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GAZOWNIA W GÓRZE 
 

Gazownia w Górze powstała prawdopodobnie w 1898 r., choć nie wykluczone, że 
wcześniej1; w Wąsoszu – w 1911 r. 2 Wówczas na jej wyposażenie składały się 4 piece,  
8 retort, 1 chłodnica powietrzna, 2 skruberny3, 5 skrzyń czyszczących, 1 licznik  
i 1 regulator ciśnienia. Pojemność zbiornika na gaz wynosiła 540 m3. W 1898 r. wypro-
dukowano do 7 400 m3 gazu, w 1899 r. – 12 600 m3, a w 1900 r. – powyżej 15 000 m3. 
Sieć gazowa liczyła ok. 7 400 m. Gazu używano do celów przemysłowych, gotowania  
i w latarniach ulicznych. Na początku XX w. było ich 1444.  

 

 
 

Górowska gazownia, fragment pocztówki, obieg pocztowy 1916 r. 
 

Gaz węglowy, miejski lub świetlny – bo takich nazw używano – wytwarzano w pro-
cesie suchej destylacji węgla, produktami ubocznymi były smoła, koks, benzol i woda 
amoniakalna. 

Wówczas właścicielem gazowni było Towarzystwo Akcyjne Zakładów Gazowych, 
Wodociągowych i Elektrycznych w Berlinie5. W 1924 r. władze zawarły nową umowę  
z właścicielem gazowni – Towarzystwem Gazowniczym Ludwig Loewe, zgodnie z którą, 
miasto miało ją przejąć na własność w 1958 r.6 Być może był to ten sam właściciel ga-
zowni co wcześniej tylko pod inną nazwą.  

Właściciel gazowni starał się nie dopuścić konkurentów do oświetlania miasta. Po-
dobnie było w Górze. Dopiero wyrok sądu administracyjnego ukrócił ten monopol i od 

                                      
1 Wg G. Trzaskowskiej powstała w 1901 r. G. Trzaskowska, Latarnie gazowe i nie tylko, Wrocław 2012 s. 83. 
2 F. Heinze, Heimatbuch des Kreises Guhrau, 1973 s. 218. 
3 Instalacja do oczyszczania gazów odlotowych. W polskim tłumaczeniu „scruberny”. 
4 O. Tippel, Góra na przełomie wieków. Cz. III. „Kwartalnik Górowski” 2006 nr 16 s. XII. Jest to fragment książki Ottona 
Tippela Guhrau an der Jahrhundertwende, Świdnica 1900, w tłumaczeniu Antoniego Czerwińskiego. 
5 Ibidem, s. XII. 
6 F. Heinze, Heimatbuch des Kreises Guhrau, 1973 s. 217. 



Kwartalnik Górowski 51/2015 

IV 

1925 r. Góra otrzymała oświetlenie elektryczne7. Zapewne wtedy funkcjonowały dwa 
rodzaje oświetlenia – gazowe i elektryczne. 

Po II wojnie światowej na terenie powiatu górowskiego znajdowały się dwie ga-
zownie, obydwie w poważnym stopniu zniszczone: Góra – w 35%, Wąsosz – w 38%. 
Gazowni wąsoskiej nie uruchomiono z powodu zniszczeń i braku środków finanso-
wych8. 

Na początku 1947 r. Miejska Rada Narodowa zajęła się odbudową i remontem ga-
zowni9. 5 września 1948 r. oddano ją do użytku10. Mieszkańcy Góry mogli korzystać  
z gazu, a ulice miasta oświetlono gazowymi latarniami. W styczniu 1949 r. gazownię 
przekazano Zjednoczeniu Energetycznemu11. Z dniem 28 czerwca 1950 r. przejęły ją 
Zakłady Gazownictwa Okręgu Wrocławskiego i do 30 czerwca 1953 r. funkcjonowała 
jako oddział terenowy12. W 1951 r. używano do oświetlenia Góry 62 lampy gazowe  
(w maju 56 było czynnych, a 6 wymagało drobnych napraw)13. 

Od 1 lipca 1953 r. gazownia weszła w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej14. W 1953 r. gazownia wyprodukowała 322 890 m3 gazu, ale poniosła 
straty w wysokości 21,2%; w 1954 r. – 631 750 m3, straty 22,7%; w 1955 r. – 620 000 m3, 
straty 31,4%15. Straty wynikały z braku gazomierzy i braku pieniędzy na ich naprawę oraz 
stanu sieci gazowej. Część odbiorców – ok. 30% w 1955 r.16 - posiadała „ryczałty” (ry-
czałtowe opłaty miesięczne), co pozwalało im świadomie lub nieświadomie pobierać 
więcej gazu niż wynosiła opłata17. W rocznym sprawozdaniu Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego tak opisywano ten proceder: „Odbiorca nie mając konkretnych dowodów 
ilości zużytego gazu, używa dowolnie, paląc wyznaczony ryczałt t.j. 30 m3 od zainstalowanego palnika, 
nadużywając w wielu wypadkach gazownię [...].” 18 

„[...] miasto Góra Śląska jest jednym z nagorzej oświetlonych miast na Dolnym Śląsku” – tak 
oceniano funkcjonowanie oświetlenia gazowego w 1955 r.  Wówczas Góra posiadała 55 
„punktów gazowych” i 30 elektrycznych. Jedną z przyczyn były nieustanne („co ty-
dzień”) zmiany pracownika obsługującego lampy gazowe; inne – to przestarzałe lampy  
i słabe ciśnienie gazu. Oceniano, że wykorzystuje się średnio 50% lamp. W 1955 r. opra-
cowano dokumentację na wykonanie oświetlenia elektrycznego i zelektryfikowano trzy 

                                      
7 Ibidem, s. 218. 
8 Charakterystyka powiatu Góra Śląska, Góra Śląska 1956 s. 85 (maszynopis). 
9 APW: ZM i MRN Góra Śląska 38 s. 3 (sesja MRN 3 stycznia 1947 r.) 
10 APW: ZM i MRN Góra Śląska 41 s. 22v (informacja o otwarciu na sesji MRN 9 sierpnia 1948 r.). Wg Charakterystyki  
powiatu Góra Śląska, Góra Śląska 1956 s. 85 nastąpiło to 18 stycznia 1948 r. 
11 APW: ZM i MRN Góra Śląska 47 s. 81a („Sprawozdanie z osiągnięć na terenie mi[a]sta Góra w ciągu 6-cio-lecia”,  
s. 81-82, na sesję MRN 21 lipca 1950 r.) 
12 G. Trzaskowska, Latarnie gazowe i nie tylko, Wrocław 2012 s. 95. 
13 APW: PMRN 24 s. 145 (załącznik do protokołu z 30 maja 1951 r.) 
14 APW: PMRN 28 s. 171; G. Trzaskowska, Latarnie gazowe i nie tylko, Wrocław 2012 s. 95. 
15 Charakterystyka powiatu Góra Śląska: materiały statystyczne i opisowe, Góra Śląska 1956 s. 85 (maszynopis w posiadaniu Autora). 
16 APW: PPRN Góra Śląska 293 s. 274 („Sprawozdanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z realizacji 
usług komunalnych na terenie powiatu górowskiego w 1955 r.”; s. 273-276). 
17 APL: PMRN Góra Śląska 109 bp. 
18 APW: PPRN Góra Śląska 1295 s. 37 („Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i finansowego za rok 1954 przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Górze Śląskiej”; s. 35-44). 
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ulice: Armii Czerwonej (obecnie Dworcowa), Dzierżyńskiego (obecnie Poznańska)  
i Fornalskiej (obecnie Zielona)19. 

W II kwartale 1957 r. całkowicie zlikwidowano „ryczałty”, co zmniejszyło straty20. 
 

Straty w latach 1953-1955 
 

 1953 1954 1955 

Produkcja gazu w m3 322 890 631 750 620 000 

Straty gazu w m3 68 678 143 549 195 124 

Straty w % 21,2 22,7 31,4 
 

Źródło: Charakterystyka powiatu Góra Śląska, Góra Śląska 1956 s. 85 (maszynopis) 
 

Piece były wyeksploatowane, ale kapitalne remonty w 1955 r. miały poprawić ten 
stan. Wówczas roczna zdolność produkcyjna miała osiągnąć wielkość 730 tys. m3, co  
wg prowizorycznych szacunków przy „racjonalnym zużyciu” miało zaspokoić potrzeby 
górowian21. W czasie remontu jednego pieca odbiorcy odczuwali brak gazu, gdyż drugi  
z powodu wyeksploatowania wytwarzał  zbyt mało gazu, toteż w godzinach od 8 do 12 
przerywano jego dostarczanie, ale i tak po południu było zbyt małe ciśnienie gazu, bo 
wyprodukowany gaz od razu wysyłano do odbiorców22. 

W 1956 r. piec w górowskiej gazowni mógł wyprodukować 2200 m3 gazu, ale pro-
dukował tylko 1963 m3, stan urządzeń nie pozwalał na wytworzenie większej ilości gazu. 
Następował spadek ciśnienia gazu u odbiorców, którzy to zjawisko nazywali „złym ga-
zem” lub „słabym gazem” 23. 

Występowały trudności z węglem: albo go brakowało (np. w II kwartale 1956 r. 
pożyczono z mleczarni i fabryki chemicznej, żeby nie dopuścić do wygaszenia pieca), 
albo był nieodpowiedniej jakości (np. w II kwartale 1956 r. węgiel doprowadził do obni-
żenia temperatury pieca i zanieczyszczenia go sadzami).  

Władze lokalne widziały rozwiązanie w uświadomieniu społeczeństwa o koniecz-
ności oszczędnego używania gazu, zaprzestania gotowania pasz dla inwentarza, ograni-
czeniu zużycia tylko do potrzeb ludzi. Do tego dochodziły przypadki innego rodzaju. 
Od 10 do 29 lutego 1956 r. ograniczono produkcję gazu z powodu awarii. Mimo trzy-
mania pieca „pod pełną temperaturą” aparaty zamarzły. Dopiero sprowadzona lokomo-
bila parą ogrzała aparaty i przewody. W konsekwencji wystąpiły przerwy w dopływie 
gazu, a w lutym i częściowo w marcu nie paliły się lampy uliczne. W drugim półroczu 
1956 r. również nie było ciągłych dostaw gazu: od godziny 22.00 do 5.00 nie dostarcza-
no gazu, aby był dostępny w dzień. W tym czasie wyłączono oświetlenie uliczne24. 

W 1960 r. górowska gazownia wyprodukowała 630 tys. m3 gazu, jednak odczuwano 
jego deficyt, szczególnie latem. Wyłączano dopływ gazu w godzinach największego 

                                      
19 APW: PPRN Góra Śląska 293 s. 275; Charakterystyka powiatu Góra Śląska, Góra Śląska 1956 s. 88 (maszynopis  
w posiadaniu Autora). Prawdopodobnie w Górze lampy zasilane prądem elektrycznym pojawiły się wcześniej.  
Wg stanu z 24 listopada 1953 r. było użytkowanych 5 takich lamp. (APW: PPRN Góra Śląska 2 s. 126). 
20 APL: PMRN Góra Śląska 110 s. 25. 
21 Charakterystyka powiatu Góra Śląska, Góra Śląska 1956 s. 85 (maszynopis w posiadaniu Autora). 
22 APL: PMRN Góra Śląska 5 s. 115-116. 
23 APW: PPRN Góra Śląska 303 s. 181 („Ocena Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego w Górze Śl. z wykonania 
terenowego planu gospodarczego za rok 1956”, s. 159-194). 
24 APL: PMRN Góra Śląska 109 bp. 
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szczytu. W czerwcu 1960 r. oddano do użytku drugi piec w gazowni, co pozwoliło 
zwiększyć możliwości produkcyjne i całkowicie zaspokoić potrzeby odbiorców na gaz25. 
W pierwszej połowie 1962 r. wybudowano nowy piec, który miał zaspokoić bieżące po-
trzeby konsumentów, ale oceniano, że rozwój budownictwa mieszkaniowego spowoduje 
takie zwiększenie zapotrzebowania na gaz, że bez modernizacji gazowni nie będzie moż-
na zapewnić górowianom gazu26. 

 

Działalność produkcyjna gazowni w Górze 
w latach 1954, 1959, 1960, 1962, 1963, 1965-1968 

 

Rok 

Produkcja 

gazu 
w tys. m3 

koksu 
w tonach 

smoły 
w tonach 

1954 631,8 1 156 60,7 

1959 608,8 1 159,2 75 

1960 630 1 291 85 

1962 740 1 423 81 

1963 722 1 466 86 

1965 823 1 659 99 

1966 777 1 431 86 

1967 780 1 405 85 

1968 810 1 536 85 
 

Źródło: APW: PPRN Góra Śląska 1295 s.36;  
APL: PMRN Góra Śląska 9 s. 76; 72 s. 56; 12 s. 89; 13 s. 68; 16 s. 60;  

17 s. 66; 18 s. 59; 19 s. 62 
 

W sprawozdaniu rocznym MPGK za 1963 r. pojawia się ocena, że sieć gazowa  
i wodociągowa jest zużyta i w większości kwalifikuje się do wymiany. Stan sieci powo-
dował wysokie straty gazu i wody. Z braku środków finansowych dotychczas nie wyko-
nano inwentaryzacji technicznej żadnej sieci. Przedsiębiorstwo nie posiadało również 
planu sytuacyjno-wysokościowego, bez którego żadne biuro projektowe nie wykona do-
kumentacji na wymianę sieci27. 

W styczniu 1964 r. zlecono opracowanie wycinkowego planu sytuacyjno-
wysokościowego miasta oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę sieci 
wodociągowej i gazowej wraz z podłączeniami domowymi 6 ulic: Wrocławskiej, Fornal-
skiej (obecnie Zielona), Dzierżyńskiego (obecnie Poznańska), Armii Czerwonej (obecnie 
Dworcowa) i Ogrodowej (obecnie Słowackiego). Na tych ulicach bowiem stan sieci był 
najgorszy. Zamierzano w 1965 r. wymienić tam rury sieci gazowej i wodociągowej.  

                                      
25 APL: PMRN Góra Śląska 72 s. 56 („Sprawozdanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Górze  
z działalności gospodarczo-finansowej za rok 1960” s. 56-62). 
26 APL: PMRN Góra Śląska 12 s. 87. 
27 APL: PMRN Góra Śląska 13 s. 67 („Analiza techniczno-ekonomiczna wyników rocznej działalności Miejskiego  
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Górze za rok 1963” s. 66-77). 
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W kolejnym roku planowano zlecić dokumentację 6 dalszych ulic, potem następnych... 
aż do całkowitego zakończenia28. 

W 1965 r. wyprodukowano 823 tys. m3 gazu, ale straty wyniosły 110 tys. m3 gazu  
z powodu złego stanu sieci. Często zatykała się sieć główna i przyłącza domowe reszt-
kami substancji smołowych i naftalenu wydzielającymi się z gazu. W mieszkaniach odda-
lonych od gazowni ciśnienie gazu było tak słabe, że palniki gasły. Następowało to  
w wyniku długoletniego użytkowania sieci i cienkich przekrojów rur, których nie można 
było całkowicie oczyścić29. 

W 1966 r. doszło do sytuacji, w której w ciągu doby wytwarzano 2 100 m3 gazu, 
choć maksymalna wydajność wynosiła 2 600 m3; w 1967 r. podobnie – 2 170 m3/ 
2 630 m3. Wynikało to z mniejszej przepustowości sieci rozdzielczej. Na wewnętrznych 
ściankach bowiem przez wiele lat osadzały się zanieczyszczenia o stałej konsystencji 
(naftalen, smoła, siarczki, siarczany) oraz ze zbyt małych przekrojów rur30. Odnotowano, 
że „Odbiorcy skarżą się na niedostateczny dopływ gazu, natomiast zdolność produkcyjna gazowni jest 
wykorzystywana tylko w 80%.” 31 

W gazowni ogółem pracowało w 1965 r. 17 osób, w 1966 r. – 14, w 1967 r. – 15,  
w 1968 r. – 15, w 1969 r. – 16; w rozdzielni gazu w 1983 r. – 13 osób. Ile gazu docierało 
do odbiorców pokazuje poniższa tabela. 

 

Produkcja i sprzedaż gazu w latach 1954, 1962-1967 
 

Rok 
Produkcja gazu 
w tys. m3 

Sprzedaż gazu 
w tys. m3 

1954 631,8 471,99 

1962 740 676 

1963 722 648 

1964 805 695 

1965 823 709 

1966 777 707 

1967 792 705 
 

Źródło: APL: PMRN Góra Śląska 12 s. 89; 13 s. 68; 14 s. 75; 
16 s. 60; 17 s. 66; 18 s. 59; PPRN Góra Śląska 1295 s. 36 

 

Dla porównania w 1982 r. sprzedano 2 892 520 m3 gazu ziemnego32. 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowych i Kanalizacyjnych przystą-

piło do prac w sierpniu 1967 r. na ul. Wrocławskiej, a następnie ul. Dzierżyńskiego 

                                      
28 APL: PMRN Góra Śląska 13 s. 77. W „Sprawozdaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Górze  
z przebiegu realizacji planu remontów kapitalnych sieci wodnej i gazowej” na sesji MRN 25 stycznia 1967 r. są wymienione 
inne ulice: Armii Czerwonej (obecnie Dworcowa), Marchlewskiego (Podwale), Fornalskiej (Zielona), Dzierżyńskiego  
(Poznańska), Wrocławska, Błotna, Marksa (Kochanowskiego). (APL: PMRN Góra Śląska 17 s. 13). 
29 APL: PMRN Góra Śląska 16 s. 60; APW: PPRN Góra Śląska 41 s. 98 (sesja PRN 29 grudnia 1967 r.) 
30 APL: PMRN Góra Śląska 17 s. 66 („Sprawozdanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Górze z 
wykonania zadań gospodarczych i finansowych za 1966 r.”; s. 66-71); PMRN Góra Śląska 18 s. 59 („Sprawozdanie Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Górze z wykonania zadań gospodarczych i finansowych za rok 1967”; 
s. 59-67). 
31 APL: PMRN Góra Śląska 17 s. 66; PMRN Góra Śląska 18 s. 59. 
32 APL: RNMiGG 24 s. 275. 
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(obecna Poznańska). Ułożyło – do 10 października tego roku – 1500 m rurociągu gazo-
wego i 1000 m wodociągu. Przedsiębiorstwo podjęło się wyłącznie wymiany głównych 
rurociągów ulicznych. Przyłącza domowe wykonywała brygada MPGK33. Wymiana 
głównych rurociągów zakończyła się w lutym 1972 r. W sumie wymiana sieci wodocią-
gowej i gazowej kosztowała olbrzymią jak na tamte lata sumę 12,4 mln zł34. 

31 grudnia 1968 r. gazownia w Górze weszła w skład Dolnośląskich Okręgowych 
Zakładów Gazownictwa we Wrocławiu35. 6 grudnia 1973 r. wprowadzono do sieci  
w Górze gaz ziemny zaazotowany36. Pod koniec 1997 r. górowscy gazownicy zmienili 
swą siedzibę. Przenieśli się z ul. Podwale do nowego budynku rozdzielni37 usytuowanego 
w pobliżu ul. Poznańskiej (obecnie jest to ul. Dąbrówki) za byłym POM’em.  

1 października 2015 r. w budynku na ul. Dąbrówki zaprzestano jakiejkolwiek dzia-
łalności, w tym dniu dobiegł też końca okres wypowiedzenia pracowników i koniec za-
kładu gazowniczego w Górze.  

 
Mirosław Żłobiński 

 

 
 

Budynek byłej gazowni, 2015 r. 

                                      
33 APL: PMRN Góra Śląska 17 s. 224. 
34 APL: PMRN Góra Śląska 23 s. 122 (sesja MRN 15 września 1972 r.) 
35 APL: PMRN Góra Śląska 19 s. 95 („Sprawozdanie z działalności gazowni w Górze w r. 1969 w nowym pionie organiza-
cyjnym” na sesję 28 kwietnia 1969 r., s. 95-97). Wg G. Trzaskowskiej – w 1967 r. (G. Trzaskowska, Latarnie gazowe i nie tylko, 
Wrocław 2012 s. 95). 
36 Planowano w II kwartale 1973 r. rozpocząć prace przy podłączaniu Góry do sieci gazu ziemnego i zakończyć je w III lub 
IV kwartale 1973 r. (APW: PPRN Góra Śląska 64 s. 18 – informacja z posiedzenia sesji PRN 26 kwietnia 1973 r.). Ogłosze-
nie o wprowadzeniu gazu ziemnego – „Gazeta Robotnicza” z 5 grudnia 1973 r. 
37 P.W.: [Otwarcie rozdzielni gazu w Górze]. „Górowskie ABC” 1997 nr 99a s. 2, il. 
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STANISŁAWA LORKA ŻYCIE PO ŻYCIU 
 
Stanisław Lorek urodził się 29 stycznia 1915 r. w Biczycach (powiat Nowy Sącz), 

zmarł 20 lutego 1980 r. Jest pochowany na cmentarzu komunalnym w Górze. Ukończył 
siedem klas szkoły powszechnej. Nie posiadał żadnego zawodu. Był członkiem Polskiej 
Partii Robotniczej, od 1948 r. – Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 

Przed II wojną światową pracował jako 
robotnik. Od 18 lipca 1945 r. referent gminny 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Kamiennej Górze; od 27 lutego 1946 r. 
starszy referent; od 28 lutego 1947 r. starszy 
referent PUBP w Lubaniu; od 1 października 
1947 r. starszy referent Referatu IV PUBP1  
w Lubinie; od 22 lipca 1949 r. starszy referent 
Referatu IV PUBP w Bolesławcu; od 20 grud-
nia 1950 zastępca szefa PUBP w Górze; od 16 
kwietnia 1955 r. kierownik Delegatury ds. Bez-
pieczeństwa Publicznego w Górze. 1 stycznia 
1957 r. został zwolniony ze służby2. 

8 i 9 grudnia 1956 r. odbyła się VIII Po-
wiatowa Konferencja Partyjna PZPR w Górze 
Śląskiej. Wzięło w niej udział 133 delegatów  
i 61 zaproszonych gości; 19 delegatów było 

nieobecnych, z tego 16 bez usprawiedliwienia3. Jednym z delegatów był Stanisław Lorek, 
kierownik Delegatury ds. Bezpieczeństwa Publicznego. W swoim wystąpieniu poruszył 
dwa wątki: bronił działalności Urzędu Bezpieczeństwa, która spotkała się z ostrą krytyką 
(nie zapisano tego w protokole obrad), oraz wyjaśnił, dlaczego z pewnymi postulatami 
wówczas obecnymi w życiu publicznymi nie mógł się zgodzić, m.in. usunięcia wojsk ra-
dzieckich z Polski. Oddajmy głos St. Lorkowi. 

„Zarzuca nam się jako całemu aparatowi i mnie osobiście łamanie praworządności ludowej. 
Aparat nasz jako całość niewątpliwie oprócz jego zasług na odcinku walki z resztkami faszyzmu za-
raz po wojnie i walki z podziemiem rodzimym popełnił szereg wypaczeń w minionym okresie – uczono 
nas stalinowskiej formułki czym bliżej do socjalizmu, tym większa walka klasowa, więcej wrogów.  
W tym świetle szereg pracowników aparatu Bezpieczeństwa Publicznego widziało we wszystkim wrogą 
działalność, widział niemal w każdym człowieku, jeżeli nie wroga to człowieka niepewnego i stąd zro-
dziła się podejrzliwość z jednej strony a z drugiej strony narastało w społeczeństwie niezadowolenie do 
aparatu U.B. Ale trzeba nam widzieć, że system ten dyktowany był odgórnie a dołowe ogniwa były 

                                      
1 Referat IV zajmował się kontrolą szeroko pojętej gospodarki. 
2 Twarze dolnośląskiej bezpieki, Wrocław 2010 s. 210. 
3 APL: KP PZPR Góra Śląska 2 s. 1 („Protokół spisany w dniu 8 i 9 grudnia 1956 roku z odbytej VIII-mej Powiatowej 
Konferencji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Górze Śląskiej w auli Szkoły 11-to letniej” s. 1-27). 
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wykonawcami.” 4 Wymienił kilka przykładów „wypaczeń”, raczej o charakterze drugo-
rzędnym. Zapewnił, że osobiście nigdy nie „łamał praworządności”, która polegałaby na 
zatrzymywaniu ludzi bez sankcji prokuratora, wywieraniu nacisku fizycznego na zatrzy-
manych lub podczas śledztwa (prawdopodobnie chodziło mu o bicie ludzi)5. Chwalił się, 
że górowski UB zlikwidował trzy nielegalne organizacje, w tym jedną w Sicinach, która 
zamordowała człowieka, i jedną „własowców” w Górze. 

St. Lorek zgłosił mało rozsądny wniosek, żeby powołano specjalną komisję, która 
zbadałaby „krzywdzące” zarzuty pod adresem UB, które padały podczas obrad (nie ma 
ich w protokole). Komisja owa miałaby zbadać, „czy aparat UB faktycznie łamał praworząd-
ność, czy faktycznie było stosowane krzesło elektryczne dla przesłuchiwania osób podejrzanych” i su-
rowo ukarać winnych, a niewinnych oczyścić z zarzutów. Komendant Milicji Obywa-
telskiej Józef Bator oświadczył, że „zarzuty stawiane dla aparatu UB nie znajdują najmniejszego 
uzasadnienia, są kłamstwem skierowanym niewłaściwie do aparatu UB” i uznał wniosek Lorka za 
niecelowy. Poparł go w tym względzie Mateusz Kitajewski, uzasadniając swoje poparcie, 
stwierdził dwuznacznie, że „winę za przestępstwa, jakie w minionym okresie popełnili funkcjona-
riusze UB w żadnym wypadku nie może ponosić w tej chwili tow. Lorek”. Z tych słów wynika, że 
pod adresem St. Lorka padły jakieś oskarżenia6. Komisja nie powstała. 

Drugi wątek wystąpienia Lorka na VIII Powiatowej Konferencji Partyjnej PZPR 
dotyczył postulowanych zmian w życiu publicznym. 

Po obradach VIII plenum „młodzież patriotyczna” zorganizowała 24 października 
1956 r. wiec poparcia dla Gomułki. Część wystąpienia St. Lorka dotyczyła jego udziału 
w tym zgromadzeniu. 

„Na wiecu tym byłem obecny i słyszałem wypowiedzi niektórych członków Z.M.P., którzy do-
magali się w swych postulatach usunięcia wojsk radzieckich, rozbicia ruchu młodzieżowego na szereg 
grup i grupek. Z tego rodzaju postulatami ja osobiście nie mogłem się pogodzić, ponieważ sam osobiście 
jak i szereg z nas tu obecnych przeżywałem ostatnią wojnę i wiem, że tylko dzięki pomocy Związku 
Radzieckiego i naszej armii, która uformowała się w okresie ostatniej wojny na terenach Związku Ra-
dzieckiego Naród Polski otrzymał swoją niepodległość narodową i społeczną. Dalej wiadomo mi jest, że 
w Niemczech Zachodnich tworzy się armię, która ma na celu rewizjonistyczne zamiary przeciwko na-
szym granicom na Odrze i Nysie. Wiadomo mi  również jest, że w Niemczech Zachodnich do dnia 
dzisiejszego przebywają wojska państw kapitalistycznych i uważałem, że Układ Warszawski nie zo-
stał zerwany, który to właśnie sankcjonuje pobyt Armii Czerwonej u nas w kraju.” 7 

St. Lorek wcześniej mówił o tym wiecu na plenum KP PZPR 25 października  
1956 r. Uznał za błąd, że młodzież wysłała delegacje po Kopika i Kostrzewskiego. 
Wówczas Henryk Kopik pełnił funkcję przewodniczącego PPRN, a Mieczysław Ko-
strzewski – I sekretarza KP PZPR, czyli dwie z trzech najważniejszych osób w powiecie 

                                      
4 APW: KP PZPR Góra Śląska 3 s. 117 („Obrady VIII-mej Powiatowej Konferencji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej odbytej w dniach 8 i 9 grudnia 1956 r. w Górze Śląskiej” s. 82-126). 
5 Na stronie internetowej IPN’u znajduje się informacja o sporządzeniu aktu oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi Z. W dniu 
19 czerwca 2008 r. jako oficer śledczy PUBP w Górze Śląskiej sporządził plan przesłuchiwania podejrzanego z użyciem 
niedozwolonych metod śledczych („konwejer”), zyskując akceptację swojego szefa Stanisława Grzyba. Wówczas jego za-
stępcą był St. Lorek. (http://ipn.gov.pl/wydzial-prasowy/komunikaty/akt-oskarzenia-przeciwko-arkadiuszowi-z.-bylemu-
oficerowi-sledczemu-pubp-w-gor; dostęp 20 lipca 2015 r.; Aparat bezpieczeństwa w Polsce, t. 1, Warszawa 2005 s. 483). 
6 APL: KP PZPR Góra Śląska 2 s. 25. 
7 APW: KP PZPR Góra Śląska 3 s. 118. 
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górowskim; trzecią był kierownik Delegatury ds. Bezpieczeństwa Publicznego Stanisław 
Lorek, obecny na wiecu8.  

O tym, że towarzysze mieli zaufanie do St. Lorka świadczy to, że na początku ob-
rad został wybrany do komisji mandatowej, oraz że wybrano go na zastępcę członka 
Komitetu Powiatowego, tylko na zastępcę, choć wcześniej był członkiem egzekutywy. 
Kilka miesięcy później rozważano możliwość włączenia go w skład tego gremium9. 

Podczas sesji Powiatowej Rady Narodowej 31 maja 1957 r. odegrał niechlubną rolę. 
Na fali zmian określanych „polskim Październikiem” zmalała represyjność systemu, co 
ośmieliło społeczeństwo do otwartego krytykowania rządzących. W Górze jednym z ta-
kich odważnych krytyków był lekarz Roman Wybieralski, który podczas sesji PRN  
5 marca 1957 r. zarzucił I sekretarzowi KP PZPR  Mieczysławowi Kostrzewskiego inge-
rencję w sprawy szpitala10. Wtedy St. Lorek, również radny powiatowy, „zwrócił uwagę, że 
po VIII Plenum pewna część ludzi (jak to wynikało z przebiegu dzisiejszej dyskusji)” – miał na my-
śli R. Wybieralskiego i Władysława Golicza – „próbuje poderwać autorytet naszej Partii, naszej 
władzy oraz tym ludziom, którzy pracowali w aparacie partyjnym bądź też państwowym. Zdaniem jego 
nie należy dopuścić do takiego rozrabiania – trzeba tym złym przejawom wypowiedzieć walkę i osta-
tecznie skończyć.” 11 

Możliwość krytykowania I sekretarza KP PZPR uniemożliwiono R. Wybieralskie-
mu w bardzo prosty sposób – zwalniając go z dniem 1 czerwca 1957 r. z pracy w górow-
skim szpitalu. W czasie sesji PRN przewodniczący St. Lorek nie udzielił głosu doktorowi 
Wybieralskiemu, gdy omawiano działalność służby zdrowia. Jedynie z sali lekarz zgłosił 
votum separatum do obrad12. 

Po likwidacji Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego13 i redukcji szeregów 
funkcjonariuszy władze starały się zapewnić im zatrudnienie. Obowiązek zaoferowania 
pracy spoczął na wojewódzkich i powiatowych radach narodowych, które miały znaleźć 
zatrudnienie „odpowiadające kwalifikacjom, wykształceniu i zdrowiu funkcjonariusza”.14 Wśród 
nich był Stanisław Lorek. Jaki był stosunek ludzi do roztaczania parasola ochronnego 
przez powiatowy establishment nad tym człowiekiem, możemy wywnioskować z artyku-
łu prasowego: „Człowiek, który nadużywał swej władzy i znienawidzony jest przez cały powiat, nie 
może być forowany i podpierany lekkomyślnie cenionymi skądinąd autorytetami.” 15 

Najpierw St. Lorek chciał pracować w cukrowni, ale nie został przyjęty. Przyczynę 
znamy z jego relacji: „Dyrektor mówił, że robotnicy będą się bali [...].” 16 Następnie trafił na 
krótko do PZGS’u. Co tam robił lub jakie zajmował stanowisko - nie wiemy.  

                                      
8 APL: KP PZPR Góra Śląska 8 s. 144. Warto odnotować, że o tym wiecu wiemy jedynie z dwu przytoczonych skrótowych 
relacji St. Lorka. 
9 APL: KP PZPR Góra Śląska 33 s. 91 (posiedzenie 13 marca 1957 r.) 
10 APW: PPRN Góra Śląska 11 s. 9-10. 
11 Ibidem, s. 17; w oryginale „trzeba z tym złym przejawem wypowiedzieć walkę”. 
12 Ibidem, s.. 163. 
13 Utworzony 7 grudnia 1954 r. w miejsce rozwiązanego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wówczas powstało 
również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. (R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu, Kraków 2009 s. 125). 13 listopada 1956 r. 
po przełomie październikowym i objęciu przez Władysława Gomułkę funkcji I sekretarza KC PZPR KdsBP zlikwidowano. 
(Aparat bezpieczeństwa w Polsce, t. 2: 1956-1975, Warszawa 2006 s. 7). 
14 Aparat bezpieczeństwa w Polsce, t. 1: 1944-1956, Warszawa 2005 s. 74; R. Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu, Kraków 2009  
s. 142. 
15 H. Czott, Krzywa optymizmu, „Poglądy” z 20 czerwca 1957 s. 7. 
16 APL: KP PZPR Góra Śląska 33 s. 224 (posiedzenie egzekutywy 20 czerwca 1957 r.) 
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20 czerwca 1957 r. ukazał się we wrocławskich „Poglądach” artykuł Henryka Czot-
ta „Krzywa optymizmu” 17 poświęcony pracy Związku Młodzieży Socjalistycznej i oso-
bie Stanisława Lorka. 17 lipca 1957 r. egzekutywa KP PZPR w Górze debatowała nad 
tym artykułem. Z głosów dyskutantów możemy poznać początki karieru zawodowej by-
łego ubowca.  

W artykule znalazła się anonimowa wypowiedź robotnika: „– A uczciwa praca mu 
śmierdzi, ręce mu wydelikatniały, z innej gliny ulepiony – mówi stary robociarz z browaru prosząc pod 
koniec rozmowy, bym trzymał w tajemnicy jego nazwisko. – Chcę mieć pracę – wyjaśniał.” Prawdo-
podobnie w reakcji na te słowa podkreślano wręcz jego zaangażowanie w pracy, posu-
nięte do tego, że pracował fizycznie. Tak o jego pracy mówił prezes Władysław 
Kawalec: „Tow. Lorek pracował u nas w PZGS-sie wtedy, kiedy był bardzo trudny okres – kiedy 
organizowaliśmy kawiarnię i pracował również fizycznie t.zn. pracy fizycznej się nie boi.” 18 Sam St. 
Lorek stwierdził, że „jak trzeba było to i nosiłem cegły i teraz również pomagam fizycznie, jeśli 
zachodzi potrzeba.” 19 Kiedy mówił te słowa pełnił funkcję dyrektora Górośląskich Zakła-
dów Wielobranżowych Przemysłu Terenowego; właściwie pełniącego obowiązki dyrek-
tora20. 

W 1957 r. powstały Górośląskie Zakłady Wielobranżowe Przemysłu Terenowego 
w Górze Śląskiej, a faktyczną działalność podjęły w marcu tego roku, przejmując trzy 
zakłady: drukarnię, zakład odzieżowy i projektowaną winiarnię (rozpoczęła działalność 
w 1959 r.). Celem tego przedsiębiorstwa było zaradzenie bezrobociu w Górze, szczegól-
nie kobiet21. Skąd się wzięło błędne określenie „górośląskie”? Wówczas powszechnie 
nazywano nasze miasto Górą Śląską, stąd utworzono przymiotnik „górośląskie”. 

23 grudnia 1959 r. PPRN wydzieliło z dniem 1 stycznia 1960 r. z Górośląskich Za-
kładów Wielobranżowych Przemysłu Terenowego winiarnię i postanowiło przejąć gó-
rowski browar z Bojanowskich Zakładów Spożywczych Przemysłu Terenowego, 
tworząc „Górośląskie Zakłady Spożywcze Przemysłu Terenowego”. Zakład odzieżowy 
(późniejsza „Moda Dolnośląska”) i drukarnia pozostały w dotychczasowym przedsię-
biorstwie22. Wskutek interwencji Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu władze 
lokalne musiały dostosować się do urzędowej nazwy powiatu i siedziby przedsię-
biorstw23. W 1960 r. władze lokalne z niejasnych powodów odstąpiły od używania nazwy 
„Góra Śląska” na rzecz samej „Góry”, nazwy urzędowej obowiązującej od 1946 r.24 

St. Lorek prawdopodobnie od powstania Górośląskich Zakładów Wielobranżo-
wych Przemysłu Terenowego sprawował funkcję dyrektora. W artykule „Krzywa opty-
mizmu” tak napisano o powierzeniu mu tego stanowiska: „Nie byłoby nic, gdyby to był 
człowiek kompetentny, mający ku temu kwalifikacje. Same zdolności organizacyjne, w które jedni po-
wątpiewają, a inni podkreślają, niewiele znaczą. Podstawowe wykształcenie i wieloletnia praktyka  
w pracy z ludźmi, to naprawdę za mało. – Pewny i nasz człowiek – mówią. Pewnym człowiekiem na 

                                      
17 H. Czott, Krzywa optymizmu, „Poglądy” z 20 czerwca 1957 s. 7. 
18 APL: KP PZPR Góra Śląska 33 s. 221 (posiedzenie egzekutywy 17 lipca 1957 r.) 
19 Ibidem, s. 224. 
20 APL: KP PZPR Góra Śląska 33 s. 292 (posiedzenie egzekutywy 11 września 1957 r.) 
21 APW: PPRN Góra Śląska 307 s. 191 („Sprawozdanie Górośląskich Zakładów Wielobranżowych Przemysłu Terenowego 
w Górze Śląskiej” z 23 czerwca 1957 r.; s. 191-194). 
22 APW: PPRN Góra Śląska 327 s. 299. 
23 APW: PPRN Góra Śląska 330 s. 30. 
24 „Monitor Polski” Nr 44 z 19 V 1946 r. 
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tym stanowisku jest fachowiec.” 25 Szybko okazało się, że nie jest fachowcem. Doszło bo-
wiem do konfliktu w zakładzie, który unaocznił brak kompetencji dyrektora. 

16 maja 1957 r. na posiedzeniu prezydium PRN rozpatrywano podanie Jana Pod-
czaskiego o zwolnienie go ze stanowiska głównego księgowego GZWPT oraz wniosek 
dyrektora St. Lorka, w którym domagał się zatrudnienia nowego księgowego. Padały 
różne argumenty, m.in. J. Podczaski powiedział, że „w takich warunkach nie jest w stanie pra-
cować, ponieważ w zakładzie tym robi się wszystko, aby pracę utrudnić. [...] Dyrektor zakładu nie 
znając przepisów finansowych, wymaga rzeczy niemożliwych, co jest głównym powodem nieporozumień. 
Ponadto Dyrektor stawia zarzuty tylko przeciwko gł. Księgowemu, toleruje natomiast [zaniedbania] 
innych pracowników, którzy piją wódkę, do pracy przychodzą jak im się podoba [...], a Dyrektor na to 
nie zwraca uwagi. Dyrektor również nie widzi tego, że urządzenia biurowe jak szafy, krzesła i inne 
zostały zabrane do prywatnego mieszkania z-cy Dyrektora.” 26 Pod koniec posiedzenia przyjęto 
do wiadomości rezygnację głównego księgowego. 

Sprawa konfliktu ponownie trafiła na posiedzenie PPRN 27 czerwca 1957 r. przy 
omawianiu sprawozdania GZPT. St. Lorek stwierdził, że jego poczynania blokuje woje-
wódzkie zjednoczenie przemysłu terenowego27 i nieporozumienia w dyrekcji: „[...] Głów-
ny Księgowy w wielu wypadkach zaniedbuje się, nie przedkłada na czas sprawozdań i również nie 
podporządkowuje się mu jako Dyrektorowi.” 28 Ustnie złożył z dniem 1 lipca 1957 r. rezygna-
cję z funkcji dyrektora. Z kolei Jan Podczaski, główny księgowy, „wyjaśnił przyczyny niepo-
rozumień między Dyrektorem a Gł. Księgowym wynika to przede wszystkim z mylnego interpretowania 
przez Dyrektora zarządzeń władz zwierzchnich jak i nieznajomością niektórych przepisów prawnych, 
jeżeli chodzi o zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników fizycznych.” 29 

Z posiedzenia egzekutywy 11 września 1957 r. możemy się dowiedzieć, że St. Lorek 
już nie pełnił funkcji dyrektora GZWPT. Czuł się urażony tym, że zwolnienie ze stano-
wiska wręczył mu woźny na ulicy. Dostał wypowiedzenie na podstawie „rewizji doku-
mentalnej” z 31 sierpnia 1957 r. za brak kwalifikacji i z powodu manka w wysokości  
150 tys. zł. Sam zainteresowany twierdził, że  „powstałe straty nie planowane, za które był od-
powiedzialny główny księgowy”, czyli Jan Podczaski. Uogólnił przyczyny swoich niepowo-
dzeń dyrektorskich tym, że „stworzyła się klika, która uważa ubowca dyr. wykończyć, to w oczy 
powiedział nawet Podczaski, pracownik tego przedsiębiorstwa, że nie będzie wykonywał poleceń ubow-
ca”. Domagał się od członków egzekutywy zbadania tego30. Bronisław Szczygieł bardzo 
pobłażliwie potraktował sprawę manka („błąd w planowaniu ze strony województwa”), stwier-
dził, że „Pozostawienie tow. Lorka w tym zakładzie to jest pchanie człowieka do więzienia, bo czy 
rychlej czy później znowu ukształtuje się podobna sytuacja, trzeba tylko znaleźć odpowiednią inną pra-
cę.” 31 

Jesienią 1957 r. St. Lorek odczuwał, że dzieje mu się krzywda („psychicznie zała-
many”) i zaprotestował. Przed posiedzeniem plenum KP PZPR w Górze 15 listopada 

                                      
25 H. Czott, Krzywa optymizmu, „Poglądy” z 20 czerwca 1957 s. 7. 
26 APW: PPRN Góra Śląska 307 s. 12 (posiedzenie PPRN16 maja 1957 r.) 
27 W protokole pojawia się skrót WZP (APW: PPRN Góra Śląska 307 s. s. 179). 
28 APW: PPRN Góra Śląska 307 s. s. 179. 
29 APW: PPRN Góra Śląska 307 s. s. 179. 
30 APL: KP PZPR Góra Śląska 33 s. 292-293 (posiedzenie egzekutywy 11 września 1957 r.) 
31 Ibidem, s. 293. 
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zgłosił wniosek o rezygnacji z funkcji zastępcy członka plenum i członka PZPR. Uwa-
żał, że VIII plenum go „pokrzywdziło”.32 

VIII plenum KC PZPR odbyło się w dniach od 19 do 21 października 1956 r.  
19 października zjawiła się w Warszawie delegacja sowiecka z Nikitą Chruszczowem na 
czele, towarzyszyły temu ruchy wojsk sowieckich zmierzających na Warszawę, co zapo-
wiadało zbrojną interwencję. Przerwano obrady na czas rozmów z delegacją sowiecką. 
Wówczas I sekretarzem KC PZPR został wybrany Władysław Gomułka, uosabiał on 
aspiracje reformatorskie Polaków i cieszył się niesłychaną popularnością. Gomułka po-
tępił m.in. przymusową kolektywizację rolnictwa i uznał wydarzenia poznańskie za uza-
sadnione, a nie efekt imperialistycznej prowokacji; generalnie zapowiedział zmianę 
modelu socjalizmu. Wówczas do Biura Politycznego m.in. nie wybrano „pełniącego ob-
owiązki Polaka” Konstantego Rokossowskiego33. 

Członkowie plenum z troską pochylili się nad problemami Lorka. Postanowili na 
razie nie podejmować żadnej decyzji i poczekać z tym do następnego posiedzenia,  
a sprawę rezygnacji z członkostwa w PZPR pozostawić do rozstrzygnięcia egzekutywie 
KP. Członek plenum Stefan Feliniak stwierdził, że „nie Uchwały VIII Plenum wyrządziły 
mu krzywdę, lecz warchoły, którzy skorzystali z Uchwał VIII Plenum do swojej wrogiej roboty”. Za-
dbali o zdrowie Lorka, postanawiając wysłać go na leczenie do sanatorium34. 

Na kolejnym posiedzeniu 20 grudnia 1957 r. członków plenum poinformowano  
o rozstrzygnięciach w sprawie osoby Lorka. Dostał skierowanie do sanatorium, a po 
powrocie z leczenia sekretarz KP zamierzał skontaktować się z ministrem spraw we-
wnętrznych, żeby zakończyć sprawę. A co najważniejsze tow. Lorek zrozumiał swój błąd 
i pozostał członkiem PZPR35. 

Z protokołu plenum z 11 kwietnia 1958 r. wynikało, że nadal pracował w Góroślą-
skich Zakładach Wielobranżowych Przemysłu Terenowego36. 4 października 1959 r. po-
jawia się jako dyrektor Państwowego Ośrodka Maszynowego w Wąsoszu. 14 kwietnia 
1960 r. w uchwale PPRN występuje jako dyrektor POM’u w Wąsoszu. Wówczas nadano 
mu odznakę 15-lecia wyzwolenia Dolnego Śląska. Przyznawano je osobom, które „wyróż-
niły się całokształtem pracy zawodowej lub działalności społeczno-politycznej, przyczyniając się do od-
budowy i rozwoju województwa wrocławskiego” 37. W tymże roku był członkiem komisji 
rewizyjnej Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej38. 

Pracując jako dyrektor POM’u w Wąsoszu był członkiem Komitetu Gromadzkiego 
PZPR w Wąsoszu. Wybrano go 4 października 1959 r.39 Pełnił tę funkcję na pewno do 
18 listopada 1961 r.40, a być może nieco dłużej, bo prawdopodobnie jeszcze w 1962 r. 
Jeszcze 25 stycznia 1962 r. jest obecny na sesji GRN w Wąsoszu jako dyrektor POM’u41, 
ale 4 grudnia 1962 r. na plenum PK FJN występuje jako prezes Spółdzielni Wielobran-

                                      
32 APL: KP PZPR Góra Śląska 9 s. 96. 
33 A. L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011 s. 246-250. 
34 APL: KP PZPR Góra Śląska 9 s. 96. 
35 APL: KP PZPR Góra Śląska 9 s. 113. 
36 APL: KP PZPR Góra Śląska 10 s. 33. 
37 APW: PPRN Góra Śląska 329 s. 341-349 (spis odznaczonych osób). 
38 APW: PPRN Góra Śląska 954 s. 27 (11 lutego 1960 r.) 
39 APW: KP PZPR Góra Śląska 153 s. 13. 
40 Ibidem, s. 157. 
41 APL: PGRN Wąsosz 8 s. 6. 
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żowej w Górze42. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w Wąsoszu 23 lutego 
1963 r. stwierdzono, że w trakcie kadencji – zapewne w 1962 r. – ze względu na przenie-
sienie służbowe odeszło dwu najlepszych aktywistów, jednym z nich był St. Lorek43. 

Wtedy sytuacja w spółdzielni była bardzo trudna. W pierwszym kwartale 1962 r. 
ujawniono nadużycia dokonane przez zarząd, przez szereg miesięcy nie było kierownic-
twa; w kwietniu tegoż roku odkryto szereg kradzieży i machinacji w dziale elektrycz-
nym44. 

15 września 1965 r. egzekutywa KP PZPR zatwierdziła wniosek Wojewódzkiego 
Związku Spółdzielczości Pracy we Wrocławiu o odwołanie ze stanowiska prezesa Spół-
dzielni Wielobranżowej Stanisława Lorka. Na tym samym posiedzeniu zatwierdzono 
Edwarda Pateckiego na stanowisku prezesa45. St. Lorek nadal był pracownikiem spół-
dzielni i jeszcze starał się wykorzystać konflikt wewnątrzzakładowy dotyczący pralni do 
zdyskredytowania prezesa E. Pateckiego. Podczas posiedzenia egzekutywy 4 grudnia 
1965 r. oskarżył go o różne wyimaginowane przewiny: „Według zdania tow. Pateckiego nale-
żałoby rozwiązać Komitet Powiatowy [PZPR], ponieważ nazwał jego kierownictwo jako grupę kacy-
ków. [...] Z powyższej wypowiedzi wynika, że tow. Patecki w ogóle nie uznaje Komitetu. Próbowano 
również rozrabiać przez mnie Przewodniczącego Prez.[ydium] PRN, na co im powiedziałem, że przy 
mnie nie mają tego robić, bo doniosę.” 46 

23 marca 1966 r. na posiedzeniu egzekutywy KP PZPR rozpatrywano sprawę St. 
Lorka, który zwrócił się o skreślenie go z listy członków, ponieważ „nie widzi sprawiedliwo-
ści”.47 Nie powiedział tego wprost, ale czuł się skrzywdzony przez prezesa E. Pateckiego. 
Miał pretensje do członków egzekutywy, że go nie bronili, choć ci odpierali ten zarzut, 
wskazując, że doprowadzili do odwołania prezesa spółdzielni. 

I sekretarz KP PZPR Stefan Kaługa, najważniejsza figura w powiecie, stwierdził, że 
„tow. Lorek ze wszystkich stron otoczony jest życzliwością. Wiemy też, że w Spółdzielni Wielobranżo-
wej w Górze działy się rzeczy, które psuły wam nerwy.” 48 Ostatecznie St. Lorek poprosił o czas 
do namysłu, a egzekutywa zawiesiła go w czynnościach49. Jednak nie zmienił zdania  
i 22 czerwca 1966 r. egzekutywa zatwierdziła uchwałę POP przy Spółdzielni Wielobran-
żowej o skreśleniu z ewidencji członków PZPR St. Lorka, który sam o to wystąpił50. 

13 stycznia 1971 na posiedzeniu egzekutywy KP „I sekretarz KP PZPR tow. Stefan Ka-
ługa zapoznał Egzekutywę KP z treścią prośby Ob. Stanisława Lorka dotyczącą przywrócenia praw 
członka partii, uzasadniając swoją prośbę tym, iż I Sekretarz KC tow. Władysław Gomułka swoją 
polityką wprowadzał antagonizmy w społeczeństwie polskim i doprowadzał kraj do ruiny gospodarczej, 
dlatego w tym okresie wystąpił z Partii.” W czasie dyskusji jeszcze dodał: „Ob. Lorek oświad-
czył, że członkiem partii nie będzie tak długo, dopóki nie nastąpi zmiana na stanowisku I Sekretarza 
KC.” 51 

                                      
42 APW: WK FJN 99 s. 45. 
43 APW: KP PZPR Góra Śląska 153 s. 91 (sprawozdanie; s. 89-108). 
44 APW: PPRN Góra Śląska 1301 s. 25. 
45 APL: KP PZPR Góra Śląska 46 s. 117. 
46 APL: KP PZPR Góra Śląska 46 s. 29. 
47 APL: KP PZPR Góra Śląska 47 s. 48. 
48 Ibidem, s. 49. 
49 APL: KP PRPR Góra Śląska 47 s. 50. 
50 Ibidem, s. 196. 
51 APW: KP PZPR Góra Śląska 83 s. 2. 
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Jeden z ówczesnych członków egzekutywy Jan Tupaj stwierdził, że „Ob. Lorek nie 
wystąpił z Partii bezpośrednio po objęciu Kierownictwa Partii przez tow. Gomułkę. Należał przecież 
jeszcze przez 9 lat do partii i pełnił szereg stanowisk kierowniczych. Wydaje mi się, że w końcu nie 
mógł podołać zadaniom, jakie stawiało przed nim życie i stąd wynikło u niego załamanie w rezultacie 
czego postanowił wystąpić z szeregów Partii.” 52 

Żaden z członków egzekutywy nie poparł prośby St. Lorka i nie przywrócono mu 
praw członka PZPR53. 

St. Lorek w burzliwym czasie października 1956 r. i później prezentował się jako 
przeciwnik zmian zachodzących w Polsce54, przynajmniej początkowo utożsamianych  
z osobą Wł. Gomułki. Prawdopodobnie należy brać pod uwagę wątek osobisty – utrata 
prominentnego stanowiska kierownika Powiatowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa w Gó-
rze. Mimo że towarzysze z Komitetu Powiatowego zadbali o to, żeby miał kierownicze 
stanowiska w różnych zakładach, to nie umiał sobie na nich poradzić. Był wybierany  
w skład Komitetu Powiatowego na konferencjach sprawozdawczo-wyborczych w 195955 
i 1962 r.56 oraz w 1964 r. – członek komisji rewizyjnej Komitetu Powiatowego57, choć te 
stanowiska nie miały rangi członka egzekutywy, które kiedyś piastował.  

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
 

                                      
52 Ibidem, s. 2. 
53 Ibidem, s. 2-3. 
54 Do dziś krążą opowieści, że na znak protestu przeciwko Gomułce zapuścił brodę, którą zgolił po jego odejściu. 
55 APW: KP PZPR Góra Śląska 4 s. 199-200 
56 APL: KP PZPR Góra Śląska 3 s. 140 
57 APW: KP PZPR Góra Śląska 5 s. 241 
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POWIAT GÓROWSKI – EWAKUACJA 1945 
 
Przedstawiamy rozdział z książki Rolfa O. Beckera „Niederschlesien 1945: Die 

Flucht – Die Besetzung” poświęcony powiatowi górowskiemu, udostępniony nam przez 
panią Elżbietę Poprawską z Biblioteki Publicznej w Wąsoszu. Tytuł artykułu pochodzi 
od Redakcji. MŻ 

 

22 stycznia ze wschodu, z okolic Rawicza, w kierunku Odry wdzierały się na teren 
powiatu górowskiego sowieckie oddziały pancerne z towarzyszącą im piechotą zmotory-
zowaną. Pojedyncze czołgi jechały przodem badając teren, ale zaraz wracały do głównej 
formacji. Ponieważ nie było żadnych wartych wspomnienia sił Wehrmachtu, zdobywcy 
napotykali tylko na znikomy opór. Niedostatecznie przeszkolone i słabo uzbrojone jed-
nostki Volkssturmu pojawiały się tylko miejscami i były ścierane w perzynę przez so-
wieckie czołgi. Już 23 stycznia oddziały sowieckie docierają na drugi brzeg Odry koło 
Chobieni! Inne rosyjskie oddziały wdzierają się z kierunków północ i północny zachód 
na teren powiatu i do 25 stycznia całkowicie go zajmują. Wiele zniszczeń w poszczegól-
nych miejscowościach powiatu górowskiego, który w roku 1939 liczył przy 110 gminach1 
39800 mieszkańców, nie dotyczy pierwszych potyczek, lecz bardziej walk przełomowych 
niemieckiej grupy bojowej, która próbowała, odcięta od pozostałych, wywalczyć sobie 
drogę na zachód. 

„Kto wątpi w ostateczne zwycięstwo, ten jest największym zdrajcą!” Takie hasło 
widnieje na lokomotywach i na czerwonych plakatach, to samo słychać z głośników tak-
że w radiu i w kinach. Dla takich zdrajców istniała wówczas, na początku 1945 roku  
w Wielkiej Rzeszy, tylko jedna kara: Śmierć! 

Kto więc nie wierzy w zwycięstwo, gdzie dookoła nie ma już w co wierzyć jak tylko 
się załamać, ten również jest zdrajcą. 

To dotyczy też powiatu górowskiego, gdzie Hellmuth von Lekow musiał dla po-
wodzenia „Przedsięwzięcia Barthold” 2 przenocować trzech najwyższych stopniem miej-
scowych przywódców. Gdy 20 stycznia ludzie z majątku stają się niespokojni zaczynają 
się pakować, zadaje pytanie najstarszemu rangą przywódcy politycznemu, czy Rosjanie 
nadchodzą, bo chłopi we wsi już zaczynają się pakować. Odpowiedź brzmi: „Wykluczo-
ne, żeby tu kiedykolwiek pojawił się wróg. Gdy ktoś będzie chciał doprowadzić konie do 
wściekłości, tego sam osobiście zastrzelę!”  

„Jednak tej samej nocy – jak informuje nas Hellmuth von Lekow – puka ktoś do 
moich drzwi mówiąc: Za trzy godziny trzeba wszystko ewakuować, a ludzie mają znik-
nąć!” 

Ludzie wyobrażali sobie zwycięstwo czy koniec wojny zapewne inaczej niż jako na 
prędko i pochopnie podejmowaną decyzję o ucieczce. A teraz ciężko jest pozbyć się tego 
wyobrażenia w sekundę, tym bardziej że właśnie wrzuciło się na szybkiego jedną koszulę 
do walizki. Jednak tak szybko trzeba właśnie było działać na terenach nad Odrą, która 

                                      
1 W niemieckiej administracji istniał inny podział na gminy, zwykle jedna wioska tworzyła odrębną jednostkę  
administracyjną. 
2 Linia Bartholda to rów przeciwczołgowy, który przebiegał wzdłuż przedwojennej granicy polsko-niemieckiej. 
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jeszcze 2 tygodnie temu znajdowała się z dala od wojennej zawieruchy, a teraz stała się 
terenem frontu. A do tego pojawiają się jeszcze wyraźne żądania funkcjonariuszy partyj-
nych, żeby się spieszyć, a nie zastanawiać jak ucieczka i wymagana przez państwo wiara 
w zwycięstwo do siebie pasują. 

Gdy nadchodzi rozkaz dotyczący ewakuacji, wówczas też pojawia się groźba: 
„Kto nie pójdzie z nami, tego dom zostanie podpalony” lub: 
„Kto pozostaje, ten zostanie rozstrzelany jako sabotażysta!” 
„Kto wątpi w zwycięstwo, ten zostanie rozstrzelany.” 
„Kto wierzy [w zwycięstwo] ale pozostanie – ten też [zostanie rozstrzelany].” 
Jednakże już 14 stycznia w Sądowlu Ortsgruppenleiter3 tłumaczy mężowi Hanny 

Butzun, który jest zarządcą majątku, w związku z ćwiczeniami Volkssturmu, że należy 
liczyć się z koniecznością ewakuacji. 

21 stycznia nadchodzi ten dzień. Kierownictwo powiatu zarządza ostatecznie dla 
matek z dziećmi i ludzi starszych ewakuację w powozach konnych. 

„22 stycznia rano, ok. godz. 3:00 dzwoni mój mąż, który przebywał jeszcze w oko-
licy Wąsosza, i nalega na natychmiastowe wyruszenie, bo koło Rawicza (15 km stąd) 
przebiły się już rosyjskie czołgi. Ponieważ wszystko na taką chwilę mieliśmy przygoto-
wane, całe kolumny ciągników z przyczepami oraz to, co było w zaprzęgach, już o 5:00 
było gotowe do drogi. Ale w tym momencie zjawił się nagle Ortsgruppenleiter i z pisto-
letem w dłoni zabronił nam się ruszać. Wszyscy ludzie z tej miejscowości mieli się zebrać 
i odjechać wspólnie pociągiem. Dopiero ok. 10 udało mi się nakłonić kierowcę ciągnika  
i wyruszyć wbrew rozkazowi.” 

Pięć straconych godzin i to 15 km od sowieckich czołgów, które raczej w miejscu 
nie stały… 

Tak jak powiaty Wschowa i Milicz, tak też powiat Góra leży bezpośrednio przy 
dawnej granicy Rzeszy. I tak jak powiaty sąsiednie tak też on leży na linii uderzenia wiel-
kiej rosyjskiej ofensywy, która miała zakończyć tą wojnę. W tym momencie liczą się już 
sekundy. Przy impecie sowieckiego ataku nie ma mowy o kwestii kilku dni. Być może nie 
ma już miejsca na myślenie czy też wspominanie, jak to było wcześniej, w roku 1939 al-
bo jeszcze wcześniej. 

Burmistrz Wąsosza Bruno Schmidt przypomina w swoich wspominkach tę sytuację 
w następujących słowach: „Wąsosz był miastem granicznym z Polską. Już pod koniec 
sierpnia 1939 roku miały miejsce pierwsze walki o ochronę granic z rannymi i ofiarami 
po naszej stronie. Walki trwały jeszcze kilka dni, potem mieliśmy już spokój. Aż do roku 
1944…” 

Jest to tylko pozorna cisza, przygrywka, zanim orkiestra zagra finał. Niektórzy  
o tym wiedzą, inni się spodziewają, ale mimo to wszyscy mają nadzieję. 

Bruno Schmidt pisze dalej: „Zgubne przedsięwzięcie Barthold zaczęło się 4 sierpnia 
1944 r. i narzuciło nam niesamowity ciężar. Wąsosz funkcjonował – jak już wówczas  
w trakcie wojny siedmioletniej – znowu jako wysunięta placówka dzięki swojemu poło-
żeniu między Orlą a Baryczą jako przyczółek przed Odrą! Każdy rozsądny człowiek mu-
siał wkrótce sobie uzmysłowić, że barykadowanie się i chowanie głowy w piasek przed 

                                      
3 Naczelnik gminy z ramienia NSDAP. 
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czy za miastem w nowoczesnej wojnie jest bezsensowne, lecz tu rządziła partia 
[NSDAP]. Aż do niedzieli 20 stycznia, gdy zarząd powiatu oficjalnie poinformował, że 
nie istnieje żadne niebezpieczeństwo, jednak w nocy o 0:30 zarządzono, że o 2 nad ra-
nem miasto trzeba natychmiast opuścić…” 

Bardzo podobnie wyglądał los Góry, miasta powiatowego, w którym Karl Bieder-
mann spędził ostatnie dni, po tym jak wskazano na możliwość ewakuacji, ale z naciskiem 
podkreślano, że jest ona krótkoterminowa i nad Odrą się skończy: 

„… W głośnikach po południu 20 stycznia ogłoszono nagle komunikat, że kobiety, 
dzieci i ludzie starsi mają natomiast opuścić miasto, natomiast zdolni do obrony męż-
czyźni mają obowiązek w ramach Volkssturmu bronić ojczyzny. W poniedziałek jednak 
odjechał ostatni pociąg kolei Rzeszy w kierunku Głogowa. Składał się głównie z nieza-
daszonych wagonów towarowych. Mimo zimna od minus 10° do minus 12° wszystkie 
wagony były przeładowane… 

W wagonach jedziemy już 12, a może i więcej godzin i prawdopodobnie w tych 
niezadaszonych wagonach ciasnota jest ratunkiem dla tych ludzi, w każdym bądź razie 
dla większości. Prawie wszyscy nabawili się odmrożeń, ponieważ płaszcze zimowe po 
pięciu wojennych latach zrobiły się cienkie, a futer i krytych wagonów w mieście nie by-
ło. Ale gęsto ściśnięci ludzie grzali się od siebie, co zapobiegało przynajmniej poważnym 
odmrożeniom. Oni próbowali za każdym razem się oddzielić. 

Uczą się cierpieć w tych mroźnych godzinach. Milcząco, zawzięcie, pełni rezygnacji, 
wyczerpani, a mimo tego wytrzymali. Cierpią, ale starają się przetrzymać. Wszędzie, czy 
to w niezadaszonych wagonach, w niewielu ciężarówkach, na przyczepach ciągników czy 
idąc pieszo po oblodzonych drogach. Godzina za godziną, kilometr za kilometrem, 
dzień za dniem, noc za nocą.” 

Burmistrz Schmidt oglądał ewakuację wspólnie z pozostałymi mieszkańcami: 
„Gołoledź, zawieje śnieżne i ciężki mróz zrobiły swoje. Przed opisywaniem ludzi  

i ich nędzy wzbrania się pióro…” A później przed dotarciem do Odry pisze dalej:  
„… było to straszne. Ludzie i zwierzęta umierali, rzucano ich po prostu do rowów przy-
drożnych, ponieważ przy tak ostrym mrozie samo grzebanie było niemożliwe. Pojazdy, 
które ześlizgiwały się do rowów, musiały tam pozostać, bo przy tym chaosie nie było 
mowy o jakiejkolwiek pomocy…” 

Rzeka Odra – życiodajna siła Śląska – okazuje się być zgubą dla uciekających. Nie-
wielka ilość mostów, przeładowane promy, kilometrowe korki, a pomiędzy jeszcze woj-
ska Wehrmachtu, które mają pierwszeństwo – po prostu piekło! Kolumny pieszych 
rozrywają się, członkowie rodzin gubią się odnajdując się dopiero po latach. Kto prze-
prawił się przez Odrę, może odetchnąć z ulgą, bo dalej na zachodzie jest już bezpiecznie. 
Oni w to wierzą, gdy wyruszają z Bogucina do przeznaczonego dla mieszkańców Góry 
powiatu Lubin po drugiej stronie Odry. Ale Bruno Schulz, który też jest przy tym obec-
ny zezna później: „Gdy przybyliśmy do Szklar w powiecie Lubin4, Rosjanie przedarli się 
już przez Odrę i zajęli przed naszym przybyciem miasto powiatowe Lubin!” 

Pani Lisa Strohmann przybyła ze swoją kolumną z Lipowca, dzielnicy Szaszorowic, 
na prom w Chobieni: „Tam już tłoczyły się kolumny ludzi, którzy przyjechali ze wscho-

                                      
4 Wówczas istniały trzy miejscowości Szklary Dolne, Szklary Środkowe (nie istnieją) i Szklary Górne. Nie wiadomo, o którą 
miejscowość chodzi. Obecnie Szklary Dolne i Szklary Górne leżą w powiecie polkowickim. (MŻ) 
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du, z okręgu nad Wartą! Wieczorem trzeba było kobiety i dzieci zabrać promem na drugi 
brzeg  Odry, a mężczyźni pozostawali z powozami na wschodnim brzegu. Tego samego 
wieczoru pojawiły się już pierwsze czołgi ze szpicy Sowietów na wschodnim brzegu  
i strzelali do ewakuowanych…” 

W tym miejscu wiele kolumn pieszych traciło przewagę, którą zyskali dzięki często 
nieprzygotowanej, pochopnej ucieczce z rodzinnych miejscowości. Dla większości wy-
starczyło, gdy nie padli ofiarą zgubnych błędów i nie pozostali w przejściowym mieście 
do rozpoczęcia drugiej fazy sowieckiej ofensywy, lecz mogli jechać dalej w kierunku Sak-
sonii czy częściowo do Bawarii. 

Jechać dalej – to brzmi tak łatwo, tak prosto. Ale wówczas, mroźnej zimy, w za-
mieciach śnieżnych, a później na skutek nagłej odwilży jechanie dalej w błocie wymagało 
od ludzi i zwierząt kresu ich wytrzymałości, a czasami nawet więcej niż mogli od siebie 
dać. 

* 
Maria Eleonore Bierling powierzyła wówczas pamiętnikowi – pisząc tylko hasłami 

– swoją drogę przez mękę z Wodnik, ale tak wiele ukrywa się między tymi krótkimi sło-
wami: „Piątek, 19 stycznia: Wiadomość od burmistrza Wenglera – Spakować tylko naj-
ważniejsze papiery i dokumenty, przygotować prowiant dla ludzi i koni oraz co 
najważniejsze ubranie dla ewentualnej kolumny pieszej. 

Sobota, 20 stycznia: Rozkaz wymarszu wieczór 22:00. Czas wymarszu na moją 
prośbę został wydłużony do poranka, bo we wsi nie było żadnych młodych mężczyzn, 
tylko kobiety, dzieci i starcy. Wszyscy właściciele wozów musieli zabrać ze sobą te rodzi-
ny, które nie posiadały zaprzęgów konnych. Dzieci i starcy jechali na wozie, silniejsi szli 
pieszo. Dla koni trzeba było załadować paszy na 6 dni. Z bagażu wolno było wziąć tylko 
to co najpotrzebniejsze. 

Niedziela, 21 stycznia: Wymarsz o 6 rano. Było jeszcze bardzo ciemno, bardzo 
zimno i wszędzie mnóstwo śniegu. Wszyscy mieliśmy ze sobą tylko małe wózki skrzyn-
kowe bez przykrycia, niewiele było krytych, również było kilka starych powozów… 

Na moim powozie siedziała rodzina Kapernigk, ewakuowana z Berlina, składająca 
się z ciężko rannego w czasie wojny chorego mężczyzny, kobiety i trojga chorych dzieci; 
pani Schulz, również ewakuowana z Berlina i jej pięcioletnia córka Jutta; 71-letnia ciężko 
chora na raka matka mojego zięcia, pani Clara Gronwald, uciekinierka z Tilsit, moi wnu-
kowie Wilfried i Dieter Gronwald, sieroty z Angerapp (Prusy Wschodnie) i ja. Stary An-
ton Hedrich, który pracował u mnie, zabrał się z nami jako woźnica i koniuszy. 

W południe o 15:00 przyjazd do Wińska – krótki postój. Konie dostają trochę sia-
na. 

Północ – przeprawa przez Odrę w Ścinawie, trwa kilka godzin, ponieważ przez 
most jadą kolumny szerokie na trzy wozy, a most strasznie się kołysze. Na drugim brze-
gu powstał okropny korek spowodowany wieloma  wozami jadącymi w wąskich ulicz-
kach – do tego silna burza, zawieja śnieżna, mgła. Rosyjskie lotnictwo nad nami. 
Docieramy jako jedna z ostatnich kolumn. 

O 3 w nocy przyjazd  do Tymowa.  Konie są, o ile to możliwe, umieszczane w sto-
dołach, reszta zostaje na wozach. Ludzie na słomie w gospodzie. Wszędzie mnóstwo 
śniegu. 
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Poniedziałek, 22 stycznia: Odjazd o 8 rano. Ciężki mróz. Ulice częściowo oblodzo-
ne. Wieczorem o 23:00 przyjazd do Toszowic. Wozy zostają na placu, konie i ludzi roz-
lokowano po wsi. My trafiliśmy do niejakiej pani May, żony robotnika, która przyjęła nas 
z wielką uprzejmością i dobrocią i zaopiekowała się nami. Powiedziano nam, że zosta-
niemy tu rzekomo miesiąc, a później wrócimy z powrotem do ojczyzny.  

Wtorek, 23 stycznia: Wszyscy próbujemy znaleźć jakieś gwoździe, listwy i deski, ro-
bimy stelaże, na których umieszczamy koce i futra, żeby zadaszyć wozy, ponieważ  
w przeciwnym razie musimy wyciągać ze śniegu nasze dzieci i starców. 

Po jedzeniu przyjeżdża Otto Riediger i kilku innych chłopów, którzy byli w Volks-
sturmie. Mówią, że Rosjanie i Polacy z obozów pracy zaraz po naszym wyjeździe splą-
drowali wieś i że przyjechało rosyjskie wojsko, a leśniczy Joppich z Załęcza został roz-
strzelany w niedzielę na jednym z punktów kontrolnych. 

Popołudniu przyjeżdża mój mąż z synem, są przejazdem w drodze do Legnicy, od 
trzech dni w drodze z Rawicza i są bardzo zmęczeni. Zatrzymują się na noc. 

Środa, 24 stycznia: Ludzie i zwierzęta odpoczywają. Naczynia i wozy są naprawiane, 
konie podkuwane. Mój mąż i syn odjeżdżają. 

Czwartek, 25 stycznia: List z Legnicy. Straszny ścisk. 
Piątek, 26 stycznia: Zbliżają się Rosjanie. Już nocą słychać było odgłosy dział. 

Strzały docierają aż do skraju wsi. Pośpieszny wymarsz ok. 16:00. Cała wieś zabiera się  
z nami. Przybycie o 3 w nocy do Polkowic. Koniom zostają założone szory i przykrywa 
się je kocami. Dzieci, starcy i słabe kobiety trafiają do dawnej szkoły, pozostali zostają na 
wozach. Pani Gronwald dostaje udaru mózgu. Po długich poszukiwaniach znajdujemy 
lekarkę. Chora dostaje zastrzyk. Bardzo cierpi. 

Sobota, 27 stycznia: Wszystko w rozsypce. Rosjanie przedzierają się. Co chwila sły-
chać odgłosy dział. Handlowcy sprzedają wszystko, co możliwe. Wreszcie też pożywie-
nie. Do tej pory było ciężko dostać nawet jeden chleb. Rzadko mieliśmy w żołądku coś 
ciepłego. 

Wymarsz o 8:00, przybycie o 22:00 do Haidau5. Głęboki śnieg, po drodze zamieć. 
Za nami przybywają niemieccy żołnierze, którzy bezwzględnie przepychają się przez ko-
lumny ludzi. Ciężko było utrzymać się razem. Mieliśmy niesympatyczną gospodynię, któ-
ra nie chciała nam zagotować zupy czy zrobić kawy. Dzieci i starcy są już bardzo 
wyczerpani. W gospodzie przebywają żołnierze armii Własowa, Tatarzy i Kirgizi. Kobie-
ty boją się tam wejść. 

Niedziela, 28 stycznia: Rosjanie Własowa są uprzejmi, rzucają mięso do wozów  
z dziećmi. Wymarsz w zawieję i śnieg o 13:00.  Dostajemy tylko trochę kawy. Przybycie 
do Liebigen nocą o 23:00. 

Poniedziałek, 29 stycznia: Postój całodniowy w Liebigen. Śniegu po pas i dalej pa-
da. Konie już bardzo chude. Wieczór spędzony w sali w gospodzie na bardzo brudnej 
słomie. 

Wtorek, 30 stycznia: Konie wciąż bardzo wyczerpane. Dostają niewiele siana, żad-
nego prosa. Śnieg i lód utrudniają drogę. Również ludzie są wyczerpani i obojętni. Twar-
dy, zamrożony chleb, rzadko kropelka kawy. Na ulicach wielka nędza. Przewrócone 

                                      
5 W tekście zostały spolszczone wyłącznie nazwy miejscowości z terenu obecnej  Polski. 
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powozy, zdechłe zwierzęta, martwi ludzie, rozrzucony bez ładu dobytek. Nasza kolumna 
jakby cudem trzyma się razem – brak strat w ludziach i zwierzętach. Wieczorem nadają 
przemowę Hitlera. Większość już śpi. 

Środa, 31 stycznia: Wymarsz o 8:00. Coraz więcej wojska, na ogół obdarci, część 
bez broni. Żołnierze Własowa za nami i między nami. Musimy bardzo uważać, żeby na-
sza  kolumna się nie rozpadła. Panują dobre warunki, bo ludzie trzymają się razem i po-
magają sobie nawzajem. Niektórzy mają odmrożenia na rękach i nogach, nic gorszego. 

Pani Gronwald, która miała właśnie drugi udar, oraz sparaliżowana pani Herzog le-
żą w grubych pierzynach na ogumowanej przyczepie pani Reinicke. Ponieważ mają tylko 
pierzyny, ale żadnego zadaszenia, są narażone na śnieg i lód, nawet jeśli idący z boku na-
rzucają z powrotem spadające pierzyny.  

Przybycie o 12:00 do miejscowości Żagań – tutaj opuszcza nas większość ewakuo-
wanych, żeby w dalszą drogę udać się pociągiem do Berlina, również pani Roensch za-
biera się samochodem Wehrmachtu. 

Wieczorem o 22:00 przybycie do miejscowości Żary. Zatrzymujemy się na przed-
mieściach, które głównie zamieszkują robotnicy fizyczni. Kobiety są tam bardzo dobre. 
Same odbierają dzieci i starców z powozów, niosą ich do swoich łóżek i dają im coś cie-
płego do jedzenia. Pozostali w budynku dawnego kina trochę się rozgrzewają i otrzymują 
nawet ciepłą kawę. 

Przyprowadzają mi jakąś panią z Załęcza, która ma urodzić wcześniaka. Prowadzi-
my ją do gospodyni w tym samym domu. Gospodyni tam jest wzorcowa, przygotowuje 
łoże, udostępnia swoje najładniejsze serwetki jako pieluchy oraz koszyk i poduszki, idzie 
po starsze dzieci i po bagaż tej młodej kobiety. Zanim przyszła wezwana pielęgniarka, 
dziecko przyszło już na świat. 

Poprosiłam również w Czerwonym Krzyżu, żebym mogła zostawić obie chore pa-
nie, panią Gronwald i panią Herzog, w prowizorycznym szpitalu w budynku szkoły. 
Bardzo smutne pożegnanie. 

Czwartek, 1 lutego: Wymarsz o 3 nad ranem w strugach deszczu. Okropna goło-
ledź. Przybycie o 10 do miejscowości Przewóz. Konie ledwo trzymają się na nogach przy 
takiej gołoledzi. Co chwila któryś się przewraca, lecz bez poważniejszych szkód. 

Piątek, 2 luty: Wymarsz o 8 rano. Przybycie do Wehrkirch około godz. 5-6:00. Dni 
stają się coraz trudniejsze. Gdy przybywamy na miejsce, właśnie grzebią 8 dzieci z innej 
kolumny pieszej. Chłopi tutaj są uprzejmi, dają jedzenie ludziom i zwierzętom. Wreszcie 
można się przespać. 

Sobota, 3 luty: Postój w miejscowości Wehrkirch. Wszyscy nam pomagają. Konie 
dostają siano i proso. My mamy możliwość, żeby się umyć i zdjąć buty. Dostajemy nawet 
dobrą, ciepłą zupę krupnik na mące. 

Niedziela, 4 luty: Wymarsz o 8 rano, przez miejscowość Niesky do Lohse. Przyby-
cie o 22:00. Po raz pierwszy przygotowane jedzenie, krupnik i mięso od Czerwonego 
Krzyża. Niestety niektórzy za dużo się najadają i pojawiają się bóle brzucha. Lekarz i pie-
lęgniarska robią obchód. Gdzie trzeba zakładają świeże opatrunki i podają lekarstwa. 
Wiele dzieci ma gorączkę, również mój wnuk Dieter. 

Poniedziałek, 5 luty: Wymarsz o 8:00. Zła pogoda. Dieter źle się czuje. Po południu 
ok. 14:00 przybywamy do Hoyerswerda. Muszę zaprowadzić Dietera do szpitala. Nie 
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chcą go przyjąć z powodu przepełnienia. Wtedy zauważam Dr Schlanzky`ego ze Żmi-
grodu. On przejmuje dziecko, które jest całkowicie pozbawione sił i jeszcze boli go ślepa 
kiszka. Bardzo ciężkie rozstanie.  

Wymarsz o 15:00. Przybycie pod wieczór do miejscowości Bernsdorf. Przydzielają 
nam prywatne kwatery. Powozy pozostają na ogrodzonym placu, konie w szopach. 

Wtorek, 6 luty: Wymarsz o 8:30 rano. Przybycie o godz. 13:00 do miejscowości 
Hermsdorf koło Ruhland. Po drodze nad nami często lotnictwo. Kwatera u żony rolni-
ka. Wreszcie miejscowość, w której jest działający telefon. Telefon do Hoyerswerda. 
Dieter czuje się nie najgorzej. 

Środa, 7 luty: Konie muszą mieć trochę spokoju, rozmowa telefoniczna z Dreznem. 
Po południu mój mąż odbiera mnie i Wilfrieda. Przekazuję mój powóz i woźnicę pani 
Bercie Sonnabend. Pożegnanie z towarzyszami niedoli i współmieszkańcami. 

Czwartek, 8 luty: Kolumna pozostaje jeszcze 2 dni w Hermsdorf. My odbieramy 
naszego wnuka Dietera z Hoyerswerda do Drezna. 

Sobota, 10 luty: Kolumna wyrusza rano o 8:00. Przybycie wieczorem ok. 19 do 
Liechtensee w powiecie Großenhain. Kolumna pozostaje tam aż do… 

Piątku, 23 lutego: Wymarsz za Łabę. 8 dni w drodze. Kłopotliwa przeprawa przez 
górzysty teren, do którego nasze powozy się nie nadają, bo nie posiadają hamulców. Do 
tego ciągłe ataki z powietrza. Sześć zaprzęgów musi zatrzymać się z powodu chorych 
koni w Liechtensee. 

Piątek, 2 marca: Przybycie do Dürrengerbisdorf. Kolumna piesza ma ruszać dalej, 
ale znowu zaczyna padać śnieg i trzeba tu chwilowo zostać aż nadchodzi rozkaz, że 
wszystkie kolumny piesze mają w tym miejscu zatrzymać się na dłużej. Konie zabierają 
głównie polscy dorożkarze, pozostałe rzeczy oraz wozy biorą Rosjanie. Ci, którzy pozo-
stali w Liechtensee muszą wiele przecierpieć. W Dürrengerbisdorf jest o wiele lepiej, 
mimo wielkiego ostrzału. W międzyczasie ma miejsce pożar jednej ze stodół i 16 na-
szych dzielnych koni traci życie. A więc, nasza kolumna zatrzymuje się w okolicy Lip-
ska…” 

Więc tak one wyglądają, te kolumny ludzi, które kierują się na zachód, czy ze Śląska, 
czy z okolic rzeki Warty.  Tak właśnie oni wyglądają. Siedzą skostniali na kobyłce, na 
wpół zamarznięci w śniegu, leżą na niezadaszonym powozie albo potykając się wycień-
czeni zataczają się jeden obok drugiego. 

Z Wąsosza, który swoje prawa miejskie otrzymał 22 listopada 1290 roku, pochodzi 
raport burmistrza Schmidta: 

„Gdy Rosjanie po raz pierwszy 23 października 1757 roku zniszczyli w czasie wojny 
siedmioletniej Wąsosz, miało to miejsce w czasie potyczek. Gdy pojawili się 22 stycznia 
1945 roku w Wąsoszu ponownie, nie było już walk. Nie było żadnego niemieckiego żoł-
nierza ani w mieście ani w jego okolicy. Miasto to zostaje bezsensownie zniszczone bez 
żadnego powodu…” 

Nie tylko miasta są bezsensownie niszczone, co więcej: ludzkie życie. Ludzie umie-
rają za przestępstwa, których nie popełnili; za winy, za które nie mogą, ale muszą pono-
sić odpowiedzialność, tylko i wyłącznie dlatego, że Sowieci akurat ich złapali. 

W powiecie Góra pozostało niewielu ludzi, ze względu na rygorystyczne i surowe 
zarządzenie partyjne, które się do tego przyczyniły. 



Kwartalnik Górowski 51/2015 

XXIV 

„No i co, Niemcy? Dlaczego nie zwialiście?” – pytają rosyjscy czołgiści pierwszej 
fali Alberta Scholza z Bogucina, który w Szklarach Górnych nie podjął dalszej ucieczki. 
„Powiedziałem, chociaż nie było to prawdą” – oświadczy później – „Przecież my nie 
boimy się Rosjan.” „Masz rację” – odpowiadają mu rosyjscy czołgiści i podają onieśmie-
lonemu Niemcowi rękę. Następnie pojawia się piechota… 

W Starej Górze żołnierze piechoty przebywają już od dawna, lecz nie jako grupa 
bojowa, ale jako okupant, w czasie gdy ma miejsce to, o czym opowiada Elfriede C.: 

„8 lutego moi rodzice po tym, jak podpalono nasz dom, zostali postrzeleni w plecy 
przez dwóch rosyjskich oficerów w trakcie opuszczania domu, a mój 75-letni ojciec jesz-
cze w okrutny sposób został całkowicie porąbany na kawałki. Przy czym muszę jeszcze 
nadmienić, że bezpośrednio po rozstrzelaniu zostałam przez jednego z morderców mo-
ich rodziców zgwałcona i opluta…” 

Nienawiść, zbrodnie na bezbronnych, przerażenie i mordy nie kończyły się za bra-
mami obozów koncentracyjnych. Stały się międzynarodowe i miały znamiona zarówno 
sowieckiej gwiazdy jak i trupiej czaszki SS. A mimo to, w tym chaosie, w tym tajfunie 
zniszczenia znajdują się ludzie, którzy potrafią postępować inaczej. 

Pastor Dr Tillmann pozostał w Wąsoszu6 w przytułku św. Józefa, ponieważ dla pie-
lęgniarek opiekujących się 120 dziećmi polskich i rosyjskich kobiet pracujących na roli 
nie było miejsca w transporcie ewakuacyjnym. Pastor opowiada o tym krótkimi hasłami: 

„Wdarcie się Rosjan. Miasto obozem armii. Ciągle wizyty Rosjan w przytułku i ty-
powe dla nich ekscesy w pierwszych dziesięciu dniach, po części obawa o życie moje  
i pozostałych Niemców. Wzorcowe zachowanie komendanta na podstawie oskarżenia  
o gwałt jednej z sanitariuszek: Aresztowanie sprawcy, posiedzeniu sądu wojennego i ska-
zanie sprawcy…” 

Takie wydarzenia miały miejsce w Wąsoszu7 23 stycznia 1945 roku. 
 

Tł. Daniel Wojciechowski 

 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

                                      
6 W oryginale autor podaje błędnie Górę. 
7 j.w. 



Kwartalnik Górowski 51/2015 

XXV 

GÓROWSCY RYCERZE ŚW. FLORIANA (CZ. III) 

 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 
W LATACH 1950-1963 
 
4 lutego 1950 r. sejm uchwalił ustawę o ochronie przeciwpożarowej i jej organiza-

cji1. W następnym roku minister gospodarki komunalnej ustalił statut wzorcowy dla 
ochotniczej straży pożarnej, w którym zniósł samorządność jednostek Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. Zarządy dotychczas wybierane przez strażaków zastąpiono komendami. 
Komendanta straży mianowała komenda wojewódzka na wniosek komendy powiatowej, 
jego dwu zastępców i pozostałych członków komendy wybierało walne zgromadzenie. 
Taki sposób wyznaczania komendantów miał zagwarantować właściwe kierownictwo 
polityczno-ideowe. Taka regulacja prawna podporządkowała jednostki OSP wojewódz-
kim i powiatowym komendom straży pożarnych. To „upaństwowienie” ochrony prze-
ciwpożarowej bardzo zniechęciło strażaków do aktywności społecznej. Zaczęły się 
upodabniać do zawodowej straży pożarnej, ograniczając się do akcji bojowych i prewen-
cji, a zaprzestały aktywności kulturalno-oświatowej2. 

Rozporządzenie ministra gospodarki komunalnej z 2 stycznia 1953 r. w sprawie 
współdziałania straży pożarnych nakazywało tworzenie garnizonów pożarniczych, które 
tworzyły wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta lub powiatu3. 

Z braku archiwaliów nie wiemy, jak funkcjonował garnizon pożarniczy w powiecie 
górowskim, nasza wiedza jedynie ogranicza się do stwierdzenia, że taki garnizon funk-
cjonował4. 

W „Sprawozdaniu Komendy Powiatowej Straży Pożarnych przy Prezydium P.R.N. 
w Górze Śl.” z 28 czerwca 1951 r. znajduje się bardzo ciekawa charakterystyka jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie górowskim: 

„Wybrane statutowo zarządy O.S.P. w ogóle nie pracują i nie interesują członkowie Zarządu  
o sprawach bieżących placówki, które musi z konieczności załatwiać jednoosobowo komendant – który 
w myśl Statutu jest odpowiedzialny wyłącznie tylko za stan techniczny i wyszkoleniowy placówki. Ko-
mendanci placówek tłumacząc się tym, że zawaleni są pracami innymi i również pracą zarządu O.S.P., 
to w większości i sami komendanci na placówkach nic nie robią, a w dodatku nie wszyscy komendanci 
byli zwolnieni od wart nocnych i szarwarku [...]. Stan wyposażenia w sprzęt placówek O.S.P. jest nie-
zadawalający, gdyż są takie placówki, gdzie w ogóle nie mają sprzętu p.poż. – co zniechęca członków 
do pracy i te straże są zaopatrywane w sprzęt poż. jedynie w/g planu inwestycyjnego, bowiem sprzęt poż. 
jest reglamentowany. [...] Stan remiz strażackich jest zły. Są takie placówki, gdzie nie ma remiz, sprzęt 

                                      
1 Dz.U. 1950 nr 6 poz. 51. 
2 S. Kuta, Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce Ludowej 1944-1975, Warszawa 1987 s. 95-102. 
3 Dz.U. 1953 nr 13 poz. 52 art. 2. Andrzej Stefanowski w swojej książce W ogniu faktów. Wspomnienia generała pożarnictwa  
(Poznań 2008 s. 263) tak przedstawia ten epizod z historii ochrony przeciwpożarowej: „Komendant główny Straży Pożarnych  
8 października 1952 roku zarządził tworzenie garnizonów pożarniczych na obszarach powiatów i miast wydzielonych […] Miało to na celu 
zespolenie działalności wszystkich jednostek straży pożarnych, a przez to zapewnienie jednolitego kierownictwa na czas akcji ratowniczych. 
Komendant powiatowy i miejski stawał się z mocy zarządzenia komendantem garnizonu. Jak dowiodła praktyka, zastosowane rozwiązanie  
nie przyjęło się i po pewnym czasie umarło śmiercią naturalną.” 
4 APW: PPRN Góra Śląska 293 s. 108, 109 („Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Górze 
Śl. za rok 1955 r.” s. 107-109). 
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mieści się u gospodarza i zastawiony sprzętem gospodarczym w szopie tak, że nie ma dostępu np.:  
w gromadach – Glinka, Borszyn Wielki, Duchowo [wł. Dochowa] i innych. [...] Stan przyrządów 
alarmowych jest również niewystarczający – chociażby w prymitywne gongi. Brak wytypowanych gońców 
do zaalarmowania sąsiedniej placówki lub telefonicznie do Posterunku M.O., co w rezultacie zdarza się 
jak np.: w gromadzie – Ślubów, Zbaków Dolny, Piskorzyce [wł. Piskorze] i inne – Straże Pożarne 
są powiadomione wtedy, gdy ogień już objął cały obiekt lub las, względnie już dogasa, a Agencje Pocz-
towe są nie dostępne, ażeby połączyć się z terenem lub [z] terenu z powiatem.” 5 

Dalej komendant opisuje problemy ze szkoleniem: 
„Samokształcenie we wszystkich strażach nie odbywa się w/g planu Komendy Woj. Str. Poż. 

Poszczególni Komendanci tłumaczą się nawałem pracy. Brak współpracy Komendantów Rejonowych 
O.S.P. z G.K. – P.Z.P.R. co do szkolenia ideologicznego.[...] 

Komenda Powiatowa Str. Poż. również nie może zainteresować się przeprowadzeniem szkolenia 
ideologicznego, ponieważ brak jest obsady na miejsce Zastępcy Komendanta Powiatowego Str. Poż. do 
spraw Polityczno-Wychowawczych – jego to zadaniem jest jeździć i przebywać tylko w terenie siejąc wie-
dzę i uświadamiając straże terenowe O.S.P., ale za takie wynagrodzenie w obecnej chwili nikt nie chce 
się zgodzić, a przez to praca Kom. Pow. Str. Poż. w bardzo dużym stopniu kuleje i w dodatku nie ma 
żadnego środka lokomocji, ażeby się można było stale kontaktować z placówkami O.S.P. a w szcze-
gólności do akcji ratowniczych, przy pożarach i t.p.” 6 

W 1951 r.7 działały na terenie powiatu górowskiego Ochotnicze Straże Pożarne  
w następujących miejscowościach: Bełcz Wielki, Borszyn Wielki, Cieszkowice, Czech-
nów (obecnie poza granicami powiatu górowskiego), Czernina, Dochowa, Giżyn (obec-
nie poza granicami powiatu górowskiego), Glinka, Karów, Naratów, Niechlów, 
Osławice, Płoski, Pobiel, Stara Góra, Ślubów, Wroniniec, Zaborowice (obecnie poza 
granicami powiatu górowskiego), Żuchlów8. 

Wyposażenie w sprzęt bojowy było bardzo różne: Bełcz Wielki – sikawka, 60 m 
węża, 4 bosaki, prądownica; Borszyn Wielki – remiza, 1 sikawka i ok. 45 m węża, 5 sa-
ków; Cieszkowice – remiza z suszarnią węży 5x3 m, sikawka; Czernina – garaż 5x8 m, 
sikawka 1 czynna, 2 w remoncie, ok. 70 m węża; Dochowa – garaż 5x3 m, 1 motopompa 
angielska i ok. 180 m węża; Giżyn – garaż, sikawka, 7 bosaków, ok. 70 m węża; Glinka – 
remiza, sikawka i ok. 50 m węża; Karów – sikawka i ok. 55 m węża; Naratów – garaż bez 
sprzętu przeciwpożarowego; Niechlów – żadnego sprzętu; Płoski – remiza 5x3 m, 1 mo-
topompa, ok. 180 m węża; Wroniniec – garaż 5x3 m, sikawka i ok. 70 m węża; Zaboro-
wice – remiza 5x3 m, sikawka, ok. 80 m węża. 

Ówczesne władze, obok ćwiczeń przeciwpożarowych i wyposażenia w sprzęt bo-
jowy jednostek OSP, interesowało pochodzenie społeczne strażaków i uświadomienie 
polityczne, np. Cieszkowice – jedynie ćwiczenia przeciwpożarowe, żadnej działalności 
politycznej i społecznej, uświadomienie słabe, Niechlów – większość członków należy 
do partii, uświadomienie polityczne i społeczne słabe, Osławice – uświadomienie poli-
tyczne dość słabe, Pobiel – działalność ogranicza się do ćwiczeń przeciwpożarowych, 

                                      
5 APW: KP PZPR Góra Śląska 39 s. 78-79. 
6 APW: KP PZPR Góra Śląska 39 s. 79. 
7 Dane nie są datowane. Data ustalona na r. 1951, ponieważ w dokumentacji archiwalnej występuje K. Matczuk jako ko-
mendant, a swą funkcję sprawował w 1951 r. (APW: PPRN Góra Śląska 958 s. 42). 
8 APW: PPRN Góra Śląska 958 s. 9-28. Kronika Góry Śląskiej, t. 1, podała bardzo optymistycznie, że w kwietniu 1950 r. 
funkcjonowało 38 jednostek OSP, skupiających 688 osób. 
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uświadomienie polityczne stosunkowo dość słabe, Stara Góra – ustosunkowanie do ów-
czesnej rzeczywistości dobre, Ślubów – uświadomienie pod względem politycznym dość 
dobre, Żuchlów – komendant słabo uświadomiony politycznie9. 

Wówczas Ochotnicza Straż Pożarna w Czechnowie prezentowała się wręcz wzo-
rowo. Liczyła 21 osób. Członkowie byli szkoleni zarówno pod względem fachowym jak  
i ideologicznym. Organizowali różne imprezy jak przedstawienia i zabawy. Posiadała ona 
wyposażenie w postaci 1 drabiny wysuwanej, 1 drabiny przystawnej, 12 bosaków, 1 si-
kawki i ok. 70 m węża10. 

Nie wiemy, ile jednostek OSP funkcjonowało w następnych latach na terenie po-
wiatu górowskiego. Dopiero w roku 1955 znamy pewną ich liczbę, niekoniecznie pełną. 
Wówczas istniały one w następujących miejscowościach: Borszyn Wielki, Brzeżany, 
Chróścina, Czechnów, Czeladź Wielka, Czernina, Daszów, Giżyn, Kamień Górowski, 
Lechitów, Ligota, Lubiel, Luboszyce, Lubów, Ługi – Unisławice, Osławice, Psary, Rudna 
Wielka, Świniary, Wągroda, Wąsosz, Wiewierz, Witoszyce, Żuchlów11 oraz Jemielno, Ka-
rów, Naratów (?), Pobiel i Smolne12. W roku 1955 powstały 4 jednostki: Brzeżany, Ługi-
Unisławice, Rudna Wielka i Wągroda; w przypadku Ługów-Unisławic i Rudnej Wielkiej 
chodzi raczej o reaktywację działalności. W 1956 r. utworzono 6 jednostek: Łęczyca, Łę-
kanów, Nowa Wieś, Osetno, Rogów (?), Tarpno13; w przypadku Osetna to reaktywacja 
działalności jednostki14. 

W 1955 r. z jednej strony OSP w Wąsoszu otrzymała samochód pożarniczy „Star 
20” z wyposażeniem bojowym, drugi samochód planowano przekazać do OSP w Psa-
rach; z drugiej strony OSP w Giżynie miała przez pewien czas nieczynną sikawkę. Po-
wstały zespoły amatorskie w Ligocie i Borszynie Wielkim. Prowadzono szkolenie 
„polityczno-wychowawcze”: „Prowadzenie szkolenia w kierunku Polityczno-Wychowawczym  
w jednostkach O.S.P. na podstawie przydziału tematów przez Komendę Wojewódzką Str. Poż., które 
jest opracowane w konspektach przez Komendą Główną Str. Poż. odbywa się w poszczególnych jed-
nostkach, co stwierdzono przez przeprowadzenie kontroli przez Komendę Powiatową. Jednakże wyka-
zało to, że nie wszystkie jednostki O.S.P. systematycznie prowadzą powyższe szkolenia, na co 
Komenda Powiatowa Str. Poż. zobowiązała się dopomóc słabszym organizacyjnie jednostkom w prze-
prowadzeniu szkolenia, co zostało ujęte w planie pracy.” 15 

Wówczas Ochotnicze Straże Pożarne prowadziły kontrole przeciwpożarowe, np. 
indywidualnych gospodarstw rolnych, ale także uczestniczyły w takich akcjach jak Ty-
dzień Straży Pożarnych, np. od 12 do 19 czerwca 1955 r. Głównym założeniem było 
„Podniesienie na wyższy poziom stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego drogą mobilizacji całego spo-
łeczeństwa do walki z przyczynami pożarów oraz podniesienie sprawności i gotowości bojowej straży 
pożarnych.” W tym celu PPRN powołało Powiatowy Komitet Obchodu Tygodnia Straży 
Pożarnej, a PGRN – komitety gromadzkie. Na czele komitetu powiatowego stał  

                                      
9 APW: PPRN Góra Śląska 958 s. 9-28. 
10 APW: PPRN Góra Śląska 958 s. 23. 
11 APW: PPRN Góra Śląska 293 s. 107-109. 
12 APW: PPRN Góra Śląska 302 s. 189-192 („Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Górze 
za rok 1956”; s. 189-192). 
13 APW: PPRN Góra Śląska 302 s. 189. 
14 O tym, że OSP w Osetnie powstała po wojnie świadczy relacja Aleksego Kempińskiego (adr, Strażak z krwi i kości, „Pano-
rama Leszczyńska” 2013 nr 10 s. 8, il.; Z. Hanulak, 78 lat służby w OSP, „Przegląd Górowski” 2013 nr 3 s. 5, il.) 
15 APW: PPRN Góra Śląska 293 s. 108-109. 
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(w 1955 r.) wiceprzewodniczący PPRN, a jego zastępcą był komendant powiatowy straży 
pożarnych, członkami – przedstawiciele Frontu Narodowego, Wydziału Oświaty PPRN, 
PZU, Ligi Kobiet, Ligi Przyjaciół Żołnierza, Związku Samopomocy Chłopskiej, PCK, 
Powiatowej Komendy „Służby Polsce”, Powiatowego Zarządu Łączności i spółdzielni 
kominiarskiej. W czasie trwania Tygodnia Straży Pożarnej przewidywano, że społeczeń-
stwo będzie oczyszczać zbiorniki wodne, oczyszczać strychy i podwórza z materiałów 
łatwopalnych itp. Przebieg tych prac miały kontrolować jednostki OSP16. 

W 1956 r. KPSP przeprowadziła zawody rejonowe w Kamieniu Górowskim, Wito-
szycach, Rudnie Wielkiej, Wąsoszu, Sicinach, Luboszycach, Psarach i powiatowe w Gó-
rze. Wzięło w nich udział 65 jednostek OSP. Trzy z nich reprezentowały powiat na 
zawodach powiatowych OSP Luboszyce (8 miejsce na 18 jednostek), OSP Lubów  
(3 miejsce na 12 jednostek) i OSP Czeladź Wielka (4 miejsce na 8 jednostek)17. 

W 1956 r. uaktywniły się Ochotnicze Straże Pożarne. Wcześniej wszelka aktywność 
społeczna była ograniczona i ściśle kontrolowana, teraz pojawił się pewien margines 
swobody, z którego skorzystali strażacy z OSP. W grudniu 1956 r. w Warszawie na nara-
dzie aktywu Korpusu Technicznego Pożarnictwa postanowiono poprzeć powołanie 
związku straży, przyznać strażom ochotniczym dużą samorządność wewnątrzorganiza-
cyjną, zachować państwowe dowództwo w czasie akcji gaśniczo-ratowniczych. 28 grud-
nia 1956 r. w Warszawie na Krajowym Zjeździe Delegatów Ochotniczych Straży 
Pożarnych postanowiono powołać Związek Ochotniczy Straży Pożarnych (dalej jako 
ZOSP)18. 

W 1958 r. na terenie każdej gromadzkiej rady narodowej działało od 2 do 5 jedno-
stek OSP. Były wyposażone w motopompy pożarnicze i sikawki ręczne, w Psarach  
i w Wąsoszu korzystano z samochodów pożarniczych. W sumie było 65 jednostek,  
z czego 59 ze sprzętem, pozostałe oczekiwały na wyposażenie. Takie jednostki OSP jak 
Borszyn Wielki, Dochowa, Karów, Płoski, Rudna Wielka, Sułów Mały (obecnie poza 
terenem powiatu górowskiego i województwa dolnośląskiego), Świniary, Wągroda, Wio-
ska, Witoszyce, Zdziesławice nie posiadały remiz, pozostałe jednostki korzystały z remiz 
poniemieckich.  Niektóre z jednostek przechowywały sprzęt u gospodarzy w zabudowa-
niach gospodarczych lub w innych pomieszczeniach (np. OSP Witoszyce w świetlicy, 
OSP Rudna Wielka w składzie)19. 

15 lutego 1959 r. w Górze przeprowadzono I zjazd Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu górowskiego. Wzięło w nim udział m.in. 24 naczelników  
i 18 prezesów OSP, komendant Hieronim Chalecki. Wcześniej funkcjonował zarząd 
tymczasowy (prawdopodobnie od 1957 r.), nie znamy jego władz, jedynie wiemy że wi-
ceprezesem był Sylwester Bączkiewicz, a członkiem zarządu był Franciszek Malepszy, 
skarbnikiem – Aleksandra Kopaniecka; przewodniczącym komisji rewizyjnej – Paweł 
Azarko20. 

                                      
16 APL: PGRN Wąsosz 32 s. 110-111. 
17 APW: PPRN Góra Śląska 302 s. 191. 
18 S. Kuta, Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce Ludowej 1944-1975, Warszawa 1987 s. 105-106. 
19 APW: PPRN Góra Śląska 317 s. 15. 
20 APW: ZOSP 12 s. 85 („Protokół z I-szego Zjazdu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu Góra Śląska  
odbytego w dniu 15 lutego 1959 w sali Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Górze Śl. [...]”, s. 85-87). 
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W krótkiej dyskusji (tak przynajmniej wynika z protokołu) nad sprawozdaniem pa-
dały jedynie krytyczne uwagi: ZOSP nie działał, nie wiadomo kto był w zarządzie, nie 
było żadnej pomocy. P. Azarko pełniący dotychczas funkcję przewodniczącego komisji 
rewizyjnej wręcz stwierdził, że nie zna regulaminu ZOSP, statutu ani „wytycznych”. 
Komendant Powiatowy Straży Pożarnych H. Chalecki ocenił, że „działalność jednostek 
OSP na terenie tut. powiatu jest dobra, jednocześnie brak było pomocy ze strony Zarządu Powiatowego 
[ZOSP] oraz K-dy Pow.” 

Krytyka działalności organizacyjnej ZOSP (nieprzeprowadzanie zebrań rocznych) 
nie była odosobniona. W 1961 r. kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych PPRN 
stwierdził, że od 1957 r. są problemy z przeprowadzeniem zebrań rocznych21. 

Wracając do relacji ze zjazdu, po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności i spra-
wozdania finansowego dokonano wyboru Zarządu Powiatowego OSP w Górze Śl.  
w głosowaniu jawnym. W skład zarządu weszli: Marian Zdrzewielski (kierownik organi-
zacyjny PZPR) – prezes, Stanisław Posacki (zastępca dyrektora cukrowni) – wiceprezes, 
Aleksandra Kopaniecka (pracownik ośrodka zdrowia) – skarbnik, Sylwester Bączkiewicz 
(kierownik spółdzielni kominiarskiej) – sekretarz; członkami zarządu zostali: Jan Tupaj – 
przewodniczący ZMW, Kazimierz Rybotycki – dyrektor młyna w Górze Śl., Mikołaj 
Stec, Zbigniew Mackiewicz – prezes OSP w Bełczu Górnym, Tadeusz Mrożek – sekre-
tarz OSP w Naratowie, Władysław Chrostek – naczelnik OSP w Czechnowie, Marian 
Karaś – naczelnik OSP przy PKP w Górze Śląskiej, Tadeusz Broczkowski – naczelnik 
OSP we Wronowie, Tomasz Przeklasa – kierownik techniczny zakładów wielobranżo-
wych i Henryk Skocki – naczelnik OSP w Wąsoszu. 

W skład komisji rewizyjnej weszli: Paweł Azarko – przewodniczący, Lucjan Mycka, 
Aleksander Dowgajło i Zdzisław Wójcik; sąd honorowy tworzyli: Roman Uklejewski – 
dyrektor cukrowni, Wacław Bzik – kierownik tartaku, Władysław Bieda – naczelnik OSP 
w Starej Górze, Michał Hurkot – naczelnik OSP w Lubielu i Franciszek Sroka – prezes 
OSP w Jemielnie. Wybrano ponadto 6 delegatów na zjazd okręgowy22. 

W protokole ze zjazdu pojawia się kilka nazwisk: Zbigniew Mackiewicz – prezes 
OSP w Bełczu Górnym, Józef Betto – naczelnik OSP w Łękanowie, Edward Nikodem – 
naczelnik OSP w Psarach, Jan Woźniak – naczelnik OSP w Zaborowicach23. 

30 kwietnia 1959 r. podczas uroczystego capstrzyku wszystkich jednostek OSP na 
rynku w Górze odbyła się uroczystość, podczas której przewodniczący PPRN Bronisław 
Szczygieł wręczył sztandar Związkowi OSP24. 

W 1959 r. na terenie powiatu górowskiego działało 58 terenowych OSP, które li-
czyły 1020 członków (w tym 4 kierowców z prawem jazdy) oraz 1 kierowca płatny. 
Dysponowały 58 remizami (w tym 5 zastępczymi) i posiadały 35 sikawek, 12 232 mb 
węży, 27 motopomp, 3 beczkowozy25.  

Na początku 1961 r. istniało 59 jednostek OSP i straży zakładowych w cukrowni, 
młynie, tartaku, PKP w Górze, roszarni w Niechlowie, krochmalni i płatkarni w Nie-

                                      
21 APW: APW: PPRN Góra Śląska 335 s. 181 („Sprawozdanie z działalności OSP w akcji zapobiegawczej na terenie powiatu 
Góra”, s. 181-182). 
22 APW: ZOSP 12 s. 85-87. 
23 APW: ZOSP 12 s. 86. 
24 Kronika I. 
25 APW: PWRN Wrocław XXI/73 s. 19. 



Kwartalnik Górowski 51/2015 

XXX 

chlowie, Spółdzielni Kołodziejsko-Wikliniarskiej w Górze, Państwowym Ośrodku Ma-
szynowym w Górze i szkole rolniczej w Bełczu Wielkim. Najlepiej była wyposażona 
straż w cukrowni, gdyż posiadała samochód, 2 motopompy i 1 400 m węża26.  

W 1962 r. na terenie powiatu górowskiego działało 59 terenowych jednostek OSP  
i 3 zakładowe, a w 1963 r. – 5827. Przed rokiem 1960 3 OSP posiadały samochody uży-
wane do akcji gaśniczych: Wąsosz, Siciny i Psary. W okresie 1960-1961 takie jednostki 
jak Czernina, Witoszyce, Rudna Wielka, Stara Góra, Lubiel, Jemielno i Płoski wzbogaciły 
się o samochody.  

W 1963 r. było 1137 czynnych członków OSP, dodatkowo 70 w drużynach mło-
dzieżowych (54 w męskich i 16 w żeńskich) oraz 158 osób w zakładowych. Największym 
problemem był brak remiz28. 

 
Wykaz Ochotniczych i obowiązkowej Straży Pożarnej Powiatu Górowskiego 
 

Lp Nazwa OSP Typ Lp Nazwa OSP Typ 

1. Góra S2 36. Dochowa Krm 

2. Wąsosz S1 37. Ligota Kr 

3. Żuchlów S1 38. Cieszkowice Kr 

4. Rudna Wielka S1 39. Irządze Kr 

5. Chróścina S1 40. Osławice Kr 

6. Psary S1 41. Ślęszów Kr 

7. Luboszyce S1 42. Strumienna Kr 

8. Czernina S1 43. Wioska Kr 

9. Płoski S1 44. Szedziec Kr 

10. Stara Góra S1 45. Miechów Kr 

11. Lubiel S1 46. Rogów Górowski Kr 

12. Czeladź Wielka Km29 47. Glinka Kr 

13. Jemielno Km 48. Wierzowice Małe Kr 

14. Lubów Km 49. Sułów Mały Kr 

15. Bełcz Wielki Km 50. Chocieborowice Kr 

16. Brzeżany Km 51. Lechitów Kr 

17. Pobiel Km 52. Wodniki Kr 

18. Borszyn Wielki Km 53. Świniary Kr 

19. Wiewierz Km 54. Ryczeń Kr 

20. Wągroda Km 55. Smolne Kr 

21. Czechnów Km 56. Wrząca Śląska Kr 

22. Witoszyce Km 57. Nowa Wieś Kr 

23. Łękanów Km 58. Bełcz Górny Kr 

                                      
26 APW: PPRN Góra Śląska 335 s. 181. 
27 Dolnośląski rocznik statystyczny 1963, Wrocław 1963 s. 311; APW: PPRN Góra Śląska 363 s. 55 („Informacja z przebie-
gu realizacji uchwały Nr 69/63 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Górze z dnia 11 lipca 1963 r. w sprawie powoła-
nia, rozmieszczenia, obszaru działania, liczebności i wyposażenia jednostek straży pożarnych powiatu górowskiego” 
z 15 marca 1965 r., s. 55-56); APW: PWRN Wrocław XXI/135 s. 17, 11. 
28 APW: PPRN Góra Śląska 363 s. 55. 
29 Km – koń, motopompa; Krm – koń, motopompa ręczna (wóz ręczny); Kr – koń, pompa ręczna; Pc – pompa, ciągnik. 
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24. Bronów Km 59. Karów Kr 

25. Ślubów Km 60. Osetno Wielkie Kr 

26. Wroniniec Km 61. Gola Górowska Kr 

27. Siciny Km 62. Żabin Kr 

28. Zaborowice Km 63. Szaszorowice Kr 

29. Radosław Km 64. Łagiszyn Pc 

30. Wronów Km 65. Zawieście Pc 

31. Ługi-Unisławice Km 1. Lubiel młodzieżowa męska 

32. Giżyn Krm 2. Żuchlów młodzieżowa męska 

33. Borszyn Mały Krm 3. Daszów młodzieżowa męska 

34. Kamień Górowski Krm 4. Czeladź Wielka młodzieżowa męska 

35. Naratów Krm 5. Siciny młodzieżowa żeńska 
 

Źródło: APW: PWRN XXI/135 s. 79 [Prawdopodobnie lata 1963-1964] 
 
 
 
 
 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W WĄGRODZIE, CZ. XI 
 
Rok szkolny 1985/86 
 
Inauguracja roku szkolnego 1985/86 odbyła się 2 września 1985 r. na boisku 

szkolnym w Wągrodzie. Uroczystość tą uświetnili swą obecnością rodzice. Ta szkolna 
uroczystość – bardzo ważna dla wszystkich – przebiegała wg programu, który obejmo-
wał: 

- wystąpienie dyrektora szkoły 
- wysłuchanie przemówienia MOiW 
- ślubowanie i pasowanie na uczniów 7-latków 
- część artystyczną 
- omówienie spraw organizacyjnych przez wychowawców klas. 
Wychowawstwo w poszczególnych klasach objęli: 
5 latki – kol. Małgorzata Makoś 
6 latki – kol. Dorota Kiernicka 
kl. I – kol. Czesława Piotrowicz 
kl. II – kol. Teresa Halijasz 
kl. III – kol. Bożena Heinze 
kl. IV – kol. Stefania Stolarz 
kl. V – kol. Danuta Maksyminko 
kl. VI – kol. Irena Marciniak-Hołówko 
kl. VII – kol. Irena Marciniak 
kl. VIII – kol. Elżbieta Głuszko. 
W roku szkolnym 1985/86 pracowało w tutejszej szkole 14 nauczycieli. Nauczycie-

le byli nadmiernie obciążeni godzinami ponadwymiarowymi. Byli to: dyr. szkoły Jan 
Stępniewski, Elżbieta Głuszko, Teresa Stępniewska, Stefania Stolarz, Irena Marciniak-H., 
Irena Marciniak, Danuta Maksyminko, Beata Kosmaczewska, Teresa Okła, Czesława 
Piotrowicz – kierownik punktu filialnego, Teresa Halijasz, Bożena Heinze, Małgorzata 
Makoś i Dorota Kiernicka. 

Prawie dobrze przedstawiała się obsada kadry w kl. 0-III, ale po odejściu p. T. Hali-
jasz (urlop zdrowotny) zlikwidowano jeden oddział przedszkolny (5 latki), a nauczycielkę 
– M. Makoś z tego oddziału przesunięto do szkoły – uczyła kl. II. Bardzo niekorzystnie 
przedstawiała się obsada kadry w kl. IV-VIII – sprawa ta wynikała z przyczyn niezależ-
nych: baza, etaty. 

Baza naszej szkoły jest rozmieszczona jak w roku ubiegłym w dwóch miejscowo-
ściach Wągroda – Szaszorowice1. Klasy I-III i dwa oddziały przedszkolne rozmieszczone 
zostały w  Szaszorowicach. Natomiast kl. IV-VIII rozmieszczone były w dwóch budyn-
kach szkolnych w Wągrodzie. 

Praca w szkole odbywała się na jedną zmianę. 

                                      
1 W oryginale „Szaszarowice” od 1974 do końca publikowanego w bieżącym numerze fragmentu. 
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Dzieci dowożone były po raz pierwszy przez PKS. Oddziały 0-III dowożone były 
z całego obwodu szkolnego do Szaszorowic (a to są przecież małe dzieci, zmusza się ich 
do wczesnego wstawania, co jest uciążliwe zwłaszcza zimą), mimo wszystko dowożenie 
dzieci w minionym roku odbywało się sprawnie (autobus przyjeżdżał punktualnie  
o określonej godzinie) – w Wągrodzie uczniowie rozpoczynali lekcje o godz. 730, a w 
Szaszorowicach o godz. 800. Nauczyciele otoczyli opieką dzieci, które po zakończonych 
lekcjach oczekiwali na autobus. Zorganizowano dla nich codzienne zajęcia świetlicowe. 
W minionym roku dowożonych do szkoły było 121 uczniów. 

Tygodniowy podział godzin był opracowany pod kątem audycji radiowych i telewi-
zyjnych dla poszczególnych klas. Jednak klasy starsze nie mogły korzystać z audycji, gdyż 
lekcje rozpoczynały się o pół godz. wcześniej niż w innych szkołach. Poza tym, plan był 
opracowany w oparciu o właściwą higienę pracy ucznia. 

Nauczyciele tutejszej szkoły nie doceniali w pełni pracy w wolne soboty. Byli tacy 
nauczyciele, którzy potrafili zapewnić sobie frekwencję na swoich zajęciach, ale byli i ta-
cy, że zawsze w czasie swoich dyżurów mieli pustki. Pracę z uczniami w czasie ferii zi-
mowych można ocenić za dość dobrą (8-14 dzieci dzien.). Organizacja w/w pracy była 
dobra – w każdym dniu zapewniono dzieciom gorącą herbatę i skromne posiłki. 

Środowisko społeczne, z którego pochodzą dzieci uczęszczające do szkoły, jest 
bardzo „ciężkie”. Większość rodziców tylko ubiera swoje dzieci i żywi, i nic poza tym – 
nie dbają o edukację swoich pociech, w szkole są gośćmi i to bardzo rzadkimi. Duży 
procent uczniów to dzieci pracowników PGR, pozostałe to dzieci chłopo-robotników  
i chłopów. Dużo dzieci pochodzi z rodzin wielodzietnych i rozbitych (inteligencji brak). 

Pomimo tych trudności szkoła nasza realizowała program nauczania wytyczony 
przez MOiW, który został zrealizowany i opanowany przez uczniów – z poszczególnych 
przedmiotów w stopniu dostatecznym. Prawie wszyscy uczniowie zdali egzamin do 
szkół średnich (oprócz 1go). 

W br. szkolnym zaangażowanie uczniów w pracach społeczno-użytecznych było 
dobre. W dn. 7-10 X 1985 uczniowie kl. IV-VIII pracowali przy zbiorze ziemniaków  
w PGR Karów. Wypracowane wówczas pieniądze przekazano na konto Samorządu 
Uczniowskiego szkoły. Młodzież czynnie brała udział w pracach porządkowych na rzecz 
szkoły i najbliższego środowiska. 

W roku szkolnym 1985/86 na terenie naszej szkoły pracowały następujące organi-
zacje uczniowskie i koła zainteresowań: 

SU – opiekun kol. Irena Marciniak (H) 
ZHP – drużynowa Elżbieta Głuszko 
PCK – opiekun kol. Beata Kosmaczewska 
TPPR, PTTK – „ – Irena Marciniak 
Chór – „ – Irena Marciniak 
SKS – „ – D. Maksyminko, E. Głuszko. 
Chór i SKS włączone były do tygodniowego rozkładu zajęć. Praca przebiegała pla-

nowo i prawidłowo. Na wyróżnienie zasłużyła działalność SKS-u. Uczestniczyliśmy we 
wszystkich imprezach sportowych organizowanych na szczeblu szkoły i gminy. Były to 
między innymi zawody mini piłki ręcznej, turniej tenisa stołowego (24 I 86 r.), turniej 
piłki ręcznej (chłopców Wągroda – Niechlów II miejsce). 
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W kl. IV-VIII w oparciu o wypracowane formy lat ubiegłych – organizowano apele 
szkolne w każdy poniedziałek. W kl. I-III apele odbywały się tylko z okazji uroczystości 
państwowych  i ważnych rocznic dla naszego kraju. 

Miesiąc wrzesień upłynął pod hasłem 46 rocznicy napaści Niemiec na Polskę. Od-
był się uroczysty apel przygotowany przez Drużynę Harcerską. Zadbaliśmy o wygląd 
wizualny klas – gazetki w klasach. Zagadnienia związane z II wojną światową były oma-
wiane na lekcjach wychowawczych i na lekcjach przedmiotów humanistycznych. 

W dn. 12 października odbył się apel z okazji Dnia LWP. W akademii przypomnia-
no historię oręża polskiego. 

W dniu Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski przygotował nauczycielom mi-
łą niespodziankę. Przygotowano część artystyczną – mini koncert życzeń. Nauczycielom 
w dowód wdzięczności wręczono kwiaty. 

Obfity w rocznice był miesiąc listopad i tak: 
- 4-go listopada uczniowie należący do SK TPPR przygotowali pod bacznym okiem 

opiekuna apel z okazji 68 rocznicy wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Paździer-
nikowej. 

- 18 listopada uczniowie kl. VIII wraz z wychowawczynią przygotowali apel  
z okazji 67 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

W miesiącu styczniu odbyły się dwa uroczyste apele: z okazji rocznicy wyzwolenia 
Warszawy (17 I 86) i 21 I rocznicy wyzwolenia Góry i naszych okolic. 

8 marca to święto wszystkich pań. Pamiętała o tym święcie młodzież szkolna, która 
przygotowała część artystyczną i wiązanki kwiatów. Miesiąc marzec tradycyjnie związany 
jest z pożegnaniem zimy. Cała młodzież szkolna 21 marca wybrała się nad rzekę Barycz 
do Żabina, aby spalić i utopić symboliczną Marzannę. 

12 kwietnia część uczniów kl. VII-VIII uczestniczyła w rajdzie pieszym na trasie 
Góra – Ryczeń żółtym szlakiem „Topienie Marzanny” i zajęli II miejsce. Również  
w kwietniu (25 IV) członkowie chóru szkolnego wraz z opiekunem uczestniczyli w kon-
kursie piosenki marszowej w Górze. Z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej zorganizo-
wano uroczysty apel. W klasach przeprowadzono pogadanki, wykonano gazetki. 
Harcerze wręczyli kombatantom laurki. 

W dniu 1 maja jak w roku ubiegłym młodzież szkolna kl. V-VIII wzięła udział  
w barwnym pochodzie z okazji Święta Ludzi Pracy w Niechlowie. Harcerze w dniach  
8-10 maja brali udział w zlocie chorągwianym – rajdzie pieszym Stare Bojanowo – Ko-
ścian i byli świadkami odsłonięcia pomnika Floriana Marciniaka – komendanta Szarych 
Szeregów. W dniu 24 maja – uczniowie (dzieci rolników) uczestniczyli  w wycieczce au-
tokarowej na trasie Głogów – Legnica i zwiedzali zabytki kultury świeckiej, sakralnej, 
muzea. 

Nadszedł dzień ważny nie tylko dla uczniów kl. VIII, ale i dla młodzieży innych 
klas i rodziców – zakończenie roku szkolnego i zakończenie edukacji w szkole podsta-
wowej przez uczniów kl. VIII (14 VI 86 r.). Program tej uroczystości obejmował wystą-
pienie dyr. szkoły, pożegnanie przez wychowawcę klasy – E. Głuszko, pożegnanie przez 
uczniów kl. VII, wpis do księgi pamiątkowej, złożenie ślubowania przez ucz. kl. VIII, 
wręczenie nagród, dyplomów, świadectw, część artystyczna.  Wszystkich absolwentów w 
roku szkolnym 1985/86 było 18. 



Kwartalnik Górowski 51/2015 

XXXV 

Analogicznie jak w ubiegłym roku szkolnym w czerwcu – 28 odbyło się zakończe-
nie roku szkolnego kl. I-VII. Ta uroczystość odbyła się na boisku szkolnym przy pięknej 
słonecznej pogodzie. Uroczystość tą swoją obecnością uświetnili nieliczni rodzice. 
Przemówienie do młodzieży wygłosił dyr. J. Stępniewski. Po części artystycznej rozdano 
świadectwa z wyróżnieniem, rozdano nagrody książkowe za dobre wyniki w nauce. Na-
stępnie wychowawcy rozdali świadectwa swoim wychowankom. W końcowej części dyr. 
omówił, przypomniał uczniom o zachowaniu bezpieczeństwa w każdej sytuacji, tak aby 
po wakacjach wszyscy powrócili do szkoły: zdrowi, wypoczęci i pełni zapału do nauki. 

Po uroczystości uczniowie rozeszli się do domów, a budynki szkolne zamilkły na 
dwa miesiące wakacji. 

 
Rok szkolny 1986/87 
 
W dniu 1 IX 1986 r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1986/87.  

W uroczystości tej wzięli udział dyrektor szkoły Jan Stępniewski, nauczyciele tut. szkoły, 
rodzice i uczniowie kl. IV-VIII. Program uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego obej-
mował: 

- przemówienie dyrektora szkoły 
- przemówienie MOiW 
- część artystyczna 
- omówienie spraw organizacyjnych przez wychowawców. 
Wychowawstwo w poszczególnych klasach objęli: 
kl. IV – kol. Stefania Stolarz 
kl. V – kol. Elżbieta Głuszko 
kl. VI – kol. Danuta Maksyminko-Łuczków 
kl. VII – kol. I. Marciniak-Hołówko 
kl. VIII – kol. I. Marciniak. 
W Szk. Podst. w Wągrodzie pracowało dziewięciu nauczycieli. Byli to: dyr. J. Stęp-

niewski, T. Stępniewska, St. Stolarz, I. Marciniak, E. Głuszko, I. Marciniak-Hołówko,  
D. Maksyminko-Łuczków oraz nowo przyjęci Władysław Sienkiewicz i Mariola Ada-
szyńska. 

Szkoła nasza rozmieszczona jest w dwóch budynkach, w budynku A mieszczą się 
klasy IV-V, a w budynku B kl. VI-VIII oraz biblioteka szkolna i pokój nauczycielski. 
Obwód szkoły obejmuje 9 wsi. Praca w szkole odbywała się na jedną zmianę. Dzieci do 
szkoły dowożone były autobusem PKS. 

Obowiązek szkolny realizowało 107 uczniów. Już we wrześniu liczba ta uległa 
zmianie, ponieważ uczeń kl. VIII [...] popełnił samobójstwo przez powieszenie. Sprawą 
zajął się prokurator wojewódzki, jednak śledztwo, jakie było przeprowadzone, nie wyja-
śniło powodu popełnienia samobójstwa przez w/w ucznia. 

Uczniowie tut. szkoły wywodzili się z różnych środowisk, przede wszystkim były to 
dzieci chłopów, chłopo-robotników i pracowników PGR. Są także dzieci z rodzin rozbi-
tych i wielodzietnych. 

Nauczyciele wkładali wiele pracy, starając się, aby program nauczania był realizo-
wany właściwie. W minionym roku szkolnym młodzież aktywnie pracowała i brała 
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udział w pracach społecznie-użytecznych. Uczniowie pracowali przy zbiorze ziemniaków 
i buraków [w] PGR Karów. Ponadto uczniowie pracowali przy sprzątaniu obejścia szko-
ły, dbali o estetyczny wygląd boiska szkolnego, a także wiele czasu poświęcali pracy na 
działce szkolnej. 

W minionym roku szkolnym pracowały w szkole następujące organizacje uczniow-
skie: 

Samorząd Szkolny – opiekun I. Marciniak-Hołówko 
ZHP – „ – E. Głuszko 
LOP – „ – I. Marciniak 
PCK – „ – Wł. Sienkiewicz 
SKO – „ – St. Stolarz 
SK PTTK – „ – D. Maksyminko-Łuczków. 
Prowadzony też był chór szkolny, którego opiekunem była I. Marciniak-Hołówko, 

oraz SKS – opiekunem był Wł. Sienkiewicz. 
Nauczyciele tut. szkoły prowadzili zespoły wyrównawcze z j. polskiego i matematy-

ki dla uczniów odstających w nauce. 
W kl. IV z j. polskiego – St. Stolarz 
 z matematyki – D. Maksyminko-Łuczków 
W kl. V z j. polskiego – E. Głuszko 
 z matematyki – J. Stępniewski 
W kl. VI z j. polskiego – M. Adaszyńska-Janiak 
 z matematyki – Wł. Sienkiewicz 
W kl. VII z j. polskiego – St. Stolarz 
 z matematyki – J. Stępniewski 
W kl. VIII z j. polskiego – I. Marciniak 
 z matematyki – Wł. Sienkiewicz 
Praca w organizacjach uczniowskich przebiegała prawidłowo i planowo. 
Aktywnie działał SU, za zarobione pieniądze przy zbiorze ziemniaków i buraków  

w PGR zorganizował dwie wycieczki dla uczniów, jedną do Karpacza i drugą do Wro-
cławia. Ponadto trzymał pieczę nad dyżurami uczniowskimi w szkole oraz czuwał nad 
utrzymaniem czystości na terenie szkoły. 

Widoczna też była praca SKS-u. Uczniowie brali udział w drużynowych biegach 
przełajowych na 1500 m – I miejsce zajął uczeń naszej szkoły R. Zieliński z kl. VI oraz 
uczeń z kl. VIII Mariusz Pytel, w Gminnym turnieju tenisa stołowego oraz w gminnych 
rozgrywkach w piłkę ręczną i innych. 

Wzorem lat ubiegłych w kl. IV-VIII organizowano apele szkolne w każdy ponie-
działek.  

We wrześniu uroczysty apel z okazji 47 rocznicy napaści Niemiec na Polskę przygo-
tował SU i ZHP. Rocznica ta uwidoczniona była też na gazetkach ściennych w klasach. 

12 X odbył się apel z okazji Dnia Wojska Polskiego. Młodzież szkolna nie zapo-
mniała też o święcie nauczycieli. W dniu 14 X odbyła się uroczysta akademia z tej okazji. 
Uczniowie dziękując nauczycielom za trud wręczyli im kwiaty i laurki. W uroczystości tej 
nie zabrakło też przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego i delegacji z Zakładu Opie-
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kuńczego, którzy również wraz z symbolicznym kwiatkiem złożyli nauczycielom życze-
nia. 

Listopad to miesiąc bogaty w rocznice i tak: 10 XI odbył się apel z okazji 69 rocz-
nicy wybuchu Rew. Październikowej, który przygotowała opiekun SK TPPR I. Marci-
niak wraz z członkami; 24 XI odbył się apel z okazji 156 rocznicy Powstania 
Listopadowego. 

W styczniu odbyły się apele z okazji 45 rocznicy utworzenia PPR, z okazji wyzwo-
lenia Warszawy, a także Góry i okolic. 

9 III odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet. Wszystkim paniom i dziew-
czynkom złożono życzenia, tym razem przygotowali się chłopcy, były wiersze, piosenki  
i tańce. W marcu tradycyjnie żegnamy zimę, młodzież nasza wraz z wychowawcami po-
żegnała ją w dniu 21 III w pierwszy dzień wiosny. 

4 IV młodzież zrzeszona w kole PTTK wzięła udział w rajdzie po Ziemi Górow-
skiej. W kwietniu też zorganizowano apel z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej. Zapro-
szono kombatantów z naszych wsi i wręczono im kwiaty. Wychowawcy przeprowadzili 
w klasach pogadanki, wykonano gazetki. 

1 V młodzież szkolna wzięła udział w pochodzie z okazji Święta Pracy w Niechlo-
wie. 

Nie zabrakło naszych uczniów w konkursach przedmiotowych. Uczeń Robert Sta-
browski zajął II miejsce w konkursie z j. polskiego i III miejsce z j. rosyjskiego, w kon-
kursie „Młodzież zapobiega pożarom” wzięli udział następujący uczniowie: Wiesław 
Jakubiec, Robert Stabrowski i Tomasz Wojnowski. Uczennica Iwona Pakuła zajęła III 
miejsce w konkursie matematycznym. 

Nadszedł dzień 12 VI. Jest to ważny dzień nie tylko dla kl. VIII, ale i dla całej spo-
łeczności uczniowskiej. Program uroczystości zakończenia roku szkolnego kl. VIII 
obejmował: wystąpienie dyr. szkoły, pożegnanie przez wychowawcę I. Marciniak, poże-
gnanie przez uczniów kl. VII, wpis do księgi pamiątkowej, złożenia ślubowania przez 
ucz. kl. VII, wręczenie nagród, dyplomów, świadectw, część artystyczna. Wszystkich ab-
solwentów w roku szkolnym 1986/87 było 20. 

W dniu 26 VI odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla pozostałych 
klas. Uroczystość odbyła się w świetlicy w Karowie. Krótkie przemówienie do młodzie-
ży wygłosił dyrektor szkoły. Następnie odbyła się część artystyczna, w której pokazano 
całoroczny dorobek szkoły. Po części artystycznej dyrektor szkoły wręczył uczniom naj-
lepszym świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe, dyplomy. Następnie wycho-
wawcy klas rozdali świadectwa pozostałym uczniom. Po uroczystości dzieci rozeszły się 
do domów, a opustoszałe mury szkolne zamilkły na 2 miesiące wakacji. 

 
Rok szkolny 1987/88 
 
W dniu 1 IX 1987 r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1987/88.  

W uroczystości tej wzięli udział nowy dyrektor szkoły pan mgr E. Lewandowski, były 
dyr. pan J. Stępniewski, nauczyciele tutejszej szkoły, rodzice i uczniowie kl. I-VIII. Pro-
gram uroczystości obejmował: 

- przemówienie nowego dyr. 
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- przemówienie byłego dyr. 
- omówienie spraw organizacyjnych przez wychowawców kl. 
Wychowawstwo w poszczególnych kl. objęli: 
5 latki – kol. Małgorzata Makoś 
6 latki – kol. Dorota Kiernicka 
kl. I – p. B. Pona 
kl. II – p. Cz. Piotrowicz 
kl. III – p. T. Halijasz2 
kl. IV – kol. St. Stolarz 
kl. V – kol. I. Marciniak 
kl. VI – kol. Wł. Sienkiewicz 
kl. VII – kol. G. Maksyminko 
kl. VIII – kol. M. Janiak 
Od 1 września 1987 r. funkcję dyr. Szkoły Podstawowej w Wągrodzie zaczął pełnić 

mgr E. Lewandowski. Przybył on ze Sz. P. w Naratowie, gdzie przez ostatnie 3 lata pra-
cował jako nauczyciel historii, WOS, PO oraz muzyki. W Szkole Podstawowej w Nara-
towie, w której dotychczas pracował nasz obecny dyrektor, odbyła się Wojewódzka 
Inauguracja Roku Szkolnego 1987/88 z okazji oddania do użytku rozbudowanej szkoły, 
prowadzenie tej imprezy powierzono naszemu dyrektorowi panu mgr E. Lewandow-
skiemu. 

Poprzedni dyr. pan Jan Stępniewski z dniem 31 VIII 1987 r. przeszedł na emerytu-
rę. Nie pożegnał się on jednak ze szkołą na zawsze, gdyż w roku szkol. 1987/88 praco-
wał w wymiarze 1/2 etatu tj. 9 godz. tygodniowo, ucząc matematyki w kl. VI i VIII. 
Oprócz dwóch w/w osób w skład kadry nauczycielskiej na rok szkolny 1987/88 weszły 
następujące osoby: St. Stolarz, I. Marciniak, E. Głuszko, D. Łuczków, G. Maksyminko, 
która w tym roku szkol. powróciła z 2,5 letniego urlopu wychowawczego, Wł. Sienkie-
wicz, M. Janiak, Cz. Piotrowicz, T. Halijasz, M. Makoś, D. Kiernicka, B. Pona – która 
powróciła z 3 letniego urlopu wychowawczego, B. Heinze3, która dotychczas pracowała 
w punkcie filialnym w Szaszorowicach, została przeniesiona do pracy w Inspektoracie 
Oświaty i Wychowania w Niechlowie w charakterze Z-cy Inspektora. Taki stan rzeczy 
trwał jednak bardzo krótko, bo już w miesiącu październiku kol. Mgr D. Łuczków ode-
szła na urlop wychowawczy. W miesiącu lutym rozpoczęła pracę w nasze szkole pani  
Ł. Łuszczak i od tego czasu pracowaliśmy z pełną obsadą kadrową. 

Baza naszej szkoły jest rozmieszczona jak w roku ubiegłym w dwóch miejscowo-
ściach Wągroda – Szaszorowice. Klasy I-III i dwa oddziały przedszkolne rozmieszczone 
zostały w Szaszorowicach. Natomiast kl. IV-VIII rozmieszczone były w dwóch budyn-
kach szkolnych w Wągrodzie. 

Praca w szkole odbywała się na jedną zmianę.  
Obwód szkoły obejmuje 9 wsi. Dzieci do szkoły dowożone były autobusem PKS. 

Obowiązek szkolny realizowało 170 uczniów. 

                                      
2 W oryginale „Haliasz”. 
3 W oryginale „Hańce”. 
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Inwentaryzację sprzętu i pomocy szkolnych (przekazanie majątku nowemu dyr. p. 
mgr E. Lewandowskiemu) rozpoczęto pod koniec października 1987 r., a zakończono ją 
12 listopada 1987 r. Członkami komisji inwentaryzacyjnej byli: 

1. Wł. Sienkiewicz 
2. I. Marciniak 
3. G. Maksyminko. 
Przeprowadzony spis z natury wykazał, że wiele pomocy jest przestarzałych, znisz-

czonych i zdekompletowanych np. zniszczone plansze, niekompletne teki zawierające 
cykl plansz, duży brak narzędzi w szafach narzędziowych do przedmiotu Prace Ręczne. 

Nowy dyr. wyraził zdziwienie, że zdekompletowany sprzęt spisano w poprzednich 
inwentaryzacjach jako kompletny. Zasygnalizował również, że wszystek zdekompleto-
wany sprzęt musi być skreślony ze stanu inwentarza przy najbliższej inwentaryzacji. 

Dyr. mgr E. Lewandowski dokonał również lustracji stanu technicznego budynków 
szkoły. Stwierdził, że istnieje bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia 
uczniów i nauczycieli: 

1) Jedno z szamb przykryte luźnymi deskami (nadepnięcie na deskę grozi 
wpadnięciem). 

2) Boks na węgiel jest pęknięty, grozi zawaleniem. 
3) Szamba, w których gromadzą się nieczystości z budynku po G.R.N. oddane 

szkole, są za małe i bardzo często się przelewają, co jest poważnym zagrożeniem dla 
higieny zdrowotnej (roje much i innych pasożytów). 

4) Więźba dachowa w niektórych miejscach jest kompletnie spróchniała i przegniła. 
Występuje realne zagrożenie zawalenia się dachu. 

5) Boisko szkolne jest niebezpieczne, gdyż betonowe płyty, którymi okalano to 
boisko mogą przyczynić się do powstania kontuzji, a nawet złamania kończyn. 

6) Siatka ogrodzeniowa wymaga w wielu miejscach remontu, gdyż została 
zdemontowana przez uczniów. 

7) W budynku po byłej G.R.N. nie dokończono malowania. 
Poza wymienionymi już mankamentami wystąpiły również inne mniejsze usterki, 

utrudniające pracę w szkole i tak: 
- Uszkodzony był dzwonek szkolny oraz szyby szaf oszklonych na pomoce. 
- W budynku szkolnym po byłej plebanii kościoła ewangelickiego nie przywieszono 
nowych tablic szkolnych, a instalacja elektryczna wymagała natychmiastowego 
remontu (zwarcie w przewodach między izolatorami wyjściowymi, a licznikami 
energii elektrycznej – grozi zapaleniem budynku). 
- Na korytarzach i w pomieszczeniach klasowych liczne braki gniazdek oraz 
wyłączników. 
- Silnik hydrofora posiada niesprawnie działające styczniki, skutkiem czego się 
przepala. 
- Na placu szkolnym znajduje się złom (zniszczone ławki, kaloryfery), wymaga to 
uprzątnięcia.  
[...] 
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Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pracach przy zbiorze płodów rolnych t.j. 
przy zbiorze ziemniaków w PGR Bełcz W-ki, przy zbiorze marchwi w PGR Karów oraz 
przy zbiorze buraków w PGR Głobice. 

Wszystkie ważniejsze wydarzenia rocznicowe miały swoje odzwierciedlenie w orga-
nizowanych przez organizacje uczniowskie apelach. 

We wrześniu odbył się uroczysty apel z okazji 48 rocznicy napaści Niemiec na Pol-
skę. 

Miesiąc październik był obchodzony w naszej szkole pod hasłem „miesiąca osz-
czędności”, z tej też okazji zorganizowano okolicznościowy apel. 12 X odbył się apel  
z okazji Dnia Wojska Polskiego. Młodzież szkolna nie zapomniała też o święcie nauczy-
cieli. W dniu 14 X odbył się uroczysty apel z tej okazji. Uczniowie dziękując nauczycie-
lom z[a] trud wręczyli im kwiaty i laurki. 

W listopadzie miały miejsce dwa okolicznościowe apele: pierwszy z nich przygoto-
wany przez członków TPPR z okazji 70 rocznicy wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Re-
wolucji Październikowej, natomiast drugi poświęcony 157 rocznicy Powstania 
Listopadowego. 

W styczniu odbył się apel z okazji wyzwolenia Warszawy, a także Góry i okolic. 
8 III odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Kobiet, wszystkim paniom i dziewczę-

tom złożono życzenia. 
Miesiąc kwiecień został ogłoszony miesiącem „kultury zdrowotnej”, pod tym też 

hasłem w szkole naszej odbyło się szereg konkursów, a także apel przygotowany przez 
członków SK PCK. 

9 maja miał miejsce uroczysty apel poświęcony 43 rocznicy zwycięstwa nad faszy-
zmem. 

Szkoła nasza nie zajmowała się tylko i wyłącznie pracą i nauką, pamiętano również 
o zabawie. 30 listopada uczniowie kl. VIII zorganizowali „zabawę andrzejkową”.  
W okresie przedświątecznym do szkoły zawitał „Mikołaj”, prezenty były skromne, ale 
przyniosły wiele radości i uśmiechu. 

Podczas ferii zimowych dla dzieci, które pozostały w domu, zorganizowano „mały 
wypoczynek”. Szkoła była miejscem, gdzie spotykała się młodzież, która wspólnie bawi-
ła się, biorąc udział w konkursach, turniejach, zabawach. Podczas ferii została zorgani-
zowana wycieczka do Leszna. W ramach tego wyjazdu dzieci zwiedziły lotnisko 
leszczyńskie i galerię sztuk pięknych. Wszyscy uczestnicy wycieczki powrócili z niej bar-
dzo zadowoleni. 

Miesiąc marzec tradycyjnie związany jest z pożegnaniem zimy. Również w tym roku 
21 marca wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz ze swymi opiekunami wybrali się nad 
rzekę Barycz, aby tam „symboliczną Marzanną” pożegnać zimę. 

1-go maja szkoła uczestniczyła w obchodach Święta Pracy, w związku z czym uda-
liśmy się do Niechlowa, gdzie wzięliśmy udział w pochodzie pierwszomajowym. 

1 czerwca w szkole naszej miał miejsce bardzo piękny dzień, dzień poświęcony 
dzieciom „Dzień dziecka”. W tym dniu grono pedagogiczne wraz z Komitetem Rodzi-
cielskim przygotowali dla dzieci naszej szkoły wspólne ognisko z pieczoną kiełbasą, 
oranżadą i słodyczami. Spotkanie to urozmaiciło wiele konkursów i zabaw. 
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W czerwcu uczniowie naszej szkoły przedstawili swój dorobek artystyczny zakła-
dom opiekuńczym na występie w Bełczu W-kim. 

10 czerwca 1988 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla kl. VIII. 
Był to dzień bardzo ważny dla absolwentów Szkoły Podstawowej, którzy podjęli już de-
cyzję o dalszym swym losie. Program tej uroczystości obejmował wystąpienie dyr. szkoły 
pana mgr E. Lewandowskiego, pożegnanie przez wychowawczynię kl. VIII M. Janiak, 
pożegnanie przez uczniów kl. VII, złożenie ślubowania przez ucz. kl. VIII, wręczenie 
nagród, dyplomów uczniom wyróżnionym oraz z części artystycznej przygotowanej 
przez ucz. kl. VIII. 

Uczniom, którzy zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi za osiągnięcia w nauce 
byli: 

1) Zacharzewska M. 
2) Cichoń K. 
3) Pytel M. 
Dyplomami nagrodzono następujące osoby: 
1) Sobczyńską D. 
2) Łatę K. 
3) Wojciechowską D. 
4) Łapińską W. 
5) Witków G. 
24 czerwca 1988 r. nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 1987/88 dla 

uczniów kl. I-VII. Podczas tej uroczystości zabrał głos dyr. mgr E. Lewandowski, który 
omówił całoroczną pracę szkoły, przedstawił nasze osiągnięcia i zadania, jakie pozostały 
nam do realizacji w przyszłym roku szkolnym 1988/89. Dyrektor podziękował wszyst-
kim za wspólną pracę, życzył udanych i bezpiecznych wakacji. Następnie uczniowie za-
prezentowali swój dorobek artystyczny. Jednak najmilszym akcentem było wręczenie 
świadectw z wyróżnieniem, które wręczył dyr. szkoły. W tym roku szkolnym została 
przyznana Nagroda Dyrektora Szkoły, otrzymał ją uczeń kl. VI Aleksander Fuglewicz. 
Następnie wychowawcy klas rozdali świadectwa pozostałym uczniom. Po tym miłym 
spotkaniu rozstaliśmy się na dwa wakacyjne miesiące. 

 
cdn. 
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ZA NIEMEN cz. V 
 
Obława I.  
Do okolicy Marcinkaniec. Wieści o obławie w Puszczy Nalibockiej pewniejsze. 

Mieli i nas przyprzeć do Niemna, ale przeszliśmy wcześniej pod Szczuczyn. Po południu 
alarm. Chyba nas wymacali. Idziemy na północ aż do Puszczy Rudnickiej. Wychodzimy 
ok. 4 po południu. Po drodze zabieramy z niemieckiego majątku co się da. Jest dwóch 
Niemców i policja białoruska. Jeden z Niemców ucieka, z drugim „Sęk” toczy pojedynek 
w ogrodzie, między główkami kapusty. Niemiec ginie. Konie, krowy, świnie zostawiamy 
na melinach. Będą służyć Oddziałowi. Zabieramy tylko jedną biedkę. Idziemy bardzo 
długo. Był to najdłuższy marsz w czasie mojego pobytu w partyzantce. Mówiono, że 
przeszliśmy około 70 kilometrów. Byliśmy nieludzko zmordowani. Warty zasypiały na 
stojąco, sprawdzali nas często. Na posterunkach rozstawiono RKM-y. Pamiętam, jak się 
śpi z otwartymi oczami, stojąc. Nagle w oczach robi się ciemno i człowiek śpi. Ale zaraz 
nogi uginają się, czasem się pada. Nie można oprzeć się na karabinie, wtedy zaśnie się na 
amen. Nie można się dobudzić wartowników na drugą zmianę. Nogi poobcierane, nie 
ma czego jeść. Byliśmy w Puszczy Rudnickiej parę dni. Wsie bardzo biedne, grunt piasz-
czysty, albo błota, zarośla (rojsty). 

Wracamy znów nad Niemen. Kwaterujemy we wsi niedaleko majątku Lipiczno.  
W nieczynnej gorzelni stacjonują Niemcy i białoruska policja. Stoimy na warcie z „Ry-
siem” koło krzyża w końcu wsi. Nagle widzimy, że od Lipiczna jedzie rowerami trzech 
policjantów. „Ryś” prosi żeby dać mu strzelać pierwszemu. Strzela i pudłuje. Policjanci 
uciekają. „Ryś” skwaszony, zrobił tylko alarm dla całej kompanii. 

W terenie Szczuczyna tworzy się nowy Oddział. Odchodzą od nas związani z tym 
terenem „Fiedia”, „Piotr”, „Kowal” i inni. RKM „Fiedi” zostaje. Erkaemistą zostaje kpr. 
„Młot”, brał udział w wojnie 1939 r., ale jakiś rozlazły, bez ikry. 

 
Obława II. 
Połowa września 1943 r.  
Mówią, że szykuje się obława i mają nas przyprzeć do Niemna. Łączymy się  

z kompanią „Ragnera” i razem idziemy na północ. Dochodzimy do dużej wsi Pielasa. 
Spotykamy tu jeszcze jedną kompanię „Krysi” – mnie wydaje się, że jest mniej – więcej 
taka jak nasza i „Ragnera”, inni twierdzą dzisiaj, że była mniejsza. W każdym razie są trzy 
kompanie, cały batalion. Pielasę zamieszkują Litwini niechętnie ustosunkowani do nas. 
Zamożni. W kościele ksiądz – Litwin odprawia nabożeństwo. Prawdopodobnie nie 
chciał zaintonować „Boże coś Polskę”, ale zaintonował po nastraszeniu. 

Na wsi pustki, mieszkania otwarte, przygotowane obiady, spiżarnie pełne kiełbas, 
wędlin, kindziuków. Jemy sami. Mówią, że Litwini wyszli w pole, żeby nie patrzeć na nas, 
nie spotykamy nawet dzieci i starców. 

Około 10 września 1943. Wychodzimy z Pielasy z „Ragnerem”. „Krysia” idzie inną 
drogą. Wkraczamy w lasy. Idziemy silnie ubezpieczeni szperaczami bocznymi. „Sosna” – 
wtedy mój drużynowy, wyznacza mnie na szperacza. Dziwne, że „Sosna” – przedwojen-
ny kapral, odrywa amunicyjnego od RKM-u. W razie potrzeby RKM zostanie bez amu-
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nicji. Kiedyś bym się odgryzał, teraz dyscyplina wojskowa, idę. Wychodzimy na dużą po-
lanę, w środku której położona jest wieś. „Oskar” – Wiktor Noskowski, mieszkaniec 
tamtych stron i żołnierz V bat. twierdzi, że to były BRAŻELCE. 

Mnie się wydaje, że byliśmy we wsi POSÓL lub POSOLCZE. W każdym bądź ra-
zie, nie przekroczyliśmy rzeki Solcza, a było to na skraju Puszczy Rudnickiej. Brażelce – 
już teraz, na mapie, wydają mi się za bliskie Bieniakoń, a Posól od Bieniakoń dzieli po-
nad 15 km. 

Czyżbyśmy mieli w czasie obławy kwaterować w Brażelcach – 3 km od Bieniakoń? 
Wydaje się to mało prawdopodobne. Przyszliśmy po południu. Lokujemy się w stodo-
łach pełnych zboża. Na polach ścierniska. Rozściełamy snopy na klepisku, zasieki pełne, 
aż po dach. Nocujemy. Z rana na apel i modlitwę idziemy bez broni! Kto to zarządził? 
Kiedyś nie do pomyślenia! Może różnica między partyzantką a wojskiem polega i na tym, 
że broń zostaje w stodole? Stoimy na górce, gdy padają pierwsze serie. Pędzimy po broń. 
Wybiegamy zza stodoły. „Młot” ustawia RKM. Biegnie „Kubuś”, widocznie golił się, bo 
ma mydło na twarzy. Nagle słyszymy huk niesłyszany dotąd. Armatki? Niemcy nas 
przyhaczyli? Strzały sypią się od zabudowań za wsią. Po chwili odpowiadamy silnym 
ogniem. „Młot” stawia RKM – pyk – i zacięcie, jeszcze raz – pyk – i znów zacięcie. Rzu-
cam szarpiącego się z zamkiem „Młota” i biegnę z innymi do natarcia. Wybuchy grana-
tów, krzyki. „Kubuś” jest o jakieś trzy kroki od widocznego już dobrze ruskiego. 
Krzyczy – ręce do góry! Ten podnosi, ale z odbezpieczonym granatem. Rozrywa siebie  
i ciężko rani „Kubusia” który wykręcił się tyłem i ma okropną ranę w okolicy nerek. Pi-
jany „Ponton” – Witold Burdziej z Żołudka, wali ruskiego kolbą. Ten eksploduje granat, 
ginie sam i śmiertelnie rani „Pontona”. Kilku napastników widać jeszcze za kolczastym 
płotem, nasze strzały już ich nie dosięgają. Nie organizujemy pogoni. Widzę „Ragnera” 
– ma pistolet – „Hiszpan”, krzyczy: zaciął mi się sk… Cała akcja trwała 20-30 minut. 
Zaatakowali nas ruscy „paraszuciści” – skoczkowie spadochronowi – komandosi. Nie 
pamiętam, czy to stwierdzono na podstawie papierów znalezionych przy zabitych, czy z 
informacji miejscowej ludności. Zaatakowali nas mając dużo broni maszynowej i PTR 
(protiwotankowoje rżujo). Była to pięciostrzałowa rusznica przeciwpancerna, zacięła się 
im i oddali tylko dwa strzały. Oceniam, że paraszucistów było ok. 30-stu. Ośmiu zostało 
zabitych. Zdobyliśmy jedną rusznicę ppanc z kilkunastu nabojami, dwa rkm Diegtiarowa, 
kilka PPSz – które pierwszy raz widziałem – jeden dostał „Michał”, pistolety, granaty.  
U nas spore straty, trzech poległo, ciężko ranny „Kubuś”, kilku lżej rannych. Dlaczego 
nas napadli? Słyszałem, że z dokumentów znalezionych przy zabitych spadochronia-
rzach wyczytano, że mieli rozkaz atakować Polaków, bo to sowiecka ziemia. Nie widzia-
łem tych papierów, ale z furii z jaką nas zaatakowali można sądzić, że tak było. Do 
spadochroniarzy byli dobierani najbardziej fanatyczni i dobrze wyszkoleni. Mieliśmy już 
sami dowód, potwierdzający wieści o Oddziale „Kmicica”, że czerwona partyzantka ma 
nas za wroga, którego należy tępić. 

Nasi zabici zostali – według twierdzenia „Oskara” z V bat – pochowani w WOJ-
DAGACH przy kapliczce legionowej i cmentarzyku powstańców z 1863 r. „Oskar” brał 
udział w pogrzebie i widział wtedy „Lecha”. „Wdowczyk” nie potwierdza tego. Ja nie 
brałem udziału w pogrzebie. Rannego „Kubusia” powiózł na wozie nasz patrol do Lidy. 
Dowódcą patrolu był „Słowik”. „Wircz” – Modest Bobowicz mówił mi, że był w tym 
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patrolu i twierdził, że „Kubusia” przywieźli do szpitala w Lidzie. Słyszałem jeszcze dwie 
wersje. Pierwsza: nasz patrol przed Lidą kazał chłopu zawieść „Kubusia” do szpitala. 
Ten podjechał pod szpital, rzucił konia i wóz z rannym „Kubusiem” – i uciekł. Druga: 
nasz patrol zostawił  „Kubusia” na melinie koło Lidy. Konspiracja miała go przewieźć 
do szpitala w Lidzie, ale „Kubuś” zmarł na tej melinie. Ostatnia wersja jest najbardziej 
prawdopodobna. 

 

 
 

Zaraz po akcji zaczęło się dochodzenie, czemu nasz RKM nie strzelał. Okazało się, 
że RKM był brudny! Niesłychane! „Młota” ukarano, nie miał u nas życia i gdzieś go 
przeniesiono. „RKM” objął „Muszka”. 

Wracamy nad Niemen. Pojawiają się wszy, najpierw u niektórych, potem u wszyst-
kich. Tną niemiłosiernie, nie dają spać. Prażymy mundury w piecach chlebowych, bieli-
znę gotujemy w kotłach. Nie zawsze są warunki do tego rodzaju zabiegów, ale walczymy 
uporczywie. 

Odchodzi od nas „Leśniczy” z powodu zdrowia i stanu nerwów. Jest na melinie  
w Żołudku, nie wiem z czego utrzymywał się. Przy jakiejś okazji spotkaliśmy się. Praco-
wał chyba w konspiracji. Niedługo potem zginął. Kąpiąc się skoczył z przepustu do sta-
wu, uderzył głową w podwodny pal i zabił się. Pochowany w Żołudku.  
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Idziemy nocą do majątku Dzikuszki koło Żołudka. Mamy tam rozbroić Niemca  
i policję białoruską. Niemiec zabarykadował się w pałacu i broni się, policjanci wstępują 
do naszego Oddziału. Zjawia się „Lew” i obejmuje pluton złożony prawie w całości z 
byłych policjantów białoruskich i jak się okazuje pracujących w naszej konspiracji. 

Kiedy to było? O ile dobrze pamiętam, akcja w której był ranny „Kubuś” miała 
miejsce ok. 15 września 1943 r. „Lew” przyszedł do nas już po śmierci „Kubusia”. 

Obława III.  
Jest wiadomość z Lidy, że szykuje się obława na nas. Mają obsadzić szosę i tory Li-

da – Grodno i Lida – Baranowicze na odcinku od Lidy do stacji kol. Niemen. Trzeci bok 
trójkąta – to rzeka Niemen, a za nim czerwoni. Ruszamy my i „Ragner”. Nocą, koło Bie-
licy i między stacjami kolejowymi Minojty i Honczary przechodzimy tory kolejowe i dro-
gę Lida – Baranowicze. Skręcamy na północ przechodzimy tory i szosę Lida – 
Mołodeczno. Idziemy gdzieś pod Lipniszki, Gieranony, Dziewieniszki, aż po Bieniako-
nie. Mówią, że mamy iść aż gdzieś w okolice Oszmiany lub od wschodu łukiem do 
Puszczy Rudnickiej. „Lew” przechodzi tory Lida – Wilno i pod Bieniakoniami koło Lu-
bert stacza potyczkę z Niemcami i Szaulisami. Droga do Puszczy Rudnickiej od tej stro-
ny jest niebezpieczna. Siedzimy w lasach koło Bieniakoń parę dni. Jest wiadomość, że 
Niemcy zorientowali się, iż uciekliśmy z saka. Zwinęli, a być może wcale nie rozwijali 
obławy. Wracamy nad Niemen, pod Bielicę i Żołudek. Nocą przechodzimy drogę Tro-
kiele – Lipniszki i lasem zbliżamy się do torów Lida – Mołodeczno chyba w okolicy wsi 
Tokary. Mamy sporo wozów, musimy przechodzić przez przejazd kolejowy. Przejazdu 
strzeże bunkier, czy o nim wiedziało nasze dowództwo – nie wiem. „Lew” z plutonem  
i rusznicą Ppanc idzie na rozpoznanie. My leżymy w lesie przy drodze w pobliżu torów. 
Cisza trwa dość długo. 

 
cdn. 

Olgierd Stankiewicz 

 
 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ODESZŁA CZESŁAWA GIERYCZ 
 
W poniedziałek 22 czerwca 2015 r. do osób zgromadzonych na podsumowaniu do-

tychczasowej działalności Lokalnej Grupy Działania „Ujście Baryczy” w restauracji „Ro-
sette” dotarła smutna wiadomość – zmarła Czesława Gierycz. Minutą ciszy uczczono jej 
pamięć. Była ona członkinią tego stowarzyszenia i zespołu „Wronowianki”, który swoim 
występem uświetnił to spotkanie.  

Czesława Gierycz (z domu Bień) urodziła się 14 grudnia 1956 r. w Górze. Pracę  
w bibliotece publicznej w Sicinach podjęła w 1976 r. W 2006 r. została kierowniczką bi-
blioteki publicznej w Niechlowie; biblioteka w Sicinach była jej filią. W 1996 r. z okazji 
jubileuszu dwudziestolecia pracy zawodowej uhonorowano ją odznaką „Zasłużony Dzia-
łacz Kultury”, a dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lesznie Małgorzata Ha-
lec skierowała na jej ręce gratulacje i podziękowania za działalność i zaangażowanie  
w dziedzinie upowszechniania książki i czytelnictwa. 

Czesława Gierycz ukończyła Technikum Rolnicze w Wołowie, Policealne Studium 
Bibliotekarskie w Poznaniu, a następnie podjęła naukę w Instytucie Bibliotekoznawstwa  
i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniła pra-
cę „Dzieje i działalność biblioteki publicznej w Sicinach w latach 1948-1983” napisaną 
pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Nawrockiego i uzyskała tytuł magistra bibliote-
koznawstwa i informacji naukowej. Przeszłości biblioteki sicińskiej poświęciła cykl arty-
kułów na łamach „Kwartalnika Górowskiego” (nr 21-23). Napisała również rozdział  
o bibliotekach w Niechlowie i Sicinach do planowanej książki o kulturze i oświacie po-
wiatu górowskiego, która się nie ukazała. 

Wspólnie z ówczesnym kierownikiem biblioteki w Niechlowie Marią Andrzejczak 
zorganizowały w 2004 r. konkurs „Moja miejscowość – wczoraj, dziś i jutro”. Jego celem 
było zebranie wiadomości na temat poszczególnych miejscowości gminy Niechlów. Pra-
ce konkursowe wydano w formie broszur. Ich autorami byli: Kazimierz Bołuńdź, Mał-
gorzata Radziszewska, Janina Wiśniewska, Stanisława Balsewicz, Kazimierz Cwynar, 
Jerzy Krysztof oraz Ewa Krysztof. Jestem pełen uznania dla organizatorek konkursu, nie 
wiem i pewno już się nie dowiem, jak zachęciły ludzi do napisania tylu ciekawych i war-
tościowych prac. 

W 2006 r. Czesława Gierycz uczestniczyła w spotkaniu założycielskim Dysku-
syjnych Klubów Książki przy Dolnośląskiej Bibliotece Wojewódzkiej we Wrocławiu.  
W tym samym roku filia biblioteczna w Sicinach przystąpiła do tego projektu, dwa lata 
później biblioteka w Niechlowie.  

Od lat obie biblioteki organizują różnorakie wystawy rysunków, fotografii. Wśród 
nich np. w 2011 r. w Filii Bibliotecznej w Sicinach zaprezentowano wystawy w ramach 
programu „Odnowa wsi”: „65-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sicinach” oraz 
„Siciny dawniej”, w 2012 r. w Sicinach zaprezentowano wystawę fotografii z okazji 50-
lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Sicinach oraz 25-lecia zespołu ludowego 
„Wronowianki”, w grudniu 2012 r. obie biblioteki we współpracy z Urzędem Gminy  
i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niechlowie zorganizowały wystawę fotografii  
i publikacji z okazji 40-lecia Gminy Niechlów. 
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W 2012 r, biblioteka w Sicinach włączyła się w ogólnopolską akcję czytania „Pana 
Tadeusza”. Wzięli w niej udział: wójt Jan Głuszko, przewodnicząca rady Ewa Pietrowiak, 
sekretarz gminy Wioletta Stupnicka-Cencora, nauczyciele szkoły podstawowej w Sici-
nach, radni gminy Niechlów, ksiądz proboszcz parafii Siciny kanonik Tadeusz Śliwka  
i inni. Biblioteka sicińska za sprawą Czesławy Gierycz brała udział w „Nocy Bibliotek” 
(2012 r.) i w akcji „Odjazdowy bibliotekarz” (m.in. w 2012 i 2013 r.). 

 

 
 

W ramach Apostolatu Margaretka złożyła ślubowanie, że będzie odmawiać 
cotygodniową modlitwę za kapłana. Tym kapłanem był ks. Tadeusz Śliwka z Sicin. 

Jak już wcześniej napisałem, Czesława Gierycz była członkinią stowarzyszenia 
„Ujście Baryczy” i występowała w zespole „Wronowianki”. Wspólnie z Zespołem 
Samokształceniowym Nauczycieli Bibliotekarzy działającym przy Bibliotece Pedago-
gicznej w Górze zwiedzała różne biblioteki, podpatrując jak inni pracują. Pełniła funkcję 
redaktora naczelnego pisma samorządu niechlowskiego „Nowiny Niechlowa”. 

Zapamiętamy ją jako pełną życia, życzliwą dla ludzi, sympatyczną, gotową każdemu 
uchylić nieba. Niestety, jak wielu dobrych ludzi, przegrała walkę z okrutną chorobą. Już 
nie będzie wypożyczać książek, opowiadać o pałacu cysterskim, jeździć na 
bibliotekarskie wycieczki… Pożegnaliśmy ją w czwartek 25 czerwca o godz. 14.00 w 
Sicinach. 
 

Mirosław Żłobiński 
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W poprzednim numerze: 
50/2015 Wiosna 

 

* Mirosław Żłobiński: Poniemieckie cmentarze w Górze. 

* Mirosław Żłobiński: Pierwsze przedszkole na Dolnym Śląsku. 

* Tadeusz Kaczorowski: Przyjechałem do Góry w 1945 r.,  
rozmowę przeprowadziła Ewa Osuch. 

* Mirosław Żłobiński: Wąsosz – tak, Bojanowo – nie. 

* Kronika Szkoły Podstawowej w Wągrodzie, cz. X [1983-1985]. 

* Olgierd Stankiewicz: Za Niemen cz. IV. 

* Ewa Walczak: Zofia Hanulak (1937-2015). 

* Mirosław Żłobiński: Siciny nade wszystko. 

 

* Spis treści „Kwartalnika Górowskiego” nr 26-50 

 
 
 

Pismo wydane zostało  
przy finansowym wsparciu:  
Apteki „Vita” w Górze  
Pawła Wróblewskiego  
Arkadiusza Szupera 
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