kadencji rady, 21 listopada 2010 roku, po raz trzeci wy-
startował w wyborach samorządowych, tym razem reprezentując kWW Wyborcy 

26 Idem, Światło nad gminą, „Czerwieńsk – U Nas” 2000, nr 99, s. 12.
27 M. Trusewicz, Oświadczenie Klubu Radnych Wyborcy na rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk, 

„Czerwieńsk – U Nas” 2002, nr 116, s. 3.
28 Uchwała nr 224/XXVII/2002 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie 

przyjęcia rezygnacji Burmistrza Czerwieńska.
29 Uchwała nr 233/XXVIII/2002 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie 

przyjęcia rezygnacji Zarządu Gminy Czerwieńsk.
30 A. Sibilski, Burza na ratuszu, „Czerwieńsk – U Nas” 2002, nr 116, s. 2.
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Na Rzecz Gminy i Miasta Czerwieńsk. Ponownie uzyskał poparcie wyborców 
i został radnym. W Radzie Miejskiej VI kadencji pełnił funkcję przewodniczące-
go komisji Budżetu i Finansów oraz członka komisji Infrastruktury Społecznej 
i Porządku Publicznego.

W Samorządzie Mieszkańców i Radzie Miejskiej działał do ostatnich chwil 
swojego życia. Zmarł 23 stycznia 2014 roku. Miał 56 lat.

Piotr Iwanus
Ur. 1 lipca 1958 roku w Wysocko Wyżne – burmistrz Czerwieńska od 2002 roku.

Kariera zawodowa 
Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Zielonej Górze w 1977 roku pracował 
w Miejskim Zespole Ekonomiczno-administracyjnym Szkół i Przedszkoli w zie-
lonej Górze na stanowisku kierownika grupy remontowo-budowlanej. Od 1986 do 
1994 roku pełnił funkcję dyrektora tego Zespołu. Po jego rozwiązaniu w 1994 roku 
podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze, na stanowisku zastępcy 
dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych. 

Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe, m.in. ukończył Studium 
Prawno-Samorządowe w Warszawie.

kariera samorządowa
• Radny I, II i III kadencji.
• Zastępca przewodniczącego 

Zarządu Gminy w I, II i iii 
kadencji.

• Zastępca burmistrza Gminy 
i Miasta Czerwieńsk w latach 
1997-2002.

• 17 września 1997 roku został 
powołany przez Radę Gminy 
i Miasta w Czerwieńsku na 
zastępcę burmistrza Gminy 
i Miasta Czerwieńsk31. Funk-
cję tę pełnił do 7 marca 2002 
roku, kiedy to rada wybrała go 
na burmistrza Gminy i Miasta 
Czerwieńsk32 . 

31 Uchwała nr 145/XXV/97 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 17 września 1997 r. w sprawie 
zatrudnienia zastępcy burmistrza.

32 Uchwała nr 234/XXVIII/2002 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wyboru Burmistrza Gminy i Miasta Czerwieńsk.

Ilustracja 4. Piotr Iwanus (fot. z arch. „Czerwieńsk – 
U Nas”)
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• Trzykrotnie wygrał wybory bezpośrednie na burmistrza Czerwieńska w 2002, 
2006 i 2010 roku.
Piotr Iwanus od początku swojej pracy w samorządzie gminnym wyróżniał się 

dużą aktywnością i determinacją w realizacji podejmowanych działań. doświad-
czenie zdobyte przez 12 lat pracy radnego i podczas pełnienia funkcji zastępcy bur-
mistrza sprawiły, że już jako burmistrz Czerwieńska bardzo skutecznie realizował 
postawione sobie cele i konstruktywnie współpracował z Radą Miejską wszystkich 
późniejszych kadencji. dobra współpraca burmistrza i rady zaowocowała realizacją 
na terenie gminy wielu inwestycji, finansowanych zarówno ze środków własnych 
samorządu, jak również współfinansowanych ze środków zewnętrznych – głównie 
pochodzących z Unii Europejskiej. 

Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych i konsekwentną realizację 
wizji rozwoju gminy należy zaliczyć do najbardziej istotnych sukcesów Piotra 
Iwanusa, czego potwierdzeniem może być przyznanie mu bardzo prestiżowego 
tytułu Europejczyka Roku 2006 w kategorii „Gospodarz gminy, miasta, regionu”. 
Redakcja miesięcznika „Monitor Unii Europejskiej” oraz kapituła tytułu Euro-
pejczyk Roku przyznała to wyróżnienie osobom, które odniosły wybitne sukcesy 
w zakresie zbliżania i współpracy narodów i państw Europy, budowaniu w Polsce 
nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju miast, gmin i regionów. To 
zaszczytne wyróżnienie Piotr Iwanus odebrał w bardzo szacownym gronie, gdyż 
obok samorządowców otrzymali je m.in.: w kategorii polityk – prof. Władysław 
Bartoszewski, w kategorii społecznik – Jerzy Owsiak, w kategorii człowiek kultury 
– prof. Jerzy Maksymiuk i w kategorii dziennikarz – Tomasz Lis33 .

Inwestycje podjęte przez burmistrza Iwanusa odgrywają kluczową rolę w roz-
woju społeczno-gospodarczym gminy Czerwieńsk. Spowodowały podniesienie 
jakości edukacji w gminie, zmniejszyły ryzyko występowania marginalizacji 
i dyskryminacji społecznej młodzieży, przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu, 
stworzyły dostęp do opieki przedszkolnej dla wszystkich potrzebujących. Przy-
kładem realizacji tych działań są m.in.: budowa hali sportowej „Lubuszanka” 
(2002-2003), przebudowa byłej przychodni PkP na Gminną Poradnię Terapeutycz-
no-Rehabilitacyjną (2003-2004), budowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w czer-
wieńsku (2005-2006), adaptacja budynku szkolnego przy ulicy Marii Rozwens 
w Czerwieńsku na Ośrodek Pomocy Społecznej z przystosowaniem dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych (2008), budowa sali gimnastycznej, modernizacja boiska 
sportowego i budynku dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zofii 
i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie (2008-2009), budowa budynku Centrum 
Sportowo-Rekreacyjnego im. Romana Winnickiego przy ul. kwiatowej w czer-
wieńsku (2010), budowa sali gimnastycznej, dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią 
oraz termomodernizacja budynku dydaktycznego Publicznej Szkoły Podstawowej 

33 Opracowano na podstawie materiałów własnych autora.
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im. Jana Brzechwy w Nietkowicach (2010-2011), termomodernizacja obiektów 
edukacyjnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla obiektu Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. Janusza korczaka w Czerwieńsku (2013), oddanie 
do użytkowania Gminnej Sieci dostępowej do internetu szerokopasmowego wy-
budowanej w ramach realizacji projektu pn. „Internet dla mieszkańców Gminy 
Czerwieńsk – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” (2013). 

Szczególne miejsce w działaniach mających na celu podnoszenie jakości naucza-
nia i wychowania zajmował projekt pod nazwą „Szybciej, dalej i w górę – wysoka 
jakość edukacji w gminie Czerwieńsk”, zrealizowany w okresie od stycznia 2011 
do grudnia 2012 roku. Realizatorem tego przedsięwzięcia była Gmina Czerwieńsk, 
a burmistrz Piotr Iwanus objął projekt honorowym patronatem. Jego celem było 
wdrożenie w ciągu dwóch lat szkolnych programu edukacyjno-wychowawczego 
w czterech szkołach podstawowych: w Czerwieńsku, Leśniowie Wielkim, Nie-
tkowie i Nietkowicach oraz w Gimnazjum w Czerwieńsku, który miał za zadanie 
przezwyciężyć bariery w dostępie do wykształcenia i wyrównać szanse edukacyjne 
oraz zwiększyć aspiracje życiowe 820 uczniów. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czerwieńsk było 
kolejnym, ogromnym przedsięwzięciem zrealizowanym przy wielkim zaanga-
żowaniu Piotra Iwanusa. Przyczyniło się do polepszenia warunków sanitarnych, 
podniosło poziom życia mieszkańców, jak również stworzyło możliwości budowy 
nowych osiedli. Realizacja tego zadania była prowadzona na przestrzeni siedmiu 
lat. W latach 2004-2006 wybudowano kanalizację sanitarną dla Leśniowa Wielkie-
go, Sudołu i Płotów, w latach 2006-2007 postawiono kontenerową oczyszczalnię 
ścieków oraz wykonano kanalizacją sanitarną dla dobrzęcina, w latach 2009-2010 
zrealizowano dwa zadania inwestycyjne: budowę kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Płoty i Zagórze oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Czerwieńsku 
i uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Laski i Nietków. 
końcowym etapem tego przedsięwzięcia było uporządkowanie gospodarki ście-
kowej w miejscowościach Wysokie i Leśniów Mały – inwestycję zrealizowano 
w latach 2009-2010. 

Budowa kanalizacji ściekowej i modernizacja oczyszczalni spowodowały zna-
czące obniżenie poziomu zanieczyszczeń odprowadzanych do wód przepływają-
cych przez teren gminy, a tym samym negatywnego ich wpływu na cenne obszary 
przyrodnicze objęte ochroną. Ta inwestycja była najbardziej kosztownym przed-
sięwzięciem w dziejach czerwieńskiego samorządu i pochłonęła aż 38 288 711,22 
zł, z czego 22 519 543,53 zł pochodziło z Unii Europejskiej34 .

kwestie związane z ochroną środowiska przyrodniczego, stosowaniem alter-
natywnych źródeł energii, podniesieniem poziomu życia mieszkańców i wzrost 

34 Załącznik do Uchwały nr XXXII/281/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 czerwca 2010 r., 
Strategia rozwoju Gminy Czerwieńsk 2011-2018, Czerwieńsk 2010, s. 19-21.
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atrakcyjności terenów gminnych były zawsze priorytetem w działalności Piotra 
Iwanusa. To z tych powodów bardzo aktywnie zabiegał o doprowadzenie gazu 
ziemnego do gminy. Jego starania zakończyły się sukcesem 24 października 2002 
roku, kiedy to w imieniu ówczesnego Zarządu Gminy podpisał porozumienie 
z firmą Media Odra Warta z Międzyrzecza, która zajęła się budową sieci gazo-
wych w regionie. Już dwa lata po podpisaniu tego dokumentu popłynął gaz do 
pierwszych siedmiu gospodarstw w Czerwieńsku i Płotach, a 23 listopada 2004 
roku zapłonęła przed czerwieńskim ratuszem tradycyjna „gazowa świeczka”, która 
symbolicznie zwieńczyła zakończenie realizacji tego projektu. Gaz, który popłynął 
do sieci, pozwolił przeprowadzić modernizacje osiedlowych i indywidualnych 
kotłowni oraz zmienić sposób ogrzewania w budynkach gminnych. Od 2008 roku 
gaz ziemny płynie już w sieci w Nietkowie i Laskach. W kolejnych latach dotrze 
z pewnością do pozostałych miejscowości w gminie35 .

dużym osiągnięciem burmistrza Iwanusa jest doprowadzenie do zwodocią-
gowania terenu gminy oraz skanalizowania Czerwieńska i większości terenów 
leżących po lewej stronie rzeki Odry. 

Zaangażowanie burmistrza w rozwój infrastruktury turystycznej dało 
mieszkańcom gminy Czerwieńsk szeroki wachlarz możliwości na spędzanie 
wolnego czasu i aktywny wypoczynek. Najlepszym tego przykładem jest re-
alizacja projektu „Szlakiem Rothenburgów w Gminie Czerwieńsk – etap I”. 
Projekt ten stwarza również nowe możliwości inwestycyjne dla potencjalnych 
przedsiębiorców, którzy będą mogli uczestniczyć w powstawaniu niezbędnej  
infrastruktury.

kolejnym sukcesem burmistrza Czerwieńska jest aktywnie rozwijająca się 
współpraca z zagranicznymi partnerami z niemiec i Szwajcarii, która ma na celu 
promocję terenów gminnych i zachęcenie inwestorów do prowadzenia tu działalno-
ści gospodarczej. Sprzyja również przełamywaniu barier i społecznych uprzedzeń 
w kontaktach między sąsiadami po obu stronach granicy.

23 stycznia 2009 roku burmistrz podpisał umowę o współpracy z miejscowością 
Suzdal w Rosji, która polega na organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla 
dzieci i młodzieży oraz wymianie kulturalnej. W swych założeniach ma również 
być pomostem dla przyszłych kontaktów gospodarczych36 .

Piotr Iwanus podejmując i realizując przedstawione zadania inwestycyjne, 
skutecznie wypełniał założenia misji gminy Czerwieńsk, która w latach 2002-
2010 brzmiała: „Zapewnienie mieszkańcom Gminy wzrostu jakości życia, dzięki 
rozwojowi potencjału ludzkiego, gospodarczego, technologicznego i kulturowego 
w przyjaznym człowiekowi środowisku, przez mądre wykorzystanie jego walorów 
naturalnych i położenia geograficznego, procesu integracji europejskiej i współ-

35 A. Sibilski, Czerwieńsk. Gmina przyjazna środowisku, Zielona Góra 2009, s. 36.
36 W. Kwaśniewski, Porozumienie o współpracy Suzdal – Czerwieńsk, „Czerwieńsk – U Nas” 2009, 

nr 199, s. 5.
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pracy zagranicznej”37, oraz misji gminy Czerwieńsk określonej w strategii na lata 
2011-2018 w brzmieniu: „Misją Gminy Czerwieńsk jest stworzenie środowiska 
przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom oraz podniesienie poziomu ich życia 
przez zapewnienie trwałego zrównoważonego rozwoju”38 .

Jego skuteczność w działaniu i wizja rozwoju gminy sprawiły, że wyborcy 
trzykrotnie obdarzyli go zaufaniem i wybrali burmistrzem Czerwieńska. Piotr 
Iwanus zyskał również uznanie w opinii innych samorządowców oraz instytucji 
zajmujących się oceną funkcjonowania samorządów lokalnych w Polsce. Oprócz 
tytułu Europejczyka Roku 2006, może się także poszczycić wyróżnieniem Lubuski 
Laur Oświaty 2011 – przyznanym przez Sejmik Województwa Lubuskiego oraz 
Mecenas wiedzy 2013 – przyznanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkol-
nictwa Wyższego.

3. Komitet Obywatelski
27 maja 1990 roku, jak już wspomniano, odbyły się pierwsze wybory samorządo-
we. Na terenie Czerwieńska przyniosły one zdecydowane zwycięstwo komitetowi 
Obywatelskiemu.

komitet Obywatelski był organizacją społeczno-polityczną, działającą na obsza-
rze miasta i gminy Czerwieńsk w latach 1989-1991. Zawiązał się 19 października 
1989 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Henryka Nowika i Bogumiła 
Jarosza – będącego wówczas zastępcą przewodniczącego komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” w Lokomotywowni Czerwieńsk. Swoją działalnością obej-
mował miasto i całą gminę. Siedziba komitetu znajdowała się przy ulicy Szkolnej 1 
(dziś ul. ks. Ludwika Muchy) w biurze parafialnym. W momencie zawiązania się 
komitetu tworzyli go: Witold Bieżański – przewodniczący, Regina Stasińska – 
sekretarz, Jerzy Siemaszko – skarbnik oraz członkowie: Jan Ciesielski, Bogumił 
Jarosz, Michał Przydróżny i krzysztof Wieczorek. O fakcie ukonstytuowania się 
komitetu jego przewodniczący powiadomił przewodniczącego Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Czerwieńsku pismem z dnia 5 listopada 1989 roku. Poprosił 
w nim również o powiadamianie komitetu Obywatelskiego o terminach i tematyce 
posiedzeń Rady Narodowej39 .

W szeregach komitetu Obywatelskiego znaleźli się również: ks. Henryk Nowik, 
Lechosław Lisiecki, Zygmunt Przybyła, Piotr Stasiński, Ryszard Napierała, Marek 
abramowicz, ks. Leonard Sadowski.

37 Uchwała nr 225/XXVII/2002 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie 
uchwalenia strategii Gminy Czerwieńsk na lata 2002-2010.

38 Załącznik do Uchwały nr XXXII/281/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 23 czerwca 2010 r., 
Strategia rozwoju Gminy Czerwieńsk 2011-2018, Czerwieńsk 2010, s. 94.

39 Pismo Przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego z dnia 5 listopada 1989 r. do Przewodniczącego 
Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czerwieńsku. Archiwum autora.
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komitet Obywatelski wydawał „Biuletyn Informacyjny”, który był redagowany 
przez jego członków. Ukazało się łącznie 9 numerów biuletynu. W pierwszym 
numerze informowano o celach i zadaniach komitetu, które określono jako: „[...] 
1. Przygotować wybory do samorządu terytorialnego. 2. Rozwijać działalność w ko-
misjach: gospodarczej, kulturalno-oświatowej, samorządu terytorialnego [...]”40 . 
Zaprezentowano skład osobowy kO oraz wystosowano odezwę do mieszkańców: 

[...] Szanowni mieszkańcy naszego miasta i gminy! Przyłączcie się do naszej dzia-
łalności, biorąc udział w pracach poszczególnych komisji. komisje zrzeszają bez-
partyjnych, popierających politykę Lecha Wałęsy oraz obecnego Rządu Premiera 
Tadeusza Mazowieckiego. Młodzi – nasza gmina czeka na Was. Nie zaprzepaśćmy 
tej wielkiej szansy jaką daje nam dzisiejszy dzień. Przyjdźcie czekamy na Wasze 
propozycje [...]41 . 

W wydaniu specjalnym, które oddano w ręce czytelników tuż przed wyborami 
samorządowymi, zaprezentowano program wyborczy kandydatów na radnych 
gminnych popieranych przez komitet Obywatelski „Solidarność” Miasta i Gminy 
Czerwieńsk. W 1990 roku „Biuletyn Informacyjny” przekształcił się w wydawaną 
do dziś gazetę lokalną „Czerwieńsk – U Nas”. komitet Obywatelski firmował 
pierwsze dwa numery gazety, które wydano wówczas jako – „Miesięcznik Oby-
watelski Mieszkańców Miasta i Gminy Czerwieńsk”.

Ideą komitetu było wytypowanie kandydatów do startu w pierwszych wyborach 
samorządowych, prowadzenie kampanii wyborczej oraz stworzenie podwalin pod 
budowę społeczeństwa obywatelskiego. Zajął się on m.in. edukacją społeczeństwa 
w zakresie zmian, jakie niosły ze sobą uchwalone przez Sejm ustawy przywracające 
w Polsce samorząd terytorialny42 i wprowadzające w życie nowy ustrój gmin43 . 
Tę tematykę propagował na łamach „Biuletynu Informacyjnego komitetu Oby-
watelskiego Miasta i Gminy Czerwieńsk” członek kO, prawnik Jan Ciesielski44 .

Witold Bieżański – przewodniczący kO i jego kandydat na burmistrza Czer-
wieńska, tak po latach scharakteryzował swoich współpracowników: 

[...] komitet tworzyli mieszkańcy nie tylko Czerwieńska, ale i wsi naszej gminy. 
kandydatów na radnych pierwszej kadencji zgłaszali członkowie komitetu Oby-
watelskiego w porozumieniu i po konsultacjach z mieszkańcami. Nie było mowy 
o wybieraniu na radnych tzw. swoich ludzi. Wśród radnych pierwszej i drugiej 

40 „Biuletyn Informacyjny Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Czerwieńsk” 1990, nr 1, s. 1.
41 Ibidem.
42 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95).
43 Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym 

i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191).
44 J. Ciesielski, Przyszły samorząd lokalny, „Biuletyn Informacyjny Komitetu Obywatelskiego Miasta 

i Gminy Czerwieńsk” 1990, nr 5, s. 2.
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Ilustracja 5. „Biuletyn Informacyjny Komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Czerwieńsk" 1990, nr 5
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kadencji byli także członkowie byłej PZPR, radni z poprzedniej rady. Nie było 
podziału na my i oni, nie było klubów radnych. Wszystkie decyzje były wypraco-
wywane w komisjach i na sesjach rady [...]45 .

krzysztof Wieczorek – jeden z członków kO, wspomina, że niekwestionowa-
nym liderem komitetu był Witold Bieżański. To on był autorem wielu pomysłów 
na przyszłe funkcjonowanie samorządu. Sam redagował większość dokumentów, 
natomiast korektą powstających tekstów zajmował się Lechosław Lisiecki – póź-
niejszy przewodniczący Rady Gminy i Miasta Czerwieńsk. Wiele działań inicjował 
ks. Henryk Nowik, który użyczył biura parafialnego na oficjalną siedzibę kO. 
Ważną rolę w działalności komitetu odgrywał też Bogumił Jarosz. dzięki swojej 
działalności związkowej miał dobre rozeznanie w środowisku i znał opinie ludzi 
o kandydatach na przyszłych radnych. Był dobrym słuchaczem i potrafił skutecz-
nie łagodzić emocje, które często towarzyszyły obradom członków kO. Było to 
zrozumiałe, gdyż reprezentowali oni różne poglądy na sprawy przyszłej Polski 
– od skrajnie konserwatywnych po liberalne. Wśród nich było też kilku byłych 
działaczy PZPR – jak Lechosław Lisiecki czy Michał Przydróżny. dla Bogumiła 
Jarosza najważniejsze w ocenie każdego z kandydatów na radnych było jednak to, 
jakim jest on człowiekiem. Ponad wszystko cenił sobie uczciwość46 .

komitet Obywatelski oficjalnie zakończył swoją działalność w 1991 roku. Z tej 
okazji, 30 grudnia 1991 roku, przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku 
Lechosław Lisiecki wystosował list do wszystkich jego członków:

[...] W związku z zakończeniem czynnej działalności przez komitet Obywatelski 
w Czerwieńsku, wyrażam słowa uznania i wdzięczność za zaangażowanie w two-
rzeniu podstaw demokracji w środowisku lokalnym. To dzięki Waszej poręce, moż-
liwe było uzyskanie poparcia i zaufania mieszkańców w wyborach do samorządu 
terytorialnego. Nasze zwycięstwo w wyborach 1989 roku, to Wasz – przechodzący 
do historii sukces [...]47 .

4. Powódź 1997 roku
Powódź tysiąclecia – tak nazwano wielką powódź, która w 1997 roku wystąpiła 
w dorzeczu Odry i Nysy w południowej i zachodniej części Polski. Pod wodą zna-
lazło się wówczas 2,5 tys. miejscowości. Ewakuowano ponad 160 tys. osób, a 54 

45 Wywiad z Witoldem Bieżańskim, A. Sibilski, Po pierwsze inwestycje, „Czerwieńsk – U Nas” 2000, 
nr 100, op. cit. s. 5.

46 Relacja ustna w rozmowie z autorem z dnia 13 czerwca 2014 r.
47 Pismo Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku do Członków Komitetu 

Obywatelskiego. Archiwum autora.
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straciły życie. Woda zniszczyła 480 mostów i 1,5 tys. km dróg. Straty obliczono na 
12 mld zł. Ten straszny kataklizm objął też gminę Czerwieńsk i jest z pewnością 
najtragiczniejszym wydarzeniem, jakie miało miejsce na tym obszarze w całym 
okresie po transformacji ustrojowej 1989 roku.

Informacje o wzbierającej wodzie systematycznie spływały do czerwieńskiego 
ratusza od początku lipca 1997 roku. Po tym jak pod wodą znalazło się kłodzko, 
a później lewobrzeżna część Opola i blisko połowa Wrocławia, nikt już nie miał 
wątpliwości, że powódź jest nieunikniona. W Czerwieńsku zawiązał się Gminny 
komitet Przeciwpowodziowy, którego pracami kierował burmistrz Witold Bieżań-
ski. Został on również powołany na zastępcę Rejonowego komitetu Przeciwpo-
wodziowego, gdyż w całym regionie rozpoczęły się przygotowania do powodzi.

Podczas spotkania Gminnego komitetu Przeciwpowodziowego w dniu 14 lipca 
1997 roku, burmistrz Bieżański poinformował zebranych o konieczności ewaku-
acji mieszkańców z terenów zagrożonych powodzią wg następującego porządku: 
Bródki, Będów i Nietkowice do wsi Sycowice i gminy Skąpe. Wyszyna, dobrzę-
cin, Piaśnica, Nietków, Boryń i Laski ewakuowane będą do hotelu kolejowego 
w Czerwieńsku lub do zaprzyjaźnionych rodzin. Wszystkim zostanie udzielona 
pomoc przy ewakuacji ludzi, mienia i zwierząt. Obecni na spotkaniu przedstawiciele 
lokalnych zakładów pracy zostali zobowiązani do zabezpieczenia przed powodzią 
swoich firm i przygotowania ich do ewentualnej ewakuacji. Wszystkim zebranym 
rozdano mapki z rozrysowaną, przewidywaną falą powodziową. Burmistrz zwrócił 
się również do zebranych z apelem o pomoc we wzmocnieniu patroli do kontro-
lowania stanu wałów wzdłuż rzeki Odry. Począwszy od 14 lipca, po terenach za-
grożonych powodzią jeździł samochód z Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji 

Ilustracja 6. Powódź 1997 r., woda zalewa okolice Czerwieńska (fot. ze zbiorów J. Gębickiego)
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w Zielonej Górze, który informował ludność o obowiązku ewakuacji. W ratuszu 
pełnione były całodobowe dyżury przeciwpowodziowe48 .

do obrony przed powodzią w gminie Czerwieńsk zmobilizowano wszystkie 
miejscowe instytucje, OSP, prywatne firmy przewozowe, spółdzielnie kółek rolni-
czych, rolników indywidualnych z ciągnikami, wystawiono 256 żołnierzy (z jed-
nostek wojskowych w Czerwieńsku i Sulechowie), 90 zawodowych strażaków 
(z Zielonej Góry, Świebodzina i Żar), 5 pływających transporterów gąsienicowych, 
4 łodzie desantowe, 3 łodzie ratunkowe, 25 wozów strażackich i 33 samochody 
ciężarowe. Na wałach licznie pojawili się wolontariusze49 .

kolejarze przystąpili do demontażu urządzeń zewnętrznych. Tory przystoso-
wano do jazdy na prosto. Największa batalia toczyła się jednak o odpowiednie 
zabezpieczenie nastawni dysponujących oraz podstacji i transformatorów. Obiekty 
te, jak i inne zagrożone zalaniem budynki, okładano folią i workami z piaskiem. 
W Czerwieńsku tymi robotami kierowali: Zbigniew Walento (naczelnik sekcji 

48 Protokół ze spotkania zwołanego na okoliczność zagrożenia powodziowego Gminy i Miasta 
Czerwieńsk z dnia 14 lipca 1997 r. Archiwum autora.

49 Opracowano na podstawie wykazu jednostek i sprzętu biorącego udział w akcji przeciwpowodziowej 
w gminie Czerwieńsk. Wykaz został podpisany przez zastępcę przewodniczącego Rejonowego 
Komitetu Przeciwpowodziowego – Witolda Bieżańskiego. Archiwum autora.

Ilustracja 7. Powódź zniszczyła torowisko (fot. ze zbiorów J. Gębickiego)
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drogowej) oraz Henryk Wieczorek z sekcji budynków. kazimierz Gębicki (na-
czelnik stacji w Czerwieńsku) zaproponował, aby dla ochrony mostu kolejowego 
na Zimnej Wodzie, obciążyć go 6 wagonami wypełnionymi złomem, które akurat 
stały na bocznicy. Jak się później okazało, pozwoliło to uratować ten most i znaj-
dujący się nad nim wiadukt.

Po drugiej stronie Odry ewakuowano Nietkowice. Nasyp kolejowy od mostu 
kolejowego do stacji dodatkowo wzmacniano przęsłami torowymi, geowłókniną 
i workami z tłuczniem. Na ochronę tych obiektów zużyto 20 tysięcy worków 
z piaskiem. W sumie kolejarze rzucili do obrony stacji i innych jednostek PkP 
ok. 300 ludzi. Wszyscy pracowali bez wytchnienia, niektórzy nawet po 16 godzin. 
Już w środę 16 lipca, o godzinie 19.30 służby gminne zameldowały o przerwaniu 
prawobrzeżnych wałów w pobliżu miejscowości Bródki. Wydawało się wtedy, że 
zatopienie stacji Nietkowice i całej wsi to kwestia tylko kilkunastu minut. Jak się 
później okazało, meldunek ten był lekko przesadzony, ponieważ w tym rejonie 
doszło tylko do przelania się wody przez koronę wału – bez jego uszkodzenia50 . 

W Czerwieńsku przez dwie i pół doby łudzono się, że masy wody utrzymają się 
jednak w wałach rzeki. Niestety, w sobotę 19 lipca kwadrans po północy, ok. 150 

50 J. Grudzień, Usuwanie szkód, „Nowe Sygnały” 1997, nr 33, s. 4.

Ilustracja 8. Woda zalewa stację Czerwieńsk Towarowa (fot. ze zbiorów J. Gębickiego)
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metrów poniżej mostu kolejowego w Pomorsku, Odra rozerwała lewobrzeżny wał, 
robiąc w nim ponad 100-metrowej szerokości wyrwę. W błyskawicznym tempie 
hektolitry wody zaczęły się tamtędy wlewać do znacznie niżej położonej doliny. 
Woda rozlewała się wzdłuż nasypu kolejowego toru Sulechów – Czerwieńsk. 
Ogromne masy wody w błyskawicznym tempie płynęły w kierunku zachodnim, 
by ok. godz. 17 dotrzeć do stacji Czerwieńsk Towarowy. kolejowe nasypy nie 
były w stanie jej zatrzymać. Spiętrzona woda rozlała się na długości ponad 30 km, 
zalewając Wyszynę, dobrzęcin, Piaśnicę, Stację Czerwieńsk Towarowy, ogrody 
działkowe w Czerwieńsku, Nietków, Boryń, Laski i ogromne obszary aż po krosno 
Odrzańskie. Powstałe rozlewisko miało blisko 100 km² i mieściło ok. 500 mln m³ 
wody. Wyglądało to tak, jakby w rejonie Czerwieńska utworzyło się nowe jezioro 
– długie na 30 km i miejscami szerokie na 6 km. W województwie lubuskim nie 
ma aż tak dużego, naturalnego zbiornika wodnego. 

Od południa „jezioro” obramowane było wałami Odry, od wschodu rozlana woda 
oparła się o drogę krępa – Wysokie, a w Czerwieńsku podeszła pod nasyp linii ko-
lejowej Czerwieńsk – Sulechów, osiedle bloków przy ulicy akacjowej i klonowej 
oraz jednostkę wojskową. Po środku tego „jeziora” znajdowała się stacja Czerwieńsk 
Towarowy. Cała zatopiona. Widać było tylko słupy trakcyjne i sygnalizacyjne. Nad 
tym olbrzymim rozlewiskiem górowała, niczym latarnia na wyspie, nastawnia dys-
ponująca. Cała szczelnie obłożona folią i rzędami worków z piaskiem51 .

Odra, która zalała teren gminy, niosła ze sobą zanieczyszczenia „zabrane” z in-
nych zalanych terenów (cmentarze, składowiska śmieci, oczyszczalnie ścieków, 
szamba itp.). do rozlewiska wlewały się dodatkowo ścieki z Zielonej Góry – ok. 
32 tys. m³ w ciągu doby. apele, aby mieszkańcy ograniczyli produkcję ścieków, nie 
odniosły żadnego skutku. dodatkowo 1000 m³ nieczystości poprodukcyjnych płynęło 
z Zakładów Mięsnych w Przylepie i ok. 500 m³ ścieków z samego Czerwieńska52 .

Bilans strat był ogromny. Ponad ¼ powierzchni gminy Czerwieńsk znalazła się 
pod wodą (4500 ha). Zalanych zostało całkowicie 190 gospodarstw domowych 
oraz częściowo 200 gospodarstw i mieszkań, 3100 ha użytków rolnych (2000 ha 
całkowicie), całkowicie zalana została stacja kolejowa Czerwieńsk Towarowa, 
całkowitemu zniszczeniu uległa szkoła podstawowa w Laskach, duże straty po-
nieśli właściciele ogródków działkowych „kolejarz” i „20-lecia” w Czerwieńsku, 
poważnemu uszkodzeniu uległy drogi: Czerwieńsk – Brody, Wysokie – Pomorsko, 
Nietków – Laski, naprawy wymagało wiele przepustów, chodników i rowów me-
lioracyjnych. Gmina Czerwieńsk wyceniła straty na kwotę 121 mln zł53 .

51 Opracowanie własne na podstawie ustnej relacji Kazimierza Gębickiego – ówczesnego naczelnika 
stacji PKP w Czerwieńsku, członka Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego, odznaczonego 
złotą odznaką „Za zasługi w zwalczaniu powodzi” przyznaną przez Ministra Ochrony Środowiska 
oraz dyplomem honorowym GRATIA MAIOR za pomoc i zaangażowanie podczas akcji 
przeciwpowodziowej przez wojewodę zielonogórskiego prof. Mariana Eckerta. 

52 D. Grześkowiak, Woda tysiąclecia, „Czerwieńsk – U Nas” 1997, nr 63, s. 3.
53 Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku.
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Jeszcze woda nie opadła, a już wśród mieszkańców zalanych terenów – głównie 
Nietkowa i Lasek, ale również Nietkowic – rozgorzała dyskusja na temat przy-
czyn przerwania wałów pod Pomorskiem. Pojawiły się pogłoski, że wały zostały 
wysadzone przez saperów, aby tym samym uchronić od zalania ujęcie wody pitnej 
dla Zielonej Góry w Sadowej. Na poparcie tych zarzutów podawano fakt niedo-
puszczania mieszkańców do obrony wałów i wręcz usuwanie ich z najbardziej 
newralgicznych miejsc przez służby mundurowe. W Laskach i Nietkowie byli też 
tacy, co twierdzili, że wyraźnie słyszeli ten wybuch. Burmistrz Witold Bieżański, 
jako przewodniczący Gminnego komitetu Przeciwpowodziowego, stanowczo 
dementował te pogłoski. argumentował, że same straty na kolei są tak ogromne, 
że nikt przy zdrowych zmysłach nie rozważał nawet takiej możliwości. 

Michał Przydróżny – delegat gminy do Sejmiku Wojewódzkiego informował, 
że 17 lipca 1997 roku eksperci, a nie decydenci, rozważali jako jeden z wariantów 
ratowania ujęcia wody pitnej dla Zielonej Góry, wysadzenie wałów naprzeciw 
wsi Jany. Wojewoda zielonogórski prof. Marian Eckert ten wniosek natychmiast 
odrzucił. Miał wówczas powiedzieć: „jak ma się stać, niech się stanie, ale niech 
o tym Bóg zadecyduje”. Świadkiem tej wypowiedzi był Eugeniusz Uglik – ów-
czesny wójt gminy Zielona Góra54 .

Zastępca przewodniczącego Wojewódzkiego komitetu Przeciwpowodziowego 
Jerzy Tonder, na spotkaniu z mieszkańcami Nietkowa, które odbyło się pod koniec 
sierpnia 1997 roku, również zaprzeczał, że ujęcia wody w Sadowej nie broniono 
kosztem Nietkowa i Lasek. Powiedział natomiast, że celowe przerwanie wałów 
w naszym województwie miało miejsce tylko na drodze Nowa Sól – Przyborów55 . 

Powódź 1997 roku właściwie „przewróciła” budżet gminy. dużą jego część 
przeznaczono na piasek do napełniania worków, ciągniki, paliwo, utrzymanie róż-
nych służb i wojska. Gmina otrzymała jednak duże wsparcie z budżetu państwa, 
od innych jednostek samorządowych z terenu całego województwa, lokalnych firm 
i instytucji oraz osób prywatnych. Telewizja Polska S.a. przeznaczyła 140 000 zł 
na wypłatę zapomóg finansowych dla 63 rodzin z Lasek i Nietkowa. Firma Con-
dor Trade z Włoch 19 060 zł, partnerskie miasta Rot(h)enburg przysłały łącznie 
142 847 zł (z tego Rothenburg nad Nysą 85 897 zł). Szerokim strumieniem płynęła 
też pomoc rzeczowa. W II półroczu 1997 roku umorzono poszkodowanym płat-
ności podatku rolnego i od nieruchomości. Odstąpiono od naliczenia zobowiązań 
za zużytą wodę56 .

dzięki ogólnopolskim akcjom pomocy powodzianom, wsparcia płynącego 
z zagranicy, wielkiemu zaangażowaniu władz samorządowych i tytanicznej pracy 
mieszkańców zalanych terenów udało się nie tylko przywrócić stan przed powodzią, 
ale zdecydowanie podnieść standard budynków mieszkalnych i całej infrastruktury. 

54 M. Przydróżny, Listy do redakcji, „Czerwieńsk – U Nas” 1997, nr 65, s. 6.
55 D. Grześkowiak, Woda...
56 A. Juncewicz, Powodziowa wyliczanka, „Czerwieńsk – U Nas” 1998, nr 68, s. 12-13.
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Nie udało się jednak całkowicie uspokoić ludzi, wyciszyć ich emocji i zaspokoić 
pretensji. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w kolejnych wyborach samorządo-
wych, które odbyły się 11 października 1998 roku.

5. Współpraca zagraniczna Czerwieńska
Na długo przed tym, jak w Polsce nastąpiły demokratyczne zmiany i powstała 
III RP, różne instytucje i zakłady pracy z terenu gminy Czerwieńsk utrzymywały 
kontakty przygraniczne. Najbardziej zaawansowana i różnorodna współpraca, 
prowadzona była przez Szkołę Podstawową w Czerwieńsku, która wypracowała 
ze swoim niemieckim partnerem Grundschule w Vetschau (wówczas NRd) bardzo 
bliskie, wręcz przyjacielskie kontakty. Polegały one na corocznej wymianie mło-
dzieży, wspólnych obozach letnich organizowanych w Lübbenau, pobytach dzieci 
w rodzinach niemieckich i polskich, rajdach rowerowych, organizowaniu wspól-
nych festynów rekreacyjno-sportowych oraz spotkań metodycznych nauczycieli. 

Pierwszy kontakt tych szkół miał miejsce w 1984 roku, kiedy to określono 
ramy wzajemnej współpracy, a następnie 11 kwietnia 1985 roku podpisano umo-
wę rozszerzającą dotychczasową współpracę. Pod umową podpisali się ówcześni 
dyrektorzy szkół: Peter Becker (Grundschule Herman Matern Vetschau) i Tadeusz 
kopczyński (Szkoła Podstawowa im. Janusza korczaka w Czerwieńsku). Współ-
pracę tę prowadzono aż do likwidacji szkoły w Vetschau w 2003 roku. łącznie 
trwała ona 19 lat i oficjalnie została zakończona 14 maja 2003 roku. 

Współpraca, zapoczątkowana jeszcze za czasów NRd i PRL, przetrwała za-
wieruchę dziejową lat transformacji ustrojowej. Wynikała z autentycznej potrzeby 
dobrosąsiedzkich kontaktów i była dowodem na czystość intencji, autentycznej 
przyjaźni i woli organizowania wspólnych przedsięwzięć. Podczas pożegnalnego 
spotkania burmistrz Vetschau axel Müller pogratulował dyrektorom szkół: Pete-
rowi Beckerowi (Grundschule astrid Lindgren Vetschau) oraz Jackowi Gębickie-
mu (dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Janusza korczaka w Czerwieńsku od 
1999 roku) i Sławomirowi Baranowskiemu (był dyrektorem Szkoły Podstawowej 
w Czerwieńsku w latach 1989-1999), efektów wynikających z tak długiej i owocnej 
współpracy. Podkreślił, iż śmiało można powiedzieć o wielkim znaczeniu tych 
kontaktów dla dzieła jednoczącej się Europy. Wyraził jednak żal, że w chwili, kiedy 
znikają granice pomiędzy naszymi krajami i wszelkie przeszkody utrudniające 
codzienne kontakty, nasza współpraca dobiega końca. 

Władze miejskie Vetschau na zakończenie współpracy przekazały szkole w czer-
wieńsku dar w postaci sprzętu szkolnego z likwidowanej szkoły. Przekazano m.in. 
sprzęt sportowy, podręczniki do nauki języka niemieckiego, wyposażenie sal 
lekcyjnych (szafki, biurka, ławki, tablice lekcyjne)57 .

57 J. Gębicki, Koniec partnerskiej współpracy szkół, „Czerwieńsk – U Nas” 2003, nr 133, s. 14.



163Czerwieńsk w latach 1990-2013

Współpracę zagraniczną prowadzili również kolejarze z Węzła kolejowego 
Czerwieńsk. 6 czerwca 1985 roku delegacja ze Stacji PkP i Lokomotywowni 
w Czerwieńsku udała się z roboczą wizytą do Calau (NRd). delegacji przewod-
niczyli: naczelnik stacji Czerwieńsk kazimierz Gębicki i zastępca naczelnika 
Lokomotywowni Marian Szarek58. Podczas wizyty złożono oficjalną propozycję 
podpisania umowy o współpracy, która miała służyć wymianie doświadczeń i roz-
wiązań technicznych obu partnerów. Propozycja ta spotkała się z zainteresowaniem 
strony niemieckiej i już 7 sierpnia 1985 roku w Czerwieńsku podpisano stosowny 
dokument, który formalizował współpracę pomiędzy Węzłem kolejowym Czer-
wieńsk i Stacją Calau. Współpraca przetrwała aż do likwidacji NRd w 1990 roku 
i nie została wznowiona w późniejszym czasie.

Czerwieńsk, do zakończenia II wojny światowej, nosił nazwę Rothenburg – 
podobnie jak sześć innych miast leżących na terenie Niemiec (Rotenburg an der 
Fulda, Rothenburg ob der Tauber, Rothenburg Saale, Rotenburg Wümme, Rothen-
burg / Oberlausitz) i Szwajcarii (Rothenburg Luzern). Zbieżność nazwy sprawiła, 
że miasta niemieckie i szwajcarskie nawiązały ścisłą współpracę, która z czasem 
została sformalizowana i nadano jej charakter stowarzyszenia.

Współpraca w grupie miast Rot(h)enburgów rozpoczęła się niemal równo-
cześnie z rozbiórką muru berlińskiego. Już 2 października 1990 roku ówczesny 
nadburmistrz Rothenburg ob der Tauber – Herbert Hachtel wysłał za pośrednic-
twem ambasady Niemiec w Warszawie pismo do samorządu Czerwieńska, w któ-
rym zaproponował przystąpienie naszego miasta do istniejącego już od wielu lat 
w niemczech i Szwajcarii stowarzyszenia miast noszących nazwę Rot(h)enburg. 
Ponieważ odpowiedź władz Czerwieńska na te propozycje była pozytywna, 18 
stycznia 1991 roku do Czerwieńska przybyła delegacja Rothenburga Oberlausitz. 
Przewodniczył jej burmistrz Bernd Lange oraz Rudolf Henke (historyk miejski) 
i Steffen Menzel (dyrektor domu kultury). Burmistrz Lange w imieniu stowarzy-
szenia zaprosił oficjalnie władze Czerwieńska do współpracy. Cztery miesiące 
później delegacja władz samorządowych udała się z rewizytą do Rothenburga nad 
Nysą i tak rozpoczęły się regularne kontakty między miastami, a następnie całym 
Stowarzyszeniem Rot(h)enburgów59 .

Pierwszą znaczącą okazją do poznania z rodziną Rot(h)enburgów była XIII 
Spartakiada tych miast, odbywająca się w Rothenburgu nad Nysą. dzięki naszemu 
znakomitemu występowi – zwłaszcza piłkarzy – konwent burmistrzów postanowił 
powierzyć Czerwieńskowi organizację kolejnej spartakiady w 1997 roku.

To wydarzenie z pewnością przejdzie do historii naszych kontaktów, ponieważ 
XIV Spartakiada Miast Partnerskich uznana została przez wszystkich jej uczestni-
ków za najlepiej zorganizowaną w całej jej historii. Goście podkreślali nie tylko 

58 T. Dzwonkowski, M. Kamiński, PKP Zakład Taboru w Czerwieńsku. Dzieje węzła kolejowego, 
parowozowni, lokomotywowni i Zakładu Taboru PKP w Czerwieńsku, Zielona Góra 1998, s. 69.

59 A. Sibilski, Myśleć i działać wspólnie, „Czerwieńsk – U Nas” 1991, nr 5, s. 3.
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perfekcyjną organizację zawodów, ale i niezwykle bogaty program imprez towa-
rzyszących, serdeczność gospodarzy, aktywność organizatorów i wolontariuszy.

Minął zaledwie miesiąc od tego wydarzenia, gdy dotknęła naszą gminę naj-
większa w historii powódź, która wyrządziła ogromne straty materialne i pozbawiła 
wielu mieszkańców dachu nad głową. Te tragiczne wydarzenia okazały się wielkim 
wyzwaniem dla dopiero co rozpoczętej współpracy zagranicznej. Nasze miasta 
i gminy partnerskie nie zawiodły. Szerokim strumieniem popłynęła pomoc dla 
powodzian. Na początku było to wsparcie w postaci sprzętu ratunkowego, pomp, 
agregatów prądotwórczych itp., a w kolejnych tygodniach i miesiącach także pomoc 
żywnościowa i finansowa dla mieszkańców zalanych terenów. 

Niemieccy Rotarianie ufundowali nawet nowy budynek szkoły dla dzieci z La-
sek.

Powódź 1997 roku była wielkim i w pełni udanym testem na sens partnerskiej 
współpracy naszych miejscowości. Odkąd Polska oficjalnie została przyjęta do UE, 
współpraca partnerska nabrała nowego blasku i stała się stałym elementem budowy 
prawdziwie europejskiej wspólnoty narodów i regionów, a środki pomocowe pocho-
dzące z Unii pozwoliły na jeszcze większy rozmach we wzajemnych kontaktach. 

W dniach 12-14 czerwca 2009 roku Czerwieńsk po raz drugi został gospoda-
rzem, tym razem już XVIII Spartakiady Rot(h)enburgów. Jej organizacja okazała 
się kolejnym sukcesem miasta, a goście spartakiady zawieźli do swoich domów 
informację, że gmina Czerwieńsk to niezwykle przyjazne, bezpieczne biznesowo, 
świetnie zorganizowane, dynamiczne gospodarczo i turystycznie środowisko60 .

Poza współpracą w ramach Związku Rot(h)enburgów najbardziej dynamicznie 
rozwija się partnerstwo z najbliżej położoną gminą drebkau.

Spontaniczna pomoc powodzianom, płynąca zza naszej zachodniej granicy 
zaowocowała także rozpoczęciem współpracy Czerwieńska z kolejną niemiecką 
gminą. To gmina i miejscowość klietz w kraju związkowym Saksonia – anhalt. 
Społeczność tej gminy przekazała w 1997 roku 5000 dM z przeznaczeniem na 
modernizację szkoły podstawowej w Nietkowie, a jeden z jej mieszkańców – Ulrich 
Brendel, przekazał kwotę 1000 dM na rzecz OSP w Czerwieńsku61 .

Od tamtego momentu podjęto współpracę, którą kontynuuje szkoła podstawowa 
w Nietkowie. W ciągu 15 lat wspólnych kontaktów ponad 200 dzieci z Nietkowa 
i Lasek miało możliwość skorzystania z wyjazdu na wspólne wakacyjne obozy, 
które organizowane są w klietz62 .

Podczas VII konferencji Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr, która odbyła się 
18 grudnia 1997 roku w Nowej Soli, zapadła decyzja o podjęciu współpracy pomię-
dzy gminami Czerwieńsk i drebkau (drebkau leży ok. 9 km na północny zachód 

60 J. Gębicki, Zdarzyło się w czerwcu, „Czerwieńsk – U Nas” 2009, nr 204, s. 2.
61 Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, Wykaz środków finansowych na pomoc powodzianom – stan 

na dzień 31.12.1997 r.
62 Aktualności. Dostęp: http://www.nietkow.pl/czerwiec%202013.html [odczyt: 15.03.2014].
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od Cottbus). Ta współpraca była wówczas gminie Czerwieńsk bardzo potrzebna, 
gdyż jako gmina stowarzyszona w Euroregionie, musiała mieć stałego partnera 
po stronie niemieckiej. Wybór drebkau był przypadkowy. Gmina ta wystąpiła do 
konwentu Euroregionu z prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktów z potencjalnym 
partnerem i wówczas zaproponowano jej współpracę z Czerwieńskiem. Wkrótce 
doszło do pierwszego spotkania63 .

Przybyli do Czerwieńska przedstawiciele drebkau złożyli propozycję współ-
pracy przy usuwaniu skutków powodzi, zwłaszcza w dziedzinie odbudowy in-
frastruktury technicznej. Z czasem tę współpracę zaczęto poszerzać o wymianę 
młodzieży, kontakty jednostek ochotniczych straży pożarnej, organizacje wspólnych 
imprez kulturalnych, meczów piłkarskich, czynny udział we wspólnych festynach. 
Sztandarową imprezą tych działań stała się Familiada Miast Partnerskich. Waż-
nym elementem tej współpracy było nawiązanie bezpośrednich kontaktów przez 
poszczególne sołectwa obu naszych gmin: Płoty – Schorbus, Leśniów Wielki – 
Jehserig, Nietków – Greifenhain, Nietkowice – Leuthen, Będów – Casel, Wysokie 
– Siewisch, Leśniów Mały – kausche.

z czasem sołectwa zaczęły samodzielnie wychodzić z własnymi inicjatywami 
współpracy, organizowały i uczestniczyły w organizowanych przez siebie impre-
zach wiejskich.

Punktem kulminacyjnym w kontaktach obu gmin było podpisanie w dniu 23 
września 2000 roku umowy o partnerskiej współpracy. Uroczystość odbyła się 

63 J. Gębicki, Partnerska współpraca, „Czerwieńsk – U Nas” 1998, nr 70, s. 9.

Ilustracja 9. Podpisanie umowy o współpracy Czerwieńsk – Drebkau (fot. z arch. „Czerwieńsk – U Nas”)
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w czerwieńskim ratuszu, podczas I Forum Prasy Lokalnej Miast Partnerskich. Pod 
dokumentem swoje podpisy złożyli ówczesny burmistrz Czerwieńska Wiesław 
kwaśniewski i jego odpowiednik ze strony niemieckiej Werner Roß, oraz zastępca 
burmistrza Piotr Iwanus i z drebkau Ingeburg Scholz. W uroczystości podpisania 
tego dokumentu uczestniczył również wojewoda lubuski Stanisław Iwan, który 
w swoim wystąpieniu pogratulował obu samorządom coraz lepiej rozwijającej się 
współpracy i wyraził nadzieję, że podpisanie umowy zapoczątkuje nowy rozdział 
w historii wzajemnej współpracy64 .

Zważywszy na zakres prowadzonej współpracy i rozmach realizowanych 
przedsięwzięć, gmina drebkau stała się najważniejszym ogniwem we współpracy 
zagranicznej prowadzonej przez gminę Czerwieńsk. kolejne lata dowiodły, że 
wypracowane wcześniej płaszczyzny współpracy pozwoliły na samoistny rozwój 
kontaktów podejmowanych przez różne środowiska: OSP, radnych obu gmin, sołec-
twa, stowarzyszeń, sportowców, turystów, przedsiębiorców, zespołów artystycznych 
i młodzieży szkolnej. aktywny udział w obchodach dnia Czystej Wody, a w szcze-
gólności w organizowanym w jego ramach sympozjum popularnonaukowym „Nie 
ma wody, nie ma nas”, pozwalał również na wymianę doświadczeń w zakresie 
rozwoju inwestycji ekologicznych i tych związanych z gospodarką komunalną. 

Jeszcze w trakcie trwania współpracy pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową 
im. Janusza korczaka w Czerwieńsku i Grundschule astrid Lindgren w Vetschau, 
doszło do pierwszego spotkania młodzieży z Czerwieńska i drebkau. Okazją do 
tego była III Familiada Miast Partnerskich, która odbyła się w dniach 11-13 maja 
2001 roku w Czerwieńsku. do udziału w zorganizowanym na terenie szkoły festynu 
zaproszono wówczas 90 dzieci z drebkau i Vetschau, które przyjechały pod opieką 
10 opiekunów. Przygotowana impreza okazała się bardzo udanym przedsięwzię-
ciem, co sprawiło, że nowy kontakt został nawiązany, a obie strony postanowiły 
wypracować wspólną płaszczyznę współpracy. Obecny na festynie ówczesny 
wojewoda lubuski Stanisław Iwan z dużym uznaniem wyrażał się o rozmachu, 
z jakim gmina Czerwieńsk prowadzi współpracę zagraniczną65. Szczególnie, że 
w III Familiadzie Miast Partnerskich, oprócz młodzieży szkolnej, wzięły udział 
delegacje z Rotenburga Wümme, Rotenburga an der Fulda, Rothenburga ob der 
Tauber, klietz i drebkau66 . 

do ponownego spotkania szkół podstawowych i gimnazjów z Czerwieńska 
i drebkau doszło w dniach 22-24 czerwca 2003 roku w drebkau. kontakt zaini-
cjowały szkoły z drebkau, a celem tego spotkania było wypracowanie nowych 
form współpracy w dziedzinie oświaty na poziomie partnerskich gmin i możliwości 
wykorzystania środków unijnych na cele edukacyjne67 .

64 A. Sibilski, Blisko, coraz bliżej..., „Czerwieńsk – U Nas” 2000, nr 99, s. 10.
65 J. Gębicki, Kolorowy zawrót głowy, „Czerwieńsk – U Nas” 2001, nr 107, s. 4.
66 D. Grześkowiak, I po Familiadzie..., „Czerwieńsk – U Nas” 2001, nr 107, s. 2.
67 G. Pukacki, Z wizytą w Drebkau, „Czerwieńsk – U Nas” 2003, nr 133, s. 12.



167Czerwieńsk w latach 1990-2013

W kolejnych latach szkoły wielokrotnie realizowały wspólne projekty. Jednak 
tylko szkołom podstawowym z Czerwieńska i drebkau udało się nawiązać bliższą 
współpracę, gimnazja zawiesiły kontakty.

Współpraca pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową im. Janusza korczaka 
w Czerwieńsku a Schiebell Grundschule drebkau trwa nieprzerwanie od tamtego 
momentu. Należy jednak stwierdzić, że stroną wiodącą w tej współpracy jest szkoła 
podstawowa w Czerwieńsku, która regularnie przyjmuje partnerów z drebkau 
– np. na dorocznym święcie z okazji dnia Czystej Wody. Szkoła z drebkau nie 
przejawia w tych kontaktach takiej inicjatywy, jak wcześniej miało to miejsce przy 
współpracy ze szkołą w Vetschau.

Szczególną rolę w rozwijaniu i podtrzymywaniu pozytywnych relacji pomiędzy 
dwiema gminami ma Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Czerwieńsku. Przez 
wszystkie lata współpracy obu gmin to właśnie ośrodek kultury był głównym 
koordynatorem i inicjatorem przedsięwzięć służących zbliżeniu mieszkańców, 
prezentacji osiągnięć artystycznych czy festynów sportowo-rekreacyjnych. do 
najważniejszych działań ośrodka w tym zakresie należy zaliczyć: Familiadę Miast 
Partnerskich (1999, 2000, 2001), Turniej Gmin Partnerskich (organizowany od 
2000 roku, jako jeden z elementów corocznych dożynek gminnych), Partnerskie 
dni Czerwieńska (w tej formule organizowane od 2009 r.).

Symbolicznym i bardzo wymownym wydarzeniem we współpracy gmin Czer-
wieńsk i drebkau było spotkanie w dniu 1 maja 2004 roku, w dniu wstąpienia 
Polski do struktur Unii Europejskiej. Na zaproszenie partnerów z drebkau udała 
się do miejscowości Casel delegacja sołtysów wszystkich wsi z gminy Czerwieńsk 
z burmistrzem Piotrem Iwanusem i przewodniczącym Rady Miejskiej Leszkiem 
Jędrasem, by wspólnie z ich odpowiednikami z gminy drebkau świętować to ra-
dosne wydarzenie. Podczas tego spotkania burmistrz Iwanus przypomniał historię 
wspólnych kontaktów i fakt pomocy, jakiej udzieliła gmina drebkau poszkodowa-
nym mieszkańcom gminy Czerwieńsk podczas powodzi w 1997 roku. Burmistrz 
drebkau Harald altekrüger stwierdził, że kontakty obu gmin stały się autentycznym 
współdziałaniem wielu środowisk, co jest gwarantem dalszej, udanej współpracy.

Spotkanie w Casel upamiętnił przewodniczący Rady Gminy drebkau, który 
wręczył obu burmistrzom pamiątkowe patery z herbami zaprzyjaźnionych gmin 
i inskrypcją upamiętniającą to wydarzenie68 .

Od 2000 roku Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne jest organizatorem 
corocznego Familijnego Rajdu Rowerowego drebkau – Czerwieńsk, który gro-
madzi miłośników turystyki rowerowej z obu gmin. Myślą przewodnią rajdu jest 
wspólne zwiedzanie terenów leżących po obu stronach granicy z ich pomnikami 
przyrody, zabytkami i atrakcjami turystycznymi. Rajdy odbywały się regularnie 
każdego roku, ciesząc się coraz większym zainteresowaniem po obu stronach 

68 Wspólne świętowanie w Drebkau, „Czerwieńsk – U Nas” 2004, nr 142, s. 15.
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granicy. W 2014 roku odbędzie się jubileuszowy, bo XV Polsko-Niemiecki Fa-
milijny Rajd Rowerowy.

Ważnym etapem rozszerzania współpracy było nawiązanie kontaktów pomiędzy 
przedsiębiorcami z obu gmin. Takie spotkania odbywały się wielokrotnie i były 
okazją do wymiany doświadczeń i poznawania rynku krajowego i sąsiadów. Nie 
doprowadziły jednak do podjęcia konkretnej współpracy gospodarczej czy han-
dlowej.

W dniach 6-7 września 2008 roku burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Leszek Jędras przebywali z roboczą wizytą w Ro-
thenburgu nad Tauber z okazji corocznego święta tego miasta. Wizyta była rów-
nież okazją do spotkania z przedstawicielami innych miast ze Związku Rot(h)- 
enburgów, oraz możliwością wzięcia udziału w obchodach 20 rocznicy podpisania 
porozumienia o współpracy Rothenburga nad Tauber z rosyjskim miastem Suzdal. 
Podczas uroczystości członkowie delegacji z Czerwieńska i Suzdal nawiązali 
serdeczny kontakt, który sprawił, że podjęto pierwsze rozmowy na temat możli-
wości nawiązania przyszłej współpracy. Na efekty tych rozmów nie trzeba było 
czekać zbyt długo, bowiem już w październiku 2008 roku wznowiono rozmowy 
i strona rosyjska zaproponowała wspólne przygotowanie, a następnie podpisanie 
porozumienia. Ustalono zakres współpracy i możliwość podpisania porozumienia 
podczas pobytu oficjalnej delegacji z Czerwieńska w Suzdalu.

19 stycznia 2009 roku delegacja Czerwieńska: burmistrz Piotr Iwanus, przewod-
niczący Rady Miejskiej Leszek Jędras, radni Wiesław kwaśniewski i Kazimierz 
Ruszel polecieli do Suzdalu w celu zakończenia rozmów i uzgodnienia ostatecznego 
kształtu dokumentu o przyjaźni i partnerskiej współpracy.

23 stycznia 2009 roku odbyła się uroczysta ceremonia podpisania porozumienia, 
które ze strony polskiej podpisali: burmistrz Czerwieńska Piotr Iwanus i przewod-
niczący Rady Miejskiej Leszek Jędras, a ze strony rosyjskiej: przewodniczący 
Rady Miasta Suzdal Michaił Nikołajewicz Iwanow oraz przewodniczący Rady 
Powiatu Suzdalskiego d.J. Mozgowoj. Tym samym Suzdal dołączył do grona 
zagranicznych partnerów Czerwieńska69 .

W dniach 15-18 maja 2009 roku, po raz pierwszy, oficjalna delegacja Suzdalu 
wzięła udział w dniach Czerwieńska. Podczas tego pobytu goście zapoznali się 
z funkcjonowaniem samorządu gminnego, zwiedzili gminne placówki oświatowe 
i Zieloną Górę. duże wrażenie wywarła na nich infrastruktura oświatowa i spor-
towa oraz sukcesy edukacyjne uczniów szkół gminnych.

W następnym roku, z rewizytą, udała się do Suzdalu delegacja z Gminy Czer-
wieńsk, która w dniach 21-27 lipca 2010 roku wzięła udział w X Międzynarodowym 
Święcie Ogórka. Przewodniczącą delegacji była dyrektor MGOk w Czerwieńsku 

69 W. Kwaśniewski, Porozumienie o współpracy Suzdal – Czerwieńsk, „Czerwieńsk – U Nas” 2009, 
nr 199, s. 5.
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Jolanta Matuszkiewicz, której towarzyszył zespół śpiewaczy Nietkowianki. Człon-
kowie delegacji wystawili stoisko promocyjne gminy Czerwieńsk i zaprezentowali 
przygotowany program artystyczny70 . 

Pomimo dużej odległości dzielącej oba miasta współpraca rozwijała się w ko-
lejnych latach zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie współpracy. W dniach 
13-15 maja 2011 roku odbyły się Partnerskie dni Czerwieńska, gdzie obok dele-
gacji z drebkau i Rothenburga nad Nysą uczestniczyła również delegacja Suzdalu. 
Rosjanie przyjechali do Czerwieńska z zespołem folklorystycznym Radunica, 
który wziął udział w przeglądzie artystycznym.

23 maja 2012 roku rozpoczęła się kolejna, oficjalna wizyta władz miasta Suzdal, 
której przewodniczył mer (przewodniczący Rady Miasta) Michaił Nikołajewicz 
Iwanow. Goście zwiedzili gminę oraz wzięli udział w Partnerskich dniach Czer-
wieńska, które odbywały się w dniach 25-27 maja. Podczas tej wizyty do Czer-
wieńska przyjechał również konsul generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu 
Władimir Tkaczew71 .

Podczas ferii zimowych w dniach 13-21 stycznia 2013 roku w Suzdalu przeby-
wała grupa 9 uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku pod opieką 
2 nauczycieli. Pojechali tam na zaproszenie mera miasta Michaiła Nikołajewicza 

70 J. Gębicki, Zdarzyło się w lipcu, „Czerwieńsk – U Nas” 2010, nr 217, s. 2.
71 Idem, Zdarzyło się w maju, „Czerwieńsk – U Nas” 2012, nr 239, s. 2.

Ilustracja 10. Podpisanie umowy o współpracy Czerwieńsk – Suzdal (fot. z arch. „Czerwieńsk – U Nas”)
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Iwanowa. Ta wizyta zapoczątkowała wymianę młodzieży, która miała się od tego 
momentu spotykać na letnich i zimowych formach wypoczynku. Rewizyta nastąpiła 
w dniach 17-22 czerwca 2013 roku, kiedy to do Czerwieńska przyjechała grupa 
10 uczniów z rejonu suzdalskiego z 2 opiekunami. Obie wizyty były okazją do 
lepszego poznania się, nawiązania przyjaźni i dowodem na otwartość i kreatywność 
w zakresie prowadzenia współpracy międzynarodowej przez gminę Czerwieńsk. 

Nowy odrodzony samorząd miasta i gminy, mimo wielu wyzwań gospodarczych 
i społecznych, od początków swojego działania w 1990 roku podjął próby otwarcia 
na Europę. Wraz z utworzeniem Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” (1993 r.) 
gmina Czerwieńsk bez wahania włączyła się do tej inicjatywy i była jednym 
z pierwszych członków Euroregionu, aktywnie uczestniczącym w jego działalności. 
Przynależność do Euroregionu i partnerstwo z gminą drebkau pozwoliły na pozy-
skiwanie dużych środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej, dzięki 
którym współpraca międzynarodowa Czerwieńska nabrała wielkiego rozmachu 
i słała się modelowym przykładem współpracy transgranicznej.

6. Nagrody i wyróżnienia uzyskiwane przez miasto i gminę
Gmina Czerwieńsk od początku funkcjonowania nowego, odrodzonego samorzą-
du z powodzeniem wykorzystuje swoją szansę w zakresie rozwoju wszystkich 
obszarów funkcjonowania. Liczne inwestycje i przedsięwzięcia podejmowane 
przez samorząd uzyskały wsparcie w postaci środków finansowych, pochodzących 
z różnych programów europejskich. Tę niezwykłą w skali nie tylko regionu, ale 
i Polski skuteczność pozyskiwania funduszy unijnych dostrzegły wielokrotnie 
władze wyższych szczebli samorządowych. Gmina za swoją aktywność wyróżniona 
została wieloma prestiżowymi nagrodami i tytułami honorowymi. Są wśród nich 
również wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. 
Niemalże wszystkie inwestycje realizowane w tym obszarze były wyróżniane 
w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach, a sama gmina wysoko plasowała 
się na listach rankingowych najbardziej aktywnych samorządów w Polsce.

Nagrody za efektywne wykorzystanie europejskich środków pomocowych 
przynosiły wymierne korzyści, ponieważ ułatwiały pozyskiwanie środków na 
kolejne inwestycje, a gmina podnosiła swoją wiarygodność jako partnera w re-
alizacji przedsięwzięć o jeszcze większym rozmachu. Warte podkreślenia jest to, 
że determinacja samorządu w ciągłym podnoszeniu poziomu życia mieszkańców 
i stwarzaniu nowych możliwości dla rozwoju gospodarki, nie burzyła naturalnego 
środowiska i była zgodna z interesem społecznym.

Poniżej najważniejsze wyróżnienia uzyskane przez czerwieński samorząd:
• 1996 rok – Gmina Czerwieńsk oraz Przedsiębiorstwo BWP „Ekol-Bud-aqua” 

s.c. z Zielonej Góry zdobyły prestiżowe wyróżnienie Ministerstwa Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
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Budownictwa „Budowa Roku 1995” za zblokowane rozwiązanie oczyszczalni 
ścieków w Czerwieńsku, charakteryzującej się niskim kosztem wykonania i eks-
ploatacji.

• 2000 rok – na odbywających się w Warszawie VII Międzynarodowych Targach 
Sprzętu Oświetleniowego i Osprzętu Elektrycznego „Światło 2000” czer-
wieńsk otrzymał nagrodę za najlepszą samorządową inwestycję oświetleniową. 
Wymiana starych opraw i żarówek na nowoczesne energooszczędne z pełną 
automatyką zmierzchową dawały wówczas możliwość zaoszczędzenia aż 45% 
kosztów ponoszonych na energię elektryczną. Organizatorem konkursu był 
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Narodowa agencja Poszano-
wania Energii S.a. i redakcja tygodnika „Wspólnota”72 .

• 2001 rok – w konkursie Inwestycja Roku Województwa Lubuskiego Gmina 
Czerwieńsk zajęła III miejsce za halę produkcyjną firmy arcobaleno. Nagro-
dę w wysokości 50 000 zł ufundował Zarząd Województwa Lubuskiego oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

• 2003 rok – Nagroda Specjalna Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lu-
buskiego w konkursie Olimp Lubuski – 2002 za finansowanie kultury fizycznej 
w 2002 roku.

• 2004 rok – Nominacja do tytułu HIT’ 2003 za modernizację oświetlenia ulicz-
nego w konkursie gospodarczo-samorządowym organizowanym przez agencję 
Promocyjną PUNkT S przy współudziale starostów, burmistrzów i wójtów 
Województwa Lubuskiego.

• 2004 rok – Nagroda Specjalna Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lu-
buskiego w konkursie Olimp Lubuski – 2003 za inwestycję, jaką była budowa 
hali sportowej „Lubuszanka”.

• 2005 rok – gmina zajęła IV miejsce w Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta.
• 2006 rok – Nominacja do tytułu HIT’ 2005 za budowę Hali Sportowej „Lubu-

szanka”.
• 2006 rok – Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2006 w kategorii 

Najlepsza Gmina Miejska.
• 2006 rok – Gmina Czerwieńsk otrzymała tytuł „GMINa FaIR PLaY 2006”. 

konkurs „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest afi-
liowany przy krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut 
Badań nad demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, który ma wieloletnie 
doświadczenie w dziedzinie promocji etyki i wspierania przedsiębiorczości 
zarówno po stronie biznesu, jak i samorządów lokalnych. konkurs dla samo-
rządów „Gmina Fair Play” wskazuje gminy zdeterminowane, prężne, z nowymi 
i dobrymi pomysłami na własny rozwój, przynoszący korzyści wszystkim 
zainteresowanym stronom.

72 Idem, Światło nad gminą, „Czerwieńsk – U Nas” 2000, nr 99, s. 12.
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• 2007 rok – kolegium Redakcji miesięcznika Monitor Unii Europejskiej oraz 
kapituła Tytułu Europejczyka Roku przyznały burmistrzowi Miasta i Gminy 
Czerwieńsk Piotrowi Iwanusowi tytuł Europejczyk Roku 2006.

• 2007 rok – w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Związek Powiatów 
Polskich i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego gmina Czerwieńsk uzyskała 
certyfikat „Gmina Otwarta na Fundusze Strukturalne Regionu”.

• 2007 rok – gmina zajęła II miejsce w Rankingu Gmin Lubuskiego Trójmiasta 
oraz nagrodę za wykorzystanie środków unijnych w latach 2004-2006 ufun-
dowaną przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

• 2007 rok – w VIII edycji konkursu „Firma na Medal” Gmina i Miasto Czerwieńsk 
i burmistrz Piotr Iwanus otrzymali wyróżnienie w kategorii Inwestor obiektów 
sportowych i rekreacyjnych za inicjatywę i wyjątkowe zaangażowanie w budowę 
hali sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku. „Firma na Medal” jest wyróż-
nieniem przyznawanym firmom projektowym, wykonawczym, producentom 
materiałów i technologii budowlanych, za szczególne osiągnięcia w zakresie 
racjonalnego projektowania, rzetelnego wykonawstwa oraz za wdrażanie no-
woczesnych produktów, rozwiązań materiałowych i technologicznych służących 
rozwojowi budownictwa sportowego w Polsce. Wyróżnienie przyznawane jest 
przez Polski klub Infrastruktury Sportowej, który w swoich ocenach bierze 
pod uwagę opinie współpracujących z nim niezależnych instytucji i ośrodków  
badawczych .

• 2008 rok – Gmina Czerwieńsk otrzymała tytuł „Gmina FaIR PLaY 2008”.
• 2009 rok – dyplom „Modernizacja roku 2008” za realizację projektu pt. „Mo-

dernizacja boiska sportowego i budynku dydaktycznego Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Nietkowie” dla Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Or-
ganizatorami konkursu były Targi Pomorskie Sp. z o .o . 

• 2009 rok – dyplom „Modernizacja roku 2008” za realizację projektu pt. „Mo-
dernizacja Przychodni Zdrowia ul. Zielonogórska 2, Czerwieńsk” dla Gminy 
Czerwieńsk. Organizatorami konkursu były Targi Pomorskie Sp. z o .o . 

• 2009 rok – Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku został uhonorowany tytułem 
Innowacyjna gmina w ramach konkursu „krajowi Liderzy Innowacji” – Edy-
cja 2009. Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć 
i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

• 2009 rok – Gmina Czerwieńsk otrzymała tytuł „Gmina FaIR PLaY 2009”. 
• 2010 rok – gmina została laureatem ogólnopolskiego konkursu „Mistrzowska 

Gmina 2009/2010” i zdobyła Statuetkę konkursową oraz Certyfikat, który 
przyznawany jest najlepszym, najskuteczniej działającym samorządom w Pol-
sce. Głównym celem konkursu było wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja 
najlepszych, najbardziej aktywnych gmin samorządu terytorialnego w Polsce. 
W pierwszej kolejności oceniane były aktywność i dokonania gminy, skutecz-
ność podejmowanych przez nią działań oraz jakość pracy urzędu, ze szczegól-



173Czerwieńsk w latach 1990-2013

nym uwzględnieniem poziomu obsługi interesantów. Nagroda przyznawana 
jest bezterminowo. Gmina zyskuje wsparcie promocyjne i prawo posługiwania 
się tytułem „Mistrzowska Gmina 2009/2010” oraz godłem konkursu. Jest to 
szczególne wyróżnienie dla gminy za codzienną pracę.

• 2010 rok – Gmina Czerwieńsk otrzymała statuetkę Laur Gospodarności w kate-
gorii „Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej”. W tej kategorii oceniano realizacje 
projektów wspierających przedsiębiorczość, jak tworzenie oferty inwestycyjnej 
dla przedsiębiorstw, działania ułatwiające i wspomagające jej rozwój. Oceniana 
była także ilość utworzonych i zarejestrowanych przedsiębiorstw oraz dynamika 
przyrostu w tym zakresie.

• 2010 rok – statuetka „Lubuski Euro Lider” 2010 w kategorii edukacja. konkurs 
miał na celu promocję roli funduszy europejskich przez promocję przedsięwzięć 
zrealizowanych przy udziale środków unijnych w województwie lubuskim. 
Głównym jego przesłaniem było zaprezentowanie innowacyjnych i rozwo-
jowych inicjatyw w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego 
regionu, w szczególności inwestycji współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2007-2013.

• 2011 rok – certyfikat programu „Samorządowy Lider Edukacji” przyznany 
w i edycji ogólnopolskiego konkursu dla Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej 
Polskiej, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa 
Wyższego oraz agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication. 
Patronat honorowy nad konkursem i programem certyfikacji „Samorządowy 
Lider Edukacji” sprawował Parlament Europejski.

• 2011 rok – wyróżnienie Primus 2011 – dla laureatów programu certyfikacji 
„Samorządowy Lider Edukacji”, którzy w procedurze konkursowej uzyskali 
najwyższą liczbę punktów rankingowych.

• 2011 rok – wyróżnienie „Lubuski Laur Oświaty” dla Pana Piotra Iwanusa 
Burmistrza Czerwieńska. Wyróżnienie zostało przyznane przez Sejmik Wo-
jewództwa Lubuskiego. Celem konkursu jest uhonorowanie osób i instytucji, 
które w swoim działaniu czynnie wspierają kulturę i oświatę, przyczyniając się 
do jej rozwoju oraz realizują ciekawe inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży 
w zakresie edukacji i wychowania.

• 2012 rok – certyfikat programu „Samorządowy Lider Edukacji 2012” przyznany 
w II edycji ogólnopolskiego konkursu dla Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej 
Polskiej.

• 2012 rok – wyróżnienie „Primus 2012” – dla laureatów programu certyfikacji 
„Samorządowy Lider Edukacji 2012”.

• 2012 rok – Urząd Miasta i Gminy otrzymał tytuł „Samorząd wspierający szkoły 
z pasją”. Program „Samorząd wspierający szkoły z pasją” był realizowany 
w ramach inicjatywy flagowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
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• 2013 rok – certyfikat programu „Samorządowy Lider Edukacji 2013” przyznany 
w III edycji ogólnopolskiego konkursu dla Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej 
Polskiej.

• 2013 rok – wyróżnienie „Mecenas Wiedzy 2013” dla Piotra Iwanusa, burmi-
strza Czerwieńska za szczególne i osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju 
i promowania nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych73 .

7. Zakończenie 
Ostatnie ćwierćwiecze to okres bardzo dynamicznego rozwoju miasta. Po upadku 
systemu komunistycznego rozpoczął się mozolny proces budowy nowego ładu, 
demokratyzacji życia społeczno-politycznego, kształtowania się gospodarki ryn-
kowej, samorządności, nadrabiania zapóźnień cywilizacyjnych. 

Jedną z konsekwencji transformacji ustrojowej 1990 roku była prywatyzacja 
sektora publicznego i wprowadzenie zasad racjonalności gospodarowania. Sprawiło 
to, że z krajobrazu Czerwieńska zniknęły wówczas takie zakłady pracy jak: PGR, 
Wtórpol czy Młyn. Powstały jednak nowe np.: Benfarm, arcobaleno, Intercal, LfC, 
Jorge. Wielu mieszkańców Czerwieńska zakładało własną działalność gospodarczą, 
świadcząc różnego rodzaju usługi, zajmując się handlem czy drobną produkcją. 
W nowej rzeczywistości gospodarczej przetrwały Gminna Spółdzielnia „SCh” 
i „Budomont”, a CPN stała się Spółką Pracowniczą PkN Orlen S.a. i funkcjo-
nuje jako CPN Ekoserwis Sp. z o.o. Wciąż jednak o Czerwieńsku mówi się, że to 
miasto kolejarzy i żołnierzy, bo to najliczniejsze grupy zawodowe w tym mieście. 

Czerwieńsk stał się znaczącym węzłem kolejowym dzięki inwestycjom lat 70. 
XX wieku, kiedy wybudowano tu stację towarową i zaplecze techniczne magistrali 
„Śląsk – Porty”. Obok stacji osobowej, która była ważnym punktem przesiadkowym 
i stacji towarowej, funkcjonowała tu nowoczesna lokomotywownia  (1983-1992), 
która następnie przekształciła się w Zakład Taboru – największy wówczas zakład 
pracy na Środkowym Nadodrzu i jeden z najnowocześniejszych zakładów taboru 
w całym PkP74. kolejne reformy na kolei doprowadziły do jeszcze większych 
restrukturyzacji, sprzedaży spółek kolejowych i zbędnych nieruchomości. W tych 
okolicznościach powstał Zakład Taboru PkP CaRGO, który od 2009 roku funk-
cjonuje jako spółka PkP CaRGO Tabor – Czerwieńsk. 

Znaczenie Czerwieńska, jako ważnego węzła kolejowego, zmniejszyło się 
w 2013 roku. Oddano wówczas do użytku łącznicę Pomorsko – Przylep, która 
de facto omija stację w Czerwieńsku i pozbawia mieszkańców bezpośrednich 
połączeń z Poznaniem czy Warszawą.

73 Opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Urząd Gminy i Miasta 
w Czerwieńsku.

74 T. Dzwonkowski, M. Kamiński, PKP Zakład Taboru w Czerwieńsku. Dzieje węzła kolejowego, 
parowozowni, lokomotywowni i zakładu taboru, Zielona Góra 1998, s. 83.
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Wciąż niezmienne znaczenie na wojskowej mapie Polski ma garnizon w czer-
wieńsku. Jest on siedzibą 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. 1 lipca 
1996 roku pułk przyjął tradycje 4. Pułku artylerii Przeciwlotniczej z anglii i otrzy-
mał nowy sztandar. 

W wyniku restrukturyzacji sił zbrojnych, od 1997 roku pułk został podpo-
rządkowany dowódcy 11. Lubuskiej dywizji kawalerii Pancernej. W 1999 roku 
wszedł w skład Sił Szybkiego Reagowania NaTO. dla podkreślenia więzi łą-
czących żołnierzy pułku ze społeczeństwem regionu, w 2004 roku pułk przyjął 
nazwę wyróżniającą – Zielonogórski. Od stycznia 2012 roku, po rozformowaniu 
69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego, w struktury organizacyjne pułku 
zostały włączone dwa dywizjony przeciwlotnicze (zestawu OSa i kUB), a pułk 
podporządkowano dowódcy Wojsk Lądowych.

Żołnierze pułku wielokrotnie brali udział w misjach stabilizacyjnych w ira-
ku, afganistanie i kosowie. Walczyli z powodzią, która nawiedziła Czerwieńsk 
w 1997 roku i zagrożeniem powodziowym 2010 roku. W opisywanym okresie 
pułkiem dowodzili kolejno: płk dypl. Józef Gancarz (1987-1991), ppłk dypl. Michał 
Jackiewicz (1991-1996), 
ppłk dypl. Michał Wałę-
za (1996-1999), płk dypl. 
Mirosław Banasik (1999-
2004), płk dypl. Sławomir 
Wojciechowski (2004-
2007), płk Jerzy Rzeźnik 
(2007-2011), płk dypl. 
Marek Śmietana (2012-
2013), płk Mirosław 
Szwed (od 2013).

Ważne miejsce w histo-
rii Czerwieńska zajmuje 
gazeta „Czerwieńsk – 
U Nas”, ukazująca się od 
października 1990 roku. 
Powstała ona z inicjaty-
wy ówczesnego burmi-
strza Czerwieńska Witol-
da Bieżańskiego. Inaugu-
racyjne spotkanie zespołu 
redakcyjnego odbyło się 
w prywatnym domu Te-
resy Stasińskiej. Redak-
torem naczelnym gazety 

Ilustracja 11. Redakcja gazety „Czerwieńsk – U Nas” (fot. z arch. 
„Czerwieńsk – U Nas”)
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został andrzej Sibilski. Skład pierwszej redakcji stanowili także: Jacek Gębicki, 
Teresa Stasińska i Leszek Lisiecki, który wymyślił nazwę miesięcznika. Począt-
kowo gazeta ukazywała się jako pismo komitetu Obywatelskiego. Po wydaniu 
pierwszych trzech numerów stała się oficjalnym organem Rady Gminy i Miasta. 
Wkrótce do grona redakcyjnego dołączyli: Zygmunt Borkowski, Lubomir Rotko 
i dariusz Grześkowiak, a w 1993 roku – alina Juncewicz. 

Od samego początku istnienia gazety jej redakcja aktywnie uczestniczyła w ży-
ciu publicznym miasta i gminy. Zachęcała mieszkańców do działania, inspirowała, 
edukowała i uczyła aktywności obywatelskiej. Miesięcznik „Czerwieńsk – U Nas” 
stał się przez lata bezcennym źródłem wiedzy o całości życia społeczno-gospodar-
czego lokalnej społeczności i kroniką funkcjonowania miasta w III Rzeczpospolitej. 
do grona wieloletnich i aktywnych współpracowników redakcji należeli: Wioletta 
Gnatowicz, Janusz Piętak, Stanisław Szczepański, andrzej Lewandowski, andrzej 
kozak, Leszek Jędras, dorota krzyżaniak, Jan doliński, agnieszka kostrzewa, 
Beata kaszewska oraz księża dariusz Glama i Zygmunt Lisiecki.

Ograniczenia wynikające z objętości niniejszej monografii nie pozwalają na 
pełne przedstawienie wszystkich obszarów funkcjonowania miasta: kościoła, woj-
ska, kolei, szkolnictwa, kultury, sportu, Ochotniczej Straży Pożarnej, lokalnego 
biznesu, organizacji i stowarzyszeń – czyli tych wszystkich podmiotów, które 
kształtują jego codzienność. Co za tym idzie, zawartość niniejszego rozdziału 
jest jedynie wycinkowym przedstawieniem niektórych obszarów funkcjonowania 
miasta i należy go traktować jako wstęp do dalszych badań i kolejnych publikacji.

8. Aneksy

Aneks nr 1 – Wyniki wyborów samorządowych

1990-1994
Wybory: 27 maja 1990 roku

Rada Gminy i Miasta I kadencji75

Lp. Nazwisko i imię Miejscowość

1. Bieżański Witold Czerwieńsk
2. Boczkowski Tadeusz Nietków
3. Borkowski Zygmunt Nietkowice
4. Bowiej Stanisław Laski

75 Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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5. Gębicki kazimierz Czerwieńsk

6. Grzyb Walenty Nietkowice

7. Iwanus Piotr Leśniów Wielki

8. Lis Zbigniew Czerwieńsk

9 . Lisiecki Lechosław Czerwieńsk

10. łyczkowska Jadwiga Leśniów Wielki

11. Olechnowicz Bronisław Nietków

12. Przydróżny Michał Nietkowice

13. Rzepski Roman Czerwieńsk

14. Sadowski andrzej Zagórze

15. Seweryn Marek Czerwieńsk

16. Stasiński Jerzy Płoty

17. Stasiński Piotr Czerwieńsk

18. Świniarek Zygmunt Czerwieńsk

19. Wieczorek Zdzisława Czerwieńsk

20. Wojciechowska daniela Nietków

Lisiecki Lechosław – przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Gębicki kazimierz – z-ca przewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Świniarek Zygmunt – z-ca przewodniczącego Rady Gminy i Miasta

Skład stałych komisji Rady Gminy i Miasta76

1. komisja ds. Planu, Budżetu i Finansów
1) Olechnowicz Bronisław – przewodniczący
2) Boczkowski Tadeusz
3) Gębicki kazimierz
4) Rzepski Roman

2. komisja ds. Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki komunalnej
1) Seweryn Marek – przewodniczący
2) Grzyb Walenty
3) Lis Zbigniew
4) Przydróżny Michał
5) Sadowski andrzej

76 „Czerwieńsk – U Nas” 1990, nr 1, s. 7.
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3. komisja ds. Oświaty, kultury, Spraw Socjalnych, ładu i Porządku Publicznego
1) łyczkowska Jadwiga – przewodnicząca
2) Borkowski Zygmunt
3) Stasiński Piotr
4) Wieczorek Zdzisława
5) Sibilski andrzej – członek komisji spoza Rady

4. komisja ds. Rolnictwa, Usług, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska
1) łabieniec Zofia – przewodnicząca
2) Bowiej Stanisław
3) Stasiński Jerzy
4) Świniarek Zygmunt
5) Wojciechowska daniela

Burmistrz Czerwieńska 1990-1994 – Bieżański Witold77

Zarząd Gminy w Czerwieńsku 1990-1994 
1. Bieżański Witold – przewodniczący zarządu
2. Iwanus Piotr – z-ca przewodniczącego
3. łyczkowska Jadwiga – członkini
4. Olechnowicz Bronisław – członek
5. Seweryn Marek – członek

W pracach Zarządu z głosem doradczym brali udział:
1. Lisiecki Lechosław – przewodniczący Rady Gminy i Miasta
2. Gębicki kazimierz – z-ca przewodniczącego Rady Gminy i Miasta
3. Przydróżny Michał – delegat do Sejmiku Wojewódzkiego
4. Stańczyk Walerian – skarbnik 
5. karpowicz alina – sekretarz urzędu

1994-1998
Wybory: 19 czerwca 1994 roku

Rada Gminy i Miasta II kadencji78

Lp. Nazwisko i imię Miejscowość

1. Baran Jan Laski
2. duber Zenon Nietków

77 „Czerwieńsk – U Nas” 1990, nr 1, s. 7.
78 Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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3. Gasik Jerzy Płoty

4. Gębicki kazimierz Czerwieńsk

5. Gralak Janusz Płoty

6. Harber krystyna Będów

7. Iwanus Piotr (do 1997 r.)
Jerzy Majkut (od 1997 r.) Leśniów Wielki

8. kopczyński Stanisław Sycowice

9 . kursa Henryk Wysokie

10. Lis Zbigniew Czerwieńsk

11. Lisiecki Lechosław Czerwieńsk

12. łyczkowska Jadwiga Leśniów Wielki

13. Napierała Ryszard (do 1997 r.)
Marciniak krystyna (od 1997 r.) Czerwieńsk

14. Olechnowicz Bronisław Nietków

15. Paszkiewicz Zbigniew (do 1997 r.)
Mędygrał Irena (od 1997 r.) Nietków

16. Przydróżny Michał (do 1997 r.)
Stawski Franciszek (od 1997 r.) Nietkowice

17. Romankiewicz krzysztof Czerwieńsk

18. Sarnowski Janusz Czerwieńsk

19. Świniarek Zygmunt Czerwieńsk

20. Zawada Beata (do 1997 r.)
Gotlibowski krzysztof (od 1997 r.) Czerwieńsk

Lisiecki Lechosław – przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Gębicki kazimierz – z-ca przewodniczącego Rady Gminy i Miasta
Napierała Ryszard – z-ca przewodniczącego Rady Gminy i Miasta (do 1997 r.)
Świniarek Zygmunt – z-ca przewodniczącego Rady Gminy i Miasta (od 1997 r.)79

Przydróżny Michał – delegat do Sejmiku Wojewódzkiego (do 1997 r.)
Gralak Janusz – delegat do Sejmiku Wojewódzkiego (od 1998 r.)80

79 J. Gębicki, Ostatnia w starym roku, „Czerwieńsk – U Nas” 1998, nr 67, s. 8.
80 Uchwała nr 165/XXVIII/97 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dn. 29 grudnia 1997 r. w sprawie 

wyboru Delegata do Sejmiku.
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Skład stałych komisji Rady Gminy i Miasta81:
1. komisja ds. Planu, Budżetu i Finansów:

1) Olechnowicz Bronisław – przewodniczący
2) Gasik Jerzy
3) Gębicki kazimierz
4) Iwanus Piotr
5) Paszkiewicz Zbigniew
6) Romankiewicz krzysztof
7) Świniarek Zygmunt

2. komisja ds. Oświaty, kultury, Spraw Socjalnych, ładu i Porządku Publicznego:
1) łyczkowska Jadwiga – przewodnicząca
2) duber Zenon
3) Harber krystyna
4) Lisiecki Lechosław
5) Zawada Beata
6) Jacek Gębicki – członek komisji spoza Rady

3. komisja ds. Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki komunalnej:
1) Sarnowski Janusz – przewodniczący
2) Baran Jan
3) kopczyński Stanisław
4) Lis Zbigniew
5) Przydróżny Michał

4. komisja ds. Rolnictwa, Usług, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska:
1) Gralak Janusz – przewodniczący
2) kursa Henryk
3) Napierała Ryszard
4) Świniarek Zygmunt

do konkursu na burmistrza gminy zgłosiło się troje kandydatów: 
1. Bieżański Witold – Czerwieńsk
2. łachacińska Irena – Czerwieńsk
3. Seweryn Marek – Czerwieńsk

W wyniku tajnego głosowania, w którym wzięło udział 20 radnych, kandydaci na 
burmistrza uzyskali następującą liczbę głosów:

1. Bieżański Witold – 13
2. łachacińska Irena – 3
3. Seweryn Marek – 4

81 Uchwała nr 6/II/94 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dn. 14 lipca 1994 r. w sprawie utworzenia 
stałych komisji i składu osobowego.
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Największą, bezwzględną liczbę głosów otrzymał Witold Bieżański i jego 
wybrano burmistrzem Gminy i Miasta Czerwieńsk na II kadencję. 

W wyniku tajnego głosowania wybrano spośród 9 radnych pięcioosobowy 
Zarząd Gminy. W jego skład weszli82:

1. Gasik Jerzy
2. Harber krystyna
3. Iwanus Piotr
4. Romankiewicz krzysztof
5. Zawada Beata

1998-2002
Wybory odbyły się: 11 października 1998 roku
Frekwencja w gminie: 46,95%

Rada Gminy i Miasta III kadencji83

Lp. Nazwisko i imię Komitet wyborczy
Liczba 

uzyskanych 
głosów

1. duber Zenon KW w Nietkowie 107

2. dybowski Marian KW Wyborcy na Rzecz  
Gminy i Miasta Czerwieńsk 154

3. Feduszyński Józef KW Wyborcy na Rzecz  
Gminy i Miasta Czerwieńsk 130

4. Fiałka Waldemar KW Wyborcy na Rzecz  
Gminy i Miasta Czerwieńsk 196

5. Gębicki kazimierz kW akcja Wyborcza  
Solidarność 284

6. Gralak Janusz kW Przymierze Społeczne:  
PSL-UP-kPEiR 131

7. Iwanus Piotr KW 61

8. kopczyński Tadeusz KW Wyborcy na Rzecz  
Gminy i Miasta Czerwieńsk 331

9 . kozak andrzej KW Wyborcy na Rzecz  
Gminy i Miasta Czerwieńsk 208

82 „Czerwieńsk – U Nas” 1994, nr 30/31, s. 16.
83 Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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10. kwaśniewski Wiesław KW Wyborcy na Rzecz  
Gminy i Miasta Czerwieńsk 206

11. Matuszak Ireneusz KW Wyborcy na Rzecz  
Gminy i Miasta Czerwieńsk 33

12. Mędygrał Irena KW w Nietkowie 103

13. Pacholski Bolesław KW Wyborcy na Rzecz  
Gminy i Miasta Czerwieńsk 184

14. Rau Regina kW Ruch Patriotyczny  
Ojczyzna 42

15. Rutkiewicz Zenon KW Wyborcy na Rzecz  
Gminy i Miasta Czerwieńsk 60

16. Stawski Franciszek KW Wyborcy na Rzecz  
Gminy i Miasta Czerwieńsk 170

17. Szczepański Stanisław kW Wsi Laski 185

18. Szkudlarek andrzej KW Wyborcy na Rzecz  
Gminy i Miasta Czerwieńsk 128

19. Trusewicz Marek KW Wyborcy na Rzecz  
Gminy i Miasta Czerwieńsk 198

20. Wieczorek Zdzisława kW akcja Wyborcza Solidarność 151

kopczyński Tadeusz – przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Stawski Franciszek – pierwszy wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta
Gralak Janusz – drugi wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta (do 1999 r.)

Skład stałych komisji Rady Gminy i Miasta84

1. komisja ds. Planu, Budżetu i Finansów
1) Fiałka Waldemar – przewodniczący
2) Gębicki kazimierz – z-ca przewodniczącego
3) kozak andrzej
4) Szczepański Stanisław
5) Mędygrał Irena
6) Stańczyk Walerian
7) Rau Regina
8) Iwanus Piotr
9) Gralak Janusz

10) kasałka Teresa – (1998) członek komisji spoza Rady
11) Stańczyk Walerian – (1998-1999) członek komisji spoza Rady

84 Uchwała nr 2/I/98 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 6.11.1998 r. w sprawie składu 
osobowego stałych komisji problemowych Rady Gminy i Miasta Czerwieńsk.
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2. komisja ds. Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki komunalnej
1) Trusewicz Marek – przewodniczący
2) Iwanus Piotr – z-ca przewodniczącego
3) Rutkiewicz Zenon
4) Pacholski Bolesław
5) Seklecki Janusz – (1998-2002) członek komisji spoza Rady
6) Ogrodowczyk Zdzisław – (1998-1999) członek komisji spoza Rady

3. komisja ds. Rolnictwa, Usług, Zaopatrzenia i Ochrony Środowiska
1) kozak andrzej – przewodniczący
2) Rutkiewicz Zenon – z-ca przewodniczącego
3) Gralak Janusz
4) Szczepański Stanisław
5) kursa Henryk – (1998-2002) członek komisji spoza Rady
6) Rotko dariusz – (1998-1999) członek komisji spoza Rady
7) Serafiński Zdzisław – (1998-1999) członek komisji spoza Rady

4. komisja ds. Oświaty, kultury, Spraw Socjalnych, ładu i Porządku Publicz-
nego
1) Wieczorek Zdzisława – przewodnicząca
2) Szkudlarek andrzej – z-ca przewodniczącego
3) Stawski Franciszek
4) Iwanus Piotr
5) Feduszyński Józef
6) duber Zenon
7) Trusewicz Marek
8) Wocial Regina – (1998-1999) członek komisji spoza Rady
9) Lisiecki Lechosław – (1998-2002) członek komisji spoza Rady

10) Margiela kazimiera – (1998-1999) członek komisji spoza Rady
11) Gębicki Jacek – (2000-2002) członek komisji spoza Rady
12) Jończyk Piotr – (2000-2002) członek komisji spoza Rady

5. komisja Rewizyjna
1) Szczepański Stanisław – przewodniczący
2) duber Zenon – z-ca przewodniczącego
3) dybowski Marian
4) Gębicki kazimierz
5) Matuszak Ireneusz

Funkcję burmistrza Gminy i Miasta Czerwieńsk Rada powierzyła Wie-
sławowi kwaśniewskiemu85, który sprawował ten urząd do 26 lutego 

85 Uchwała nr 4/I/98Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie wyboru 
Burmistrza Gminy i Miasta w Czerwieńsku.
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2002 roku, tj. do chwili złożenia rezygnacji i przyjęcia jej przez Radę Miejska  
w Czerwieńsku86 .

7 marca 2002 roku Rada Miejska w Czerwieńsku w wyniku tajnego głosowania 
wybrała burmistrzem Gminy i Miasta Czerwieńsk Piotra Iwanusa87 . nieetatowym 
zastępcą burmistrza został wybrany andrzej kozak88 .

Zarząd Gminy Czerwieńsk (do 26 lutego 2002)
1. kwaśniewski Wiesław – przewodniczący Zarządu 
2. Iwanus Piotr – z-ca przewodniczącego
3. kasałka Teresa
4. Lewandowski andrzej
5. Trawiński andrzej
6. kursa Henryk
7. Szuman Czesława

Zarząd Gminy Czerwieńsk (od 26 lutego 2002)
1. Iwanus Piotr – przewodniczący Zarządu
2. kozak andrzej – z-ca przewodniczącego
3. Gębicki kazimierz
4. kursa Henryk
5. Szkudlarek andrzej
6. Trusewicz Marek

2002-2006
Wybory odbyły się: 27 października 2002 roku

Rada Miejska IV kadencji89

Lp. Nazwisko i imię Komitet wyborczy
Liczba 

uzyskanych 
głosów

1. doliński Jan KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 92

2. Gębicki kazimierz KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 167

86 Uchwała nr 224/XXVII/2002 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie 
przyjęcia rezygnacji Burmistrza Czerwieńska.

87 Uchwała nr 234/XXVIII/2002 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wyboru Burmistrza Gminy i Miasta Czerwieńsk.

88 Uchwała nr 235/XXVIII/2002 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
wyboru Zastępcy Burmistrza.

89 Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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3. Gruszczyński aleksander koalicyjny komitet  
Wyborczy SLd-UP 181

4. Grzywacz Irena kWW Wspólnota Gminna 76

5. Iwanus Piotr* KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 108

6. Jędras Leszek koalicyjny komitet 
Wyborczy SLd-UP 164

7. kozak andrzej KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 123

8. łapkowski Henryk kWW Laski 106

9 . Matuszak Ireneusz KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 38

10. Motykiewicz aleksander koalicyjny komitet 
Wyborczy SLd-UP 112

11. Ruszel kazimierz kWW „Wspólnota Gminna” 126

12. Sarnowski Janusz koalicyjny komitet 
Wyborczy SLd-UP 205

13. Świniarek Jadwiga koalicyjny komitet 
Wyborczy SLd-UP 105

14. Wolski damian komitet Wyborczy PSL 89

15. Zieleziński Marek koalicyjny komitet 
Wyborczy SLd-UP 61

* Wygaszono mandat radnego na mocy uchwały nr 2/I/02 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19.11.2002 r., 
w związku z wyborem Piotra Iwanusa na Burmistrza Czerwieńska.

Jędras Leszek – przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Sarnowski Janusz – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

Skład stałych komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku90

1. komisja Budżetu i Finansów
1) Grzywacz Irena – przewodnicząca
2) Gruszczyński aleksander – z-ca przewodniczącego
3) Gębicki kazimierz
4) kozak andrzej
5) łapkowski Henryk
6) Motykiewicz aleksander
7) Świniarek Jadwiga

90 Uchwala nr 3/I/02 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie składu 
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
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2. komisja Infrastruktury Technicznej i Budownictwa
1) Sarnowski Janusz – przewodniczący
2) Matuszak Ireneusz – z-ca przewodniczącego
3) Gębicki kazimierz
4) łapkowski Henryk
5) Zieleziński Marek

3. komisja Infrastruktury Społecznej
1) Motykiewicz aleksander – przewodniczący
2) doliński Jan – z-ca przewodniczącego (do 30 sierpnia 2003 r.)
3) Ruszel kazimierz 
4) Sarnowski Janusz
5) Wolski damian
6) Zieleziński Marek
7) łyczkowska Jadwiga (radna od 26 lutego 2003 r.)
8) Hojsak Bazyli (radny od grudnia 2003 r.)

4. komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Publicznych
1) Wolski damian – przewodniczący
2) kozak andrzej – z-ca przewodniczącego
3) Gruszczyński aleksander
4) Jędras Leszek
5) Matuszak Ireneusz

5. komisja Rewizyjna91

1) łapkowski Henryk – przewodniczący
2) Grzywacz Irena – z-ca przewodniczącego
3) Matuszak Ireneusz
4) Motykiewicz aleksander
5) Świniarek Jadwiga

Wybory burmistrza I tura92

Lp. Nazwisko i imię Komitet wyborczy
Liczba 

uzyskanych 
głosów

1. Baranowski Sławomir koalicyjny komitet Wyborczy 
SLd-UP 939

2. Iwanus Piotr KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 1215

91 Uchwała nr 4/I/02 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku.

92 Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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3. kwaśniewski Wiesław kWW „Wspólnota Gminna” 
Czerwieńsk 873

4. łuszcz Zenon kWW „Pojednanie” 137
5. Żbikowska Grażyna kWW „Pojednanie” 70

Wybory burmistrza II tura93

Wybory odbyły się: 10 listopada 2002 roku

Lp. Nazwisko i imię Komitet wyborczy
Liczba 

uzyskanych 
głosów

1. Baranowski Sławomir koalicyjny komitet Wyborczy 
SLd-UP 1190

2. Iwanus Piotr KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta 1630

W wyniku przeprowadzonych wyborów zwykłą większością głosów burmi-
strzem Czerwieńska wybrano Piotra Iwanusa, na którego oddało swój głos 57,80% 
wyborców.

2006-2010
Wybory odbyły się 12 listopada 2006 roku
Frekwencja w gminie: 47,76%

Rada Miejska w Czerwieńsku V kadencji94

Lp. Nazwisko i imię Komitet wyborczy
Liczba 

uzyskanych 
głosów

1. abramowicz Marek kWW „Nasza Gmina” 
Czerwieńsk 98

2. Bykowski Piotr kWW klub Zdecydowanych 
Optymistów 136

3. Garbaciak Wojciech KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 82

4. Góralczyk Henryk KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 279

93 Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
94 Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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5. Grussy andrzej kWW klub Zdecydowanych 
Optymistów 205

6. Jędras Leszek KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 278

7. kozłowski Piotr kWW koła Gospodyń 
Wiejskich „Nietkowianki” 131

8. kwaśniewski Wiesław kWW „Wspólnota Gminna” 
Czerwieńsk 183

9 . łapkowski Henryk kWW Wyborcy Wsi Laski 128

10. łyczkowska Jadwiga KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 111

11. Motykiewicz 
aleksander

KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 185

12. Rogowicz ewa kWW „Wspólnota Gminna” 
Czerwieńsk 69

13. Ruszel kazimierz KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 182

14. Rychwalski Grzegorz KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 105

15. Skowroński Tadeusz KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 203

Jędras Leszek – przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
Góralczyk Henryk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku.

Skład stałych komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku95

1. komisja Budżetu i Finansów
1) kwaśniewski Wiesław – przewodniczący
2) łyczkowska Jadwiga – z-ca przewodniczącego
3) łapkowski Henryk
4) kozłowski Piotr
5) Rogowicz Ewa
6) Motykiewicz aleksander
7) abramowicz Marek
8) Góralczyk Henryk

95 Uchwała nr 4/I/06 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie składu 
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku.



2. komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1) Góralczyk Henryk – przewodniczący
2) Bykowski Piotr – z-ca przewodniczącego
3) łapkowski Henryk
4) kozłowski Piotr
5) Rychwalski Grzegorz
6) Rogowicz Ewa
7) Jędras Leszek

3. komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego
1) Motykiewicz aleksander – przewodniczący
2) Grussy andrzej – z-ca przewodniczącego
3) łyczkowska Jadwiga
4) Skowroński Tadeusz
5) Garbaciak Wojciech
6) abramowicz Marek
7) Ruszel kazimierz
8) Bykowski Piotr

4. komisja Rewizyjna96

1) Rychwalski Grzegorz – przewodniczący
2) Ruszel kazimierz – z-ca przewodniczącego
3) kwaśniewski Wiesław
4) Grussy andrzej
5) Skowroński Tadeusz

Wybory burmistrza I tura97

Lp. Nazwisko i imię Komitet wyborczy
Liczba 

uzyskanych 
głosów

1. Grzywacz Irena kWW „Nasza Gmina” 1109

2. Iwanus Piotr KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 1901

3. kwaśniewski Wiesław kWW „Wspólnota Gminna” 
Czerwieńsk 424

4. Rzepski Roman kWW „Ojczyzna” 95

Piotr Iwanus otrzymał 53,87% głosów i został wybrany burmistrzem Czer-
wieńska w i turze.

96 Uchwała nr 5/I/06 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku.

97 Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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2010-2014
Wybory odbyły się 21 listopada 2010 roku
Frekwencja: 46,63%

Rada Miejska w Czerwieńsku VI kadencji98

Lp. Nazwisko i imię Komitet wyborczy
Liczba 

uzyskanych 
głosów

1. abramowicz Marek kWW „Solidność dla Miasta 
i Gminy Czerwieńsk” 103

2. Garbaciak Marzena kWW „Solidność dla Miasta 
i Gminy Czerwieńsk” 173

3. Góralczyk Henryk KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 264

4. Jarowicz Jerzy KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 166

5. Jędras Leszek KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 398

6. kwaśniewski Wiesław KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 191

7. łyczkowska Jadwiga KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 191

8. Smorąg krzysztof KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 389

9 . Motykiewicz aleksander KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 345

10. Przybyła Zygmunt kWW „Wspólnota 
Samorządowa” 257

11. Przychodzka Żaneta KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 157

12. Ruszel kazimierz KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 184

13. Woch cezary kWW „Piękne Zaodrze” 89

98 Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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14. Wójtowicz Ewa kWW „Wspólnota 
Samorządowa” 240

15. zawada Wojciech kWW Młodzi w Samorządzie 212

Jędras Leszek – przewodniczący Rady Miejskiej
Góralczyk Henryk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Skład stałych komisji Rady Miejskiej99

1. komisja Budżetu i Finansów
1) kwaśniewski Wiesław – przewodniczący (do 23 stycznia 2014 r.)
2) łyczkowska Jadwiga – z-ca przewodniczącego
3) abramowicz Marek
4) Garbaciak Marzena
5) Góralczyk Henryk
6) Jarowicz Jerzy
7) Motykiewicz aleksander
8) Rudnicki Edward (od 2012 r.)
9) Woch Cezary

2. komisja Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1) Góralczyk Henryk – przewodniczący
2) Przybyła Zygmunt – z-ca przewodniczącego
3) Jarowicz Jerzy
4) Jędras Leszek
5) Przychodzka Żaneta
6) Woch Cezary
7) Wójtowicz Ewa
8) Zawada Wojciech

3. komisja Infrastruktury Społecznej i Porządku Publicznego
1) Wójtowicz Ewa – przewodnicząca
2) Motykiewicz aleksander – z-ca przewodniczącej (do 5 maja 2012)
3) abramowicz Marek
4) kwaśniewski Wiesław (do 23 stycznia 2014 r.)
5) łyczkowska Jadwiga
6) Rudnicki Edward (radny od
7) Ruszel kazimierz
8) Smorąg krzysztof – zastępca przewodniczącej 
9) Zawada Wojciech

99 Uchwała nr II/03/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie składu 
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
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4. komisja Rewizyjna100

1) Smorąg krzysztof – przewodniczący
2) Ruszel kazimierz – z-ca przewodniczącego
3) Garbaciak Marzena
4) Przybyła Zygmunt
5) Przychodzka Żaneta

Wybory burmistrza I tura101

Lp. Nazwisko i imię Komitet wyborczy Liczba uzyskanych 
głosów

1. Gołębiowska-
Magda dorota

kWW „Solidność dla Miasta 
i Gminy Czerwieńsk” 1171

2. Iwanus Piotr KWW Wyborcy na Rzecz 
Gminy i Miasta Czerwieńsk 2317

Piotr Iwanus otrzymał 66,43% głosów i został wybrany burmistrzem Czer-
wieńska w i turze.

Aneks nr 2 – Honorowi obywatele gminy i miasta Czerwieńsk

Rok 1995
1. Tatiana Girdwojn – Płoty
2. Stefan Poniatowski – Czerwieńsk 
3. Leon Jarosz – Wysokie 
4. Czesław Zawada – Sudoł 
5. kazimierz Urbaniak – Leśniów Mały
6. Marian dybowski – Nietkowice

Rok 1996
1. Jan Bednarczyk – Laski 
2. Stanisław Błaszak – Leśniów Wielki 
3. Henryk Figiel – Nietków 
4. Henryk Gągała – Nietkowice 
5. Wincenty Graczyk – Sycowice 
6. Tadeusz kopczyński – Czerwieńsk 
7. Wacław Nowak – Płoty 

100 Uchwała nr II/04/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku.

101 Opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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Rok 1997
1. Zenon Wieczorek – Czerwieńsk 
2. Ewa łączyńska – Leśniów Wielki 
3. Włodzimierz Sobański – Leśniów Wielki 
4. Zdzisław kociemba – Czerwieńsk 
5. Józef Feduszyński – Nietków 

Rok 1998
1. Tadeusz Boczkowski – Nietków 
2. Seweryn Brodalka – Czerwieńsk 
3. Jan Jarowicz – Laski 
4. Marian Siemaszko – Czerwieńsk 

Rok 1999
1. krystyna Szymczak – Płoty 
2. Michalina Tomczak – Czerwieńsk 
3. Józef dudkowiak – Czerwieńsk 
4. Wincenty Sarnowski – Czerwieńsk 

Rok 2000
1. Mieczysław Skórzewski – Czerwieńsk (pośmiertnie)
2. alina karpowicz – Czerwieńsk 
3. kazimierz Gębicki – Czerwieńsk 
4. Jadwiga łyczkowska – Leśniów Wielki 

Rok 2001
1. Stanisław antczak – Czerwieńsk 
2. Witold Bieżański – Czerwieńsk 
3. aniela kobiela – Czerwieńsk 
4. andrzej Trawiński – Czerwieńsk 

Rok 2002
1. ks. Ludwik Mucha – Czerwieńsk (pośmiertnie)
2. Werner Ross – drebkau (Niemcy)

Rok 2003
1. Zbyszko Piwoński – Zielona Góra
2. Franz Toby – Fulda (Niemcy)
3. Bronisław Olechnowicz – Nietków 

Rok 2005
1. Wojciech Marek – Czerwieńsk 
2. Zofia Wróblewska – Nietków (pośmiertnie)
3. Stanisław Wróblewski – Nietków (pośmiertnie)
4. Leokadia Warszawska – Laski 

Rok 2007
1. kazimierz Raczyński – Czerwieńsk (pośmiertnie)
2. Jadwiga Weiss – Czerwieńsk (pośmiertnie) 
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Rok 2009
1. Virginio Fidanza – Verolanuova (Włochy)
2. Zbigniew Lis – Czerwieńsk 
3. Roman Winnicki – Czerwieńsk (pośmiertnie) 
4. ks. Henryk Nowik – Zielona Góra 

Rok 2011
1. Lechosław Lisiecki – Czerwieńsk

Rok 2012
1. aleksander Motykiewicz – Płoty (pośmiertnie)102

Rok 2014
1. Erika Schirmer – Nordhausen (Niemcy)

102 Opracowano na podstawie danych otrzymanych od pracowników Urzędu Stanu Cywilnego 
w Czerwieńsku.



Podsumowanie 

Początki miasta Czerwieńsk związane były z wybudowanym w połowie XVI wie-
ku zameczkiem myśliwskim, wokół którego dość szybko powstała osada Nowy 
Nietków. 24 stycznia 1690 roku elektor brandenburski Fryderyk III, na wniosek 
właściciela Nietkowa Hansa Christopha von Rothenburg, wydał akt lokacji miasta 
Rothenburg an der Oder. dokument nie został w pełni zrealizowany, stąd aż do 
początku XX stulecia miasto i wieś współistniały obok siebie. dekretem cesa-
rza Wilhelma II z 1903 roku nastąpiło włączenie Nowego Nietkowa w granice  
miasta.

W 1654 roku wybudowano w Czerwieńsku kościół graniczny dla licznie 
przybywających wyznawców religii protestanckiej, prześladowanych na Śląsku. 
W 1707 roku postawiono nową świątynię, która przetrwała do drugiej połowy 
XIX wieku. W 1877 roku wybudowano kolejną, w stylu neogotyckim, która istnieje 
do dzisiaj jako kościół parafialny św. Wojciecha. W połowie XIX wieku w wyni-
ku działalności politycznej pastora Juliusa Schoene powstała odrębna wspólnota 
religijna, która przetrwała kolejne 20 lat, dołączając następnie do wyznawców 
kościoła staroluterańskiego.

Od 1764 roku w mieście urzędował burmistrz, z kolei od 1809 roku także 
pochodząca z wyborów, samorządowa Rada Miejska. Miasto, jako jedno z trzech 
miast powiatu zielonogórskiego, miało również swojego przedstawiciela w sejmiku 
powiatu (kreistagu). 

Liczba ludności miasta wzrastała wraz z upływem czasu. Początkowo osadę 
Nowy Nietków zamieszkiwało do 400 osób, w pierwszej połowie XX wieku miasto 
liczyło już ponad 1400 mieszkańców. Pierwszymi osadnikami byli rzemieślniczy, 
wśród nich sukiennicy, szewcy, rzeźnicy, wytwórcy wina, wszyscy działający 
w ramach swoich cechów. Od II połowy XIX wieku powstawały także zakłady 
produkcyjne, w tym młyn wodny, tartak, pralnia wełny, fabryka czapek, wytwór-
nie wódek i likieru czy miejski browar. Ważnym wydarzeniem była budowa linii 
kolejowej, dzięki której miasto otrzymało połączenie z dużymi miastami, w tym 
m.in. z Berlinem, Szczecinem, Wrocławiem i Poznaniem. Przez stulecia rozwijała 
się także infrastruktura techniczna miasta. Piaszczyste początkowo drogi wyło-
żono kostką brukową. Wybudowano sieć kanalizacyjną, zamontowano gazowe, 
następnie elektryczne oświetlenie na ulicach. działała straż pożarna. Miasto zostało 
podłączone do sieci telegraficznej, następnie telefonicznej. Od połowy XIX wieku 
mieszkańcy otrzymywali także fachową pomoc medyczną. duże znaczenie miała 
szkoła, istniejąca tutaj od przynajmniej XVIII stulecia. działały liczne towarzystwa 
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i kluby, w tym m.in. rowerowe i piłki nożnej. korzystano z basenu miejskiego. 
Od 1799 roku działało także bractwo kurkowe.

Trudnym okresem w dziejach miasta był czas faszyzmu w Niemczech. Miesz-
kańcy ulegli wszechobecnej propagandzie. Wielu współuczestniczyło w zbrodniczej 
działalności państwa. W konsekwencji przegranej Niemiec w II wojnie świato-
wej, 14 lutego 1945 roku do niemieckiego Rothenburga an der Oder wkroczyli 
żołnierze armii Czerwonej. Zniszczenia wojenne były na tym poniemieckim 
terenie niewielkie, ponieważ szacowano je od 2 do 3%. W wyniku konferencji 
poczdamskiej Ziemie Zachodnie i Północne łącznie z tą miejscowością znalazły 
się w granicach państwa polskiego. W latach 1945-1950 położony w powiecie 
zielonogórskim Czerwieńsk należał administracyjnie do województwa poznań-
skiego, a z chwilą utworzenia województwa zielonogórskiego w 1950 roku znalazł 
się w jego granicach. W listopadzie 1945 roku zasiedlona przez ludność polską 
miejscowość straciła prawa miejskie, stając się osadą wiejską. We wspomnianym 
roku zameldowane były tutaj 63 rodziny, a w 1956 roku mieszkało w Czerwieńsku 
ponad 2 tys. osób. Posługę duszpasterską pełnił w parafii pw. św. Wojciecha po-
czątkowo proboszcz ks. Ignacy Zoń, a po jego uwięzieniu były kapelan Oddziału 
Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka dobrzańskiego „Hubala”, ks. 
Ludwik Mucha. Wraz z utrwaleniem się w Polsce ustroju komunistycznego, do-
szło nie tylko do upolitycznienia lokalnych władz, ale także miały miejsce kolejne 
przemiany administracyjne. Pod koniec 1954 roku powołano w miejsce Gminnej 
Rady Narodowej – Gromadzką Radę Narodową II w Czerwieńsku. Funkcjonowała 
ona w samej osadzie wiejskiej. Utworzono również Gromadzką Radę Narodo-
wą I, która administracyjnie obejmowała takie wsie jak: łężyca, Płoty, Wysokie 
i Zagórze. W 1955 roku uwikłani, podobnie jak w poprzednich latach w proces 
kolektywizacji wsi, radni w celu poprawienia bytu mieszkańców złożyli u przeło-
żonych wniosek z prośbą o przemianowanie osady wiejskiej w osiedle miejskie. 
Władze zwierzchnie ustosunkowały się do ich zabiegów przychylnie dopiero po 
wydarzeniach październikowych z 1956, w wyniku których I sekretarzem komitetu 
Centralnego PZPR został Władysław Gomułka. Ostatecznie z dniem 1 stycznia 
1957 roku utworzono osiedle miejskie Czerwieńsk. 

Podniesienie Czerwieńska do rangi osiedla w 1957 roku dało sygnał do roz-
woju miejscowości praktycznie we wszystkich dziedzinach. Stopniowo zaczęło 
rozwijać się budownictwo mieszkaniowe, zorganizowano sieć handlową, urucho-
miono Zakład Produkcji Włókienniczej, oddano do użytku siedzibę miejscowego 
ośrodka kultury, wybudowano nowy gmach szkolny. Powstawały i rozwijały się 
organizacje społeczne, kulturalne i polityczne. Zwieńczeniem przemian, jakie 
nastąpiły w życiu miasta w przeciągu kilkunastu lat, było nadanie Czerwieńskowi 
w 1969 roku praw miejskich. Ważną cezurą w dziejach miasta było rozpoczęcie 
w połowie lat 70. XX wieku rozbudowy Nadodrzańskiej Magistrali Węglowej, 
z uwzględnieniem Czerwieńska jako ważnego węzła kolejowego. O rozwoju 
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najpierw osiedla, a potem miasta świadczy także ustawicznie wzrastająca liczba 
mieszkańców. duży wpływ na życie religijne, społeczne i kulturalne mieszkańców 
Czerwieńska miał kościół. 

Niewątpliwie obiektywna ocena historii Czerwieńska w latach 1945-1989 wy-
maga upływu jeszcze pewnego czasu. Okres ten, obok wielu trudności, doprowadził 
również do wykształcenia się nowej, najpierw na terenie osiedla, a następnie mia-
sta, zwartej społeczności lokalnej. Realia polityczne w kraju w latach 1957-1989 
nie sprzyjały jednak realizowaniu w Czerwieńsku wielu potrzeb i zadań, które po 
transformacji ustrojowej w 1989 roku wymagały nadrobienia. 

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe w iii Rzecz-
pospolitej. Na terenie Czerwieńska przyniosły one zdecydowane zwycięstwo 
komitetowi Obywatelskiemu „Solidarność” Miasta i Gminy Czerwieńsk. Odegrał 
on szczególną rolę w stworzeniu podwalin pod budowę społeczeństwa obywatel-
skiego w gminie. komitet Obywatelski wydawał „Biuletyn Informacyjny”, który 
był redagowany przez jego członków. W 1990 roku „Biuletyn Informacyjny” 
przekształcił się w wydawaną do dziś gazetę lokalną „Czerwieńsk – U Nas”. Jest 
ona swego rodzaju kroniką funkcjonowania miasta w III Rzeczpospolitej i organem 
promulgacyjnym Rady Miejskiej.

Pracami Rady Miejskiej kadencji I i II kierował Lechosław Lisiecki, w III – 
Tadeusz kopczyński. Przewodniczącym Rady Miejskiej IV, V i VI kadencji jest 
Leszek Jędras.

Pierwszym burmistrzem Czerwieńska był Witold Bieżański, Rada Miejska 
wybrała go również na II kadencję. Na urzędzie burmistrza w latach 1998-2002 
zasiadał Wiesław kwaśniewski, który nie dokończył swej kadencji z powodu 
złożonej rezygnacji w dniu 24 lutego 2002 roku. Rada Miejska powierzyła tę 
funkcję Piotrowi Iwanusowi, który pełnił do tego momentu obowiązki zastępcy 
burmistrza. Piotr Iwanus wygrał wszystkie następne wybory bezpośrednie i pełni 
funkcję burmistrza nieprzerwanie od 12 lat.

Już pierwsze lata funkcjonowania nowego, odrodzonego samorządu udowod-
niły, jak trafnym posunięciem było oddanie mu władzy w terenie. Możliwość 
prowadzenia niezależnej polityki budżetowej pozwoliła na rozpoczęcie wielu 
zadań inwestycyjnych, co w szybkim czasie odmieniło dotychczasowe oblicze 
miasta. Czerwieńsk z roku na rok nadrabiał zaszłości cywilizacyjne i skracał dy-
stans dzielący nas do wysokorozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Pomogły 
w tym środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, po które władze miasta 
sięgały z dużą skutecznością. 

W 1997 roku Czerwieńsk nawiedziła największa w jego historii powódź. W jej 
wyniku ¼ powierzchni gminy została zalana wodami Odry. Straty, które tu po-
niesiono, były największe w całym ówczesnym województwie zielonogórskim.

Czerwieńsk do 1945 roku nosił nazwę Rothenburg – podobnie jak do dzisiaj 
sześć innych miast leżących na terenie Niemiec i Szwajcarii. Zbieżność nazwy 
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sprawiła, że miasta niemieckie i szwajcarskie nawiązały ścisłą współpracę, która 
z czasem została sformalizowana i nadano jej charakter stowarzyszenia. Czerwieńsk 
przystąpił do Związku Rot(h)enburgów w 1991 roku. Współpraca zagraniczna 
prowadzona jest jeszcze z dwoma niemieckimi gminami: drebkau i klietz oraz 
z rosyjskim miastem Suzdal. Rozmach współpracy i jej zakres sprawiły, że gmina 
Czerwieńsk należy do grona najbardziej aktywnych gmin prowadzących współ-
pracę zagraniczną w regionie.

Współczesny Czerwieńsk z początków XXI wieku w wymiarze materialnym 
i społecznym jest efektem ewolucji sięgającej korzeniami wieku XVI. Podstawy 
układu przestrzennego i komunikacyjnego miasta zostały stworzone przed 1945 
rokiem. dzisiejsza, samorządna społeczność Czerwieńska odwołuje się do najdaw-
niejszych tradycji, związanych z nazwą Rothenburg i wykorzystuje możliwości 
stworzone od 1945 i po 1989 roku.



Wybór tekstów źródłowych

Akt nadania praw miejskich z 24 stycznia 1690 roku

My Fryderyk III, z Bożej łaski margrabia Brandenburgii, Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego arcykomorzy i książę – elektor w Prusach, książę Magdeburga, Jülich, 
Kleve, Bergu, Szczecina, Pomorza, Kaszub i Wendów, także Krosna i Świebodzina 
na Śląsku, burgrabia Norymbergi, książę Halberstadt, Minden i Kamienia, hrabia 
Hohenzollern, Marchii i Ravensberga, pan Ravenstein i Ziemi lęborsko-bytowskiej 
itd. itd. Przyjmujemy do wiadomości i oznajmiamy Nam, Naszym Spadkobier-
com i Następcom margrabiom i książętom – elektorom Brandenburgii itd. także 
wszystkim pozostałym. Po uprzednim przez Nas wysłuchaniu Naszego drogiego 
i wiernego Hansa Christopha von Rothenburg z Polskiego Nietkowa, ilu różnych 
rzemieślników z innych prowincji nosiłoby się z zamiarem osiedlenia się na jego 
gruntach i terenach zwanych Nowym Nietkowem, budowy domów i trudnienia się 
ich wyuczonym rzemiosłem, gdyby tylko ich zapewnić, że mogliby bez przeszkód 
jako cech zwykłych ludzi swobodnie kontynuować tam życie i zdobywać żywność, 
dlatego też zwrócił się On w uniżoności do Nas, żebyśmy My takiemu miejscu, 
wszędzie gdzie On tym ludziom ze swojego folwarku zechciałby dać potrzebny plac 
dla wygodnego zamieszkania, chcieli nadać przywilej miejski i przywilej targu, 
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żebyśmy My w odniesieniu do jego stosownej prośby, a taki wniosek może być dla 
naszego kraju i ludzi nie szkodą, lecz nadzieją dobrego trwania i przynoszenia 
korzyści, łaskawie raczyli i wyżej wymienionemu miejscu Nowy Nietków, które od 
tej chwili powinno zostać nazwane Rothenburg an der Oder, nadać prawa miej-
skie i targowe, i wydać również ten przywilej. I My jako książę - elektor i książę 
autorytetem i władzą Książęcej Wysokości nadajemy mocą tego listu miejscu Nowy 
Nietków lub niniejszym Rothenburgowi an der Oder, przywilej w taki sposób, że 
odtąd jego prawa miejskie i targowe będą równe tym, jakie mają i jakimi cieszą 
się inne nasze miasta księstwa krośnieńskiego, rzemieślnicy i inni ludzie, którzy się 
teraz i w przyszłości na tym omawianym miejscu osiedlą i wybudują, ich zawodem, 
wyżywieniem i handlem powinni się tam bez przeszkód trudnić i kontynuować, 
w innych naszych miastach handlować i wymieniać, zezwalamy im jak to innym 
naszym obywatelom na korzystanie i nadajemy wszystkie wolności obywatelskie 
i prawa. Polecamy także naszemu nowo marchijskiemu rządowi z siedzibą w Kro-
śnie, wszystkim i każdemu z osobna urzędnikom i poddanym, żeby oni ten nasz 
przywilej i nadanie należycie utrzymywali i Hansa von Rothenburg i do niego 
należące miasteczko Rotenburg an der Oder w naszym imieniu ochraniali, żeby 
wszystkich i każdego z osobna mieszkańca tego miejsca nie pozwolili nikomu 
nienależycie oskarżać lub skrzywdzić. Wszystko wiernie bez oszustwa; Jednak bez 
uszczerbku Nam i Naszym dziedzicom i następcom na naszych cłach, czynszach 
i innych kwotach należnych książęcej Wysokości i regaliom. W dowód czego My ten 
przywilej Naszym własnoręcznie dokonanym podpisem umacniamy i naszą nowo 
marchijską pieczęć w pełni świadomi poniżej każemy dołączyć. Dano w Naszym 
mieście Kostrzynie, 24 stycznia 1690 roku.

Fryderyk         pieczęć     Eberhard Danckelman

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Akta miasta Czerwieńsk, zespół nr 7, sygn. 1
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Plan miasta sporządzony na podstawie opracowania wykonanego przez pru-
skiego urzędnika Niceusa w 1811 roku

Welt und Heimat, Beilage zum Grünberger Wochenblatt z 10 marca 1935 r., nr 10
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Odezwa pastora Martina Gottfrieda Juliusa Schöne z 18 listopada 1848 roku 
do społeczeństwa pruskiego, wydrukowana w „Extra-Blatt zum Grünberger 
Wochenblatt” 21 listopada 1848 roku 

duchowny, będący posłem do pruskiego Zgromadzenia Narodowego, wyjaśniał 
sytuację, w jakiej znalazły się Prusy w czasie Wiosny Ludów, ponadto nawoływał 
do nieposłuszeństwa wobec rządu i uczestniczenia w kampanii odmowy płacenia 
podatków, jako jedynego środka uzdrowienia państwa. („Extra-Blatt zum Grün-
berger Wochenblatt” z 21 listopada 1848 roku). 

Zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
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Treść ślubowania radnych Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku I  
z dnia 21 grudnia 1954 roku

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, sygn. 6, Zespół akt Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej  
w Czerwieńsku, Protokoły z sesji GRN w Czerwieńsku I 1954-1955, nr 1-10
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Założenia zielonogórskich organów przemocy polegające na wykorzystaniu 
informatora o pseudonimie „Mściciel” w celu rozpracowania i prześladowania 
w gromadzie Czerwieńsk byłych niezależnych działaczy chłopskich, a także 
osób usuniętych z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej kwestionujących 
ówczesną politykę rolną państwa komunistycznego 

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, sygn. IPN Po 0038/1 t. 2 z 18, Akta operacyjne dot.  
b. PSL na terenie woj. zielonogórskiego w l. 1946-1954, Plan wykorzystania agentury dla rozpracowania wrogich 

środowisk która jest na kontakcie Sek. II, Wydz. V a która z racji zajmowanego stanowiska służbowego może być 
wykorzystana do rozpracowania wrogich środowisk na terenie woj., ściśle tajne 
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Protokół nr XLII/69 z I inauguracyjnej sesji Miejskiej Rady Narodowej 
w Czerwieńsku odbytej dnia 22 stycznia 1969 roku 
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APZG, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czerwieńsku [1965] 1969-1972, sygn. 2
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Powołanie Komitetu Obywatelskiego 10 października 1989 roku

Ze zbiorów J. Gębickiego
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Podziękowanie za działalność w Komitecie Obywatelskim

Ze zbiorów J. Gębickiego

Wybór tekstów źródłowych
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Wykaz jednostek i sprzętu biorących udział w akcji przeciwpowodziowej 
w gminie Czerwieńsk w 1997 roku

Ze zbiorów J. Gębickiego



Wykaz tekstów źródłowych i opracowań

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
—, Zespół Ministerstwa Oświaty.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu
—, Zespoły: 
 komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Zielonej Górze;
 Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze;
 Wydz. III SB kW MO w Zielonej Górze.
Archiwum Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP w Zielonej Górze
—, Materiały dotyczące działalności poszczególnych hufców komendy Chorągwi 

Zielonogórskiej ZHP. Materiały różne [rozsyp] 1975-1990.
—, Materiały dotyczące działalności komendy Chorągwi Zielonogórskiej ZHP. 

Materiały różne [rozsyp] 1975-1990.
—, Sprawozdania Chorągwi Zielonogórskiej ZHP 1975-1990.
Archiwum Państwowe w Zielonej Górze 
—, akta miasta Czerwieńska.
—, Majątek Nietków, zespół nr 6.
—, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czerwieńsku [1965] 1969-1972.
—, Rada Narodowa Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1975-1988.
—, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku, powiat zielono-

górski 1954-1972.
—, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Czerwieńsk [1950] 1957-1968.
—, Urząd Miasta i Gminy w Czerwieńsku 1973-1990.
—, komitet Miasta i Powiatu PZPR w Zielonej Górze [1948] 1959-1975:
 Protokoły posiedzeń Egzekutywy kMiP w Zielonej Górze 1959-1975;
 Protokoły osiedlowo-gromadzkich konferencji sprawozdawczo-wyborczych. 
—, komitet Osiedlowo-Gromadzki w Czerwieńsku 1960-1969:
 Protokoły posiedzeń komitetu Osiedlowo-Gromadzkiego w Czerwieńsku 

1960-1969.
—, komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w czer-

wieńsku 1972-1988:
 konferencje;
 Posiedzenia plenarne;
 Egzekutywy;
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 Informacje, oceny, plany pracy;
 Statystyka.
—, Zespoły: 
 Gminnej Rady Narodowej w Czerwieńsku;
 komitetu Miasta i Powiatu PZPR w Zielonej Górze;
 komitetu Powiatowego PZPR w Zielonej Górze;
 komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze;
 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku;
 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czerwieńsku II;
 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze;
 Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego Ekspozytura w Gorzowie Wlkp.;
 Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Polskiej w Zielonej Górze.
Archiwum Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. C. Norwida w Zielonej 
Górze
—, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze.
Archiwum Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego  
w Zielonej Górze
—, Zespół Wojewódzkiej komisji kontroli Stronnictwa.
Das Evangelische Zentralarchiv in Berlin 
—, acta betreffend von Pastor Martin Gottfried Julius Schöne zu Rothenburg 

vom November 1849.
—, Freie Gemeinde zu Rothenburg/Oder/Schlesien, 1850-1854. 
—, kirchenbuch, Rothenburg, kreis Grünberg/Schlesien, Mikrofilmy nr 3753, 

3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764.
—, kirchenchronik der Evangelischen kirchengemeinde Rothenburg a.d. Oder. 
—, Rothenburg a. d. Oder, 1927-1945. 
—¸ Rothenburg a. d. Oder, kirchenkreis Grünberg/Schlesien, 1851.04 – 1937.06.
Geheimes Staatsarchiv Preuβischer Kulturbesitz (Berlin) 
—, Einführung der Städteordnung in der Mediat-Stadt Rothenburg, die Verwaltung 

der dortigen städtischen angelegenheiten nach derselben sowie die anstellung 
der kommunal-Beamten, 1809 bis 1932.

—, Gemeinde-Bezirk der Stadt Rothenburg/Oder, 1902/03. 
—, die Schützengilde in Rothenburg/Oder, 1895-1924. 
—, das armenwesen der Stadt Rothenburg/Oder, 1913. 
—, die Polizeiverwaltung in Rothenburg im Liegnitzer Regierungs-departement, 

1813-1894. 
—, Gesuch des Predigers Tornow aus Rothenburg (Oder) um Befreiung vom 

dreimaligen aufgebot, 1808. 
—, Stadt Rothenburg/Oder, 14 archivalieneinheiten zum kassenwesen.
Sala Tradycji 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku
—, księga Historii Jednostki 1517 a.
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Zbiory Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku
—, Inwentarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku prowadzony od 

1949 r., księga 1, powiat Zielona Góra, woj. poznańskie.
Zbiory Parafii pw. św. Wojciecha w Czerwieńsku

ŹRÓDŁA DRUKOWANE

Adreßbuch des Kreises Grünberg, Schles. mit den Städten Rothenburg, Oder und 
Deutsch=Wartenberg 1937/38, Grünberg 1938.

Adreßbuch für die Kreise Grünberg, Schlesien und Freystadt, Niederschlesien 
1933, Grünberg 1933. 

Album czynności technicznych w sklepie spożywczym, Warszawa 1951.
Bursowa F., Biblioteki i czytelnictwo w Polsce Ludowej, Warszawa 1955.
Busse a.E, Taborecik. Solidarność Zielonogórska 1980-1983, Brzezia łąka 2011.
Codex Diplomaticus Silesiae, oprac. H. Markgraf, J.W. Schulte, t. 14: Liber Fun-

dationis Episcopatus Vratislaviensis, Wrocław 1889.
Codex Diplomaticus Silesiae, oprac. k. Wutke, t. 24: Die Inventare der Nichtstaatli-

chen Archive Schlesiens, Die Kreise Grünberg und Freystadt, Wrocław 1908.
Corpus constitutionum Germaniae, oder Die sämmtlichen Verfassungen der Sta-

aten Deutschlands: mit den beiden Grundverträgen des Deutschen Bundes 
und deren wesentlichen Ergänzungen, oprac. Ph.a.G. von Meyer, Frankfurt 
am Main 1845.

Czerwieńsk. Gmina przyjazna środowisku, Zielona Góra 2009.
drozdek a., Między swymi, [w:] Mój dom nad Odrą, wyb. i oprac. I. Solińska, 

J. koniusz, t. 1, Zielona Góra 1961.
Fischer C., Göhre P., Denkwürdigkeiten und Erinnerungen eines Arbeiters, t. 2, 

Jena und Leipzig 1903-1905.
Grünberger Hauskalender: Heimatkalender für die Kreise Grünberg und Freystadt 

auf das Jahr 1941, Grünberg i. Schles. 1940.
Izbicki R., Jak chleb powszedni, Warszawa 1953. 
—, W zielonogórskich Płotach. Spełnia się program Frontu Narodowego, „Życie 

Radomskie” 1952, nr 271.
Juszkiewicz a., ZSL mobilizuje pracujące masy chłopskie do wykonania planu 

sześcioletniego. Przemówienie wygłoszone podczas debaty sejmowej nad 
exposé Premiera Rządu R. P. w dniu 1 lutego 1950 roku, Warszawa 1950.

kroma R., Koleje żelazne w Poznaniu, [w:] „kroniki Miasta Poznania”, R. 2013, 
nr 4.

Marczewski T., Od murów Kremla do stóp Kaukazu. Wspomnienia uczestnika 
wycieczki chłopów polskich do Związku Radzieckiego, Warszawa 1951.

Nowicki a., Chłopi a biskupi, Warszawa 1950.
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Nowik H., Geneza i historia sztandaru NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogór-
skiego w stanie wojennym, „Nad Odrą” 2006, nr 11-12.

—, Lubogórski strajk na skalę regionu zielonogórskiego, „Nad Odrą” 2007, nr 5-6.
—, Regionalny konflikt wiejski, „Nad Odrą” 2006, nr 11-12.
—, Stan wojenny i konsolidacja środowisk NSZZ „Solidarność” w regionie zie-

lonogórskim (ze wspomnień), „Nad Odrą” 2007, nr 3-4.
Obwieszczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 

31 maja 1955 r. o sprostowaniu błędu powstałego przy ogłaszaniu uchwały 
Nr V/28/54 Woj. Rady Narodowej z dnia 5 października 1954 r. w sprawie 
podziału na nowe gromady powiatu zielonogórskiego opublikowanej w dz . 
Urzędowym WRN nr 10/54, poz. 55 s. 9, „dziennik Urzędowy Wojewódzkiej 
Rady narodowej w Zielonej Górze” 1955, nr 4, poz. 20.

Ogłoszenie dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego i kadr Urzędu Wojewódzkie-
go w Zielonej Górze z dnia 2 lipca 1975 r. w sprawie siedzib organów władzy 
i terenowej administracji państwowej, „dziennik Urzędowy Wojewódzkiej 
Rady narodowej w Zielonej Górze” 1975, nr 7, poz. 50.

Ogłoszenie dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego i kadr Urzędu Wojewódzkie-
go w Zielonej Górze z dnia 25 lutego 1976 r. Wykaz siedzib organów władzy 
i terenowej administracji państwowej oraz miast i sołectw, „dziennik Urzę-
dowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze” 1976, nr 2, poz. 14.

Ogłoszenia Państwowej komisji Wyborczej w sprawie wyników wyborów samo-
rządowych w mieście i gminie Czerwieńsk w latach 1990-2010.

Ozga W., Oświata w planie 6-letnim na tle rewolucyjnych przemian społeczno-
-ekonomicznych w Polsce Ludowej, Warszawa 1951.

Pfundheller E., Programm des Friedrich-Wilhelms-Realgymnasiums und der damit 
verbundenen Vorschule zu Grünberg i. Schl., Grünberg i. Schl. 1888.

Pilch J., Drugi dziennik 21 czerwca 2012 – 20 czerwca 2013, kraków 2014.
Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1956.
Reinecke J.C., Preußisches Staatshandbuch, Berlin 1870.
Rek T., Prawa i obowiązki rolnika. Poradnik aktywisty wiejskiego, Warszawa 1954.
Romanczenko a., O socjalistycznej przebudowie rolnictwa w ZSRR, Warszawa 1953.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1968 r. w sprawie 

utworzenia niektórych miast w województwie zielonogórskim, „dziennik 
Ustaw” 1968, nr 48, poz. 344.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie utworzenia 
niektórych osiedli w województwach: warszawskim, wrocławskim i zielono-
górskim, „dziennik Ustaw” 1956, nr 58, poz. 277. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz 
gmin wchodzących w skład województw, „dziennik Ustaw” 1975, nr 17, poz. 92.

Schematyzm Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury Pilskiej, 
Gorzów Wlkp. 1949.
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Schematyzm Diecezji Gorzowskiej rok 1959, Gorzów Wlkp.1959.
Schematyzm Diecezji Gorzowskiej: rok 1976, materiały zebrał i ułożył do druku 

E. Jagodziński, Gorzów Wlkp. 1976. 
Schematyzm Diecezji Gorzowskiej: rok 1988, materiały zaktualizował i ułożył do 

druku S. Starczyński, Gorzów Wlkp. 1988. 
Schematyzm Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej: 1995, red. i oprac. a. Tymczyj, 

Zielona Góra 1995.
Szczegóła H., Zaraz po wojnie i dziś, [w:] Mój dom nad Odrą, oprac. J. koniusz, 

t. 2, Zielona Góra 1965.
Szczerba W., Planowanie nauczania i wychowania w szkole podstawowej, War-

szawa 1951.
Szydłowski Z., Temat na większy reportaż, [w:] Dni następne. Reportaże o Ziemi 

Lubuskiej, red. J. kołodziej, J. koniusz, Zielona Góra 1975.
Tepicht J., Jak lud polski gospodaruje w swoim kraju, Warszawa 1954.
Topographisch – statistisches Handbuch nebst Ortschafts Verzeichniß des Kreises 

Grünberg in Schles., Grünberg in Schl. 1890.
Uchwała nr 106/XXIII/92 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 

1992 r. w sprawie honorowego obywatelstwa.
Uchwała nr 145/XXV/97 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 17 września 

1997 r. w sprawie zatrudnienia zastępcy burmistrza.
Uchwała nr 165/XXVIII/97 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 

1997 r. w sprawie wyboru delegata do Sejmiku.
Uchwała nr 2/I/98 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 6 listopada 1998 r. 

w sprawie składu osobowego stałych komisji problemowych Rady Gminy 
i Miasta Czerwieńsk.

Uchwała nr 224/XXVII/2002 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 lutego 
2002 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Burmistrza Czerwieńska.

Uchwała nr 225/XXVII/2002 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 lutego 
2002 r. w sprawie uchwalenia strategii Gminy Czerwieńsk na lata 2002-2010.

Uchwała nr 233/XXVIII/2002 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Zarządu Gminy Czerwieńsk.

Uchwała nr 234/XXVIII/2002 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie wyboru Burmistrza Gminy i Miasta Czerwieńsk.

Uchwała nr 235/XXVIII/2002 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 7 marca 
2002 r. w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza.

Uchwala nr 3/I/02 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 listopada 2002 r. 
w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku.

Uchwała nr 4/I/02 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 19 listopada 2002 r. w spra-
wie składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku.

Uchwała nr 4/I/06 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 26 listopada 2006 r. 
w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku.
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Uchwała nr 4/I/98Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 6 listopada 1998 r. 
w sprawie wyboru Burmistrza Gminy i Miasta w Czerwieńsku.

Uchwała nr 5/I/06 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 listopada 2006 r. w spra-
wie składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku.

Uchwała nr 6/II/94 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 14 lipca 1994 r. 
w sprawie utworzenia stałych komisji i składu osobowego.

Uchwała nr II/03/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 6 grudnia 2010 r. 
w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku.

Uchwała nr II/04/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 6 grudnia 2010 r. w spra-
wie składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku.

Uchwała nr V/24/57 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 
15 listopada 1957 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad 
w województwie zielonogórskim, „dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady 
narodowej w Zielonej Górze” 1957, nr 12, poz. 66.

Uchwała nr V/28/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 
5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu zielono-
górskiego, „dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej 
Górze” 1954, nr 10, poz. 55.

Uchwała nr XIX/208/13 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 27 lutego 2013 r. 
w sprawie ustanowienia flagi Gminy Czerwieńsk.

Uchwała nr XIX/71/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 
5 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie zielonogórskim, 
„dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze” 
1972, nr 10, poz. 98. 

Uchwała nr XIX/72/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze z dnia 
5 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia wspólnych rad narodowych dla miast 
nie stanowiących powiatów i gmin w województwie zielonogórskim, „dzien-
nik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze” 1972, 
nr 10, poz. 99.

Uchwały komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od II 
do III Zjazdu, Warszawa 1959.

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku, Wykaz środków finansowych na pomoc 
powodzianom – stan na dzień 31.12.1997 r. 

Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, „dziennik Ustaw” 
1990, nr 32, poz. 191. 

Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, „dziennik Ustaw” 1973, nr 47, poz. 275.

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym 
Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, „dziennik Ustaw” 
1975, nr 16, poz. 91.
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Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach 
narodowych, „dziennik Ustaw” 1972, nr 49, poz. 312.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, „dziennik Ustaw” 
1990, nr 16, poz. 95.

Wykaz miejscowości województwa zielonogórskiego, Zielona Góra 1955.
Wyrwa J., Pamiętniki partyzanta, Londyn 1991.
Załącznik do Uchwały nr XXXII/281/10 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 

23 czerwca 2010 r., Strategia rozwoju Gminy Czerwieńsk 2011-2018, Czer-
wieńsk 2010, s. 19-21.

Zarządzenie 133/71 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze 
z dnia 16 września 1971 r. w sprawie szczegółowego określenia zmiany granic 
administracyjnych niektórych miast w województwie zielonogórskim, „dziennik 
Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze” 1971, nr 10, poz. 76.

Zarządzenie Nr XX Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 stycznia 1953 r. 
Cennik detaliczny artykułów spożywczych, Warszawa 1953.

Życie i walka Józefa Stalina, Warszawa 1949.

ZBIORY JACKA GĘBICKIEGO

Pismo Przewodniczącego komitetu Obywatelskiego z dnia 5 listopada 1989 r. do 
Przewodniczącego Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czerwieńsku.

Pismo Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 
1991 r. do członków komitetu Obywatelskiego w związku z zakończeniem 
czynnej działalności przez komitet [skan maszynopisu].

Protokół ze spotkania zwołanego na okoliczność zagrożenia powodziowego Gminy 
i Miasta Czerwieńsk z dnia 14 lipca 1997 r. [kopia maszynopisu].

Wykaz jednostek i sprzętu biorącego udział w akcji przeciwpowodziowej w Gmi-
nie Czerwieńsk. Wykaz został podpisany przez Zastępcę Przewodniczącego 
Rejonowego komitetu Przeciwpowodziowego Witolda Bieżańskiego [kopia 
maszynopisu].

Zapis relacji ustnych: krzysztofa Wieczorka – członka komitetu Obywatelskiego,  
kazimierza Gębickiego – naczelnika stacji PkP w Czerwieńsku. 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

„amts=Blatt der königlischen Regierung zu Breslau” z 1 października 1858, nr 40.
„amts=Blatt der königlischen Regierung zu Liegnitz” z 18 maja 1850, nr 20.
„amtsblatt der deutschen Reichs-Postverwaltung” 1871, nr 35.
„Biuletyn Informacyjny komitetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Czerwieńsk” 1990.
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„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2010.
„Czerwieńsk – U Nas” 1990-2013.
„dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze” 1952-

1957, 1971-1977, 1979-1984.
„dziennik Urzędowy Województwa Zielonogórskiego” 1985-1987, 1989.
„dziennik Ustaw” 1956, 1968, 1972-1975.
„Gazeta Lubuska” 2013.
„Gazeta Poznańska”, R. 1813, nr 51.
„Gazeta Zielonogórska” 1956.
„Grünberger Wochenblatt” 1848-1935.
„kombatant” 2008.
„Nad Odrą” 2006-2007.
„Niederschlesisches Tageblatt” 1887, nr 271. 
„Nowe Sygnały” 1997.
„Przegląd Lubuski” 1974, 1976, 1981.
„Publiczne biblioteki powszechne województwa zielonogórskiego. Informator 

statystyczny” 1966-1989.
„Rocznik Gospodarczo-Statystyczny Województwa Zielonogórskiego” 1959-1966, 
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amrożuk Waldemar   132
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Borkowski Zygmunt   176, 178
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Brodalka Seweryn   193 
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Johann Gottlob   38 
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Brzeziński Szczepan   60
Bubieńczyk Irena   104-105
Bukowski Bronisław   96, 101
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Cichoń Mateusz   53
Cierniak Władysław   60
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Conrad Georg Heinrich Otto   32 
Courcoux Jules-Marie   77
Cyrson Franciszek   103
Czaja Tadeusz   108
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dąbek Zdzisław   117
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dobrzański Witold   68



233Indeks osobowy
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dreißing karl Gottfried   35 
dreißing karl Julius adolf   35
drozdek apolonia   54 
drzymalski Henryk   126
dubelius Nikolaus   19, 30
duber Zenon   178, 180-181, 183
dudkowiak Józef   96, 193
dutkowiak Mariusz   123
dybowski Marian   181, 183, 192
dydak Stanisław   56 
dziendziura Tadeusz   101
dziubek kazimierz   55-56, 59
dziurowicz andrzej   115

Ebert   34
Eckert Marian   160-161 
Eichmann, rodzina   36
Erdmann Christian Friedrich david   34

Feduszyński Józef   181, 183, 193
Fiałka Waldemar   181-182
Fidanza Virginio   194
Figiel Henryk   192
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Friszke andrzej   101
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Górski Mieczysław   108
Graczyk Wincenty   192 
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Hitler adolf   48
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Hohenzollern, dynastia   16
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Fryderyk II Wielki   17-18
Fryderyk II Żelazny   17
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Fryderyk Wilhelm I   17, 19, 30
Fryderyk Wilhelm IV   31, 36
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brandenburski   38

Hohenzollern-Hechingen 
Fryderyk Wilhelm konstantyn   18
Paulina Żagańska   18
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Iwanicki Henryk   115, 123
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Jamrocha Jan   83
Jankowski Remigiusz   55 
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Jarowicz Jan   193
Jarowicz Jerzy   190-191
Jasiak Walenty   86
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176, 185-186, 188-191, 197
Jończyk Piotr   183
Juncewicz alina   176
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kajser Ewa   114

karp Paweł   53
karpowicz alina   178, 193
kasałka Teresa   182, 184
kasprzyk Edward   115
kaszewska Beata   176
kaźmierczak Roman   107
kłosowski Zbigniew  128
kobiela aniela   122, 124, 193
kociemba Zdzisław   193
konopnicka Maria   69
kopaczyński Jan   96
kopczyński Stanisław   179-180
kopczyński Tadeusz   75, 103, 120-
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192, 197

korczak Janusz   121
kosiński Henryk   96, 101
kosmala Władysław   60
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kostrzyca konstanty   59
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kotlarek dawid   11, 89
kotwicki Rościsław   56
kotwicki Wiktor   56
kotwicki Władysław   56
kowalski Jan   79
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kowalski kazimierz   123
kozaczewski Jan   60
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krupiński kazimierz   56
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kulczyński Wojciech   92, 102, 108
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kwaśniewski Stanisław   64, 79, 92
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146-148, 166, 168, 182-184, 187-
191, 197

kwieciński Józef   59
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Laska Władysław   59
Lech Helena   123
Lesslaw   38
Leszczyński Franciszek   102
Leśniewski adam   60
Leuchsenring Willi   27
Lewandowski andrzej   176, 184
Libertowski Tadeusz   60
Lis Tomasz   150
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Lisiecki Leszek   176
Lisiecki Zygmunt   176
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Lubasch Christoph Georg   31
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łabieniec Zofia   178
łachacińska Irena   180
łachaciński Czesław   59
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łozińska Janina   122
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łyczkowska Jadwiga   177-180, 186, 
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łysiak Sławomir   123
łyżkiewicz Witold   76

Maciejewski Józef   123
Majewski Władysław   59  
Majkut Jerzy   179
Maksymiuk Jerzy   150
Malanowicz Zygmunt   77
Marciniak krystyna   179
Marczewski Tadeusz   68
Marczuk Jerzy   59
Marek Wojciech   112 
Margiela kazimiera   183 
Mataczyna Tadeusz   75
Matuszak Ireneusz   182-183, 185-186
Matuszczak Bogdan   105
Matuszkiewicz Jolanta   169
Mazowiecki Tadeusz   137, 154
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Mente Johann Friedrich   46
Mente Samuel   46
Menzel Steffen   163
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Michalik Józef   126
Michalska Marta   124
Michalski daniel   124
Michalski Benedykt   123
Michalski Olaf   124
Milczewski Henryk   132
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188-191, 194 
Mozgowoj d. J.   168
Mróz Władysław   59
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Mucharzewska Jolanta   107
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Müller Georg   19, 29
Muszyński Zbigniew   101, 103, 122, 
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Napierała Ryszard   153, 179-180
Napoleon I, cesarz   27
Niceus   20, 201
Niemiec Stanisław   132
Nieśpiała Józef   123
Niewiarowski Henryk   121
Niezgoda adam   130
Nimtsch Zuzanna von   17
Nippe Heinrich   43
Nodzyński Tomasz   9
Nostitz Zofia Elżbieta von   17  
Nowak Wacław   192
Nowakowski W.   123
Nowicka Monika   124
Nowicki andrzej   69
Nowicki Edmund   74
Nowicki Tadeusz   126
Nowik Henryk   99, 126, 128-130, 

153, 156, 194

Ogrodowczyk Zdzisław   183
Olechnowicz Bronisław   177-180, 

193 
Osękowski Czesław   79
Osyczka Marek   115
Owsiak Jerzy   150

Pacholski Bolesław   182-183
Paczkowska danuta   122
Pajda Franciszek   73
Pańczakiewicz Jan   77
Paszkiewicz Zbigniew   179-180
Pauli   31
Paulig Leonard   41
Pawlas Gustaw   101, 110
Petronke Filip   59
Petzold Hermann   37
Pfeil Ernst adolf   27    
Piastowie, dynastia   16

Henryk III Głogowski   16-17
Henryk IV Wierny   16

Henryk IX Starszy (głogowski)   17
Henryk XI Głogowski   16
Jan   16
konrad I Głogowski   16
Matylda Brunszwicka   16
Przemko   16

Pielechaty Julian   123
Piętak Janusz   176
Piwoński Zbyszko   193
Płócienniak Barbara   83
Płócienniak Józef  82
Pohlisch   35
Poniatowski Stefan   192 
Popenda Maria   65
Poręba Bohdan   77
Prätorius Georg   18
Prus Bolesław   69 
Przybyła Zygmunt   153, 190-192
Przychodzka Żaneta   190-192
Przydróżny Michał   153, 156, 161, 

177-180
Pyrka Czesław   124

Raczyński kazimierz   82, 193 
Radwański Marian   123
Rataj Walenty   60
Rau Regina   182
Rehfeldt adolphus ambrosius Her-

mann   31
Reiche, rodzina   22

Christoph   30-31
Johannes   31

Reinhard   45
Retzlaff Johann Heinrich  45
Richert Zdzisław   123
Richter   35
Rogowicz Ewa   188-189
Rogowicz Piotr   123
Romanczenko aleksander   68
Romankiewicz krzysztof   179-181
Ross (Roß) Werner   166, 193
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Roszak Wojciech   96
Rothenburg, rodzina szlachecka   9, 

16-20, 26, 29-30, 38, 43, 142
aleksander Rudolf   17
amalia Frein Schenk von Geyern   
18 
anna katarzyna   17
Fryderyk Wilhelm (Eitel – Fryde-
ryk) von  18
Gaspar von   17
Hans von   38, 200
Hans (starszy) von   18 
Johann-Georg Tassilo von   18
Sebastian von   18
Zygmunt von   17
Christian alexander Rudolf von   17
Fryderyk Rudolf von   17
Fryderyk Wilhelm konstantyn von   
18
Hans Christoph von   30, 36, 195, 
199
Hans Christoph (młodszy) von   
17, 19
Hans Christoph (starszy) von   19

Rotko dariusz   183
Rotko Lubomir   176
Rozwens Maria   61
Ruszel kazimierz   168, 185-186, 

188-192
Rutkiewicz Zenon   182-183
Rychwalski Grzegorz   188-189
Rzepski Roman   177, 189
Rzeźnik Jerzy   175

Sadowski andrzej   177
Sadowski Leonard   153
Sadowski Zdzisław   111
Sarnowski Czesław   123
Sarnowski Jan   123
Sarnowski Janusz   140, 179-180, 

185-186

Sarnowski krzysztof   123
Sarnowski Wiesław   123
Sarnowski Wincenty   96, 107, 123, 193
Sawicki Jan   65
Schiller Georg   34
Schinke   35
Schirmer Johann Joachim   31
Schmidt Gottfried   34
Schmidt Heinrich   34
Schmidt Johannes Ferdinand   31 
Schnee Friedrich   47
Scholz Ingeburg   166
Schöne Juliusz   32
Schöne Martin Gottfried Julius    

31-33, 202 
Schulz august   43
Schulz Wilhelm   43
Seklecki Janusz   183
Serafiński Zdzisław   123, 183 
Seweryn Marek   177-178, 180
Siadul Bronisław   92
Sibilski andrzej   176, 178
Siemaszko adela   120
Siemaszko Jerzy   153
Siemaszko Marian   193
Sieroń Stanisław   92
Skowroński Tadeusz   188-189
Skórzewski Mieczysław   64, 71,  

83-85, 92-93, 193
Smorąg krzysztof   142, 190-192
Sobański Włodzimierz   193
Spät   33
Stalin Józef  69, 74-76, 78-79
Stańczyk Walerian   178, 182
Starostowie, rodzina   40
Starost Heinrich   40-41
Starost Johann Carl   40
Stasińska Regina   153
Stasińska Teresa   175-176
Stasiński Jerzy   177-178
Stasiński Piotr   153, 178
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Stawski Franciszek   179, 182-183
Steckiewicz Józef   56
Stefaniak adam   56
Stein Benjamin Friedrich   31 
Steinburth   29
Stępińska Helena   106
Stolzenberg Martin   27
Stranc Józef   123
Strousberg Bethel Henry   42 
Styszko adam   132
Szalonka Eugeniusz   103
Szarek Marian   163
Szatkowska katarzyna   122
Szczegóła Hieronim   55, 95
Szczepański Stanisław   176, 182-183
Szklany Felicjan   126, 128
Szkolmowski Stefan   123
Szkudlarek andrzej   182-184
Szlendak Ryszard   96
Szulc Józef   123
Szuman Czesława   184
Szwed Mirosław   175
Szydłowski Zbigniew   56
Szymczak krystyna   193
Szymonowicz Jan   59
Szypuła Władysław   82

Śliwa Cecylia   83
Śliwiński kazimierz   85
Śmietana Marek   175
Świderek krzysztof   123
Świniarek   86
Świniarek Jadwiga   185-186
Świniarek Z.   123
Świniarek Zygmunt   177-180

Tepicht Jerzy   68
Thiele   27
Tietz Bożena   116
Tietz-Piotrowicz Patrycja   116
Tkaczew Władimir   169

Toby Franz   193
Tomaszewska   80
Tomczak Michalina   193
Tonder Jerzy   161
Tornow Johannes Carl   31 
Trawińska Wanda   115-116
Trawiński andrzej   124, 184, 193
Trusewicz Marek   182-184

Überschaer Ernst Gustav adolph   32 
Uglik Eugeniusz   161
Uhse Friedrich Gustav adolph   33-34
Urbaniak Janina   115
Urbaniak kazimierz   192

Victor Claude   47

Walento Zbigniew   158 
Walinowicz Wiktor   114-115
Wałęsa Lech   98, 128-129, 154
Wałęza Michał   175
Wardyn Leon   123
Warszawska Leokadia   193 
Wasiewicz Rafał   59
Wawrzynowski Leon   59
Weinert   34 
Weiss Jadwiga  81, 124, 193
Wenclik Waldemar   103, 122
Werner, pastor   32
Wieczorek Henryk   159
Wieczorek krzysztof   96, 153, 156
Wieczorek Zdzisława   177-178,  

182-183
Wieczorek Zenon   82, 96, 112, 193
Wiedebach von   27 
Wiernik Bronisław   69
Wilczak Maciej   64
Wilczyńska dominika   105
Wilhelm II, cesarz   20, 195
Wilhelmina Żagańska   18
Wincek Roman   96
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Winnicki Roman   81, 123-124, 194
Władykowska Jolanta   123
Woch Cezary   190-191
Wocial Regina   183
Wojciechowska daniela   177-178
Wojciechowski aleksander  

zob. krupiński aleksander
Wojciechowski Sławomir   175
Wojtacha Waldemar   132
Wojtczak Jarosław   112, 114-115
Wolniak Zygmunt   108-109
Wolski damian   185-186
Woźniak Henryk   70, 81
Wójcik Stefan   67
Wójtowicz Ewa   142, 191
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Czerwieńsk. Monograph on the town 
(summary)

The origins of the town Czerwieńsk go back to the middle of the 16th century when 
a hunting manor was built and afterwards the settlement Nowy Nietków sprang 
up quite quickly around it. On January 24th, 1690, Frederick III, the Elector of 
Brandenburg issued the charter of settlement for the town Rotheburg an der Oder, 
the proposal of which had been put forward by Hans Christoph von Rotheburg, the 
owner of Nietków. The document was not fully executed, therefore the town and the 
village coexisted until the beginning of the 20th century. Nowy Nietków was inclu-
ded to the town borders by an edict of Wilhelm II, the German Emperor, in 1903. 

In 1654 a border church was built in Czerwieńsk for the numerous followers of 
the Lutheran religion, who – persecuted in Silesia – arrived in great numbers. In 1707 
a new church was built, which weathered until the second half of the 19th century. 
In1877 another Neo-Gothic church was built, and nowadays it is the St. adalbert 
parish church. In the middle of the 19th century, a separate religious community 
was established, as a result of the political activity of pastor Julius Schoene. The 
community acted for the next 20 years, and afterwards it joined the Old Lutherans. 

From 1764 the town had a mayor, and from 1809 it also had a town council. 
Czerwieńsk, as one of the three towns of the Zielona Góra county, had its repre-
sentative in kreistag. 

The number of inhabitants was growing as time went by. at the beginning, 400 
inhabitants lived in the Nowy Nietków settlement, and in the first half of the 20th 
century the town had already more than 1400 inhabitants. Craftsmen – cloth mak-
ers, shoemakers, butchers, wine makers (all of them belonging to guilds) – were 
the first settlers. From the second half of 19th century factories had been opened: 
watermill, sawmill, wool laundry, cap factory, vodka and liqueur factories and 
town brewery. Building a railway was an important event, thanks to which the 
town got connected with big German cities, like Berlin, Szczecin, Wrocław and 
Poznań. The town infrastructure was also developing through centuries. Sandy roads 
were paved with sett. Sanitary sewer was built, gas lightning – later on electrical 
lightning - was installed in the streets. The town had its fire brigade. Czerwieńsk 
got the telegraph and telephone connection. From the half of the 19th century the 
inhabitants have received professional medical help. The school, existing here at 
least from the 18th century, was also important. There were numerous societies 
and clubs, among others cycling and football societies. The inhabitants used the 
town swimming pool. From 1799 the longbow fraternity has been active here. 
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The time of fascism was a difficult period in the town history. The inhabitants 
were influenced by omnipresent propaganda. Many of them participated in the 
state’s criminal activities. as a consequence of the fact that Germany was defeated 
in the second world war, the Red army soldiers entered the German Rothenburg 
an der Oder on February 14th, 1945. a new period began for the town, which was 
named Czerwieńsk, and which was within the borders of Poland then. 

War damages were not serious in this former German area, and they were es-
timated at 2 to 3 per cent. as a result of the Potsdam Conference the Western and 
Northern territories including Czerwieńsk, were included within the borders of Po-
land. From 1945 to 1950, Czerwieńsk, a part of the Zielona Góra county belonged 
to the Poznań Voivodeship, and when in 1950 the Zielona Góra Voivodeship was 
established, Czerwieńsk became its administrative part. In November 1945, the 
town, settled by the Polish inhabitants, lost its town rights and became a village. 
That year 63 families were registered, and in 1956 more than 2000 inhabitants lived 
in Czerwieńsk. at first priest Ignacy Zoń was the parson in the parish of St. adal-
bert Church and after his imprisonment, priest Ludwik Mucha became the parson. 
He had been a former chaplain of the Separate Unit of the Polish army, under the 
commander of major Henryk dobrzański “Hubal”. as the communist system was 
getting stronger in Poland, the local authorities got not only heavily politicized, 
but more administrative changes took place as well. at the end of 1954, instead of 
the Gmina National Council, the II Gromada National Council in Czerwieńsk was 
established. Mieczysław Skórzewski, who belonged to the communist party, was its 
leader. The council was active in the village. The I Gromada National Council was 
also established, that administered the villages: łężyca, Płoty, Wysokie i Zagórze. 
In 1955, he councilors, involved (like in the past years) in the collectivization cam-
paign, put forward a request to transform village into town to improve the inhabitants’ 
standard of living. The central authorities did not accept the request until the events 
of Polish October in 1956, when Władysław Gomułka became the First Secretary 
of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party. Finally, on January 
1st, 1957 the urban-type settlement was set up in Czerwieńsk. 

Elevating Czerwieńsk to the rank of urban-type settlement gave way to its de-
velopment in all fields. House-building was gradually developing and trade was 
being organized. The textile factory and the local culture centre were opened, and 
a new school building was erected. Social, cultural and political organizations were 
established and developed. Granting Czerwieńsk town privileges in 1969 was the 
crowning achievement of the last years’ changes in the town life. In the 1970s, expan-
sion of the Odra main railway line going via Czerwieńsk as an important railway 
hub was an important turning point in the history of the town. The constant growth 
of the number of inhabitants is the proof of development of the town which used to 
be an urban-state settlement and then a town. The Roman Catholic church had a big 
influence on the religious, social and cultural life of the inhabitants of Czerwieńsk. 
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Undoubtedly, the objective appraisal of the history of Czerwieńsk between 1945 
and 1989 will take yet some time. In this period, although difficult, an integrated local 
community was developed, at first in the urban-state settlement and then in the town. 

after the political breakthrough in 1989, on May 27th, 1990 the first local elec-
tion took place in Poland. The Solidarity Citizens’ Committee won decidedly in 
Czerwieńsk. It played a special role in forming the foundations of the civil society 
in Czerwieńsk. The Solidarity Citizens’ Committee issued “Biuletyn Informacy-
jny” [Information Bulletin] which was edited by its members. In 1990 “Biuletyn 
Informacyjny” was transformed into a local newspaper “Czerwieńsk – U Nas” 
[Czerwieńsk – at Our Place] which has been issued until now. This is a kind of 
the chronicle of the town in Poland in the years after the political transformation 
in 1989 and a promulgation organ of the town council. 

Lechosław Lisiecki was the chairman of the town council in the first two terms, 
Tadeusz kopczyński was the chairman in the third term, and Leszek Jędras has 
been the chairman in the fourth, fifth and sixth term. 

Witold Bieżański was the first mayor of Czerwieńsk, and the town council 
elected him also in the second term. Wiesław kwaśniewski was the mayor of 
Czerwieńsk from 1998 to 2002, but he did not finish his term and handed in his 
resignation on February 24th , 2002. The town council entrusted Piort Iwanus with 
this function, who had been the deputy mayor before. Piotr Iwanus won all the fol-
lowing elections and he has been the mayor of Czerwieńsk continually for 12 years. 

already the first years of functioning of the new self-government proved that 
granting it local authority was the right move. It opened the possibility to carry out 
independent budget policy which allowed to begin many investments. In a short 
time they changed the face of the town. Year after year Czerwieńsk was making 
up for the civilization gap and got more and more close to the level of developed 
states of Western Europe. The effectively gained financial support from the Euro-
pean Union was very much of help. 

In 1997 Czerwieńsk suffered from flood which was the biggest in its history. 
as a result, a quarter of its surface was under water from the Odra river. The losses 
were calculated as the greatest in the whole Zielona Góra Voivodeship. 

Until the end of the second world war, Czerwieńsk was named Rothenburg – 
just like six other towns in Germany and Switzerland. Thanks to this coincidence, 
the German and Swiss towns had began to cooperate and later on established an 
association. Czerwieńsk has been the member of the association of Cities Rot(h)
enburg since 1991. The town also cooperates with two German municipalities: 
drebkau and klietz, and with a Russian town Suzdal. Thanks to the scale of co-
operation, the Czerwieńsk Municipality belongs to the most active municipalities 
carrying out the international cooperation in the region. 

 Translate – Joanna kapica-Curzytek



Czerwieńsk. Stadtmonographie 
(Zusammenfassung) 

die Ursprünge der Stadt Czerwieńsk hängen mit dem Mitte des 16. Jahrhunderts 
errichteten Jagdschloss zusammen, um das herum in kurzer Zeit die Siedlung 
Nowy Nietków (Neu Nettkau) entstand. am 24. Januar 1690 stellte der kurfürst 
Friderdrich III. von Brandenburg auf antrag des Besitzers von Nietkow, Hans 
Christoph von Rothenburg, die Lokationsurkunde der Stadt Rothenburg an der 
Oder aus. das dokument wurde nicht vollständig realisiert, daher existierten bis 
zum anfang des 20. Jahrhunderts die Stadt und das dorf nebeneinander. durch 
das dekret des kaisers Wilhelm II. aus dem Jahr 1903 wurde Nowy Nietków (Neu 
Nettkau) in die Stadtgrenzen eingeschlossen.

Im Jahre 1654 wurde für eine große anzahl der ankommenden anhänger der 
protestantischen Religion, die in Schlesien verfolgt waren, in Czerwieńsk die Grenz-
kirche gebaut. 1707 errichtete man eine neue kirche, die bis zu der zweiten Hälfte 
des neunzehnten Jahrhunderts bestand. Im Jahre 1877 wurde eine weitere kirche im 
neugotischen Stil gebaut, die bis heute als St.-adalbert-Pfarrkirche besteht. Mitte des 
neunzehnten Jahrhunderts etabliert sich als Folge der politischen Tätigkeit von Pastor 
Julius Schoene eine getrennte religiöse Gemeinschaft, die weitere 20 Jahre überstan-
den hat, und sich dann den anhängern der altlutherischen kirche angeschlossen hat.

Seit 1764 amtierte in ein Stadt der Bürgermeister und seit 1809 auch der Stadt-
rat. die Stadt hatte auch, wie zwei andere Städte des Grünberger kreises, seinen 
Vertreter im kreistag. die Bevölkerungszahl der Stadt stieg im Laufe der Zeit. 
anfangs bewohnten die Siedlung Nowy Nietków bis zu 400 Personen, in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts zählte die Stadt schon über 1400 Einwohner. die ersten 
Einsiedler waren Handwerker, unter anderem Tuchmacher, Metzger oder Winzer. 
alle betrieben ihre Tätigkeit innerhalb ihrer Zünfte. Seit der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts entstanden auch Produktionsbetriebe, darunter eine Wassermühle, ein 
Sägewerk, eine Wollwäscherei, eine Mützen-Fabrik, eine Schnaps- und Likörfabrik 
und die Stadtbrauerei. Ein wichtiges Ereignis war der Bau der Eisenbahnlinie, 
durch die die Stadt eine Verkehrsverbindung mit den großen deutschen Städten, 
wie Berlin, Stettin, Breslau und Posen erhielt. Jahrhundertelang entwickelte sich 
auch die technische Infrastruktur der Stadt. die anfangs sandigen Wege erhielten 
Pflastersteine. Man baute ein kanalisationsnetz, installierte Gaslaternen und später 
die elektrische Beleuchtung der Straßen. Es gab die Feuerwehr. die Stadt wurde 
an das Telegraph- und dann an das Telefonnetz angeschlossen. Seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts konnten die Einwohner fachliche medizinische Hilfe bekommen. 
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Eine große Bedeutung hatte die Schule, die mindestens seit dem 18. Jahrhundert 
bestand. Es gab zahlreiche Vereine und klubs, u. a. den Fahrrad- und Fußballverein. 
den Einwohnern stand das städtische Schwimmbad zur Verfügung. Seit 1799 war 
hier auch ein Schützenverein tätig.

Eine schwierige Periode in der Geschichte der Stadt war die Zeit des Faschis-
mus in deutschland. die Einwohner erlagen der allgegenwärtigen Propaganda. 
Viele beteiligten sich an den verbrecherischen aktivitäten des Staates. Infolge der 
Niederlage deutschlands im Zweiten Weltkrieg marschierten am 14. Februar 1945 
die Soldaten der Roten armee in das deutsche Rothenburg an der Oder ein. Für 
die Stadt begann eine neue Zeit, in der sie sich nunmehr als Czerwieńsk in den 
Grenzen des polnischen Staates befand.

die kriegsschäden waren auf diesem einst deutschen Gebiet nicht groß. Man 
schätzte sie auf 2 bis 3% ein. Infolge der Potsdamer konferenz wurden die West- 
und Nordgebiete, einschließlich der Stadt Rothenburg an der Oder, in den polni-
schen Staat eingegliedert. In den Jahren 1945-1950 gehörte das im kreis Zielona 
Góra liegende Czerwieńsk administrativ zur Woiwodschaft Poznań, und seit der 
Gründung der Woiwodschaft Zielona Góra im Jahre 1950 befand es sich in deren 
Grenzen. Im November 1945 verlor der von der polnischen Bevölkerung besiedelte 
Ort seine Stadtrechte und wurde zu einer dorfsiedlung. In dem erwähnten Jahr 
waren hier 63 Familien angemeldet, und 1956 wohnten in Czerwieńsk über zwei-
tausend Menschen. die Seelsorge in der Pfarrgemeinde St. adalbert übte anfangs 
der Probst Ignacy Zoń aus, und nach seiner Verhaftung übernahm diese Funktion 
der ehemalige kaplan unter anderem der Separaten Einheit der Polnischen armee 
von Major Henryk dobrzański „Hubal“ – der Priester Ludwik Mucha. Mit der Be-
kräftigung des kommunistischen Systems in Polen kam es nicht nur zur Politisierung 
der lokalen Behörden, sondern es gab auch weitere administrative Veränderungen. 
Ende des Jahres 1954 wurde in Czerwieńsk anstelle des Gemeindenationalenrates 
(Gminna Rada Narodowa) der Gromadzka Nationalrat II berufen (Gromadzka 
Rada Narodowa), an deren Spitze Mieczysław Skórzewski stand, der Mitglied der 
kommunistischen Partei war. der Rat funktionierte in der dorfsiedlung selbst. Man 
gründete auch den Gromadzka Nationalrat I, der die dörfer łężyca, Płoty, Wysokie 
und Zagórze umfasste. Im Jahre 1955 beantragten die, wie in den früheren Jahren, 
in den Prozess der kollektivisierung der dörfer verwickelten Gemeinderäte bei 
ihren Vorgesetzten die Verwandlung der dorfsiedlung in eine Stadtsiedlung, um 
die Lebensverhältnisse der Einwohner zu verbessern. die übergeordneten Behör-
den reagierten positiv auf ihre Bitte erst nach den Ereignissen im Oktober 1956, 
infolge deren Władysław Gomułka zum I. Sekretär des Zentralkomitees der PZPR 
(Polnischen Vereinigten arbeiterpartei) wurde. Endgültig wurde am 1. Januar 1957 
die Stadtsiedlung Czerwieńsk gegründet. 

die Erhebung von Czerwieńsk zur Stadtsiedlung 1957 gab ein Signal zur Ent-
wicklung des Ortes praktisch in allen Bereichen. allmählich begann die Entwick-
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lung des Wohnungsbaus, man organisierte das Handelsnetz, setzte die Textilfabrik 
in Betrieb, man eröffnete das kulturzentrum, baute ein neues Schulgebäude. Es 
entstanden und entwickelten sich gesellschaftliche, kulturelle und politische Organi-
sationen. die krönung der Veränderungen, die innerhalb von wenigen Jahrzehnten 
im Leben der Stadt erfolgten, war die Verleihung der Stadtrechte an Czerwieńsk 
im Jahre 1969. Eine wichtige Zäsur in der Geschichte der Stadt war Mitte der 70er 
Jahre des 20. Jahrhunderts der Bau der Oder-kohle-Magistrale, in der Czerwieńsk 
ein wichtiger Bahnverkehrsknoten war. Von der Entwicklung zuerst der Siedlung 
und dann der Stadt zeugt auch die ständig wachsende Einwohnerzahl. Einen großen 
Einfluss auf das religiöse, gesellschaftliche und kulturelle Leben der Einwohner 
von Czerwieńsk hatte die kirche.

Eine objektive Einschätzung der Geschichte von Czerwieńsk in den Jahren 
1945-1989 verlangt ohne Zweifel noch einen gewissen Zeitverlauf. diese Zeit 
führte zur Bildung, zuerst in der Siedlung und dann in der Stadt, einer integrierten 
lokalen Gemeinschaft.

Nach der politischen Wende im Jahr 1989 fanden am 27. Mai 1990 die ersten 
kommunalwahlen in der III. Republik Polen statt. In Czerwieńsk brachten sie 
einen deutlichen Sieg dem Bürgerkomitee (komitet Obywatelski). Es spielte eine 
besondere Rolle bei der Gründung von Grundlagen der Zivilgesellschaft in der 
Gemeinde Czerwieńsk. das Bürgerkomitee gab ein Mitteilungsblatt – „Biuletyn 
Informacyjny“ („Informationsbulletin“) heraus, das von seinen Mitgliedern re-
digiert wurde. Im Jahre 1990 verwandelte sich das „Informationsbulletin“ in die 
bis heute herausgegebene Lokalzeitung „Czerwieńsk U Nas“ („Czerwieńsk – Bei 
Uns“). Sie ist eine gewisse Chronik des Stadtlebens in der III. Republik Polen und 
das Verkündungsorgan des Stadtrates.

Während der zwei ersten amtszeiten des Stadtrates wurden dessen arbeiten 
von Lechosław Lisiecki geleitet, in der dritten amtszeit von Tadeusz kopczyński. 
der Vorsitzende der 4., 5. und 6. amtszeit ist Leszek Jędras.

der erste Bürgermeister von Czerwieńsk war Witold Bieżański, der Stadtrat 
wählte ihn auch für die zweite amtszeit zum Bürgermeister. In den Jahren 1998 
– 2002 bekleidete das amt des Bürgermeisters Wiesław kwaśniewski, der seine 
amtszeit vor deren ablauf mit seinem Rücktritt am 24. Februar 2002 beendete. 
der Stadtrat verlieh diese Funktion Piotr Iwanus, der bisher der stellvertretende 
Bürgermeister war.

Piotr Iwanus gewann alle späteren direktwahlen und übt die Funktion des 
Bürgermeisters ununterbrochen seit 12 Jahren aus.

Schon die ersten Jahre der Tätigkeit der neuen, wiedergeborenen Selbstverwal-
tung bewiesen, wie gut es war, ihr die Macht in den Gemeinden abzugeben. die 
Möglichkeit, eine unabhängige Finanzpolitik zu führen, erlaubte viele Investitions-
aufgaben wahrzunehmen, was in kurzer Zeit das aussehen der Stadt veränderte. 
Czerwieńsk holte von Jahr zu Jahr die Zivilisationsversäumnisse nach und  verkürzte 
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die distanz zwischen uns und den hoch entwickelten Ländern Westeuropas. Be-
hilflich dabei waren die finanziellen Mittel von der Europäischen Union, die mit 
viel Erfolg von den Stadtbehörden beantragt wurden.

Im Jahre 1997 wurde Czerwieńsk durch das größte in seiner Geschichte Hoch-
wasser heimgesucht, infolge dessen ¼ der Gemeindefläche durch die Oder überflutet 
wurde. die Schäden, die die Gemeinde erlitten hatte, waren am höchsten in der 
ganzen damaligen Woiwodschaft Zielonogórskie.

Czerwieńsk trug bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges den Namen Rothen-
burg – ähnlich wie sechs andere Städte in deutschland und in der Schweiz. die 
Gleichheit des Namens verursachte, dass die deutschen und schweizerischen Städte 
eine enge Zusammenarbeit initiierten, die mit der Zeit formalisiert wurde und 
zur Entstehung eines Vereins führte. Czerwieńsk gehört seit 1991 auch zu dem 
Verein von Rot(h)enburgs. die ausländische Zusammenarbeit gibt es auch mit 
zwei deutschen Gemeinden: drebkau und klietz, sowie mit der russischen Stadt 
Suzdal. der Schwung dieser Zusammenarbeit und deren Umfang verursachten, 
dass Czerwieńsk zu den aktivsten Gemeinden in der Region gehört, wenn es um 
die internationale Zusammenarbeit geht.

 Übersetzung – danuta Chlebicz



Червеньск. Очерк истории города 
(резюме)

Возникновение города Червеньск относится к середине XVI столетия и свя-
зано с возведением охотничьего замка, вокруг которого довольно быстро 
образовалось поселение Новы-Неткув. 24 января 1690 года в ответ на хода-
тайство Ганса-Кристофа фон Ротенбурга, хозяина земель Неткува, курфюрст 
Бранденбурга Фридрих III издал указ о становлении города Ротенбург-на-О-
дере (Rothenburg an der Oder). Положения документа не были реализованы 
полностью, в связи с чем вплоть до начала XX века город и селение сосуще-
ствовали рядом друг с другом. Указом императора Вильгельма II в 1903 году 
Новы-Неткув был присоединен к городу.

В 1654 году в Червеньске был возведен костел для верующих протестант-
ской конфессии, приезжающих сюда в большом количестве из-за гонений, 
которым они подвергались в Силезии. В 1707 году был возведен новый храм, 
функционировавший до 2-ой половины XIX века. В 1877 году был построен 
в неоготическом стиле очередной храм, который действует и до сегодняшнего 
времени, выполняя функцию приходской церкви св. Войцеха. В середине 
XIX века, как результат политической деятельности пастора Юлиуса Шёне, 
возникло обособленное религиозное объединение, просуществовавшее 20 
лет и присоединившееся впоследствии к старолютеранской церкви. 

С 1764 года во главе города стоял бургомистр, а в 1809 году образовался 
Городской совет. Город, как один из трех городов зеленогурского повята, имел 
также своего представителя в Крейстаге.

Численность населения города с течением времени росла. Первоначально 
в селении Новы-Неткув проживало 400 человек. В 1-ой половине XX века 
город насчитывал уже свыше 1400 жителей. Первыми поселенцами были 
ремесленники, в их числе суконщики, сапожники, мясники, виноделы – все, 
кто трудился в области своих ремесел. Со 2-ой половины XIX века начали 
появляться также производственные предприятия, в их числе: водяная мель-
ница, лесопильный завод, шерстомойное производство, шапочная фабрика, 
ликеро-водочный завод и городской пивоваренный завод. Важным событием 
в истории города стало строительство железной дороги, соединившей Чер-
веньск с крупными немецкими городами, в частности с Берлином, Щецином, 
Вроцлавом и Познанью. В течение столетий развивалась и городская инфра-
структура. Первоначально песчаные дороги были выложены брусчаткой. Была 
проложена канализационная сеть, а также установлено уличное освещение, 



251Червеньск. Очерк истории города (резюме)

поначалу газовое, а впоследствии электрическое. Существовала пожарная 
охрана. Город был подключен к телеграфной, а затем к телефонной сети. 
С середины XIX века жителям города оказывалась также профессиональная 
медицинская помощь. Немаловажное значение имела школа, существовав-
шая здесь по крайней мере с XVIII столетия. Действовали многочисленные 
сообщества и клубы, в т.ч. велосипедный и футбольный. В распоряжении 
жителей был городской бассейн. С 1799 года существовало также стрелецкое 
общество «Курковое братство».

Тяжелым периодом в истории города было время фашистского режима 
в Германии. Жители города были массово подвержены всеобщей государствен-
ной пропаганде. В результате многие из них принимали участие в преступной 
деятельности Рейха. В ходе поражения Германии во II Мировой войне 14 
февраля 1945 года немецкий город Ротенбург-на-Одере был занят войсками 
Красной армии. Начинался новый период в истории города, который – уже 
как Червеньск – находился на территории польского государства.

Военные разрушения на этой бывшей немецкой территории были неболь-
шими, так как составляли ок. 2-3%. По решению Потсдамской конференции 
западные и северные земли, с Червеньском включительно, были отнесены 
к территории польского государства. В 1945-1950 гг. город, находящийся 
в зеленогурском повяте, в административном плане принадлежал познань-
скому воеводству, а в момент создания зеленогурского воеводства в 1950 году, 
оказался в его границах. В ноябре 1945 года местность, население которой 
составляли польские переселенцы, лишилась статуса города, превратившись 
в деревенское поселение. В этом же году здесь были прописаны 63 семьи, 
а в 1956 году в Червеньске проживали уже свыше 2-х тысяч человек. По-
началу в приходе св. Войцеха богослужение совершал настоятель прихода 
ксендз Игнацы Зонь (Ignacy Zoń), а после его заключения под арест – бывший 
капеллан Особого отряда Войска польского майора Хенрика Добжаньского 
«Хубаля», священник Людвик Муха (Ludwik Mucha).

Укрепление в Польше коммунистического строя повлекло за собой не 
только политизацию органов местного управления, но и последующие из-
менения административного порядка. К концу 1954 года вместо Гминного 
народного совета был учрежден II Громадский народный совет в Червеньске, 
располагающийся в самом деревенском селении и возглавляемый членом 
коммунистической партии – Мечиславом Скужевским. Кроме того, был соз-
дан I Громадский народный совет, административно охватывающий дерев-
ни: Ленжица, Плоты, Высоке и Загуже. В 1955 году вовлеченные в процесс 
коллективизации деревни депутаты с целью улучшить бытовые условия 
жителей обратились в вышестоящие инстанции с заявлением переименовать 
деревенское селение в поселок городского типа. Власти пошли навстречу их 
стараниям только после октябрьских событий 1956 года, в результате которых 
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1-ым секретарем Центрального комитета Польской объединенной рабочей 
партии стал Владислав Гомулка. Таким образом 1-го января 1957 года был 
учрежден поселок городского типа Червеньск.

Возведение Червеньска в статус поселка городского типа в 1957 году послу-
жило импульсом к его всестороннему развитию. Постепенно стало развиваться 
жилищное строительство, образовалась торговая сеть, был открыт Завод 
текстильного производства, начал работать местный культурный центр, было 
возведено новое здание школы. Создавались и развивались общественные, 
культурные и политические организации. Кульминацией перемен, которые 
происходили в течение нескольких лет, стало присвоение Червеньску статуса 
города в 1969 году. Значимой вехой в истории города было начало развития 
в середине 1970-х годов Надоджаньской угольной магистрали, где Червень-
ску отводилась роль важного железнодорожного узла. О развитии сперва 
поселка, а потом города, свидетельствует также постоянно увеличивающееся 
число его жителей. Значительное влияние на религиозную, общественную 
и культурную жизнь жителей Червеньска оказывала Церковь.

Несомненно, объективная оценка истории Червеньска в1945-1989 гг. 
возможна лишь по истечении еще некоторого времени. Этот период, не-
смотря на многочисленные трудности, привел также к формированию спер-
ва на территории поселка, а затем города, нового сплоченного местного  
сообщества. 

После политического перелома 1989 года, 27 мая 1990 года состоялись 
первые выборы органов территориального самоуправления в III Речи Поспо-
литой. На территории Червеньска подавляющую победу одержал Гражданский 
комитет (komitet Obywatelski), который сыграл решающую роль в заложении 
основ формирования гражданского общества в гмине Червеньск. Гражданским 
комитетом издавался «Информационный бюллетень», редакторами которого 
были члены комитета. В 1990 году «Информационный бюллетень» („Biule-
tyn Informacyjny”) был преобразован в местную газету «Червеньск – У нас» 
(„Czerwieńsk – U Nas”), издаваемую вплоть до сегодняшнего времени.

В течение двух первых сроков полномочий работой Городского совета 
руководил Лехослав Лисецкий (Lechosław Lisiecki), в течение третьего срока 
полномочий – Тадэуш Копчиньский (Tadeusz kopczyński), Председателем 
Городского совета 4-го, 5-го и 6-го срока полномочий был и остается Лешек 
Ендрас (Leszek Jędras).

Первым мэром Червеньска был Витольд Бежаньский (Witold Bieżański), вы-
бранный Городским советом также на 2-ой срок полномочий. В 1998-2002 гг. 
обязанности мэра исполнял Веслав Квасьневский (Wiesław kwaśniewski), 
который досрочно, 24 февраля 2002 года, отказался от занимаемой должности. 
Городской совет возложил полномочия мэра на Петра Ивануса (Piotr Iwanus), 
исполняющего до того времени обязанности заместителя мэра города. Петр 
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Иванус победил во всех последующих выборах и занимает должность мэра 
беспрерывно уже 12 лет.

Уже первые годы функционирования нового возродившегося самоуправ-
ления показали, насколько успешным шагом была передача ему территори-
ального управления. Возможность осуществлять независимую финансовую 
политику дала старт для решения многочисленных инвестиционных задач, 
которые в течение недолгого времени изменили прежний облик города. Из 
года в год Червеньск восполнял отсталость от цивилизации и сокращал от-
рыв от высокоразвитых стран Западной Европы. Способствовали этому фи-
нансовые средства, получаемые от Европейского союза, которые с большой 
эффективностью удавалось привлекать местным органам власти.

В 1997 году Червеньск настигло самое большое в его истории наводнение, 
в результате которого ¼ площади гмины оказалась под водами реки Одер. 
Нанесенный городу ущерб был наибольшим во всем существовавшем в то 
время зеленогурском воеводстве.

До окончания II Мировой войны Червеньск именовался Ротенбургом – как 
шесть других городов, расположенных на территории Германии и Швейцарии. 
Тождественность названия посодействовала тому, что немецкие и швейцар-
ские города наладили тесное взаимодействиео, которое с течением времени 
приобрело формальный характер объединения. Червеньск принадлежит к Со-
юзу городов Ротенбург с 1991 года. Заграничное сотрудничество реализуется 
еще с двумя немецкими гминами: Дребкау (drebkau) и Клиц (klietz), а также 
с российским городом Суздаль. Масштаб и размах совместной деятельности 
ставит Гмину Червеньск в ряд самых активных гмин в регионе, сотруднича-
ющих с заграницей.

 Перевод – aleksandra Urban-Podolan
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