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POWIATOWE CENTRUM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
I PORADNICTWA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO
W GÓRZE
Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego w Górze obchodzi trzecią rocznicę istnienia. W tym czasie 3-krotnie przechodziło zmiany organizacyjne. Jakie były początki placówki?
27 kwietnia 2000 r. odbyło się spotkanie dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Zenona Tagowskiego ze Starostą Powiatowym
Krzysztofem Mielczarkiem, wójtami i burmistrzami gmin, przedstawicielami związków zawodowych w sprawie organizacji doskonalenia nauczycieli w powiecie górowskim na tle dolnośląskiego systemu doskonalenia nauczycieli. Podawano wówczas konkretne argumenty: blisko i
tanio. Urząd Marszałkowski i Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
obiecali wsparcie dla ośrodka.
15 czerwca 2000 r. powołano Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze.
Już następnego dnia zostały złożone przez PODN w Górze wnioski o granty edukacyjne w
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Przyznane granty pozwoliły przeszkolić w okresie od
września do grudnia 2000r. 100 nauczycieli na kursach trwaj ących po 40 godzin. PODN nie
posiadał jeszcze swojej bazy dydaktycznej. Sale dydaktyczne i informatyczne użyczało Liceum
Ogólnokształcące w Górze, a obsługę administracyjną prowadziło Starostwo Powiatowe
w Górze.
W grudniu 2000 roku przekazano ośrodkowi w użytkowanie budynek przy placu Chrobrego 27 i wyremontowano pierwsze sale dydaktyczne.
1 stycznia 2001 r. połączono Bibliotekę Pedagogiczną z PODN w Powiatowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Górze.
Kolejną zmianą było połączenie z dniem 1 października 2002 r. Poradni PsychologicznoPedagogicznej z PCDN w Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze.
Niemal od początku swej działalności placówka jest czynna dla nauczycieli i innych zainteresowanych osób w godzinach od 8.00 do 18.00.
W strukturze organizacyjnej wszystkich trzech placówek wchodzących w skład Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w
Górze zatrudnieni są zgodnie ze statutem nauczyciele doradcy metodyczni, nauczyciele pedagodzy i psycholodzy oraz nauczyciele bibliotekarze wg arkuszy organizacyjnych zatwierdzonych
przez Kuratorium
Oświaty
we
Wrocławiu
będące
organem nadzorującym
i organ prowadzący czyli Starostwo Powiatowe w Górze. Wszystkie placówki funkcjonują przy
zatrudnieniu tylko 4 i ¾ etatów administracyjnych łącznie z obsługą finansową i 3 i ½ etatów
pracowników obsługi.
Do Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli należy w szczególności prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa merytorycznego i metodycznego oraz doskonalenia dla
nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej. Podstawową formą doradztwa metodycznego
są indywidualne konsultacje dla nauczycieli. W minionym roku szkolnym skorzystało z tej formy 519 nauczycieli na blisko 600 uczących w całym powiecie.
III
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Inną formą pomocy nauczycielom jest organizacja konferencji, warsztatów i kursów doskonalących. W tych formach w minionym roku szkolnym wzięło udział 1532 nauczycieli w
średnio trwającej 9,3 godziny formie doskonalenia. Dla porównania w poprzednim roku by ło to
971 nauczycieli a w pierwszym roku działalności 580.
Na zapotrzebowanie nauczycieli organizowane są kursy kwalifikacyjne.
Dzięki porozumieniu z Wrocławską firmą KEN Technologie informatyczne uzyskano
sprzęt komputerowy do pracowni technologii informacyjnej. Posiadanie dobrze wyszkolonej w
tym zakresie kadry pozwala na prowadzenie profesjonalnych szkoleń informatycznych. PCDN i
PPP jest autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym DC Edukacja w Sopocie w zakresie szkoleń
„INTEL – nauczanie ku przyszłości”. Prowadzone są także szkolenia autoryzowane dla administratorów systemów komputerowych.
Ważnym elementem pracy ośrodka jest wspieranie działalności Powiatowych Zespołów
Samokształceniowych działających przy PCDN i PPP. Zespoły skupiają nauczycieli nowatorów
jak i młodych nauczycieli szukających wsparcia w swojej pracy. Zadaniem zespołów jest wzajemne wspieranie się i dzielenie doświadczeniem zawodowym, pomoc w awansie zawodowym
nauczycieli a także organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży. W minionym roku szkolnym
pracowało 13 zespołów przedmiotowych lub międzyprzedmiotowych przy PCDN i PPP skupiających 215 nauczycieli.
PCDN i PPP jest organizatorem lub współorganizatorem konkursów dla młodzieży o
charakterze powiatowym lub międzypowiatowym. Konkursy dotyczą wielu dziedzin od przedmiotów humanistycznych poprzez przedmioty ścisłe do artystycznych i informatycznych
włącznie. W wielu konkursach bierze udział młodzież z województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. W minionym roku zorganizowano 26 konkursów dla dzieci
i młodzieży. Łącznie wzięło w nich udział 3397 uczniów. Na nagrody wydano kwotę 12080 zł
pochodzącą od sponsorów. Głównym sponsorem jest Starostwo Powiatowe w Górze. Ciekawą
formą konkursów organizowanych w minionym roku były konkursy organizowane poprzez
Internet, gdzie uczeń rozwiązywał problem w zadanym czasie na formularzu internetowym
i wysyłał go poczta elektroniczną.
W wyniku połączenia z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i współpracy z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu rozpoczęto działalność Lokalnego Centrum Informacji Zawodowej. Działania Lokalnego Centrum Informacji Zawodowej były realizowane przez wybranych pracowników Biblioteki Pedagogicznej, Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wymienieni pracownicy zostali przeszkoleni przez DCIZ w Wałbrzychu w zakresie organizacji poradnictwa zawodowego.
Starostwo Powiatowe w Górze zakupiło testy komputerowe do badań w zakresie predyspozycji
psychofizycznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć
wyrównawczych w zakresie terapii dysleksji. Nawiązano współpracę z Ministerstwem Pracy i
Polityki Społecznej, Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie a
także z Powiatowym Urzędem Pracy w Górze.
Zorganizowano kącik zawodoznawczy w bibliotece (teczki informacji o zawodach, przewodniki po zawodach).
Organizowano cotygodniowe zajęcia dla uczniów klas trzecich gimnazjów z całego Powiatu Górowskiego. Zajęcia miały na celu wdrożenie w tematykę umożliwiającą poznanie możliwości trafnego wyboru zawodu i poznanie oferty PCDN i PPP w tym zakresie. W efekcie w
zajęciach uczestniczyło 569 uczniów.
Wdrożono badania w oparciu o testy komputerowe w pracowni TI na 16 komputerach.
Prowadzono testy komputerowe predyspozycji zawodowych dla 244 maturzystów klas l icealnych.
IV
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Doradcy metodyczni wykonali cały szereg innych prac na rzecz oświaty powiatowej.
Można tu wymienić: prowadzenie strony internetowej PCDN i PPP w Górze z bieżącą informacją dla nauczycieli, uczniów i rodziców, koordynowanie uczestnictwa szkół w II edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych, opracowanie i przygotowanie ankiety skierowanej do nauczycieli wszystkich placówek oświatowych dotyczącej form doskonalenia w roku szkolnym
2003/2004, zorganizowanie wideokonferencji z Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy, organizowanie
udziału młodzieży i nauczycieli w Dolnośląskim Festiwalu Nauki we Wrocławiu, zorganizowanie warsztatu w muzeum w Głogowie dla młodzieży i gromadzenie materiału z zakresu edukacji regionalnej dla nauczycieli, uczestniczenie w roli ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopnie awansu nauczycieli w PCDN i PPP a także w KO we Wrocławiu, prowadzenie hospitacji lekcji, zorganizowanie warsztatów w opactwie cystersów w Lubiążu i w Niemczy dla młodzieży i gromadzenie materiału z zakresu edukacji regionalnej dla
nauczycieli, organizacja i koordynacja prac w ramach realizacji projektu o charakterze regionalnym Śląska – Saksonii – Czech w ramach międzynarodowego programu, organizacja wyjazdów
dydaktycznych do Krzyżowej, Świdnicy, Książa i Strzegomia, opracowywanie materiałów na
zajęcia warsztatowe dla nauczycieli, opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego, udział w
charakterze obserwatorów z ramienia OKE we Wrocławiu na sprawdzianach i egzaminach po
szkole podstawowej i gimnazjum, zorganizowanie w PCDN i PPP I Targów Książki, zorganizowanie Forum Szkolnych Klubów Europejskich Powiatu Górowskiego „Szanse i wyzwania
Polski przed wejściem do Unii Europejskiej”.
PCDN i PPP prowadzi działalność wydawniczą i publikacyjną wydając od kwietnia
2001 r. dwumiesięcznik „Górowskie Zeszyty Oświatowe” o objętości 100 stron. W piśmie zamieszczane są teksty omawiające doświadczenia pedagogiczne nauczycieli powiatu górowskiego, scenariusze zajęć i imprez szkolnych, artykuły z zakresu historii i edukacji regionalnej, promocji regionu, materiały edukacyjne z zakresu dydaktyki i wychowania, inne publikacje z szeroko rozumianej oświaty. Cała praca redakcyjna i drukarska wykonywana jest na miejscu przez
pracowników PCDN i PPP. Egzemplarze rozsyłane są bezpłatnie do placówek oświatowych
powiatu i innych ośrodków doskonalenia nauczycieli.
Biblioteka wydaje systematycznie kwartalnik „Wykaz Nowości Pedagogicznych”
prezentujący krótką charakterystykę nowych pozycji pedagogicznych.
Do każdej formy doskonalenia nauczycieli przygotowywane są autorskie materiały szkoleniowe a także dyplomy. Powielanie tych materiałów i oprawa wykonywana jest na miejscu.
Kursy z zakresu technologii informacyjnej kończą się najczęściej przedstawieniem przez
każdego słuchacza wypracowanym scenariuszem lekcji. Wszystkie materiały z takich szkoleń
słuchacze otrzymują w postaci elektronicznej na krążku CD.
PCDN i PPP systematycznie nawiązuje współpracę z wydawnictwami edukacyjnymi dzięki czemu prowadzone są nieodpłatne szkolenia metodyczne dla nauczycieli, przekazywane są
bezpłatne egzemplarze książek dla nauczycieli i do biblioteki, organizowane są wystawy podręczników szkolnych i nowości pedagogicznych.
Nawiązanie współpracy z Internetowym portalem Szkola.Net pozwoliło na kompleksowe
wdrożenia systemu obsługi informacyjnej szkół całego powiatu górowskiego jak i uproszczenie
system wymiany informacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi. Każda placówka otrzymała
swoje adresy stron internetowych WWW a także możliwość administrowania dowolną ilością
kont pocztowych dla uczniów i nauczycieli.
Systematycznie udostępniana jest pracownia informatyczna do zajęć dla szkół
i przedszkoli a także pracy własnej nauczycieli i uczniów. Dodatkowo rozbudowana sieć komputerowa pozwoliła na uruchomienie czytelni internetowej w bibliotece.
Wyremontowanie budynku zapewnia właściwy komfort pracy nauczycieli, czytelników
i klientów poradni.
V
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Na zapotrzebowanie gmin organizowane są w PCDN i PPP procedury awansu na nauczyciela mianowanego.
Wysoka jakość pracy ośrodka jest podstawą jego funkcjonowania dzięki systematycznemu
doskonaleniu kadry w ośrodkach szkoleniowych w całej Polsce a także wspieraniu się kadrą z
zewnątrz. Ośrodek prowadzi systematyczną ewaluację szkoleń własnych i zewnętrznych. Praca
ośrodka jest oceniana merytorycznie przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Wojewódzką
Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu, Urząd Marszałkowski we Wrocławiu i organ prowadzący czyli Starostwo Powiatowe w Górze.
Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym poprzez pomoc w organizacji imprez
na rzecz środowiska np. wystawy rzeźby i malarstwa, zorganizowanie stałej wystawy „Góra w
starej fotografii”, udostępnianie sal plastycznych dla grupy plastycznej „Spoza”, udostępnianie
sal na imprezy środowiskowe.
Dzięki inicjatywie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu PCDN i PPP w Górze przystępuje do realizacji wieloletniego projektu o nazwie „Forum edukacyjne społeczeństwa informacyjnego” we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu, Uniwersytetem Wrocławskim, Centrum Edukacji Nauczycieli UWr, Fundacją Edukacji Międzynarodowej. W pierwszej fazie projekt ma charakter pilotażowy i obejmuje trzy powiaty górowski,
lubański, oleśnicki i miasto Legnicę.
Odbyły się już pierwsze konferencje i wytypowano do pilotażu także po jednym gimnazjum z każdej gminy i jedną szkołę ponadgimnazjalną z powiatu. Program zyskał pozytywną
opinię Ministerstwa Edukacji i Sportu i rusza z początkiem września.
Dzięki programowi zostaną przeszkoleni nauczyciele a wytypowane placówki łącznie z
organem prowadzącym czyli Starostwem Powiatowym zyskają nowoczesny sprzęt i rozpoczną
wdrażanie założeń programu do pracy placówek.
Na spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych w czerwcu bieżącego roku dyrektor
wydziału edukacji Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu stwierdził, że PCDN i PPP jest
wzorcową powiatową placówką doskonalącą nauczycieli na terenie Dolnego Śląska.
Wszystkie wymienione działania nie byłyby możliwe gdyby nie pomoc i zaangażowanie
Starostwa Powiatowego w Górze oraz Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.
Wszelkie działania pracowników PCDN i PPP dążą do tego, aby ośrodek był nie tylko
miejscem pracy nauczycieli i młodzieży, ale także miejscem spontanicznej wymiany doświadczeń w sprzyjającej miłej atmosferze.
Jacek Figiel

VI
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WSPOMNIENIE

MIECZYSŁAW FRĄCZKIEWICZ (1937-2003)
Z potrzeby serca, dla zachowania w pamięci wielu godzin, lat wspólnej pracy zawodowej
w trudnym okresie budowy oraz zagospodarowywania nowego obiektu szkolnego, z poczucia
dobrze spełnionego obowiązku, zdecydowałam się na mój okolicznościowy głos.
Odszedł przedwcześnie Człowiek wielkiego charakteru. Zasłużony, odznaczany, nagradzany, słowem człowiek-instytucja. Odszedł nauczyciel-mistrz, mentor młodych, twórca niezliczonych sukcesów sportowych.
Dzięki sumiennej pracy w komendzie OHP wprowadził ówczesny Zespół Szkół Zawodowych im. gen. S. Kaliskiego w Górze do gmachów kilku ministerstw tj. budownictwa, rolni ctwa, leśnictwa i edukacji.
Znany był też jako społeczny plastyk w zakresie liternictwa na rzecz szkoły i nie tylko.
Witano Go owacyjnie na kolejnych Zjazdach Absolwentów Szkół Średnich Zespołu. Ostatnio
we wrześniu 2001 roku, w roku jubileuszu 40-lecia placówki. Zgasł za szybko, dystans życia
osiągnął przedwcześnie.
Szkoda, że do końca swoich dni nie czuł się tak bardzo potrzebny – jak dawniej.
To daje do myślenia.
Ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Cieszynie a następnie Studium Nauczycielskie w Raciborzu o kierunku wychowanie fizyczne. Pracę zawodową rozpoczął 16 sierpnia 1955
roku w górowskim LO jako nauczyciel w/w przedmiotu. W latach 1960-1965 pracował w Wydziale Oświaty i Kultury PPRN w Górze.
Od 1 września 1963 w niepełnym wymiarze czasu pracy w TE i ZSH w Górze,
po 2 latach został przeniesiony na pełny etat. W trakcie pracy zawodowej podjął studia wyższe.
Z dniem 1 września 1986 roku przeszedł na emeryturę. Jednak nadal przez 9 lat miał kontakt ze
szkołą, realizując cele dydaktyczne.
Należy z pełną świadomością zaznaczyć, że w latach 60. i 70. mimo trudnych warunków
lokalowych, braku sali gimnastycznej, rozwinął szkolną działalność sportową wśród młodzieży,
o czym świadczą poniższe sukcesy.
Po oddaniu oczekiwanej przez środowisko, nowej sali gimnastycznej w roku 1980, urządził ją od podstaw wraz z zapleczem, czynił wiele starań w zakresie wyposażenia warsztatu pracy w najnowocześniejszy sprzęt sportowy, turystyczny. Spędził nad tym dużo, dużo godzin.
Szkoła uzyskiwała wysoką ocenę sportu szkolnego podczas kompleksowych wizytacji
np. w 1980 roku i w latach następnych. Poniższe dane pochodzą z domowego archiwum Zmarłego, których ksero udostępnił szkole i piszącej te słowa, wraz z przesłaniem o rzetelnym wykorzystywaniu źródeł, co niniejszym czynię.
Liczne osiągnięcia szkoły z tych lat z wiodącym udziałem nauczyciela, ilustrują:
• III miejsce w finale woj. dolnośląskiego szkół średnich w piłce siatkowej dziewcząt –
1967/1968 r. (szkoła powstała dopiero w 1961 r.)
• II miejsce w finale wojewódzkim szkół średnich w piłce siatkowej dziewcząt –
1968/1969 r.
• udział w rozgrywkach ligi wojewódzkiej szkół średnich, piłka siatkowa – 1969 r.

VII
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• w latach 1969-1974 szkoła reprezentowała powiat górowski w rozgrywkach klubowych, występując w barwach „MZKS Pogoń” w mistrzostwach klasy „A”, a następnie
III ligi woj. wielkopolskiego. Zespół szkolny reprezentował także nasz powiat na wielu
turniejach (Wołów, Środa Śląska, Trzebnica), turniejach organizowanych przez związki
zawodowe ówczesnej CRZZ w Jeleniej Górze, Świdnicy, Wałbrzychu, Legnicy jak również w dawnej NRD – odnosząc wiele sukcesów.
• wysokie lokaty w rozgrywkach piłki nożnej woj. dolnośląskiego 1969/1971.
• reprezentowanie województwa w strefowych mistrzostwach Polski szkół średnich –
1974 r.
• II miejsce w finale wojewódzkim w sztafetowych biegach przełajowych chłopców –
1975 r. i 1986 r.
• I miejsce w finale wojewódzkim sztafetowych biegów przełajowych dziewcząt
i chłopców – 1976 r.
• udział trzech uczniów w centralnych zawodach lekkoatletycznych – 1978/1979 r.
• I miejsce w ramach narodowych biegów przełajowych CRZZ w grupie dziewcząt
i chłopców – 1978/1979 r.
• I miejsce w indywidualnych mistrzostwach byłego woj. leszczyńskiego w tenisie stołowym chłopców – 1979 r.
• start w lekkoatletycznej lidze wojewódzkiej – 1979 r.
• udział w VI ogólnopolskiej spartakiadzie młodzieży w Toruniu – 1979 r.
• I miejsce w lidze wojewódzkiej szkół ponadpodstawowych w biegach przełajowych –
1979 r.
• II miejsce szkół średnich w III leszczyńskiej olimpiadzie młodzieży – 1979 r.
• I miejsce w województwie w piłce siatkowej juniorów młodszych, reprezentowanie
ówczesnego województwa leszczyńskiego w rozgrywkach makroregionu – 1984 r.
• II miejsce w V Letnich Igrzyskach Sportowych – lekkoatletyka – 1988 r.
• w latach 1978-1985 wiele tytułów mistrzów i wicemistrzów w lekkoatletycznych indywidualnych mistrzostwach byłego województwa leszczyńskiego poszczególnych konkurencji oraz w biegach przełajowych dziewcząt w różnych grupach wiekowych.
• I miejsce w finale wojewódzkim narodowych biegów przełajowych w klasyfikacji zespołowej – 1978 r.
• I miejsce w finale wojewódzkim narodowych biegów o puchar „Głosu Pracy” –
1979 r.
• I miejsce w III Leszczyńskiej Olimpiadzie Młodzieży w piłce nożnej, reprezentowanie
województwa w rozgrywkach makroregionu – 1979 r.
• I miejsce w wojewódzkiej lidze biegów przełajowych chłopców – 1980 r.
• I miejsce w finale wojewódzkim drużynowych sztafetowych biegów przełajowych
w grupie dziewcząt – 1982 r.
• II miejsce w finale wojewódzkim sztafetowych biegów przełajowych dziewcząt
i chłopców – 1983 r.
• I i II miejsce w wojewódzkiej lidze biegów przełajowych – 1982 i 1985 r.
• udział w indywidualnych mistrzostwach Polski LZS (dwóch uczniów) – z LA –
1984 r.
• II miejsce w wojewódzkiej lidze biegów przełajowych dziewcząt – 1984 i 1985 r.
• I miejsce w finale wojewódzkim sztafetowych biegów przełajowych dziewcząt
i chłopców – 1985 r.
VIII
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• I miejsce w województwie szkół średnich w piłce nożnej, reprezentowanie byłego
woj. leszczyńskiego w rozgrywkach makroregionu – 1985 r.
• II miejsce w finale wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej w piłce siatkowej chłopców – 1986 r.
Odznaczenia i wyróżnienia
• Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego – 1966 r.
• Złoty Krzyż Zasługi – 1977 r.
• Medal XX-lecia Dolnego Śląska – 1965 r.
• Medal XXV-lecia Dolnego Śląska – 1971 r.
• Brązowa Odznaka OHP – 1976 r.
• Srebrna Odznaka OHP – 1977 r., 1979 r.
• Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1980 r.
• Złota Odznaka ZNP – 1980 r.
• Złota Odznaka OHP – 1981 r.
• Brązowa Odznaka im. J.Krasickiego – 1983 r.
• Medal 40-lecia PL – 1984 r.
• Medal XXX-lecia SZS – 1984 r.
• Medal „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” – 1986 r.
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1986 r.
• Odznaka „Za zasługi dla województwa leszczyńskiego” – 1986 r.
• Medal w uznaniu szczególnych zasług w rozwoju OHP – 1987 r.
• Odznaka „Zasłużony dla Ziemi Górowskiej” – 1986 r.
• Medal XXX-lecia OHP – 1988 r.
Nagrody
• Kuratora Okręgu Szkolnego we Wrocławiu – 1972 r.
• Ministra Oświaty i Wychowania – 1977 r.
• Kuratora Oświaty i Wychowania w Lesznie – 1980 r.
• Ministra Oświaty i Wychowania – 1980 r. (dwutygodniowy pobyt jako obserwator na
Olimpiadzie Moskwa ’80)
• Kuratora Oświaty i Wychowania w Lesznie – 1982 r.
• Nagroda Ministra Budownictwa – 1983 r.
• Komendy Głównej OHP – 1983 r. (dwutygodniowy pobyt w byłej WRL)
• Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Lesznie – 1984.
• Nagroda Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej – 1986 r.
• Nagroda Komendanta Głównego OHP – 1987 r.
• Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Lesznie – 1987 r.
• Nagrody Dyrektora Szkoły – 1985 i 1986 r.
Dyplomy
• Ogólnopolski Komitet FJN za szczególne zasługi w realizacji obywatelskiego czynu
XXXV-lecia PRL – 1980 r.
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• Inspektora Oświaty i Wychowania w Górze za pełne zaangażowanie w twórczą pracę
nad kształtowaniem postaw młodego pokolenia – 25-lecie pracy w zawodzie nauczycielskim – 1980 r.
• Zarząd Główny SZS za pracę społeczną wśród młodzieży szkolnej w dziedzinie kultury fizycznej w latach 1976-1980 r.
• Komenda Wojewódzka OHP za szczególne zasługi w rozwoju OHP – 1981 r.
• Dyplom KISZ ówczesnej WRL za wyniki OHP grupy byłego województwa leszczyńskiego – 1983 r.
• Komenda Główna OHP za wybitne osiągnięcia w wychowaniu młodzieży OHP –
1986 r.
• Ministra Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych – 1986 r.
• Urzędu Miasta i Gminy w Górze za ofiarną i zaangażowaną pracę na rzecz sportu
szkolnego – 1988 r.
• Komendy Głównej OHP – wpis do honorowej księgi zasłużonych – 1982 r.
Działalność społeczna (na przestrzeni lat)
• Członek Zarządu Powiatowego ZNP w Górze – księgowy.
• Członek Zarządu Powiatowego Komisji Spółdzielni Uczniowskich w Górze.
• Członek Zarządu Powiatowego byłego ZSMP w Górze.
• Członek Zarządu Ogniska nr 1 ZNP, LO i TE – przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
• Członek Zarządu MZKS Pogoń w Górze.
• Członek Sekcji Emerytów przy oddziale ZNP w Górze – przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
• Ławnik Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu w latach 1995-1998.
• Trener piłki siatkowej.
• Kierownik wycieczek szkolnych.
• Uprawnienia sędziego piłki siatkowej.
Działalność komendy szkolnej OHP przy byłym Zespole Szkół Zawodowych pod
kierunkiem Mieczysława Frączkiewicza.
Będąc od roku szkolnego 1976/1977 szkolnym komendantem OHP organizował
i realizował zadania wychowawcze w kształtowaniu postaw młodzieży, poprzez pracę na rzecz
szkoły, środowiska i gospodarki narodowej. Dzięki zaangażowaniu osobistemu, młodzieży, dyrekcji i nauczycieli szkoła osiągnęła pod Jego kierunkiem wiele znaczących sukcesów w skali
wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Młodzież aktywnie uczestniczyła w wyjazdowych hufcach wakacyjnych w kraju (Bielsko-Biała, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Pszczyna, Lipsko n/Wisłą, Pęzino
woj. zachodniopomorskie, Sandomierz, Dębno Lubuskie, Łódź – łącznie około 1 100 uczniów)
i za granicą (ówczesne Bułgaria, Czechosłowacja, NRD i Węgry – 132 uczniów).
Czterokrotnie w latach 1977-1983 uzyskano I miejsce w rywalizacji wojewódzkiej na najlepszą pracę hufców śródrocznych, I miejsce w województwie za działalność wakacyjnego hufca w resorcie budownictwa – 1979 r.
Czterokrotnie w latach 1978-1984 szkoła zdobyła III miejsce we współzawodnictwie
szkolnych komend OHP byłego woj. leszczyńskiego, IV miejsce w ogólnopolskim współzawodnictwie hufców wakacyjnych AL. „OHP-1979”, w resorcie budownictwa i przemysłu mate-
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riałów budowlanych – 1980 r., III miejsce w/w województwie za działalność śródroczną i wakacyjną OHP – 1988 r.
Sztandar szkoły udekorowano przez Komendę Główną w Warszawie Złotą Odznaką
OHP – 1982 r.
Zdobył też III miejsce w wojewódzkim konkursie XXX-lecia OHP – 1987 r.
Łącznie w latach 1975-1990 pod kierunkiem Mieczysława Frączkiewicza na różnych
szkolnych hufcach OHP pracowało 29 etatowych nauczycieli ZSZ, w tym 5 pełniło funkcję
zastępcy komendanta przez okresy kilkuletnie ponadto korzystał z pomocy nauczycieli szkół
podstawowych, a nawet studentów uczelni pedagogicznych.
Summa summarum, z materiałów dokumentujących Jego pracę, których tworzenia sam
dla dokładności doglądał np. kronikę OHP, jawi się postać wrażliwego, sumiennego, uporządkowanego człowieka, niezwykle zdyscyplinowanego i obowiązkowego.
Sympatię oraz szacunek wychowanków zjednywał mu pogodny charakter oraz umiejętność nawiązywania bliskich kontaktów z młodzieżą. Nie liczył czasu. Był pionierem szkolnictwa zawodowego w Górze, współtwórcą życia w nowych murach przy ulicy Armii Polskiej 15a.
Żywić można nadzieję, że zasługi dla sportu szkolnego, liczne inicjatywy na rzecz oświaty
górowskiej mogą zostać uhonorowane, poprzez nadanie w najbliższej przyszłości Jego Imienia nowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Górze.
Władysława Helena Żywień
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KULTURA UMYSŁOWA GÓROWSKICH MIESZCZAN
XVII-XIX w.
BIBLIOTEKI, ARCHIWA, DRUKARNIE...
Historia kultury jest wieloskładnikowa. Ogromny wpływ ma na nią historia bibliotek
i księgarstwa, które zaistniały już u schyłku wieków średnich przede wszystkim w klasztorach,
przy katedrach i kościołach parafialnych, w większych i mniejszych miastach.
Dokładne dane o księgozbiorach przykościelnych, zawarte w sprawozdaniach powizytacyjnych, pochodzą dopiero z końca XVI i początku XVII wieku. Jak pisze K. Maleczyńska w
artykule Księgozbiory parafialne diecezji wrocławskiej w II połowie XVII w. w świetle protokołów wizytacji
kościelnych1, XVII-wieczne księgozbiory parafialne na Śląsku stanowiły raczej biblioteki typu
miejskiego – brak bowiem danych na ten temat w dokumentach powizytacyjnych dotyczących
kościołów wiejskich.
Wizytując kościół parafialny w Górze w latach 1687-88 wizytator naliczył 100 dzieł, w
Czerninie w latach 1679, 1687-1688 wykazano około 10 ksiąg. Były to księgi drukowane i rękopiśmienne o charakterze religijnym, wydawnictwa muzyczne, filozoficzne, prawne, historyczne,
medyczne. Ponad 7% zbiorów stanowiły różne wydania Biblii. W Górze znajdowało się wydanie norymberskie z 1483 r. Obok Biblii były dzieła Augustyna z Hippony. Górowskie zbiory
zawierały również XV-wieczne wydania Die Trinitate, De civitate Dei i 10-tomowe wydanie dzieł
tego autora tłoczone w 1569 r. Ponadto prace św. Hieronima Lucubrationes z 1533 r.; Tomasza
z Akwinu Quodlibetu z r. 1509; moralisty św. Antonina Pierozzi zwanego Antoninem z Florencji
(3 dzieła w zbiorach w Czerninie), dzieła Mikołaja z Lyry (w Górze edycje z 1480 i 1500 r.). W
księgozbiorach znajdowały się także pisma autorów XIII-wiecznych. Byli to m.in. Albert Wielki
(1200-1280) w Górze i pisma Bonawentury (ok. 1217-1274) w Górze i Czerninie.
Po teologii najliczniej reprezentowane były dzieła historyczne, związane z historią chrześcijaństwa. W Górze wizytator odnotował Historia ecclesiastica Nicephora Callistusa, wydanie bazylejskie z 1533 r. Z kolei prawo świeckie reprezentowało m.in. łacińskie wydanie Commentaria
in Digestum Bartola z Sassoferrato, wydanie z lat 1510-1511. Nie brak było w tych bibliotekach
prac autorów antycznych. W Górze i Czerninie znajdowały się teksty Cycerona np. De officiis.
Obok zbiorów z Głogowa właśnie w Górze i Czerninie było ich najwięcej. Epokę renesansu
reprezentował Erazm z Rotterdamu, którego Proverbia odnotowano w Górze. 2
Prace medyczne to przede wszystkim dziełka mało znanych autorów o stosowaniu leków.
Ciekawostką może być fakt, że tylko w dokumentach powizytacyjnych z Góry i Namysłowa wizytatorzy podawali miejsca wydania ksiąg. Na ich podstawie można mniemać, że duchowni preferowali wydania solidne, stojące na wysokim poziomie. Księgi te przechowywane
były w szafach i na regałach w kościołach (zakrystia i chór). Biblioteki jako takie, czyli osobne
pomieszczenia dla księgozbiorów odnotowano w Górze dopiero w XIX wieku. I tak w zakrystii
kościoła ewangelickiego znajdowała się biblioteka młodzieżowa i ludowa.3 Z kolei biblioteka
dla ludności katolickiej znajdowała się w kościele p.w. św. Katarzyny, w pomieszczeniu dobudowanym do kaplicy Bożego Ciała. Później była tam salka katechetyczna.
Na osobną uwagę zasługują monografie czy raczej kroniki miast bądź parafii w ujęciu
miejscowych kapłanów, które również wzbogacały miejscowe biblioteki. Takiej kroniki docze1 K. Maleczyńska, Księgozbiory parafialne diecezji wrocławskiej w II połowie XVII w. W świetle protokołów wizytacji kościelnych, w: „Sobótka” 1986, nr 4 s. 547
2 tamże
3 O. Tippel, Góra na przełomie wieków, Świdnica 1901, s.9
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kał się Wąsosz w XVIII w., gdy pastor gminy ewangelickiej Karol Wilhelm Engelien
(w latach 1763-1774) jako pierwszy spisał jego dzieje. Po nim o tym mieście pisał Karl Raebiger, który w 1908 r. wydał Historię miasta Wąsosza i ewangelickiej gminy kościelnej w Wąsoszu pow. Góra. Swoją kronikę miała też Czernina, o której wspomina się już w 1582 r. 4 Podobnie Jemielno,
którego historią zajął się pastor E. Boy (posługę kapłańską pełnił w Jemielnie w latach 17791791), wydając w Nysie w 1804 r. Historiche Nachrichten von Gimmel bey Winzig in Niederschesien.
Góra doczekała się monografii dopiero w r. 1900 (dr Ziołecki, Geschichte der Stadt Guhrau 13001900).
Równie ważne są zbiory wszelkiego typu dokumentów zgromadzone w archiwach. Aktualnie historię naszego miasta i powiatu możemy znaleźć w dokumentach zgromadzonych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, w Lesznie, i w archiwach właściwych urzędów miejskich
bądź gminnych. Historia tych zbiorów w przypadku Góry sięga roku 1831. W dniu 8 maja 1834
r. urzędnik magistratu górowskiego niejaki Jeschel informuje swojego zwierzchnika, że
3 lata wcześniej otrzymał polecenie zorganizowania Registratury (archiwum miejskiego) wraz
z uporządkowaniem i opracowaniem wszystkich zachowanych dokumentów. Miał nie tylko
w sensowny sposób podzielić wszystkie dokumenty, ale także sporządzić ich kopie oraz przetłumaczyć teksty łacińskie na język niemiecki.5 Pracę tę Jeschel uważał za bardzo ważną i nobilitującą. Z zasobów tego archiwum szczodrze korzystał dr Ziołecki pisząc Historię miasta Góry
1300-1900.
Kultura umysłowa górowian oraz potrzeby miejscowej szkoły i kościołów, jak również
zasoby materialne mieszczan sprawiły, że w Górze dobrze prosperowała drukarnia. Z XVII w.,
z lat 1618-1621 zachowały się 3 druki muzyczne wydane w górowskiej drukarni, autorstwa
Pawła Schaffera, miejscowego muzyka, który później przeniósł się do Wrocławia. Dzieła te
wydano w kilku osobnych księgach głosowych. Były to: Melodiarum Biblicarum, V, voc...(1618 r.);
De Adventu et Nativitate Dn. Nostri Jesu Christi Nova e cantu et Basi generali... (1619 r.); Cantiones Sacrae, Quas Motectas Vocant...VIII Vicibus compositae (1621 r.). Niestety, brak na tych drukach nazwiska drukarza, widnieje tylko miejsce wydania – Góra (Gora). Z prac Pawła Schaffera zachowało
się w sumie 8 dzieł m.in. jedno z nich zawiera tańce polskie.6
Innym znanym górowskim drukarzem był A. Ziehlke (XIX w.) którego zakład poligraficzny wydał m.in. monografię dr Ziołeckiego.
Ze zbiorów zgromadzonych w bibliotekach kościelnych korzystali przede wszystkim duchowni, ale również sięgali po nie nauczyciele miejscowych szkół i co światlejsi mieszczanie.
Ilość księgozbiorów w tamtym czasie raczej nie zmieniała się. Książki pochodziły z zakupów
gmin kościelnych i z darowizn od duchownych. Uległy rozproszeniu bądź zniszczeniu w wyniku działań wojennych, pożarów i rabunków jakie w przeszłości nawiedziły Górę.
Elżbieta Maćkowska

B. Krzyślak. Czernina. Kościół p.w. św. Wawrzyńca, Poznań 1986, s. 9 (maszynopis)
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Verzeichnis d. Abschr., s. 4-11
6 M. Przywecka-Samecka, Nieznana XVII-wieczna drukarnia w Górze Śląskiej, „Roczniki Biblioteczne”, R.10, Wrocław 1966,
s. 85-89
4
5
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HISTORIA MO, SB, ORMO I POLICJI W POWIECIE
GÓROWSKIM - NIESPOKOJNE DNI cz. I (lata 40.)
24 lipca 2003 na Placu Bolesława Chrobrego odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru
Komendzie Powiatowej Policji w Górze. Miało to miejsce w 84 rocznicę powołania pierwszych
formacji policji w odrodzonej Polsce.
Historia Milicji Obywatelskiej (poprzedniczki współczesnej Policji) w Górze rozpoczyna
się dopiero w 1945 roku, gdy do miasta po zakończeniu wojny i powrocie Góry do Macierzy
przyjechali przedstawiciele polskiej władzy administracyjnej. Było to 5 maja 1945 r. W ekipie
pełnomocnika Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Augusta Herbsta było 8 milicjantów: komendant
st. sierż. podchorąży Zbigniew Rogucki, Stanisław Włodarski, Henryk Włodarski, Bogdan Traczyk, Mieczysław Worek, Jan Naglerski, Władysław Oczkowski i Józef Korzonek. Wszyscy
przybyli z terenu woj. krakowskiego, lubelskiego i kieleckiego. Cała grupa na nocleg zatrzymała
się w budynku przy obecnej ul. Armii Krajowej, którą to kwaterę przydzielił im komendant
miasta kpt. Szaszeszwili. 7 maja na miejsce siedziby MO wybrano budynek przy ul. Kościuszki
(dzisiejszy internat LO).
Najważniejsze obowiązki milicjantów z tamtego okresu to zabezpieczanie i ochrona
obiektów przemysłowych i maszyn oraz mienia pozostawionego w domach, po które chętnie
przybywali przeróżni szabrownicy. Ponadto z chwilą przybycia pierwszych transportów z ludnością cywilną – obowiązek udzielania im pomocy w osiedlaniu, zapewnieniu bezpieczeństwa i
zabezpieczeniu mienia. Należy pamiętać, że w okolicznych lasach można było spotkać ukrywających się maruderów niemieckich, a część cywili posiadała nielegalną broń, którą należało zarekwirować.
W sumie maj 1945 roku był miesiącem, w trakcie którego organizowano od podstaw pracę MO w Górze. Odbywały się przeróżne szkolenia, które prowadzili komendant powiatowy
MO Z. Rogucki, plut. Franciszek Pawlak – dział służby zewnętrznej i naukę o działaniu broni,
plut. Homka – sporządzanie dokumentacji dochodzeniowej. W związku z tym, że nie dysponowano żadnymi materiałami poglądowymi ani innymi pomocami, uczący opierali się na własnym doświadczeniu i umiejętnościach wyniesionych z pracy w administracji i policji przedwojennej. W tym okresie rozpoczęto także organizację posterunków MO na terenie powiatu. I tak
w Zaborowicach posterunek zorganizowali J. Korzonek i M. Worek, w Wąsoszu S. Włodarski,
w Chróścinie Józef Homka, w Naratowie Wyżkiewicz, w Czerninie H. Włodarski. W czerwcu
powstały posterunki w Sicinach i Rudnie Wielkiej – J. Naglerski, w Jemielnie – Henryk Burzyński, w Głobicach – Andrzej Korecki, w Wierzowicach Wielkich – Józef Sermach i w Sławęcicach – Jan Kopacz.
Milicjanci zaopatrzeni byli tylko w broń osobistą i umundurowanie zdobyte własnym sposobem, we własnym zakresie musieli także organizować żywność (w tym przypadku korzystano
z zasobów poniemieckich gospodarstw oraz prowadzono po godzinach pracy nieduże gospodarstwa rolne). Był okres że dzienne wyżywienie milicjanta składało się: śniadanie – 1 śledź,
porcja chleba, gorzka kawa zbożowa; obiad- 2 śledzie, chleb i gorzka kawa; kolacja- chleb z
marmoladą lub syropem z buraków (melasa).
W maju i czerwcu 1945 r. posterunki MO były informowane o pojawiających się w lasach
i opuszczonych domach żołnierzach niemieckich. Mniej więcej w tym okresie zlikwidowano
kilkuosobową grupę żołnierzy Werhmachtu ukrywających się w lochach starego browaru. Źró-
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dła informują o pojmaniu dwóch1 do pięciu2 żołnierzy. Dla ujętych wielkim zaskoczeniem była
wiadomość o kapitulacji Niemiec.3
Pod koniec czerwca 1945 r. posterunki MO liczyły przeciętnie po 15 osób. Uzbrojenie
stanowiły 1-2 kbk, a umundurowanie to ubrania cywilne, niemieckie i węgierskie. Każdy z milicjantów dla rozpoznania nosił biało-czerwoną opaskę na rękawie. Ponadto milicjanci mieli stosowne pisma w jęz. polskim i rosyjskim, aby jednostki gospodarcze Armii Czerwonej udzielały
im wszelkiej pomocy. Wielkim problemem był brak obuwia i uzbrojenia. Dlatego też komendant powiatowy MO wysłał do Wrocławia Piotra Czerwińskiego i Władysława Karolaka, aby
przywieźli potrzebne rzeczy. Milicjanci podróż tę odbyli furmanką konną. Trwała ona cały tydzień, ale w efekcie przywieźli 50 sztuk kbk, w które zaopatrzono wszystkie posterunki. Ponadto zaopatrywano się w broń od żołnierzy Armii Czerwonej. Środkiem płatności był spirytus
gorzelniany. Dużym problemem był też brak łączności. Milicjanci poruszali się po podległym
sobie terenie na koniach, na rowerach i pieszo. Jedynie Komenda Powiatowa w Górze posiadała konia i bryczkę.
Początkowo milicjanci nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia. Pierwsze pobory wypłacono im dopiero w październiku 1945 r. w kwocie 500 zł.
Poczynając od sierpnia 1945 r. milicjantom przybył nowy obowiązek – żniwa. W tych
wsiach, gdzie nie było jeszcze gospodarzy i gdzie niemieccy właściciele pozostawili na polach
zasiane zboże należało dokonać zbiorów. Część żniw przeprowadzali żołnierze Armii Czerwonej, we wsiach oddalonych od Góry np. w gminie Jemielno, jeszcze nie zamieszkałych – milicjanci z właściwych posterunków. W tym czasie zwiększyła się też przestępczość: szabrownictwo, złodziejstwo i nielegalna produkcja bimbru. Szczególnie bimber był przyczyną wielu wykroczeń. Jako ogólnie uznany środek płatniczy cieszył się niesłabnącym powodzeniem, ale w
efekcie społeczeństwo rozpiło się do tego stopnia, że już w 1949 r. z inicjatywy pracowników
służby zdrowia założono w Górze Polskie Towarzystwo do Walki z Alkoholizmem – Koło
„Trzeźwość”4. W 1945 r. pod wpływem alkoholu dokonano morderstwa na 90-letnim mężczyźnie z Wierzy, u którego napastnicy szukali złota. Na szeroką skalę rozwinęło się kłusownictwo leśne, wodne, polne oraz kradzieże inwentarza żywego, urządzeń rolniczych, maszyn, motocykli, rowerów, odzieży damskiej, pieniędzy. Szabrownicy przybywali najczęściej z sąsiadujących z powiatem górowskim ziem woj. poznańskiego i z centralnej Polski. Dewastowano również niezamieszkałe budynki, wywożąc okna, drzwi, piece kaflowe. Walka z szabrownikami i
złodziejami była nie tylko uciążliwa, ale i niebezpieczna, z uwagi na to, że wielu z nich było
uzbrojonych. Tylko w 1945 r. z ich rąk poległo 5 milicjantów: por. Ignacy Siedlecki ps. „Czarny” – komendant KPMO w Górze, Stefan Głuch i Jan Suchocki z sekcji UB, Leon Wawrzynkiewicz – funkcjonariusz KP MO i milicjant Stanisław Przebindowski, który konwojował
transport bydła z Jeleniej Góry do Góry 5.
W 1946 r. powstała tzw. straż obywatelska czyli oddziały ORMO, które współdziałały z
milicją w celu utrzymania porządku, spokoju publicznego i przygotowywać miały do powszechnej samoobrony. Pododdziały ORMO utworzono na wzór wojskowy (drużyny, kompanie, bataliony).6
Wg sprawozdania Komendanta Powiatowego MO w Górze ppor. Porażka z 9 stycznia
1946 r.7 stan komendy wynosił 108 osób, w tym 1 oficer, 26 podoficerów, 81 szeregowych
S. Włodarski, Na posterunku MO, w: Trudne dni (Dolny Śląsk 1945 we wspomnieniach pionierów), T. III, Wrocław 1962, s. 91
Z. Glajzer, J. Serafin, Historia działalności organów MO i SB na terenie powiatu górowskiego XXX-leciu PRL, Góra 1974, s. 5 (maszynopis)
3 tamże, s. 5
4 Szkice z najnowszych dziejów Góry (maszynopis); Archiwum UMiG w Górze
5 Z. Glajzer, J. Serafin, Historia... s. 7
6 Szkice...; Archiwum państwowe we Wrocławiu
7 Z.Glajzer, J. Serafin, Historia... s. 8
1
2
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i 5 pracowników cywilnych. Podano nawet ich przynależność polityczną: 42 funkcjonariuszy
należało do PPR, 3 do PPS i 2 do SL. Na stan uzbrojenia składało się 200 sztuk kbk,
17 automatów pps, 6 automatów mp, 36 pistoletów, 5 rkm, 3 lkm, 111 bagnetów. Środkiem
transportu były konie i rowery. W 1946 r. założono także linię telefoniczną łączącą Komendę
Powiatową z posterunkami w Wąsoszu i Rudnie Wielkiej, co miało ułatwić i przyspieszyć interwencje milicjantów. Niestety, z braku szybkich środków transportu przybycie milicjantów na
miejsce przestępstwa rozciągało się w czasie. Najwięcej problemów stwarzało zapewnienie
bezpieczeństwa publicznego w takich miejscowościach jak: Góra, Czernina, Luboszyce,
Chróścina. Szczególnie Chróścina cieszyła się złą sławą. W okolicy grasowała uzbrojona banda.
22 maja 1946 r. w wyniku dobrego rozpoznania operacyjnego dwóch milicjantów którym udało
przedostać się do jej struktur, 20 uzbrojonych osób zostało zatrzymanych.
Osobnym rozdziałem są zatargi z żołnierzami Armii Czerwonej, na które uskarżała się nie
tylko ludność cywilna, ale także funkcjonariusze MO. Osobnicy w mundurach tej armii dokonywali największej liczby przestępstw. Byli sprawcami kradzieży, rabunków i wypadków drogowych, dokonywanych często po pijanemu. Zdarzały się przypadki, że w trakcie ich zatrzymywania dochodziło do strzelaniny. Zatrzymanych przekazywano do Komendantury Wojennej
Armii Czerwonej.
W 1946 r. milicjanci otrzymali dodatkową pracę – prowadzenie akcji propagandowouświadamiających ludność przed wyznaczonym na 30 czerwca 1946 r. referendum. W trakcie
samego referendum milicjanci chronili lokale wyborcze przed dewastacją i niepożądanymi ekscesami. Dochodziło jednak do starć. W nocy z 27/28 czerwca 1946 r. na lokal wyborczy w Luboszycy napadła grupa bandytów, zabijając jednego z chroniących lokal, członka ORMO Antoniego Wojsztoka. W 1947 r. w trakcie wyborów do Sejmu ginie inny członek ORMO – Wajs.
Ponadto dwóch innych milicjantów poniosło śmierć: w wypadku drogowym Józef Janusz oraz
Jan Robak z powodu nieostrożnego obchodzenia się z bronią.
Również latem 1946 r. milicjanci organizowali i nazdorowali przesiedlenia ludności niemieckiej. Akcja ta prowadzona była na terenie całego powiatu, a transporty z nimi odjeżdżały
ze stacji PKP w Górze 8
Innym zagadnieniem było doskonalenie kadry zawodowej MO. Wielu milicjantów nie posiadało nawet wykształcenia podstawowego. W szeregi MO byli przyjmowani aby tylko zwiększyć jej liczebność w walce z rozprężeniem, szabrownictwem, rozbojami w trudnym i niebezpiecznym roku 1945. Część z nich sama odeszła, część została wybierając tę formę pracy i dlatego należało ich kształcić. Zajęcia obejmowały zagadnienia dotyczące służby zewnętrznej,
służby śledczej i informacji polityczno-wychowawczej. Dziewięciu funkcjonariuszy wysłano na
szkolenia do Wrocławia i Słupska (Jan Walczak, Kazimierz Gacki, Henryk Staniszewski, Jan
Śmigielski, Józef Korzonek, Niewójt, Gałek, Dudziak, Szlachetka). Milicjanci uczestniczyli także w zajęciach uzupełniających wykształcenie podstawowe (kursy takie prowadzono od 1948 r.
w Czerninie i Wąsoszu).
W 1947 r. po raz pierwszy górowscy milicjanci za dobrą służbę otrzymali wyróżnienia i
nagrody Komendanta Wojewódzkiego MO (Komendant Powiatowy MO P. Konieczny, jego
zastępca T. Kozdoń, komendanci posterunków: w Konradowie W. Abramczyk, w Wąsoszu
St. Włodarski, w Psarach J. Naglerski, z-ca kom. posterunku w Czerninie M. Miturski, milicjant
z Góry W. Nowakowski i z-ca kom. posterunku w Luboszycy W. Leciejewski). Natomiast za
chuligaństwo, pijaństwo i nieprzestrzeganie dyscypliny wydalono z szeregów MO 5 milicjantów,
1 odszedł na własną prośbę , jednego przeniesiono na niższe stanowisko a dwóch ukarano
aresztem.

8

S. Włodarski, Na posterunku MO, w: Trudne dni... s. 94
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W 1947 r. milicjanci otrzymali długo oczekiwane mundury, pobory były wypłacane w
terminowym czasie, a nawet zaczęto udzielać urlopów, z których jednak mało osób korzystało
z uwagi na wakaty i nawał pracy. Komenda otrzymała materiały biurowe. Zmianie uległa także
lokalizacja Komendy Powiatowej. W sierpniu z budynku przy ul. Kościuszki przeniesiona została do budynku przy ul. Osóbki-Morawskiego (dzisiejsza Armii Krajowej).
Od 1948 r. milicjanci, obok zwyczajowej pracy zawodowej prowadzą działalność w organizacjach społecznych i organizując życie kulturalne. W KPMO powstało koło TPPR, kasa samopomocy koleżeńskiej, w Wąsoszu i Czerninie współuczestniczyli w organizacji orkiestr dętych (dochód z pierwszej zabawy milicyjnej przeznaczono na organizację zabawy choinkowej
dla dzieci funkcjonariuszy MO), założyli klub sportowy „Gwardia”, w skład którego wchodziło
7 sekcji m.in. siatkówka, piłka nożna. Również w 1948 r. w celu podniesienia jakości i wydajności pracy ogłoszono współzawodnictwo pomiędzy poszczególnymi posterunkami. I tak posterunek z Góry rywalizował z Czerniną, Stara Góra z Psarami, Wąsosz z Sicinami, a Rudna Wielka z Luboszycami. 10 stycznia 1948 r. powstało też Koło Przyjaciół ORMO.9
Wydarzeniem 1948 r. był Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS. Na terenie powiatu nie
doszło do żadnych incydentów, ale zdarzył się przypadek dość humorystyczny, który w efekcie
zakończył się zwolnieniem dyscyplinarnym milicjanta i ormowca z Wąsosza. W związku z tym,
że w tej miejscowości nie wszyscy mieszkańcy udekorowali swoje domy przed Kongresem, obaj
panowie pomalowali im okna w różne malowidła.
Od 1949 r. milicjanci włączyli się aktywnie w organizację życia gospodarczego.
W Uszczonowie założyli spółdzielnię produkcyjną, a w Rudnie Wielkiej ośrodek maszynowy.
Niestety, zanotowano także w tym czasie nasilenie liczby pożarów w wyniku podpaleń. Na
przykład w Wąsoszu tylko w październiku i listopadzie wybuchło ich 12, a w Witoszycach często płonęły zabudowania gospodarcze, obiekty państwowe, spółdzielcze i prywatne. Sprawców
z czasem ujęto.10
Koniec lat 40-tych to trudny okres. W kraju o niestabilnej władzy, zniszczonym działaniami wojennymi szerzył się bandytyzm, szabrownictwo, bylejakość i niepewność – szczególnie
na terenach Ziem Odzyskanych. Ludność cywilna nie była pewna jutra, szerzyły się pogłoski o
powrocie Niemców, o tymczasowości władzy. Stąd też tak dużo wykroczeń, konfliktów z prawem, nieakceptowania tego, co nakazywała aktualna władza. Stąd i problemy milicji w budowaniu bezpieczeństwa i stabilności na podległych terenach, a często przypadkowi ludzie w szeregach MO i oddziałach ORMO to również elementy nie sprzyjające budowaniu zaufania.
cdn.
Elżbieta Maćkowska

9

SP 67, s. 477. Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Z. Glajzer, J. Serafin, Historia działalności… s. 15
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POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA
8 maja 1945 r. powstał Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w G órze Śląskiej
jako pierwszy na Dolnym Śląsku. Jego przewodniczącym został Feliks Gołębiowski.1 Członkami byli pierwszy pełnomocnik obwodowy August Herbst i pierwszy burmistrz Góry Aleksander Zalewski. Dzięki temu, że A. Herbst należał do PPS, pracownicy aparatu urzędniczego
(np. urzędów gminnych) gremialnie zapisywali się do tej partii. 2
W r. 1945 funkcjonował wyłącznie Powiatowy Komitet PPS, który liczył pod koniec roku
52 członków. W 1946 r. liczba członków wzrosła do 830. Zorganizowano 6 kół gminnych,
2 koła miejscowe, 8 kół gromadzkich, 1 koło fabryczne i 1 koło przemysłowe. Działalność 33 zebrania, 36 wieców, 2 zjazdy powiatowe (jeden z nich odbył się 20 października 1946 r. 3).
Do 10 kwietnia 1947 r. PPS liczyła 1 109 członków (robotników 399, inteligencji pracującej
160, kandydatów 72). Przybyło 1 koło gromadzkie i 1 koło przy starostwie powiatowym. To
ostatnie założył wicestarosta Adam Góral w sierpniu 1946 r., werbując kilkunastu członków.
Działalność – 11 zebrań ogólnych, 6 wieców, 4 odprawy.4
Wobec dużej liczby osób nie umiejących czytać, imano się różnych sposób, żeby prowadzić działalność propagandową: Napotykamy na duże trudności w rozprowadzaniu prasy i literatury w
teren powiatu z uwagi na duży procent analfabetów, z tego tytułu nie ma chętnych do kupowania. Wobec czego
wiadomości partyjne rozprowadzamy za pomocą wspólnego głośnego czytania i równoczesnego wyjaśniania niezrozumiałych problemów. W związku z powyższym otrzymywanych materiałów jest stosunkowo za dużo w
stosunku do naszych możliwości rozprowadzania.5
Problemy w pracy partyjnej stwarzało pochodzenie osiedleńców: Zagadnienie należytej oceny
sojuszu ze Związkiem Radzieckim nie jest dostatecznie rozumiane zwłaszcza przez elementy napływowe zza
Buga i poznańskiego.6
W 1947 r. PPS dotknęła, jak alarmowali I sekretarz PK PPS Robert Gerke (później zmienił nazwisko na Sikora) i przewodniczący PPS Adam Góral, „kompletna ruina finansowa”, którą spowodował swą działalnością sekretarz Marian Kasprzak. Pod koniec sierpnia długi organizacji partyjnej sięgały dziesiątek tysięcy złotych i od kilku miesięcy zalegano z wypłatą wynagrodzenia pracownikom.7 Zaległości wobec ubezpieczalni społecznej w Lesznie chciano uregulować, spłacając je ratalnie po 2 500 zł miesięcznie, począwszy od listopada; niezależnie od tego w
tym samym czasie zobowiązano się wpłacać regularnie bieżące zobowiązania.8
26 kwietnia 1947 r. odbył się walny zjazd PPS.9
31 sierpnia 1947 r. na powiatowym zjeździe aktywiści PPS i PPR przyjęli rezolucję, w której m.in. oświadczono: Zjazd wzywa obydwa Komitety Powiatowe do bezzwłocznego podjęcia uchwały zmiePasierb Br.: Początki Polskiej Partii Socjalistycznej na Dolnym Śląsku. „Sobótka” 1966 nr 4 s. 686 (powołuje się na AP Wrocław,
UWW, VI/216, bp., Sprawozdanie pełnomocnika rządu w Górze Śląskiej z 27 lutego 1946 r.); Pasierb Br.: Rok pierwszy,
Wrocław 1972 s. 50; Pasierb Br.: Życie polityczne Dolnego Śląska: 1945-1950, Wrocław 1979 s. 69
2 Włodarski St.: To były trudne dni [w:] Tworzyliśmy cząstkę nowej Polski, Wrocław 1974 s. 443
3 SP Góra Śl. 54 s. 584, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc październik 1946 r.
4 KW PPS 40/VI/6 s. 240, Sprawozdanie Pow. Kom. P.P.S. w Górze Śląskiej za okres od 1.X.1945 r. do 10.IV.47 r.; nie
jest jasny zapis dotyczący liczby kół w 1947 r.; SP Góra Śl. 54 s. 530, Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc sierpień 1946 r. sprzeczność: w zależności od źródła 1946 lub 1947 r.
5 KW PPS 40/VI 1 s. 14a, Sprawozdanie dotyczące działalności polityczno-propagandowej (niedatowane, prawdopodobnie
powstało po 27 lipca 1947 r., wówczas I sekretarzem był Robert Gerke)
6 KW PPS 40/VI 1 s. 3, sprawozdanie organizacyjne dotyczące września 1947
7 KW PPS 40/VI/6 s. 274, Pismo do WK PPS we Wrocławiu z 29 sierpnia 1947 r.
8 KW PPS 40/VI/6 s. 318, Pismo do Ubezpieczalni Społecznej Sekcji Poboru Składek w Lesznie z 2 października
1947 r.
9 APW: UWW VI/48 s. 18
1
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rzającej do uniemożliwienia poszczególnym członkom przechodzenie z jednej do drugiej Partii, ponieważ objawy
takie są szkodliwe i z reguły podyktowane względami koniunkturalnymi.
Zjazd stoi na stanowisku, iż obydwie Partie w swych pracach propagandowo-werbunkowych winny dołożyć [?] do powiększenia swych szeregów poprzez werbunek przede wszystkim mas bezpartyjnych, a nie poprzez
wyrywanie sobie członków, co stwarza często podstawy do wzajemnej nieufności. [...]
Zjazd, z uznaniem określa naszą politykę tak wewnętrzną jak i zagraniczną, która jest zgodna z interesem Narodu Polskiego i w [?] przeciwstawia wszelkim koncepcjom kapitału Anglo-amerykańskiego, występującym w postaci planu Marchala [?] i t.p. za którymi kryją się próby narzucenia Narodom Europy ingerencji w
ich wewnętrzne sprawy.
Zjazd stoi, na stanowisku ścisłego sojuszu ze Zw. Radzieckim, który jest jedynym gwarantem utrzymania naszych Ziem Zachodnich, a tym samym naszej Niepodległości.
Zjazd, zdecydowanie potępia działalność reakcyjnego podziemia jak i też jego przybudówki tj. legalnego
P.S.L.-u i domaga się zastosowania, jak najbardziej ostrych środków, by ten ropiejący wrzód na żywym ciele
naszego Narodu, jakim jest jeszcze istnienie faszystowskiego podziemia. wypalić rozpalonym żelazem tak by nie
śmiał więcej wtargnąć [?] się na Majestat Polski Ludowej.10
Pod koniec czerwca lub na początku lipca 1947 r. nastąpiła zmiana na stanowisku
I sekretarza KP PPS – odszedł Marian Kasprzak a na jego miejsce przyszedł Robert Gerke.11
We wrześniu12 1947 r. górowski PPS liczył 460 członków stałych (w tym 40 aktywistów:
35 mężczyzn i 5 kobiet) i 121 kandydatów. Siedziba PK PPS znajdowała się w Górze
przy ul. Armii Polskiej 13.13 Skład komitetu: Adam Góral – przewodniczący, Feliks Gołębiowski – wiceprzewodniczący, Robert Gerke – I sekretarz (przed nim tę funkcję sprawował Antoni
Skiba14), Bronisław Samborski – II sekretarz, Aleksander Jarocki – skarbnik, Władysław Sieratowski, Mieczysław Wałek, Jadwiga Góralowa – członkowie; skład komisji rewizyjnej: Edward
Machniewicz, Klemens Gołębski, Eugeniusz Niewrzał. Prawdopodobnie te osoby zostały wybrane do władz podczas zjazdu 27 lipca 1947 r. 15
Istniało 7 komitetów gminnych: Czernina – 62 członków, Wąsosz – 47, Luboszyce – 33,
Rudna Wielka – 28, Siciny – 45, Stara Góra – 65; 16 komitetów gromadzkich: Osetno Wielkie –
10 członków, Cieszkowice – 7, Szedziec – 9, Bronów – 11, Giżyn – 26, Ligota – 16, Zaborowice – 30, Kruszyniec – 10, Borszyn Mały – 14, Łagiszyn – 6, Łękanów – 12, Wioska – 10, Żuchlów – 15, Glinka – 13, Czernina – 37, Wronów – 10; koła fabryczne: cukrownia – 41, młyn
„Społem” – 50, browar – 3, tartak – 3, stacja technicznej obsługi rolnictwa – 1, fabryka chemiczna – 4.16
19 września 1947 r. powołano komisję weryfikacyjną, której celem było usunięcie osób
niepewnych ideologicznie. Na jej czele stał przewodniczący będący delegatem Wojewódzkiej
Komisji Weryfikacyjnej, zastępcą był Adam Góral, członkiem Wilhelm Hanus oraz pełnomocnicy komitetów gminnych i zakładowych.17
Aktywność PPS’u na terenie powiatu górowskiego nie była zbyt imponująca, gdyż według
oceny WK PPS teren gminy Góra Śląska był zaniedbany organizacyjnie, większość członków
(60%) przeważnie z komitetów gminnych nie płaciło składek członkowskich, w komitetach
gminnych brakowało „lektury socjalistycznej”, podejrzewano też jakieś zatargi i nieporozumienia z PPR.18
KW PPS 40/VI/6 s. 299
APW: KW PPS 40/VI/6 s. 172
12 Sprawozdanie organizacyjne nie jest datowane, z treści wynika, że dotyczy września 1947 r. – KW PPS 40/VI 1 s. 3a
13 Obecnie tu znajduje się Dom Kultury, więc, jeśli nie zmieniano numeracji posesji, mogła tu się mieścić siedziba PPS.
14 KW PPS 40/VI 1 s. 4, Sprawozdanie organizacyjne dotyczące września 1947 r.
15 KW PPS 40/VI 1 s. 115
16 KW PPS 40/VI 1 s. 3-4, Sprawozdanie organizacyjne dotyczące września 1947 r.
17 KW PPS 40/VI/1 s. 3a
18 KW PPS 40/VI/7 s. 243 (pismo z 15 października 1947 r.)
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W styczniu 1948 r. stwierdzono, że większość nauczycieli jest bezpartyjna. Czterech należało do PPS, kilku – do SL, a żaden do PPR. Ci czterej PPS-owcy to Wilhelm Hanus – podinspektor, Edward Machniewicz – dyrektor gimanzjum, Stanisław Badowski – dyrektor liceum
ogólnokształcącego (raczej liceum pedagogicznego) i Walery Czajkowski – profesor gimnazjum19. Oceniano, że Na ogół praca oświatowa [PPS] nie stoi na dostatecznym poziomie z uwagi na zbyt
szczupły udział nauczycielstwa w pracy partyjnej, trudno jest ich wykorzystać do naszych poczynań.20
Na wiosnę 1948 r. rozpoczęło się wchłanianie PPS przez PPR. 21 marca 1948 r. Rada
Wojewódzka PPS we Wrocławiu podporządkowała się temu, a 31 marca WK PPS dokonano
zmian personalnych władz wojewódzkich partii, by ten cel można było zrealizować. Jednym z
członków WK został Robert Sikora, dotychczasowy I sekretarz KP PPS w Górze Śl.21 W większości powiatów Dolnego Śląska 4 kwietnia 1948 r. odbyły się zebrania PPS, na których popierano „zjednoczenie partii robotniczych” i zmiany personalne we władzach wojewódzkich.22
Takie zebranie w Górze odbyło 3 kwietnia 1948 r. połączone z wyborami PK PPS. Jego
skład wyglądał następująco: Stefan Dybowski (rolnik) – przewodniczący, Edward Machniewicz
(dyrektor LO) – wiceprzewodniczący, Artur Nietrzebski – I sekretarz, Miron Skorzewski –
II sekretarz, Eugeniusz Niewrzał (kierownik młyna) – skarbnik, Władysław Sieratowski (ślusarz), Władysław Wałek (ślusarz), Józef Sprutta (sadownik), Czesław Pomin (kierownik personalny), Mieczysław Śliwiak (robotnik), Stanisław Perz (ślusarz), Jadwiga Góralowa – przewodnicząca sekcji kobiet, trójka polityczna PPS: August Herbst – przewodniczący, Artur Nietrzebski, Stefan Dybowski, komisja kontroli partyjnej: Czesław Pomin – przewodniczący, Miron
Skorzewski, Władysław Czwojda, komisja rewizyjna: Eugeniusz Niewrzał – przewodniczący,
Stanisław Perczak, Antoni Kamraj.23
Nadal ocena działalności PPS była niska. Miejscowi członkowie PPS popełniali ciągle te
same błędy, które mimo pouczeń z Wrocławia usuwali w minimalnym stopniu. Członkowie
PPS wykazywali małe zainteresowanie zbiórką na Dom Partyjny, m.in. 1/3 nie wpłaciła bieżącej
raty. Zaniedbywano zbierania składek partyjnych, komitet powiatowy był zadłużony. Słaba aktywność trójek w terenie, które dostały zadanie oczyszczenia szeregów partyjnych. Spośród 497
członków jedynie dwu tworzyło koło prelegentów. To tylko niektóre zarzuty postawione górowskim działaczom.24
Mirosław Żłobiński

W monografii „50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze” (Góra 1995 s. 79) znajduje się jedynie Tadeusz Czajkowski, nauczyciel biologii w latach 1945 -1958.
20 KW PPS 40/VI 1 s. 142a
21 Janowski K.B.: Polska Partia Socjalistyczna na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948, Wrocław 1978 s. 60
22 ibidem, s. 61
23 KW PPR i PPS 36/VII/24 s. 10 (pismo z dnia 16 kwietnia 1948 r. do ref eratu ogólnoorganizacyjnego WK PPS)
24 KW PPS 36/VII/24 s. 189 (pismo z 25 października 1948 r.)
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NIEZNANY AUGUST HERBST
Postać Augusta Herbsta jednoznacznie kojarzy się z przejmowaniem powiatu górowskiego w ręce polskie po II wojnie światowej i zasiedlaniem go przez polskich
osadników. W tym artykule nie zamierzam opisywa ć go jako zasłużonego i chwalonego
administratora, ale jako działacza politycznego. W tej roli A. Herbst jest zupełnie nieznany.
Już we wrześniu 1945 r. starosta A. Herbst raportował wojewodzie, że partie polityczne
wówczas istniejące takie jak PPS i PPR nie przejawiają aktywności.1 W październiku zauważył,
że praca partii nie wyszła poza granice miasta Góry, mimo że mają warunki do rozpoczęcia pracy
zakrojone na szeroką skalę, a teren powiatu stanowi wdzięczne pole do akcji ekspensywnej.2 W kolejnym
miesiącu tłumaczył małą aktywność polityczną partii brakiem środków materialnych na prace w terenie, brakiem odpowiednich ludzi i niedostatecznym zasobem środków
lokomocji.3 W styczniu 1946 r. sygnalizował, że Wskazanym
i celowym jest ożywienie działalności stronnictw politycznych i nadania
pewnego kierunku ludności. Zdaniem moim, w terenie stronnictwa znajdą wdzięczne pole pracy, tym bardziej, że dotychczas ludność nie jest
rozpolitykowana ani też bałamucona przez czynniki wrogie.4 Prawdopodobnie takich działań się nie doczekał, podjął je sam,
poczynając od kwietnia 1946 r. Tak o tym pisał: [...] bezpośrednio zająłem się pracą na odcinku życia politycznego i osiągnąłem tu dość
poważne rezultaty. Ludności wykazałem walory Rządu Jedności Narodowej we wszystkich kierunkach i to w skali państwowej (uruchomienie
środków lokomocji, przemysłu, handlu, szkolnictwa powszechnego i
zawodowego, wszystkich zakładów użyteczności publicznej, w szczególności zaś szpitali i t.p., pomocy dla repatriantów, przesiedleńców i osiedleńców, pomoc dla rolników w maszynach rolniczych, nasionach, koniach, rogaciźnie dla biednych i dożywiania ludności ubogiej, troska o moralność społeczną, kulturę domową i
t.p.). W wyniku pracy bardzo dużo ludzi, którzy politycznie zajmowali stanowisko wyczekujące, przystąpiło do
istniejących stronnictw demokratycznych i wielu czynnych członków P.S.L. wystąpiło z szeregów tego stronnictwa i ubiega się o przyjęcie ich do czynnych P.P.R., P.P.S. i S.D. Po porównaniu nakładu pracy z osiągniętymi
rezultatami zdecydowałem się na organizowanie ludności rolniczej pod sztandarem S.L. i w tym kierunku zainicjowałem pracę w terenie, bo dotychczas S.L. członków czynnych prawie tu nie miało.5
W połowie lutego 1946 r. ukonstytuowały się władze powiatowe Polskiego Stronnictwa
Ludowego, a sama partia na terenie powiatu górowskiego wg historyków była silna i miała poważne wpływy wśród ludności. Być może uaktywnienie polityczne starosty Herbsta należy wiązać z tym faktem i traktować je jako pewnego rodzaju reakcję na tą sytuację.
Przed referendum w 1946 r. na terenie powiatu górowskiego pracowali prelegenci wojskowi, jednak bez większych rezultatów, gdyż rolnicy nie byli nastawieni przychylnie do rządu.

APW: Starostwo Powiatowe (dalej jako SP) Góra Śl. 56 s. 6
APW: SP Góra Śl. 56 s. 22
3 APW: SP Góra Śl. 56 s. 39
4 APW: SP Góra Śl. 56 s. 51
5 APW: SP Góra Śl. 56 s. 93-94
1
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Starosta to dostrzegał i pisał: Na sprawy te zwracałem oficerom szczególną uwagę i zalecałem nieporuszanie takich kwestyj, które są drażliwe, głównie dla ludności z za Buga.6
Osobiście starosta obsłużył 18 zgromadzeń, agitując na rzecz bloku komunistycznego, ale
nie wszyscy urzędnicy tak jak on ustosunkowali się do referendum.
Starosta August Herbst stwierdził w czasie przygotowania do referendum że trzech wójtów ustosunkowało się obojętnie do akcji uświadamiającej ludność o znaczeniu głosowania ludowego i w
dniu głosowania nie przyczynili się do upiększenia lokali, w których urzędowały komisje. Moje upomnienia nie
były respektowane; pomocy z ich strony nie było prawie że żadnej. Prawdopodobnie nie włączyli się
czynnie do agitacji jak starosta. Tymi wójtami byli Marian Truskolaski (Góra), Antoni Skawiński
(Rudna Wielka) i Władysław Kapica (Wąsosz); dwaj pierwsi należeli do PSL, a ostatni do PPS.
W tych samych okolicznościach zwolnił też wójta Luboszyc Józefa Boska. Starosta powoływał
się na „informacje poufne”, z których wynikało, iż Truskolaski, Skawiński i Bosek „byli na usługach
PSL”.7 Dla przypomnienia PSL było wówczas legalnie działającą partią polityczną.
Przed „wyborami” do sejmu ustawodawczego w 1947 r. zorganizowano Powiatowy Komitet Obywatelski, by jak najwięcej osób ze stronnictw bloku skupionego wokół PPR zaangażować do agitacji politycznej. Podczas roków urzędowych starosta – A. Herbst lub K. Orczykowski (po 16 grudnia) – „popularyzował idee bloku rządowego”. Starosta chwalił się, że w wyniku
pracy mojej terenowi działacze P.S.L. zaniechali już prawie swej pracy, a niektórzy nawet przeszli do stronnictw bloku rządowego i sfera wpływów dotychczasowych tego stronnictwa maleje.8
A. Herbst przyczynił się w 1946 r. do powstania Powiatowej Rady Narodowej w Górze
Śl. Od początku był jej członkiem.9 Na wiosnę PPS odwołała z prezydium PPRN dwu swoich
przedstawicieli a na ich miejsce wprowadziła Augusta Herbsta i Artura Nietrzebskiego –
I sekretarza PK PPS.10 Długo nie sprawował swej funkcji. 29 listopada 1948 r. w sposób zasadniczy zmieniono skład PRN w Górze. Ze stanowiska członka prezydium zrezygnował Herbst.11
3 kwietnia 1948 r. przeprowadzono wybory Powiatowego Komitetu PPS. W skład trójki
politycznej wszedł A. Herbst jako przewodniczący oraz I sekretarz PK PPS A. Nietrzebski
i S. Dybowski.12 Były to wybory eliminujące przeciwników wchłonięcia PPS przez PPR. Wybierano ludzi – wg oceny PPR – reprezentujących „lewicę” i „centrum”. Jednym z przedstawicieli
tej ostatniej orientacji był A. Herbst.13
Od czasu powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej prowadzono w niej permanentną czystkę. W latach pięćdziesiątych wystarczyło niewłaściwe pochodzenie lub podejrzenie
o wrogość ideologiczną, żeby zostać z niej wyrzuconym, choć największa czystka miała dopiero
nastąpić w latach 1957-1958 za rządów Gomułki.14
17 lipca 1952 r. podczas posiedzenia egzekutywy KP PZPR w Górze Śląskiej Włodzimierz Jakowielski15 zapoznał obecnych z wnioskiem Komitetu Miejskiego16 o wykluczenie z
APW: SP Góra Śl. 56 s. 128
APW: SP Góra Śl. 56 s. 125; SP Góra Śl. 56 s. 138
8 APW: SP Góra Śl. 56 s. 170
9 APW: PRN i WP 7 s. 7-8. Zachował się dokument z 3 maja 1947 r. sygnowany przez I sekretarza PK PSS M. Kasprzaka o
delegowaniu A. Herbsta do PRN. (APW: KP PPR Góra Śl. 40/VI/6 s. 172.
10 APW: PRN i WP Góra Śl. 11 s. 203
11 APW: PRN i WP Góra Śl. 11 s. 39
12 APW: KW PPR i PPS 36/VII/24 s. 10 (pismo z dnia 16 kwietnia 1948 r. do referatu ogólnoorganizacyjnego WK PPS)
13 APW: KW PPR 1/VI 48 s. 105
14 Kamiński Łukasz: Przewodnia siła narodu. O Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z Łukaszem Kamińskim rozmawia
Barbara Polak. „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2002 nr 5 s. 12, il.
15 Pełnił wówczas funkcję kierownika wydziału organizacyjnego KP PZPR w Górze Śl. Na to stanowisko przysłał go Komitet Wojewódzki PZPR we Wrocławiu. 27 marca 1952 r. egzekutywa KP PZPR zatwierdziła jego kandydaturę na to stanowisko. (APL: KP PZPR Góra Śl. 22 bp)
16 Najpierw w tekście pojawia się informacja, że to wniosek Komitetu Wojewódzkiego, następnie, że Komitetu Miejskiego.
Wydaje mi się, że raczej tu chodzi o Komitet Miejski PZPR. (APL: KP PZPR Góra Śl. 23 bp)
6
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PZPR tow. Augusta Herbsta za to, że od roku czasu nie przynależał do żadnej organizacji partyjnej, jak
również nie realizował wytycznych naszej partii.17 Podczas plenum KP PZPR w Górze Śląskiej dnia
16 sierpnia 1952 w referacie o dalszych zadaniach dla partyjnych organizacji z realizacji grudniowej uchwały KC oskarżenia pod adresem Herbsta sformułowano to trochę inaczej: [...]
przez 9 m-cy nie należał do żadnej organizacji partyjnej, a składki partyjne opłacał przez pocztę indywidualnie.18
Powracamy do posiedzenia egzekutywy 17 lipca 1952 r. i wystąpienia tow. Jakowielskiego:
Z kolei zabrał głos w dyskusji tow. Lorek19, który powiedział, że tow. Herbst nie był przypadkowym członkiem partii, lecz celowo znajdował się w szeregach partii po to, aby prowadzić rozbijacką robotę od wewnątrz.
Tow. Herbst będąc członkiem w zakonspirowany sposób usiłował wprowadzić WRN-owską politykę, to znaczy – opłacać składki partyjne, a nie należeć do żadnej organizacji. Tow. Kolatorowicz20 zabierając głos w
dyskusji powiedział, że wniosek KM jest słuszny i nie może być mowy, żeby nadal pozostał
w naszej partii. Tow. Herbst przez okres swej działalności będąc starostą powiatowym starał się swymi wrogimi
wypowiedziami występować przeciwko linii naszej partii.21
Na zakończenie tej dyskusji I sekretarz KP PZPR w Górze Śl. Władysław Piłatowski powiedział, że biorąc pod uwagę starszy wiek tow. Herbsta i nieprzynależenie przez okres jednego roku do żadnej organizacji partyjnej, stawia wniosek o skreślenie z ewidencji.
Egzekutywa KP po dłuższej dyskusji i analizie w/w postanowiła uchylić wniosek KM o wykluczenie
oraz postanowiła skreślić tow. Herbsta z ewidencji na wniosek tow. Piłatowskiego, który został jednogłośnie
przyjęty.22
Warto w tym miejscu wyjaśnić, co to takiego jest WRN. W czasie II wojny światowej
część socjalistów o nastawieniu antysowieckim i proniepodległościowym utworzyła organizację
Ruch Mas Pracujących Miast i Wsi „Wolność, Równość, Niepodległość”. Po zakończeniu wojny część jej członków wstąpiła do „lubelskiej” PPS, część zrezygnowała z czynnego uprawiania
polityki. Nie uchroniło to ich przed wyrokami i więzieniem. W latach 1949-1954 w ramach walki z imperializmem doszukiwano się WRN-owskiej przeszłości, co stanowiło pretekst do różnego rodzaju represji.23
Podczas sesji PRN 18 października 1952 Klub Radnych PZPR wystąpił z wnioskiem o
odwołanie Herbsta w związku ze złożoną rezygnacją oraz dwu innych osób, ponieważ przeniosły się poza teren powiatu, co też rada uczyniła.24
Kolejne szykany nastąpiły na wiosnę 1953 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
przeprowadziło „kontrolę polityki mieszkaniowej”. Objęła ona m.in. osobę A. Herbsta. Mieszkał na ul. Osadniczej (obecna ul. Kochanowskiego), zajmował 2 pokoje i kuchnię na dwie osoby oraz 1 pokój do celów służbowych jako Łowczy Powiatowy. Komisja sformułowała wniosek, żeby do 1 pokoju i kuchni znajdujących się na poddaszu kogoś dokwaterować.25
Zainteresowanie egzekutywy osobą Herbsta nie skończyło się. 25 czerwca 1953 r.
Tow. Wojciechowski 26 wystąpił z wnioskiem do Wydziału Organizacyjnego K.P. o zdjęcie ze stanowiska
Przewodniczącego Koła Łowieckiego na powiat Góra Śląska ob. Herbsta Augusta, motywując tym, że wymieniony jest nam obco-klasowy, wywodzi się z rodziny obco-klasowej burżuazyjnej i sieje ferment wśród współpraAPL: KP PZPR Góra Śl. 26 bp
APL: KP PZPR Góra Śląska 5 s. 88
19 Stanisław Lorek. – zastępca szefa PUBP (tak zapisano 20 sierpnia 1953 r. na posiedzeniu egzekutywy) – APL: KP PZPR
Góra Śl. 26 bp
20 Piotr Kolatorowicz to komendant powiatowy Milicji Obywatelskiej w Górze Śl. (APL: KP PZPR Góra Śl. 22 bp)
21 APL: KP PZPR Góra Śl. 23 bp
22 ibidem
23 Zblewski Z.: Leksykon PRL, Kraków 2001 s. 180-181
24 APW: PPRN 1 s. 144
25 APW: PPRN Góra Śl. 277 s. 9
26 Wojciechowski – szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (egzekutywa 21 sierpnia 1952 r.) – APL: KP
PZPR Góra Śl. 23 bp
17

18
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cowników.27 Egzekutywa wniosek zatwierdziła i postanowiła, że na następnym posiedzeniu egzekutywy przeanalizuje akta personalne celem zdjęcia z zajmowanego stanowiska.28 W protokole z
tego posiedzenia nie ma ani słowa na ten temat.
A. Herbstem interesował się aparat bezpieczeństwa – Urząd Bezpieczeństwa. Z 14 maja
1956 r. pochodzi „Informacja o pracy Powiatowej Delegatury do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Górze Śląskiej w świetle Uchwały III-go Plenum K.C. P.Z.P.R. ze stycznia 1955
r.”, gdzie znajdował się opis „wrogów władzy ludowej”: Jeżeli chodzi o zagadnienie W.R.N. i tak
zwanej »starej inteligencji« to na terenie Góry Śląskiej mamy rozeznanych kilka osób, do których należą:
Herbst, b. starosta, Bosak, Golicz, Michalski – starosta z okresu okupacji, ludzie ci według naszego rozeznania w chwili obecnej nie są niebezpieczni, gdyż nie uprawiają w chwili obecnej żadnej wrogiej działalności, niemniej jednak ludzie ci są zamknięci w sobie i nie uzewnętrzniają swych zamierzeń.29
8-9 grudnia 1956 r. odbyła się VIII Powiatowa Konferencja Partyjna PZPR. W czasie
dyskusji mówiono o skrzywdzonych członkach partii, wśród nich znalazł się A. Herbst. Feliks
Gołębiowski zaproponował zrewidować sprawę tow. Herbsta, byłego starosty i byłego działacza Powszechnej Spółdzielni Spożywców oraz niewłaściwego wykluczenia go z PSS.30 Nie znalazłem żadnych informacji co dalej stało się z tym wnioskiem, ale można przypuszczać, że załatwiono go pozytywnie.
Jeszcze raz osoba A. Herbsta powróciła na posiedzeniu egzekutywy KP PZPR w dniu 23
grudnia 1957 r. Zapoznano członków egzekutywy z wnioskiem Herbsta odnośnie przyznanie
renty partyjnej, o którą zwrócił się do tow. Cyrankiewicza, a ten to pismo przesłał do Komitetu
Wojewódzkiego PZPR. I sekretarz KP PZPR Mieczysław Kostrzewski i Gołębiowski poparli
wniosek. Był to staruszek, mający 78 lat, który pracował w cukrowni. Egzekutywa zatwierdziła
wniosek o przyznanie renty dla tow. Herbsta. 31
W roku obchodów 660-lecia nadania praw miejskich Górze, czyli w 1960 r., A. Herbst
zamieścił krótkie wspomnienie w okolicznościowej publikacji zatytułowanej „Z przeszłości
i teraźniejszości miasta Góry”.
Jedynie August Herbst ze starostów zachował się w ludzkiej pamięci. Pozostał na stałe
w Górze i tu 19 listopada 1965 r. zmarł.32 Został pochowany na cmentarzu parafialnym.
27 stycznia 1984 r. podczas sesji rady narodowej w Górze podjęto uchwałę by jego nazwisko
wpisać jako pierwsze do „Księgi Zasłużonych Ziemi Górowskiej”. Odsłonięto też na jego grobie płytę z napisem „Pierwszy Starosta, Pełnomocnik Rządu R.P. na Powiat Góra Śląska
4 maja 1945 – 19 grudnia 1946 r.” Grób znajduje się przy głównej alei i trudno nią przejść, nie
zauważając pamiątkowej tablicy.33 Miejscem spoczynku pierwszego starosty opiekuje się młodzież Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze.
Postanowiono, że jego imieniem będzie nazwana obwodnica, która powstała w Górze
w 1985 r.

APL: KP PZPR Góra Śl. 25 bp
ibidem
29 APL: KP PZPR Góra Śl. 8 bp
30 APL: KP PZPR Góra 2 bp
31 APL: KP PZPR Góra Śl. 9 bp
32 Urodził się 14 sierpnia 1879 r. Trojanek G.A.: Pierwszy starosta w Górze. „Przyjaciel Ludu” 1987 nr 6 s. 33-36, il.
33 ibidem
27
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Jednak niezbyt długo patronował temu szlakowi komunikacyjnemu. 15 listopada 1990 r.
Rada Miejska zmieniła nazwy szeregu ulic, a obwodnica uzyskała nazwę alei Jagiellonów, potem
jej części przywrócono imię Herbsta. Wówczas Komitet Obywatelski „Solidarność” chciał
zmiany nazw ulic, ale pomysłodawcą usunięcia Herbsta spośród patronów górowskich ulic był
ówczesny burmistrz Tadeusz Tutkalik, który do swojego pomysłu przekonał większość członków Rady Miejskiej.
Mirosław Żłobiński

Miejsce spoczynku Augusta Herbsta
(cmentarz parafialny w Górze)
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DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻBY WETERYNARYJNEJ
POWIATU GÓROWSKIEGO
W LATACH 1945-2000
Równolegle z powołaniem do życia polskiej administracji na Ziemiach Zachodnich powstawały zręby służby weterynaryjnej w powiecie. W miarę napływu kadr, dnia 10 września
1945 roku powołano Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz organizowano Punkty Weterynaryjne i Państwowe Zakłady Lecznicze dla Zwierząt. Na pierwszego Powiatowego Lekarza Weterynarii i zarazem organizatora lecznictwa zwierząt i organu urzędowego badania zwierząt
rzeźnych i mięsa w Górze powołano lekarza weterynarii Władysława Golicza, który zorganizował kolejno Państwowy Zakład Leczniczy w Górze, Wąsoszu, Sicinach, Luboszycy i Jemielnie.
W grupie pionierów lekarzy weterynarii w powiecie górowskim odnotowujemy w tych czasach
następujących lekarzy: M. Ocharskiego, R. Martynowicza, Ig. Iwanickiego, B. Galińskiego,
L. Patrzka, Zdz. Skrzypka, K. Mazura, R. Ślusarka i technika wet. M. Leończyka.
W powojennych latach głównym zadaniem służby weterynaryjnej była walka z zaraźliwymi chorobami zwierząt. Na terenie powiatu występowały wówczas takie choroby, jak: nosacizna, zaraza stadnicza, niedokrwistość zakaźna koni, świerzb, pryszczyca, pomór, różyca świń i
inne.
Koń był jedyną siłą pociągową w rolnictwie, stąd główny wysiłek służby weterynaryjnej
skupiał się wokół likwidacji nosacizny i zarazy stadniczej. W tym zakresie podjęto wielokierunkowe badania. Klacze zakażone wywłaszczano i umieszczano w izolatorze, w Klimontowie,
który został zlikwidowany w 1953 r.
Z innych chorób zaraźliwych trzykrotnie nawiedziła nasz powiat pryszczyca bydła. Pierwsza fala pryszczycy wiązała się z przepędem bydła przez powracające z frontu oddziały wojskowe i tylko dzięki małej ilości bydła w owym czasie udało się zarazę szybko zlikwidować.
Dużo większe straty wyrządziła epizoocja pryszczycy w latach 1951-1958. Pryszczyca wtedy
objęła swym zasięgiem znaczną część powiatu w części południowo-zachodniej. Wiele bydła
padło, wiele cennych sztuk trzeba było przekazać na rzeź. Przepadł najlepszy materiał hodowlany. Jeszcze przez kilka lat po przejściu pryszczycy spotykało się po wsiach krowy o upośledzonej wydajności mlecznej i niewydolności krążenia. Zwalczanie zarazy opierało się jedynie na
problematycznej izolacji zagród i administracyjnych zarządzeniach. Służba weterynaryjna była
jeszcze liczebnie słaba i źle wyposażona. Dopiero w latach 60-tych po raz pierwszy w Polsce nie
dopuszczono do falowego przebiegu pryszczycy. Zarazę w powiecie na początku lat 60-tych
szybko zlikwidowano przez wybicie zwierząt chorych i dewastację zarazka w zagrodach zapowietrzonych oraz poprzez szczepienia ochronne w okręgach zagrożonych. W tym też okresie
następuje zmiana na stanowisku powiatowego lekarza weterynarii. W grudniu 1958 roku o dchodzi Władysław Golicz i piastowaną przez niego funkcję przejmuje dr Stanisław Pietrzkiewicz. Wtedy też zaszczepiono przeciw pryszczycy w powiecie ponad 7000 sztuk bydła. W 1972
roku poprzez prawidłowe weterynaryjne zabezpieczenie granic państwa kraj został uchroniony
przed zawleczeniem pryszczycy od sąsiadów z południa.
W tym też okresie tj. z początkiem lat 60-tych zostały zorganizowane dwa kolejne punkty
weterynaryjne w Rudnej i Czerninie. Uległ znacznej poprawie stan kadrowy i organizacyjny
służby weterynaryjnej i jej zaangażowanie, a wysiłki państwa pozwoliły na całkowite opanowanie niedokrwistości zakaźnej koni w 1958 roku, pomoru drobiu w 1971, otr ętu koni
i bydła, świerzbu jednokopytnych. Ograniczono też poważnie ilość zachorowań na różycę
i pomór świń. W zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych w 1949 r. wprowadzono
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przymusowe szczepienie psów przeciw wściekliźnie, efektem czego był gwałtowny spadek
przypadków wścieklizny wśród zwierząt. W okresie 1952-1966 stwierdzano w ciągu roku zaledwie po kilka lub nieco więcej przypadków wścieklizny. Od 1966 r. zaobserwowano jednak stałe narastanie wścieklizny u zwierząt dzikich. Od początku lat 70-tych wzrosła znacznie ilość
przypadków wścieklizny, odnotowano przypadki zachorowań wśród bydła w odchowie pastwiskowym oraz wśród kotów. Głównym rezerwuarem choroby były lisy, chorowały też sarny,
borsuki, kuny, łasice i inne. Zwierzęta domowe ulegały zarażeniu najczęściej w następstwie pogryzienia przez lisy. W każdym przypadku kontaktu ludzi ze zwierzętami chorymi i podejrzanymi o wściekliznę, służba weterynaryjna niezwłocznie informowała służbę zdrowia. Dzięki
ścisłej współpracy obu służb, mimo dużego niekiedy nasilenia wścieklizny wśród zwierząt, nie
zdarzył się ani jeden przypadek zachorowań wśród ludzi. Szczególnym osiągnięciem w zakresie
zwalczania wścieklizny była organizacja masowych szczepień lisów i jenotów zrzutami kęsów
zawierających szczepionkę. Te „samolotowe akcje” organizowane od połowy lat dziewięćdziesiątych praktycznie zlikwidowały występowanie wścieklizny wśród zwierząt prawie do zera.
W 1966 r. rozpoczęto powszechne badania bydła w kierunku gruźlicy w zagrodach indywidualnych. Badaniu poddano całe pogłowie i stwierdzono, że około 15% to bydło gruźlicze.
Dalsze badania w gospodarce całkowitej tj. w sektorze indywidualnym i uspołecznionym przeprowadzono w latach: 1969, 1971, 1972, 1973. Zwierz ęta dotknięte gruźlicą były kierowane do
uboju za odszkodowaniem ze Skarbu Państwa. Akcja ta została zakończona w 1975 roku.
1 sierpnia 1973 roku odszedł ze stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii dr Stanisław Pietrzkiewicz i funkcję tą objął lekarz weterynarii Jerzy Maćkowski. W tym okresie została
oddana do użytku nowa lecznica, której nadano imię profesora d-ra Aleksandra Zakrzewskiego.

Patron Lecznicy Weterynaryjnej w Górze
prof. dr Aleksander Zakrzewski

Lecznica posiada nowoczesną bazę obsługi w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych oraz laboratorium serologii i badań koproskopowych. Utworzone laboratorium jest ściśle związane ze
zwalczaniem brucelozy bydła.
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W dniu otwarcia lecznicy 4 X 1975, wśród zebranych: patron, władze polityczno-administracyjne woj. leszczyńskiego,
pracownicy służby weterynaryjne powiatu górowskiego, pierwszy od lewej Autor

W gospodarstwach uspołecznionych bardzo poważny problem stanowiła właśnie bruceloza, ponieważ na terenie powiatu górowskiego było najwięcej przypadków w całym województwie wrocławskim i zachodziła obawa wyłączenia powiatu z eksportu. Na początku dynamika
likwidacji tej choroby musiała być bardzo powolna, ponieważ brak było materiału hodowlanego. Uzdrawianie prowadzono w oparciu o badania serologiczne i szczepienia młodzieży szczepionką S-19. W wyniku podjęcia tych działań ilość zwierząt dotkniętych brucelozą w gospodarce uspołecznionej spadła na dzień 31.12.1974r. do 3,7%. W 1973r. zaprzestano szczepień S-19.
Do końca 1975r. zlikwidowano izolatory gruźliczo-bangowe. W gospodarstwach indywidualnych bruceloza występowała sporadycznie, a zakażone zwierzęta były likwidowane na podstawie ustawy o zwalczaniu chorób zaraźliwych.
Na koniec roku 1977 powiat był uwolniony od gruźlicy i brucelozy w gospodarce całkowitej.
W latach 70-tych przystąpiono również do zwalczania gzawicy i motylicy bydła. Dzięki
dużemu i skutecznemu udziałowi budżetu centralnego szybko i skutecznie zlikwidowano wyżej
wymieniane jednostki pasożytnicze. Nie bez znaczenia był też udział i zaangażowanie całej
służby weterynaryjnej.
W 1976r. przeprowadzono pierwsze badania rozpoznawcze w zakresie białaczki bydła.
Akcja dotyczyła sektora wielostadowego i części sektora indywidualnego. W gospodarce uspołecznionej badaniem hematologicznym stwierdzono białaczkę u około 25% sztuk stada podstawowego. Znacznie niższy procent zachorowań odnotowano w gospodarstwach indywidualnych, gdzie stwierdzono około 3-4% zachorowań. W wyniku poprawy i udoskonalenia metod
oraz bazy diagnostycznej w kierunku wykrywalności enzootycznej białaczki bydła na przełomie
lat 80./90. przystąpiono do realizacji programu jej zwalczania.
W wyniku zmian ustrojowych zachodzących w naszym kraju doszło też do przekształceń
zakładów leczniczych. Z dniem 01.12.1990r. wszystkie lecznice zostały sprywatyzowane i zaczął
się nowy rozdział w funkcjonowaniu opieki lekarsko-weterynaryjnej. Od 1 lutego 1991r. nastąpiła zmiana na stanowisku Rejonowego Lekarza Weterynarii w Górze (odpowiednik Powiatowego Lekarza Wet.). Odszedł na prywatną praktykę weterynaryjną lek. wet. Jerzy Maćkowski, a
zastąpił go na tym stanowisku lek. wet. Krzysztof Wójcikowski.
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W tym okresie można powiedzieć, że została zlikwidowana enzootyczna białaczka bydła
w gospodarce indywidualnej i w końcową fazę programu zwalczania tej choroby wchodzą gospodarstwa wielkotowarowe.
W ramach zadań realizowanych przez służbę weterynaryjną nie sposób pominąć troski o
ochronę życia i zdrowia ludzkiego. Przez wszystkie lata prowadzone były badania oceny przydatności do spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego, realizowane przez Weterynaryjną
Inspekcję Sanitarną, która sprawowała i sprawuje w ramach (obecnie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii) nadzór poprzez:
• Badania zwierząt rzeźnych przed ubojem i ocenę mięsa oraz badanie surowca, gotowych
wyrobów i artykułów pomocniczych w zakładach przetwórczych.
• Kontrolę bieżącego stanu sanitarno-higienicznego zakładów produkcyjnych, faz produkcji, wyposażenia jak również organoleptyczne i laboratoryjne badania gotowego produktu.
• Badania artykułów spożywczych przeznaczonych na eksport lub pochodzących z importu.
• Nadzór nad obrotem i produkcją pasz.
Ten zakres realizowanych zadań przez służbę weterynaryjną oraz działania inspekcyjne
zawsze stawiał i stawia „weterynarię” na znaczącym miejscu w realizacji zadań gospodarczych
państwa.
Jerzy Maćkowski
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SPRAWNE PRZEPROWADZENIE ŻNIW
I PIERWSZE ZBOŻE DLA PAŃSTWA
W niniejszym artykule przedstawiam, jak wygl ądały żniwa w powiecie górowskim
równo pięćdziesiąt lat temu. Jest to spojrzenie z punktu widzenia ówczesnych władz
lokalnych; innych źródeł nie mamy, więc nie możemy ukazać odczuć czy opinii chłopów. Niewątpliwie wiele realiów się zmieniło, można powiedzieć, że prezentowany obraz jest wyjątkowo egzotyczny dla czytelnika, ale też ciekawy, zwłaszcza, jak porówna
się go z obecnym stanem naszego rolnictwa.
Wg Mieczysława Kielana – zastępcy przewodniczącego prezydium Powiatowej Rady Narodowej powiat górowski nie ma innych, ważniejszych zadań jak sprawy siewów i zbiorów zbóż oraz problemu dobrze zorganizowanej kampanii skupu zboża. Doceniając ważność terminowego dostarczania chleba dla klasy robotniczej przez
chłopów naszego powiatu już w m-cu lutym i początkach marca w czasie prowadzonego na gminach szkolenia radnych i
sołtysów gromadzkich omówiono szczegółowo to zagadnienie i nakreślono formy działania, jakimi w roku bieżącym
powiat górowski winien pójść, by zadania na nas ciążące wykonać jak najlepiej i jak najszybciej.1
Przygotowania do „akcji” skupu zboża rozpoczęto wcześnie – w drugiej połowie maja 1953 r.
Ponieważ nie znano wysokości obowiązkowych dostaw, sprawdzono magazyny i przygotowania do
„akcji” omłotów. 24 maja 1953 r. prezydium PRN w Górze wysłuchało sprawozdania kierownika delegatury Polskich Zakładów Zbożowych o przygotowaniu magazynów. Dostrzeżone usterki zostały usunięte. Pojemność magazynów na terenie powiatu wynosiła ogółem 2500 ton, ponadto zgodnie z
uchwałą prezydium rządu z 4 czerwca 1953 r. uzyskano dodatkowe magazyny: przy fabryce chemicznej
w Górze – 400 ton, przy młynie – 1000 ton, w świetlicy w Psarach – ok. 50 ton, w Wiewierzu
(w oryginale „Wierzy”) – ok. 40 ton, co dało w sumie 3 300 ton pojemności magazynów zbożowych.
Pozwalało to jedynie na przechowanie ok. 40% skupu.
1 czerwca 1953 r. odbyła się odprawa zwołana przez prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej,
w której uczestniczyli I sekretarze komitetów powiatowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
przewodniczący prezydiów PRN, sekretarze powiatowych komitetów wykonawczych Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego, powiatowi pełnomocnicy i kierownicy referatów produkcji roślinnej ministerstwa skupu oraz kierownicy delegatur PZZ. Na naradzie przekazano instrukcję w sprawie opracowania
wstępnych planów skupu zboża.
Powołano komisję powiatową, której zadaniem było ustalenie gminnych norm skupu zboża i
wstępne plany skupu dla poszczególnych gmin. Zmniejszono normy skupu zboża w gospodarstwach
drobnych, a dodatkowo obciążono gospodarstwa bogatsze, np. w gminie Siciny w 1952 r. dla gospodarstw o powierzchni od 2 do 3 ha normy wynosiły 180 kg, w 1953 r. zaprojektowano je na poziomie
154 kg; w grupie gospodarstw o powierzchni od 10 do 12 ha – 414 kg w 1952 r., w 1953 – 477 kg. Te
zmiany motywowano tym, że Stosunkowo duże obniżenie norm skupu w gospodarstwach drobnych po przeprowadzeniu należytej kampanii polityczno-uświadamiajacej winno zmierzać w kierunku dalszego zbliżenia biedoty wiejskiej
do organów władzy ludowej, zwiększenie zaufania tych mas w stosunku do tej władzy oraz stworzenie przyjaznych warunków dla zaostrzenia walki klasowej na wsi i poprzez intensywne wypieranie i ograniczanie kułactwa na wsi do szybszej przebudowy ustroju rolnego.2
Początkowo plan dostaw wynosił 8 150 ton. Trafił on do komisji wojewódzkiej (11.06.1953 r.),
która obniżyła projekt planu o 650 ton do 7 500 ton, gdyż uznała, że rezerwa na ulgi z tytułu kontraktacji roślin przemysłowych jest za wysoka. 3 lipca 1953 r. ostateczne sprecyzowano wysokości dostaw i
przesłano je do ostatecznego zatwierdzenia komisji wojewódzkiej. Ustalając wstępnie normy i plany dla poszczególnych gmin kierowano się wskazaniami i wytycznymi Ministerstwa Skupu i własnym rozeznaniem terenu opar1
2

APL: KP PZPR Góra Śl. 26 s. 51
APL: KP PZPR Góra Śl. 25 s. 109-110
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tym na kilkuletnim doświadczeniu w zakresie realizacji planowego skupu zboża.3 W celu sprawnego przeprowadzenia tego zadania w dniu 30 czerwca 1953 r. na posiedzeniu komisji żniwno-omłotowej polecono
oddelegować 6 osób z central gospodarczych do pomocy.
Pewne obawy budziła obsada personalna punktów skupu. Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni nie przeprowadził „analizy przydatności” magazynierów ani szkolenia „odnośnie technik skupu
zbóż”. W związku z tym prezydium PRN zobowiązało PZGS przeprowadzić w terminie do
10 lipca odprawę szkoleniową i zaopatrzyć punkty skupu w napoje chłodzące i papierosy.
Ostatecznie plan skupu zboża wynosił: w lipcu – 150 ton, w sierpniu – 2 500 t, we wrześniu –
3 000 ton, w październiku – 1 930 ton (łącznie z zaległymi 80 tonami z 1952 r.).
Dla porównania plan na okres 1952-53 wynosił 6 901 000 kg, ostatecznie wymiar dostaw obowiązkowych zboża ustalono na 6 930 862 kg. Do tego należy dodać zaległości z kampanii 1951/52 w
wysokości 56 570 kg. Obciążenie gospodarstw indywidualnych wyniosło 6 286 526 kg, spółdzielni produkcyjnych 518 206 kg i innych gospodarstw uspołecznionych 184 800 kg, w sumie obciążenie
6 987 432 kg. 4
W lipcu gospodarstwa indywidualne nie miały dokonanego wymiaru i doręczonych nakazów
obowiązkowych dostaw, miało to nastąpić na początku sierpnia, zobowiązano ponadto dyrektora Państwowego Ośrodka Maszynowego Henryka Linkowskiego do „zmobilizowania” spółdzielni produkcyjnych do dostaw zboża. Z kolei prezydium PRN ze swej strony miało zachęcać chłopów do jak najszybszego wykonania obowiązkowych dostaw.
Dostawę zboża poprzedzała „akcja żniwno-omłotowa”, która przebiegała na terenie powiatu górowskiego pod hasłem: „Sprawny sprzęt plonów i pierwsze zboże dla Państwa”. Obejmowała ona
sprzęt zboża z obszaru 21 815 ha.
Wówczas do dyspozycji górowskiego rolnictwa było w POM’ie w Górze Śląskiej: 27 traktorów,
33 snopowiązałki, 1 kosiarka, 5 młocarni, 14 996 kg sznura; w POM’ie w Wąsoszu: 18 traktorów,
28 snopowiązałek, 2 młocarnie, 1000 kg sznura; w Gminnym Ośrodku Maszynowym w Górze Śląskiej:
76 snopowiązałek konnych, 66 żniwiarek, 56 kosiarek, 121 młocarni (z tego 25 miało być wyremontowanych do 15 lipca), 13 silników spalinowych (Góra miała dostać 3 silniki, prawdopodobnie z powiatów Leszno i Rawicz), które używano tam, gdzie nie było prądu elektrycznego, 95 silników elektrycznych (z tego 5 będzie gotowa w czasie „akcji żniwno-omłotowej”). Wiosną GOM przeszkolił „pełnomocników z gromad” w obsłudze snopowiązałek, maszyn omłotowych i silników elektrycznych. Gospodarstwa indywidualne posiadały 145 żniwiarek, 29 kosiarek, 142 małe młocarnie o napędzie kieratowym lub motorowym (elektrycznym), 312 silników elektrycznych (z czego 36 w remoncie).
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przeprowadziło ocenę trwania „akcji żniwnoomłotowej”.
Ogólny areał do skoszenia zbóż tak w spółdzielniach produkcyjnych jak i gospodarstwach chłopskich wynosi
17 650 ha, do tego jest przygotowanych 390 jednostek tnących, jak snopowiązałki, kosiarki z przyrządami do koszenia
zbóż. Licząc na jedną maszynę do koszenia po 3 ha dziennie, przy sprawnej organizacji akcja żniwna winna być ukończona w ciągu 15 dni roboczych.
PGR-y na terenie tut. powiatu posiadają ogółem do koszenia zbóż kłosowych 4 165 ha. Snopowiązałek, żniwiarek i kosiarek posiadają 250 sztuk i traktorów 131, wszystkie te maszyny są w poważnej części już w akcji żniwnej.
Ponadto należy dodać, że każdy z Zespołów PGR otrzymał kombajn, co w dużej mierze przyczyni się do szybszego
zakończenia akcji żniwno-omłotowej. Biorąc za podstawę 4 165 ha przez 250 maszyn do koszenia średnio – nawet nie
wliczając kombajnów i licząc po 3 ha dziennie na 1 maszynę – akcja żniwna w PGR-ch winna być zakończona w ciągu
6 dni roboczych.
Co się tyczy maszyn omłotowych w POM-ch, GOM-ch, spółdzielniach produkcyjnych czy też w gospodarstwach
indywidualnych ogółem maszyn jesteśmy w posiadaniu 260 omłotowych, są to maszyny o różnorakiej wydajności i np.
8 ton dziennie, 5 ton, 3 tony. Biorąc przeciętnie dziennie po 5 ton akcję omłotową winniśmy zakończyć w ciągu 22 dni
pracy, wliczając w to jednocześnie omłoty nocne, jakie będą dokonywane w przeważającej mierze przez gospodarstwa
indywidualne. Odnośnie PGR-ów to maszyn omłotowych posiadają 32 sztuki, na każdą maszynę przypada zboże do
APL: KP PZPR Góra Śl. 26 s. 51
APW: PPRN s. 112 („Sprawozdanie z przebiegu obowiązkowych dostaw zboża, ziemniaków, żywca i mleka wg stanu na
dzień 30 IV 1953 r.”)
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omłotu ze 130 ha, co średnio biorąc plon 16 q z ha, ogółem maszyny winny omłócić 66 tys. 640 ton, biorąc średnią
wydajność 8 ton dziennie na maszynę przy maksymalnym wykorzystaniu dnia roboczego podczas akcji omłoty w PGR
winny być zakończone w ciągu 26 dni pracy. Zaznaczyć również należy, że i w tym wypadku nie są wzięte pod uwagę
kombajny, a co niewątpliwie w znacznym stopniu [doprowadzi] do szybszego zakończenia omłotów.5
2 lipca 1953 r. oceniano, że rzepak i jęczmień już skoszono i przystąpiono w gminach Psary i Siciny do koszenia żyta. „Akcja żniwna” przebiegała dobrze, obawiano się jedynie braku sznurka snopowiązałkowego w gospodarstwach indywidualnych. Władze powiatowe interweniowały w tej sprawie w
Wojewódzkiej Radzie Narodowej.
Kilka narad odbytych na szczeblu prezydium PRN i „mobilizacja polityczna” w terenie pozwalała
władzom powiatowym stwierdzić, że większość chłopów była pozytywnie nastawiona do sprawy pracy na polu przy
żniwach w ciągu dnia i zagadnienia omłotów w ciągu nocy.6 Warunki atmosferyczne przekreśliły te plany.
W trzeciej dekadzie wystąpiły ciągłe deszcze. Nastąpiły opóźnienia w dostawach zboża, ale działania
aparatu PZPR przyspieszyły omłoty i dostawy zboża. Uratowało to plan dostaw w lipcu.
Praca poszczególnych Prezydiów GRN w powiecie była w m-cu lipcu zbyt mało operatywna i nie nosiła charakteru bezwzględnej konieczności przełamania wkradającej się coraz bardziej w umysły nawet aktywu politycznogospodarczego psychiki o złych urodzajach i wynikających stąd obiektywnych trudności wykonania nie tylko planu rocznego, ale już i planu lipcowego. Wystąpiło to szczególnie mocno w gminach Psary i Luboszyce, gdzie Prezydia GRN
uległy prawie całkowicie podszeptom elementom chwiejnym albo wręcz szkodliwym, że chłopi zboża w roku bieżącym nie
mają i planu nie mogą wykonywać. Dopiero zdecydowana postawa Aktywu partyjnego i operatywniejszy styl pracy Prezydium PRN pozwoliły udowodnić, że zboże jest na terenie powiatu i plany mogą być wykonywane.7
Wg M. Kielana punktem przełomowym była sesja PRN z okazji IX rocznicy powstania Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego dnia 20 lipca 1953 r. Wówczas delegaci spółdzielni produkcyjnej w
Czechnowie8 zameldowali o wykonaniu do dnia 22 lipca rocznego planu skupu zboża. Inni ruszyli w ich
ślady. Gmina Siciny wykonała plan lipcowy w 112,6%, Stara Góra w 110,8%, Rudna Wielka w 110,6%,
ponadto ponad plan wykonano dostawy w gminach w Czerninie i w Wąsoszu. Zupełnie inaczej było w
gminach Psary i Luboszyce. Gmina Psary zrealizowała plan lipcowy w 34,4%, a gmina Luboszyce w 19,6%. Powiat plan lipcowy wykonał w 118,8%. Oceniono, że obydwa POM’y – w Górze i w Wąsoszu – oraz GOM’y nie przygotowały należycie sprzętu omłotowego, co było jednym z powodów opóźnień Psar i Luboszyc. Były to gminy nie zelektryfikowane, ale nie zapewniono im do omłotów motorów spalinowych.
Podczas wrześniowej sesji PRN Zygmunt Górski, powiatowy pełnomocnik ministerstwa skupu,
wygłosił „Sprawozdanie z przebiegu realizacji obowiązkowych dostaw za 1953 r.”, z którego możemy
się dowiedzieć, jak wyglądała realizacja obowiązkowych dostaw w Psarach i Luboszycach.
Już pierwsze kroki, jakie poczyniono na tym odcinku na terenie gminy Psary wykazały całkowity brak najmniejszego zainteresowania Prezydium G. R. N. a przede wszystkim ówczesnego przewodniczącego Prez. Ob. Kormana tak
ważnym odcinkiem, jakim są obowiązkowe dostawy zbóż. Obsłużenie kilku gromad na terenie gminy Psary w dniu 16
lipca miało dla nas szczególne znaczenie.
Mieliśmy w tym dniu uzyskać na podstawie odgłosów z kilku gromad doświadczenie do przeprowadzenia zebrań
gromadzkich na terenie całego powiatu. A jakie przygotowania poczyniło Prez. G.R.N. Psary do tak poważnego eksperymentu? Kilkunastu aktywistów z prez. P.R.N. i P.Z.G S. z Pow. Pełnomocnkiem Min. Skupu na czele, którzy
pojechali pomóc w zorganizowaniu zebrań gromadzkich, zastało budynek prezydium pusty, a przewodniczącego ob. Kormana na smacznej drzemce w domu. O organizacji miejscowego aktywu – jasna rzecz – nie mogło już być mowy.
Czy wobec takiego stanowiska Prez. G.R.N. można się spodziewać pozytywnych wyników w skupie? Gmina Psary
wykonała swój plan lipcowy w 44% - odpowiedź wydaje mi się wystarczająca.
Niewiele lepiej przedstawia się sprawa w gminie Luboszyce. Gdzie leżą przyczyny? Prawdą nieodwołalną jest
fakt, że tam gdzie czołowy aktyw nie wierzy w realność powierzonych mu zadań, nie może być mowy o pozytywnych wynikach na odcinku ich realizacji. Szczególnie ostro wystąpiło zjawisko [niewiary] w realność planów obowiązkowych
dostaw zbóż u aktywu luboszyckiego.
APL: KP PZPR Góra Śl. 25 s. 112
APL: KP PZPR Góra Śl. 26 s. 51
7 APL: KP PZPR Góra Sl. 26 s. 51
8 Wtedy gmina Rudna Wielka, obecnie gmina Bojanowo w woj. wielkopolskim.
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Stwierdzono całkowitą demobilizację w Prez. G.R.N., Delegaturze M.[inisterstwa] S.[kupu] i całego aktywu
gospodarczego. Poddanie się fałszywym alarmom o klęsce nieurodzaju, wysnutą przez wrogie elementy nie mogła pomóc
naszemu aktywowi w realizacji powierzonych mu zadań. Sporadyczne wypadki niższych – w porównaniu do ubiegłego
roku – urodzajów, nie mogą przesłaniać nam obrazu całości. A tak – niestety – było w początkowej fazie skupu na
terenie gminy Luboszyce. Nasz aktyw luboszycki zaczął biadolić na temat niemożliwości wykonania planu, nim plan ten
dotarł do ich rąk. Wynik tej postawy całkowitego niedowładu, mocno uwydatniający się wówczas na terenie gminy Luboszyce – zamknął się realizacja planu lipcowego ledwie w 18,4%.
Opisane momenty, wpływające na załamanie się dostaw już w początkach pierwszej fazy skupu, nie były cecha
ujemną tylko dwóch opisanych gmin. W nieco mniejszym stopniu zaciążyły i na pozostałych gminach, mimo iż wykonały
one swoje plany lipcowe z nieznaczna nadwyżką.9
W „Sprawozdaniu z przebiegu planowanego skupu zboża na terenie powiatu górowskiego od początku akcji do dnia 15 sierpnia 1953 r.” (datowanym na 19 sierpnia 1953 r.) oceniano, że nie uda się
osiągnąć planu sierpniowego w wysokości 2 952 ton zboża (prawdopodobnie 2 500 ton i zaległości).
Pojawiły się problemy w gminie Czernina, która 15 sierpnia wykonała swój plan dostaw w 36,6%.
W lipcu tutaj dostawy wykonano w 140%. Prezydium GRN w Czerninie zaczyna ulegać takiej samej sugestii,
jak miało to miejsce w Prezydium GRN w Psarach i Luboszycy w m-cu lipcu br. Przecież znane są fakty, że chłopi z
gromady Borszyn Mały i Borszyn Wielki piszą zbiorowe podania z sołtysami na czele o zwolnienie ich z obowiązku,
pomimo że w chwili obecnej chłopi z tych gromad mogliby i muszą podciągnąć wykonanie swoich dostaw. O ile gmina
Psary i Luboszyce przełamały się już częściowo swój niebezpieczny stan wynikający z podszeptów wroga, że zboża u
chłopów nie ma i zaczęły mocniej wykonywać swoje dostawy, o tyle na przeciwległym krańcu powiatu zaczyna się ta akcja
poważnie załamywać.10
Część gmin dobrze wykonywała dostawy obowiązkowe zboża: Stara Góra (54,9%), Luboszyce
(47,8%), Wąsosz (45,5%); część źle: Psary (38,4%), Siciny (37,8%), Rudna Wielka (29,3%). W dobrze
ocenianej gminie Wąsosz doszło do tego, że do 10 sierpnia chłopi z gromady Ługi-Unisławice nie dostarczyli ani jednego kilograma zboża, podobnie było w gromadzie Załęcze.11
Po[d]sumowując osiągnięcia pierwszej połowy m-ca sierpnia należy samokrytycznie przyznać, że Prezydium PRN
nie umiało mobilizować całego aparatu skupu na terenie powiatu w kierunku pełnej mobilizacji chłopów dla wykonania
zadań planowego skupu. Wykonanie planu sierpniowego w I-szej połowie miesiąca w wysokości 41,8% niczym nie
usprawiedliwia Prezydium PRN, które nie było zdolne lepiej zorganizować akcji w terenie i zagwarantować zespołowe,
gromadzkie dostawy zbóż do magazynów. Poważnym brakiem w pracy Prezydium PRN była słabo rozwinięta akcja
propagandowa. Prezydia GRN nie stosują wcale form zewnętrznej propagandy wzrokowej tj. konkretnie rzecz biorąc w
ośrodkach gminnych, na punktach skupu i w innych ośrodkach życia społecznego danej gminy nie ma wcale tablic, na
których z jednej strony umieszczani byliby chłopi dobrze wykonujący swoje zadania a z drugiej strony wykazywałoby się
chłopów dostających z realizacją planowego skupu. Ten brak w pracy zaważył w poważnym stopniu na wynikach osiągniętych. Nie wykorzystano dla celów propagandowych Radiowęzła w Górze. Jeśli nawet były nadawane audycje o planowanym skupie zboża, to nie miały one takiego charakteru odzwierciedlającego osiągnięcia i braki wsi powiatu, by na
ich bazie mobilizować ogół chłopów do tej najważniejszej na obecnym etapie kampanii.12
Dostawa zbóż ze spółdzielni produkcyjnych też nie była zadawalająca. Jedynie spółdzielnia
w Czechnowie wykonała roczny plan dostaw, pozostałe zajęły „wyczekującą pozycję”, np. spółdzielnia
w Uszczonowej na plan 86 061 kg dostarczyła 15 385 („Zarząd Spółdziel[ni] z przewodniczącym na czele w
poufnej rozmowie z członkami Prezydium PRN oświadcza, że nie widzi żadnych możliwości zwiększenia dostaw
zbóż” 13), Gola – odpowiednio 61 517 i 15 341, Strumienna – 72 778 – 18 098, Borszyn Wielki – 49 679
i 4 033, Stara Góra – 49 227 i 16 426, Grabowno – 90 979 i 30 662, Jastrzębia – 56 652 i 14 906, Wioska – 82 079 i 27 798. W spółdzielniach trwały omłoty i dostawy zboża, co poprawiało wyniki, ale Spółdzielnie Produkcyjne nie są bojowo nastawione do konieczności wykonania mobilizujących i napiętych w roku bieżącym
planów skupu. Zdarzył się i taki wypadek, że Spółdzielnia Produkcyjna w Lagiszy wyrozchodowała na zaliczkowanie

APW: PPRN Góra Śl. 2 s. 71-74
APL: KP PZPR Góra Śl. 26 s. 53
11 Obecnie w powiecie rawickim.
12 APL: KP PZPR Góra Śl. 26 s. 54
13 APL: KP PZPR Góra Śl. 26 s. 54
9

10

XXXIV

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

Kwartalnik Górowski 2/2003

członków ziarnem 11 700 kg, nie odstawiając na planowy skup ani jednego kg, jak również nie dokonując zwrotu pożyczonej w GS Siciny pszenicy na siew w ilości 1 200 kg.14 Nieodmiennie winne była prezydia GRN.
W przypadku PGR’ów najlepiej dostawy odbywały się w Zespole Naratów, gorzej w Zespole Zaborowice i Zespole Wąsosz.
Wielokrotnie podczas posiedzeń egzekutywy KP PZPR w Górze pojawiała się sprawa dostaw
zboża. Wówczas – w pierwszej połowie lat 50. – egzekutywa faktycznie rządziła powiatem.
20 sierpnia 1953 r. członkowie egzekutywy zostali zapoznani z informacja PPRN o przebiegu
planowego skupu zboża w powiecie.15 Zajmowano się też osobą sekretarza Komitetu Gminnego w Psarach – Janem Lipnym.16
II sekretarz KP Feliks Stachowiak17 stwierdził, że brakuje opieki nad KG Psary, nie ma planów
pracy, niedostateczny dobór członków KG, pomimo usunięcia niektórych braków jednak nadal niektóre z nich istnieją, czego dowodem słaba realizacja poszczególnych planów przez społeczeństwo gminy
Psary, słaba organizacja spółdzielni, itp. A tow. Lipny starał się te braki zatuszować. II sekretarz
KP PZPR zakończył swe wystąpienie wezwaniem do wzmożenia opieki z ramienia KP.
Zastępca szefa PUBP Stanisław Lorek dostrzegał biurokratyzm w GRN Psary.
III sekretarz KP Włodzimierz Dolecki18 oskarżył Lipnego, że ukrywa poważne niedociągnięcia –
dwu członków partii pije denaturat, w GS – panuje pijaństwo (s. 38). Jan Murszewski dorzucił, iż sekretarz POP w Daszowie notorycznie pije, a w spółdzielni produkcyjnej członkowie nie wychodzą do pracy, nie wykonuje się prac rolnych.19
3 września 1953 r. I sekretarz KP PZPR Mieczysław Kostrzewski grzmiał:
Dlatego na każdym posiedzeniu Egzekutywy K.P. wysłuchuje informacji Pełnomocnika Powiatowego Ministerstwa Skupu, gdyż akcja ta jest w obecnej dobie bodajże najważniejszą z akcji, zaś ze strony rad narodowych widzimy na
tym odcinku samouspokojenie, że w terenie przedstawia się na wesoło. W związku z tymi niedociągnięciami został opracowany plan pracy, który to na jutrzejszych posiedzeniach Komitetów Gminnych należy przerobić do głębi.
Jeśli Prezydium Powiatowej Rady Narodowej nie ustawi się należycie do pracy na odcinku planowego skupu zboża to zrobimy takie cięcie w samym Prezydium aż do wykluczenia z Partii, gdyż taki stan rzeczy istnieć nadal nie może,
ponieważ cały ciężar spada na Komitet Powiatowy i z kolei na Komitety Powiatowe [?], a rady narodowe na czele z
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej winny czuć się odpowiedzialnymi za wszelkie plany i między innymi za planowy
skup zboża bez komenderowania z naszej strony, choć my tu też jesteśmy nie bez winy. Ponad 400 sztu[k] podań nie
zostało załatwione przez poszczególne Prezydia Gminnych Rad Narodowych i od 400 gospodarzy nie mamy zboża
pomimo instruktaż[u] w tej sprawie otrzymano już, tu uwidacznia się brak kontroli ze strony Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej. Aby położyć kres lekceważeniu sobie tak ważnych spraw to stawiam wniosek, by w przeciągu przyszłego tygodnia wszystkie podania na gminach zostały rozpatrzone pozytywnie i negatywnie, by chłopi, którzy złożyli
podania wiedzieli, co mają robić, gdyż tym samym odciągają się z odstawa zboża, i z przebiegu załatwienia tejże sprawy
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej złoży informację na następne posiedzenie Egzekutywy K.P. Jest hańbą, że z
lokaty 4-go miejsca na szczeblu wojewódzkim na odcinku wykonawstwa planowego skupu zboża spadliśmy na 7-me
miejsce a tylko z winy Rad Narodowych.20
9 października 1953 r. I sekretarz KP PZPR w Górze Śląskiej Leon Kamiński21 stwierdził, że Jeżeli chodzi o zagadnienie wykona[w]stwa planowego skupu zboża, to trzeba stwierdzić, że województwo wrocławskie na
skali państwowej poważnie o[d]staje, zaś powiat nasz ciągnie się na szarym końcu na skali województwa. Wiemy, że
możliwości do wykona[w]stwa planowego skupu zboża są i o tym wszyscy mówimy, że plan bez usprawiedliwienia musi
być wykonany, gdyż zboże w terenie jest, lecz wróg nie śpi, a robi jawną krecią robotę w formie hamowania planowej odstawy przez poszczególnych chłopów indywidualnych jak też i spółdzielń produkcyjnych. Plan w dalszym ciągu jest realny
APL: KP PZPR Góra Śl. 26 s. 55
Z tego dokumentu „Sprawozdanie z przebiegu planowego skupu zboża na terenie powiatu górowskiego od początku akcji
do dnia 15 sierpnia 1953 roku” (APL: KP PZPR Góra Śląska 26 s. 51-55) wcześniej korzystaliśmy.
16 APL: KP PZPR 26 s. 36. Na innym posiedzeniu egzekutywy występował jako sekretarz KG Jemielno.
17 APL: KP PZPR 25 bp
18 APL: KP PZPR Góra Śląska 27 s. 1
19 APL: KP PZPR Góra Śląska 26 s. 36-38
20 APL: KP PZPR Góra Śląska 26 s. 77-78
21 We wrześniu 1953 r. M. Kostrzewski (wówczas I sekretarz KP PZPR) odszedł do szkoły partyjnej szczebla centralnego.
Na członka KP i egzekutywy wybrano Leona Kamińskiego, który też zaczął pełnić funkcję I sekretarza KP PZPR w Górze
Śląskiej. (KP PZPR 5 s. 147)
14

15
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i musi być systematycznie realizowany a obecnie w dużej mierze przyspieszony, t.z. za ubiegłe dnie musi być nadrobiony.
Wobec tego należy nie tylko nam jako Komitetowi Powiatowemu, ale Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, PZGSowi i pozostałym instytucjom postawić planowy skup zboża obok bieżących zagadnień na porządku dziennym jako
pierwszy punkt.22
Z kolei M. Kostrzewski obecny jako przedstawiciel szkoły partyjnej KC powiedział: Zboże w terenie
jest i 90% możemy i musimy wykonać, pomimo chłopi są opornie ustawieni do planowego skupu zboża, wypowiadając się
»co mnie władza ludowa zrobi i.t.d.« Sytuacja w terenie jest niezdrowa i słusznym jest, że K.P. wysłał ekipy w teren w
celu dokładnego przeanalizowania poszczególnych gromad. W terenie panują kumoterskie stosunki w formie pisania
podań dla chłopów, którzy są w stanie wykonać swe plany a szczególnie obecnie przy stosowaniu zamienników. Do wrogich wypowiedzi należy stosować kary tak przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej jak i przez Prokuraturę Powiatową. W terenie brak jest propagandy wizualnej, na co trzeba zwrócić szczególna uwagę.23
Z. Górski jako pełnomocnik ministerstwa skupu oskarżył PPRN i prokuraturę, że nie stosują kar,
aktyw gminny podania o stosowanie ulg opiniuje pozytywnie, a niektóre spółdzielnie nie wykonują planów, a przyczyną tego są bilansy robione przez pracowników PPRN, które twierdzą po dokonaniu złego obliczenia, że w niektórych spółdzielniach trzeba będzie dokupić zboża, jak to miało miejsce w Starej Górze. Takie poczynania stanowią jedną z przyczyn słabego wykonawstwa planowego skupu zboża.24
L. Kamiński mu wtórował: Zagadnienie Radnych Prez. P.R.N., którzy zalegają w planowym skupie zboża
winno być już rozstrzygnięte to znaczy należy opornych wyprowadzać z rady tak samo sołtysów zdejmować z sołtysostwa,
gdyż nie kto inny jak oni winni ‘świecić przykładem dla społeczeństwa danej gminy lub też gromady. W pierwszej kolejności należy rozliczyć czołowy aktyw na szczeblu gmin i gromad w formie zastosowania kar i ulg. Wniosek jest taki, że
do środy to jest 14 X b.r. skończyć z listą martwych dusz przy zastosowaniu ulg i kar. Jasnym jest, że sytuacja w terenie
jest ciężka a przecież socjalizm nie lekko się buduje i nie bez walki klasowej. Sprawę Tomczyka z Prez. P.R.N., który
dokonywał bilansu w Starej Górze i narobił zamieszania o rzekomym dokupie zboża należy sprawdzić na miejscu i o
ile jest prawdą zdjąć ze stanowiska.25
Na tym samym posiedzeniu egzekutywy powołano komisję, która miała pojechać do spółdzielni
produkcyjnych w celu dokładnego przeanalizowania i dokonania rozmów z zarządami i księgowością pod kontem
politycznym w stosunku do wykonawstwa poszczególnych planów a w szczególności planowego skupu zboża.
15 października 1953 r. W sprawach personalnych tow. Kamiński I-szy Sekretarz K.P. zapoznał członków
Egzekutywy K.P. z sytuacją panującą szczególnie obecnie w Jemielnie i tak: tow. Lipny I-szy Sekretarz Komitetu
Gminnego Jemielno w ostatnim czasie zaniedbał się w swej robocie z powodu częstego brania udziału w libacjach urządzanych przez władzę gminną a dowodem tego jest ostatni wypadek, że w mieszkaniu Sekretarza K.G. tow. Lipnego
urządzono sobie taka libację, gdzie na skutek niespodziewanego przyjazdu tow. Kostrzewskiego i tow. Muchę uciekano
przez okna i.t.p. [...] Że słaba robota polityczna na terenie K.G. Jemielno jest to świadczy o tym niewykonawstwo poszczególnych planów państwowych a szczególnie na odcinku wykonawstwa planowego skupu zboża Jemielno ciągnie się na
szarym końcu. Tow. Lipny winien się zastanowić nad tym, czy warto kumać się z wrogiem czy lepiej prowadzić należytą
robotę w zaostrzonej walce klasowej. 26 [...]
W dalszym ciągu spraw personalnych tow. Kamiński Leon I-szy Sekretarz K.P. zapoznał członków Egzekutywy K.P., z sytuacją panującą na gminie Luboszyce t.j. nie wykonawstwo poszczególnych planów gospodarczych w wyniku
słabej roboty politycznej, te wszystkie braki wypływają na skutek tego, że pomiędzy Sekretarzem Komitetu Gminnego
tow. Maćkowskim a tow. Mateńką Przewodniczącym Prezydium Gminnej Rady Narodowej nie ma współpracy a raczej
panują incydenty podrywając sobie nawzajem autorytet. Z takim stanem rzeczy trzeba natychmiast skończyć, gdyż na tym
praca ucierpia a co najważniejsze to załamują się plany gospodarcze w szczególności planowy skup zboża. [...] 27
Z. Górski stwierdził, że [...] zastosowanie kar w stosunku do opornych pomogło dla nas bardzo dużo, świadczy o tym fakt, ze wielu z gospodarzy indywidualnych wywiązało się już z planowego skupu zboża, ponieważ uprzednio

APL: KP PZPR Góra Śląska 27 s. 2-3
ibidem, s. 3
24 ibidem, s. 4
25 ibidem, s. 4-5
26 APL: KP PZPR Góra Śląska 27 s. 7
27 ibidem, s. 7-8
22

23
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twierdzono, że nie są w stanie wywiązać się wobec państwa. Trzeba stwierdzić, że jednak za mało dokonaliśmy roboty w
rozpropagowaniu tychże kar na pozostałe gromady, z których społeczeństwo nie wie o wymierze takich czy innych kar.28
Członek egzekutywy Michał Kłysa - dyrektor Zespołu PGR Naratów – powiedział, że posiada
40 ton zboża, lecz niemłócone, i zadeklarował, iż w najbliższych dniach dokona się omłotów i odstawi
do punktu skupu.29
22 października 1953 r. [...] tow. Kamiński zapoznał członków Egzekutywy K.P. z przebiegiem planowego
skupu zboża na terenie naszego powiatu. Sytuacja polityczna nie jest do końca opanowana, w dalszym ciągu wróg nie śpi,
więcej wpływa odwołań, na które chłopi czekają odpowiedzi, zboże w terenie jest. Odnośnie Spółdzielń Produkcyjnych to
na podstawie pomocy K.W. do dnia 1 listopada b.r. będziemy z nimi rozwiązani to znaczy tam gdzie jest zboże należy
udzielić pomocy w odstawie, zaś tam gdzie nie ma zastosuje się ulgi. W dalszym ciągu niedostateczna jest praca propagandowa i do dnia soboty przyszłej należy wysłać wóz z naszą aparaturą i do wozu maszynistkę z maszyna i powielaczem, gdzie będzie się jednocześnie pisać ulotki to również będzie wielką pomocą w przedterminowym wykonawstwie planowego skupu zboża. Zebrań przeprowadzać więcej ze strony administracyjnej. Naszych członków partii zalega jeszcze w
planowym skupie zboża 24 tow., lecz dziś są zebrania i ostatecznie te sprawy zostaną załatwione.30
Jesienią – 10 listopada 1953 r. – oceniono, że dostawy w lipcu i sierpniu wykonano z nadwyżka,
za to we wrześniu nastąpiło załamanie. Przyczyna załamania się realizacji planu w tym okresie jest przede
wszystkim całkowita demobilizacja aparatu gminnego, brak dostatecznej roboty polityczno-uświadamiającej, całkowita
tolerancja w stosunku do chłopów uchylających się od realizacji swoich zobowiązań oraz zwlekanie z załatwieniem odwołań chłopów, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogli się wywiązać całkowicie ze swoich zobowiązań. Jedną z
poważnych przyczyn jest również ogromna masa zalegającego aktywu.31
Do przełomu doszło wraz z przyjazdem pełnomocnika KC PZPR i rządu z „aktywem robotniczym”. W ciągu kilkudziesięciu dni ich pracy i KP PZPR w Górze szybko załatwiono 1580 odwołań,
udzielając 759 446 kg ulg gospodarstwom indywidualnym. W 100 przypadkach kolegium orzekające
zastosowało kary, co spowodowało, że 72% ukaranych chłopów wykonało swoje zobowiązania.32 W IV
kwartale 1953 r. wysłano 252 zawiadomienia do kolegiów karno-administracyjnych, z czego 127 dotyczyło niewykonania planowego skupu zboża. Kolegium orzekające przy PPRN przeprowadziło 26 rozpraw karnych za niewykonanie obowiązkowych dostaw i 23 rozprawy wyjazdowe. Wszystkie wnioski
rozpatrzono. Ukarano 124 chłopów na ogólną sumę 246 400 zł, z tego plan dostaw całkowicie wykonało 109, wpłaciło grzywny po wykonaniu planu 18, wpłaciło grzywny, lecz planu nie wykonało 4, sprawy
te oddano do prokuratora, karę aresztu odbywało 7 osób. Wnioski za niewykonanie obowiązkowej dostawy
zboża na ogół były trafne, także kary nakładane przez Kolegium Orzekające były słuszne, gdyż chłopi dopiero o ukaraniu plan wykonali w całości.33
Doszło do tego, iż 26 października powiat górowski przekroczył 90% planu dostaw obowiązkowych. 4 listopada odbyło się podsumowanie akcji skupu zboża w postaci zjazdu przodujących chłopów
przy udziale 400 osób w PDK w Górze.34
Tak tę kampanię ocenił powiatowy pełnomocnik ministerstwa skupu Zygmunt Górski: Zastosowanie w wypadkach koniecznych – ulg, mocne uderzenie w stosunku do opornych i ociągających się w dostawach oraz dobra
robota polityczno-propagandowa – umacniają w znacznym stopniu autorytet Władzy Ludowej. W okresie sprawozdawczym w wyniku głębokiej analizy lepiej jak dotychczas rozeznano kadry. W aparacie państwowym usuwając elementy nie
odpowiadające wymogom zajmowanych stanowisk i tak: w okresie ostatniej kampanii skupu zbóż zdjęto ze stanowisk
wysuwając na ich miejsce nowych ludzi: 3-ch przewodniczących GRN, 2-ch pracowników gm. del. M.S. [gminnych
delegatur ministerstwa skupu], 6-ciu sołtysów i innych pracowników aparatu administracyjno-państwowego bądź –
to nie umieli wywiązać się z powierzonych im zadań, bądź – to celowo dopuszczali się przestępstw utrudniających planową realizację zadań. Tym sposobem wzbogacono naszą pracę o jeszcze jeden pozytywny efekt. Wzbogacono o lepszych
ludzi nasze kadry w aparacie państwowym, dając przy tym poważna naukę tym, którym nadal wypada kierować realizaibidem, s. 12-13
ibidem, s. 13
30 APL: KP PZPR Góra Śląska 27 s. 33
31 APL: KP PZPR Góra Śl. 27 s. 93 („Informacja z przebiegu obowiązkowych dostaw za 1953 r. wg stanu na 10 XI 53”)
32 APL: KP PZPR Góra Śl. 27 s. 93
33 APW: PPRN 279 s. 36 („Sprawozdanie kwartalne z działalności Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Górze Śl.
za okres od 1 X do 31 XII 1953 r.”)
34 APW: PPRN 279 s. 33-34
28
29
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cje planowych zadań, że tolerancja w stosunku do opornych, oportunizm i występek będą we właściwy sposób traktowane
a w stosunku do winnych będzie zajmowane zdecydowane stanowisko.35
Opuszczenie przez część aktywu partyjnego terenu powiatu górowskiego ponownie doprowadziło do załamania dostaw, które zmniejszyły się do minimum. W dniu 10 listopada stopień realizacji dostaw wynosił 96,7%, ale bez wliczenia ulg na 70 ton. Zaległości gospodarstw indywidualnych wynosiły
262 986 kg i spółdzielni produkcyjnych 21 004 kg (Giżyn 2194 kg, Drozdowice 1641 kg, Rudna Wielka
545 kg, Lagisza 3330 kg, Zawieścice 8372 kg i Strumienna 4922 kg). 70 gospodarstw nieproduktywnych,
tzw. „trupów gospodarczych”, zalegało ogółem 115 507 kg. Zaległości te uznawano jako nieściągalne.
Postanowiono, że PPRN i powiatowy pełnomocnik ministerstwa skupu dokonają oceny realizacji dostaw obowiązkowych przez rodziny chłopów znajdujących się w areszcie ewentualnie w przypadku nietrafnego wniosku o ukaranie wystąpią o złagodzenie kar. Właściwe podejście do tego zagadnienia winno zbliżyć
ukaranych do Władzy Ludowej i wpłynąć dodatnio na ich postępowanie w przyszłości.36

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI GMINAMI NA DZIEŃ 10 XI 1953 R.
Zaległości ogółem

Miasto
Góra Śl.
Stara Góra
Czernina
Luboszyce
Psary
Rudna
Wielka
Siciny
Wąsosz
Razem

Ilość
Ilość
chłopów zboża
10
1692

Wykonają
zbożem
i zamiennikami
Ilość
Ilość kg
gosp.
9
1358

Potrzeba
zastosowania
ulg
Ilość
Ilość kg
gosp.
-

„Trupy
gospodarcze”

%
wykonania
planu

Ilość
gosp.
1

Ilość kg
334

98,5

25
10
100
67
28

24692
6071
42625
36454
19308

9
7
46
52
14

2731
2218
7719
17044
2960

1
43
11
7

883
16150
11444
3877

15
3
12
4
7

21078
3853
18756
7976
12471

96,1
98,0
95,5
95,3
99,3

78
48
366

94851
37019
262986

36
26
199

35786
5888
75704

46
17
5

32678
6479
71501

12
16
68

26387
24652
115507

94,0
96,3
96,7

Źródło: APL KP PZPR 27 s. 102 (w komórkach zacienionych są błędy w sumach – tak w oryginale)

13 listopada 1953 r. podczas posiedzenia egzekutywy KP PZPR w Górze Śl. przedstawiono informację o przebiegu skupu zboża37. Szef PUBP Wojciechowski powiedział, że Zakończenie obowiązków
dostaw planowego skupu zboża musi być w 100%, gdyż nasz powiat ma ku temu wszelkie możliwości, a u nas w tej
chwili przedstawia się inaczej to znaczy po wykonaniu 90% spoczęliśmy na laurach, pozostawiając teren bez roboty politycznej. Należy natychmiast rozliczyć się całkowicie z państwem w planowym skupie zboża tak przez gospodarstwa
indywidualne jak i spółdzielnie. Stoi zagadnienie likwidacji ulg, a nawet należy uchylić wnioski do tych gospodarstw,
którym nietrafnie zastosowano ulgi.
Spółdzielnie Produkcyjne niektóre na terenie tut. powiatu zrobiliśmy na bardzo biedne, idąc im na wszelkie ustępstwa przez stosowanie ulg i t.p. co jest z gruntu rzeczy niesłusznym, gdyż niektóre z nich okłamując nas o nieposiadaniu
zboża otrzymali ulgi a w rzeczywistości posiadają dość poważną ilość zboża, która przygotowują na rozliczenia. Mnie się
wydaje, że tą sprawą należy szczególnie zainteresować się i po zbadaniu na miejscu nietrafnego zastosowania ulgi jesteśmy
w stanie uchylić wnioski i spółdzielcy raz na zawsze zapamiętać sobie musza, że pierwsze zboża to dla państwa a pozostałość na rozliczenia.38

APL: KP PZPR 27 s. 93-94
APL: KP PZPR 27 s. 94-95
37 APL: KP PZPR Góra Śląska 27 s. 93-102 („Informacja z przebiegu obowiązkowych dostaw za 1953 r. wg stanu na 10 XI
53”). Korzystaliśmy z części tego dokumentu poświęconego dostawom zboża – s. 93-95
38 APL: KP PZPR Góra Śląska 27 s. 88
35
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I sekretarz L. Kamiński: Ulg nie możemy już stosować, gdyż nie ma z czego czerpać i o tym nie możemy
wspominać zaś w stosunku do tych 366 chłopów indywidualnych, którzy nie wykonali do obecnej chwili planowego skupu
zboża należy stosować zamienniki by z nimi rozliczyć się do końca. Komitet Powiatowy jak K.W. robił wszystko byle by
tylko akcja ta sprawnie przebiegała, urlopowano ludzi do tych prac i t.d. zaś Ministerstwo Skupu tak na szczeblu powiatowym jak i gminnym mieli za zadanie wyprowadzenie papierkowej roboty na bieżąco, co zostało niedokonane i stąd
są zaległości. Złym objawem jest to, że tow. Kłysa nie zabiera głosu w dyskusji i nie mówi nic o zaległościach P.G.R.
Naratów a przecież przyrzekał niedawno na jednym z posiedzeń egzekutywy K.P. [15 października], że odstawi swe
zaległości jak najszybciej jednak nadal zalega 120 ton, a mnie się wydaje, że tow. Kłysa do głębi rozumie znaczenie
planowego skupu zboża.39
Mirosław Żłobiński

WYKAZ NIEKTÓRYCH SKRÓTÓW

APL
APW

- Archiwum Państwowe w Lesznie
- Archiwum Państwowe we Wrocławiu

FJN
GRN

- Front Jedności Narodu

KP
KP PZPR
MZKS
PRN
PPRN

39

- Gromadzka Rada Narodowa
- Komitet Powiatowy
- Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
- Międzyzakładowy Klub Sportowy
- Powiatowa Rada Narodowa
- Prezydium Powiatowej Rady Narodowej

APL: KP PZPR Góra Śląska 27 s. 89
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W DRODZE DO CZYTELNIKA

STEFAN SAMMLER
Oryginalnym i osobliwym twórcą jest Stefan Sammler mieszkający we Wronińcu w powiecie górowskim, poeta, laureat wielu konkursów nie tylko lokalnych, ale i ogólnopolskich. Artysta tworzy od
1992 roku.
Dużo podróżował, brał udział w warsztatach literackich i wieczorach autorskich. Sammler swoje
wiersze zamieszcza w zeszytach literackich Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, którego jest aktywnym członkiem od 1995 roku. Uczestniczył również czynnie w wydarzeniach ostatniego
dwudziestopięciolecia. Poeta urodził się w 1952 roku w Wolsztynie. Do Wronińca przyjechał w roku
1992 i mieszka tam do dziś.
W swoich wierszach poeta wyraźnie oddziela dwa światy i dwa czasy w jakich żyje i tworzy. Pierwszy
świat to świat wewnętrzny artysty, propozycja dla czytelnika. Świat drugi to świat zewnętrzny, propozycja dla samego Sammlera, której autorem jest ewentualny czytelnik (pozostaje on anonimowy):
„Dwa światy pomiędzy nami / odpływ i przypływ / dwa serca / wilka i owcy / w ogrodzie róż”
(„Różnica”) i „Po moście poprzez strach / przechodzą marzenia na drugi brzeg światła / po nowe
oddechy czasu” i dalej „A czas spada na podwórka / gdzie dzieci biegają / i nic tylko więcej nas / po
obu stronach czasu” (bez tytułu). Jedna i ta sama jest tylko przestrzeń, kiedy to Sammler i ewentualny
czytelnik są „razem”. W ten sposób nawiązany zostaje kontakt pomiędzy poetą a czytelnikiem.
Dzieje się tak dlatego, że Sammler nie ucieka od samego siebie. P oeta ucieka od tych, którzy go nie
czytają: „Wstałem z twarzą o smaku życia / przestąpiłem próg i ruszyłem za chlebem” („Ucieczka”).
Chlebem tym poeta pragnie dzielić się nawet z nieznajomym, jeżeli ten ostatni zrozumie. A czy zrozumie trudno odpowiedzieć. Sammler tylko proponuje: „Obok mnie fotel / na którym nie siedzisz /
szklanka rozpaczy i puste kielichy zabawy” („Samotność”).
Język Sammlera jest bezpretensjonalny. Poeta nie wyszukuje niezrozumiałych środków, które mógłby
użyć: „jabłko pod jabłonią”, „iskra koło świecy” to rekwizyty artysty. Rzadko używa barwy: „Teraz
róże czerwone o stokroć czerwieńsze od murów Kremla i idei Lenina” (wiersz „Teraz Polska”).
Sammler nazywa rzeczy po imieniu i płaci za to bardzo często wspomnianą już samotnością. Poeta
szuka człowieka. Pragnie wyrwać się z samotności, a to jest wyjątkowo trudne. Jest jednak optymist ą:
„Ubiorę się w pióra i na skrzydłach motyla znajdę” („Marzenie – dziewczyna i ja”). Poeta ryzykuje więc
swoimi utworami, a w grę wchodzi podmiot liryczny stawiany do walki o byt, a utożsamiany z autorem. Metafory i porównania sammlerowskie s ą wysublimowane i niezwykle subiektywne, ale proste:
„Wymyśliłem ją tak zgrabną jak kropelka” („Marzenie – dziewczyna i ja”). Poeta w logicznej konstrukcji
swoich utworów używa skrótów myślowych, co znacznie utrudnia trafną interpretację wierszy, o ile
taka może istnieć. Sammler dotychczas nie doczekał się tomiku poezji. Szkoda to wielka, zarówno dla
tak płodnego artysty, jak i dla czytelnika. Poezję Sammlera, jej fragmenty możemy jedynie opublikować w „Kwartalniku Górowskim”, co z wielką radością czynimy w tym numerze.
Jerzy Stankiewicz
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WYPRAWA
A kiedy przyjdzie wieczna noc
co mój los zamknie w skrzyni,
to będę już z dala
pomiędzy świętymi.
A gdy ubiorą mnie w noc
co w pamięci Was pozostanie,
to już na zawsze
łzy ronić przestanę.
A teraz moczę nogi
piorę szaty i duszę
by być wolnym
nim w wielką drogę wyruszę.

OWOC
Jestem istnieniem
Swych słabości,
i spojrzeń nieba
na mały punkt.
Czasem doganiam
któryś dzień
i wstępuję w światło
żyjąc światem.
A często jestem
daleko gdzieś
i przynoszę owoce
południa.
Lecz teraz pragnę
z wami być
jak jabłko koło jabłoni
co ma trochę snów
z dalekiej przestrzeni.

PORÓD DNIA
O brzasku wykrzykuje słońce
ból nocy mija,
pierwszy ptak zapowiada
piękny dzień.
Gdzieś tam silnik
zapalił życie,
budziki dzwonią na alarm
ospałym ludziom
a pachnące bułeczki
zapowiadają
kolejną porcję życia.
2
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WYOBRAŹNIA
Jeśli mnie stać na ludzki gest,
nie groźne mi trzpioty
krzywe uliczki z pieskami
i grom z jasnego nieba.
Bo Bóg mnie kocha
Jest w mym sercu
dopóki nie zboczę z drogi
drogi do nieba.
Póki pójdę za głosem serca
i drogą do gwiazd,
moja gwiazda jeszcze nie zgaśnie
bo pragnę miłości i dobra
tak pół Bogu i pół Tobie.

JESTEM
Oddalony od centrum życia
świat w oddali,
tylko czasem dobiega mnie
głos rozpędzonej maszyny
szum ludzkiej przeprawy.
Dziś życie w pociągu expressowym
przewietrzone pustką
o niczym nie mówi
tylko jakby jarmarczny gwar,
jakby ptaków brak
które są nad nami.
A ja żyję obok zgiełku
wśród ludzi,
mam zdrowie i chęć
więc wystarczy mi emocji
do refleksji i marzeń
by być.

POGOŃ
Uciekam drogą do prawdy
od bezwstydnych szeptów
biegnę jak do ukochanej,
jak maratończyk o wygraną.
Już jestem blisko
coraz bliżej zerowego punktu
od którego zacznę od nowa
jakby drugiego wcielenia
a jednak to ja.
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WZRASTANIE
Między niebem a ziemią
wędrują ludzkie sprawy,
to ludzie dobrej woli
ślą listy Aniołom.
A ja na brzegu doskonałości
widzę i czuję otchłań
jakbym zaczął żyć od nowa,
jakbym spadł z jabłoni
i czuję, że coraz to więcej
smakuję sobie.
A świat się kręci
tak jak od lat,
jak przychodzi smutek i radość
i jak trzeba walczyć
o każdy dzień.

NIEPRZETARTE SZLAKI
Tak naprawdę to jestem głupi
nie umiem tego czego uczyli,
lecz przez naiwność
zbłądziłem w lesie.
Długo goniłem wiatry
w ziemi szukałem wyjścia
i jak zmartwychwstanie
wykiełkowałem.
Teraz znów jestem małym chłopcem
trzymam się reguł
ale do dziś
nie umiem nazwać światła.
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