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MIECZYSŁAW STANISŁAW 
GUBAŁA (1953–2017)

Mieczysław urodził się 1 stycznia 1953 roku  
w Poznaniu. Rodzicami jego byli Jan i Izabela,  
z domu Nowacka. W wieku siedmiu lat poszedł 
do szkoły podstawowej, a następnie podjął naukę 
w technikum samochodowym przy ulicy Za-
menhofa w Poznaniu. Po ukończeniu tej szkoły, 
z dyplomem technika samochodowego, zatrud-
nił się w Zakładach Energetycznych – Okręg 
Zachodni na stanowisku inspektora transportu. 
W dniu 23 października 1976 roku ożenił się  
z Hanną Krystyną Misiudą. Pierwsze ich 
dziecko, syn Tomasz, urodził się rok później.  
W roku 1979 przyszła na świat córka Monika,  
a w 1983 syn Grzegorz. Żona nie pracowała za-
wodowo, zajmując się wychowaniem dzieci.

W 1978 roku Mieczysław rozpoczął pracę w Milicji Obywatelskiej, początko-
wo jako szeregowy milicjant, by po latach dojść do stanowiska inspektora techniki 
kryminalistycznej. W roku 1994 jego pracę przerwał zawał serca, który na 10 lat 
wyłączył go z życia zawodowego (w tym czasie przebywał na rencie). W roku 
2004 przypadkowa rozmowa telefoniczna z kolegą spowodowała, że zainteresował 
się pracą w Bibliotece Kórnickiej (na rentę odchodził właśnie ciężko chory Wło-
dzimierz Gibasiewicz). Z dniem 1 lipca 2004 roku został przyjęty na stanowisko 
magazyniera. Uczył się szybko; okazał się pracownikiem solidnym i rzetelnym. Ja-
ko kierowca samochodu służbowego dbał o powierzony pojazd. 10 grudnia 2015 
roku został awansowany na starszego magazyniera.

Był lubiany przez koleżanki i kolegów za swoje ciepło, bezpośredniość oraz 
uczynność; często miał własne zdanie i nie ukrywał go. Koledzy jedno z pomiesz-
czeń magazynowych nazwali „Gubałówką” – bawiło go to. Interesował się historią 
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Polski, w szczególności okresem Piastów i Jagiellonów. Zaglądał często do no-
wości Biblioteki przez niego oklejanych i stemplowanych w pracowni magazynu. 
Na imprezy odbywające się na terenie Zamku i Biblioteki przyjeżdżał z rodziną, 
biorąc w nich czynny udział.

W Bibliotece znalazł swoje miejsce i zadowolenie z wykonywanej pracy. 
Wspominał o tym w rozmowach po wyjściu z pierwszego wylewu, którego doznał  
w listopadzie 2016 roku. Podczas rehabilitacji odwiedzał Bibliotekę, a w rozmo-
wach z przełożonymi kreślił plany powrotu do pracy. W dniu 17 lutego 2017 roku 
nastąpił ponowny wylew krwi do mózgu. Nie odzyskawszy przytomności, zmarł 
30 maja. Na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu pożegnali Miecia rodzina, pra-
cownicy Biblioteki, koledzy i przyjaciele.
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