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HISTORIA PARAFII W CZERNINIE
Cz. VI
ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA RELIGIJNE
Kółka Różańcowe
[…] W parafii św. Wawrzyńca w Czerninie istnieje Żywy Różaniec od 1945 roku.
Założył go ksiądz Alojzy Schmid.1 Obecnie w parafii istnieje 10 Róż Różańcowych,
9 kobiecych i jedna mężczyzn.2 Zelatorką pierwszej Róży jest Jolanta Jarząbek, drugiej
Teresa Wojsiak, trzeciej Teresa Susfał, czwartej Elżbieta Drozdowska, piątej Stanisława
Kolman, szóstej Krystyna Wałęga, siódmej Krystyna Biller, ósmej Halina Michalczak,
dziewiątej Halina Rękosiewicz. Zelatorem Róży mężczyzn jest Jerzy Kiask.3 Każda Róża
Różańcowa ma dwa razy w roku swoje spotkania z księdzem proboszczem. Spotkania te
odbywają się w październiku lub sierpniu z okazji odpustu.4 Żywy Różaniec to nie tylko
modlitwa, ale to również zaangażowanie w życie parafii. Poszczególne Róże Różańcowe
maja swoje Msze święte, szczególnie w miesiącu maju i październiku. Zamawiają je
członkowie Róż.5
Członkowie Róż często odbywają pielgrzymki do miejsc świętych, ostatnio
pielgrzymują też do Krakowa-Łagiewnik.6 Wspomagają oni parafię w różnych przedsięwzięciach remontowych.7 Do Róż Różańcowych należy coraz więcej ludzi młodych
i parafian w średnim wieku.
Bractwo Bożego Miłosierdzia
Z Różami Różańcowymi bardzo mocno są związane osoby należące do Bractwa
Bożego Miłosierdzia. Powstało ono na początku 2000 roku. Przewodniczącą Bractwa
Bożego Miłosierdzia jest obecnie Maria Szewczuk. Do organizacji brackiej należą
23 osoby. Członkowie tego bractwa:
- odmawiają Koronki do Bożego Miłosierdzia w wersji Siostry Faustyny Kowalskiej,
- pomagają sobie w chorobie; w organizowaniu pogrzebu swych członkiń i członków,
- pomagają niepełnosprawnym i starym ludziom.8
W każdy pierwszy piątek miesiąca odprawiana jest Msza święta w intencji tej grupy
brackiej. Świętem patronalnym jest każda niedziela po Wielkanocy – Niedziela Bożego
Miłosierdzia. Członkowie Bractwa Bożego Miłosierdzia odbywają pielgrzymki do
Krakowa-Łagiewnik. Ostatnio byli tam 21 - 22 sierpnia 2005 roku.9
Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 1. Relacja M. Szewczuk - Za udzielenie tej informacji składam jej na
tym miejscu serdeczne podziękowanie.
2 Archiwum Parafialne w Czerninie, Księga należących do Żywego Różańca 2005 r.
3 Archiwum Parafialne w Czerninie, Księga należących do Żywego Różańca 2005 r. Relacje Zelatorów.
4 Relacja C. Krochmala.
5 Archiwum Parafialne w Czerninie, Księga Stypendiów Mszalnych lata 1989-2005.
6 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 3. Relacja T. Staniszewskiej - Za udzielenie tej informacji składam
jej na tym miejscu serdeczne podziękowanie.
7 Relacja księdza C. Krochmala. Relacje Zelatorów.
8 Archiwum Parafialne w Czerninie, Spis członków należących do Bractwa Bożego Miłosierdzia. Relacja M. Szewczuk.
9 Relacja T. Staniszewskiej. Relacja księdza C. Krochmala.
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Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Dnia 22 kwietnia1995 roku został powołany na mocy decyzji Zarządu Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej (na podstawie protokołu z założycielskiego walnego zebrania i wyborów kierownictwa oddziału przeprowadzonych dnia
20 kwietnia 1995 roku w parafii p.w. św. Wawrzyńca w Czerninie). Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Czerninie, został wpisany do katalogu oddziałów Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży
i otrzymał numer 9. Czynności prawne w imieniu tego oddziału mogli podejmować:
- prezes – Mariusz Susfał,
- zastępca prezesa – Iwona Rynarzewska,
- skarbnik – Magdalena Hoffman.10
W Czerninie istnieje grupa młodzieży działającej w ramach Stowarzyszenia
Młodzieży. Zadaniami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży są:
- pomoc we wszechstronnym rozwoju człowieka,
- szerzenie wiedzy religijnej i rozwijanie praktyk religijnych,
- angażowanie w życie społeczne i kościelne,
- dbanie o dobro Ojczyzny (patriotyzm),
- troska o swoich członków i służenie im pomocą.11
Obecnie do Stowarzyszenia Młodzieży należy wraz z sympatykami – 34 osoby.
Prezesem jest Katarzyna Bielecka, sekretarzem Beata Szymczak, a skarbnikiem
Agnieszka Drozdowska. Członkowie Stowarzyszenia spotykają się raz w tygodniu w
celach formacyjnych.12 Młodzież (wolontariusze) współpracuje w prowadzeniu Świetlicy
Środowiskowej dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych działającej przy parafii św.
Wawrzyńca w Czerninie.13
Ponadto członkowie Stowarzyszenia piszą artykuły do czasopisma parafialnego
„Wawrzynek”: jego redaktorem jest ksiądz Czesław Krochmal, Lidia i Cezary Kaczor.14
W ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży istnieją następujące grupy:
- liturgiczna,
- muzyczna,
- charytatywna,
- przygotowująca agapy i pogodne wieczory.15
Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży współpracują też ze strukturami samorządowymi:
- Gminą w Górze,
- Zespołem Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkolem w Czerninie,
- Radą Sołecką,
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Czerninie,
10Archiwum

Parafialne w Czerninie, Dekret powołujący Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Czerninie z dnia 2 kwietnia 1995r.
Parafialne w Czerninie, Statut Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Kraków 1993.
12 Archiwum Parafialne w Czerninie, Protokoły spotkań Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Relacja K. Bieleckiej - prezesa
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Relacja Beaty Szymczak - sekretarza Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
13Archiwum Parafialne w Czerninie, Protokoły spotkań Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Czerninie, 1995-2005.
14Archiwum Parafialne w Czerninie, Protokoły Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Relacja księdza C. Krochmala.
Czasopismo „Wawrzynek” nr. 4 (36) 2005 r., s. 7.
15Archiwum Parafialne w Czerninie, Protokoły spotkań Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 1995-2005.
Relacja księdza C. Krochmala.
11Archiwum
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- Ośrodkiem Profilaktyki Alkoholowej w Górze.16
Ponadto członkowie Stowarzyszenia propagują zdrowy styl życia według zasad
etyki katolickiej. W latach 1995-2005 członkowie Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży wraz z księdzem proboszczem Czesławem Krochmalem – przebywali w
atrakcyjnych miejscowościach naszego kraju na wspólnych wakacjach;
- Zakopane,
- Glisne,
- Krzeszów,
Ponadto trzykrotnie byli w Nętnie koło Drawska Pomorskiego.17
Świetlica dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych
Przy parafii św. Wawrzyńca w Czerninie w 1978 roku rozpoczęła swą działalność
Świetlica Środowiskowa dla Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych „Nasz Drugi Dom”.
Działa ona pod patronatem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Spotkania z
dziećmi odbywają się w każdą sobotę w godzinach od 1400 do 1600. W okresie wiosennym i letnim spotkania odbywają się przed godziną 1700. Dzieci mają do dyspozycji
następujące pomieszczenia:
- salę katechetyczną,
- salę jadalni,
- sanitariaty.18
Ze sprawozdania złożonego do gminy w Górze dnia 31 grudnia 2004 roku wynika,
że ze świetlicy korzysta regularnie 38 osób a 12 osób nieregularnie. Dzieci podzielone są
na trzy grupy.19 Opiekę nad dziećmi oraz zajęcia dydaktyczno-profilaktycznowychowawcze prowadzą z nimi: ksiądz Czesław Krochmal, Młodzież z Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży, oraz nauczyciele: Renata Glińska i Maria Czyżowska pod
nadzorem pedagoga szkolnego Urszuli Chudzik. Współpracuje również ze świetlicą
środowiskową nauczyciel informatyki Cezary Kaczor.20 Świetlica ta działa w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Górze oraz z Ośrodkiem Profilaktyki Alkoholowej,
również w Górze. Do osób zaangażowanych należą: Urszula Szmydyńska, Danuta
Tołłoczko-Smolarska oraz Bogumiła Płaczek.21
Zajęcia świetlicowe obejmują:
- pogadanki zapobiegające patologiom (papierosy, alkohol, narkotyki),
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia muzyczne-koło gitarowe, przygotowania Apeli Jasnogórskich,
- wycieczki plenerowe ogniska, gry i zabawy na dworze,
- oglądanie filmów,
- gry komputerowe,
Archiwum Parafialne w Czerninie, Protokoły spotkań Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Czerninie. Relacja Bogusławy
Płaczek z Ośrodka Profilaktyki Alkoholowej w Górze - Za udzielenie tej informacji składam jej na tym miejscu serdeczne
podziękowanie.
17Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna 1995-2005. Kronika Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 1995-2005.
18 Archiwum Parafialne w Czerninie, Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej w Czerninie z roku 2004 przesłane do
Gminy w Górze, s. 1.
19Archiwum Parafialne w Czerninie, Lista dzieci uczęszczających do Świetlicy, załącznik do sprawozdania z działalności świetlicy.
20Archiwum Parafialne w Czerninie, Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej w Czerninie, s. 1.
21Archiwum Gminy Góra, Osoby odpowiedzialne w Gminie za Profilaktykę Alkoholową w Czerninie.
16

V

Kwartalnik Górowski 24/2008

- praca z komputerem,
- spotkania z ciekawymi ludźmi (lekarz, pedagog, policjant, sołtys).22
W ramach działań świetlicy organizowane są następujące wyjazdy:
- na basen do Leszna,
- wyjazd do Sobótki,
- wyjazd do Moraczewa do gospodarstwa agroturystycznego,
- oraz rajdy rowerowe po parafii.23
Dwa razy w ciągu roku dzieci otrzymują paczki żywnościowe z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Wielkiej Nocy.24 Odbywają się też spotkania z pedagogiem – Urszulą
Chudzik, oraz z policjantami z Komendy Powiatowej w Górze oraz lekarzem rodzinnym
– Leokadią Kysiak..25
Podjęte przez świetlicę środowiskową działania edukacyjno-profilaktyczne są
ubogacane przez nawiązywanie kontaktów z innymi Świetlicami działającymi na terenie
dekanatu Góra Śląska – wschód.26
Eucharystyczny Ruch Młodych
Od kilku lat w archidiecezji wrocławskiej rozpowszechniony jest szczególny kult
Eucharystii pod nazwą Eucharystyczny Ruch Młodych. W Czerninie pewna grupa
młodszej młodzieży należy do tego ruchu. Jego animatorką jest katechetka Renata
Glińska.
Spotkania tej grupy odbywają się z zasady raz w tygodniu na terenie Zespołu
Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie. Niekiedy spotkania mają
również miejsce na plebanii. Młodzież należąca do tej grupy nieformalnej jest
zobowiązana do szczególnej czci Eucharystii oraz do uczestnictwa we Mszy świętej
niedzielnej i Komunii świętej, oraz we Mszy św. w pierwsze piątki i czwartki miesiąca.27
W Czerninie do tej grupy należy około 17 osób. Obecna grupa jest niezwykle
prężna, chętnie angażuje się w życie religijne i społeczne parafii. Bierze udział – wraz
z młodzieżą z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – w Apelach Jasnogórskich.
Przykładem był zorganizowany uroczysty Apel Jasnogórski 16 lipca 2005 roku.28
Dzieci z tej grupy przygotowały 26 maja 2005 roku Dzień Matki najpierw
w kościele, a potem w Ratuszu w Czerninie.29
Godna uwagi jest współpraca młodszej młodzieży ze starszą z Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży. Z okazji uroczystości 700-lecia parafii w Czerninie, najmłodsi
parafianie oraz młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Eucharystycznego
Archiwum Parafialne w Czerninie, Harmonogram świetlicy w Czerninie opracowany przez księdza C. Krochmala,
R. Glińską i M. Czyżowską.
23 Archiwum Parafialne w Czerninie, Sprawozdanie z działalności świetlicy w Czerninie z dnia 31 grudnia 2004 roku przekazane
do gminy w Górze.
24 Archiwum Parafialne w Czerninie, Sprawozdanie przekazane do gminy z działalności charytatywnej w Parafii.
25 Archiwum Parafialne w Czerninie, Harmonogram działań świetlicy, s. 6.
26 Archiwum Parafialne w Czerninie, Współpraca ze świetlicą środowiskową w Kłodzie Górowskiej prowadzona przez
księdza S. Orłowskiego. Podobne sprawozdanie znajduje się w Archiwum Parafialnym w Kłodzie Górowskiej.
27 Relacje księdza C. Krochmala, R. Glińskiej.
28 Relacja K. Bieleckiej - prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
29 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 3. Scenariusz uroczystości Dnia Matki w ratuszu w Czerninie
w posiadaniu R. Glińskiej.
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Ruchu Młodych pod kierunkiem Katarzyny Bieleckiej, Mateusza Muchy, przy współudziale zespołu gitarowego w składzie: Agnieszka Drozdowska, Karolina Bobowska,
Adam Adamski, Piotr Drozdowski przygotowali liturgię Mszy świętej.30
Służba Liturgiczna Ołtarza
Ministranci, czyli Służba Liturgiczna Ołtarza, odgrywają bardzo ważną rolę w
działalności Parafii świętego Wawrzyńca w Czerninie. W spisach ministrantów
począwszy od roku 1989 do 2005 liczba ministrantów wzrasta. W roku 1989 było 41
ministrantów. Obecnie liczba ministrantów i lektorów wynosi 60 osób.31
Ministranci podzieleni są na trzy asysty, dwie w kościele parafialnym w Czerninie i
jedna w kaplicy p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Zaborowicach.32
Prezesem wszystkich ministrantów jest Mateusz Mucha.33
Każda asysta w ciągu miesiąca przychodzi na określoną godzinę Mszy świętej. Po
miesiącu zmienia się godzina służenia. W dni powszednie ministranci mają –
przynajmniej raz w tygodniu wyznaczone swoje służenia.34
Do ciekawostek należą ministrantki służące do Mszy świętych razem z chłopcami,
wśród nich są lektorki.35 Wśród ministrantów jest 18 lektorów. Wśród lektorów jest
8 kantorów.36
Szczególnie uroczyste Msze święte odbywają się w okresie świąt Bożego
Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała, odpustu parafialnego. Bierze w nich udział cała
Służba Liturgiczna. Przygotowuje ona czytania liturgiczne i śpiewy, modlitwę wiernych,
niesienie darów ofiarnych oraz komentarze do poszczególnych czynności liturgicznych.37
Ministranci mają swoje spotkania w salce katechetycznej raz w tygodniu, każda asysta ma
osobne spotkania. Opiekunami asyst są:
- ksiądz Czesław Krochmal (pierwsza asysta),
- Mateusz Mucha (druga asysta),
- ksiądz Czesław Krochmal (trzecia asysta w Zaborowicach).38
Każdego roku ministranci pielgrzymują do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy.
Odbywają też pielgrzymki do Wrocławia.39 W Czerninie odbywają się też zawody
sportowe między asystami ministranckimi: turnieje piłki nożnej, zawody piłki nożnej
między poszczególnymi parafiami.40 Dla młodszych ministrantów prowadzona jest
specjalna punktacja w służeniu. Na jej podstawie wybiera się ministranta roku. W roku
2004 najwięcej punktów uzyskała Paulina Bosa z Czerniny.41

Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 3. Scenariusz 700-lecie Parafii. Relacja księdza C. Krochmala.
Archiwum Parafialne w Czerninie, Księga ministrantów w Czerninie z roku 2005.
32 Relacja księdza C. Krochmala.
33 Relacje księdza C. Krochmala,, M. Muchy.
34 Archiwum Parafialne w Czerninie, Regulamin służby liturgicznej ołtarza w Czerninie.
35 Archiwum Parafialne w Czerninie, Spis ministrantów w Parafii 2005.
36 Relacja M. Muchy - prezesa ministrantów.
37 Relacja M. Muchy - prezesa ministrantów.
38 Relacja księdza C. Krochmala.
39 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2-3.
40 Tamże.
41 Archiwum Parafialne w Czerninie - Księga ogłoszeń Parafialnych 31 grudzień 2004 r.
30
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ZAKOŃCZENIE
W pracy tej starałam się ukazać dzieje parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w
Czerninie ze szczególnym uwzględnieniem lat 1945-2005. Omówiłam w niej genezę
parafii, życie religijne wiernych i praktyki sakramentalne ludności zamieszkałej na terenie
tej parafii. […]
Przedstawiony w pracy wystrój wewnętrzny świątyń jest rezultatem pracy wielu
pokoleń parafian, ich zaangażowania i ofiarności. Podziw i szacunek wzbudza gorliwość
proboszcza księdza Czesława Krochmala zatroskanego o duchowe i materialne dobro
parafii. Zaangażował się on w odnowienie obiektów sakralnych oraz użytkowych.
Odznacza się on dobrym zmysłem organizacyjnym wyczuciem artystycznym i zmysłem
autentycznego piękna. […]
Niniejsza rozprawa o parafii w Czerninie stanowi pierwsze monograficzne jej
opracowanie. Z tego powodu zdaję sobie sprawę z wszystkich możliwych niedociągnięć.
[…]
Sądzę, że mój trud badawczy zainspiruje w przyszłości nowe rozprawy naukowe
o Czerninie i życiu duchowym jej mieszkańców.
Lidia Kaczor

♦♦♦♦♦♦♦
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TAM DOM MÓJ, GDZIE SERCE MOJE
Cz. I

„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc,
gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno.”
Oliver Wendel Holmes

Poniżej opublikowana praca została wyróżniona w XII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Ośrodka „Karta” – „Historia Bliska”
Temat edycji: „Mała ojczyzna w pamięci i świadectwach”
Konkurs „Mała ojczyzna w pamięci i świadectwach” od samego początku bardzo
mnie zainteresował, tym bardziej, że daje możliwość bezpośredniego kontaktu z historią
dzięki świadectwom ludzi i źródłom historycznym. Za cel postawiłem sobie dotarcie do
osób, które zamieszkiwały Wileńszczyznę w latach poprzedzających II wojnę światową
oraz w samym okresie jej trwania. Spisanie ich relacji, było tym bardziej ciekawe, że
mieszkańcy tych ziem przeżyli trzy okupacje (rosyjską, litewską i niemiecką).
Miejscowością, małą ojczyzną, która łączy moich świadków historii jest Landwarów.
Wszyscy moi rozmówcy po wojnie trafili na Ziemie Odzyskane, do Góry (obecnie w
województwie dolnośląskim), która została przyłączona do Polski po konferencji
poczdamskiej, w efekcie zaczęli napływać tutaj repatrianci ze Wschodu. Do dziś znają się
i wspominają czasy swojego dzieciństwa i młodości.
Wśród moich rozmówców są osoby, które przeżyły ten okres jako dzieci, ale także
jako osoby dorosłe, która przeżyła śmierć swojego męża będącego w oddziałach Armii
Krajowej. Postanowiłem dosłownie cytować relacje moich świadków, aby oddać klimat
i całą prawdę minionego czasu. Rozmowy ze świadkami odbywały się w bardzo miłej
atmosferze, moi rozmówcy dzielili się ze mną swoimi wspomnieniami, zdjęciami,
dokumentami, które w części wykorzystuję w pracy. Często na ich twarzach pojawiał się
uśmiech, ale niekiedy i łzy. Praca ta jest wyrazem mojego szacunku dla ludzi, z którymi
miałem okazję porozmawiać; podzieliłem ją na trzy rozdziały: życie codzienne przed
wojną, okupacja litewska, niemiecka, radziecka oraz powrót do Polski.
ŻYCIE CODZIENNE PRZED WOJNĄ
Mała ojczyzna, ta zapamiętana z lat dzieciństwa to dla każdego człowieka niemal
centrum świata. Według S. Starczewskiego „Mała ojczyzna jest to przestrzeń bez wyraziście
określonych granic, istotną rolę w jej konkretyzacji pełni subiektywna świadomość ludzi utożsamiających
się z nią. Przestrzeń małej ojczyzny to miejsce doniosłych doświadczeń i przeżyć osobistych jej
mieszkańców, formowania się ich biografii, to świat z którym zrosło się ich życie i z którym wiąże ich
częstokroć silna więź emocjonalna.” 1
Trzynastotysięczny Landwarów (Lentvaris) należy administracyjnie do powiatu
trockiego, ale tak naprawdę o wiele silniej związany jest z sąsiadującym od zachodu
Wilnem. Początkowo nosił nazwę Pietuchowo, obecną nadano w 1939 r. W XIX w. był

1

S. Starczewski, Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości, s. 23. [wydruk artykułu w posiadaniu autora]
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własnością Sapiehów, po 1850 r. – Tyszkiewiczów. Rozwinął się dzięki budowie stacji
kolejowej w latach 1861–1862.
Genezy nazwy „Landwarów” należy szukać w języku niemieckim. Najprawdopodobniej pochodzi ona od słów „land” („ziemia”) i „waren” („warować”, „stać na
straży”). Z tego wynikałoby, że w tych okolicach broniono kiedyś podejścia do Trok,
o czym pisał archeolog Eustachy Tyszkiewicz. Badając źródła historyczne z XIV wieku
stwierdził on, że właśnie w tych miejscowościach miały miejsce liczne potyczki Litwinów
z Krzyżakami. Landwarów leży na trasie Wilno – Troki. (odległość do Wilna – 18 km),
(do Trok – 9 km). Prawa miejskie Landwarów otrzymał w 1949, herb w 2001. Obecnie
jest to najludniejsze miasto w rejonie trockim.2
Najważniejszym zabytkiem Landwarowa jest efektowny i świetnie utrzymany pałac
Tyszkiewiczów. (fot. 1, zdjęcie zostało wykonane w 1934 r.)

Fot. 1. Pałac Tyszkiewiczów, Landwarów
(Ze zbiorów rodziny Smolińskich)

Na szczególna uwagę zasługuje także
ufundowany przez rodzinę Tyszkiewiczów,
neoromański Kościół Zwiastowania NMP.
(fot. 2)

Fot. 2. Kościół Zwiastowania NMP, Landwarów, internet
2

http://pl.wikipedia.org/wiki/Landwarów
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Historia rozpoczyna się w rodzinnym miejscu zamieszkania moich bohaterów, są
to: Troki, Wilno i Landwarów, który później łączy wszystkie moje rozmówczynie.
Wanda Piórkowska (urodzona 15 lipca 1917 r., krawcowa, obecnie na emeryturze)
tak wspomina swój dom rodzinny i najbliższe otoczenie:
U nas było pięknie. Moi rodzice mieli dwa domy kryte blachą, piękny ogród i sad. Mieszkaliśmy
przy drodze do Wilna. Wokół domu rosło dużo drzew; bzy, jaśminy, modrzewie i osika, którą tato
zostawił. Jak miał padać deszcz to osika cała drżała. Mama sadziła dużo kwiatów a najwięcej
floksów, zajmowała się domem, trzymała wszystkie zwierzęta, krowy, świnie, kury, była bardzo
pracowitą kobietą. Rodzice gonili nas do pracy, ludzie mówili: „ho ho, Budkiewicza córki – to
pracowite”

Fot. 3. Dom rodzinny Pani Piórkowskiej z widokiem na werandę, Landwarów
(Ze zbiorów W. Piórkowskiej)

Ojciec był kowalem „artysta w swojej pracy” wszyscy do niego przychodzili. Umiał konia
podkuwać, dorożkę oprawić i takie cuda że ho ho. Mój starszy brat pracował z ojcem, bardzo to lubił,
umiał też grać na trąbce. Czasami mój ojciec kład się na kanapę i kazał sobie grać, bo jedna siostra
grała na mandolinie a druga na gitarze.
Powyższa fotografia (fot. 3) przedstawia jeden z dwóch domów państwa Piórkowskich z charakterystyczną drewnianą werandą, na której urządzano potańcówki, wokół –
zieleń i drzewa o których wspominała Pani Wanda.
Okres przedwojenny wspomina Aleksandra Jachimowicz (urodzona 12 grudnia
1929 r., obecnie na emeryturze):
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Urodziłam się w Trokach w 1929 r. Tam jest bardzo pięknie, dużo jezior, gór. W Trokach
najwięcej było Polaków, ale mieszkali też: Tatarzy, Żydzi, Ruskie i Karaimi. Wszyscy żyli w zgodzie.
Będąc dzieckiem chodziłam i zaglądałam do cerkwi, ale nie chodziliśmy do kościoła żydowskiego
i karaimskiej kienesy. Dorośli straszyli dzieci, że jak będą zaglądać do synagogi to Żyd narobi z nich
„macy”. Tatarzy wyprawiali skóry na kożuchy i byli dość urodziwi. Na początku wojny przybyło do
Trok dużo Warszawiaków, którzy najmowali się u nich. Karaimi wozili ogórki do Wilna i dlatego
nazywano ich często „trockie ogórki”. Przed wojną żyło się biednie ale wesoło, mama była służącą,
ludzie żyli z ziemi. W Trokach nie był żadnego przemysłu. W samym centrum Trok stał słup św.
Jana.
U nas żyło się biednie, ale byliśmy szczęśliwi. Chaty były drewniane, lampy naftowe. W wielu
domach nie było podłogi tylko klepisko. W kuchni był duży piec, mama na nim gotowała, piekła chleb
i było miejsce na spanie. Ja miałam jedną świąteczną sukienkę i inne na co dzień. Oszczędzało się na
butach, a najczęściej chodziło się boso. Jak szło się do Kościoła, to butki na ramię, przed wejściem nogi
myło się w jeziorze i dopiero się zakładało. W czasie wojny to chodziliśmy w drewniakach, już nigdy
później nie chciałam ich nosić.
Podobnie wspomina Maria Leciejewska (urodzona 8 września 1928 r., obecnie na
rencie):
Jak przyjechaliśmy do babci to tam było skromnie nawet biednie. Dom rodzinny był duży,
drewniany. W kuchni nie było podłogi, tak biednie, ale za to bardzo czysto. Babcia szafami
poprzedzielała pokoje i wszyscy tam mieszkaliśmy. Bardzo dobrze pamiętam taką scenę, jak babcia
siedzi przed domem i czyści piaskiem łyżki i czehuny, aż lśnią. Czehuny to takie żeliwne gary
z uszami. Z jedzeniem też się nie przelewało, nie to, co dzisiaj.
Babcia chodziła odbierać dzieci przy porodach i ładnie śpiewała.
Ojciec był sierżantem w wojsku zawodowym, do wybuchu wojny mieszkaliśmy w Wilnie. Jeszcze
przed wojną to żyło się nam bardzo dobrze, mieliśmy służącą. Mieszkaliśmy blisko koszar, z balkonu
było widać koszary.
W Wilnie, gdzie mieszkałam do wojny, bo tam się urodziłam to było wesoło. Tam wszędzie
pełno Polaków, w długie wieczory to zbierali się, plotkowali, grali w karty. Latem to pełno było ławek
przed domami i tak samo spotykali się. Kiedyś kobiety nie pracowały – ja nie pamiętam, tylko
mężczyźni. W domu rodziców mieliśmy radio na słuchawki, 2 pary słuchawek, patefon, a ciocia w
Landwarowie miała gramofon.
Zimą organizowane były kuligi, wszędzie biało, pięknie, dzwoneczki u sań.
W pamięci zapisały się święta. Dla Polaków to okres bardzo szczególny i wyczekiwany. Poprzedzający Wielki Post był tak skromny w posiłki, że wszystkie panie to
potwierdzają:
A. Jachimowicz: Na święta czekaliśmy bardzo długo. Bardzo przestrzegaliśmy postu, jadało
się tylko specjalny żurek – słoducha i rosolenka – ah… jakie to dobre było. Chleb piekło się raz na
dwa tygodnie, ale jeden i porządny z 16 kg mąki żytniej. Nazywaliśmy to „pud”.
Piekliśmy też pyszne bułeczki, było dużo ryb, bo w okolicach były jeziora. Zawsze ktoś miał
prosiaczka i dzielił się. Kto miał krówkę to zawsze odstąpił troszkę mleka. Na zimę robiono zapasy,
kiszoną kapustę, ogórki, pikle. Każdy żył z ziemi i z tego co zrodziła.
M. Leciejewska: Pamiętam dużo rzeczy było z kaszy gryczanej: babki, bliny, zupa
z brukwi, sołoducha i rosolenie i wszystko było dobre, nikt nie marudził. Rosolenie – to taki zakwas
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buraczany, robiony w dzieży drewnianej i dopiero jak to skisło, przygotowywano i z kartoflami się
jadło. Ale przed świętami wszystkie gary musiały być wyszorowane by nie było śladu tłuszczu. W
domu dzieci goniło się do modlitwy i obowiązkowo chodziło całą rodziną do kościoła.
Pięknie obchodzono święta, a jak ładnie wyglądały domy na Zielone świątki, tak uroczyście.
Wszystkie domy przystrojone, brzozy, kwiaty – pięknie. W święta to 2 razy do roku piekło się różne
ciasta drożdżowe, na stole obowiązkowo musiała być cielęcina, dużo mięsiwa, oj wszystkiego.
Tam jak była Niedziela Palmowa, to ludzie robili takie wielkie palmy i po wyjściu z kościoła
chłopcy bili tymi palmami po nogach, a mówiło się tak; „palma bije nie zabije, za sześć noc –
Wielkanoc”. Pamiętam jak kiedyś podczas Bożego Ciała w procesji uczestniczyło wojsko. (fot. 4)

Fot. 4. Święto Bożego Ciała z udziałem wojska, Landwarów
(Ze zbiorów M. Leciejewskiej)

Pani W. Piórkowska tak wspomina święta w swoim domu: Jak zbliżały się święta, to
było wielkie sprzątnie w całym domu. Kobiety na święta ubierały najlepsze sukienki, pantofelki by
pięknie wyglądać. Któregoś roku w Boże Narodzenie, choinka pali się, ojciec siedzi i czyta książkę,
w domu ciepło, miło i słyszymy gdzieś grają kolędy. Okazało się, że to przyszli żołnierze ze
skrzypcami na naszą werandę a dla żartu chowali się pod stołem przed ojcem.
Czas wspólnych zabaw najbarwniej wspomina W. Piórkowska: Jak byłam panienką
to razem z siostrami zapraszaliśmy młodych na potańcówki do naszego domu na werandzie. Przy
domu mieliśmy piękną dużą werandę, gdzie tańczyliśmy przy gramofonie z taką wielką tubą.
Śpiewaliśmy, tańczyliśmy, często do późna.
Pamiętam mama kazała mi i siostrze podlewać kapustę, podlać trzeba było a później musi i na
potańcówkę. Miedza zbożem pachnie, wszędzie kwiaty, drzewa a my idziemy i śpiewamy – potańcówka
aż do rana a świtem wszyscy wracają. A i chłopcy kiedyś inni, bardziej szanowali dziewczyny, tacy byli
ho ho.
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Latem chodziliśmy nad jezioro kąpać się, w Landwarowie jest piękny wodospad czasami całe
dnie tam spędzaliśmy… Jak byłam młoda i nie umiałam jeszcze pływać, to wypłynęłam kajakiem na
jezioro i zbierałam lilie, piękne i tak pięknie pachną. (fot. 5)
A zimy tam były inne nie takie jak u nas… koń ciągnął sanie i kulik, i zabawa, dzwoneczki
dzwonią, piękne księżycowe noce.

Fot. 5. Jezioro w Landwarowie
(Ze zbiorów W. Piórkowskiej)

Fot. 6. Wanda Piórkowska, z prawej strony, na ulicach
przedwojennego Wilna
(Ze zbiorów W. Piórkowskiej)

U nas w Landwarowie był „szyk mody” (fot. 6) dziewczyny, mężatki były bardzo eleganckie.
Jeździło się do Wilna, to widziałam jak się nosi.
W Wilnie robiłam szkołę krawiecką i sama sobie zawsze coś uszyłam. Jak były kwiaty, to
zawsze zawoziłam świeże kwiaty pod Ostrą Bramę do Matki Boskiej. Kiedyś, zobaczyłam ślub,
panna młoda ubrana była nie w suknię ślubną, ale w kostium i powiedziałam sobie, że ja też taki
kostium będę miała do ślubu.
Ślub brałam w 38 r. miałam swój wymarzony kostium, kapelusik i pantofelki, wyglądałam jak
hrabianka. Wesele było w domu przy gramofonie, a po ślubie mieszkałam w drugim domu moich
rodziców. Mój Władek był przystojny, taki ciemny. Pracował na kolei i było nam dobrze.
W Wilnie bardzo hucznie bawiono się na święto „Kaziuka” (4. marca), to był taki jarmark.
Zawsze się jeździło na Kaziuka.
O ciężkiej codziennej pracy wspomina M. Leciejewska: Babcia miała krowę, świnkę,
kury, był też ogród i kawałek pola. Ciężka była praca, sierpami cięło się zboże, motyczką kopało
ziemniaki, a pranie to na tarce. Kobieta musiała się natargać tej wody do prania, bo wszystko gotowało
się w kotłach, łazienki nie było w domu, ale nikt nie chodził brudny. Oszczędzaliśmy na obuwiu,
nosiło się drewniane „kłumpie”.
Jak szło się gdzieś daleko do miasta, czy gdzieś to buty niosło się w koszyku, a ubierało dopiero
przed wejściem do miasta. Takie drewniane buty nosili Litwini, to od nich podpatrzyliśmy. W zimie to
nosiło się walonki.
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Podobnie stwierdza W. Piórkowska: Ludzie pracowali bardzo ciężko, nie było żadnych
maszyn wszystko było trzeba robić ręcznie. Ludzie pomagali sobie, na żniwa kobiety i mężczyźni
razem pracowali, ustawiali mendle, a po pracy wracali ze śpiewem.
OKUPACJA LITEWSKA, NIEMIECKA, RADZIECKA
W II wojnie światowej Polska stała się ofiarą wiarołomnej zmowy i zbrodniczej
napaści dwóch zaborczych sąsiadów – hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji. ZSRR
na mocy umowy sowiecko – litewskiej z 10 października 1939 r. przekazał Litwie część
obszaru Rzeczypospolitej z Wilnem tzw. Kraj Wileński. Rządy Litwinów trwały krótko
do 15 czerwca 1940 r.
Litwini, nie domyślając się, jak krótkie będzie ich panowanie, po wkroczeniu do
Wilna zastosowali wobec Polaków ostry kurs wynaradawiający, wykorzystując z całą
bezwzględnością środki przymusu administracyjnego i ekonomicznego. Wprowadzili
język litewski jako język urzędowy, następnie wprowadzono w życie ustawę o
obywatelstwie. Kto nie spełniał rygorystycznych warunków ustawy stawał się
„obcokrajowcem”.
Traktowanie Polaków przez Litwinów wspomina W. Piórkowska: Litwini byli
niedobrzy dla nas Polaków, bo byli źli za Wilno, musieliśmy mówić do nich po litewsku (ja nie
mówiłam, nie umiałam). Pamiętam jak na mszy młodzi zawsze śpiewali „Boże coś Polskę…” to
później Litwini bili młodych za samo śpiewanie tej pieśni. Litwini zmienili nazwy ulic na litewskie,
nawet szyldy, wszędzie kazali mówić po litewsku.
Kiedyś pojechaliśmy z mężem do mojego wujka, który mieszkał niedaleko Wysokiego Dworu,
poszłam na pocztę chciałam wysłać listy. Nie mogłam zakleić listu i proszę urzędnika poczty, co tam
siedział o klej a on milczy i nic nie odpowiada. Ja proszę go jeszcze raz, że nie mogę zakleić listu żeby
dał mi klej a on znowu milczy i udaje że nie słyszy. Jakiś pan, który stał za mną powiedział dopiero
do niego że ma dać klej to dał, a powiedział po litewsku.
Jak już mieliśmy wracać do domu, to mój mąż chciał kupić prosiaka. Wujek zaprowadził nas
do ludzi, u których mieliśmy kupić tego prosiaka i okazało się, że ten Polak to ten sam, który pomógł
mi na poczcie. On był lekarzem. Dał nam furmankę i kazał zawieść do Trok, a dalej to już sami
sobie musieliśmy radzić.
W czasie wojny pojechałam kiedyś do Wilna do koleżanki. Ona pracowała u swojego wujka,
który miał rzeźnictwo i chciałam tam kupić świeże mięso. Zrobiłam zakupy, idę na dworzec a tam stoi
lux-torpeda (pociąg pośpieszny). Podchodzę do kolejarza i pytam czy ten pociąg staje w Landwarowie,
a on milczy. Ja jeszcze raz pytam on odpowiada po litewsku tak – „Telp”, więc wsiadłam. Okazało
się, że ten Litwin mnie okłamał, pociąg nie zatrzymał się na naszej stacji i tak wysiadłam dopiero
w Kownie. Do domu pomógł mi wrócić kierownik tego pośpiesznego pociągu, on był Polakiem.
Po agresji Niemiec na ZSRR wojska hitlerowskie wkroczyły 24 czerwca 1941r. do
Wilna. Nacjonaliści litewscy zamanifestowali swoje poparcie dla Niemców dobrowolnym
udziałem, a nawet gorliwą inicjatywą w dokonywaniu masowych zbrodni i udziałem w
utrzymywaniu porządku.
Litwini organizowali łapanki, tak swoje przeżycia wspomina W. Piórkowska: Moja
siostra pracowała w Wilnie i codziennie jeździła pociągiem. W Landwarowie ludzie zaczęli szeptać, że
będzie wielka łapanka na Polaków, w tym czasie mój syn był bardzo chory. Pobiegłam na dworzec,
żeby ostrzec siostrę, a Litwini mnie pod pachę i zaprowadzili do takiej piwnicy w suterenie. Strasznie
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krzyczałam i wrzeszczałam, że mam chore dziecko i przyszłam po lekarstwa. Nie chcieli mnie
słuchać. Zaprowadzili mnie na posterunek naprzeciwko. Komendantem był mąż mojej koleżanki i to
mnie uratowało. On wiedział, że mam chorego syna, zaczął na nich krzyczeć, że nie tą zatrzymali, im
chodziło o moją siostrę.
W pierwszych latach okupacji hitlerowskiej, kiedy społeczeństwo polskie stało się
ofiarą prześladowań niemieckich i litewskich, powstała siła zdolna stawić skuteczny
opór. Podziemny ruch oporu – Armia Krajowa – stał się czynnikiem, który opanował
niemal całkowicie społeczeństwo polskie na Wileńszczyźnie.
W. Piórkowska, żona AK-owca, tak wspomina ten okres: Mój mąż jak wielu
mężczyzn, spotykali się i rozmawiali o Polsce. On pracował na kolei, był technikiem i roznosił ulotki.
Bardzo się bałam, w nocy nie mogłam spać, a ludzie też byli wredni. Kiedyś dał jedną ulotkę sąsiadowi
a później co się w nocy działo… przyszli, wywrócili całą chałupę, rozbebeszyli spanie, książki
wszystkie, a nas postawili pod piec, ale nic nie znaleźli i zabrali mojego Władka. Jeden z żołnierzy
został i pilnował, myśleli może, że ktoś przyjdzie. Nie mogłam spać i bałam się, że coś mi zrobi, on
pyta mnie czemu nie śpię ? Poszedł w końcu o 6 godzinie, a ja pobiegłam na posterunek dowiedzieć się
co z mężem. Idąc tam spotkałam tego sąsiada co doniósł (to szuja), Władka wywieźli do Trok
i trzymali go trzy dni. Mąż potem wspominał, że nie przeżyłby bez wody i chleba gdyby nie znajomi
strażnicy. Cały czas go przesłuchiwali, bili i musiał siedzieć na krześle nie pozwalali mu też spać – ale
nikogo nie wydał. Mój Władek był twardy, bo inny by się złamał i tak udało mu się wrócić do domu.
Kiedyś mąż nie wrócił i sąsiadka mnie zaczepiła i mówi „Zobaczysz Piórkowska,
zobaczysz…”, mąż wrócił nad ranem a w nocy było słychać huki i wystrzały. Potem mi powiedział,
że wysadzili pociąg.
Jak mój mąż już był w lesie, w partyzantce, to koleżanka, a jej mąż był Litwinem pytała mnie
„Wanda gdzie jest Władek?” a ja tak: a wiesz posprzeczaliśmy się i strasznie był zły, ubrał płaszcz
i musi poszedł sobie i mnie zostawił. Zginął przed końcem wojny, leży w Skorbucianach.
W czasie wojny moja mama zamawiała msze za wszystko i za wszystkich. A to żeby wszyscy
zdrowi byli, żeby brat wrócił z robót, żeby wszyscy przeżyli wojnę i tak Matka Boska miała nas
w swej opiece. Mojego brata zabrali Litwini do więzienia – ciężkiego. Taki staruszek, który był
stróżem mówił, że mają rozstrzelać 4 chłopaków i powiedział im „ja przetnę siatkę a wy uciekajcie,
tylko każdy w inną stronę”. Brat tak opowiadał później: „biegłem i biegłem aż zabrakło sił, a noc
taka księżycowa. Widzę jodłę taką rozłożystą, że można się pod nią schować i tam się przespałem.
Nagle się budzę i już sam nie wiem co widzę – aniołka, który skacze, a ja idę za nim. Tak doszedłem
do leśniczówki”. Leśniczy był dobrym człowiekiem, powiedział mojemu bratu żeby się nie bał, on
wiedział skąd on idzie. Dali mu ubranie, wykąpali, nakarmili pokazali mu drogę do domu.
W Landwarowie brat nie przyszedł do domu, tylko ukrywał się u kolegi, dopiero później u mamy, aż
do wyjazdu do Polski.
Zaświadczenie służby w Armii Krajowej (Władysław Piórkowski):
Zaświadczenie służby w AK (dok. 1) W. Piórkowskiego, który walczył w 7. Brygadzie „Wilhelma” zostało wydane 9 czerwca 1992 r. Na dokumencie widnieją m.in.
podpisy dowódcy 7. Brygady, dowódcy I Zgrupowania oraz pieczęć AK z Okręgu
Wileńskiego. Mąż P. Piórkowskiej nie przeżył wojny, zginął 21 marca 1944 r. i został
pochowany na cmentarzu w Skorbucianach na Wileńszczyźnie.
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Dok. 1. Zaświadczenie służby w Armii Krajowej P. Piórkowskiego
(Ze zbiorów W. Piórkowskiej)
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„Na przełomie czerwca i lipca 1941r. z litewskich ochotników został zorganizowany oddział
specjalny Ypatingas Burys, oficjalnie afiliowany do gestapo jako Sonderkommando der Sipo und SD,
liczący kilkuset ludzi. Zadaniem oddziału było dokonywanie masowych morderstw na Polakach,
Żydach, jeńcach radzieckich i Cyganach. Na miejsce masowych egzekucji została wybrana miejscowość
Ponary, położona w odległości około 9 km od Wilna. Tam odbywały się egzekucje. Konwojenci na
oczach przechodniów nieludzko katowali skazańców.”3

Fot. 7. Cmentarz w Ponarach, internet

Świadectwo temu daje W. Piórkowska: W Ponarach, to jest między Wilnem
a Landwarowem, w lesie Rosjanie szykowali lotnisko i był tunel ok. 700 metrów. Jak byli Niemcy, to
zapędzili tam wszystkich Żydów i ich rozstrzelali w tym tunelu. Tam w dołach palili ich ciała.
W Landwarowie też rozstrzelali Żydów pod murem. Jedna żydówka jak strzelali, to upadła chyba ze
strachu a może zemdlała, ale i ją później rozstrzelali.
Relacje W. Piórkowskiej potwierdza wypowiedź M. Leciejewskiej widziane
oczami dziecka: Najbardziej w pamięci utkwiło mi wspomnienie jak Niemcy gonili Żydów. Dom
babci stał przy samej szosie i kiedyś Niemcy, Boże jak gonili tych Żydów, bili ich, poganiali, niektórzy
prawie mdleli – nie mogłam na to patrzeć – straszne. Kto odważniejszy, rzucił im jakieś jabłko, jakieś
szmaty. Gnali ich do lasu, tam były rowy i ciach, ciach – wszystkich. To było straszne.
Na Litwie, Polacy narażeni byli na agresję Litwinów. Zlikwidowano polskie
szkolnictwo powszechne, średnie i wyższe.
Z relacji A. Jachimowicz: W czasie wojny musieliśmy już się uczyć po litewsku. Czasami to
w szkole można było pęknąć ze śmiechu, gdy Litwini uczyli nas po litewsku. Pamiętam jeszcze dzisiaj
kilka słów po litewsku: „donas” – chleb.
Za Litwinów wprowadzono kartki żywnościowe i to było 25 dkg chleba jako porcja dzienna dla
dorosłego. Do tego było jeszcze mleko i cukierki dla dzieci. Mama zawsze sprzedawała cukierki
i kupowała drewno.

3

R. Korab-Żebryk, Biała Księga w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Lublin 1991, s.14.
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M. Leciejewska: W Wilnie chodziłam do szkoły, a w czasie wojny chodziłam na tajne
komplety. Te zajęcia – pamiętam prowadził prof. Mościki.
A. Jachimowicz: W Trokach była szkoła Powszechna i Gimnazjum, biedniejsi chodzili do
Powszechnej. Było dużo Tatarów, Żydów i Karaimów oni nie chodzili do szkoły. Do wybuchu wojny
uczyliśmy się tylko po polsku a jak była religia to oni mieli wolne. W szkole nie było krzyży, wisiały
portrety Piłsudskiego i Mościckiego. Chłopcy chodzili tylko zimową porą bo od lata do jesieni
pracowali. Jak chłopak skończył 8 lat to chodził do roboty, pasł krowy i owce a zapłatą było zboże,
jedzenie, czasem jakiś kożuch. Jak wybuchła wojna to kazali nam się uczyć tylko po litewsku.
Wcześniej siedziałam w jednej ławce z Żydówką, ale później to ona już nie chodziła.
W czerwcu 1941 r. po utworzeniu z Litwy Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
rozpoczęły się masowe deportacje mieszkańców Wilna, przede wszystkim Polaków.
Według znanych informacji Rosjanie deportowali z Wilna 7602 mieszkańców. W okresie
deportacji 1089 osób siedziało w więzieniu wileńskim na Łukiszkach z powodów
politycznych. Z Wilna i okolic wywieziono ogółem ok. 35000 Polaków.4
A. Jachimowicz: Jak wybuchła wojna to nasi żołnierze wałęsali się i nie wiedzieli co się
dzieje. Pierwszy raz jak przyszli Rosjanie to wyglądali strasznie. Niektórzy nie mieli butów, nogi mieli
zawinięte w „owijacze” a który miał to takie jak z brezentu. Mundury też mieli śmieszne, nie mieli
pagonów, na kołnierzach trójkąty i szpiczaste czapki – budionówki. Przy wojsku były kuchnie polowe,
młodzi chodzili skrobać im kartofle i w zamian dostawali sól i cukier.
W. Piórkowska: Jesienią 1939 r. przyszli Ruskie wywozili Polaków do Rosji. Wpadali do
domów i zabierali w środku nocy. My już tak mówiliśmy że jak tak dalej będzie to wszystkich nas
Polaków wywiozą. Jak Ruskie przyszli w 39r., to byli tacy głodni, wszystko by zjedli, my w sadzie
mieliśmy jabłka, to te jabłka wszystkie, tacy głodni, bo tam bieda. W 1940 r. jak przyszli Niemcy to
zaczęli wywozić Polaków na roboty i też ludzie się bali. Bo kogo Rusek nie wywiózł, to teraz wywiezie
Niemiec, jeden mój brat też był na robotach w Berlinie, a drugi w Rosji. Jak Niemiec oddał Litwę
Litwinom ( ja nie wiem czemu) to Litwini też łapali wywozili na roboty
cdn.
Kamil Kutny

♠♠♠♠♠♠♠

4

R. Korab-Żebryk, Biała Księga w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, Lublin 1991, s.10.
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KONTAKTY POLSKO-NIEMIECKIE
U SCHYŁKU PRL’u
W 1983 r. podpisano porozumienie o współpracy między Komitetem Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Urzędu Wojewódzkiego
w Lesznie z okręgiem Suhl w ówczesnej Niemieckiej Republice Demokratycznej.
Wtedy poszczególnym miastom i gminom województwa leszczyńskiego odgórnie
przydzielono do współpracy miejscowości z okręgu Suhl. Górze przypadła
miejscowość Bad Salzungen.1
W 1984 r. delegacja składająca się z przedstawicieli Komitetu Miejsko-Gminnego
PZPR i Urzędu Miasta i Gminy w Górze pojechała do Bad Salzungen. Pobyt trwał od
20 do 23 listopada. Delegacja składała się z trzech osób: Franciszka Bobrowskiego –
kierownika Rejonowego Ośrodka Pracy Partyjnej w Górze, Stefana Jankowiaka – I sekretarza KM-G PZPR w Górze i Jana Osucha – naczelnika miasta i gminy Góra.
Pierwszego dnia po południu odbyły się pierwsze oficjalne rozmowy w Komitecie
Powiatowym SED2 z Hansem Dieterem Fritschlerem – I sekretarzem komitetu
powiatowego SED i innymi. Jak później zrelacjonowano w Polsce: „Tematem rozmowy była
informacja n/t stanu i struktury partii, stanu gospodarki, jak również praktycznych form i metod
realizacji kierowniczej roli partii w zakładach pracy i środowisku. Informacja dotyczyła również
problemów gospodarczych.”
Podobne rozmowy przeprowadzono w Powiatowej Radzie Narodowej w Bad
Salzungen i w Komitetach Gminnych SED w Lengsfeldt. „Tematem rozmowy były między
innymi następujące problemy:
a) struktura rad narodowych oraz formy i metody realizacji kierowniczej roli SED w radach,
b) polityka komunalna – sposoby rozwiązywania problemów itp.”
Górowska delegacja zwiedziła w Lengsfeldt warsztat naprawy maszyn i sprzętu
rolniczego, fabrykę porcelany, piekarnię, szkołę im. Karola Liebknechta oraz przedszkole. Podczas zwiedzania (poza przedszkolem) „zapoznano z aktualnymi problemami pracy
politycznej i związkowej jednostek”.
23 listopada – ostatniego dnia pobytu w NRD – w czasie plenarnego spotkania
wstępnie podsumowano wizytę, uznając za szczególnie cenne wzajemne poznanie
prowadzenia pracy politycznej i wymianę doświadczeń w pracy partyjnej ze szczególnym
uwzględnieniem form i metod realizacji zadań wynikających z kierowniczej roli partii.
Wstępnie określono kierunki współpracy. Miała polegać ona na wymianie delegacji
polityczno-administracyjnej, wymianie grup kulturalnych i sportowych z okazji świąt
narodowych i wymianie lektorów partyjnych.

APL: KM-G PZPR Góra 34 s. 170-172.
SED – po polsku – Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności, odpowiednik PZPR, w 1989 r. przekształciła się Partię
Demokratycznego Socjalizmu (PDS).
1
2
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Ostateczny tekst porozumienia – po uzgodnieniu z KW PZPW w Lesznie –
zaplanowano podpisać w styczniu 1985 r. w Górze.3
Dopiero w maju 1985 r. delegacja z NRD odwiedziła Górę, gdzie podpisano
„Umowę między Komitetem Miejsko-Gminnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Górze i Komitetem Powiatowym SED w Bad Salzungen dotycząca rozwoju
przyjacielskich stosunków i koleżeńskiej współpracy w latach 1985-1986”. Porozumienie
było datowane 23 maja 1985 r.
Zapisano, że „Miejsko-Gminny Komitet Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Górze
i Komitet Powiatowy SED w BS opierają swą współpracę na uchwałach IX Zjazdu Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej i X Zjazdu SED jak również na deklaracji o umocnieniu przyjaźni
i pogłębieniu braterskiej współpracy między SED i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i między
Polską Rzeczpospolitą Ludową i Niemiecką Republiką Demokratyczną.
Braterskie stosunki naszych partii służą utrwalaniu przyjaźni i sojuszu między naszymi
narodami w duchu internacjonalizmu proletariackiego jak również wymianie doświadczeń w kształtowaniu społeczeństwa socjalistycznego.
Strony przyjmują, że współpraca winna dotyczyć między innymi takich kierunków jak
obustronnego przekazywania doświadczeń w zakresie realizacji kierowniczej roli partii, form i metod
umacniania centralizmu demokratycznego, pracy polityczno-ideologicznej, urzeczywistnienia realizacji
polityki ekonomicznej i rolnej zgodnie z zasadami marksizmu-leninizmu.”
Ustalono również, że dojdzie do jednego spotkania w Górze i jednego w Bad
Salzungen między I sekretarzem niemieckim i polskim. Do podobnych spotkań miało
dojść między przewodniczącym Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górze i przewodniczącym PRN w Bad Salzungen. Postanowiono, że z okazji świąt państwowych Polski
(1 Maja i 22 Lipca) i NRD (1 Maja i 7 października – powstania NRD) będą zapraszane
delegacje obu stron oraz zespoły sportowe i kulturalne. Zaplanowano wymianę
materiałów informacyjnych, publicystycznych i lektorów. W kolejnych latach zamierzano
poszerzyć współpracę, szczególnie między ZSMP i FDJ.4
Pod umową widniały podpisy I sekretarza SED Hansa Dietera Fritschlera,
przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej w Bad Salzungen Eberharda Stumpfa
oraz I sekretarza KM-G PZPR Stefana Jankowiaka i przewodniczącego MiejskoGminnej Rady Narodowej Jerzego Maćkowskiego.5
Ponownie górowscy notable odwiedzili Bad Salzungen w dniach od 26 do 29 maja
1986 r. Delegację tworzyły te same osoby co poprzednio oraz przewodniczący MiejskoGminnej Rady Narodowej Góry Jerzy Maćkowski.
26 maja złożyli oni wieniec pod pomnikiem niemieckiego antyfaszysty. 27 maja
uczestniczyli w spotkaniu z kierownictwem partyjnym komitetu zakładowego kopalni
potasu „Werra” i spotkaniu z młodzieżą z FDJ. Podczas spotkania z burmistrzem Bad
Salzungen „zapoznano delegację ze sposobem realizacji planu na rok 1986 oraz z planem
przestrzennym zagospodarowania miasta i powiatu, wskazując, że takowy plan opracowało 5 zespołów
i z tych prac wybrano najbardziej optymalny.” Od niemieckich gospodarzy „W dniu 28 maja br.
APL: KW PZPR Leszno 552 s. 4-5 („Sprawozdanie z pobytu w Bad Salzungen (NRD) delegacji politycznoadministracyjnej miasta i gminy Góra” z 27 listopada 1984 r.).
4 „Wolna Młodzież Niemiecka” – komunistyczna organizacja młodzieżowa w NRD.
5 APL: UMiG Góra 63 s. 132-134 (dokument z 23 maja 1985 r.).
3
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o godz. 9.00 delegacja otrzymała możliwość zakupu upominków.” W tym dniu górowianie
uczestniczyli w spotkaniu we wsi Maimers. „Delegację zapoznano z inicjatywami wsi,
organizowaniem zbioru truskawek, rabarbaru, zbiórką surowców wtórnych oraz z prowadzoną pracą
propagandowo-agitacyjna w sprawie wyborów do Sejmu, które mają się odbyć 8 czerwca br.” 29 maja
delegacja odwiedziła zakład skupu i przechowywania ziemniaków i zakład ogrodniczy.
Goście z Góry ocenili, iż „W czasie pobytu delegacji w Bad Salzungen panowała bardzo przyjazna
atmosfera.” 6
Od 24 do 27 września 1987 r. przebywała w Górze i na terenie gminy
czteroosobowa delegacja z Bad Salzungen. 25 września przeprowadzono oficjalne
rozmowy w Komitecie Miejsko-Gminnym PZPR w Górze.
26 września 1987 r. odbyło się uroczyste posiedzenie prezydium Rady Narodowej
Miasta i Gminy Góra z udziałem gości z NRD oraz członków prezydium i kierownictwa
urzędu. Omówiono statut organizacyjny rady narodowej i przedstawiono plan pracy
i działalności w sferze gospodarczej. Zastępca naczelnika przedstawił wykonanie zadań
wynikających z planu społeczno-gospodarczego oraz planu perspektywicznego rozwoju
miasta i gminy Góra. W dyskusji poruszono problemy związane z ordynacją wyborczą, a
w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, ponadto problemy z handlem
nieuspołecznionym i rozwojem rolnictwa. Gościom wręczono upominki zakupione ze
środków urzędu. W tym dniu również Niemcy złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem
Wdzięczności i wzięli udział w dożynkach w PGR Kłoda Mała.
W programie pobytu gości z NRD znalazło się jeszcze zwiedzanie ZSZ, „MeryElwro”, Spółdzielni Transportu Wiejskiego, cukrowni i Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wspólny Dom”. 7
Podczas wizyty delegacji niemieckiej podpisano „Umowę zawartą w dniu 27
września 1987 r. między Komitetem Miejsko-Gminnym PZPR w Górze a Komitetem
Powiatowym SED w Bad Salzungen dotyczącą rozwoju przyjacielskich stosunków i
współpracy w latach 1987-1989”. Stwierdzono, że „Komitet Miejsko-Gminny PZPR w Górze
i Komitet Powiatowy SED w Bad Salzungen opierają swoją współpracę na uchwałach X Zjazdu
PZPR i X Zjazdu SED jak również na deklaracji o umocnieniu przyjaźni i pogłębieniu braterskiej
współpracy między SED i PZPR oraz między Niemiecką Republiką Demokratyczną a Polską
Rzeczpospolitą Ludową.
Braterskie stosunki naszych partii służą utrwalaniu przyjaźni i sojuszu między naszymi
narodami w duchu internacjonalizmu proletariackiego jak również wymianie doświadczeń w
kształtowaniu społeczeństwa socjalistycznego.”
Sprecyzowano, że współpraca winna dotyczyć wzajemnego przekazywania
doświadczeń w zakresie realizacji kierowniczej roli partii, form i metod demokracji
socjalistycznej, pracy polityczno-ideologicznej i realizacji polityki gospodarczej i rolnej
zgodnie z zasadami marksizmu-leninizmu. A realizowano je poprzez spotkania
I sekretarza polskiej partii i I sekretarza partii niemieckiej. Podobnie mieli się spotykać
górowski naczelnik i przewodniczący PRN w Bad Salzungen. Kontaktom miała
APL: KW PZPR Leszno 552 s. 7-8 („Notatka z pobytu delegacji partyjno-administracyjnej Miasta i Gminy Góra w
miejscowości Bad Salzungen w NRD w dniach 26-29 maja 1986 r.”).
7 APL: UMiG Góra 63 s. 137-138 („Program pobytu delegacji z Bad Salzungen w dn. 24-27 września 1987 r. w KMG PZPR
w Górze”); s. 13 („Sprawozdanie z przyjętej delegacji z NRD miejscowości Bad Salzungen” z 19 października1987 r.).
6
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towarzyszyć wymiana zespołów sportowych i artystycznych. Zaplanowano współpracę
od 1987 r. między SM „WD” i spółdzielnią mieszkaniową w Bad Salzungen, między
mleczarnią w Górze a zakładem produkcyjnym w Bad Salzungen (m.in. wymiana
wczasów pracowniczych), między PGR’em w Kłodzie Małej i spółdzielnią rolniczą z
powiatu Bad Salzungen oraz między ZSZ i szkołą zawodową przy kopalni potasu
„Wera” 8 oraz między organizacjami młodzieżowymi.
Pod umową podpisali się ze strony niemieckiej I sekretarz SED Hans Dieter
Fritschler i przewodniczący PRN w Bad Salzungen Eberhard Stumpf, ze strony polskiej
– I sekretarz KM-G PZPR Stefan Jankowiak i naczelnik Jan Osuch.9
W 1988 i 1989 r. z okazji święta 1 Maja gościli w Górze piłkarze z Bad Salzungen.
Podczas jednej z tych wizyt rozegrali mecz z górowianami z „Pogoni” i zwiedzali
zakłady pracy, doszło do wspólnego czynu społecznego – koszenia trawy na boisku. 5-8
października 1988 r. piłkarze z „Pogoni” przebywali w Bad Salzungen. 6 października
zawodnicy „Pogoni” rozegrali mecz z drużyną „Stahl” Bad Salzungen, przegrywając 1:3.
Strona niemiecka nie przygotowała się na ich wizytę.
Oceniono, iż „Zachowanie członków drużyny piłkarskiej przez okres całego pobytu na terenie
NRD było naganne.” Dwie osoby wymienione z nazwiska chciano ukarać, m. in.
pozbawiając paszportów, ponieważ „samowolnie oddaliły się od grupy w dniu 7 października br.
na okres 5 godz. bez powiadomienia opiekunów grup.” 10
W czasie wakacji 1988 r. młodzież ze szkoły średniej w Bad Salzungen przebywała
na kolonii w Górze.
W 1988 r. wzajemnie odwiedzały się zespoły artystyczne, m.in. niemiecki zespół
folklorystyczny występował w amfiteatrze w 1988 r. podczas uroczystości
pierwszomajowych. W dniach od 5 do 8 października 1988 r. zespół wokalnoinstrumentalny działający przy Domu Kultury w Górze przebywał w miejscowości
Kaltehnor Dheim, występując dwukrotnie przed jej mieszkańcami.11
W dniach od 6 do 9 lipca 1988 r. delegacja składająca się z prezesa spółdzielni
mieszkaniowej, przewodniczącego rady narodowej i sekretarza podstawowej organizacji
partyjnej odwiedziła Spółdzielnię Mieszkaniową „Wspólny Dom” w Górze. Niemcy
z NRD spotkali się z zarządem spółdzielni i polską młodzieżą. Uczestniczyli w pokazie
pracy społeczno-wychowawczej na osiedlu (wystawa prac Zbigniewa Zagubienia,
wieczorek, występ orkiestry Jana Minty). Goście zwiedzali nowe osiedle mieszkaniowe
w Rawiczu i Lesznie. Rewizyta nastąpiła w październiku 1988. Polacy spotkali się
z zarządem niemieckiej spółdzielni, zwiedzali nowe osiedle i poznali się z jego
mieszkańcami.
22 września 1988 r. zawarto kolejną „Umowę przyjaźni między Radą Miasta Bad
Salzungen a Radą Miasta Góra / PRL”, gdzie ujęto, że „Główną metodą rozwijania
W dokumentach pojawia dwa rodzaje zapisów – „Wera” i „Werra”. Nie wiem, który jest poprawny.
APL: UMiG Góra 63 s. 129-131.
10 APL: KM-G PZPR Góra 34 s. 232; AUMiGG: Działalność zrzeszeń, klubów i innych: 1987-12-05 – 1988-12-07 bp
(„Notatka służbowa spisana w dniu 12 października 1988 r. w sprawie pobytu grup kulturalnej i sportowej w Niemieckiej
Republice Demokratycznej” sporządzona przez Zenona Ptaka). Obydwa dokumenty różnią się datami pobytu w NRD. W
tekście daty z drugiego dokumentu.
11 APL: KM-G PZPR Góra 34 s. 232; AUMiGG: Działalność zrzeszeń, klubów i innych: 1987-12-05 – 1988-12-07 bp
(„Notatka służbowa spisana w dniu 12 października 1988 r. w sprawie pobytu grup kulturalnej i sportowej w Niemieckiej
Republice Demokratycznej” sporządzona przez Zenona Ptaka).
8
9
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przyjacielskich stosunków jest wymiana doświadczeń w celu zapewnienia owocnej polityki komunalnej
oraz pracy dla dobra mieszkańców. Poza tym chodzi o to, by poznać formy i metody socjalistycznej
demokracji i wprowadzić je w życie. Ważną sprawą są problemy pracy politycznej. Partnerzy obydwu
miast pragną przyczynić się poprzez przyjacielskie stosunki do umacniania socjalizmu oraz zachowania
pokoju.”
Umowę tę podpisali: naczelnik Jan Osuch i „naczelnik” (określenie oryginału
polskiego) miasta Bad Salzungen Fuldner.
Zaplanowano, że delegacja polska z Góry weźmie, w październiku 1989 r., udział w
obchodach 40. rocznicy powstania NRD w Bad Salzungen.12 „Jesień narodów”
przekreśliła to zaproszenie.
Prawdopodobnie nie opisałem wszystkich kontaktów polsko-niemieckich, ale te,
które przedstawiłem, dają wyobrażenie o ich charakterze.
Mirosław Żłobiński

*******

APL: UMiG Góra 65 s. 9-10 („Umowa przyjaźni między Radą Miasta Bad Salzungen a Radą Miasta Góra / PRL” z 22
września 1988 r.); KM-G PZPR Góra 34 s. 232.
12
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15 LAT WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
GMINY GÓRA I MIASTA HERZBERG AM HARZ
Referat, opublikowany poniżej, wygłosił Tadeusz Otto podczas uroczystości
podsumowującej współpracę Gminy Góra i Miasta Herzberg am Harz w dniu 25
października 2008 roku z okazji 15. rocznicy podpisania Aktu o partnerstwie.
Każda historia ma swój początek; wydarzenie, które zainicjowało jej rozwój. W
przypadku współpracy Gminy Góra i Miasta Herzberg am Harz kontakty zapoczątkował
list, który skierował Günter Rasper do Burmistrza Góry Tadeusza Tutkalika. Günter
Rasper jako były mieszkaniec Góry, a w momencie pisania listu Przewodniczący
Związku Ojczyźnianego Górowian w Herzbergu, mający w pamięci wspomnienia
z okresu dzieciństwa i lat młodzieńczych, żywo zainteresowany był zawsze tym co działo
się w Górze po jej opuszczeniu przez Niemców. Utrzymywał zresztą prywatne kontakty
z Górowianami, przyjeżdżał tu, dokumentował jak zmieniała się Góra na przestrzeni lat.
Pragnieniem jego, jak i osób zrzeszonych w Związku Ojczyźnianym, było nawiązanie
bliższych kontaktów władz obu miast. Dzięki temu chcieli, by ta ich mała ojczyzna
z młodzieńczych lat przybliżyła się do ich obecnej ojczyzny, by mieli bliższy niż dotąd
kontakt z Górą, by nie czuli się w Górze intruzami a mile widzianymi gośćmi. Dziś
Günter Rasper już nie żyje, ale dzieło, które zapoczątkował trwa nadal.
Po pamiętnym liście szybko dochodzi do wymiany korespondencji pomiędzy
władzami obu gmin, a w dniach 19-21 czerwca 1992 roku do pierwszej oficjalnej wizyty
delegacji Miasta Herzberg am Harz, w której uczestniczą: Dyrektor Miasta Heinrich
Behrens oraz Günter Rasper i Ursula Kahl ze Związku Ojczyźnianego. I jeszcze w tym
samym roku, w dniach 24-27 września, dochodzi do rewizyty delegacji władz Gminy
Góra w skład której wchodzą Burmistrz Góry Tadeusz Tutkalik oraz dwaj członkowie
Zarządu Miejskiego Jan Eugeniusz Lis i Stanisław Zdanowicz. Wtedy to uznano, że
współpraca partnerska Góry i Miasta Herzberg am Harz musi opierać się na umowie
określającej zakres współpracy i zaakceptowanej przez rady obu gmin.
Już 26 listopada 1992 roku Rada Miejska w Górze podjęła uchwałę o współpracy
z niemiecką gminą Herzberg, a Rada Miasta Herzberg za zawarciem partnerstwa z Górą
opowiedziała się 23 marca 1993 roku. Zanim jednak doszło do podpisania aktu
o partnerstwie, w czerwcu 1993 roku przyjeżdża do Góry delegacja z Miasta Herzberg
am Harz. Wizyta poświęcona jest omówieniu współpracy i ustaleniu ostatecznego
brzmienia aktu.
Uroczystość inaugurująca oficjalną współpracę zaplanowana została na 23 października 1993 roku, a na miejsce uroczystości wybrano miasto Góra. W celu nadania
odpowiedniej rangi dla tej uroczystości ustalono, że dokument o współpracy zostanie
podpisany na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Górze. Obok Górowian w uroczystościach bierze udział 50-osobowa grupa mieszkańców Herzbergu. Punktualnie o godzinie 12.00 gromadzą się uczestnicy tych pamiętnych wydarzeń na pl. Bolesława
Chrobrego. Po odegraniu hymnów Polski i Niemiec, wystąpieniu Burmistrza Góry
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i złożeniu kwiatów przed Pomnikiem Wolności, następuje przemarsz z Orkiestrą Dętą
do Urzędu Miasta i Gminy w Górze. Tam w sali konferencyjnej (obecnie sali
konferencyjnej Starostwa Powiatowego) rozpoczęła się uroczysta sesja. Po przemówieniach Burmistrza Tutkalika i Schütte następuje uroczysty moment podpisania aktu o
partnerstwie. Ze strony Miasta Herzberg am Harz podpisują go Burmistrz HansHermann Schüte i Dyrektor Miasta Heinrich Behrens, a ze strony Gminy Góra
Burmistrz Tadeusz Tutkalik i Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Leśkiewicz.
Uroczystość kończy toast i pamiątkowe zdjęcie.
Teraz przyszedł czas na wypełnienie podpisanego dokumentu treścią. Autorem
pierwszej inicjatywy związanej z aktem o partnerstwie był nauczyciel Realschule w
Herzbergu – August Klostermeier. Pełen zapału i pasji zaczął namawiać rodziców
uczniów na wyjazd do Polski. Pierwszy taki wyjazd udaje mu się zorganizować w 1994
roku. Wówczas to, w dniach 16-21 maja, do Góry przyjeżdża 17-osobowa grupa młodzieży z Herzbergu. Roli gospodarza podjęła się Szkoła Podstawowa Nr 2 w Górze,
która od tego momentu prowadziła regularnią wymianę młodzieży z Realschule do roku
2000, tj. do roku, w którym ulega likwidacji.
W roku 1994 dochodzi także do rewizyty 50-osobowej delegacji Górowian w
Herzbergu w związku z podpisaniem aktu o partnerstwie. Z tej okazji przy jednej z ulic
w Herzbergu następuje odsłonięcie tablicy potwierdzającej partnerstwo gmin: Góry
i Herzbergu am Harz.
W pierwszym okresie współpracy bardzo mocno rozwijały się kontakty władz obu
gmin. Chodziło o to, by w ten właśnie sposób dać przykład i zachęcić do nawiązywania
kontaktów partnerskich przez inne grupy mieszkańców. Podyktowane to było także
potrzebą wymiany doświadczeń w zakresie zarządzania gminą. Trzeba bowiem pamiętać,
że na początku lat dziewięćdziesiątych Polska była dopiero młodą demokracją budującą
instytucje państwa prawa i taki kontakt z ugruntowaną demokracją Europy Zachodniej,
jaką były Niemcy, bardzo pobudzająco wpływał na działalność samorządu gminnego.
Dzięki kontaktom z Miastem Herzberg am Harz Górowianie uczestniczący w wymianach mogli zobaczyć jak wiele mamy do zrobienia, by dorównać innym krajom Europy
Zachodniej i odrobić wieloletnie zapóźnienia. Widzieli jednak także do jakiego poziomu
rozwoju możemy dojść przejmując wypróbowane wzorce w rozwoju demokracji
zachodnich. Te kontakty na szczeblu lokalnym uwiarygodniały też działania władz obu
państw: Polski i Niemiec w zakresie pojednania obu narodów i przezwyciężania
narosłych przez lata nieufności i uprzedzeń.
Pierwszy okres współpracy upłynął również pod znakiem wymiany kulturalnej.
Pierwszym przedsięwzięciem na tym polu było uczestnictwo malarza mieszkającego
w Herzbergu – Dietera Utermöhlena w imprezie kulturalnej pn. „VII Niekonwencjonalne Spotkania Form MTPP (Muzyka – Teatr – Poezja – Plastyka) w 1994 roku,
podczas której w Wieży Głogowskiej wystawił on swoje prace. Tradycją stały się
natomiast odwiedziny kilkuosobowych delegacji podczas obchodzonych od 1995 roku
Dni Góry, a także występy artystów z Herzbergu. Wielokrotnie oklaskiwani byli w Górze
za swe występy: Frank Bode, Markus Funke i Melanie Funke. Pamiętamy piękny występ
zespołu ludowego z Lonau nawiązującego w swej twórczości do legend o czarownicach
z góry Brocken. Do dziś rozbrzmiewa nam w uszach wspaniały głos Pani Beaty
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z zespołu z Lonau, która zaprezentowała nam swój kunszt w specyficznej formie śpiewu
jakim jest jodłowanie. Władze Miasta Herzberg bardzo dużo uczyniły w zbliżeniu
Polaków i Niemców na płaszczyźnie kultury, organizując I Polsko-Niemiecki Festiwal
Kultury w Herzbergu, gdzie zaprezentowali się również nasi górowscy artyści: Grażyna
Onichimowska ze swoimi pracami, Beata Czarna z Czerniny, wokalistki z Domu Kultury
w Górze, zespół rockowy Kanaihma oraz oczywiście Orkiestra Dęta, wtedy jeszcze pod
batutą nieodżałowanego Jana Minty. Górowska Orkiestra na przestrzeni 15. lat
kilkakrotnie zapraszana była jeszcze do Herzbergu przy różnych okazjach. Swymi
zdolnościami pianistycznymi popisała się także Małgorzata Hołtra z Góry, która w 1998
roku w Uczniowskim Konkursie Pianistycznym w Herzbergu na 55 uczestników zajęła 5
miejsce.
Poza wydarzeniami ze sfery kultury miejsce na współpracę znalazły też i inne
grupy. W latach 1995 i 1996 dochodzi do wymiany pomiędzy górowskimi harcerzami
i Szczepem Welfów z Herzbergu. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze nawiązało
kontakt ze Związkiem Ochrony Dziecka w Osterode. Przedstawiciele Fundacji Pomocy
Szkole im. Edwarda Machniewicza nawiązali kontakt w spawie zakupu środka transportu
dla potrzeb fundacji. Współpracę zainicjowały także kolejne szkoły. Liceum
Ogólnokształcące w Górze nawiązało współpracę z Gimnazjum w Herzbergu. Do
pierwszej wymiany doszło w marcu 1997 roku, kiedy to do Herzbergu wyjeżdża 23osobowa grupa uczniów górowskiego liceum.
Przyjaźń, życzliwość, otwartość i poczucie jedności, towarzyszące współpracy
pomiędzy Górą i Herzbergiem uwidocznione zostały także podczas obchodów 700-lecia
nadania praw miejskich Górze. Na uroczystościach z tej okazji nie zabrakło obywateli
miasta Herzberg am Harz z Burmistrzem Gerhardem Walterem na czele. Dla
upamiętnienia tego wydarzenia Burmistrz Walter na zieleńcu przy Urzędzie Miasta
i Gminy w Górze sadzi jodłę z Gór Harzu, która dziś przypomina nam o łączącej nas
przyjaźni, a przy okazji stanowi tło do zdjęć wykonywanych przez odwiedzających nas
gości z Herzbergu.
Obok chwil podniosłych i radosnych znaleźliśmy też miejsce i odwagę na uporanie
się z trudnymi momentami naszej wspólnej historii. Niewątpliwie sprawą, która ciążyła
na naszej przeszłości była likwidacja, a w zasadzie sposób likwidacji w latach 70-tych
ewangelickiego cmentarza, na którym chowano Niemców przed wojną, a następnie
urządzenie w tym miejscu terenu dla rozrywki przez pobudowanie amfiteatru a tuż obok
zlokalizowanie placu zabaw dla dzieci. Mimo, że kwestia ta nigdy nie wypłynęła
w oficjalnych rozmowach, to dla wielu Niemców, których bliscy spoczywali na tym
cmentarzu trudno było pogodzić się z tym faktem. Dlatego, gdy Burmistrz Góry Dariusz
Matkowski, podczas wizyty delegacji Miasta Herzberg am Harz w marcu 2000 roku,
przyznał, że decyzja o likwidacji cmentarza wyrządziła zło i za to zło należą się słowa
przeprosin dla Niemców, których bliscy spoczywają na tym cmentarzu; a ponadto, gdy
oznajmił o decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności rozrywkowej w tym miejscu
i o zamiarze władz Gminy Góra upamiętnienia tego miejsca, na twarzach członków
niemieckiej delegacji pojawiło się wzruszenie. Dietmar Sombrowski, który od momentu
podpisania aktu o partnerstwie uczestniczył niemal w każdej delegacji Miasta Herzberg
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am Harz przyjeżdżającej do Góry, jako emerytowany żołnierz Bundeswery, nawiązując
do słów Burmistrza Matkowskiego, ze wzruszeniem w głosie, ale i radością stwierdził, iż
nie spodziewał się, że dożyje tego momentu, gdy Polacy i Niemcy będą jak bracia. To co
zapowiedział Burmistrz Matkowski dokonało się 20 października 2001 roku. W tym dniu
w miejscu byłego cmentarza niemieckiego odsłonięty zostaje obelisk, a na nim napis:
Głaz ten upamiętnia miejsce byłego niemieckiego cmentarza.
Społeczeństwo Góry. 2001 rok.
Wydarzeniu temu nadano szczególnie podniosłą oprawę. Trzeba też przyznać, że
obok 12-osobowej delegacji przybyłej z Herzbergu, uczestniczyła w niej zaskakująco
duża grupa Górowian.
Pierwsze lata po 2000 roku stanowiły nowe otwarcie w kontaktach pomiędzy Górą
i Miastem Herzberg. Udało się mianowicie zrealizować przewidzianą w akcie o partnerstwie współpracę w zakresie sportu. Najpierw w 2002 roku do Herzbergu pojechała
17-osobowa młodzieżowa drużyna piłki nożnej na turniej zorganizowany z okazji
1050-lecia miejscowości Pöhlde, by w następnym roku gościć piłkarzy z Herzbergu w
Górze. Przy okazji tej wizyty piłkarze niemieccy zaprezentowali nieznaną bliżej w Polsce
odmianę futbolu – piłkę uliczną. Przy okazji tej wizyty udało się namówić Burmistrza
Miasta Herzberg Gerharda Waltera i członków delegacji do udziału w Turnieju Tenisa
Stołowego Oldboy. Warto też, przy tej okazji wspomnieć o wyczynie cyklistów
zrzeszonych w Górowskim Klubie Rowerowym „Barycz”, którzy na trasie swojego rajdu
do Brukseli otrzymali wsparcie ze strony władz Miasta Herzberg, a w samej Brukseli
witani byli osobiście przez Burmistrza Waltera. Od dobrej strony dali się też poznać
górowscy sportowcy w 2005 roku podczas Herzberskiego Biegu Górskiego. Górowska
drużyna w składzie Krzysztof Głuszko, Tadeusz Krzyszczuk i Andrzej Młynarski w
ogólnej klasyfikacji wypadła najlepiej, a indywidualnie Andrzej Młynarski zajął 6. miejsce.
Ostatnie lata zdominowała współpraca w zakresie esperanto, dzięki Niemieckiemu
Centrum Esperanto, które ma swoja siedzibę w Herzbergu i przychylności władz obu
gmin od 2005 roku odbywają się regularne spotkania i wymiana młodzieży w ramach
Letniej Szkoły Esperanto.
Tak pokrótce przedstawia się historia współpracy na przestrzeni 15. lat pomiędzy
Gminą Góra i Miastem Herzbeg am Harz. W okresie tym kronika współpracy
odnotowała 68 oficjalnych spotkań, wizyt i wymian, a za tym kryje się ogromna rzesza
mieszkańców naszych miast, którym przez podpisanie aktu o partnerstwie stworzona
została możliwość do nawiązania bezpośrednich kontaktów. Dziś nie jesteśmy sobie
obcy. Ta mnogość wydarzeń z okresu ostatnich 15. lat wskazuje, że o tyle lepiej się
znamy, lepiej rozumiemy, o tyle jesteśmy bogatsi w wiedzę o sobie, o miejscach gdzie
żyjemy, o naszej historii i kulturze, a w końcu mówi nam, że o tyle jesteśmy sobie bliżsi.
Tadeusz Otto
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Irena Krzyszkiewicz i Gerhard Walter (fot. Adrian Grochowiak)

Chór nauczycielski „Pro Bono” (fot. Adrian Grochowiak)
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STARANIA O POWIAT
Cz. III
24 lipca 1998 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę o wprowadzeniu trójstopniowego podziału administracyjnego Polski, tym samym
przesądzając o powstaniu powiatów. W rozporządzeniu rządu z 7 sierpnia tego
roku na liście powiatów znalazł się powiat górowski w granicach województwa
dolnośląskiego. Nim do tego doszło, władze samorządowe czyniły starania
o utworzenie instytucji o charakterze powiatowym, które mogły przesądzić o jego
powstaniu.
Przypominamy je z okazji dziesięciolecia samorządowego powiatu
górowskiego, korzystając głównie z dokumentacji zgromadzonej przez Tadeusza
Ottę, stąd brak przypisów do większości dokumentów. Jedynie opis paru
pierwszych wydarzeń stanowi skrót mojego artykułu „W cieniu Komitetu
Obywatelskiego »Solidarność« (cz. III)” („Kwartalnik Górowski” 2005 nr 12
s. 37-40), dlatego tam są przypisy, oraz w przypadku odwołania się do paru
artykułów.
Początek grudnia 1997 – Apel Akcji Wyborczej Solidarność o powiat. Na łamach
„Gazety Górowskiej”.
„Znajdujemy się w przededniu reformy administracyjnej państwa. Akceptując zasadę głębokiej
decentralizacji z niecierpliwością oczekujemy reformy administracji terenowej. Nie są powszechnie znane
granice przyszłych województw i powiatów. Brak jest w tej sprawie jednoznacznego i wspólnego
stanowiska samorządów terytorialnych gmin Góry, Jemielna, Niechlowa i Wąsosza.
Stoimy na stanowisku, że sytuacja dojrzała do ostatecznych rozstrzygnięć, a każda zwłoka lub
działania cząstkowe utrzymują duży stopień niepewności w społeczeństwie.
Apelujemy zatem do społeczeństwa, do wszystkich przedstawicieli różnych opcji politycznych
o mobilizację sił i środków w celu przywrócenia powiatu górowskiego.
Utworzenie powiatu będzie jednym z głównych czynników rozwoju naszej społeczności lokalnej,
pobudzi aktywność, zmusi do zaangażowania i współpracy społecznej. Stworzymy w ten sposób ramy
dla działania naszej wspólnoty terytorialnej.
Żyjemy w czasach poszukiwania nowego stosunku do tradycji, tożsamości, przeszłości i historii.
Apelujemy zatem do parlamentarzystów, aby swymi działaniami popierali nasze dążenia i uwzględnili
naszą odrębność kulturową i tożsamość terytorialną.” 1
10 grudnia 1997 – Unia Wolności zorganizowała spotkanie w sprawie powiatu
górowskiego.
Spotkanie miało dwie fazy. W pierwszej była mowa o reformie powiatowej i czy
Góra ma szanse na to, żeby tu powstała siedziba powiatu. Co do tej ostatniej kwestii
były rozbieżne zdania. Burmistrzowie i wójtowie gmin przyszłego powiatu górowskiego
wypowiadali się w sprawie poparcia dla tej nowej jednostki podziału administracyjnego.
1

Apel o powiat. „Gazeta Górowska” 1997 nr 30 s. 1; (P.W.), Apel o powiat. „Górowskie ABC” 1997 nr 96a s. 2 (z 9-11 grudnia
1997 r.)

XXX

Kwartalnik Górowski 24/2008

St. Kwiatek i J. Głuszko jednoznacznie poparli powiat w Górze. Wójt Jemielna
L. Krawczyński nie zajął wyraźnego stanowiska, co obecni przyjęli jako jego dezaprobatę
dla powiatu górowskiego. Burmistrza Wąsosza J. Przybylskiego nie było. Prowadzący
zebranie K. Wójcikowski wyjaśnił, że burmistrz ten pojechał do Warszawy, jeśliby
zdążył wrócić, miał przyjechać.
Jan Rewers, przewodniczący górowskiego PSL’u, deklarował, że on i jego partia
mimo innego zdania władz partyjnych są za powiatem. Podobnie wypowiadał się
J. Żywicki, że SdRP jest również za powiatem.
Druga faza tego zebrania to co i jak zrobić, żeby powiat w Górze powstał. M.in.
ktoś zaproponował, żeby zwrócić się do parlamentarzystów wrocławskich, ale tego
wątku nikt nie podjął; J. Żywicki uznał, że należy się zwrócić do parlamentarzystów
leszczyńskich.
Powołano komisję, tzw. Grupę Roboczą ds. Reaktywowania Powiatu Górowskiego, która miała starać się o ponowne powołanie powiatu, popularyzowanie tematyki
samorządowej. W jej skład weszli wszyscy burmistrzowie i wójtowie rejonu górowskiego,
przedstawiciele partii politycznych (AWS – St. Hoffmann, SdRP i PSL, UW – K. Wójcikowski; nie zaproszono ROP’u, stąd nie było jego przedstawiciela), dyrektorzy przedsiębiorstw (A. Górny, Wł. Stanisławski, A. Rękosiewicz), kierownik Urzędu Rejonowego –
K. Górniak, W. Pluta i E. Lewandowski.
9 stycznia 1998 – „Stanowisko samorządów Ziemi Górowskiej: Góry, Niechlowa, Jemielna
i Wąsosza, partii politycznych: AWS, PSL, SLD, UW i ROP, zakładów pracy: Spółdzielni
Mleczarskiej w Górze, Cukrowni »Góra Śląska«, PSS Góra, Urzędu Rejonowego oraz mieszkańców
podjęte na spotkaniu w dniu 9 stycznia 1998 r., którzy wspólnie występują o reaktywowanie powiatu
górowskiego i jego wejście w skład regionu wrocławskiego.”
17 stycznia 1998 – „Ci wszyscy, którzy niepokoją się, czy powstanie w Górze powiat, mogli
usłyszeć odpowiedź na to pytanie 17 stycznia [1998 r.] z usta prof. Leona Kieresa, przewodniczącego
wrocławskiego Sejmiku Samorządowego, senatora niezależnego i przewodniczącego senackiej Komisji
Samorządu terytorialnego. Wygłosił on wykład na temat samorządności na Górowskim Uniwersytecie
Ludowym, następnie w węższym gronie spotkał się z niemal wszystkimi członkami Grupy Roboczej
ds. Reaktywowania Powiatu Górowskiego. […]
Prof. L. Kieres na początku swego wykładu przypomniał, że Góra Śląska jest gminą
stowarzyszoną sejmiku wrocławskiego i pamięta, że w ubiegłej kadencji tej instytucji przedstawiciel
naszej gminy kilkakrotnie uczestniczył w obradach sejmiku. Obecnie Góra ma wolne miejsce i tak jak
kiedyś na dworze sułtana tureckiego czekano na posła z Lechistanu, choć Polska nie istniała, tak
teraz sejmik czeka na reprezentanta Góry Śląskiej. Tymi słowami ujął od razu wszystkich słuchaczy.
Profesorowi Uniwersytetu Wrocławskiego bardzo spodobało się stanowisko członków Grupy
Roboczej w sprawie powiatu […], a zwłaszcza to, że zgodnie pod nią podpisali się wszyscy kierujący
życiem publicznym. Podkreślił, że ta zgoda bardzo pomaga w staraniach o utworzenie powiatu.” 2
W trakcie wykładu powiedział też, że szanse na utworzenie powiatu górowskiego
powiększa opowiedzenie się za województwem wrocławskim. W województwie
poznańskim za blisko funkcjonują silniejsze ośrodki, które wchłonęłyby teren przyszłego
powiatu górowskiego.
2

P. Wróblewski, M. Żłobiński, Walka o powiat. „Górowskie ABC” 1998 nr 8a s. 3.
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19 stycznia 1998 – Spotkanie w kinie w sprawie reaktywowania powiatu w Górze.
Zorganizowała je Grupa ds Reaktywowania Powiatu. Przyszło nadspodziewanie dużo
ludzi – kino wypełniło się mniej więcej w 3/4.
Najpierw zabrał głos K. Wójcikowski. Odczytał tekst uzasadniający powstanie
siedziby powiatu w Górze. Następnie zabrali głos goście. Elżbieta Barys, posłanka
AWS’u, zapewniła, że Góra będzie powiatem w województwie wrocławskim. Dalej
uzasadniała podjęcie reformy samorządowej. Po niej wystąpił Wiesław Szczepański,
poseł SLD. Ubolewał, że Leszno utraci status miasta wojewódzkiego, a 1000 urzędników utraci pracę, co rodzi u nich frustrację.
Stanisław Talarowski, sołtys Czechnowa, zadeklarował się jako sympatyk powiatu
górowskiego i prosił, żeby o nich nie zapomnieć.
W pewnym momencie organizatorzy spytali się o akceptacje dla powiatu
górowskiego i zebrani wyrazili ją oklaskami.
19 stycznia 1998 – Spotkanie przewodniczących komisji zakładowych
„Solidarności” z parlamentarzystami AWS Elżbietą Barys i Romanem Skrzypczakiem
oraz wojewodą leszczyńskim Leszkiem Burzyńskim. Zarząd oddziału „Solidarności” w
Górze podczas tego zebrania przyjął apel, w którym zwrócił się do parlamentarzystów
AWS’u o poparcie utworzenia powiatu w Górze.3
19 stycznia 1998 – „Mieszkańcy Góry liczą, że ich gmina wraz z sąsiednim Wąsoszem,
Jemielnem i Niechlowem znów, jak przed 1975 rokiem, stanie się powiatem. Marzą też o powrocie w
granice Dolnego Śląska ze stolicą we Wrocławiu.
W sobotę rano [17 stycznia] Górę, która leży teraz w woj. leszczyńskim, odwiedził wrocławski
senator i przewodniczący Sejmiku Samorządowego prof. Leon Kieres. Zaprosił go Górowski
Uniwersytet Ludowy, aby przedstawił problemy czekającej nas reformy administracyjnej kraju. […]
Górowianie wystosowali do szefa wrocławskiego Sejmiku pismo, w którym postulują powrót Góry
do przyszłego województwa wrocławskiego. – Pierwszy raz w życiu dostałem pismo, w którym
rozwiązać problem chcą zgodnie wszyscy kierujący życiem publicznym – stwierdził podczas spotkania
senator. Swoje podpisy złożyły władze miasta i gminy, burmistrzowie pozostałych gmin, pięć
działających tu ugrupowań: AWS, UW, SLD, PSL i ROP, dyrektorzy górowskich przedsiębiorstw.
[…]
Od 1993 r. Góra – zgodnie z uchwałą rady gminnej – jest gminą stowarzyszoną z wrocławskim
Sejmikiem Samorządowym. – W naszych obradach bierze udział obserwator z Góry – wyjaśnia
profesor Kieres.
- Historycznie należymy do Dolnego Śląska – wyjaśnia mi Benedykt Strzyganek [właściwie
Stryganek], nauczyciel historii w górowskim liceum i wykładowca GUL. – Geograficznie jesteśmy
Wielkopolską.
- Jak przyjechał do nas wojewoda wrocławski, to przyjąłem go słowami: witamy w Górze na
Śląsku – śmieje się proboszcz górowskiej parafii św. Katarzyny ks. Bolesław Sylwestrzak. Parafia
podlega wrocławskiej diecezji.” 4

3
4

M.Ż., Spotkanie w „Solidarności”. „Górowskie ABC” 1998 nr 7a s. 2.
M. Podsiadły, Góra chce do Wrocławia. „Gazeta Wyborcza” (Gazeta Dolnośląska) 1998 nr 15 s. 2, il.
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20 stycznia 1998 – „[…] z Wielkopolską pożegna się kilka historycznych wielkopolskich
powiatów. Paradoksalnie – zrobi to bez wielkiego żalu. Góra (obecnie Leszczyńskie) na pewno
przejdzie do województwa wrocławskiego. Skok Góry do geograficznego Dolnego Śląska będzie zgodny
z uchwałą Rady Gminy z 1993 r., zalecającą Górze ten właśnie kierunek. Miasto zmieni
województwo bez żalu. – Gdybyśmy trafili do Poznańskiego, byłoby to coś takiego, jakby przyszyć nogę
Murzyna Białemu – twierdzi Krzysztof Górniak, kierownik Urzędu Rejonowego w Górze. – Góra do
1975 r. była we Wrocławskiem. Wszyscy mamy anteny nastawione na Wrocław, wszyscy tam się uczą.
Ważne są też kwestie obrony przwciwpowodziowej, koordynowanej przez nas zwykle z Głogowem
i Wrocławiem – wylicza.” 5
7 marca 1998 – „W sobotę po wykładzie wojewody leszczyńskiego Leszka Burzyńskiego na
Uniwersytecie Ludowym w Górze, w sali Domu Katechetycznego spotkała się z nim grupa robocza ds.
reaktywowania powiatu górowskiego. W krótkiej dyskusji wzięli udział: kierownik Urzędu
Rejonowego w Górze, burmistrzowie i wójtowie czterech górowskich gmin oraz nieliczni przedstawiciele
partii politycznych i zakładów pracy. Obecni członkowie grupy zwrócili się do wojewody o poparcie ich
starań na rzecz reaktywowania powiatu górowskiego. Leszek Burzyński zapewnił, że takie poparcie
jest, a po rozmowie z ministrem Kuleszą jest przekonany o zaistnieniu na mapie administracyjnej
Polski powiatu ze stolicą w Górze.” 6
2 kwietnia 1998 - Uchwała Rady Miejskiej Góry o umieszczeniu Góry w województwie wrocławskim.
23 kwietnia 1998 – „Nieoczekiwanie zakończyła się trzecia w tym roku sesja Rady Gminy
Niechlów. W punkcie wolne głosy i wnioski radny Gerard Urban wywołał dyskusję na temat reformy
administracyjnej kraju. Okazało się, że wszyscy samorządowcy oraz zaproszeni goście nieformalnie
opowiedzieli się za przynależnością gminy Niechlów do Wielkopolski. Oczywiście w ramach powiatu
górowskiego. W proponowanym przez rząd podziale administracyjnym Polski powiat ze stolicą w
Górze znalazł się w obrębie Dolnego Śląska. Zgadzało się to z wcześniejszymi wypowiedziami
górowskich samorządowców i członków wszystkich partii politycznych.
Radny Gerard Urban podkreślał, że przynależność ziemi górowskiej do Wielkopolski jest
korzystniejszym rozwiązaniem niż znalezienie się na terenie Wrocławskiego. Dolny Śląsk będzie
musiał przez wiele lat rozwiązywać problemy związane z ubiegłoroczną wielką powodzią. Planowana
restrukturyzacja górnictwa dotknie także w znacznym stopniu finansowo region ze stolicą we
Wrocławiu. W takich warunkach utrudnione będą rozwój ziemi górowskiej i możliwości pozyskania
pieniędzy na zadania inwestycyjne w czterech byłych leszczyńskich gminach.
Obecny na sesji prezes Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego SA w Niechlowie Czesław
Radziszewski powiedział, że dyrektorzy największych górowskich zakładów pracy także opowiadają
się za przynależnością do Wielkopolski, z którą związali się gospodarczo. Ich zdaniem, nie są ważne
sentymenty niektórych mieszkańców do Dolnego Śląska. W czasach, w których żyjemy, na rozwój
gospodarczy regionów największy wpływ mają pieniądze, których Wielkopolsce nigdy nie brakowało
i na pewno w przyszłości nie zabraknie. Czesław Radziszewski przypomniał również, że zawiązana
w ubiegłym roku grupa do spraw reaktywowania powiatu górowskiego opowiedziała się za Dolnym
Śląskiem. Taką decyzję podjęto na podstawie uchwał rad gmin poprzedniej kadencji. Nikt nie pytał
jednak w ostatnim czasie o zdanie samych mieszkańców.”
5
6

P. Bojarski , J. Jaros, P. Krysiak, Wielkopolska wielka czy mała? „Gazeta Wyborcza” (Gazeta Wielkopolska) 1998 nr 16 s. 4, il.
P.W., Poparcie dla powiatu. „Górowskie ABC” 1998 nr 21a s. 3, il. (13-16 marca 1998 r.)

XXXV

Kwartalnik Górowski 24/2008

Postanowiono przeprowadzić konsultacje w sprawie przynależności administracyjnej.7
29 kwietnia 1998 – Oświadczenie Ruchu Społecznego AWS, Ruchu Odbudowy
Polski i Porozumienia Centrum.
„Osoby uczestniczące w zebraniu założycielskim prawicowej koalicji wyborczej dla ziemi byłego
powiatu górowskiego z ogromnym oburzeniem przyjęły informacje o przewrotnej grze wójta gminy
Niechlów. Zaprezentowanie takiej postawy w przeddzień rządowych decyzji o nakreśleniu powiatowej
mapy Polski nie tylko odbiera wiarygodność wójtowi gminy Niechlów, ale przede wszystkim może
położyć się tamą na drodze do odbudowania samorządowego powiatu z siedzibą w Górze.
Sądzimy, że radni i mieszkańcy gminy Niechlów nie zmienią tak łatwo swego stanowiska i
razem z mieszkańcami pozostałych gmin opowiedzą się za wejściem jako powiat górowski do
powstającego Regionu Dolnośląskiego.” 8
12 maja 1998 – „Z inicjatywy górowskiego RS AWS’u 12 maja w Niechlowie doszło do
spotkania w sprawie przynależności regionalnej Niechlowa i przyszłości powiatu górowskiego. Mimo
plakatów i zaproszeń uczestników nie przybyło dużo, większość stanowili członkowie i sympatycy RS
AWS’u z Góry, wśród obecnych byli wojewoda leszczyński Leszek Burzyński, posłanka AWS’u
Elżbieta Barys oraz wójt Niechlowa Jan Głuszko i paru radnych.
Spotkanie rozpoczął Zenon Jachimowicz, wyjaśniając okoliczności zwołania tego zebrania.
Organizatorzy powodowani troską o przyszły powiat górowski postanowili przekonać do niego radnych
niechlowskich i mieszkańców tej gminy.
Jednak wójt Jan Głuszko cel zebrania rozumiał zupełnie inaczej. Ani on, ani inni radni –
według jego słów – nie podważali istnienia powiatu górowskiego, nie mieli takiego zamiaru,
organizatorzy zebrania w tej kwestii zostali wprowadzeni w błąd. Po prostu podczas ostatniej sesji
Rady Gminy w sposób spontaniczny wyłoniła się kwestia przynależności regionalnej Niechlowa. Jeden
z radnych, Gerard Urban z Wronowa, wystąpił z wnioskiem, żeby tę przynależność do Dolnego
Śląska czy Wielkopolski przedyskutować z mieszkańcami. Radni mieli się o to spytać mieszkańców
i na kolejnej sesji zgodnie z wolą wyborców głosować w tej kwestii. Np. podczas zebrania w Miechowie
jego mieszkańcy jednogłośnie zobowiązali wójta do opowiedzenia się za Dolnym Śląskiem. A ulotki
i plakaty dezinformują, naruszają dobre obyczaje, podkreślił z oburzeniem wójt.
Prowadzący zebranie Z. Jachimowicz ripostował. Obecnie dyskutowanie nad regionalizacją może
doprowadzić do wykreślenia powiatu górowskiego z mapy nowego podziału administracyjnego kraju.
Poparła go posłanka Elzbieta Barys, która podkreśliła, że gdyby Niechlów opowiedział się za
Wielkopolską, a reszta gmin za Dolnym Śląskiem, mogłoby to spowodować, że pow. górowskiego w
ogóle by nie było. J. Głuszko tłumaczył, że gdyby radni przegłosowali przynależność do Wielkopolski,
wówczas by zwrócono się do pozostałych gmin, żeby się dogadać w tej kwestii. Jak taka dyskusja
mogłaby wyglądać, powiedział burmistrz Wąsosza Jan Przybylski. Oni podjęli decyzję mimo pewnych
wątpliwości o przynależności do Dolnego Śląska. Tej kwestii nie mają zamiaru na nowo dyskutować.
Głos zabrał Stanisław Hoffmann, przypominając powstanie grupy d/s reaktywowania powiatu
górowskiego. J. Głuszko wówczas nie miał wątpliwości i złożył swój podpis pod apelem o utworzenie
powiatu górowskiego w składzie woj. dolnośląskiego. Ile jest wart jego podpis, jeśli po kilku miesiącach

7
8

P. Wróblewski, Niechlów do Wielkopolski. „Górowskie ABC” 1998 nr 34a s. 1.
Oświadczenie. „Gazeta Górowska” 1998 nr 35 s. 1.
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w najmniej stosownym momencie zmienia zdanie i rozpoczyna dyskusję, przekreślając powstanie
powiatu w Górze.
Burmistrz Jan Przybylski też się dziwił postępowaniu wójta Niechlowa. On sam miał wcześniej
wątpliwości co do powołania pow. górowskiego (brak wielu instytucji, starsi chcą do Dolnego Śląska,
młodsi raczej spoglądają w kierunku Wielkopolski), ale większość zdecydowała o Dolnym Śląsku,
więc pod takim apelem złożył podpis. Mimo upływu paru miesięcy trzyma się tego. Dyskutować trzeba
było wcześniej. […]
Zupełnie kuriozalne było wystąpienie Gerarda Urbana. Gorąco orędował z Wielkopolską,
podając rozliczne argumenty. Kieruje się czystą ekonomią, a bardziej opłacalne jest należenie do
Wielkopolski, gdyż Dolny Śląsk zawsze będzie potrzebował subwencji. Kontrargumenty podał
wojewoda L. Burzyński. Sięgnął po opracowanie rządowe, z którego wynika, że taka ocena jest
nieprawdziwa. Posłużył się jako przykładem wysokością podatku dochodowego od osób prawnych i osób
fizycznych. Wielkość podatku od osób prawnych lokuje przyszłe woj. dolnośląskie na drugim miejscu,
a Wielkopolskę na trzecim, a wielkość podatku od osób fizycznych – Dolny Śląsk na trzecim,
Wielkopolskę na szóstym. Jednak te liczby nie dotarły do Urbana, przez całe spotkanie gadał jak
katarynka o słabości ekonomicznej Dolnego Śląska. Inne jego argumenty to, że geograficznie
i historycznie pow. górowski nigdy nie należał do Dolnego Śląska, skład ludności też niczego nie
przesądza. Góra na powstaniu woj. leszczyńskiego zyskała, wytworzyły się powiązania ekonomiczne
z Wielkopolską, których zerwanie może zaszkodzić zakładom. Nie mam zamiaru udowadniać, że
wielbłąd nie jest koniem. Przywiązanie Urbana do swoich pseudoargumentów mogę jedynie wyjaśnić
ignorancją, a na to jest jedno lekarstwo – nauka.
Przekonując do Wielkopolski wymienił dwa argumenty, które wymagają skomentowania.
Gdybyśmy się znaleźli w Wielkopolsce, poczulibyśmy się Polakami, tak w dyskusji powiedział Urban.
Od razu odpowiedział mu na te szowinistyczne słowa Z. Jachimowicz. Jak widać, żebyśmy byli
pełnowartościowymi Polakami, musimy być w Wielkopolsce. Jakoś nie widzi nic niestosownego w takiej
argumentacji, ale jednocześnie mówi, że RS AWS ulotkami i plakatami naruszył jego dobra osobiste.
Będąc w Wielkopolsce będziemy mieli dostęp do wyższych uczelni, a poza tym regionem – mamy
się domyślać – nie będziemy mogli zdobyć wyższego wykształcenia. Na sali widziałem osoby, które
ukończyły uczelnie we Wrocławiu (piszący te słowa również) i Warszawie, ale jak widać bez pieczątki
z Poznania to jeszcze nie jest wyższe wykształcenie.” 9
14 maja 1998 – Podczas sesji Rady Gminy Niechlów odbyło się głosowanie nad
przyszłą przynależnością regionalną gminy. Sześciu radnych opowiedziała się za Dolnym
Śląskiem, trzech – za Wielkopolską, dwu – wstrzymało się od głosu.
Komentarz z „Górowskiego ABC”: „Jedno jest pewne, czwartkowa decyzja radnych w
Niechlowie o przynależności do Dolnego Śląska uratowała reaktywowanie powiatu górowskiego.” 10
18 czerwca 1998 – Uchwała Nr IV/40/98 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18
czerwca 1998 r. w sprawie zmiany granic Gminy Góra: „Rada Miejsku w Górze opowiada się
za zmianą granicy Gminy Góra polegającą na włączeniu do Gminy Góra wsi: Czechnów, Giżyn,
Sułów Mały, Parłowice i Zaborowice wchodzących w skład Gminy Bojanowo.”
13 lipca 1998 – Faks burmistrza Gołdapi z propozycją upoważnienia go do
reprezentowania interesów powiatu górowskiego podczas spotkania z premierem Jerzym
9
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Buzkiem, które ma przeciwdziałać tendencji do zmniejszenia liczby powiatów do ok.
290. Wtedy ani Gołdap, ani Góra, ani wiele innych miast nie byłoby siedzibami
powiatów.
14 lipca 1998 – Burmistrz miasta i gminy Gołdap Marek Miros takie upoważnienie
(patrz 13 lipca 1998 r.) uzyskał.
15 lipca 1998 – Pismo zastępcy burmistrza Michała Kałasza do premiera Jerzego
Buzka: „W związku z trwającymi pracami nad reformą administracyjną państwa oraz przyszłym
kształtem granic administracyjnych powiatów przesyłam w załączeniu wolę mieszkańców wsi
Czechnów, Giżyn, Parłowice, Sułów Mały i Zaborowice z terenu Gminy Bojanowo powrotu do
powiatu Góra w granicach sprzed 1975 roku.
Przesyłam także uchwalę Nr IV/40/98 Rady Miejskiej w Górze z dnia 18 czerwca 1998
roku w sprawie zmiany granic Gminy Góra. Rada Miejska w uchwale opowiada się za włączeniem
wspomnianych wyżej wsi do Gminy Góra, bowiem aby te wsie mogły wejść do mającego powstać Powiatu
Górowskiego muszą wcześniej zostać włączone do Gminy Góra, która tworzyć będzie Powiat
Górowski. Natomiast według propozycji Rządu Gmina Bojanowo, wraz ze wspomnianymi wsiami,
włączona ma być do Powiatu Rawickiego, na co nie godzą się mieszkańcy tych wsi.
Przekazując powyższe proszę o uwzględnienie woli mieszkańców Czechnowa, Giżyna, Parłowic,
Sułowa Małego i Zaborowic przy podejmowaniu decyzji o granicach przyszłego Powiatu Górowskiego”
23 lipca 1998 – Pismo do premiera Jerzego Buźka podpisane przez zastępcę
burmistrza Góry Michała Kałasza i przewodniczącego Grupy d/s Reaktywowania
Powiatu Górowskiego Krzysztofa Wójcikowskiego:
„W związku z dobiegającymi końca pracami przygotowawczymi zmierzającymi do określenia
liczby i granic powiatów ponawiamy, w imieniu mieszkańców Ziemi Górowskiej, których wiążą
naturalne więzi, wspólna tradycja, kultura oraz przeszłość, prośbę o przywrócenie Powiatu Górowskiego
obejmującego gminy: Góra, Jemielno, Niechlów i Wąsosz.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż w tej sprawie jest pełna zgoda wszystkich
samorządów gminnych oraz działających na tym terenie ugrupowań politycznych, czego dowodem jest
wspólne stanowisko z dnia 9 stycznia 1998 roku, które powstało nie w wyniku układów, wzajemnych
uzgodnień, ustępstw czy zobowiązań, lecz było suwerenną decyzją każdej ze stron. Świadczy to
wymownie o integracji społeczności lokalnej mającej tworzyć powiat. Utworzenie Powiatu Górowskiego
nie rodzi zatem żadnych konfliktów, a wręcz przeciwnie, jest decyzją, na którą od lat czekamy.
W dyskusji o przyszłej mapie powiatów nie może zabraknąć argumentu, że nie tylko tworzenie
powiatów może kosztować, ale okazać się też może, że likwidacja działających już tzw. instytucji
powiatowych będzie znacznie kosztowniejsza i to zarówno w wymiarze finansowym, jak i gospodarczym, społecznym, a także politycznym.
Miasto Góra, po likwidacji powiatów w 1975 roku, mimo utraty statusu miasta powiatowego, do
dziś pełni funkcję ośrodka ponadgminnego dla gmin Góra, Jemielno, Niechlów i Wąsosz, choć od tego
momentu upłynęły 23 lata. Obecnie Góra posiada niemalże wszystkie instytucje niezbędne do
właściwego funkcjonowania powiatu. Pozostaje jedynie przysłowiowa zmiana szyldów i pieczęci, by
mogły one nadal funkcjonować, ale już w powiecie, natomiast instytucje, których nam brakuje (sąd,
prokuratura) przed 1975 rokiem były w Górze, ale nas ich pozbawiono, czyniliśmy starania o ich
przywrócenie, lecz nasze zabiegi utrudniała zawieszona reforma administracyjna państwa i nie
rozstrzygnięta sprawa podziału kraju na powiaty. Z naszej jednak strony istnieje nadal wola ich
utworzenia i przeznaczenia na ten cel odpowiednich pomieszczeń.
XXXVIII

Kwartalnik Górowski 24/2008

Wyrażamy nadzieję, że ten glos nie pozostanie bez echa, i że nasza determinacja w sprawie
reaktywowania Powiatu Górowskiego znajdzie swe przełożenie na decyzje w sprawie podziału kraju na
powiaty uwzględniające Powiat Górowski na Dolnym Śląsku.”
29 lipca 1998 – Poinformowano ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji
o budynku – siedzibie przyszłego powiatu górowskiego: budynek stanowi własność
gminy i łączy się z budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Górze; parter (sala konferencyjna) – 125,9 m2, I piętro (14 pomieszczeń) – 180,3 m2, II piętro (18 pomieszczeń) –
223,8 m2. 111 piętro (20 pomieszczeń) – 262,4 m2. Metraż ten dotyczy pomieszczeń
biurowych bez holów, korytarzy, pomieszczeń gospodarczych.
3 sierpnia 1998 – Pismo ministra spraw wewnętrznych i administracji Janusza
Tomaszewskiego: „Jeszcze w tym tygodniu Rada Ministrów ogłosi rozporządzenie w sprawie
utworzenia powiatów, określenia ich nazw i siedzib władz oraz gmin wchodzących w skład nowych
jednostek administracyjnych. W toku tych prac nad ostatecznym kształtem merytorycznej treści tego
doniosłego dla naszego państwa aktu prawnego, poważnie rozważana jest możliwość umieszczenia na
liście przyszłych powiatów również Góry. Rada Ministrów przed podjęciem ostatecznej decyzji co do
powołania każdego powiatu, przeprowadza wnikliwą analizę dotyczącą liczby gmin wchodzących
w skład powiatu, liczby mieszkańców i spodziewanego dochodu własnego. Brane jest także pod uwagę
wyposażenie powiatu w niezbędną infrastrukturę. Do podstawowego, najbardziej niezbędnego, majątku
przyszłego powiatu powinny należeć odpowiednio wyposażona, o wystarczającej powierzchni, siedziba
starosta powiatowego oraz siedziby komendy powiatowej policji i straży pożarnej. Posiadane
w MSWiA dokumenty nie wskazują jednoznacznie, iż projektowana w Górze siedziba powiatu ma
zapewnione pomieszczenia na wszystkie wymienione urzędy oraz ma zapewnione podstawowe
wyposażenie starosta. Z dostępnych danych wynika, że Góra nie dysponuje budynkiem na siedzibę
komendy powiatowej straży pożarnej. Dlatego proszę o dostarczenie, przed podjęciem decyzji
o zakreśleniu mapy powiatowej pełnych i jednoznacznych danych o interesującej nas infrastrukturze.
Odpowiedź na to pismo winna była dotrzeć do Warszawy do 6 sierpnia do godz. 15oo”.11
5 sierpnia 1998 – Pismo komendanta wojewódzkiego PSP w Lesznie. W nim m.in.
„[...] stwierdzam, że Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Górze pod względem lokalowym,
sprzętowym i kadrowym może przejąć zadania przewidziane dla Komendy Powiatowej PSP.”
6 sierpnia 1998 – Pismo burmistrza Góry Stanisława Kwiatka do wicepremiera
i ministra spraw wewnętrznych i administracji Janusza Tomaszewskiego w sprawie
utworzenia Komendy Rejonowej PSP. Napisano m. in: „W czasie rozmów nad możliwością
reaktywowania komendy rejonowej w Górze w roku 1993 postawiono Gminie Góra 3 warunki
niezbędne do tego, by wyeliminować wszelkie przeszkody na drodze do ponownego utworzenia Komendy
rejonowej PSP w Górze. Były nimi:
1) przekazanie na rzecz straży pożarnej dodatkowego gruntu wraz z zabudowaniami w
sąsiedztwie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej,
2) zabezpieczenia mieszkania, dla oficera straży pożarnej,
3) wsparcie finansowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.
Ze wszystkich tych zobowiązań wywiązaliśmy się. Na mocy aktu notarialnego z 12 lipca 1996
roku przenieśliśmy nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przy ul. Kościuszki w Górze
(działka nr 2006/4 o pow. 970 m2), która następnie decyzja kierownika Urzędu Rejonowego
11
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w Górze została oddana w zarząd straży pożarnej. Zabezpieczyliśmy też z zasobów komunalnych
1 mieszkanie dla oficera straży pożarnej zatrudnionego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Górze
oraz partycypowaliśmy w kosztach zakupu samochodu ratownictwa drogowego, motopompy, a także
uczestniczyliśmy w kosztach fundacji sztandaru dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Górze, który
został uroczyście wręczony w dniu 17 maja 1997 roku.
Zauważyć też należy, że w związku z uroczystością wręczenia sztandaru obiekty Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej w Górze zostały zmodernizowane i odnowione. Uważamy ponadto, że budynek
Jednostki w chwili obecnej posiada niezbędną infrastrukturę techniczną do funkcjonowania komendy,
tj. instalację wodno-kanalizacyjną, instalację elektryczną, gazową, przewodową i bezprzewodową
łączność telefoniczną jak również własną stację paliw.
Obecnie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza mająca stanowić przyszłą siedzibę komendy powiatowej
straży pożarnej dysponuje gruntem o powierzchni 2102 m2, obiektami budowlanymi o łącznej
powierzchni 1800 m2. Ponadto wyposażona jest w 11 środków transportowych, w tym 4 gaśnicze,
6 samochodów specjalnych i pomocniczy [...] Biorąc powyższe pod uwagę uważam, iż utworzenie
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Górze na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nie powinno
budzić żadnych wątpliwości”.
12 sierpnia 1998 – Rozporządzenie Rady Ministrów zawierające listę
tworzonych powiatów, wśród nich powiat górowski w województwie
dolnośląskim.12
3 września 1998 – Pismo do Józefa Dolaty, dyrektora Izby Skarbowej we
Wrocławiu:
„W związku z reaktywowaniem powiatu górowskiego w ramach Województwa Dolnośląskiego
uprzejmie informuję Pana Dyrektora, że miasto Góra dysponuje zapleczem lokalowym oraz
wyszkoloną kadrą pracowniczą zapewniającymi właściwe, bezproblemowe funkcjonowanie Urzędu
Skarbowego w Górze.
Na terenie działania przyszłego powiatu górowskiego funkcjonuje znaczna liczba podmiotów
gospodarczych opłacających podatek dochodowy, VAT i inne, która wykazuje stałą tendencję
wzrostową.
Pragnę zaznaczyć, że dotychczas Góra podlegała Urzędowi Skarbowemu w Rawiczu, który z
dniem 1 stycznia 1999r. znajdzie się Województwie Wielkopolskim w związku z reorganizacją
struktur administracyjnych kraju.
Wobec tego zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do utworzenia
Urzędu Skarbowego w Górze.”
Pismo podpisali: Michał Kałasz – zastępca burmistrza Góry, Krzysztof Górniak –
kierownik Urzędu Rejonowego w Górze, Stanisław Hoffmann – prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Górowskiej i przewodniczący Komitetu Wyborczego AWS w Górze
Śl., Krzysztof Wójcikowski – przewodniczący koła Unii Wolności w Górze,
przedstawiciel Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Gospodarczego Ziemi Górowskiej,
przedstawiciel Zespołu ds. Wdrażania Reformy Administracji Publicznej w Górze.
8 września 1998 – wniosek o utworzenie Urzędu Skarbowego w Górze skierowany
do wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza: „Obecny wniosek składamy w
momencie, gdy rozstrzygnięty został podział administracyjny kraju na nowe województwa i powiaty,
12
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wśród których jest powiat górowski w województwie dolnośląskim. Tym samym pojawił się dodatkowy
argument [..] przemawiający za utworzeniem Urzędu Skarbowego w Górze.
Uważamy, że Urząd Skarbowy w Górze powinien być utworzony, ponieważ:
1) domagają się tego mieszkańcy, a zarazem podatnicy i wyborcy, zamieszkali na Ziemi
Górowskiej niezadowoleni z uciążliwych dojazdów do Urzędu Skarbowego w Rawiczu,
2) ze względu na odległość dzielącą nas od Rawicza,
3) ze względu na to, że nie Rawicz a Góra stanowi centrum, ku któremu ciążą mieszkańcy
gmin: Góra, Jemielno, Niechlów i Wąsosz,
4) ze względu na lokalizację w Górze podstawowych instytucji powiatowych,
5) ze względu na potrzebę częstych kontaktów podatnika z Urzędem Skarbowym, i to zarówno
tego, który prowadzi działalność gospodarczą, jak i tego, który jest pracownikiem najemnym, emerytem
czy rencistą.
Zapewniamy, że dysponujemy odpowiednim budynkiem na Urząd Skarbowy. Jesteśmy także w
stanie zapewnić kadrę niezbędną do funkcjonowania Urzędu Skarbowego. Ponadto gminy Góra,
Jemielno i Niechlów gotowe są uczestniczyć w kosztach związanych z zakupem sprzętu komputerowego
na potrzeby Urzędu Skarbowego w Górze.”
Tym budynkiem był obiekt przy ul. Poznańskiej użytkowany do niedawna przez
Szkołę Podstawową nr 3.
Pismo to podpisali: Stanisław Kwiatek – burmistrz Góry, Jan Przybylski –
burmistrz Wąsosza, Lech Krawczyński – wójt Jemielna, Jan Głuszko – wójt Niechlowa,
Krzysztof Górniak – przewodniczący Unii Wolności w Górze, Czesław Błyga –
przewodniczący SLD w Górze, Jan Rewers – prezes PSL w Górze.
8 września 1998 – Wniosek o utworzenie Górze zamiejscowego wydziału ksiąg
wieczystych Sądu Rejonowego w Rawiczu skierowane do ministra sprawiedliwości
Hanny Suchockiej. Powtórzono wcześniej wymieniane argumenty i dodatkowo napisano:
„Uważamy ponadto, zgodnie z podstawową zasadą istnienia i funkcjonowania samorządu –
zasadą subsydiarności, że sprawy społeczności lokalnych winny być załatwiane na szczeblu najniższym
na ile to tylko możliwe, najbliżej obywateli, tj. tam gdzie mogą być one załatwione najlepiej. A temu
służyć właśnie będzie utworzenie w Górze zamiejscowego wydziału ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego
w Rawiczu.
Wyrażamy jednocześnie zaniepokojenie prowadzonymi poza wiedzą samorządów działaniami
zmierzającymi do przeniesienia ksiąg wieczystych prowadzonych dla gmin: Góra, Jemielno, Niechlów
i Wąsosz, z Rawicza do Wołowa. Uważamy, że ten krok jeszcze bardziej pogorszy i utrudni
załatwianie spraw mieszkańcom naszych gmin. Zauważyć bowiem należy, że odległość z Góry do
Rawicza wynosi 24 km, a z Góry do Wołowa- 50 km, natomiast z Niechlowa – 60 km. Jest to dla
nas nie do przyjęcia.
Prosimy zatem o wstrzymanie prac zmierzających do przeniesienia ksiąg wieczystych do czasu
rozpatrzenia naszego wniosku. Oczekujemy ponadto podjęcia rozmów z zainteresowanymi
samorządami.”
Zaproponowano na siedzibę zamiejscowego wydziału ksiąg wieczystych nieczynną
łaźnią miejską przy ul. Armii Polskiej.
Pismo to podpisali: Stanisław Kwiatek – burmistrz Góry, Jan Przybylski – burmistrz Wąsosza, Lech Krawczyński – wójt Jemielna, Jan Głuszko – wójt Niechlowa,
Krzysztof Górniak – przewodniczący Zespołu ds. Wdrażania Reformy Administracji
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Publicznej w Górze, Stanisław Hoffmann – przewodniczący AWS w Górze, Krzysztof
Wójcikowski – przewodniczący Unii Wolności w Górze, Czesław Błyga – przewodniczący SLD w Górze, Jan Rewers – prezes PSL w Górze.
Zespół ds. Wdrażania Reformy Administracji Publicznej w Górze wysłał dwa
identyczne pisma do prezesów ZUS i KRUS o utworzenie samodzielnych placówek
ZUS i KRUS w Górze. Dotychczas od października 1993 r. funkcjonowała placówka
terenowa KRUS, a od 1992 r. – ZUS.
9 września 1998 – Kierownik Urzędu Rejonowego Krzysztof Górniak zwrócił się
o przekazanie obiektu przy ul. Poznańskiej na rzecz Skarbu Państwa celem utworzenia
na tej nieruchomości Urzędu Skarbowego i obiektu przy ul. Armii Polskiej na wydział
zamiejscowy ksiąg wieczystych.
Uchwała nr 106/98 Zarządu Miasta i Gminy w Górze w sprawie przekazania
nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa. Zarząd przekazał
nieodpłatnie nieruchomość zabudowaną stanowiącą działkę nr 186 o pow. 2187 m2
położoną w Górze przy ul. Poznańskiej.
Ten obiekt użytkował Komitet Miejsko-Gminny PZPR a następnie Szkoła
Podstawowa nr 3.
Uchwała nr 107/98 Zarządu Miasta i Gminy w Górze, w której przekazał się
nieodpłatnie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej
działkę nr 2067/5 o powierzchni 461 m2 położonej przy ul. Armii Polskiej.
11 października – wybory samorządowe. W skład Rady Powiatu weszli: Czesław
Błyga, Kazimierz Czerwiński, Krzysztof Danielewicz, Zbigniew Dobrzyński, Aniela
Gągała, Zygmunt Iciek, Zenon Jachimowicz, Lech Jaruga, Michał Kałasz, Paweł
Kałużny, Kazimiera Kospiczewicz, Edward Kowalczuk, Jerzy Maćkowski, Krzysztof
Mielczarek, Tadeusz Podwiński, Sławomir Rutecki, Henryk Skupin, Jan Sowa,
Władysław Stanisławski i Zbigniew Stuczyk.13
9 listopada 1998 – Inauguracyjna sesja Rady Powiatu. Wybory władz powiatowych:
Leszek Darłak – starosta, Krzysztof Łazik – zastępca starosty, Kazimiera Kospiczewicz
– przewodnicząca rady.14
21 listopada 1998 – Dalszy ciąg sesji z 9 listopada 1998 r. Wybór trzech członków
zarządu: Zenon Jachimowicz, Aniela Gągała i Michał Kałasz.15
23 grudnia 1998 – Odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości: „Nie jest więc możliwe
rozstrzygnięcie o celowości powołania w Górze Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Rawiczu.”
1 stycznia 1999 – Rozpoczęła funkcjonowanie Powiatowa Komenda Państwowej
Straży Pożarnej.16
Z chwilą powstania powiatu nie ustały starania o utworzenie instytucji
powiatowych. Podczas sesji Rady Powiatu 31 grudnia 2003 r. ówczesny starosta
Sławomir Rutecki powiedział znamienne słowa, które niech będą zakończeniem tego
13

Nazwiska radnych powiatowych. „Gazeta Górowska” 1998 nr 40 s. 4.
T. Tutkalik, Leszek Darłak Starostą Powiatu. „Gazeta Górowska” 1998 nr 41 s. 6.
15
T. Tutkalik, Leszek Darłak Starostą Powiatu. „Gazeta Górowska” 1998 nr 41 s. 6.
16
Z. Jachimowicz, Co słychać w Urzędzie Starosty. „Gazeta Górowska” 1999 nr 42 s. 1.
14
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artykułu: „[…] trzeba by w tym miejscu wymienić kilka faktów świadczących o tym, żeby był to
rzeczywiście rok nietypowy w pracy samorządu gminnego. 1 stycznia tego roku uruchomiono w Górze
Punkt Obsługi Podatnika, 1 lipca zaczął funkcjonować Wydział Ksiąg Wieczystych. W dniu
dzisiejszym kończymy przygotowania i remont, i wyposażenie siedzib dwóch bardzo ważnych instytucji,
które rozpoczną swoją pracę z dniem 1 stycznia przyszłego roku. Będziemy mieli w Górze Sąd
Grodzki i pełnozakresowy samodzielny Urząd Skarbowy. W tym momencie zamykamy etap
odtwarzania instytucji państwowych niezbędnych w funkcjonowaniu każdego powiatu. Rozpoczynając
funkcjonowanie powiatów w 1999 r. jako jeden z niewielu powiatów w Polsce byliśmy pozbawieni
całkowicie tak ważnych instytucji. Wiele zarządów, wielu radnych przez te 5 lat zabiegało o to, po
pięciu latach starań można powiedzieć, że nam się udało, ale jest [to] owoc pracy nie tego roku, ale jest
to owoc pracy wszystkich ekip przez całe 5 lat.” 17
Mirosław Żłobiński

♠♦♣♥♠♦♣♥

„Protokół z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Górze z dnia 31 grudnia 2003 r.” s. 1-2
(http://www.bip.powiatgora.pl/files/429/protokol_12-03_z_31.12.2003.pdf; dostęp 13 października 2008 r.)
17
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HISTORIA PEWNEGO POMNIKA
W ostatnią niedzielę października, tj 26 dnia tego miesiąca, o godzinie 14:00
w Ryczeniu, przy kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, odbyło się
poświecenie obelisku ufundowanego przez mieszkańców, a głoszącego w dwóch
językach, po polsku i ormiańsku, że powstał dla uczczenia przypadającej w tym roku
70-tej rocznicy śmierci abpa Józefa Teofila Teodorowicza, wybitnego kaznodziei,
polityka i męża stanu.
Postać ta, pomimo nieocenionych zasług dla ojczyzny, została nieomal zapomniana
i dotąd nie powstał w Polsce żaden pomnik upamiętniający dokonania arcybiskupa.
Wpływ na to niewątpliwie miał fakt, że zmarł 4 grudnia 1938 roku, a dziewięć miesięcy
po ogłoszonej na tę okoliczność żałobie narodowej kraj nasz był już w stanie wojny, której
zakończenie wcale nie przyniosło Pola-kom
wolności i przez pięć dziesiątek lat stawiano
pomniki bohaterom zupełnie innego autoramentu. Arcybiskup Józef Teofil Teodorowicz
został odsunięty w głęboki cień razem z wieloma innymi twórcami Rzeczypospolitej, odrodzonej po 123 latach zaborów. Bo w tym
właśnie leży największa jego zasługa. Jeżeli
Czytelnik zechce poznać nieco faktów z życia
abp Teodorowicza, wystarczy zadać takie pytanie wyszukiwarce internetowej. Proszę to
zrobić.
Pomysł pomnika przyszedł mi do głowy
wiosną we Wrocławiu, gdzie bywam uczestnikiem Mszy ormiańskich odprawianych przez
ks. Isakowicza-Zaleskiego w Kościele Dominikanów. Zapytałem, czy przyjedzie do mojego
Ryczenia odprawić taką mszę i poświęcić pomnik
poświęcony Teodorowiczowi. Jeśli go postawię. O
Ryczeniu wprawdzie nie słyszał, ale się zgodził. Wróciwszy więc do domu podpytałem tutejszego, notabene
niezwykle zręcznego w swej trudnej profesji, kamieniarza,
czy wykonałby coś takiego. Zgodził się. W zamyśle
naszym początkowo chcieliśmy wykorzystać jakiś z
tutejszych kamieni, którymi pola nasze obradzają
niezwykle obficie. Jednak Jacek nie znalazł żadnego
odpowiedniego, by wykuć nań dłuższy napis. Po prostu
powierzchniowe kamienie są niejednorodne i noszą
oznaki erozji. Pośród skał granit najtwardszy, więc to z
niego płytę uradziliśmy do tego celu użyć. Brat mój, Jerzy,
znalazł taką u okolicznego przedsiębiorcy, pana Marka
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Mazura. Ów usłyszawszy o naszym przedsięwzięciu odstąpił nam ją ochoczo. I tak płyta
trafiła do rąk Krzysztofa Szklarza, który wstępnie ją obrobił. Prof. Andrzej Pisowicz z
Uniwersytetu Jagiellońskiego przetłumaczył nam zaproponowany tekst na język
ormiański, do którego szablon niezbędny do kucia napisów wykonał Szymon Śliwiński.
Od tej chwili cała praca
przypadła Jackowi Tańskiemu,
który tak wprawnie i pięknie wykonał pamiątkowy obelisk. Poświęcił jej noce trzech tygodni. Za
dnia bowiem zarabia na chleb
stawiając nagrobki. Mozolnie wykuł w twardej płycie chaczkar,
herb Teodorowicza i napis. Polski
i w języku, który jest nam mniej
zrozumiały niż piktogramy instrukcji obsługi na gaśnicy pianowej.
Pomnik stawialiśmy sobotniego
ranka. W tej części pracy uczestniczyli Wojciech, Kazimierz, Piotr
i Jerzy Kubiccy z Ryczenia, Jarosław Kwaśniewski z Łodzi, który
przybył ze swoją rodziną specjalnie na uroczystość poświęcenia
i piszący te słowa. Wykonaliśmy
solidny fundament, w którym zakotwiona została kamienna płyta.
Około południa praca była skończona. Muszę ponadto dodać, że
i inni ludzie dobrej woli pomagali
nam w tym przedsięwzięciu, a których ja z nazwiska wymienić nie mogę, bo nazwisk ich
nie znam. Ot, ktoś dał nam pręty stalowe do zakotwienia, inny pożyczył sprzęt do tego
niezbędny, jeszcze ktoś podarował cement. Wszyscy pracowaliśmy bez najmniejszego
zamiaru pobierania jakiejkolwiek zapłaty.
W niedzielę, o godzinie 13 czekałem pod pomnikiem na ks. Tadeusza IsakowiczaZaleskiego, który jechał na tę okazję z Krakowa. Ten wszedłszy na plac przykościelny
i zobaczywszy płytę przeżegnał się i powiedział, że nie sądził, iż dożyje tego dnia.
Przyznaję, ze sprawił mi tym wielka przyjemność. Usytuowanie, okolica i sam pomnik
spodobał mu się bardzo. Po krótkim odpoczynku w naszym domu wróciliśmy do
kościoła, który pełen był już wiernych.
Poświecenia obelisku, po wstępnej przedmowie proboszcza ks. Jana Baszaka
dokonał dziekan, ks. Arkadiusz Wysokiński wspólnie z ks. Tadeuszem IsakowiczemZaleskim. Następnie Mszę katolicką w rycie ormiańskim odprawił ks. Zaleski. W tych
stronach z całą pewnością nie widziano jeszcze takiego nabożeństwa: kapłan w uroczystym stroju, boso i plecami do wiernych, kłęby kadzidlanego dymu wyzwalanego przez
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pomocnika Krzysztofa, liturgia po polsku i ormiańsku. Nadto kazanie o śp. Józefie
Teofilu Teodorowiczu wygłoszone przez osobę najbardziej kompetentną. Ks. Zaleski
jest bowiem duszpasterzem Ormian w Polsce. W kazaniu ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
wypowiedział jedno zdanie dla nas znamienite:
„Innych pomników powstanie
zapewne więcej, ale to wasz Ryczeń
przejdzie do historii, bo tutaj stanął
pierwszy”.
Pięknej tej mowy słuchali wierni
przybyli z wielu stron: mieszkańcy
tutejsi, przyjezdni: z Góry, ze
Wschowy, z Osowej Sieni, ze Śremu, z Wolsztyna, Ścinawy, Lubina,
Wrocławia, Leszna, Jawora, i z
Łodzi. Lecz jedna Pani wzbudziła
największe tak moje, jak księdza
Tadeusza zdziwienie. Proszę sobie
wyobrazić, że dowiedziawszy się z
gazety o uroczystości przyjechała
ze Śmigla rowerem, 51 kilometrów! Wzięła udział w nabożeństwie, zrobiła kilka zdjęć z ks.
Zaleskim i obeliskiem, zjadła kanapki i zamierzała popedałować
do domu. Powrotną drogę miała
jednak lżejszą, bowiem Marcin,
mój wielki przyjaciel, załadował
ową Panią wraz z jej rowerem do
auta i odwiózł do Leszna, czym
znacznie skrócił jej trasę przejazdu. Myślę, ze dookoła nas jest wielu ludzi dobrej woli,
tylko ich wrodzona skromność nie pozwala im się ujawniać.
Cieszę się bardzo ze szczęśliwego zakończenia całej tej historii, w której miałem
honor uczestniczyć. Szczególnie dziękuję Jackowi Tańskiemu, który wykonał tak piękny
i niespotykany w tematyce, jak i piśmiennictwie pomnik. Spod jego wprawnego dłuta
wyszedł. Ja tylko go wymyśliłem.
Marek Kubicki
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Marek Kubicki – pomysłodawca [po prawej] i Jacek Tański – jeden z wykonawców obelisku

Inskrypcja na tablicy głosi:
PAMIĘCI
ABPA JÓZEFA TEOFILA TEODOROWICZA
1864-1938
ORMIANINA, POLSKIEGO PATRIOTY
WYBITNEGO KAZNODZIEI I MĘŻA STANU
W SIEDEMDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI
Mieszkańcy Ryczenia
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