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HISTORIA PARAFII W CZERNINIE   

Cz. I 

 

Lidia Kaczor jest nauczycielką – bibliotekarką w Zespole Szkoła Podstawowa 

Gimnazjum i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie. W 2006 r. obroniła na 

Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu pracę magisterską „Historia parafii 

pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Czerninie ze szczególnym uwzględnieniem lat 

1945-2005”. Jest ona pierwszym monograficznym opracowaniem dotyczącym parafii w 

Czerninie. Autorka napisała ją pod kierunkiem ks. profesora zwyczajnego Józefa 

Swastka.  

W tym numerze „Kwartalnika Górowskiego” rozpoczynamy druk obszernych 

fragmentów tej pracy. 

 

OBIEKTY PARAFII W CZERNINIE 

Kościół parafialny p. w. św. Wawrzyńca w Czerninie 

Z ok 1305 roku pochodzi pierwsza wzmianka historyczna, w której wymieniony 

został „plebanus in Czirnina”.

1

 Dokument z roku 1335 wymienia „ecclesia de 

Czernina”.

2

 W roku 1399 został po raz pierwszy wymieniony z imienia proboszcz  

w Czerninie – „Gerhardus plebanus”.

3

  

Przed 1387 rokiem Johannes Cyrniński, właściciel Czerniny, jest świadkiem aktu 

sprzedaży trzech wsi położonych na terenie dystryktu ponieckiego.

4

 Prawdopodobnie 

ok. 1403 roku Jan Czerniński przeniósł się do Rydzyny, gdzie założył miasto, a w 1410 

roku, za zgodą biskupa poznańskiego Wojciecha Jastrzębca, przeniósł kościół parafialny 

ze wsi Dąbcze. Można przypuszczać, że Jan z Czerniny ufundował także kościół 

czerniński.

5

  

Z 1480 roku pochodził kielich wykonany (?) przez Mikołaja Waltendorff.

6

 W 1496 

roku papież Aleksander I nadał kościołowi p. w. św. Wawrzyńca w Czerninie przywilej 

odpustowy.

7

 W 1582 roku Baltazar II (Młodszy) von Stosch powiększył kościół 

czerniński o „nothdurftigen Gebauden” i „mit Gemahlden ziaren lassem”. Podając te 

wiadomość S.J. Erhard powołał się na znany mu w kościele „Schrift” i krótką kronikę.

8

 

Według Andersa, w wymienionym roku 1582 kościół czerniński został przez 

protestantów „ausgeschmuckt und mit Thura versehen”.

9

 W roku 1585 Baltazar 

Młodszy von Stosch (zmarły w 1600 roku) wybudował wieżę kościoła. Z inskrypcji 

epitafialnej nad głównym wejściem do kościoła […], wynika, że prace przy niej trwały 

                                                

1

 Codex diplomaticus Silesiae  , s. 160/161.  

2

 Codex diplomaticus Silesiae , XVI, 3020.  

3

 J. Jungnitz, Beitrage zur mittelaltrrliche n Statistik des Bisthuns Breslau , „Zeitschrift des Vereins fur Geschichte und Alterthum 

Schlesiense” XXXIII: 1899, s. 394.  

4

 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski , t. V, s. 81,143,144, 158.  

5

 A. Wędzki, Średniowiecze  [w:] Ziemia leszczyńska , red. J. Deresiewicz, Poznań 1966, s. 35 -67. 

6

 J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diozese Breslau. Archidiakonat Glogau  , Breslau 1907, t.III, s. 477 -479: patrz dalej nr. 21.  

7

 M.F.v. Stosch Genealogia des Hoch – Grafliche – Freyherrlich un Hoch – Adelichen Geschlechte  d erer  von Stosch , Breslau, Leipzig 1736, 

cz. I, s. 73,164.  

8

 S. J. Ehrhardt, Kirchen und Prediger – Geschichte des Furstenthums Gross -Glogau, Liegnitz 1783, s. 291.  

9

 J. E. Anders, Historische Statistik der Ewangelischen Kirche In Schlesien , Breslau 1867,  s. 201-203.  
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jeszcze przez okres 15 lat jak również inne prace przy kościele. Fragment inskrypcji: 

Cumg, a Deo Deig, cultu capienia ess rerum, intelligeret; Templum proin cultu div, 

destinat,: omn. pr. instauravit; Turrique a fundam.

10

 W 1619 roku synowie Baltazara II 

von Stosch – Casper I  Baltazar III ufundowali organy do kościoła, wykonane przez 

Zachariasza Friedel.

11

  

W okresie wojny trzydziestoletniej Czernina została spalona a kościół „erbrochen 

und geplundert”, zwłaszcza w 1642 roku.

12

 W roku 1640 żołnierze szwedzcy splądrowali 

kościół, rozbili cynowe i miedziane trumny w grobowcach, które pocięli, a zwłoki 

wrzucili do jednego grobu. Jednocześnie z dachu wieży ściągnęli miedzianą blachę  

i zniszczyli organy.

13

 W grudniu 1653 roku kościół został zamknięty wraz z małym 

kościółkiem cmentarnym (prawdopodobnie za miastem). W 1654 roku, 28 stycznia, 

kościół przywrócono katolikom. Protestanci przyłączyli się do gminy w Giżynie  

i Szemzdrowie. Pastor Matheus Arnold opuścił Czerninę.

14

  

W 1670 roku wizytator stwierdził, że kościół z wieżą jest murowany, pokryty 

dachówką, we wnętrzu, w prezbiterium jest sklepienie a w nawie strop z desek.  

Z wyposażenia wnętrza wymienił kamienną chrzcielnicę, 3 ołtarze, z których dwa 

zniszczone „ab haereticis”, trzy dzwony i mały przy ołtarzu oraz dwie chorągwie.

15

  

W 1679 roku poprzedni opis wizytatora rozszerzono o wiadomości, że deskowy strop 

jest polichromowany, wymienił zakrystię sklepioną, trzy ołtarze o kamiennych mensach,  

z których jeden nie ma mensy. Na ołtarzu głównym znajduje się krucyfiks, na chórze 

organy a w wieży 4 dzwony.

16

  

 

                              

 

Kamienna chrzcielnica z 3 ćwierci XVI w.                                                  Drewniana malowana ambona z XIX w.  

                                                

10

 A. C. 1585 excitata; guem Ann, 15 spatio absol, dedit, firmavit.  

11

 S. J. Erhardt, Kirchen und Prediger – Geschichte, s. 291.  

12

 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafii rzymsko -katolickiej p. w. św. Wawrzyńca diakona i  męczennika w Czerninie.  

13

 ksiądz B. Wachholtz  – źródła informacji  autor nie podaje.  

14

 S.J. Erhardt, Kirchen und Prediger - Geschichte des Furstenthums Gross -Glogau, Liegnitz 1783, s. 291.  

15

 J. Jungnitz, Visitationsberichte der Diozese Breslau , Archidiakonat Glogau, t. III, Breslau 1907, s. 110.  

16

 tamże,  s. 181 -2. 
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Epitafium inskrypcyjne Baltazara von Stosch Młodszego (zm. 1600 r.) nad głównym wejściem do kościoła.

17

                           

Fot. Adrian Grochowiak 

 

„Jehowie trzykrotnie najlepszemu i największemu, zatrzymaj się wędrowcze i spójrz na Niemca, Baltaza 

von Stosch, męża najznakomitszego epitafium, i oczywiście twórcy Czerniny Śl., położonej przy granicy polskiej, 

obecnie miasta, niegdyś wsi, lecz gdy tamten objął już prawnie dziedzictwo i już od dawna przez Władysława 

króla Węgier i Czech dobrodziejstwo, łaskawych następców Królestwa i Cesarstwa łaskawość, zatwierdzone 

nadane przywileje cesarskim dekretem Rudolfa II udoskonalone; wtedy podjął się zapoczątkowania budowy i w 

formie miasta erygowane Roku Pańskiego 1584. Zawsze uznawał, że Bogu i rzeczom Boskim oddanie czci jest 

sprawą pierwszą, zatem świątynię ku czci Boga umocnił, omn.pr. [?] odnowił, wieżę od fundamentów Roku 

Pańskiego 1585 wzniósł, jak w ciągu 15 lat całkowicie oddał,  utrwalił; miasto następnie zbudował i podzielił 

uporządkowanymi ulicami i siedzibę rady miejskiej zwiększonej – ratusz zbudował, senat wybrał, trybunał 

sądowy zorganizował, trybunów wyznaczył Roku Pańskiego 1588. Kontynuując dalej i fosę obwarował 

otaczając murem, bramy zamknął czym znane wszystkim trzy Lata pańskie 1596, 96, 98. W ogóle 

wzrastało tak pomyślnie zapoczątkowane przedsięwzięcie, z którego wyniku do teraz korzystasz. Roku 

Pańskiego 1600 miesiąca kwietnia dnia 4, naznaczony losem, odchodząc trzem pozostałym przy życiu synom: 

Melchiorowi, Kasprowi, Baltazarowi, miasto Czerninę pozostawił, którą biorąc w posiadanie zabezpieczoną, 

wydarzeni to i dar jego ludowi pragnę przedstawić. Pomnik sprawiony ku pamięci potomnych przez 

jednomyślnych właścicieli.” 

***** 

                                                

17

 Podpisy pod zdjęciami powstały na podstawie opracowania Bolesławy Krzyślak, Czernina. Kościół p.w. św. Wawrzyńca.  

(Poznań 1986; cytat ze s. 49 -50) i pracy magisterskiej Bogusławy Baranowskiej, Epitafia rodziny von Stosch w Czerninie  

(Wrocław 1973).  
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Wizytator z 1687/88 roku pozostawił opis najobszerniejszy, zaczynający się od 

stwierdzenia, że kościół był pierwotnie katolicki. W roku 1686 kościół czerniński uzyskał 

na okres siedmiu lat odpust na św. Wawrzyńca, przyznany przez papieża Innocentego 

XI. Ołtarz główny zawiera wyobrażenie „Koronacji Bogurodzicy”, a powyżej św. 

Wawrzyńca. W pobliżu głównego ołtarza znajduje się sakrarium oraz kamienne epitafia 

rodziny von Stosch oraz kamienna chrzcielnica. Oprócz głównego ołtarza były dwa 

boczne – z Najświętszą Marią Panną z Dzieciątkiem i św. Wawrzyńcem oraz drugi  

z wyobrażeniem Wniebowzięcia NMP. Drugi z wymienionych, opisany nie tylko jako 

dawny, ale także „sculptoriae artis, tum dictum deauratum assumptionis betissimae 

Mariae virginis”. Nie były jednak znane fundacje ani dotacje tych ołtarzy. Drewniana 

ambona z rzeźbami czterech Ewangelistów i św. Jakuba Starszego miała 

polichromowany baldachim i drzwi z zasuwką. Zakrystia miała dobre sklepienie, 

podłużne okno, ceglaną posadzkę, drewniane drzwi obite żelazem. W jej wnętrzu, na 

drewnianej mensie stał ołtarz poświęcony św. Annie. W ścianie była wnęka zamykana 

(„concawitas”), w której przechowywano święte oleje, kielichy, wśród których był jeden 

„erat valde antiquus ab Anno 1480, quem comparavit Nicolaus Waltendorff”. Brak było 

konfesjonału. Przy jednym z bocznych wejści znajdowała się krypta. „Patens lateralem 

introitum, quorum tressunt bene occlusi, unum cryptae duae familiae Stoschianae et 

Niebelschutziane”. Przylegająca do kościoła wieża murowana, kwadratowa była stara  

i miała u góry obejście: „... habend superius circuitum lapideum, dupliciter perspicua”. 

Wieża pokryta była drewnem i blachą miedzianą, a w jej wnętrzu wisiały cztery dzwony. 

Zegar na wieży wybijał godziny i kwadranse.

18

  

W roku 1693 wizytator J. L. Huber stwierdził, że kościół wymaga naprawy okien 

oraz wymiany pokrycia dachowego. W najbliższym czasie przewidziana była także 

naprawa stropu. W zakrystii znajdował się „altariolum” poświęcony Najświętszej Marii 

Pannie z Dzieciątkiem, ufundowany przez obywateli Wąsosza. We wnętrzu kościoła 

nadal stały trzy ołtarze.

19

 W roku 1705, kiedy plebanem był Jan Franciszek Dundi, 

pochodzący z Węgier, prowadzony był remont kościoła: „Reparationes quoad Chorum, 

nagim et appendices fiunt sumptibus Ecclae...”. Trzy lata wcześniej wymieniono 

pokrycie dachu: „tectum tegulis ante 3. annos renovatum”. We wnętrzu nadal wymienia 

się trzy ołtarze. Istnieją także krypty rodzinne: „Coemiterium penes Ecclesiam indique 

Muro cinctum et clausum est quomeri Catholicos sepelluntur ex cepitis Nobilibus qui 

proprias oryptas Ecclae contiguas habend. Acatholici vero sepeliuntur extra urben In 

altero coemiterio”.

20

  

Z opisu wizytatora w 1716 roku wynika, że kościół czerniński jest po częściowym 

remoncie. Do wnętrza prowadzi tylko jedno wejście, a nie jak poprzednio trzy: 

„Introitum habet unicum. Turrim cintiguam lapideam superius ligneam, In qua parte 

cum ob antiquitatem ruinosa effecta sit. Dominia pro Repariatione eiusidem contulerunt 

et de mediis competentibus deliberarunt…,”. Przewidziana jest zmiana zwieńczenia 

wieży. Z dalszej części tekstu wynika, że materiały będą w najbliższym czasie 

dostarczone. Mówi się także o wymianie pokrycia dachu: „Tectum quoque ex parte 

                                                

18

 tamże, s. 477 -479.  

19

 Relatio Archidiaconalis Visitationis per Ducatus Glogoviensem et Saganessen , AAW, sygn. II b. 88 a,  481

v 

-484. 

20

Acta Visitationis Archypresbiteriatus Guhraviensis , AAW, sygn, II, b, 149, s, 235

v

-239.  
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defeectuosum reparabitur”. Obok muru cmentarnego stał dom kościelnego: „[...] 

Caemiterium spaciosum et bono Muro cinctum duabus portis perwium hic muroadjacet 

etami domu campanatoris”. W pobliżu cmentarza była także szkoła z mieszkaniem 

nauczyciela. Organista i „cantor” mieszkali prawdopodobnie oddzielnie. We wnętrzu 

kościoła wizytator nie odnotował żadnych zmian poza nowym konfesjonałem: „[...] 

confesionale novum ex parte Altaris majoris locatum, chorus est In inferiori parte per 

Ecclesiam transversus et In hoc organum majus”.

21

  

W 1722 roku wizytator wymienia tylko jeden ołtarz poświęcony Najświętszej Marii 

Pannie, wokół którego znajdują się dawne epitafia. Twierdzi także, że kościół wymaga 

naprawy, szczególnie pokrycia dachu: „Indiget In et extra reparatione, maxime In recto”. 

Plebanem był nadal Jan Franciszek Dundi.

22

 Zmiany hełmu barokowego na wieży 

kościelnej dokonano w 1771 roku, ponieważ groziła zawaleniem (Kutscha).

23

  

 

         

 

Organy wykonane w 1824 r. w Górze w zakładzie braci Walter    

Fot. Adrian Grochowiak 

 

W 1812 roku wizytator stwierdza, że kościół jest w zupełnie dobrym stanie („sich 

In ziemlich Gutem Baustande befindet”), ale trwa bieżąca naprawa, która musi 

uwzględnić sklepienie zakrystii: „das Gewolbe des Sacristey ist sehr schadhaft und 

beweist gestutz werben muben”.

24

 Dwa lata później, kiedy plebanem był Antoni Pohl, 

wizytator ponownie stwierdził zły stan sklepienia w zakrystii i potrzebę otynkowania 

wnętrza. Ogólny stan budowli określił jednak jako zupełnie dobry.

25

  

W latach 1911-1912, podczas remontu kościoła, odkryto na ścianie tęczowej,  

w kościele, malowidło („mittelalterliche”), późniejsze chronologicznie na sklepieniu 

prezbiterium i na parapecie empory muzycznej. Przyznano pieniądze na konserwację 

polichromii.

26

 Remont kościoła na przełomie 1933 i 1934 roku obejmował likwidację 

„rysy” na wschodniej ścianie prezbiterium, otynkowanie opaskowego fryzu na 

elewacjach, otynkowanie ościeży okiennych oraz częściową wymianę pokrycia 

                                                

21

Visitatio Archidiaconatus Glogowiae Majoris , AAW, sygn.II.88b., s. 348

v

-351.  

22

Visitatio Archipresbyteratus Guraviensis, AAW, sygn. II b. 164, s. 35 -37. 

23

Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafii Rzymsko -Katolickiej p. w. św. Wawrzyńca diakona  i męczennika w Czerninie, 

prowadzona od 1945r. , ksiądz B. Wachholtz, Krótka historia kościoła  w Czerninie.  

24

Acta Visitationis Archipresbyteratus Guhraviensis ab A. 1781 et 1822 , AAW, sygn. II b. 201, b. pag.  

25

 tamże. 

26

 Bericht des Provinzial, Konservatores der Kunstdenkmaler... , Veroff. IX / 1911 -12/, s. 32/3.  
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dachowego. Usunięcie także „Stromleitungstrager” na rogu prezbiterium. Przewidziane 

były dalsze prace we wnętrzu przy organach i epitafiach.

27

  

W 1945 roku administrowanie parafią rzymsko-katolicką p.w. św. Wawrzyńca 

przyjął ks. Alojzy Schmidt. Za jego czasów rozpoczęto remont kościoła, kontynuowany 

od 1957 roku przez ks. Leona Dracena. W roku 1956 wybielono kościół, przerobiono 

chór, „usunięto kasetony, zaprowadzając żebrowanie i instalację”. W roku 1957 w 

kościele czernińskim „zerwano posadzkę a założono lastrykową, podniesiono 

prezbiterium, odnowiono zabytkowy ołtarz główny”. W roku 1960 przeprowadzono 

remont dachu.

28

 W lipcu 1967 roku, za czasów ks. Bernarda Wachholtza, który 

administrował parafią w okresie 1963-1969 r., powstało malowidło na ścianie tęczowej 

od strony nawy, przedstawiające „Wielką Koronację”.  

 

 

 

Wnętrze kościoła p.w. św. Wawrzyńca                                                                                                   Fot. Adrian Grochowiak 

 

Od 1990 do 2005 za czasów administracji ks. proboszcza Czesława Krochmala 

kościół parafialny przechodzi wiele remontów. I tak: 28 września 1991 r. została 

odrestaurowana kaplica cmentarna przy ulicy Rydzyńskiej. Obecnie służy uroczys-

tościom pogrzebowym. W dalszej kolejności przeprowadzono prace nad restauracją 

                                                

27

 G. Grundmann [w:] „ Schlesische Heimatpflege” Breslau 1935, s. 146.  

28

Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafii Rzymsko -Katolickiej p. w. św. Wawrzyńca diakona i męczennika w Czerninie, 

prowadzona od 1963 r. , ksiądz B. Wachholtz, Krótka historia kościoła w Czerninie: Schematyzm Archidiecezji Wrocławskiej , opr.  

J. Mandziuk, J. Pater, Wrocław 1979, s. 133.  
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świątyni: naprawa dachu i dachówek, łatów, murłatów i części krokwi, malowanie 

wnętrza świątyni Zainstalowano nowe nagłośnienie, wymieniono oświetlenie, 

oczyszczono z farb olejnych XV-wieczną chrzcielnicę, dokonano renowacji 3 figurek w 

zakrystii kościoła. 

Obecnie czeka nas kolejna inwestycja, a mianowicie remont wieży kościoła. Należy 

wymienić tynki i położyć nowe. Trzeba wymienić blachę na dachu wieży i założyć 

opierzenia przypór podtrzymujących wieżę. W dalszej kolejności należałoby położyć 

kostkę brukową dookoła kościoła. W dalszej perspektywie wymiana elewacji zewnętrznej 

kościoła. Są to przedsięwzięcia bardzo kosztowne. Liczymy na ofiarność ludzi, którzy 

dbają o Dom Boży, w którym się gromadzą.

29

 

 

 

 

Kościół p.w. św. Wawrzyńca  

 

Kościół pomocniczy – kaplica NMP Królowej Polski w Zaborowicach 

Do parafii św. Wawrzyńca w Czerninie od roku 1945 należy wieś Zaborowice. 

Zaraz po wojnie Zaborowice należały do Dolnego Śląska. Od kilku lat do Wielkopolski. 

We wsi jest kaplica p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Wieś jest oddalona  

5 kilometrów na zachód od Bojanowa, przy trasie od Góry, a następnie do Głogowa.  

                                                

29

Archiwum Parafialne w  Czerninie, Kronika Parafialna p. w. św. Wawrzyńca w Czerninie lata 1992 -2000.  
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Według karty inwentarzowej tzw. „zielonej”, która została założona dla tego 

zabytku przez prof. Mariana Kutnera w lipcu 1965 roku, jest to kaplica późnobarokowa, 

zbudowana w roku 1766 r. – data „1766” i inicjały „V.B” były na chorągiewce.  

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego podaje, że w 1842 roku wieś 

Saborowitz liczyła 39 domów, był folwark, szkoła ewangelicka i na 245 mieszkańców 

tylko 3 osoby było wyznania katolickiego. 

W roku 1830 były 42 domy, 1 folwark, 251 mieszkańców (w tym 3 katolików) nie 

ma informacji o istnieniu kaplicy. Być może istniała, ale jako „grobowa” nie została 

wymieniona jako budynek użyteczności publicznej.

30

  

Po zakończeniu II wojny światowej przybyli katolicy, którzy przystosowali kaplicę 

„grobową” do celów kultu religijnego. Zanim to się stało, wierni uczęszczali na 

nabożeństwa do kościoła w Giżynie. Pierwszy proboszcz parafii w Czerninie ks. Alojzy 

Schmidt po przygotowaniu tej kaplicy rozpoczął odprawianie Mszy świętych w niedziele 

i święta oraz w niektóre dni powszednie. 

W latach: 1962 i 1976 dobudowano zakrystię, zaś w latach 1999/2000 

rozbudowano kaplicę w kierunku wschodnim o jedno przęsło. Założono nowe 

oszalowanie wieży, nowe pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej – karpiówki w 

koronkę (identycznie jak było przed rokiem 1999). Zakrystia została tak zbudowana, aby 

harmonizowała z całością budynku. Wnętrze jest estetyczne, ładnie wykończone. 

Kaplica posiada teraz Najświętszy Sakrament, nowe nagłośnienie. Całkowicie została 

wymieniona instalacja elektryczna i odgromowa. W zakrystii jest miejsce dla umarłych, 

czekających na pogrzeb. W kaplicy znajdują się: tabernakulum, obraz Najświętszej Marii 

Panny Królowej Polski, obraz „Jezu ufam Tobie”, organy elektroniczne, konfesjonał, 

ołtarz, ambonka i ławki. 

Kaplica wraz z cmentarzem została na nowo ogrodzona, wybudowano silos na 

śmieci. Na terenie cmentarza stoi grota Matki Boskiej z Lourdes, zbudowana przez ks. 

Józefa Melera. 

Msze święte odbywają się w każdą niedzielę i święta nakazane o godz. 10

00

. W 

święta tzw. „zniesione” o godz. 17

00

. W dni powszednie z racji różnych okoliczności  

o godz. 17

00.

Wierni przychodzą również na nabożeństwa majowe, „Drogi Krzyżowej”  

i nabożeństwo różańcowe. Odpust w Zaborowicach wypada 3 maja w uroczystość 

Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

31

 

 

Plebania 

Obecny budynek plebanii powstał w latach 1909-1911, zbudowany jest on z cegły 

(czerwonej); dach plebanii jest przykryty dachówką ceramiczną. Budynek jest 

jednopiętrowy i znajdują się w nim: kancelaria parafialna, salka katechetyczna, sala dla 

młodzieży, kuchnia, pokoje proboszcza i gościnne itd. W 1972 roku miała miejsce 

pierwsza restauracja tego budynku, ale tylko częściowa. W latach 1989-1994 nastąpiła 

gruntowna odnowa tego obiektu; budynek został pomalowany wewnątrz i przysto-

sowany do zajęć katechetycznych i spotkań z młodzieżą. Wykonana została elewacja 
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 S. Jędraś, Miasto i Gmina Bojanowo ,  Leszno 2005, s. 300 -306. Ł. Gajda, Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Karta 

Ewidencyjna Zabytków Architektury  i Budownictwa , 1999  Leszno.  
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zewnętrzna oraz opierzenia parapetów okiennych, zbudowano jeszcze jedną łazienkę, 

dobudowano ganek od strony południowej. Remont został ukończony 31 maja 1994 r. 

przez firmę Zenona Bodnara z Góry Śląskiej.  

W związku z remontem plebanii zostały naprawione przylegające do niej budynki 

gospodarcze oraz uporządkowano całe podwórko. W trakcie remontu plebanii 

uzupełniono kaloryfery na piętrze, zainstalowano nowy piec centralnego ogrzewania, 

wymienione zostało całkowicie oświetlenie wnętrza plebanii, również kuchnia otrzymała 

nowe urządzenia. Ze względu bezpieczeństwa zostały założone kraty w oknach na 

parterze od strony parku. W tym czasie została wykonana brama metalowa pozwalająca 

na wjazd na teren kościelny od strony plebanii. 

W ramach tych wszystkich prac plebania została wyposażona w odpowiedni sprzęt 

i meble tak, aby mogła funkcjonować i spełniać swoje zadanie. Szczególną troską 

otoczona została kancelaria parafialna. Na plebanii w roku 2005 powstało małe studium 

komputerowe dla ministrantów i dzieci ze świetlicy. 

Przylegający do plebanii ogród wymagał wiele pracy, ponieważ usunięto z niego 

niepotrzebny gruz oraz zalegające krzewy. Dzisiaj ma wygląd estetyczny i służy do 

odpoczynku nie tylko dla księdza proboszcza.

32

  

 

 

 

Plebania w Czerninie 

                                                

32

Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna ,  t. 1-2. 



Kwartalnik Górowski 19/2007 

 

XII 

Salki katechetyczne 

Na plebanii znajdują się dwa pomieszczenia, które służyły celom katechetycznym. 

Powstały one w związku z usunięciem religii ze szkół w roku 1945. Jedno z tych 

pomieszczeń do dziś służy spotkaniom ministrantów i dzieci, a drugie młodzieży. W 

szczególny sposób te salki przydały się w roku 1961, gdy po raz drugi usunięto religię ze 

szkół. Początkowo służyły one jedynie jako miejsce nauczania Prawd Wiary i były słabo 

wyposażone. Zostały doposażone w sprzęt w roku 1989, gdy wykonano estetyczne 

stoliki i siedzenia dla dzieci. W salce były mapy Ziemi Świętej, rzutnik do przeźroczy, 

biurko, śpiewniki. W tym czasie gdy religia wróciła do szkół salka katechetyczna dla 

dzieci służy spotkaniom: ministrantów, scholi, Eucharystycznego Ruchu Młodych oraz 

innym. Salka jest odpowiednio wyposażona. Oprócz trzech komputerów posiada,  

30 śpiewników specjalnie wykonanych i ciągle uzupełnianych o nowe pieśni. W salce 

znajdują się gry dla dzieci, artykuły piśmiennicze, kredki, mazaki, farby, plastelina, 

służące dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej działającej przy parafii św. Wawrzyńca  

w Czerninie. Salka służy zajęciom plastycznym z w/w dziećmi.

33

 

 

Cmentarz parafialny w Czerninie 

Cmentarz parafialny w Czerninie znajduje się przy ulicy Polnej i przylega 

bezpośrednio do starego cmentarza niemieckiego poewangelickiego przy ulicy 

Rydzyńskiej. Cmentarz został założony w 1945 roku przez księdza Alojzego Schmidta 

pierwszego proboszcza po II wojnie światowej. Zaraz po wojnie kilka grobów 

zlokalizowano bezpośrednio w obrębie kościoła św. Wawrzyńca. Cmentarz został 

ogrodzony siatką metalową z betonowymi słupkami. W środku cmentarza stoi 

drewniany krzyż. Pogrzeby początkowo wyglądały w sposób następujący, odprawiano 

krótkie nabożeństwo w domu zmarłego, następnie prowadzono go do kościoła 

parafialnego, Msza święta i wyprowadzenie zwłok na cmentarz. Po ukończeniu remontu 

kaplicy cmentarnej 28 września 1991 roku wszystkie pogrzeby włącznie z Mszą świętą są 

odprawiane w kaplicy.

34

  

Dzięki staraniom ks. Czesława Krochmala Gmina Góra przekazała na rzecz Parafii 

św. Wawrzyńca teren po byłym cmentarzu ewangelickim, na którym znajduje się kaplica 

służąca celom pogrzebowym. W związku z tym do obecnego cmentarza katolickiego 

przynależy część cmentarza ewangelickiego z w/w kaplicą. Gmina przekazała tę działkę 

jako darowiznę, która została wpisana do księgi inwentaryzacyjnej KW nr 39253.

35

  

 

Cmentarz parafialny w Zaborowicach 

Należy sądzić, że cmentarz parafialny przy kaplicy p.w. Najświętszej Marii Panny 

Królowej Polski nie powstał później niż w roku 1766, w którym to roku powstała 

kaplica pierwotnie służąca do celów pogrzebowych dla mieszkańców Zaborowic i 

Parłowic.

36
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Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna ,  t. 1-2. 
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 tamże. 
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 Archiwum Parafialne w Czerninie, Akt notarialny Repetytorium „A” numer 188/2000, wypis.  
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W podziemiach tej kaplicy pochowano niektórych mieszkańców Zaborowic, w 

trakcie remontu kaplicy w latach 1999-2000 znaleziono ponad 30 trumien.

37

 Bliższych 

informacji na temat tego, kto jest pochowany w kaplicy brak. Można sądzić, że są to 

majętni mieszkańcy – właściciele mieszkający przed wojną w tzw. zamku, który istnieje 

do dziś i jest siedzibą Spółdzielni Mieszkaniowej 

Przed II wojną światową było na terenie cmentarza miejsce pochówkowe dla 

mieszkańców Zaborowic i Parłowic, z reguły ewangelików.  

W latach 70-tych XX wieku ówczesny ksiądz Stanisław Bohatkiewicz oraz 

wikariusz ksiądz Władysław Lasota przystosowali cmentarz do chowania zmarłych 

parafian.

38

 Teren cmentarza został uporządkowany, wywieziono gruz, wycięto krzaki 

oraz wytyczono miejsca na groby. Cmentarz został ogrodzony siatką drucianą. Na 

cmentarzu jest dostęp do wody. 

W roku 2000 cmentarz został na nowo ogrodzony siatką drucianą, wybudowano 

silos na śmieci. W tym samym roku z tyłu kaplicy do zakrystii dobudowano miejsce do 

przechowywania ciał zmarłych, czekających na pogrzeb. Ksiądz Czesław Krochmal wraz 

z wykonawcą Zenonem Bodnarem z Góry przystosowali to miejsce do tego, by przed 

pogrzebem zmarli nie musieli przebywać w domu. Pogrzeby wyglądają obecnie 

następująco: zmarłego umieszcza się w wyżej wymienionym pomieszczeniu, w dzień 

pogrzebu przenosi się zmarłego do kaplicy, w której celebrowana jest Msza św., a 

następnie odbywa się obrzęd odprowadzenia zmarłego do grobu.  

W dniu 2 listopada każdego roku w Dzień Zaduszny odprawiane jest nabożeństwo 

za wszystkich zmarłych, podobnie jak 1 listopada na cmentarzu w Czerninie.  

Teren cmentarza jest obsadzony licznymi krzewami i kwiatami. W centralnym 

miejscu znajduje się krzyż. Cmentarz jest zadbany i estetyczny. Miejscowi mieszkańcy 

dbają o to, a szczególnie pan Józef Kogut, który sprawuje opiekę nad kaplicą  

i cmentarzem jako wolontariusz – kościelny.

39

  

 

Lidia Kaczor 
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 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna  lata 1999 -2000.  
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 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna , t. 1.  

39

Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna , t. 3. Archiwum Parafialne w Czerninie, Protokół wizytacji kanonicznej 
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NIEPOSPOLITE POSTACIE ZIEMI GÓROWSKIEJ  

CZ. I 

 

FRIEDRICH BERNHARD W ERNER 

W 1998 r., nakładem Towarzystwa Ziemi Głogowskiej (ale drukowana w Górze) 

ukazała się, licząca 60 stron, książeczka poświęcona „śląskiemu rysownikowi 

europejskich widoków”. Był nim F.B. Werner, urodzony 28 stycznia 1690 r. we wsi 

Topola, należącej do opactwa cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego. 

Oto krótki zarys biograficzny

40

 słynnego później rysownika: 

− Pochodził z rodziny zajmującej się chałupnictwem „nie zanadto majętnej, ale 

prawej”.

41

 Przodkowie przybyli najprawdopodobniej z Czech. 

− Uczęszczał do gimnazjum jezuickiego w Nysie. 

− Był paziem polowym przy poruczniku von Bettendorffie, w królewsko-pruskim 

11 regimencie piechoty Holsteina – Becka. W tejże jednostce otrzymał także szlify 

podchorążego. 

− Od 1662 r. pracował dla hrabiego Sporcka jako dyrektor maszynerii teatralnej. 

− 

W 1717 r. uzyskał obywatelstwo Ołomuńca. 

− W 1718 r. w Bardzie  ożenił się z Marią Eleonorą Krichpitter z Ząbkowic. 

− W połowie lat 20. XVIII w. objął stanowisko kancelisty u biskupa wrocławskiego 

Franza Ludwiga. 

− Był właścicielem majątku  Istebka koło Ząbkowic. 

− Od 1741 r., po zajęciu Śląska przez Prusy, Werner  zostaje zatrudniony w 

departamencie budownictwa we Wrocławiu. 

− Werner w ciągu swego długiego życia był i posłańcem, i adiutantem, kawalerzystą, 

inżynierem - fortyfikatorem, inżynierem - mechanikiem, projektantem scenografii, 

werbownikiem, tłumaczem w wojsku i librett operowych w Wiedniu, kancelistą, ale też 

bawidamkiem, kochankiem, pojedynkowym mordercą, zabijaką, wagabundą, kuglarzem, konowałem, 

lekarzem – hosztaplerem, gospodarzem, świniopasem, miłośnikiem wina, piwa i fajki, domorosłym 

kaznodzieją, ale też gorliwym bywalcem bibliotek, archiwów, gimnazjów i kolegiów, klasztorów, 

gabinetów natury i osobliwości, dziejopisem, w końcu scenografem czyli rysownikiem planów i widoków 

oraz reduktorem czyli kopistą map. Krótko mówiąc był obywatelem Europy – tak o śląskim 

rysowniku pisał  Ryszard Lam.

42

 

− Bardzo dużo podróżował. Przygoda ta rozpoczęła się jeszcze w okresie gdy służył 

w wojsku. Nieodzownym elementem wyposażenia jego bagażu był zawsze szkicownik  

i ołówek. Początkowo rysował dla przyjemności, potem na zlecenie m.in. rządu, 

konkretnych wydawców, osób prywatnych. Miesięcznie przemierzał ok. 500 km, 

przeważnie drogami wodnymi. Wędrował zwykle sam. W wyborze miejsca noclegu  nie był, zwłaszcza 

w pierwszych latach, zbyt wybredny; bywało że nie mogąc znaleźć gospody, nocował pod gołym niebem.

43
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 Oryginał autobiografii Wernera zag inął. 
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 A. Marsch, Friedrich Bernhard Werner (1690 - 1776) , Góra 1998, s. 7.  
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 Fryderyk Bernard Werner, w.: www.olesnica.nienaltowski.net.  
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 A. Marsch, op. cit. s. 11.  
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Zwiedził praktycznie całą Europę. Dla wydawców z Augsburga przemierzył tereny 

Włoch, Austrii, Niderlandów, Flandrii, Węgier, Czech, Moraw, Prus i Polski. Zahaczył 

także o Ziemię Górowską. 

 

 

 

Friedrich Bernhard Werner  

1690-1776  

 

W roku 1736 baron von Roth, właściciel Ryczenia, zwrócił się do Wernera z prośbą 

o wykonanie dla niego planu widokowego

44

 jego posiadłości Ryczeń. I jak wykazała 

analiza rysunków Wernera, był to pierwszy  w ogóle plan widokowy w jego wykonaniu. 

Werner pozostawił po sobie imponującą ilość  dzieł: 1400 rysunków wykonanych 

piórem z ponad 740 miejscowości na Śląsku. Są to widoki profilowe i plany widokowe 

miast, widoki kościołów (ponad 714), siedziby zakonne, rezydencje wiejskie, pałace, 

zamki. Część można oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Ponadto 

Werner wykonał ok. 1500 widoków z ponad 700 miejscowości znajdujących się poza 

Śląskiem. Mowa tutaj oczywiście o tych zachowanych. W rzeczywistości było ich 

kilkanaście tysięcy. 

Najważniejszym, dla poznania historii i kultury Śląska, dziełem Wernera jest jego 

pięciotomowa, ilustrowana, topografia księstwa śląskiego „Topographia seu Compen-

dium Silesiae” wraz z uzupełniającym ją tomem poświęconym księstwu kłodzkiemu. 

Dzieło to Werner przepisał trzy razy. Do dnia dzisiejszego zachowały się tomy: 1 i 2  

z redakcji pierwszej tzw. egzemplarz książański

45

 oraz tom 1,3 i 4 z redakcji drugiej tzw. 

prudnickiej

46

 a także tom 2 z redakcji trzeciej

47

. Z redakcji czwartej zachowały się tomy:  

1, 2 i 5.

48

 

Z terenu dzisiejszego powiatu górowskiego pochodzi 12 rysunków. Są to widoki: 

Chróściny, Czerniny Dolnej, Góry, Jemielna, Lubowa, Ryczenia, Sicin, Starej Góry, 

Strupiny (cz. Radosławia). Sułowa Wielkiego, Wąsosza i Witoszyc. Ponadto widok 

Giżyna k/Bojanowa. 

                                                

44

 Plan widokowy (Planansicht) – widok z lotu ptaka. Aby taki rysunek wykonać Werner musia ł wspiąć się na najwyższy 

punkt widokowy w okolicy. Najczęściej były to kościelne wieże usytuowane w narożnikach miast lub poza jego murami. 

Rysunek wykonywał ołówkiem, a wykańczał w pracowni.  
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 Znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.  

46

 Przechowywane w  Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlinie.  

47

 W posiadaniu Archiwum Państwowego we Wrocławiu.  
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 Jest to egzemplarz pruskiej Kamery Wojny i Dominiów w posiadaniu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.  
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Te nieliczne rysunki dotyczące naszych terenów są bezcenne w swojej wymowie. 

Obrazują bowiem rzeczywistość wieku XVIII i są jedynymi zachowanymi z tamtego 

okresu widokami tych miejscowości. 

 

 

 

Widok Góry z 1741 roku.  

 

KUNO FISCHER 

Kuno Fischer urodził się 23 lipca 1824 r. we wsi Sądowel (niem. Sandewalde), 

maleńkiej wiosce leżącej przy trasie Góra – Wąsosz. Był synem  Carla Theodora 

Fischera, ur. w 1787 r., pełniącego obowiązki pastora w Sądowlu w okresie od 1818 do 

1832 r. W 1832 r. C. T. Fischer został powołany na stanowisko superintendenta  

w Wińsku i tam wyjeżdża z rodziną.

49

 Kuno pierwsze 8 lat swego życia spędził więc  

w Sądowlu, nad leniwie płynącą Baryczą, wychowany przy kościele ewangelickim.  Czy 

miało to wpływ na jego późniejsze życie i wybory? Nie wiadomo. Faktem jest jednak, że 

dzieciństwo Kuna to Ziemia Górowska. Potem życie dorosłego już chłopca potoczyło 

się w wymiarze światowym. Rozpoczął naukę na Uniwersytecie w Jenie. Na tymże 

uniwersytecie uzyskał także profesurę. Był również profesorem na uczelni w 

Heidelbergu.  K. Fischer jest znanym na całym świecie twórcą nowego kierunku 

filozoficznego tzw. neokantyzmu. Był to kierunek filozoficzny powstały w drugiej 

połowie XIX w., nawiązujący do podstawowych założeń filozofii I. Kanta. K. Fischer 

utożsamiany jest z tzw. szkołą badeńską, zwaną też szkołą heidelberską lub fryburską. 

Naukowcy związani z tą szkołą zajmowali się głównie teorią poznania, aksjologią oraz 

teorią i metodologią nauk humanistycznych. Tak o K. Fischerze mówił R. Ingarden  

w trakcie wykładów w 1967 r.: Najwybitniejszym historykiem początku tego okresu w drugiej 

połowie wieku XIX był Kuno Fischer.  Napisał on wiele bardzo interesujących tomów. Był heglistą, 

posiadał więc wyczucie historii, a zajmował się przede wszystkim filozofią nowożytną.

50
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 F. Heinze, Heimatbusch des Kreises Guhrau , Seinfeld 1973 , s. 376.  
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 Fragment wykładu R. Ingardena , www.filozofiauw.wikidot.com   
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Kuno Fischer
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W uznaniu jego zasług, mieszkańcy Heidelbergu jedną z ulic nazwali właśnie 

imieniem Kuno Fischera. Wińsk nie pozostał dłużny i nadał Kuno Fischerowi tytuł 

honorowego obywatela miasta. W Sądowlu natomiast przed II wojną światową miała 

znajdować się tablica upamiętniająca miejsce urodzenia filozofa. Niestety ślad po niej 

zaginął.  

Kuno Fischer zmarł  5 lipca 1907 r. w Heidelbergu - przeżył lat 83. 

 

Najważniejsze prace Kuno Fischera 

− System der Logik und Metaphysik (1852);  

− Die beiden Kantischen Schulen in Jena (Stuttgart 1862);  

− 

Geschichte der neuren Philosophie. 3. u. 4. Bd. Immanuel Kant und seine Lehre. 3. Aufl. 

Verlagsbuchhandlung Fr. Bassermann (München 1882);  

− 

Hegels Leben und Werke. (Heidelberg, 1911). 

 

Elżbieta Maćkowska 
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W SIERPNIU 1854 r.: 

STRASZNA POWÓDŹ BARYCZY I ODRY 

wg BIEŻĄCYCH ZAPISKÓW I URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ  

PRZEDSTAWIONE PRZEZ NAUCZYCIELA O. FREUN DA  

Z SUŁKOWA W „GUHRAUER GRENZBOT EN“ W 1931 R. 

 

Kilka wieków trwa już walka, jaką mieszkańcy doliny Baryczy i Odry muszą toczyć 

z katastrofalnymi skutkami powodzi. Aż nazbyt często musieli przyznać rację słowom 

poety, że „żywioły nienawidzą wytworów ludzkiej ręki”. Nie chce się w to wierzyć, skoro 

w niedzielne dni czasami suchą nogą przechodzono przez Barycz, a woda na Odrze 

ociężale płynęła pomiędzy dwoma oddalonymi od siebie o kilka kilometrów wałami 

przeciwpowodziowymi.  

A jednak to od tych dwóch rzek zaczęła się największa katastrofa, która dotknęła 

kiedykolwiek nasz powiat. Poza pamiętnym fatalnym październikiem wojennym roku 

1759r.  

Nieszczęście zaczęło się na początku lipca. W nocy z 30 czerwca na 1 lipca przez 

naszą okolicę przeszła straszna ulewa spowodowana opadami z oberwania się chmury.  

Z 8 na 9 i z 12 na 13 lipca przeszły ponownie ciężkie opady. Skutkiem tego było 

oczywiście to, że Odra, Barycz, Orla i oba rowy graniczne znacznie wezbrały. 

Nieuregulowane i niedostatecznie zabezpieczone brzegi nie wytrzymały naporu mas 

wody. Większa część okolic nabrzeżnych została zalana, siano zostało uniesione prądem 

rzeki, a na polach powódź wyrządziła wielkie szkody. Jak zawsze tak i teraz Barycz dała 

się we znaki szybko podnoszącą się wielką wodą. 

Dopiero druga połowa lipca przyniosła polepszenie pogody; ze zdwojonym 

zapałem zabrano się za żniwa. Wtedy 1 sierpnia pojawiła się ponownie ciężka klęska – 

nastało straszne gradobicie, jakiego do tej pory jeszcze nikt nie widział. Nawet ta okolica, 

która nie musiała bać się powodzi, ucierpiała teraz poważnie, ponieważ żniwa dopiero 

rozpoczęto. Od 7 do 12 sierpnia przeszły kolejne nadzwyczaj gwałtowne opady. Ludzie 

byli zupełnie załamani. Okolicom nadrzecznym groziła znowu powódź, a żniwa wcale 

nie posuwały się naprzód.  

A mimo tego najgorsze miało dopiero nadejść. 18, 19 i 20 sierpnia nadeszły kolejne 

opady, które dalece przewyższały opady z dni i tygodni wcześniejszych. Skutki były 

straszne. Poziom wody podnosił się z nieznaną do tej pory prędkością. Każde bajoro 

stawało się wielkim jeziorem, a każdy mały rów na łące rwącą rzeką. Wały nie były  
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w stanie wytrzymać naporu rwącej wody i pękały w wielu miejscach. Mosty i śluzy w 

mgnieniu oka były zrywane.  

21 sierpnia następujące miejscowości nad Baryczą były zatopione: Bartków, Ługi, 

Unisławice, Zubrza, Wąsosz, Bełcz Mały, Lechitów, Sądowel, Wierzowice Wielkie, 

Wierzowice Małe, duże części Ryczenia, Osetno Małe, Kietlów, Waldvorwerk 

[miejscowość nie zidentyfikowana], Zakrzów, Lipowiec Szaszorowice, Klimontów, 

Rechlau [miejscowość nie zidentyfikowana], Bartodzieje, Świerczów. 

Woda podnosiła się wciąż, wdzierała do domostw, zalewała domy i obory. Ludzie  

i zwierzęta musieli uciekać na łeb na szyję. Często było to jednak niemożliwe. Całe 

dorzecze Baryczy od Żmigrodu do Wyszanowa było jednym wielkim jeziorem. Aż tak 

daleko sięgała Barycz i tak wysoki był poziom jego wody, że w wielu miejscach można 

było wioski opuszczać tylko w łódkach a i te nie zawsze były w stanie stawić czoła 

rwącym wodom rzeki.  

Wstrząsający obraz tragedii przedstawia urzędowy raport starostwa wioski 

Wierzowice Małe: wg niniejszych zawiadomień położona w pobliżu Wierzowic Wielkich 

wioska Wierzowice Małe jest w nędznej sytuacji. Trzeba było tam opróżnić wszystkie 

mieszkania i obory. Ludzie i zwierzęta, tonąc po szyję w wodzie, uciekali na wysoko 

położone miejsca pod gołym niebem albo w kierunku lasu i biwakują tam jeszcze z 

całym bydłem państwowym (włącznie ze stadami owiec) i gminnym. Większa część 

mieszkańców wsi i służby jest stłoczona w zamku u właściciela ziemskiego Mandela, 

który dzięki czynnej pomocy i poświęceniu tak bardzo się zasłużył w czasie 

nieszczęśliwej katastrofy na Odrze na Boże Narodzenie roku 1849 r. Mężczyzna ten jest 

sam bardzo nieszczęśliwy. Jego krowy stoją jeszcze w oborach we wodzie. Bydło 

karmiliśmy snopkami, ponieważ nie było ani słomy ani siana.  

Piece piekarskie zawaliły się. Kominy i budynki mieszkalne wciąż się zawalają,  

a młyny są zatopione. Po wykopkach oraz pierwszym i drugim zbiorze siana nic nie 

zostało uratowane. Mnóstwo zboża (szczególnie owies) i drewno porwał prąd rzeki.  

A po całkowitym opadnięciu wody, której już wkrótce nie będzie widać, wszystkie 

korytarze, a także koniczyna, zioła, buraki, itd. będą zabłocone, zasypane pisakiem, 

zburzone, rozerwane albo rozmyte. 

Mieszkańcy wsi Wierzowice Małe są odcięci dookoła na skutek powodzi. Ludzie, 

nie mieszczący się już w zamku, budują sobie (w czasie jak nie pada deszcz) słomiane 

chaty w lesie. Ludziom i bydłu brakuje tam wielu rzeczy, głównie mąki, chleba, 

ziemniaków i soli. Wczoraj przez Ryczeń, dzięki spieszącym z pomocą wbrew wszystkim 

niebezpieczeństwom mieszkańcom tej miejscowości, dostarczono nam wielką przesyłkę 

chleba pochodzącego z Góry. 

Z Wąsosza pochodzi następujący raport: W Wąsoszu, który również bardzo 

ucierpiał, jeździ się od kilku dni na łódkach po rynku. Mniejsze mosty zostały zerwane, 

jednak większe trzymają się z trudem.  

Mały płomyk nadziei zapłonął, ponieważ 25 sierpnia woda zaczęła opadać o mniej 

więcej 1 ½ stopy i sądzono, że niebezpieczeństwo jest już zażegnane. Sytuacja nagle 

jednak pogorszyła się. Na Odrze dopiero teraz fala powodziowa osiągnęła szczyt  

i wyrządziła straszne nieszczęście. Wały przeciwpowodziowe popękały i wody Odry 

katastrofalnie rozlały się na obszar tak zniszczony przez Barycz. Pierwsze pęknięcia 
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wałów miały miejsce powyżej i poniżej miejscowości Lubów, a krótko po sobie pękły też 

wały koło Uszczonowa dwa razy i raz koło Luboszyc. Bardzo niedobrze kształtowała się 

sytuacja w okolicach między Bartodziejami i Wyszanowem. Tam wody Odry i Baryczy 

połączyły się tak, że nie było już ani skrawka suchego terenu, a cała okolica utworzyła 

jedno wielkie jezioro. Biedni uciekinierzy z pierwszej powodzi Baryczy musieli teraz  

w większości opuścić swoje schronienia i znowu uciekać.  

W międzyczasie strasznie szalały rozwścieczone fale. W Bartodziejach zawaliło się 

pięć domów, a w Uszczonowie dwa domy zniknęły całkowicie bez śladu. Okropnie 

zadziałało pęknięcie wału koło Luboszyc. Rwący prąd uderzył w dziedziniec kościelny. 

Groby zostały rozprute, trumny wyrzucone na powierzchnie i porwane z prądem rzeki,  

a krzyże i pomniki zostały poprzewracane i również poniosły je wody Odry.  

27 większych i 41 mniejszych pęknięć wałów przeciwpowodziowych miało miejsce 

na Baryczy i Odrze, 36 wiosek i miasto Wąsosz ucierpiały najbardziej. Bieda i nędza były 

nieodłącznymi towarzyszami tych dni.  

Wtedy należało niezwłocznie udzielić pomocy. Dlatego starosta, zaraz po 

opublikowaniu pierwszego raportu z terenów powodziowych, zwrócił się do wszystkich 

mieszkańców powiatu z apelem, aby ofiarować poszkodowanym artykuły spożywcze  

i pieniądze. Gminy sąsiednie od razu przystąpiły do udzielania pomocy, ale to było  

o wiele za mało. Po części, nawet ci, którzy chcieli pomóc, potrzebowali wkrótce 

pomocy.  

Na łamach gazety „Guhrauer Kreisblatt” z 10.10.1854 r. gmina Luboszyce dziękuje 

za wszystkie dary złożone do 16 września, np.:  

− 

za 11 chlebów, 8 garnców mąki żytniej i 1 korzec groszku od właścicielki majątku 

szlacheckiego pani von Unruh z Wronińca 

− za 8 chlebów z gminy Osetna Wielkiego 

− za 34 bochenki chleba od pana kapitana von Katzler z Nieszczyc 

− za 18 bochenków chleba z gminy Żuchlów Górny 

− za 10 funtów soli i 32 bochenki chleba z miasta Chobienia 

− za 20 funtów soli, 2 korce mąki żytniej i 7 chlebów z Góry od właściciela majątku 

szlacheckiego pana Nitschke z Uszczonowa 

− 

za 48 bochenków chleba, 7⅞ garnców kaszy jęczmiennej, 3 korce ziemniaków i 30 

funtów soli od Królewskiego Urzędu Starosty w Górze 

− 6 chlebów, 4 garnce mąki żytniej, 12 garnców groszku, ¼ garnca kaszy 

jęczmiennej i 4 garnce ziemniaków z gminy Stara Góra, itd.  

Ogółem gminie zaofiarowano 331 bochenków chleba, 8 korców i 12 garnców mąki, 

1 korzec i 12 garnców groszku, 1 korzec i 8 garnców kaszy jęczmiennej, 4 korce i  

4 garnce ziemniaków, 100 funtów soli, 150 funtów wołowiny i 1 garniec suszonych 

owoców. 

Poza tym gmina otrzymała jeszcze 11 ½ talara gotówką. Wstrząsające jest 

zakończenie podziękowań dla darczyńców: „Niech Bóg zapłaci Wam za udowodnioną 

dobroć i uchroni każdego przed klęskami, których my musieliśmy powtórnie 

doświadczyć.”  
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Tak samo ważnym było, aby przez chwilę pomyśleć o czymś innym i zapobie-

gawczo zebrać środki, które miały służyć odbudowie domostw i przygotowaniu kapitału 

zakładowego dla licznych właścicieli całkowicie pozbawionych wszelkich środków.  

W tym celu utworzono Komitet Pomocy wspierający poszkodowanych wskutek powodzi 

mieszkańców powiatu Góra. Do Komitetu należały najbardziej szanowane osobistości 

całego powiatu. Udało się im wskutek żywiołowej kampanii reklamowej zebrać do 6 

października kwotę 6139 talarów. Również rząd udzielił znacznego wsparcia 

finansowego.  

Niestety nasz powiat nie był jedynym dotkniętym przez powódź. Cały Śląsk był  

w podobnej sytuacji. Król Fryderyk Wilhelm I w sierpniu podróżował z ministrem spraw 

wewnętrznych i skarbu po terenach dotkniętych powodzią. 27 września dotarł on w swej 

podróży z Golgovitz [miejscowość nie zidentyfikowana] do Karowa i przepłynął 

zniszczony obszar przez Wągrodę, Żabin, Lipowiec, Luboszyce, a koło Ciechanowa 

odbył przeprawę promową przez Odrę. We Wrocławiu utworzono następnie Centralny 

Komitet Pomocy, który również przeprowadził znaczną zbiórkę środków.  

Po tym jak powódź ustąpiła i nie było już zagrożenia dla życia, można było 

zobaczyć jak wielkie szkody ona wyrządziła. Na ziemiopłody, których jeszcze nie 

zebrano, nikt już oczywiście nie liczył. Ale jak wyglądały te pola! Na wysokość stopy 

leżało błoto, a na nim piasek, popękane, rozmyte przez wezbrane rowy utworzyły się 

bajora i stawy w miejscach, gdzie kiedyś były łąki i pola. Cała okolica była nie do 

poznania. Wały przeciwpowodziowe były w tak podupadłym stanie, że nie byłyby  

w stanie zatrzymać choćby najmniejszej fali powodziowej. Wszystko to wiązało się z taką 

ilością pracy, że mieszkańcy nie byliby w stanie jej podołać. Dlatego specjalnie powołana 

Rada Powiatu postanowiła 29 września, udzielić pomocy poprzez powołanie specjalnych 

grup roboczych celem wywiezienia piachu z pól, zasypania powstałych dziur  

i przywrócenia do stanu używalności zniszczonych dróg. Również solidnie pracowano 

nad odbudową wałów. Rząd oddal w tym celu do dyspozycji grupy więźniów. 

Liczba tych, którzy przeżyli te straszne dni, jest już coraz mniejsza. Ale 

wspomnienie wciąż jeszcze jest żywe, a kto uważnie będzie wędrował po tej okolicy, 

wciąż jeszcze zauważy skutki owych tragicznych wydarzeń.  

Od tamtej pory nie przestano myśleć o podjęciu odpowiednich środków, które 

zapobiegłyby ponownej powodzi. A rok 1930 przyczynił się temu szczególnie, kiedy to 

zabrano się za regulacje prawego i lewego brzegu rzeki Barycz. 

 

Przedruk: Das furchtbare Hochwasser der Bartsch und Oder  

„Guhrauer Kreiszeitung“ 1987 nr 10 s. 15; nr 11 s. 14; nr 12 s. 13 

Tłumaczył Daniel Wojciechowski 
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Pod koniec XIX w. widokówka pokazywała różnego rodzaju aktualne wydarzenia, m. in. klęski żywiołowe. Tutaj 

reprodukujemy widokówkę przedstawiającą powódź w Lubowie (15-17 lipca 1903 r.). Należy ona do nielicznych widokówek 

prezentujących bieżące wydarzenia na terenie ówczesnego powiatu górowskiego. 

 

Wówczas ilustracja wypełniła w całości stronę korespondencyjną. Ilustracja zaczęła opanowywać stronę korespondencyjną, 

ostatecznie ją w całości wypełniając. Wtedy korespondencję zaczęto umieszczać w pustym, specjalnie zostawionym miejscu obok 

ilustracji, na marginesach lub na samej ilustracji. Tekst na stronie adresowej mógł doprowadzić do zniszczenia pocztówki przez 

pocztę. (M.Ż.) 
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POWÓDŹ W 1947 R. 

 

Anonimowy kronikarz zanotował: „Zima r. 1946/47 była bardzo ciężka. Od świąt 

Bożego Narodzenia do końca m-ca lutego temperatura często była tak niska, że termometr wskazywał 

40

o  

C poniżej zera. Opady śnieżne utrudniały komunikację kolejową, a pod wpływem mrozów 

zamarzała woda w przewodach wodociągowych, co powodowało pękanie rur i brak wody przez  

2 miesiące. 

Po tak obfitych opadach śnieżnych można się było spodziewać na wypadek odwilży wylewu rzek 

Baryczy i Odry. Dlatego też zorganizowano Powiatowy Komitet Przeciwpowodziowy z 

przewodniczącym ob. Starostą na czele. W gminach potworzono komitety gminne i gromadzkie 

przeciwpowodziowe, które miały kontrolować wały ochronne na rzece Odrze i Baryczy i przygotować 

sprzęt przeciwpowodziowy, oczyszczać drogi z zasp śnieżnych zabezpieczając ludność przed klęską 

powodzi. 

Mimo nakazu ewakuacyjnego ludność pozostała na miejscu pomagając usuwać zatory lodowe [...] 

13 marca 1947 r. nastąpiła spodziewana powódź w mieście Góra z powodu gwałtownych 

roztopów śnieżnych z początkiem marca. Woda zalała część ulic Armii Czerwonej [Dworcowa], 

Marchlewskiego [Podwale], Świerczewskiego [Starogórska] i Kajęcin”.

52

 

27 stycznia powołano do życia Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy. Na jego 

czele stanął wojewoda Stanisław Piaskowski. Zarządził on – w piśmie datowanym 28 

stycznia – zorganizowanie takich komitetów o zasięgu powiatowym i gminnym. Pracami 

powiatowych komitetów przeciwpowodziowych miał kierować starosta.

53

 

Najszybciej zareagował Powiatowy Komendant Straży Pożarnej R. Sadowski. W 

piśmie z 30 lub 31 stycznia 1947 r. (nieczytelny zapis) do komendantów rejonowych 

OSP poinformował, że „Wszystkie O.S.P. powinne [właściwie – powinny] stanąć w ostrym 

pogotowiu na wypadek powodzi, którą w r.b. może spowodować wylew rzeki Barczu [właściwie – 

Baryczy] i Odry. 

Komendanci rejonowi porozumieją się z Ob. Ob. Wójtami w sprawie obrony przeciwpowodziowej 

oraz zapotrzebują sprzęt ratowniczy jak duże bosaki do rozciągania lodu, który może spowodować 

tamy na rzece. Komendanci natychmiast wystawią posterunki obserwacyjno-alarmowe, które mają pełnić 

służbę przez całą dobę. Pełniący wartę w czasie wykonywania tego obowiązku, nie mogą oddalać się 

poza obszar, którego strzegą. Równocześnie powinni oni być zaopatrzeni w odpowiednie oznaki  

i przyrządy alarmowe przez gminę. Następnie muszą być w kontakcie z posterunkami M.O. jak  

i sołtysami. W okresie przeciwpowodziowym będą dyżurowały wszystkie placówki pocztowe w powiecie. 

W razie dużego niebezpieczeństwa powodzi na którymkolwiek bądź odcinku, powiadomić 

telefonicznie Pow. Komendanta Str. Poż. w Górze.” 

54

 

3 lutego 1947 r. na zaproszenie starosty Kazimierza Orczykowskiego spotkali się na 

„konferencji w sprawie akcji przeciwpowodziowej” kierownik Rejonowego Zarządu 

Drogowego w Górze, naczelnik Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego, 

przewodniczący prezydium Powiatowej Rady Narodowej, naczelnik powiatowy straży 

                                                

52

 Kronika m. Góry Śląskiej i ziemi górowskiej , t. 1, nlb. W numerach 8. i 9.opubliko waliśmy najstarszą część tej kroniki. 

Powyższy cytat pochodzi z części nie publikowanej.  
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pożarnej, przedstawiciel Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej, wójt gminy 

Wąsosz, wójt gminy Góra, burmistrz Góry, przedstawiciel KP PPR i przedstawiciel KP 

PPS. W zebraniu mimo zaproszenia nie uczestniczyli: przedstawiciele PUBP, Zarządu 

Powiatowego Związku Samopomocy Chłopskiej, SD i SL oraz naczelnik stacji kolejowej, 

wójt gminy Luboszyce i wójt gminy Psary. 

Naczelnik poczty poinformował, iż „W powiecie zarządzi pogotowie telefoniczne i rozmowy 

będą bezpłatne w każdej porze dnia i nocy. Zauważył przy tym, że niebezpieczeństwo wylewu w 

powiecie nie grozi. Mogą jednak mieć miejsce zatory lodowcowe i lód stanowić może poważne 

niebezpieczeństwo dla niskich i słabych mostów.” Kierownik Rejonowego Zarządu Drogowego 

„Podał do wiadomości, na rzece Barycz mosty są stałe i niskie, jak np.: most na rzece Orla obok 

Wąsosza, most na rzece Barycz w Bobielach [Pobielu] i Osednie [Osetnie] oraz w Ryczynie 

[Ryczeniu]. Przy słabych mostach jest stała ochrona. Nie mniej jednak mosty te otoczone zostaną 

specjalną troską na wypadek powodzi względnie zatorów lodowcowych.” W dyskusji zabierały głos 

inne osoby. Wójt gminy Góra stwierdził, że woda już zalewa nisko położone pola  

w Kajęcinie. A burmistrz Góry prosił o interwencję w nadleśnictwie, żeby oczyszczono 

kanały obok cmentarza, gdyż woda już zalewa niżej położone pola. 

Głównym celem tej „konferencji” było powołanie Powiatowego Komitetu 

Przeciwpowodziowego. W jego skład weszli: starosta – przewodniczący, kierownik 

Rejonowego Zarządu Dróg – zastępca, przewodniczący prezydium Powiatowej Rady 

Narodowej, Powiatowy Komisarz Ziemski, przedstawiciel nadleśnictwa, przedstawiciele 

partii politycznych (PPR, PPS, SL i SD), burmistrz i wójtowie z powiatu górowskiego. 

Postanowiono wydać odezwę do ludności w sprawie zagrożenia powodzią.

55

 

Rozprowadzono je w następujący sposób: w mieście Góra rozwieszono 20 sztuk,  

w gminie Góra – 60, gminie Czernina – 25, gminie Psary – 110, gminie Wąsosz – 110, 

gminie Rudna Wielka – 30, gminie Luboszyce (w oryginale Luborzyca) – 120 i gminie 

Siciny (w oryginale Życz) – 30.

56

 Ten rozdzielnik wskazuje, gdzie spodziewano się 

największego zagrożenia. 

W kolejnych dniach tworzono komitety przeciwpowodziowe w poszczególnych 

gminach. 3 lutego 1947 r. powstał w Psarach: Jan Kamiński – zastępca wójta, Walenty 

Machała – z posterunku MO, Franciszek Pełka – pracownik agencji pocztowej, 

Franciszek Krempicki – agronom gminny, Julian Olszewski – komendant Gromadzkiej 

Straży Pożarnej, Antoni Kunysz – komendant Gromadzkiej Straży Pożarnej, Józef 

Grzybulski – sołtys gromady Psary, Henryk Walaszczyk – sołtys gromady Smolne  

(w oryginale – Smogorzyn).

57

 4 lutego 1947 r. w Wąsoszu: Józefat Jabłoński – 

przewodniczący, Józef Grzęda – zastępca, Edward Omielski, Michał Maksemiuk, 

Władysław Kowalak – członkowie, sekcja techniczna – Władysław Jedrachowicz, 

Kazimierz Paluch, Jan Rydlak; sekcja społeczna – Józef Pieczyrak, Stanisław Witasiński, 

Stanisław Włodarski, Stanisław Grabowski, Jan Szuba, Władysław Kapica, Jan Kapała, 

Stefan Wiącek.

58

 8 lutego 1947 r. na posiedzeniu GRN w Luboszycach powołano 

gminny komitet przeciwpowodziowy: wójt Stanisław Romanowski – przewodniczący, 
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 APW: SP Góra Śląska 47 s. 11 -12. Protokolant nie zapisał nazwisk uczestniczących w zebraniu, jedynie po d protokołem 

widnieje nazwisko starosty – K. Orczykowski.  
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 APW: SP Góra Śląska 47 s. 7.  

57

 APW: SP 47 Góra Śląska s. 17.  
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naczelnik OSP Władysław Glądało – zastępca, komendant MO – Mieczysław 

Hajdukiewicz, kierownik szkoły – Piotr Milinkiewicz, kierownik agencji pocztowej – 

Aniela Bogus, prezes Związku Samopomoc Chłopska – Władysław Gierula, Michał 

Wierzbicki, Kazimierz Rodzewicz, Walenty Leciejewski, Jan Strzyżykowski, Józef Kloc, 

Adam Bielawski.

59

 W pozostałych gminach utworzono również komitety 

przeciwpowodziowe 

60

. 

Od 6 lutego na terenie Góry zatrudniono furmanki w ramach szarwarku  

i robotników Zarządu Miejskiego przy wywożeniu śniegu z miasta. Do 13 lutego 

włącznie codziennie było zatrudnionych 6 robotników, wykorzystywali oni 23 wozy 

konne. Stacja kanalizacji miejskiej została odpowiednio wyczyszczona i przygotowana do 

przyjęcia i wypompowania większej ilości wody z przewodów kanalizacyjnych w 

mieście.

61

 

13 lutego 1947 r. wójt gminy Psary Marceli Cichocki alarmował starostę, że we 

wsiach Dęby i Budki w gminie Krzelów w powiecie wołowskim wał przeciw-

powodziowy jest w kilku miejscach przestrzelony przez pociski artyleryjskie i nikt nie 

prowadzi żadnych prac zabezpieczających. Prosił o interwencję u starosty 

wołowskiego

62

, co starosta górowski uczynił.

63

 

14 lutego starosta wydał zarządzenie zobowiązujące wszystkich mieszkańców do 

wzięcia udziału w odśnieżaniu dróg, ale kilka osób oddanych do dyspozycji kolei nie 

zgłosiło się, mimo że praca była płatna. Wówczas starosta w piśmie do komendanta 

powiatowego MO nakazał zastosować przymus wobec osób uchylających się od tego 

obowiązku i doprowadzić do pracy.

64

 

Odśnieżanie kontynuowano w marcu. 10 marca 1947 r. burmistrz Michał Zamojski 

wydał zarządzenie, w którym nakazał „W związku z nadchodzącym okresem odwilży 

zarządzamy by wszyscy mieszkańcy na terenie miasta wzięli czynny udział w oczyszczaniu ścieków 

deszczowych, przez każdorazowe usunięcie lodu, przede wszystkim z kanałów deszczowych 

1) Kanały deszczowe winne być zawsze wolne od oblodzenia 

2) W czasie odwilży należy niezwłocznie usunąć śnieg z chodników 

3) W czasie gołoledzi należy chodniki posypać piaskiem, popiołem, trocinami i t.p.” 

65

 

15 lutego 1947 r. odbyło się drugie posiedzenie komitetu przeciwpowodziowego 

poświęcone sprawom ewakuacji ludności z wiosek zagrożonych powodzią i akcji 

odśnieżania dróg. Wyłoniła się kwestia postępowania z osobami nie stosującymi się do 

zarządzeń starosty. Zebrani uznali, że należy na nich wymusić – strasząc aresztem lub 

grzywną – podporządkowanie się poleceniom starosty, a przewodniczący PRN Leon 

Maciejewski wręcz stwierdził, że „opornych należy bezwzględnie karać”.

66
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 W gminie Siciny – APW: SP Góra Śląska 47 s. 24; w gminie Góra – APW: SP Góra Śląska 47 s. 32  
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24 lutego 1947 r. wójt Psar informował starostę, że „Wyznaczono stałe warty przy 

każdej gromadzie (na całym odcinku Odry), które mają meldować Gminnemu Komitetowi 

[Przeciwpowodziowemu] o stanie podnoszenia się wody i zauważonych krach lodowych. […] 

Gminny Komitet Przeciwpowodziowy w Luborzycy [Luboszycach] zauważa, że wylew rzeki 

Odry dla tut. gminy jest tym groźniejszy, że na odcinku poczynając od wsi Lipka [Lubów], a kończąc 

na wsi Białka Odrzańska [Bełcz Wielki], rzeka Odra posiada duży zakręt, porośnięty po obu 

stronach zaroślami względnie lasem, który będzie wstrzymywał posuwanie się kry lodowej.” Uważał, 

że jest konieczne rozbijanie kry przez artylerię.

67

 

Na polecenie starosty do 6 marca najbardziej zagrożone gminy (Wąsosz, Psary, 

Siciny i Luboszyce) miały przedstawić plany ewakuacji. Pismo w tej sprawie zawierało 

groźbę: „Niezastosowanie się do powyższego zarządzenia będę uważał za sabotaż.” 

68

 

6 marca starosta zatwierdził plany ewakuacji. W gminie Wąsosz mieszkańcy Płosek, 

Kamienia Górowskiego i Lubiela mieli się przenieść do Wrzący Śląskiej, Unisławic  

i Bartkowa – do Wrzący Wielkiej, Chocieborowic – do Drozdowic Wielkich, Bełcza 

Małego – do Górki Wąsoskiej 

69

; w gminie Psary: ze Smolnego – do Piskorza,  

z Wierzowic Małych – do „Bronowic” (być może to dzisiejsze Bieniowice?), z Śleszowa  

i Zdziesławic – do Psar 

70

; w gminie Rudna Wielka: z Wierzowic Wielkich do Ślubowa i  

z Sądowla do „Strzelna” (być może chodzi o Wieruszowice, wówczas nazywane 

„Strzelnica”) 

71

; w gminie Siciny: z Niechlowa i Bartodziejów – do Łękanowa,  

z Żuchlowa – do Sicin, z Masełkowic – do Naratowa, z Głobic – do Bogucina,  

z Wągrody – do Brzeżan, z Karowa – do Ułanki 

72

; w gminie Luboszyce: z Lubowa – do 

Starej Góry, z Ciechanowa i Chorągwic do „Nowej Wsi” (miejscowość nie 

zidentyfikowana, może Rogów Górowski?), z Irządz i Kietlowa – do Osetna Wielkiego, 

z Uszczonowa i Bełcza Wielkiego – do Wronińca, z Luboszyc – do Starej Góry  

i Grabowna, z Żabina – do Goli Górowskiej.

73

 

Od godziny 11.00, 7 marca 1947 r. obowiązywał na terenie powiatu górowskiego 

alarm przeciwpowodziowy.

74

 Raptowne podwyższenie temperatury wymusiło na 

staroście podjęcie decyzji o rozpoczęciu 14 marca ewakuacji ludności z zagrożonych 

miejscowości z gmin Luboszyce, Rudna Wielka, Wąsosz i Psary.

75

 Okazało się, że 

„Zarządzona ewakuacja ludności zagrożonej powodzią nie została przeprowadzona, gdyż ludność 

ustosunkowała się wrogo, tłumacząc, że przeszła już większe nieszczęścia. Wysłane środki 

transportowe wróciły puste z powrotem.” 

76
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Woda zerwała na Baryczy drewniany most i zniszczyła drogę powiatową Niechlów 

– Karów.

77

 Zalała również uprawy rolne. Powódź objęła miejscowości w gminie Wąsosz: 

Bartków, Bełcz Mały, Chocieborowice, Czaple, Kamień Górowski, Kobylniki, Lubiel, 

Ługi, Ostrawa, Płoski, Unisławice, Wąsosz, w gminie Siciny: Niechlów, Żuchlów,  

w gminie Luboszyce: Bartodzieje, Bełcz Wielki, Chorągwice, Ciechanów, Głobice, 

Irządze, Karów, „Kasztelanów” (miejscowość nie zidentyfikowana), Kietlów, Luboszyce, 

Luboszyce Małe, Lubów, Masełkowice, Osetno Małe, Uszczonów, Wągroda, Żabin,  

w gminie Psary: Przemyślany, Smolne, Śleszów, Wierzowice Małe, Zdziesławice,  

w gminie Rudna Wielka: Sądowel, Wierzowice Wielkie. 

78

 

Starosta w piśmie z 19 kwietnia 1947 r. przedstawił akcję przeciwpowodziową: 

„Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Wrocławskiego z dnia 29 stycznia 1947 r. […] na terenie 

pow. Górowskiego zorganizowano Powiatowy Komitet Przeciwpowodziowy, następnie w gminach 

Gminne Komitety Przeciwpowodziowe. Najważniejszą sprawą było to, by uniknąć zatorów lodowych, 

które mogą powstać, gdy lód ruszy i na rzece Barycz będzie tworzył zatory, powodem czego woda 

wystąpi z koryta i zaleje przyległe obszary. Aby uniknąć zatorów, wskazanym było uprzedzić zupełną 

odwilż i za pomocą materiałów wybuchowych rozdrobnić lód na rzecze. Ponieważ Komitet Pow. nie 

rozporządzał podobnymi środkami, więc zwracano się kilkakrotnie do Kom. Wojew. o pomoc 

techniczną, lecz bezskutecznie. Ludność musiała własnymi sposobami rozbijać lód, by uniknąć zalewu. 

Wielką pomoc okazała tu Straż Pożarna i M.O. Najbardziej zagrożoną była gmina Luborzyca 

[Luboszyce], gdyż Odra począwszy od wsi Lipka [Lubów], aż po Białkę Odrzańską [Bełcz 

Wielki] tworzy duży zakręt, porośnięty lasem i zaroślami, które powstrzymywały posuwanie się kry 

lodowej. Również groźny był wylew rzeki Barycz we wsi Łęczów [Bartodzieje] w/w gminy, gdzie po 

obu stronach jest przerwany wał ochronny. W dniu 14 III 1947 r. woda zaczęła z gwałtowną 

szybkością przybierać. W czasie tym były ustalone stałe posterunki przy wałach zarówno na Odrze jak 

i Baryczu [Baryczy], oraz łączność telefoniczna z zagrożonymi miejscowościami. W dniach 15 i 16 III 

b.r. niebezpieczeństwo stawało się coraz groźniejsze. Sytuacja wymagała wysiedlenia ludności  

z niektórych wiosek. Lecz ludność kategorycznie sprzeciwiła się ewakuacji i przesłane podwody odesłała 

z powrotem, tłumacząc się tym, że przeszła już większe nieszczęścia. Woda zaczęła opadać. Długi 

czas tylko były zalane pola i łąki. Niebezpieczeństwo powodzi przestało być groźne. Poza zerwanym 

mostem na rzece Barycz i zniszczeniem dróg kołowych w miejscach zalanych wodą większych strat nie 

było.” 

79

 

 

Mirosław Żłobiński 
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OBRAZKI Z POWODZI W 1997 R. 

 

N

APÓR 

O

DRY

 

„Piątka” 

80

 i wrocławskie radio zaprzestały normalnej emisji i bez przerwy nadawały 

wiadomości niczym z frontu. Nieustannie apelowano o worki i piasek oraz ochotników 

do ich napełniania. Sami mieszkańcy budowali wały przeciw napierającej wodzie. 

Nigdzie nie było specjalistów (policjantów, strażaków, żołnierzy), nikogo, kto by 

powiedział ludziom jak budować zapory i gdzie; żadnych „fachowców” – z komitetu 

przeciwpowodziowego.  

Gdy oglądaliśmy w telewizji dramatyczne obrazy walki z wodnym żywiołem na 

ulicach Wrocławia, z biegiem Odry zagrożenie dotarło do woj. leszczyńskiego – do 

gminy Jemielno leżącej nad tą rzeką. Początkowo mieszkańcy gminy Jemielno 

zlekceważyli nadciągające niebezpieczeństwo, przyzwyczajeni do tego, ze dość często 

woda zalewała nadodrzańskie łąki. Niech to zilustruje taka mała scenka. 

W Luboszycach, leżących ok. kilometra od Odry, w sobotę 12 lipca spytano 

jednego z mieszkańców, który spokojnie strzygł trawnik. 

- Czy przygotowuje się na wypadek zagrożenia? Oczywiście, przecież widzicie, że strzygę 

trawnik.

81

 

Wójt Jemielna Lech Krawczyński na posiedzeniu zarządu gminnego tak przedstawił 

przebieg zmagań z żywiołem:  

„Akcja przeciwpowodziowa rozpoczęła się dnia 12.07.1997 r. ogłoszeniem alarmu 

przeciwpowodziowego dla Gminy Jemielno przez Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy w Lesznie. 

Dnia 12.07 br. Pan Wojewoda Leszczyński zarządził ewakuację następujących miejscowości: 

Smolne, Bieliszów, Zdziesławice, Majówka, Lubów, Ciechanów, Luboszyce Małe, Kietlów, Irządze, 

Marcinówka, Borki, Aleksandrówka, Równa, Chobienia. 

W pierwszej fazie akcja przeciwpowodziowa w Gminie polegała na koordynowaniu ewakuacji 

oraz organizowaniu prac zabezpieczających wały przeciwpowodziowe na najbardziej zagrożonych 

odcinkach. Prace te były koordynowane przez specjalistów z Wojewódzkiego Komitetu 

Przeciwpowodziowego. Zaangażowano następujące siły i środki: 

1. praca ręczna – 25. 848 r. [oboczo] godz. 

2. ciągniki z przyczepami – 672 r.[oboczo] godz. 

3. samochody ciężarowe – 1.710 r.[oboczo] godz. 

4. koparki – 216 r.[oboczo] godz. 

5. autobusy – 526 r.[oboczo] godz. 

Załadowano – 42.500 szt. worków. 

Zestawienie niniejsze nie obejmuje dyżurów wozów bojowych OSP, PSP, sprzętu wojskowego  

i policji.
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Kulminacyjna fala na Odrze przeszła 15 lipca. Wały wytrzymały, m.in. dzięki 

ludziom – mieszkańcom zagrożonych miejscowości, strażakom, żołnierzom, którzy bez 
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przerwy uszczelniali wały workami z piaskiem. Gdzieniegdzie jednak napór wody był tak 

duży, że przez obwałowania przesiąkała woda. 

Ewakuowani odczuwali, że niebezpieczeństwo już minęło, więc wracali do siebie. 

Wójt Jemielna „wsławił się” wydaniem zarządzenia nr 9, w którym zajął się powrotami 

ludzi wcześniej ewakuowanych: „Kategorycznie zabrania się dostarczania jakiejkolwiek żywności  

i wody pitnej na tereny objęte zarządzeniem o ewakuacji. Wszystkie osoby tam przebywające 

obowiązane są niezwłocznie podporządkować się tym zarządzeniom i tereny opuścić[...] zabronione jest 

też dostarczanie jakiejkolwiek paszy na tereny objęte ewakuacją”. 

To posunięcie wójta odbiło się echem w prasie ogólnopolskiej i na łamach 

„Rzeczypospolitej” ukazał się na ten temat artykuł pod szokującym tytułem: „Wójt 

zabronił pomagać” 

83

. W tymże tekście Lech Krawczyński w ten sposób tłumaczył swój 

bulwersujący krok: 

„- Ja tym ludziom mogę udzielić pomocy tylko jednego rodzaju: dostarczyć transport do ponownej 

ewakuacji. Inaczej wziąłbym na siebie odpowiedzialność za ich życie i zdrowie. Usankcjonowałbym ich 

obecność na zagrożonym terenie, usankcjonowałbym warcholstwo tych, którzy nie podporządkowali się 

zarządzeniu o ewakuacji”. 

W prywatnej rozmowie pod koniec lipca jeszcze raz tłumaczył swe postępowanie. 

Gdy nadciągało niebezpieczeństwo mieszkańcy nadodrzańskich wsi je zlekceważyli, nic 

nie robili, ale gdy ich mienie zostało zagrożone, stanęli do szaleńczej walki, narażając swe 

życie. A on, wójt, nie może im na to pozwolić, ponieważ odpowiada za ich życie. Skąd 

wójt wiedział, że odpowiada za życie dorosłych ludzi, nie wiadomo. 

Nie zapomniano mu tego nierozsądnego kroku i jesienią na posiedzeniu Rady 

Gminy Jemielno zgłoszono wniosek o jego odwołanie, ale radni bodajże jednym głosem 

pozostawili go na zajmowanym stanowisku. 

Fala na Odrze najpierw na swej drodze napotkała gminę Jemielno, potem – gminę 

Niechlów. 12 lipca o godz. 15.00 wojewoda leszczyński nakazał ewakuację wsi: Bełcz 

Wielki, Masełkowice, Lipowiec, Szaszorowice, Głobice, Żabin, Wągroda, Karów, 

Świerczów, Bartodzieje, Klimontów i Łokietków. W sumie opuściło swe domy 3 268 

mieszkańców. Dla gminy Niechlów zagrożenie stwarzała nie tylko Odra, ale też Barycz, 

która zaczęła się cofać. Miejscowości te leżą w klinie dwu rzek lub na prawym brzegu 

Baryczy. 

20 lipca woda z przesiąków dotarła do stolicy gminy – Niechlowa. Wznoszono wał 

z worków, który miał chronić tę miejscowość. Z żywiołem walczyło 40 żołnierzy i ok. 

20 z 900 mieszkańców wsi. Reszta tę niedzielę traktowała jako zwyczajny świąteczny 

dzień, w sam raz na przechadzki. 

 

WIELKIE OCZY STRACHU 

Strach przed powodzią dotarł do Góry, mimo że leży ok. 8 km od Baryczy, 

prawobrzeżnego dopływu Odry, a ostatnią powódź, która nawiedziła miasto, 

odnotowano na wiosnę 1956 r. „Oczywistą przyczyną dużej wody w mieście stały się zimowe 

opady śniegu, jakie leżały na polach – wspomina Eugeniusz Kamiński - Wraz  

z przygrzaniem marcowego słońca – od strony Sławęcic, Strumiennej i Jastrzębiej spłynęła woda. Były 
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co prawda dwa kanały przeciwpowodziowe, lecz tej ilości wody nie mogły przyjąć. Ucierpiał GS  

i szpital. Największe utrudnienia wystąpiły na skrzyżowaniu ulic Podwale i Dworcowa. Głównym 

środkiem komunikacji stały się: wóz konny, traktor, składane łódki udostępnione przez wojsko. 

Żywność dostarczano z wozów po drabinie do okien domów […] w tych dniach była duża mobilizacja 

mieszkańców, każde wejście zabezpieczano workami z piaskiem, a nawet zamurowano drzwi, co w 

jednym przypadku pozostało do dziś. Woda jednak tak jak szybko przyszła, tak szybko odeszła, nie 

wyrządzając większych strat.

84

 

Pierwszą zapowiedzią „wielkiej wody” był ruch pojazdów w nocy z soboty 12 lipca 

na niedzielę 13 lipca na ul. Starogórskiej. Samochody i ciągniki jeździły w obie strony. 

Podobny ruch zapanował na ulicy Poznańskiej. Tu ze względu na objazd. Na 

Starogórskiej – ewakuacja i gapie jadący nad Odrę i Barycz. Ludzie masowo gromadzili 

wodę pitną.  

„Utkwił mi w pamięci wstrząsający obraz – wspomina członek sztabu powodziowego, 

Tadeusz Podwiński – już 12.07 – sobota a następnie przez całą noc na drogach pojawił się cały 

sznur ciągników z bydłem, trzodą, sianem, meblami. Tak trwało aż do niedzieli rano. Ludzie 

wywozili dobytek i inwentarz tam, gdzie było bezpieczniej – do Starej Góry, Osetna, Ryczenia. Wielu 

swoje całe mienie znosiło na wyższe piętra budynków. Przygnębiającym był widok gołych ścian, podłóg, 

pustych okien. Te wszystkie działania miały jednak sens i były jak najbardziej celowe, bo gdyby stało 

się to, co najgorsze…”.
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                                                                                                            Fot. Paweł Wróblewski (http://artecho.eu/)  
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Taka sytuacja nie przeszkodziła burmistrzowi Góry Stanisławowi Kwiatkowi  

w wyjeździe 12 lipca na wypoczynek do Karpacza. Stamtąd przysłał pozdrowienia 

pracownikom Urzędu Miasta i Gminy.

86

  

Rano w Górze pojawiły się gdzieniegdzie worki z piaskiem, chroniące drzwi i okna 

piwnic. Nawet właściciel sklepu odzieżowego na rogu ul. Starogórskiej, leżącego metr 

nad poziomem jezdni ułożył worki z piaskiem. W zakładach i instytucjach 

przygotowano się na przyjście wody. W wypożyczalni dla dzieci część książek z dolnych 

półek przestawiono na górne. Z jednej z wypożyczalni kaset wideo znajdującej się  

w piwnicy właściciel zabrał kasety do domu. Przeniesiono archiwum „Nadleśnictwa 

Góra Śl.” z piwnicy na wyższe piętra.  

Krążyły zgoła fantastyczne pogłoski, że zostaną zerwane wały pod Kietlowem, 

żeby ratować Głogów. Dowodem je potwierdzającym miało być to, że policja nikogo 

tam nie dopuszcza, żeby nie było świadków.  

W Górze komitet przeciwpowodziowy rozważając groźbę powodzi uznał, że 

największe zagrożenie istnieje ze strony Ryczenia, wiec tam w sobotę 12 lipca, gdy 

zalewało Wrocław, w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę usypano ponad 

kilometrowy wał, ciągnący się od Włodkowa Górnego do Kajęcina. W tych pracach 

uczestniczyły w tej czy innej formie cukrownia, młyn, „Elmech”, STW, WDDM, tartak, 

„Instal-gaz”, PSS, GS oraz firmy prywatne p.p. Palczyńskiego, E. Oleszki, R. 

Popławskiego, A. Skoczylasa i A. Paradowskiego. Wał ten umocniono workami i folią, 

które zostały wkrótce rozkradzione. 

W piwnicach Urzędu Miasta i Gminy w Górze magazynowano worki używane 

później do umacniania wałów. Znajdowało się w dyspozycji prawie 31 tys. worków 

(Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpożarowego, zamówiono z górowskiego młyna, 

przywieziono z Opalenicy, z Gostynia), do dnia 28 lipca wydano 22 240 worków (np. 14 

tys. do Niechlowa, 1 500 do Zdziesławic). 

W poniedziałek przerażenie powodziowe osiągnęło szczyt. Ludzie wykupywali co 

się dało w sklepach. Straszyły puste półki, tak jak podczas stanu wojennego. Zabrakło 

chleba. W Urzędzie Miasta i Gminy kazano wydawać worki wszystkim chętnym, potem 

wycofano się z tej decyzji; na ul. Poznańską zawieziono piasek. Na każdej ulicy były 

założone workami z piaskiem okna piwniczne i drzwi, tak jakby nadchodziła fala 

powodziowa. Nie można było przejść przez miasto nie natykając się na nie. W ciągu 

następnych dni jeszcze przybywało worków. Mimo że gmina Góra jak i samo miasto nie 

były bezpośrednio zagrożone powodzią, nie można było przewidzieć czego jeszcze 

groźne Odra i Barycz mogą dokonać. Objawy paniki w postaci wzmożonego ruchu 

samochodów można było zaobserwować od 13 do 20 lipca. 

Ludzie wydzwaniali do Urzędu Miasta i Gminy, wręcz żądając dokładnych 

informacji, kiedy i jak wysoka fala powodziowa dotrze do Góry. Przychodzili po worki, 

które im wydawano, żeby nie dezorganizowali pracy. Media podsycały nastrój paniki  

i histerii, np. gdy telewizyjna „Panorama” podała, że ewakuuje się Góra lub w 

doniesieniach występowały nazwy miejscowości podobne do górowskich. Ten strach 

przed powodzią trwał mniej więcej pierwszy tydzień po zalaniu Wrocławia. 
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Wąsosz, stolica sąsiedniej gminy, wyglądał inaczej. Mimo tego że przez miasto 

przepływają dwie rzeki, Barycz i Orla, nie odczuwało się żadnego lęku przed wielką 

wodą. Nic nie zakłóca sennego spokoju. Nie ma żadnych worków z piaskiem na 

chodnikach, przed sklepami czy domami. Choć powódź dotknęła tę gminę – pod koniec 

lipca było zalane lub podtopione ponad 1 300 ha terenu.
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POMOC DLA POWODZIAN 

Dwie instytucje w Górze natychmiast zajęły się gromadzeniem darów dla ofiar 

powodzi – Ośrodek Pomocy Społecznej i parafia św. Katarzyny.  

Ośrodek Pomocy Społecznej już w sobotę, gdy woda zalewała Wrocław, rozpoczął 

przyjmowanie darów. W tym celów zorganizowano dyżury, początkowo także nocne. 

Jako pierwsza zareagowała cukrownia ofiarując 500 kg cukru. Inni ofiarodawcy to 

fundacja „Odzew”, PSS, piekarnia „Maja” (chleb), „Harpol” (zupy, fasolka po 

bretońsku), PCK Leszno, apteka „Aspirynka” (lekarstwa, środki opatrunkowe), GS Góra 

(zupy), PKP Leszno (woda, posiłki), GS Osieczna (chleb), Spółdzielnia Inwalidów 

„Jedność” (1000 ścierek, 500 pieluch z tetry), Dom Pomocy Społecznej Pakówka, sołtys 

Radosławia. Osoby prywatne ofiarowywały przede wszystkim używaną odzież. 

Dary te przekazano osobom ewakuowanym, znajdującym się w ZSZ i SP nr 1  

w Górze oraz Osetnie i Ryczeniu. Ich rozwożeniem zajmował się samochód Ośrodka 

dla Dzieci Niepełnosprawnych z kierowcą, z Ryszardem Górskim i pracownicy OPS’u. 

W niedzielę 13 lipca po nabożeństwach urządzono zbiórkę pieniędzy, która 

przyniosła prawie 100 mln zł, które wpłacono na konto „Caritasu”. Gromadzono też 

dary w postaci odzieży, środków czystości, artykułów żywnościowych (w tym wody), 

które czterema transportami wysłano do kościoła św. Maurycego we Wrocławiu. W tym 

czasie ks. Rajmund Pietkiewicz miał urlop, dysponował wolnym czasem, więc zajął się 

organizowaniem tej pomocy. 

Na ostatni transport, który odjechał z Góry złożyli się – m.in. hurtownie „Julia”  

i hurtownia Juliana Batoga, „Tesja”, GS (100 bochenków chleba), mleczarnia (150 l 

mleka, 380 l maślanki, ponad 10 000 woreczków wody). Samochód udostępniła 

cukrownia. 

Samej Góry powódź nie dotknęła, ale na terenie gminy zalała tereny w Kietlowie 

(tzw. Kietlinek, część wioski należąca do gminy Góra), w Wierzowicach Wielkich  

i Wierzowicach Małych, Osetnie (przy starym moście), Ryczeniu (nie było dojazdu do 

ośrodka wypoczynkowego), łąki w pobliżu Grabowna i Zawieście (dane z 28 lipca). 

Przekładając to na liczby woda zalała 3 570 ha, z czego 540 ha łąk, 400 – pastwisk, 410 – 

gruntów ornych, 1 850 – lasów państwowych i 170 – lasów prywatnych. 

Na terenie gminy Góra znalazły się ewakuowane osoby i inwentarz. Zwierzęta 

gospodarskie głównie w Osetnie w obiektach spółki „Barycz”. Ludzie z gminy Jemielno 

w Zespole Szkół Zawodowych, a z Kietlinka w Szkole Podstawowej nr 1. W sumie na 

terenie gminy Góra ewakuowano 58 sztuk bydła i 149 sztuk trzody chlewnej, głównie  

z miejscowości Osetno Małe, Wierzowice Małe i Kietlinek. 
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Zespół Szkół Zawodowych w Górze zgłosił gotowość przyjęcia ewakuowanych 

przed powodzią jeszcze w piątek, gdy fala powodziowa zbliżała się do Wrocławia.  

W niedzielę jeden z dyrektorów szkoły, Krzysztof Szmydyński, dowiedział się z radia, że 

w jego szkole znajdą się ewakuowane osoby. Mimo urlopu stawił się w swojej placówce 

oświatowej i przez najbliższe tygodnie zajmował się osobami ewakuowanymi głównie  

z Kietlowa, ale też z Żabina, Irządz, Luboszyc, Masełkowic. 

Pierwsza grupa pięćdziesięcioosobowa znalazła się w szkole w niedzielę. Zostali 

zakwaterowani w salach lekcyjnych na pierwszym piętrze. Nie mieli ze sobą niczego, ani 

materacy, ani kołder, więc wydano im do spania materace gimnastyczne. Później pojawili 

się darczyńcy z kołdrami i materacami. 17 lipca w szkole przebywało już 106 ewakuowa-

nych. A 28 lipca ostatnie sześć osób wyjechało. 

Ewakuowani zachowywali się różnie. Starali się szybko wracać do swoich domów, 

ale były też przypadki, że ludzie wracali do swych domów, potem przenosili się do 

szkoły, z kolei do domów... 

Osobiście zjawił się ówczesny dyrektor ZOZ’u Lech Jaruga, a potem przysłał 

pielęgniarkę, która zbadała ewakuowanych. 

Przez pierwsze trzy dni ludzie byli żywieni dzięki życzliwości różnych firm (jak 

mleczarnia, rzeźnia p. Różnickiej, PSS) i osób prywatnych (np. p. Fr. Bułyszko przyniósł 

dwa kosze z kanapkami). Wkrótce do zaopatrywania ewakuowanych dołączył Ryszard 

Górski, który jeździł samochodem Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych z napisem 

„Akcja Charytatywna gmina Góra” i rozwoził dary potrzebującym, w tym do ZSZ.
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POWÓDŹ OD TYŁU 

Wróćmy jeszcze do sprawozdania wójta jemieleńskiego Lecha Krawczyńskiego, 

którego fragment cytowaliśmy wcześniej. 

„Dnia 16 lipca 1997 r. nastąpiło przerwanie wałów rzeki Odry w m. Domaszków gm. Wołów 

oraz Buszkowice gm. Wińsko. Z jednej strony spowodowało to spadek poziomu wody w Odrze a tym 

samym zmniejszenie niebezpieczeństwa przelania się wody przez koronę wałów lub przerwania wałów 

na terenie naszej gminy, a z drugiej strony uczyniło nieuchronną perspektywę nawiedzenia naszej 

Gminy przez powódź. 

Woda posuwała się mianowicie w dół Odry poza korytem zajmując swoja dawną pradolinę. Po 

przerwaniu wałów cofkowych Odry na Jezierzycy we m. Buszkowice Małe woda w szybkim tempie 

dotarła do granic gminy Jemielno. 

Zalała wieś Smolne i przysiółek Borki, odcięła dostęp do wsi Bieliszów, a następnie rozdzieliła 

się na dwa nurty – nurt wschodni zalał wieś Zdziesławice i skierował się do Baryczy dolinami rzeczek 

Świerny i Tynicy. Nurt zachodni o znacznie mniejszym przepływie zalewał bądź podtapiał rejony 

następujących miejscowości: Chobienia, Majówka, Lubów, Chorągwice, Marcinówka, Ciechanów, 

Irządze, Luboszyce, Uszczonów, Aleksandrówka, Równa, Luboszyce Małe. 

Zalaniu uległo ogółem – 6 449 ha, w tym 

- użytki rolne – 2 843 ha 

- lasy – 3 106 ha 

- tereny osiedlowe – 46 ha 
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- pozostałe grunty – 454 ha. 

W okresie największego nasilenia fali powodziowej Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy 

zarządził dodatkową ewakuacje wsi Ślęszów oraz części wsi Jemielno. Ogółem obowiązkiem ewakuacji 

objętych było 1 814 osób. 

Wszystkie miejscowości objęte uprzednio ewakuacją zostały objęte harmonogramem dowozu wody 

pitnej. Zakres dowozu zmniejsza się stopniowo w miarę uruchamiania wodociągów oraz stwierdzania 

przydatności wody w studniach. 

Straty w infrastrukturze są następujące: 

1. zniszczonych 18,6 km dróg gminnych, mostów i przepustów szt. 7 

2. zalanie sutereny i uszkodzenie Sz. P. w Irządzach 

3. zalanie i częściowe uszkodzenie stacji uzdatniania wody w Lubowie  

4. zalanych zostało 60 km rowów melioracji szczegółowych 

5. zalana została świetlica wiejska nad Odrą w Lubowie 

6. substancja mieszkaniowa wchodząca w zasób mienia komunalnego nie poniosła zasadniczych 

strat nie licząc zalanych piwnic. 

Stwierdzono uszkodzenia spowodowane przez powódź w 78 mieszkaniach należących do osób 

fizycznych.
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Krążyły wśród mieszkańców Zdziesławic opowieści, że słyszano dwa potężne 

wybuchy. Miały one podobno wyrwać dziury w wałach. Uczyniono tak, żeby ochronić 

jakieś inne miejscowości. 

W niedzielę 28 lipca we wrocławskiej „Piątce” wypowiadał się wójt Wińska Edward 

Joachimiak. To właśnie z jego gminy woda wlewała się na teren woj. leszczyńskiego. 

Mówił, że nie mógł uzyskać pomocy do załatania wyrwy w wale. Nikt nie chciał mu 

udostępnić śmigłowca, amfibii ani kafaru. Kładł to na karb tego, że jego gmina nie jest  

w stanie wywrzeć odpowiedni silnego nacisku politycznego, żeby losem jej mieszkańców 

się zainteresowano. 

Przyszedł mu z pomocą leszczyński Wojewódzki Sztab Przeciwpowodziowy, dając 

worki na piasek, żołnierzy, fachowców od melioracji. Sprawa oparła się aż o ministra 

Sobotkę, który po naleganiach wojewodów, leszczyńskiego i wrocławskiego, przysłał 

dwa śmigłowce MI8, które z powietrza łatały wyrwę Jezierzycy. 

 

W Z

DZIESŁAWICACH

 

We wtorkowe południe 29 lipca dzięki uprzejmości Stanisława Filabra, komendanta 

Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Jemielno, wyruszyliśmy jego wozem strażackim  

w stronę przysiółka Chobienia. Na naszej trasie leżały dwie miejscowości – Zdziesławice 

i Majówka.  

Przez Zdziesławice normalnie płynęły Świernia i Tynica. Trudno nawet je nazwać 

rzeczkami, rowy wypełnione wodą, które latem można przeskoczyć. Teraz przez środek 

tej miejscowości płynęły szeroko rozlana woda. Wyraźnie było widać jej nurt. Strażacy, 

którzy z nami jechali, różnie oceniali jej głębokość – od jednego do półtora metra.  

W oknach domostw było widać firanki i kwiatki. Na polach i w ogrodach – zatopione 
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warzywa, ziemniaki, zboże. Jedynie w jednym z domów gołębnik i kilka żywych gołębi. 

Nie widać ludzi ani zwierząt. 

Jednak ludzie tutaj są. Strażacy mówili, że w blokach popegeerowskich nadal 

przebywają mieszkańcy tej wsi. Przy jednym z bloków było widać ponton i łódkę, 

zacumowane przy drzwiach. Na pytanie, skąd biorą czystą wodę, strażacy nie umieli 

odpowiedzieć.  

Nie było prądu, gdyż wymontowano transformator, żeby nie uległ uszkodzeniu. 

 

 

 

                                                                                                            Fot. Paweł Wróblewski (http://artecho.eu/) 

 

Nie czuliśmy tego, ale wg strażaków nad woda unosił się fetor, który z każdym 

dniem rósł. Ryby zaczynały się dusić w tych powodziowych wodach i wypływają śnięte. 

Ostatnio zapanowała moda na zakładanie stawów rybnych, opowiadał strażak z 

Luboszyc, ale teraz wszystkie ryby pływały swobodnie, w zbożu można było spotkać 

karpie. 

W lesie fale wywołane przez samochód poruszały drzewami. Akacje i brzozy 

zaczynały żółknąć od wody. Poszczególne gatunki drzew w różny sposób reagowały na 

wodę. Olcha, jesion, dąb są bardziej wytrzymałe na nadmiar wody. Z kolei akacja, brzoza 

i sosna, rosnące w suchszych siedliskach, gorzej ją znoszą. Generalnie, nie było wiadomo 

jak się przyroda zachowa, powiedział zastępca nadleśniczego Władysław Świerzewski. 

Woda rozmiękczyła grunt. Nadejście silnych wiatrów mogłoby spowodować wywrócenie 

osłabionych drzew i tym samym duże szkody. 

Z 22 tyś. ha powierzchni nadleśnictwa Góra Śląska wodny kataklizm dotknął ok. 8 

tyś. ha. Najbardziej lasy ucierpiały właśnie na terenie gminy Jemielno. Jak wtedy 

oceniono: woda zatopiła 140 ha lasu w wieku od jednego do ośmiu lat. Straty 

oszacowano na ok. 1,6 mln zł. Uległo zniszczeniu też 3 ha szkółek o wartości 150 tyś. zł. 

Woda uszkodziła drogi, rowy, przepusty, mosty. 
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Majówkę można było przejechać suchą stopą. Do niedalekiego Bieliszowa nie 

można dojechać, najwyżej amfibią, bo oblany wodą. W przysiółku Chobienia 

zatrzymaliśmy się nad szeroko rozlaną Odrą. Pan St. Filaber mówił, że w woj. 

leszczyńskim wały na Odrze liczą 37 km, z tego 18,5 km przypada na gminę Jemielno.  

Z satysfakcją podkreśla, że udało się nie dopuścić do ich przerwania dzięki wspólnemu 

wysiłkowi i ofiarności. Jednak woda z powodzeniem zaatakowała od tyłu, od strony 

gminy Wińsko, stamtąd ich zalewa. Strażacy z Luboszyc mówią, że kiedyś byli wałowi, 

którzy dbali o swoje odcinki wałów. Teraz tego nie ma. Dopuszczono do tego, że 

drzewa rosną na wałach. 

Pytaliśmy się o działania policji. Wszyscy zgodnie podkreślali, że wystarczy,  

iż pojawił się samochód z obcą rejestracją a już policjanci go kontrolowali. Nic nasi 

rozmówcy nie słyszeli o kradzieżach czy rabunkach.
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JEMIELEŃSKI OPS 

Trzyosobowy personel Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnie nie dałby sobie 

rady z natłokiem spraw związanych z kryzysową sytuacją na terenie gminy, żeby więc 

temu zaradzić przy pomocy Rejonowego Urzędu Pracy zatrudniono dodatkowo trzy 

osoby. Dwie z nich zajmowały się udzielaniem pomocy ewakuowanym, a jedna - paszą 

dla ich zwierząt gospodarskich. 

Pod opieką OPS’u, którym kierowała Teresa Demkowska, znajdowali się 

ewakuowani w Osetnie i Ryczeniu (na terenie gminy Góra), w Psarach, Łęczycy  

i Cieszynach (na terenie gminy Jemielno). Nie wiadomo, czy to odpowiadało stanowi 

faktycznemu, ponieważ ludzie samowolnie opuszczali miejsca, do których zostali 

ewakuowani, i wracali do domów. Kierowniczka OPS’u zadbała też o ewakuację – 

niekiedy przy pomocy policji – ludzi starszych do Pakówki (12 osób), a niektórych do 

szpitala w Górze (5 osób). 

Teresa Demkowska podkreślała, że napłynęły do Jemielna dary różnego rodzaju  

z całej Polski. Darczyńców było tak dużo, że nie było w stanie wszystkich wymienić. Np. 

29 lipca byliśmy świadkami rozdziału siana, przywiezionego z Grodźca z woj. 

konińskiego. Był to już drugi taki transport, a miał przybyć jeszcze trzeci. Wysłano pięć 

grup dzieci na kolonie, zaczęto już kompletowana szósta. 

Mimo że pracownicy OPS’u byli dzień i noc na nogach, nie zawsze ich trud był 

oceniany sprawiedliwie. Niektórzy – to należy podkreślić – za ich plecami wykrzykiwali, 

że nic nie dostają, podawali zawyżoną liczbę bydła czy trzody, byle uzyskać więcej paszy, 

wręcz wymyślali niestworzone rzeczy na temat podziału darów.
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ZAPOMNIANI WŚRÓD SMRODU I KOMARÓW 

W niedzielę 13 lipca w myśl zarządzenia wojewody leszczyńskiego mieszkańcy 

niektórych miejscowości gminy Jemielno zaczęli się ewakuować. Jedną z nich była 

Równa, leżąca w odległości 300-400 m od Odry. Jest to przysiółek znajdujący się ok. 
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kilometra od wsi Uszczonów, który liczy ok. 30 mieszkańców. Mimo charakteru 

rolniczego tej miejscowości tylko jedna rodzina utrzymywała się z uprawy ziemi, inne 

żyli z emerytur lub z pracy w mieście, tak jak jeden z moich rozmówców, Zygmunt 

Skrzypczak, który pracował w górowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej jako zdun. 

W tym dniu ludzie nim się sami ewakuowali, zadbali o swój dobytek i swoje 

zwierzęta. Jeden z gospodarzy kosił zboże. Pownoszono meble, inne sprzęty i słoiki  

z przetworami na pierwsze piętra. To samo uczyniono z kurami i kaczkami, które 

znalazły się na strychach. Nikt nie hodował krów czy świń, więc nie było z nimi 

problemów. Jeden z gospodarzy miał kozy, które też powędrowały na strych. We 

wszystkich domach parter pozostał pusty. Jeden wyjątek stanowił dom kobiety, która w 

tym czasie przebywała we Włoszech. Dopiero później rodzina zadbała o przeniesienie 

jej dobytku wyżej. Mieszkańcy nawet się zastanawiali czy ona wie, co się dzieje w jej 

rodzinnej miejscowości. Po jedną ze starszych osób przyjechała karetka, żeby ją zabrać 

do szpitala, ale odjechała pusta, gdyż ona wolała pozostać z rodziną. 

Ludzie ewakuowali się we własnym zakresie, czyli odjechali w niedzielę autobusem 

kursowym PKS’u o godz. 15

00

. Mówiono im, że jak teraz nie pojadą to nikt więcej po 

nich nie przyjedzie. Udali się do swoich rodzin, mieszkających w Górze, Kruszyńcu, 

Sławie czy Rajczynie. Ewakuujący się do Rajczyna nawet nie zdawali sobie sprawy, że 

jadą na spotkanie wielkiej wody, która dotrze do Równej. 

Następnego dnia była ostateczna ewakuacja. Przyjechała policja i spisała tych, 

którzy zostali. Sprawdzała też po domach, czy jakieś dziecko się nie ukrywa. 

Spontanicznie utworzyła się grupa sześciu mężczyzn z Równej, Uszczonowa  

i Luboszyc, którzy w niedzielę wieczorem stanęli do walki z wodą. Jeden pilnował wioski 

przed złodziejami, reszta umacniała wały. Początkowo dysponowali wyłącznie workami 

foliowymi. Szwankowała koordynacja, gdyż raz mieli worki, raz piasek. Największe 

niebezpieczeństwo, jak teraz oceniają było z poniedziałku na wtorek. Wtedy Odrą szła 

największa woda o głębokości 5-6 metrów. Brakowało z 15 cm, żeby się przelała przez 

koronę wałów.  

Występowały przesiąki przez wały, jeden z największych powstał, gdy star z Bełcza 

Wielkiego „siadł” na wale, robiąc otwory, ale z dumą i satysfakcja mówili że nie dopuścili 

do tego, żeby Odra przerwała wały. Zresztą są to słowa nie tylko mieszkańców Równej, 

ale wszystkich tych, którzy pracowali przy umacnianiu wałów w różnych 

miejscowościach gminy Jemielno. 

Po kilku dniach ludzie zaczęli wracać do swych domostw. Nie chcieli być zawadą 

nawet dla bliskich, woleli być u siebie. Wówczas rowami z kierunku Lubowa i Chorągwie 

nadeszła od najmniej spodziewanej strony woda. Odra przerwała wały na terenie gminy 

Wińsko na terenie woj. wrocławskiego i od tamtej strony – „od tyłu”, jak to określają 

mieszkańcy nadodrzańskiej gminy Jemielno – zaczęła się wlewać. Rowami spływała do 

Baryczy, zalewając lub podtapiając stojącej na jej drodze wioski. Ta woda dosięgła 

Równą. 

Teren jest lekko pofałdowany, toteż woda zalała ogrody, pola, podwórka, drogę, 

wlała się do piwnic, ale nie dostała się do mieszkań. Powódź odcięła wieś od reszty 

gminy, ale na szczęście nie była zbyt głęboka – ponad poziom wody wystawały kłosy 
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zbóż – i można przez nią było przejść wpław. Ludzie musieli to robić codziennie – 

zdejmować spódnice czy spodnie i brnąć przez śmierdzącą wodę. Ktoś poprosił 

przejeżdżających strażaków, żeby dali buty, chroniące ciało po pas. Nie dali, bo mieli trzy 

pary takich butów, ale już rozdali. 

Musieli sami zadbać o kupno artykułów żywnościowych. Najbliższy sklep 

znajdował się w Luboszycach, więc musieli tam chcą czy nie się przedostać. Czynili to w 

różny sposób – pieszo lub przy pomocy pontonów. Ponton to duże słowo. Ponieważ tu 

w Równej składał się z dwu dętek, większej z 40-tonowego ciągnika i mniejszej, i desek. 

Wszystkie te elementy były związane sznurkami. Taki pojazd mógł posłużyć do ucieczki 

(i być może uratowania życia) w przypadku przerwania wału przez wodny żywioł. Teraz 

nim się posługiwali płynąc polną drogą do sklepu w Luboszycach. Były dwa takie 

pontony. Różniły się napędem. Jeden miał dwa oryginalne wiosła. W drugim 

wiosłowano się starą łopatą, która kiedyś wkładano uformowane bochenki do 

chlebowego pieca. 

Zygmunt Skrzypczak pracując na wałach korzystał z pięciu dni płatnego zwolnienia 

z pracy, potem musiał pracować w Górze. Brnął na piechotę przez wodę, potem siadał 

na rower i jechał. Podobnie postępowała jego córka Anna, uczennica szkoły zawodowej, 

która miała praktykę w Górze. Jedna z kobiet miała męża ciężko chorego, który leżała  

w szpitalu. Tak samo wędrowała do miasta. 

Równa była biedna, więc nawet nikt nie miał samochodu. Jak na razie nie jeździły 

autobusy. 

Zalewająca Równą woda niosła ze sobą śnięte ryby i różne zanieczyszczenia.  

Z szamb wypłynęła ich zawartość. Panował taki fetor, że nie można było otworzyć 

okien. Moi rozmówcy mówili, że rano smród tak dławił, że aż się chciało wymiotować. 

Mieszkające na strychach kury oprócz znoszenia jaj też miały swój wkład w wzbogacenie 

zawartości powietrza. 

W stojącej wodzie mnożyły się komary. Każdemu wyjściu z zamkniętego 

pomieszczenia towarzyszyła chmara tych owadów. Były tak natarczywe, że pchały się we 

wszystkie odsłonięte otwory ciała, np. przy mówieniu łykało się je wraz z powietrzem.  

Brudna i śmierdząca woda zalała studnie. Początkowo w czystą wodę zaopatrywano 

się w sklepie. Nikt im jej nie przywoził, bo jak im powiedziano – woda się nie należy, bo 

tam was nie powinno być. Doszło do takiej sytuacji, że jedna z kobiet poprosiła 

przejeżdżających policjantów o wodę. A ci się z nią podzielili. Od kilku dni ok. godz. 15

00

 

zajeżdżał do wsi beczkowóz, ale i tak wodę trzeba gotować przez kilka minut, żeby 

nadawała się do spożycia. W sklepie w Luboszycach wisiało ogłoszenie o szczepieniu. 

Jednak do tej formy profilaktyki ludzie podeszli w różny sposób. Niektórzy się 

zaszczepili. Jedni nic o tym nie wiedzieli. Inni wiedzieli, ale się nie zaszczepili. 

Na szczęście nie odcięto dopływu prądu elektrycznego. Wieś była 

niezgazyfikowana, więc posiłki ludzie gotowali przy pomocy butli z gazem, węgla lub 

drewna. 

Moi rozmówcy podkreślali to, że się nimi nie interesowano. Nikt z gminy czy 

komitetu przeciwpowodziowego nie przyjechał do Równej. Żołnierze zatrzymywali się 
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na drodze, popatrzyli co się dzieje i jechali dalej. Bali się, że sami będą musieli się 

borykać z klęską powodzi jeszcze wtedy, gdy gdzie indziej o niej zapomną.
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K

ONIEC KATAKLIZMU

 

13 sierpnia Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy w Lesznie odwołał alarm 

przeciwpowodziowy na terenie województwa. Był to najdłuższy alarm w najnowszej 

historii, trwał bowiem dla gmin Jemielno i Niechlów oraz Szlichtyngowa od 10 lipca. 

W związku z ustaniem zagrożenia powodziowego dla gminy Góra 30 lipca 

burmistrz St. Kwiatek wystosował apel do mieszkańców miasta i zakładów pracy  

o usunięcie do 12 sierpnia worków z piaskiem, które miały chronić budynki przed wodą, 

która na szczęście nie nadeszła.

93

 

Aby worki z piaskiem nie zanieczyściły miasta burmistrz proponował, żeby piasek 

usunąć do dołu znajdującego się przy drodze do Czerniny obok placu składowego 

Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego, a worki – do kontenera ustawionego  

w pobliżu. W szczególnych sytuacjach pomocą w usunięciu worków z piaskiem służył 

Wydział Gospodarki Komunalnej z Urzędu Miasta i Gminy w Górze. 

Większość worków z piaskiem zniknęła przed tym terminem, choć nieliczne 

jeszcze można napotkać w poniedziałek 11 sierpnia na ul. Starogórskiej, Żeromskiego, 

11 Listopada i ks. Ściegiennego. 

 

Mirosław Żłobiński 

 

 

 

 

                                                                                                           Fot. Paweł Wróblewski (http://artecho.eu/) 
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Wykaz miejscowości objętych ewakuacją w okresie powodzi w lipcu – sierpniu 

1997 r. 

 

Gmina Ewakuowane miejscowości 

Jemielno 

wsie: Smolne, Bieliszów, Zdziesławice, Majówka, Lubów, 

Ciechanów, Luboszyce, Luboszyce Małe, Uszczonów, 

Chorągwice, Kietlów, Jemielno (dolna, zachodnia część wsi), 

Śleszów (dolna, południowa część wsi), Irządze 

 przysiółki: Marcinówka, Aleksandrówka, Równa, Borki 

Niechlów 

wsie: Bełcz Wielki, Masełkowice, Lipowiec, Szaszorowice, 

Głobice, Żabin, Wągroda, Karów, Świerczów, Bartodzieje, 

Niechlów (zachodnia część wsi od drogi Niechlów – Łękanów) 

 przysiółki: Klimontów, Łokietków 

Szlichtyngowa miasta: Szlichtyngowa 

 

wsie: Górczyna (południowa część wsi), Wyszanów (południowa 

część wsi) 

Góra 

wsie: Osetno Małe, Ryczeń (leśniczówka, ośrodek wypoczynkowy, 

zabudowania przy starorzeczu Baryczy), Osetno (zabudowania 

przy starym moście), Wierzowice Wielkie, Wierzowice Małe 

 przysiółki: Kietlinek 

Wąsosz 

wsie: Lechitów, Bełcz Mały, Czeladź Wielka (dolna, północna 

część wsi oraz świniarnia) 

 przysiółki: Sądowel 

Wschowa wsie: Czerlejewo 

 

Źródło: E. Śliwiński, Akcja przeciwpowodziowa w województwie leszczyńskim w lipcu 1997 roku.   

Kronika Wielkopolski 1998 nr 2 s. 40-41.
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Tereny zalane i podtopione w okresie od 10 lipca do 13 sierpnia 1997 r. 

 

Tereny zalane (w ha) 

Tereny 

podtopion

e (w ha) Gmina 

ogółem 

użytki 

rolne 

lasy 

użytki 

rolne 

Razem 

zalane i 

podtopion

e (w ha) 

Procent 

powierzch

ni gminy 

Jemielno 5 806 3 091 2 715 644 6 450 52 

Góra 3 400 1 380 2 020 1 400 4 800 19 

Niechlów 6 300 3 300 3 000 500 6 800 45 

Szlichtyngowa 1 055 680 375 - 1 055 6 

Wąsosz 400 400 - 900 1 300 7 

Wschowa 250 250 - 600 850 5 

Ogółem 17 211 9 101 8 110 4 044 21 255  

 

Źródło: E. Śliwiński, Akcja przeciwpowodziowa w województwie leszczyńskim w lipcu 1997 roku.  
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Terminy obowiązywania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego w 1997 r. 

 

Gmina Data ogłoszenia 

pogotowia 

przeciw-

powodziowego 

Data ogłoszenia 

alarmu  

przeciw-

powodziowego 

Data odwołania 

pogotowia  

przeciw-

powodziowego 

Data odwołania 

alarmu  

przeciw-

powodziowego 

Jemielno  10 VII  

godz. 15.00 

 13 VIII  

godz. 12.00 

Niechlów  10 VII  

godz. 15.00 

 13 VIII  

godz. 12.00 

Szlichtyngowa  10 VII  

godz. 15.00 

 13 VIII  

godz. 12.00 

Wąsosz 11 VII  

godz. 13.00 

26 VII  

godz. 9.00 

 11 VIII  

godz. 12.00 

Góra 11 VII  

godz. 13.00 

 11 VIII  

godz. 12.00 

 

Wschowa - - - - 

 

Źródło: E. Śliwiński, Akcja przeciwpowodziowa w województwie leszczyńskim w lipcu 1997 roku.  
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Powódź 1997 – Akcja przeciwpowodziowa w województwie leszczyńskim w lipcu i sierpniu 1997 r.  

(Śliwiński E.: Ak cja przeciwpowodziowa w województwie leszczyńskim w lipcu 1997 roku.  

Kronika Wielkopolski 1998 nr 2 s. 35)  
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