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DZIEJE KOŁA ŁOWIECKIEGO „BAŻANT” NR 24
NA TLE ROZWOJU SPORTU ŁOWIECKIEGO
NA ZIEMI GÓROWSKIEJ
Cz. I
Prezentujemy w tym i następnym numerze obszerne fragmenty pracy
magisterskiej Anny Sokołowskiej Dzieje Koła Łowieckiego „Bażant” nr 24 na tle
rozwoju sportu łowieckiego na Ziemi Górowskiej. Powstała ona na Uniwersytecie Wrocławskim pod kierunkiem prof. dra hab. Krzysztofa Kawalca. (MŻ)
Temat mojej pracy magisterskiej jest tematem niewątpliwie regionalnym, gdyż
opisuję w nim rozwój sportu łowieckiego na ziemi górowskiej na podstawie historii
działalności Koła Łowieckiego „Bażant” nr 24, działającego w Górze.
Wybrałam ten temat z dwóch powodów, po pierwsze ze względu na dostępność
materiałów źródłowych, wcześniej nieopracowanych, pochodzących z dokumentacji
Koła „Bażant”. Drugi powód ma podłoże nie tyle sentymentalne, co wynikające z moich
własnych zainteresowań i pasji. Myślistwo to temat, z którym zetknęłam się już
w dzieciństwie, gdyż mój ojciec jest myśliwym z wieloletnim stażem. Sama w roku 1999
ukończyłam kurs łowiecki i zdałam egzaminy państwowe na myśliwego. Jednak obecnie
nie poluję. W czasie, gdy odbywałam staż kandydacki w Kole Łowieckim „Bażant”
miałam możliwość zapoznania się ze specyfiką działalności myśliwych oraz organizacji,
jaką jest koło łowieckie. W latach 1999-2006 uczestniczyłam także w Walnych
Zebraniach członków Koła „Bażant”, polowaniach, pracach społecznych itp. Dało mi
to podstawową wiedzę o działalności Koła, co było ułatwieniem przy pisaniu niniejszej
pracy. […]
Do przedstawienia początków sportu łowieckiego na ziemi górowskiej posłużyły
mi materiały archiwalne w postaci pojedynczych dokumentów pochodzących z dokumentacji Koła Łowieckiego „Bór” i udostępnionych mi dzięki uprzejmości Prezesa
Koła, pana Jerzego Maćkowskiego.
Przy opisywaniu historii działalności Koła Łowieckiego „Bażant” przyjęłam
założenie opracowania pierwszych 26 lat istnienia Koła (tj. lata 1964-1980 i lata 19801990). Przy opisywaniu pierwszych 16 lat działalności Koła korzystałam z zapisków
kronikarskich pana Romualda Szendryka. Są to zapiski odręczne i opisują pierwsze lata
działalności Koła. Aby ułatwić stosowanie przypisów wprowadziłam swoją numerację
stron. Do opisu lat 1980-1990 posłużyła mi dokumentacja archiwalna Koła w postaci
teczek z dokumentami, udostępniona mi przez Prezesa Koła „Bażant” pana Stanisława
Leniaka. Dokumentacja ta obejmuje lata 1979-1990. Jest to 6 teczek dokumentów
różnego rodzaju oraz charakteru i tematyki, od sprawozdań Zarządu poprzez
zaświadczenia, listy myśliwych, podania, protokoły z zebrań itp. Najbardziej wartościowe
okazały się sprawozdania z Walnych Zebrań członków Koła, protokoły z zebrań,
sprawozdania Zarządu, pisemne wyniki kontroli przeprowadzanych w Kole, listy
obecności myśliwych, wykazy polowań, zestawienia pozyskania zwierzyny. Pierwotnie
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dokumenty w teczkach były posegregowane chronologicznie, zgodnie z datowaniem, ale
prawdopodobnie w wyniku częstego „przemieszczania się” teczek porządek ten został
naruszony. Aby ułatwić pracę nad dokumentami, wprowadziłam oznaczenie
poszczególnych teczek dużymi literami alfabetu od A do F, pomijając pierwotne opisy
teczek. Dokumenty w poszczególnych teczkach ponumerowałam cyframi arabskimi tak,
że dokument pierwszy z góry otrzymywał cyfrę 1. Teczki A, C, D w części zachowały
pierwotny układ chronologiczny dokumentów, gdyż w tych teczkach nie zostały
uszkodzone zszywki przytrzymujące kartki dokumentów. Mimo to zawierają one także
luźne dokumenty z innym datowaniem. W pozostałych teczkach tj. w teczce B, E, F
układ chronologiczny został całkowicie naruszony, także dokumenty z różnym
datowaniem są ze sobą pomieszane. Najlepiej udokumentowane są lata 1980-1985
(teczka A i B). Teczki od C do F zawierają mieszaninę dokumentów z lat 1980-1990.
Najwięcej przydatnych i wykorzystanych przeze mnie dokumentów zawiera teczka F.
W swojej pracy omawiam lata najwcześniejsze z działalności Koła „Bażant” od
roku 1964 do roku 1990, gdyż do tego okresu dysponowałam dokumentacją źródłową.
Zakres działalności Koła po roku 1990 jest tak obszerny, że wymagałby osobnego
opracowania.
W swych rozważaniach o historii działalności Koła Łowieckiego „Bażant”
przyjęłam kronikarski charakter wywodu, odnotowując najważniejsze informacje
faktograficzne z działalności Koła. Pomijam kwestie finansowe, a także szczegółowe
informacje na temat członków Koła. Moja praca sprawia wrażenie suchej w odbiorze,
ale takie było jej założenie i taki jest charakter źródeł, na postawie których została ona
napisana. Celem pracy nie jest opisywanie wrażeń z przygód łowieckich i polowań,
aczkolwiek byłoby to na pewno ciekawe i bardziej emocjonujące. Ale to już, moim
zdaniem, temat na inną pracę.
Myślę, że niniejsza praca spełnia swoje zadanie i daje obraz rozwoju sportu
łowieckiego na ziemi górowskiej. […]
ŁOWIECTWO NA ZIEMI GÓROWSKIEJ DAWNIEJ
Czy na ziemi górowskiej polowano? Zapewne tak, bo jeżeli osiedlił się tu człowiek
to musiał polować, żeby zdobyć pożywienie. Ale, aby historyk mógł odpowiedzieć na to
pytanie, musi oprzeć się na źródłach, najlepiej pisanych. Najciekawszym i najbardziej
przydatnym dziełem pisanym na temat historii, przede wszystkim miasta Góry, jest praca
dr Ziołeckiego. Dr Ziołecki napisał monografię pt. Historia miasta Góra 1300-1900 za
namową radcy tajnego profesora Grunhagena z Wrocławia, z okazji 600-lecia miasta
Góra. Praca ta została oparta na materiałach źródłowych (dziś już nieistniejących)
pochodzących z niemieckiego archiwum górowskiej Rady, Wrocławskiej Biblioteki
Miejskiej oraz archiwum państwowego prowincji śląskiej.1 Były to instytucje niemieckie,
gdyż jak wiadomo Góra i powiat górowski wchodziły przed II wojną światową w skład
państwa niemieckiego. Ale nie będziemy tu omawiać szczegółowej historii miasta.
Chodzi nam przede wszystkim o stwierdzenie faktu czy istnieją jakieś informacje
źródłowe, wzmianki potwierdzające, że mieszkańcy ziemi górowskiej polowali.
1

Dr Ziołecki, Historia miasta Góra 1300-1900, Góra 2000, s. 11.
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Jako, że w wiekach średnich panował w myślistwie monopol panującego oraz
panów feudalnych, można przypuszczać, że z przywileju polowania na ziemi górowskiej
niezawodnie korzystali jej feudalni panowie. Pierwszą informację w formie źródłowej
o tym, że mieszczanie górowscy polowali, znajdujemy właśnie w pracy dr Ziołeckiego.
Otóż w roku 1601 „… miasto Góra za cenę 19 000 talarów (talar liczony był po
36 śląskich białych groszy albo 72 grajcarów); płatną w terminach na św. Jana i św. Grzegorza…”2 wykupiło cesarskie lenno zamkowe, w skład którego wchodziło oprócz tak
znaczących korzyści jak sądy: wyższy i niższy, daniny rentowe, opłaty mennicze, opłaty
z rynku solnego, opłaty celne i mostowe, młyn słodowy i konny itp., prawo do
polowania na zające. Wykupione lenno zawierało także prawo użytkowania lasu, „[…]
który właściwie od roku 1328 należał do miasta, w którym jednak książęta
zagwarantowali sobie prawo polowań oraz prawo pobierania drewna dla własnego
użytku.”3 Prawo do polowania na zające, należące do roku 1601 do cesarza, było przez
mieszczan wykorzystywane już wcześniej, jednakże tylko pod zastaw.4 W momencie
wykupu lenna przez miasto Góra prawo zastawu wygasło i prawo polowania przeszło na
własność miasta.5 Tak też się stało z lasem, który w roku kupna stał się całkowitą
własnością miasta. Ta pierwsza wzmianka informuje nas, że górowscy mieszczanie
w wieku XVII, wykorzystując słabnący monopol myśliwski panujących, sami zapewnili
sobie możliwość polowania na drobną zwierzynę łowną.
Niestety, do drugiej połowy wieku XVIII opracowanie dr Ziołeckiego milczy na
temat myślistwa na ziemi górowskiej. Możemy się tylko domyślać, że nadal polowania to
w większości rozrywka możnych i właścicieli ziemskich. Następną, interesującą
wzmiankę znajdujemy także w pracy wspomnianego już historyk. Otóż, korzystając
z księgi miejskiej z roku 1750 autor monografii przedstawia czytelnikowi przychody
miasta Góra. Wśród nich wymienione są dochody z opłat leśnych łącznie z polowaniami
i wynoszą one 139 Rthl 9 Sgr i 6 ¾ Pf (ówczesne jednostki monetarne).6 Te dwie
szczątkowe wzmianki potwierdzają przypuszczenia, że na ziemi górowskiej polowano,
ale nie dają szerszego obrazu łowiectwa tych ziem. Kwestię utrudnia też fakt, że historia
ziemi górowskiej to historia w większości cesarstwa austriackiego, a później państwa
pruskiego i niemieckiego. Przy omawianiu, nawet ogólnym, kwestii łowiectwa na tych
ziemiach trzeba by się oprzeć na opracowaniach historii łowiectwa tych państw, a to nie
jest przedmiotem tej pracy.
POCZĄTKI ŁOWIECTWA NA ZIEMI GÓROWSKIEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Po zakończeniu działań wojennych II wojny światowej ziemia górowska znalazła
się w granicach Polski. Ewakuacja niemieckich mieszkańców nastąpiła 22 stycznia 1945
roku a pierwsze radzieckie czołgi pojawiły się w mieście 23 stycznia.7 Dnia 5 maja 1945
roku do miasta przybyli pierwsi Polacy na czele z Augustem Herbstem w celu
Ibidem, s. 59.
Ibidem, s. 58.
4 Ibidem, s. 60.
5 Ibidem, s. 60.
6 Dr Ziołecki, op. cit., s. 106.
7 E. Maćkowska, Góra miasto i gmina, Góra 2004, s. 12.
2
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zorganizowania administracji polskiej na tych terenach.8 Od tego momentu ziemia
górowska zaczęła być zasiedlana repatriantami i osadnikami polskimi. Polacy zaczęli na
tej ziemi tworzyć swój „nowy dom”. Wraz z upływem czasu zaczęto zagospodarowywać
nowe ziemie, zasiedlać domy. Zaczęto też myśleć o odnowieniu przedwojennych
zamiłowań, sportów, rozrywek itp. I tak w roku 1947 grupa osób wraz z pierwszym,
powojennym starostą Góry, Augustem Herbstem założyła pierwsze towarzystwo
łowieckie „Bór” w Górze.9 Warunki, w jakich ci pierwsi zapaleńcy zaczęli swoją
działalność musiały być trudne, a warunki do polowania także niesprzyjające. Pobyt
Armii Radzieckiej na terenie Dolnego Śląska destrukcyjnie wpłynął na warunki
przyrodnicze i zwierzostan tych terenów.10 Zniszczeniu i dewastacji oraz nadmiernej
eksploatacji ulegały kompleksy leśne, gdzie wojska radzieckie bezprawnie dokonywały
wyrębów.11 Problemem było też wykonywanie nielegalnych polowań przez żołnierzy
radzieckich.12 Można przypuszczać, że na ziemi górowskiej, gdzie także przebywali
żołnierze Armii Czerwonej mogły występować podobne problemy. Jednak z punktu
widzenia gospodarki łowieckiej największym problemem było kłusownictwo leśne,
a także i wodne.13 Wywnioskować z tych przesłanek możemy, że pierwsze kroki
myśliwych na ziemi górowskiej nie były najłatwiejsze. Mimo to już 26 listopada 1947
roku stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Łowieckie „Bór” z siedzibą w Górze
zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego
Wrocławskiego.14
W 1947 PZŁ zatwierdził nowy statut, który określał podstawowe zasady
działalności kół.15 Pierwszy statut Towarzystwa Łowieckiego „Bór” nakreśla podstawowe zadania i charakter prawny działalności. Jako, że w dokumentacji Koła
Łowieckiego „Bór” zachował się ten dokument, możemy więc na jego podstawie
określić, jakich zadań podjęli się „pierwsi” łowcy na ziemi górowskiej. Było to przede
wszystkim „…szerzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej, przestrzeganie prawidłowych sposobów polowania, podniesienie zwierzostanu oraz współdziałanie z władzami
w zwalczaniu wykroczeń przeciwko obowiązującym przepisom i prawom łowieckim.”16
Członkiem Towarzystwa mógł zostać „…każdy obywatel kraju, który ukończył lat 21,
korzysta z pełni praw obywatelskich i cywilnych, i został przyjęty na podstawie pisemnej
deklaracji, podpisanej również przez dwóch członków wprowadzających.”17 Dalej statut
określa prawa i obowiązki członków, władze Towarzystwa, zadania komisji rewizyjnej,
zasady rozstrzygania sporów, zmiany statutu oraz zasady likwidacji Towarzystwa.
Ibidem.
E. Maćkowska, August Herbst jakiego nie znamy. „Kwartalnik Górowski” 2005 nr. 11, s. XI.
10 J. Tyszkiewicz, Dolny Śląsk w latach 1945-2005, Lata 1949-1955, [w:] Dolny Śląsk Monografia Historyczna, red. W. Wrzesiński,
Wrocław 2006, s. 713.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 E. Maćkowska, W służbie społeczeństwu. Góra 2006, s. 12.
14 W dokumentacji Koła Łowieckiego „Bór” zachował się oryginalny dokument, potwierdzający wyżej opisany fakt,
z pieczęcią lakową, podpisany przez Naczelnika Wydziału Społeczno-Politycznego.
15 H. Nehring, J. Kehl, Łowiectwo od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych, [w:] Łowiectwo, red. J. Krupa, s.55.
16 Statut stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Łowieckie „Bór” w Górze, s. 1. Dokument pochodzi z dokumentacji Koła
Łowieckiego „Bór” i został udostępniony autorce przez Prezesa w/w koła p. Jerzego Maćkowskiego.
17 Ibidem.
8
9
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Dokument potwierdzający wpis do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu
Wojewódzkiego Wrocławskiego pierwszej organizacji łowieckiej na ziemi górowskiej
Towarzystwa Łowieckiego „Bór” w Górze

Na końcu omawianego dokumentu znajduje się spis wszystkich członków Towarzystwa.
Ten spis jest przez to ciekawy, że zawiera rubrykę, w której wymienione są stanowiska
pracy, zajmowane przez członków Towarzystwa. Daje to nam wgląd w strukturę
społeczną pierwszej organizacji łowieckiej na ziemi górowskiej. I tak w skład
Towarzystwa wchodził Pełnomocnik Rządu, już wcześniej wymieniany August Herbst,
Burmistrz, Dyrektor Cukrowni, Zastępca Pełnomocnika Rządu, Komisarz Ziemski,
Lekarz weterynarii, Nadleśniczy, siedmiu urzędników oraz dwóch rolników.18 Skład
pierwszego zarządu Towarzystwa był następujący: Prezes – Burmistrzak Franciszek,
Łowczy – Wiśniowski Władysław, Sekretarz – Herbst August, Skarbnik – Noniewicz
Jan.19
18
19

Ibidem, s. 5.
Kronika Koła Łowieckiego „Bór”, s. 3. Kronika pochodzi z dokumentacji Koła Łowieckiego „Bór”.
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W wyniku prac powojennego PZŁ oraz jego organów, a w szczególności Komisji
Prawnej PZŁ opracowano i przedłożono w roku 1948 Ministerstwu Leśnictwa projekt
nowej ustawy łowieckiej, który dostosowywał ramy polskiego łowiectwa do nowych
warunków społecznych.20 Nowa ustawa a raczej dekret ukazał się 29 października 1952
roku. Nowe przepisy prawa łowieckiego znosiły całkowicie zależność polowania od
własności gruntu, wprowadzały obwody łowieckie na terenie całego kraju nie mniejsze
niż 3 tys. ha. oraz określały, że gospodarowanie zwierzyną należy do państwa.21
W wyniku wprowadzenia nowego prawa łowieckiego z dniem 1 maja 1953 zaczął
obowiązywać także nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego, który wprowadzał
konieczność przeorganizowania się władz PZŁ.22 Zostały zlikwidowane powiatowe rady
łowieckie, pozostawiono tylko władze szczebla wojewódzkiego i centralnego.
Członkowie kół łowieckich mieli wybierać delegatów na zjazdy wojewódzkie, a ci na
tychże zjazdach mieli wybierać wojewódzkie rady łowieckie, wojewódzkie sądy
łowieckie, komisje rewizyjne oraz delegatów na Zjazd Krajowy, który następnie wybierał
Naczelną Radę Łowiecką.23 W strukturze PZŁ następowało zjawisko centralizowania
władzy i faworyzowania władz naczelnych, tak działo się zresztą ze wszystkimi
organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w tamtym okresie.24
W związku z wprowadzanymi zmianami Towarzystwo Łowieckie „Bór” musiało
dostosować się do nowego prawa. W wyniku tego 21 czerwca 1953 roku odbyło się
Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Łowieckiego „Bór”. Uchwałą zebrania
Towarzystwo zostało rozwiązane, a jego majątek postanowiono oddać nowo
powstającemu Zrzeszeniu PZŁ w Górze Śląskiej.25 Dokument potwierdzający w/w fakty
to króciutki okólnik nr 4 z dnia 21 czerwca 1953 roku. W trzech punktach zawiera on
informacje dotyczące zmian, jakie zamierzano wprowadzić w związku z nowymi
przepisami. Zgodnie z tym dokumentem na dzień 19 lipca 1953 r. ustalono zwołanie
I Walnego Zebrania nowego Zrzeszenia PZŁ, na którym planowano wybrać nowy
Zarząd oraz delegata na Walne Zebranie Wojewódzkiej Rady Łowieckiej we Wrocławiu.
Miało także odbyć się przejęcie majątku zlikwidowanego Towarzystwa Łowieckiego
„Bór”.26 Dokument informuje także wszystkich członków o obowiązku złożenia
oświadczeń, potrzebnych do wydania nowych legitymacji PZŁ. Następnym
dokumentem, który pozwala na stwierdzenie przeprowadzonych zmian jest okólnik
z roku 1954.27 Występuje na nim pieczęć kwadratowa o treści Polski Związek Łowiecki
Koło Łowieckie nr 1 Góra Śląska. W dokumencie tym można znaleźć informację
o obowiązku indywidualnego dokarmiania kuropatw przez myśliwych ze względu na ich
niski stan (kuropatw) w roku 1953.
Towarzystwo Łowieckie „Bór”, później przekształcone w Koło Łowieckie nr 1
było pierwszą organizacją łowiecką na ziemi górowskiej. Dla historii łowiectwa na tych
H. Nehring, J. Kehl, op. cit., s. 55.
W. Przybylski, Zadania, cele i osiągnięcia łowiectwa w Polsce po II wojnie światowej, [w:] Łowiectwo w Polsce, s.153.
22 W. Przybylski, op. cit., s. 153.
23 Ibidem.
24 Ibidem, s. 154. Także A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski, Warszawa 2007, s. 166-167.
25 Pismo okolne nr 4 z dnia 21 czerwca 1953 r. Dokument ten pochodzi z dokumentacji Koła Łowieckiego „Bór”.
26 Ibidem.
27 Dokument ten pochodzi z dokumentacji Koła Łowieckiego „Bór”.
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terenach ważny pozostaje fakt, że w dokumentacji Koła „Bór” zachowały się wyżej
przytaczane dokumenty, które choć w szczątkowy sposób dają możliwość odtworzenia
początków organizacji łowieckiej. Powyższy zarys nie tylko przedstawia nam początki
łowiectwa na ziemi górowskiej, ale przede wszystkim służy, jako podstawa do głównej
części tej pracy, czyli monografii Koła Łowieckiego „Bażant”, ponieważ historia obu
stowarzyszeń jest ze sobą nierozerwalnie związana.
HISTORIA DZIAŁALNOŚCI KOŁA ŁOWIECKIEGO „BAŻANT”
Początki działalności
Lata 1964 – 1980
W poprzedniej części pracy omówiłam początki działalności pierwszej organizacji
łowieckiej, która zapoczątkowała rozwój sportu łowieckiego na ziemi górowskiej, Koła
Łowieckiego „Bór”. Wymienione zostały także przepisy prawne, które normowały
początki działalności struktur PZŁ w pierwszych latach po zakończeniu wojny. Zanim
przejdziemy do przedstawienia początków działalności Koła Łowieckiego „Bażant”
spróbujmy nakreślić ogólną sytuację organizacji PZŁ w momencie, kiedy Koło
Łowieckie „Bażant” podejmuje swoją działalność, a jest to rok 1964. W roku 1959 Polski
Związek Łowiecki przechodzi ponowną reorganizację i zaczyna działać w ramach nowej
ustawy, uchwalonej przez Sejm PRL w dniu 17 czerwca (1959 r.).28 Ustawa o hodowli,
ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim weszła w życie w dwa miesiące po
ogłoszeniu i wprowadzała zmiany przepisów obowiązującego dekretu z roku 1952.29
Najważniejsze zmiany to wprowadzenie organu doradczego i opiniotwórczego przy
ministrze Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w postaci 30-osobowej Państwowej Rady
Łowieckiej, powierzenie prowadzenia gospodarki łowieckiej w lasach Przedsiębiorstwom
Lasów Państwowych (PLP były też zobowiązane pokrywać szkody wyrządzane w
uprawach rolnych przez dziki i zwierzynę płową), wtłoczenie łowieckiego planu
hodowlanego w ramy Narodowego Planu Gospodarczego.30 Zgodnie z nowymi
przepisami w dniu 15 października 1959 roku minister Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego nadał PZŁ nowy statut.31 Nowe przepisy zobowiązywały koła łowieckie do
tego, aby 25% ich członków rekrutowało się z mieszkańców dzierżawionych obwodów
łowieckich.32 Reaktywowano także powiatowe rady łowieckie oraz funkcje łowczych
powiatowych. Ustawa normowała działalność łowiectwa do roku 1973, kiedy to
wprowadzono ponowne zmiany w przepisach.
Historia powstania Koła Łowieckiego „Bażant” jest ściśle związana z historią
pierwszej organizacji łowieckiej na ziemi górowskiej, a mianowicie Koła Łowieckiego
„Bór”. Niestety nie istnieje dokumentacja pisana, która dałaby nam obraz początków
działalności Koła „Bażant”. Jak wynika z rozmów przeprowadzonych z najstarszymi
członkami Koła, prowadzenie dokumentacji nie było w tamtym okresie restrykcyjnie
H. Nehring, J. Kehl, Łowiectwo od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych, [w:] Łowiectwo, red. J. Krupa, Warszawa 1989,
s. 56.
29 W. Przybylski, Zadania, cele i osiągnięcia łowiectwa w Polsce po II wojnie światowej, [w:] Łowiectwo w Polsce, M. Mazaraki, Kraków
1993, s. 153-155.
30 Ibidem, s. 154-155.
31 H. Nehring, J. Kehl, op. cit., s. 56.
32 Ibidem.
28

IX

Kwartalnik Górowski 26/2009

wymagane. Do odtworzenia początków działalności Koła posłużyły mi zapiski własne
pana Romualda Szendryka, członka Koła od 1965 roku, które miały stanowić zaczątek
kroniki pamiątkowej Koła „Bażant”. Są to luźne kartki formatu A5, pisane odręcznie.
Zawierają one najważniejsze informacje, dotyczące działalności Koła, obejmują one lata
1964-1982. Co ciekawe i bardzo pomocne w przedstawieniu początków KŁ „Bażant”
zapiski te zawierają dokładne odpisy takich dokumentów jak np. fragmenty protokołu
Walnego Zebrania KŁ „Bór” z dnia 14 marca 1964 roku, na którym zainicjowano
istnienie nowego Koła, czy pierwszej umowy dzierżawnej obwodów łowieckich.
Mankamentem jest natomiast to, że zapiski kurczą się w miarę upływu opisywanych lat,
a mianowicie o ile lata 1964-1970 są opisane dość szczegółowo, to już lata następne
zawierają informacje szczątkowe.
Jak już wspomniałam powstanie Koła Łowieckiego „Bażant” jest nierozerwalnie
związane z historią KŁ „Bór”, dlatego że KŁ „Bażant” powstało w wyniku podziału KŁ
„Bór”. W dniu 14 marca 1964 roku na mocy uchwały Walnego Zebrania członków KŁ
„Bór”, w/w organizacja uległa podziałowi na dwa odrębne koła łowieckie.33 Warto tu
przytoczyć treść części protokołu tego zebrania, który zawiera najważniejsze
postanowienia, dotyczące dwóch nowych organizacji:
„W związku z dość dużą ilością członków koła „Bór” i trudnościami wykonywania
zadań postawionych przez Partię i Rząd przed myśliwymi, członkowie Koła wystąpili z
wnioskiem, aby podnieść wydajność z obwodów poprzez lepszą hodowlę – podzielenie
członków Koła „Bór” na dwa koła łowieckie. W związku z tym, poprzez jawne
głosowanie uchwalono podzielenie Koła „Bór” w ilości 24 członków na dwa koła po
12 członków. Następnie uchwalono, że jedno koło pozostawia sobie nazwę „Bór”,
a drugie przyjęło nazwę „Bażant”. Z tego powodu kołu „Bór” zostawiono obwód nr 9,
a kołu „Bażant” przydzielono obwód nr 12.”34
Tego samego dnia (14 marzec 1964 r.) odbyło się pierwsze zebranie nowo
założonego Koła „Bażant”. Pierwszymi członkami-założycielami Koła byli: Józef Juska,
Wiesław Wirhanowicz, Edward Kubiak, Eugeniusz Brzeziński, Stefan Skopowski, Leon
Michalski, Zbigniew Mrożek, Józef Sudnik, Tadeusz Ożóg, Edward Mreńca, Stanisław
Lisiecki, Mieczysław Zagrobelny. Pierwszy zarząd Koła w składzie: przewodniczący –
Józef Juska, sekretarz – Wiesław Wirhanowicz, łowczy – Leon Michalski, skarbnik –
Edward Mreńca wybrano na zebraniu założycielskim. Dodatkowo powołano komisję
rewizyjną w składzie: przewodniczący – Mieczysław Zagrobelny, członkowie – Stanisław
Lisiecki i Edward Kubiak.35 W wyniku postanowień pierwszego Zarządu Koła,
Przewodniczący Koła oraz Łowczy zostali upoważnieni do zawarcia umowy dzierżawnej
obwodów łowieckich nr 4 i 5 z Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Górze.36
Umowa dzierżawna została zawarta 27 października 1964 roku pomiędzy PPRN
Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa w Górze a Kołem Łowieckim „Bażant” w brzmieniu:
„Wydzierżawiający oddaje a dzierżawca bierze w dzierżawę obwód łowiecki nr 4
„Wroniniec” położony we wsiach: Siciny, Brzeżany, Naratów, Jastrzębia, Stara Góra,
R. Szendryk, Zaczątki kroniki pamiątkowej KŁ „Bażant”, s.1.
Ibidem. Zachowano pisownię oryginalną.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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w powiecie Górowskim woj. Wrocławskie, o pow. 5.590 ha, w tym terenów polnych
5.130 ha. Umowę dzierżawy zawarto na 10 lat od 1.X.1964 do 30.IX.1974 r. Opłata
roczna 2.236 zł tyt. czynszu dzierżawnego. Za 460 ha terenów leśnych zakwalifikowanych do I kat. jakości po 0,40 zł i 5.130 ha terenów polnych zakwalifikowanych do
kat. I po 0,40 zł/ha. Obwód łowiecki nr 5 „Góra” położony we wsiach: Glinka,
Sławęcice, Kruszyniec i Włodków Dolny o pow. 3.300 ha, w tym terenów polnych 2.860
ha. Opłata roczna 990 zł tytułem czynszu dzierżawnego za 440 ha terenów leśnych
zakwalifikowanych jako II kat. jakości po 0,30 zł/ha.”37

Mapka z zaznaczonymi granicami obwodów łowieckich Koła Łowieckiego „Bażant” w Górze

Jak podkreśla „pierwszy kronikarz” Koła „Bażant” swoją działalność członkowie
nowo powstałego koła zaczynali od przysłowiowego zera z dniem 1 października 1964
roku. Bieżące koszty działalności Koła ponosili sami członkowie, a Zarząd zaciągnął
pożyczkę od swoich członków w wysokości 3.000 zł.38 Wkrótce uchwalono składkę
miesięczną w wysokości 20 zł, a wpisowe dla nowo wstępujących w kwocie 300 zł. Koło
powołało także swoich strażników łowieckich. Za obwód nr 4 odpowiedzialny był Józef
Sudnik, a za obwód nr 5 Eugeniusz Brzeziński. Koło miało także swoich opiekunów
społecznych, powoływanych przez Gromadzkie Rady Narodowe. Z ramienia GRN
Góra był nim Mieczysław Hetman, a z ramienia GRN Niechlów Mateusz Zahorski.
Członkowie Koła prowadzili także działania mające na celu poprawę stanu ilościowego
zwierzyny drobnej. W tym celu zakupiono 80 szt. jaj bażancich, z których wylęgło się
37
38

Ibidem, s.2.
Ibidem.
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47 piskląt. Opiekunami i hodowcami byli członkowie Koła, Leon Michalski i Eugeniusz
Brzeziński. Z 47 udało się wychować 38 bażantów i wypuścić je na łowisko.39 W styczniu
1965 roku Koło przyjmuje w swoje szeregi nowych członków. Są nimi: Józef Paterek,
Romuald Szendryk (autor zapisków kronikarskich), Czesław Ptasiński, Józef Gajewski,
Stanisław Malinowski (przeniósł się z Koła Łowieckiego „Szarak” w Wałbrzychu), Filip
Wdowicki (przeniósł się z Koła Łowieckiego „Kaczor” w Górze, dzień przyjęcia
15 marca).40 Członkiem Koła przestał być Tadeusz Ożóg. 10 kwietnia (1965) przeprowadzony został sprawdzian znajomości przepisów oraz wiadomości łowieckich dla członków Koła, którego zakres obejmował: Regulamin polowań, Ustawę łowiecką z dnia
17 czerwca 1959 roku, oraz zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią palną.
Wyniki egzaminu wypadły pozytywnie.41 26 czerwca 1965 roku odbyło się Walne
Zebranie Członków Koła. Wybrano na nim dwóch delegatów na Zjazd Powiatowy,
Edwarda Mreńca i Stanisława Malinowskiego.
Brać łowiecka nie tylko poluje, członkostwo w kole łowieckim to także możliwość
zabawy i towarzyskich spotkań, a więc i w Kole „Bażant” 13 lutego 1965 roku odbył się
wieczorek myśliwski z udziałem zaproszonych gości oraz żon członków Koła.42 Jak
podkreśla w swych zapiskach „kronikarz”, bawiono się do białego rana.
Jak każda początkująca organizacja Koło nie ustrzegło się potknięć na początku
swojej działalności. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspekcję wojewódzkiego
Zarządu PZŁ we Wrocławiu 21 września 1965 r. ujawniono brak rozliczenia finansowego z wieczorka myśliwskiego na kwotę 1200 zł oraz zużytkowania 1 szt. sarny.43
W wyniku działalności łowieckiej i przeprowadzonych polowań w roku 1964/65
myśliwi Koła Łowieckiego „Bażant” pozyskali: 225 szt. zajęcy, 9 kóz, 2 rogacze (sarny),
15 dzików.44 5 grudnia 1964 roku Koło podpisało umowę z Rejonem Leśnej Produkcji
Niedrzewnej „Las” we Wrocławiu na odłów 100 szt. zajęcy, z której Koło wywiązało
się.45
6 stycznia 1966 r. na posiedzeniu Zarządu Koła, powołana została nowa komisja
rewizyjna (poprzedni skład uległ zdekompletowaniu) w składzie: Przewodniczący –
Stanisław Malinowski, Członkowie – Zbigniew Mrożek i Stefan Skopowski. Z dniem
1 stycznia Koło powiększyło swój skład o nowych członków: Aleksego Nawrockiego,
Bogdana Jędrkowiaka, Wacława Serka, Czesława Danielaka.46 W roku gospodarczym
1965/66 myśliwi pozyskali: 6 dzików, 5 rogaczy (sarna), 18 kóz (sarna), 3 koźlęta (sarna),
333 zające, 20 lisów oraz 2 kuny.47 W dniu 28 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie
członków Koła, na którym wybrano nowy Zarząd Koła w składzie: prezes – Józef Juska,
łowczy – Leon Michalski, skarbnik – Edward Mreńca, sekretarz – Stanisław Malinowski.
Wybrano także komisję rewizyjną w składzie: przewodniczący – Aleksy Nawrocki,
członkowie – Józef Gajewski i Stanisław Brzeziński. Gospodarzem łowiska został
Ibidem, s.3.
Ibidem.
41 Ibidem, s.5.
42 Ibidem, s.3
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 Ibidem, s.4.
46 Ibidem, s. 5-7.
47 Ibidem, s. 5.
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Wacław Serek. Na delegatów Zjazdu Powiatowego wybrano Józefa Juskę, Stanisława
Malinowskiego i Aleksego Nawrockiego, natomiast na Zjazd Wojewódzki Edwarda
Mreńcę.48
Początek roku 1967 przyniósł dalsze poszerzenie składu Koła „Bażant” o nowych
członków. Od miesiąca stycznia przyjęto na kandydata Romualda Hładowskiego, od
1 marca członkiem Koła został Antoni Kantor, 1 czerwca do Koła przyjęto Stanisława
Leniaka. W tym też roku na Walnym Zgromadzeniu uchwalono górną granicę przyjęć do
Koła, określając jego liczbę na 20 członków.49 Nakreślono również plan walki ze
szkodnikami i drapieżnikami, określając ilość drapieżników, jaką musiał odstrzelić każdy
myśliwy, oraz kary w przypadku niewykonania limitu. Rozpoczęto także współpracę ze
szkolnymi Kołami Ligi Ochrony Przyrody. Do współpracy z poszczególnymi szkołami
zgłosili się: Józef Juska – Stara Góra, Edward Mreńca i Czesław Ptasiński – Kruszyniec,
Wacław Serek – Borszyn Mały, Romuald Szendryk i Stanisław Malinowski – Osetno
Wielkie, Stanisław Brzeziński – Ryczeń, Stefan Skopowski – Brzeżany, Józef Paterek
i Józef Sudnik – Wroniniec, Józef Gajewski – Naratów, Edward Wirhanowicz –
Glinka.50 Od 16 sierpnia 1967 obowiązki strażnika łowieckiego w obwodzie nr 5 objął
Stanisław Brzeziński.
W roku 1968 z najważniejszych wydarzeń Koła „kronikarz” w swych zapiskach
odnotował dzień 21 stycznia, w którym odbył się wieczorek myśliwski. Spotkania takie
stały się z czasem tradycją Koła. W dniu 10 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Koła,
na którym wybrano Zarząd w składzie: przewodniczący – Józef Juska, łowczy – Leon
Malinowski, sekretarz – Stanisław Malinowski, skarbnik – Romuald Szendryk.51
Zadecydowano także o przekazaniu kwoty 500 zł na budowę szpitala pomnika Centrum
Zdrowia Dziecka. W 1968 roku Koło pomniejszyło swoje szeregi o dwóch członków.
Z dniem 31 lipca członkiem Koła przestał być Stanisław Gajewski, którego skreślono
z listy członków za kłusownictwo i brak porozumienia się z pozostałymi członkami
Koła.52 Na własną prośbę z członkostwa w Kole zrezygnował Mieczysław Zagrobelny
z dniem 1 sierpnia z powodu przeniesienia służbowego. Przyjęto także dwóch nowych
członków (z dniem 1 listopada) Tadeusza Wujczaka i Władysława Łazika oraz jednego
kandydata na myśliwego (dnia 1 czerwca) Zygmunta Michalskiego. 25 sierpnia odbyło się
strzelanie myśliwskie nad rzeką Barycz koło wsi Osetno, połączone z piknikiem
rodzinnym. Pierwsze miejsce w strzelaniu zajął Stanisław Brzeziński z wynikiem 98 pkt.,
drugie Romuald Szendryk 92 pkt. Trzeci wynik uzyskał Edward Mrańca 82 pkt.53 Tak jak
w latach poprzednich myśliwi w roku 1968 prowadzili odstrzał szkodników i drapieżników.
Rok 1969 myśliwi rozpoczęli tradycyjnym Wieczorkiem Myśliwskim, który odbył
się 1 lutego w Pawilonie Sportowym w Górze. 5 maja odbyło się Walne Zebranie
członków Koła. Niestety zapiski dla roku 1969 są wręcz znikome. Dowiadujemy się
Ibidem, s. 6.
Ibidem, s. 9.
50 Ibidem.
51 Ibidem, s. 13.
52 Ibidem, s.11,13.
53 Ibidem, s.13.
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z nich tylko, że 31 grudnia członkiem Koła przestaje być Antoni Kantor, który przeniósł
się do Sokółki w województwie białostockim.54
W roku 1970 w styczniu zostaje przyjęty nowy członek Renald Łysak. Walne
Zebranie odbyło się 24 kwietnia. Na Zebraniu uchwalono dobrowolne opodatkowanie
się członków Koła (w wysokości 100 zł od każdego myśliwego) na poczet zakupu karmy
dla zwierzyny. Odwołano także strażnika łowieckiego Józefa Sudnika, a na jego miejsce
powołano Stefana Skopowskiego.55 Na delegata na Wojewódzki Zjazd Delegatów
wybrano Józefa Juskę. Podniesiono także kwotę wpisowego (opłaty wnoszonej przez
nowo wstępującego do koła łowieckiego) do kwoty 3000 zł. W roku 1970 Koło nadal
prowadziło współpracę ze szkolnymi Kołami LOP. W wyniku wyróżniania się w działalności poszczególnych Kół władze koła postanowiły ufundować nagrody pieniężne.
Wyróżnione zostały Szkoła nr 2 w Górze (450 zł), szkoła w Glince (780 zł), szkoła
w Osetnie (760 zł).56 16 sierpnia odbyło się strzelanie myśliwskie do rzutków, połączone
z piknikiem rodzinnym.
Z zapisków na lata 1971-1972 (które są także dość skąpe) wynika, że z dniem
30 sierpnia (1971) członkiem Koła przestał być Renald Łysak. W roku 1971 Walne
Zebranie odbyło się dnia 24 kwietnia. Koło otrzymało od Wojewódzkiej Rady
Łowieckiej nagrodę w wysokości 500 zł za współpracę ze szkolnymi Kołami LOP.
22 sierpnia odbyło się strzelanie do rzutków nad rzeką Barycz. Myśliwi nadal prowadzili
odstrzał drapieżników i szkodników, które były największym zagrożeniem dla zwierzyny
drobnej, takiej jak zając czy kuropatwa. Ważnym faktem było uznanie przez Wydział
Rolnictwa i Leśnictwa PPRN w Górze 15 października obwodu łowieckiego nr 5
za zapowietrzony wścieklizną (zarządzenie weterynaryjne 714-10/71).57 W praktyce
oznaczało to zakaz polowania w tym obwodzie aż do odwołania. W roku 1972 Walne
Zebranie odbyło się 15 kwietnia, wybrano nowy Zarząd w składzie: przewodniczący –
Józef Juska, łowczy – Edward Mreńca, skarbnik – Romuald Szendryk, sekretarz –
Tadeusz Wujczak.58 W dniu 19 sierpnia odbyło się drugie w roku 1972 Walne Zebranie,
na którym funkcje łowczego powierzono Leonowi Michalskiemu (niestety zapiski
kronikarskie nie podają przyczyny tej zmiany).
W roku 1973 Walne Zebranie odbyło się 12 maja. W tym też roku przyjęto do Koła
nowych członków. 1 czerwca przyjęto Edwarda Spychałę (zamieszkałego w Osetnie),
1 września przyjęto Jana Bondziora, podleśniczego Leśnictwa Strumyk, 1 września
przyjęto także na staż Tadeusza Podwińskiego (zamieszkałego w Osetnie).59 Od 10
września funkcję łowczego pełnił Stanisław Malinowski (po uprzednim odwołaniu z tej
funkcji Leona Michalskiego z powodu trudnej sytuacji rodzinnej).60
Walne Zebranie w roku 1974 odbyło się 15 czerwca. Z ważniejszych postanowień
uchwalono nową stawkę wpisowego w wysokości 1500 zł, zaplanowano wybudowanie
10 nowych paśników dla zwierzyny, podniesienie składki członkowskiej do 30 zł/m-c,
Ibidem, s.14.
Ibidem.
56 Ibidem, s.15.
57 Ibidem, s.16.
58 Ibidem, s.17.
59 Ibidem, s.18.
60 Ibidem.
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ustalono opłaty i premie za upolowaną zwierzynę, na gospodarza łowiska wybrano
Romualda Hładowskiego.61 12 sierpnia Koło podpisało aneks przedłużający umowę
dzierżawną obwodów łowieckich nr 4 i 5 do 31 marca 1975 roku. W czerwcu myśliwi
wybudowali w obwodzie nr 60 sześć paśników dla zwierzyny, a w obwodzie nr 61
jedenaście paśników.62 15 września odbyło się strzelanie myśliwskie do rzutków. W roku
1974 Koło prowadziło nadal współpracę ze szkolnymi Kołami LOP. W tym celu Zarząd
Koła wyznaczył stałych opiekunów poszczególnych szkół. Za szkołę w Osetnie
odpowiedzialni byli Józef Paterek i Edward Spychała, za szkołę w Miechowie Filip
Wdowicki i Władysław Łazik, za szkołę w Jastrzębiej Edward Wirhanowicz i Stanisław
Malinowski, za szkołę w Brzeżanach Zbigniew Glajzer i Stefan Skopowski, za szkołę
w Glince Stanisław Leniak i Aleksy Nawrocki, za szkołę w Kruszyńcu Jan Bondzior
i Zygmunt Michalski.63 19 grudnia Koło wydzierżawiło 1ha gruntów rolnych we wsi
Gola Górowska. Koniec roku 1974 dla myśliwych był dość niepomyślny, gdyż
17 grudnia zarządzeniem Naczelnika Powiatu Góra wprowadzono zakaz polowań ze
względu na wściekliznę.64 Zakaz odwołano 25 stycznia 1975 roku.
W roku 1975 Walne Zebranie członków Koła odbyło się 3 maja. Od 1 czerwca staż
kandydacki w Kole rozpoczęli Kazimierz Wdowicki i Józef Burdziłowski. W tym
momencie należy wyjaśnić pojawiającą się nieścisłość. Nie każdy kandydat, który
rozpoczynał staż w Kole, w późniejszym czasie stawał się członkiem Koła „Bażant”.
Przyczyn takiego stanu jest kilka. Albo kandydat nie ukończył stażu, albo nie zdał
egzaminu państwowego, lub stawał się członkiem innego koła łowieckiego. Dlatego
pewne nazwiska nie mają swojej kontynuacji w dalszej części wywodu. Z dniem
1 czerwca na członka Koła został przyjęty Czesław Staszewski, wcześniej, bo 1 kwietnia
członkiem przestał być Edward Spychała, który przeniósł się do innego koła.
W miesiącu lipcu (13-ego) odbyło się strzelanie myśliwskie do rzutków. W roku 1976
Walne Zebranie odbyło się 19 czerwca. Wybrano na nim nowego sekretarza Koła, został
nim Zbigniew Glajzer. W roku 1976 wzrosła opłata dzierżawna za 1 ha obwodu
łowieckiego do 0,50 zł. Strzelanie myśliwskie odbyło się 23 czerwca 1976 r.
W roku 1977 Koło liczyło 19 członków. Walne Zebranie odbyło się 23 kwietnia.
W dniu 19 czerwca odbyło się strzelanie myśliwskie do rzutków, które przeprowadzone
zostało, jako eliminacje przed zawodami wojewódzkimi (odbywającymi się w miejscowości Krzywiń). Zawody te odbyły się 26 czerwca 1977 r. Udział w nich wzięli Romuald
Szendryk, Stanisław Leniak, Stefan Skopowski.65 W roku gospodarczym 1977/78 myśliwi pozyskali: 5 rogaczy (sarna), 22 kozy (sarna), 157 zajęcy.66
Jak już zostało wcześniej wspomniane, zapiski kronikarskie Romualda Szendryka
w miarę upływu czasu stają się coraz bardziej skąpe i okazjonalne. Odnotowywane są
tylko najważniejsze wydarzenia, takie jak Walne Zebranie członków Koła, ćwiczenia
strzeleckie, zmiany w składzie Zarządu. Brakuje także informacji na temat przyjmowania
nowych członków do Koła oraz informacji, jakie osoby opuszczały z różnych przyczyn
Ibidem.
Ibidem.
63 Ibidem, s.19.
64 Ibidem, s. 19.
65 Ibidem, s.22.
66 Ibidem.
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szeregi „Bażanta”. I tak na rok gospodarczy 1978/79 Koło liczy sobie 20 członków.
W tym czasie myśliwi pozyskali: 6 rogaczy, 23 kozy, 50 zajęcy oraz 5 dzików. W dniu
4 czerwca odbyły się eliminacje strzeleckie w Krzywiniu, a 25 czerwca myśliwi Koła
„Bażant” uczestniczyli w zawodach wojewódzkich, niestety bez sukcesów.67
Zapiski kronikarskie kończą się na latach 1979/80. Z najważniejszych wydarzeń,
które zostały wynotowane to data Walnego Zebrania, które odbyło się 28 kwietnia 1979
roku. Wybrano na nim nowy Zarząd w składzie: prezes – Stanisław Leniak, łowczy –
Eugeniusz Brzeziński, sekretarz – Stanisław Malinowski, skarbnik – Czesław
Staszewski.68 Zaznaczyć trzeba tu fakt, że Stanisław Leniak, wybrany na Prezesa Koła
„Bażant” w roku 1979, piastuje to stanowisko do dziś. W latach 1979/80 na staż
kandydacki przyjęto Zygmunta Poźniaka (1 czerwca 1979), Wilhelma Sokołowskiego
i Ryszarda Garde (1 czerwca 1980). Z listy członków Koła skreślony został Romuald
Hładowski (z powodu utraty członkostwa w PZŁ). Z dniem 1 lipca 1981 roku
członkiem Koła został Tadeusz Nawrocki, który przeniósł się z Koła Łowieckiego
„Ryś” z Nowej Soli. W roku 1980 Walne Zebranie członków Koła odbyło się 12 maja.
Źródłem powyższych wiadomości do nakreślenia początków działalności Koła
Łowieckiego „Bażant” są w całości zapiski kronikarskie członka Koła Romualda
Szendryka, na które powołuję się w przypisach. Nie są one dość szczegółowe, nie miej
jednak są jedynym źródłem pisanym dla tamtego okresu i zawierają najważniejsze
informacje dotyczące początków działalności Koła. Na pewno działalność Koła
generowała jakąś dokumentację pisaną w formie pism urzędowych, spisów, protokołów
z zebrań itp., ale do dnia dzisiejszego nic z takiej dokumentacji nie zachowało się za lata
1964-1979. Udostępniona mi archiwalna dokumentacja obejmuje lata 1980-1990.
W dalszej części pracy, przy opisywaniu historii działalności Koła „Bażant” w swoim
wywodzie będę się opierała właśnie na tej dokumentacji źródłowej.
Podsumowując pierwsze lata działalności Koła można stwierdzić, że dość często
zmieniała się liczba jego członków. W tekście starałam się odnotowywać nazwiska
wszystkich, którzy albo wstępowali do Koła albo z niego odchodzili. Jednakże zapiski
kronikarskie nie zawierały w sobie wszystkich informacji, niektórzy członkowie
pojawiają się bez wcześniejszego odnotowania daty przyjęcia ich do Koła. Nie zachował
się pierwszy statut Koła w formie pisanej. Mimo to możemy stwierdzić, że Koło
„Bażant” spełniało zadania statutowe PZŁ. Prowadziło gospodarkę łowiecką w dwóch
dzierżawionych przez siebie obwodach nr 4 i 5, prowadziło współpracę z młodzieżą
szkolną (szkolne Koła LOP), utrzymywało urządzenia łowieckie służące dokarmianiu
zwierzyny, przeprowadzało szkolenia strzeleckie i sprawdziany znajomości przepisów
łowieckich, członkowie Koła uczestniczyli w działalności powiatowych i wojewódzkich
struktur PZŁ. Niestety, członkowie Koła nie ustrzegli się błędów. Najczęstszymi
przewinieniami były nieprawidłowe odstrzały samców zwierzyny płowej, czyli rogaczy
(sarna), niedopełnienie obowiązków czy w skrajnych przypadkach przejawy
kłusownictwa. W powyższym tekście podawałam ilość pozyskanej zwierzyny w danym
roku gospodarczym, jeżeli taki spis został odnotowany przez kronikarza. Zaskakiwać
może w tych ilościach duża liczba pozyskanych zajęcy, jednak obwody łowieckie,
67
68

Ibidem, s.23.
Ibidem, s.25.
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dzierżawione przez Koło „Bażant” są obwodami w większości polno-leśnymi, które są
naturalnymi terenami bytowania zająca. Lata 1964-1980 były to także lata, w których
populacja zająca była dość liczna, co drastycznie zmieniło się w miarę upływu lat
i w wyniku zmian zachodzących w przyrodzie oraz gospodarce rolnej naszego kraju.
cdn.
Anna Sokołowska

Wykaz skrótów użytych w tekście:
APL – Administracja Lasów Państwowych
CZPSŁ - Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich
GRN – Gromadzkie Rady Narodowe
LOP - Liga Ochrony Przyrody
NRŁ - Naczelna Rada Łowiecka
PGR - Państwowe Gospodarstwo Rolne
PLP - Przedsiębiorstwa Lasów Państwowych
PZŁ - Polski Związek Łowiecki
TKO PZŁ- Tymczasowy Komitet Organizacyjny Polskiego Związku Łowieckiego
WRŁ – Wojewódzka Rada Łowiecka
ZW PZŁ – Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego
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KASZTELANIA SĄDOWELSKA I JEJ GERMANIZACJA
STUDIUM LOKALNO-HISTORYCZNE
W POWIECIE GÓRA
Cz. I
Prezentujemy ciekawy przyczynek do historii powiatu górowskiego,
napisany przez H. Schucha1 w 1879 roku i przetłumaczony przez znanego
górowskiego germanistę Antoniego Czerwińskiego, emerytowanego nauczyciela
LO i ZSZ, który wielokrotnie służył swoją pomocą przygotowując dla
czytelników Kwartalnika tłumaczenia książek dotyczących historii miasta
i okolic, a wydanych w XIX i na początku XX wieku. Opisy okoliczności
powstania kasztelanii i jej dzieje pióra H. Schucha nie zawsze są zgodne
z ustaleniami historyków polskich. Na uwagę zasługują jednakże niektóre
spostrzeżenia i ustalenia, z którymi warto się zapoznać.
Uwagi wstępne
W małej wiosce kościelnej Sądowel nad Baryczą, 1 milę poniżej Wąsosza, żyje
jeszcze dziś wspomnienie o jej świetniejszej przeszłości. Panuje przekonanie, że Sądowel
był kiedyś kwitnącym i ludnym miastem otoczonym murami i wieżami, naprzeciw niego
na południowym brzegu rzeki miał się wznosić gród, w którym rezydował potężny
namiestnik księcia, lecz w jakiejś wojnie miasto i gród miały być zdobyte i zniszczone
zupełnie przez nieprzyjaciela, ludność wybita lub uprowadzona w niewolę. Znacznie
później po tych wypadkach miał być zbudowany na starym miejscu znowu kościół:
większa miejscowość już nie powstała, gdyż daleko niegdyś rozciągający się obszar
miasta stał się w międzyczasie własnością sąsiedniej szlachty. Czas upadku miejscowości
łączy się zwykle z najazdem Mongołów.
Dla uzasadnienia tego wskazuje się mianowicie na liczne szczątki ludzkie jakie się
wykopuje w pobliżu kościoła przy głębszych pracach ziemnych. Można zauważyć
dobrze zachowane uzębienie, które wskazuje, że właściciele byli ludźmi młodymi
w większości mieszkańcami starego miasta i którzy znaleźli śmierć masową w czasie
szturmu miasta. Plac, na którym stoi kościół, nazywa się od dawna „rynek” – wspomnienie dawnego placu targowego, co nigdy nie dotyczy osady o charakterze wiejskim.
Podobnie ulica (droga) prowadząca do Lechitowa nazywa się ulica żydowska2, ponieważ
przy niej, jak i w innych miastach, mieli mieszkać oddzielnie Żydzi. W pobliskim lesie
pod wierzchnią warstwą ziemi znajdowano kawałki bruku, resztki dawniejszych ulic
miasta.
Płaski wzgórek wśród łąk na południe od mostu nazywa się „góra zamkowa”
i wskazuje się na niego jako na miejsce, gdzie dawniej stał zamek. Obecnie jest tu
skrawek ziemi ornej otoczony łąkami. Kilka zagłębień o nieregularnym kształcie można
H. Schuch, Die Kastellanei Sandewalde und ihre Germanisirung, eine ortsgeschichtliche Studie im Kreis Guhrau, Zeitschrift des Vereins für
Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd.14, 1879, Hf.2.
2 Współcześni mieszkańcy Sądowla na drogę prowadzącą do Lechitowa mówią obecnie „droga królewska”.
1
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by uważać za resztki dawnych rowów obronnych, poza tym nic tu nie świadczy o istnieniu w przeszłości zamku.
Z powyższego widać, że przeszłość Sądowla spowita jest mgłą i trudno dać jej
wyraźny obraz. Kto jednak zna historię Śląska to wie, że pominąwszy tragiczny los
miejscowości, źdźbło prawdy w tej tradycji jednak się znajduje. Legendą osnute też jest
i powstanie miasta Góry. Celem tego studium jest podanie najstarszych wiadomości
o tych dwóch miejscowościach, jedynie historycznie pewnych, po to, aby dać właściwy
obraz ich przeszłości, czego dotychczas, o ile wiem, nie zrobiono nigdzie.
Nazwy
Sandewalde brzmi zupełnie po niemiecku – nazwa złożona z dwóch wyrazów
„Sand” – piasek i „Wald” – las. Mimo to jest nazwą pochodzenia polskiego, gdyż
występowała już wówczas, kiedy na Śląsku nie mówiono po niemiecku, lecz wyłącznie
po polsku. Miejscowość ta w dokumentach nazywała się w roku 1155 Sandouil, 1202
Zudovel, und Sandoval, 1218, 1244 i później zwykle Zandovel. Nazwa należy więc do
dawnych polskich nazw miejscowości, które przy postępującej germanizacji tak daleko
uległy zmianom, że język niemiecki mógł je płynnie wymawiać. Widzi się także, że
dzisiejsza forma nazwy łatwo mogła się rozwinąć z pierwotnego brzmienia. Właściwą
interpretację nazwy daje Röpell wyprowadzając ją z polskiego słowa „sąd” oraz „wola”
(osada). Znaczy więc „miejsce sądu”, wskazując na opowiadanie w „Chronicon polonosilesiacum”, które pochodzenie nazwy wiąże konkretnie z faktem skazania Zbigniewa
przez jego brata przyrodniego Bolesława III. Zbigniew posądzony przez jakiegoś
polskiego szlachcica o zdradę musiał z nim walczyć, został pokonany i ukarany
wygnaniem. Zwycięzca otrzymał w nagrodę terytorium Ponieca. Miejsce walki i sądu
nazwano odtąd Sandueli „et locus judicii ac pugne a re nomen suscepit Sandueli”.3
Sądowel był jednak, nie biorąc pod uwagę prawdziwości powyższego opowiadania,
przez długie stulecia faktycznie miejscem, gdzie w imieniu pana sprawowano sądy.4
Już w najstarszym śląskim dokumencie, w bulli papieża Hadriana IV z 23 kwietnia
1155 r., wymienia się Sądowel i Górę w charakterystyczny dla ich ówczesnego znaczenia
sposób. Całkiem na końcu długiego szeregu biskupich włości znajduje się wieś Góra
pod Sądowlem (et villam juxta Sandouil gue Gora dicitur).5 Wówczas więc Sądowel był
znaczniejszą miejscowością od Góry i w jego pobliżu leżała Góra, wieś w posiadaniu
wrocławskiego biskupa. Około 100 lat później, 9 sierpnia 1245 r., ponownie potwierdził
biskupie dobra papież Innocenty IV w Lyonie, dając tym dowód, że w stosunkach
między tymi miejscowościami nic się nie zmieniło. Górę określono znowu jako wieś
położoną w pobliżu grodu Sądowel (juxta castrum Sandouel villam Gora cum
Röpell I.239-240; Grunhagen, Regestem zür Schlesien Geschichte, I.p.15.
Jak zresztą we wszystkich kasztelaniach na terenie państwa polskiego, bo taka też była rola kasztelanów. Przystępnie
tłumaczy to Kutrzeba „po grodach osadzał książę swoich urzędników. Taki grododzierżca miał przede wszystkim władzę
wojskową, bo gród – to twierdza… Ale obok tego był to urzędnik gospodarczy: ściągał daniny ze wsi, przechowywał zapasy
w spichlerzach i piwnicach itp. Do niego też należało sądownictwo nad ludnością wolną i niewolną, osiadłą w dobrach,
należących do grodu, a także nad wolną , siedzącą w dobrach kościoła i rycerskich… Od XII w. król coraz częściej osadzał
po grodach swoich „comesów”; nieco później stało się to nawet zasadą. Dla odróżnienia od innych comesów zaczęto ich też
nazywać „comites castellani”, w ciągu XII w. po prostu „castellani” – kasztelanami, stąd i gród z przynależnym mu
okręgiem – kasztelanią. (Kutrzeba S., Historia ustroju Polski, 1925, s. 28).
5 Regestem zür schlesien Geschichte II.191.
3
4
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pertinenciis sius)6 określając wyraźnie charakter Sądowla jako grodu: że jednak Sądowel
nie był zwykłym grodem, lecz należał do grodów okręgowych, z których zarządzano
polskim państwem w najdawniejszych czasach, wynika poza tym z dużej ilości innych
dokumentów. O znaczeniu takiego grodu (castrum, castellatura), kim był rezydujący tam
kasztelan i jego poddani, wyczerpująco podano gdzie indziej, tu jedynie wzmiankuje się
o tym. Podkreślić jednak należy, że kasztelan był nie tylko dowódcą załogi grodu, lecz
również i zastępcą księcia w sprawach sądowych, jemu podlegał, tak więc Sądowel
słusznie można nazwać miejscem sądu.
Kasztelania
W dokumencie Henryka I występuje jako kasztelan sądowelski pierwszy raz w roku
7
1202 Chanstobor względnie Chastobor do roku 1208. O nim wiemy tylko tyle, że jego
brat nazywał się Vintemir. Dwa dokumenty w roku 1223 wymieniają grafa Pribislawa,
syna Gocława i brata Dirka, donatora klasztoru w Trzebnicy, właściciela Zarnovo
(Sarnowa?) Powica; w roku 1228 i 1230 Moyco albo graf Moycho. W dokumentach
księcia Bolesława II jest w roku 1243 i 1244 Gebhard albo Gebehard; 1244 Zbilut syn
Pribislawa, kasztelana lubskiego. W roku 1250 był sędzią dworskim i występuje w dokumentach wrocławskich książąt do roku 1273. Jego syn nazywał się Gerhard. Za czasów
księcia głogowskiego Konrada był kasztelanem w roku 1251 i 1253 Scosson albo graf
Stoszo. Domniemać i przypuszczać można, że należał do rodziny nazywającej się
imieniem Stosso, później długo Stosz, posiadającej zawsze w powiecie Góra znaczne
dobra, do dziś tu żyjącej. W roku 1259 kasztelan nazywa się Gerhard (dalej fragment
nieczytelny). W dokumentach Henryka III wrocławskiego: 1260 graf Mikołaj; 1265
Dirsizlaus, książęcy baron i rycerz; 1279 Ozizlaus Ritter; 1283 Nycholaus Grimizlawiz.
Tego należy dla odróżnienia od pierwszego Mikołaja nazywać synem Grimizlawa. Już
w roku 1261 jest on jako rycerz świadkiem Konrada głogowskiego; 1266 kasztelan
bytomski, 1278 sędzia krajowy (judex generalia) Henryka IV wrocławskiego. Jego
następcą w Sądowlu jest Budivoy Copassin zwany również Busivoy Copastinus albo
Copoazino do roku 12908. O nim wiadomo, że stał po stronie swego księcia w wielkim
sporze z biskupem Tomaszem, również i wtedy, gdy książę został obłożony
ekskomuniką.9 Występuje on także i w innych dokumentach i należał chyba do
rycerskiego rodu Busevoy, który brał udział w bitwie z Tatarami10, długo posiadał dobra
w sądowelskiej kasztelani, obecnie wymarłego.
Stenzel, Dokumenty do historii biskupstwa wrocławskiego w średniowieczu.
Regesten nr 78,79,92 i 129. Polska literatura historyczna podaje to imię jako Częstobór i daty jego urzędowania
na stanowisku kasztelana 1202-1203. Po nim był Przybysław, (1203), Mojko Mojkowic (1230), Gerhard syn Perygryna
(1243); Zbylut Przybysławic (1244); Stosz Leonardowic (1251); Piotr (1257); Mikolaj Przedwojowic (1260), Dzierżysław
z Byczenia (1265); Grzymisław vel Mikołaj Grzymisławic (1283) i Budziwoj Kopaszyna (1282, 1287-1288) – (M. Cetwiński,
Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Biogramy i rodowody, Wrocław 1982).
8 Stenzel, Urkunden zur Gesch. Bistums Breslau p. 250.
9 Było to w roku 1285. Henryk IV wiódł spór z biskupem wrocławskim Tomaszem II. Został obłożony klątwą kościelną,
a jego księstwo interdyktem. Właściwa przyczyna konfliktu była taka sama jak przed 50-laty: walka o prymat między władzą
kościelną a świecką. Pretekstu dostarczyła próba rewindykacji przez księcia 70 wsi założonych przez biskupa na terenie
książęcej przesieki. Księcia poparło niemieckie mieszczaństwo i duchowieństwo, biskupa natomiast polski kler i stare
możnowładztwo. Spór został zakończony dwa lata później, a na pamiątkę tej zgody książę ufundował we Wrocławiu kościół
p.w. św. Krzyża (A. Galas, A. Galas, Dzieje Śląska w datach, Wrocław 2001, s. 50-51).
10 Stenzel, Gesch. Schlesiens p. 48. patrz też Luchs, Obrazy legendy o św. Jadwidze p. 5.
6
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Zaznaczyć można by, że od połowy wieku kilku kasztelanów nosi niemieckie
imiona, chociaż kasztelani polskiej narodowości pozostają nadal w większości. Wielu
z nich określa się jako rycerzy, innych jako baronów czy grafów co jednak nie miało
znaczenia, gdyż wówczas w Polsce każdego szlachcica nazywano rycerzem, tytułem zaś
barona czy grafa określano stanowisko wysokiego urzędnika krajowego. Znaczna ilość
dokumentów, w których występują sądowelscy kasztelani w porównaniu z innymi
kasztelaniami, dowodzi, że często oni znajdowali się w pobliżu wielkich książąt.
Natomiast nie ma ani jednego dokumentu wystawionego w samym Sądowlu,
dowód, że książęta zatrzymywali się tu bardzo rzadko, można stąd sądzić, że nie było tu
wymierzonych dla księcia gruntów, które stanowiłyby wyraźniejsze ślady pobytu książąt
w Sądowlu. Kiedy książę Henryk I popadł w zatarg zbrojny z Władysławem Laskonogim
z Poznania w 1216 r., biskup poznański, wrocławski i lubuski pośredniczyli w traktacie
pokojowym, który został przedłożony do potwierdzenia papieżowi Honoriuszowi III.
Papież udzielił zatwierdzenia w piśmie z dnia 9 maja 1218 r., do którego wsunięty był list
skierowany przez Władysława do papieża, w którym chwalił wydanie od czasu
„colloquium In Zandowel” wziętych do niewoli jeńców. Colloquium to skończyło się
więc pokojem, jest możliwe i prawdopodobne, że tu spotkali się obydwaj książęta,
a może i biskupi dla rokowań. Zawarty pokój można by nazwać pokojem sądowelskim.
Położenie grodu
Miejsca wystawienia wielu zachowanych dokumentów śląskich książąt dowodzą, że
pierwsi książęta nie mieli stałej rezydencji, lecz w zależności od potrzeby wraz z całym
dworem przenosili się z miejsca na miejsce. Zamieszkiwali wówczas w grodach;
położone w pobliżu domeny miały obowiązek według prawa polskiego utrzymania
księcia i jego otoczenia. Grody ówczesne były jak najlepiej umocnione. Trudno
przypuszczać, że były to wysokie i grube mury, sterczące wieże i wspaniałe hale. Często
siła obronna i bezpieczeństwo grodu tkwiła w położeniu grodu, które uzupełniała sztuka
i umiejętności ludzkie. Na równinach, które ciągnęły się daleko w przeważającej części
państwa polskiego wybierano takie miejsca, które z natury były obronne, błota i wody
ułatwiały obronę przed napadem, utrudniały dostęp. Sztuczne urządzenia jak wały, rowy,
palisady i ostrokoły, wąskie dojścia podnosiły ich obronność. W obrębie wału, który
zamykał dość znaczny obszar, stały pozbawione ozdób, niskie, słomą kryte zabudowania
przeznaczone dla załogi, urzędników i ich służby, dla bydła i przechowywania zapasów.
Te grody były twierdzami kraju. W nich chroniła się ludność w czasie napadów
nieprzyjaciela i od ich posiadania zależała czasami władza nad państwem. Część z nich
istniała już od najdawniejszych dziejów narodu, inne zostały założone później, kiedy
rozpoczęły się wojny zaborcze z sąsiednimi ludami. Wiele z nich miał założyć Bolesław
Chrobry, który wyruszył przez stare polskie granice na Odrze i Noteci, uregulował
ich obwody, wprowadził również obowiązek składania zboża (stroza) dla utrzymania ich
załóg. Załogi te najpewniej były stałe dla obrony grodów i dla wzmocnienia autorytetu
zarządzających w nich urzędników. Takim właśnie grodem był Sądowel i jakiekolwiek
stojące tu kiedyś budowle nie mogły ostać się wiekom i zostawić widoczny po sobie ślad,
to jednak można by chyba sądzić, tak po zachowanym wale i rowie. Ponieważ na tzw.
„górze zamkowej” znaleziono tyle co nic, wydaje się mało prawdopodobne, by tu kiedyś
XXI

Kwartalnik Górowski 26/2009

miał stać gród. Natomiast trudno byłoby się mylić, gdyby dopatrywać się resztek grodu
w starym i dużym wale okólnym, który wznosi się niedaleko stąd w pobliżu wsi
Lechitów. Około 1000 kroków na wschód od mostu na północnym brzegu rzeki, która
rozwidlała się tu niegdyś w liczne ramiona, leży on w środku nadrzecznej łąki zalewanej
co roku na wiosnę, sam zaś niedostępny dla wylewów, dawniej prawdopodobnie
otoczony dookoła błotami i wodami. Zarys jego ma kształt jajowaty o średnicy przeszło
200 kroków. Wał w ciągu wieków został znacznie zrównany przez jego właścicieli,
dziedziców dóbr rycerskich Lechitów i obecnie cały teren jest urodzajnym użytkiem
rolnym.
W okolicy wał ten, jak również i inny mniejszy położny ¼ mili stąd pod Małym
Bełczem i lepiej zachowany, nazywany jest „okopami szwedzkimi”. Również na mapach
sztabowych rejonu Góry jest on tak oznaczony. Ponieważ jednak w ten sposób i inne
stare wały ziemne bezpodstawnie bywają określone, więc można chyba i w tym wypadku
podać w wątpliwość słuszność takiego określenia: historia przynajmniej nie potwierdza
tego. Szwedzi umocnili się mianowicie od roku 163311 nad Baryczą, jednakże tylko
w miastach, z których mogli patrolować okolicę i pilnować bezpiecznie przejścia na
rzece. Z tej też przyczyny zajęli wówczas zamki w Wąsoszu i w Żmigrodzie. Jaki sens
byłby w tym, aby w tak mało znaczącej wsi, na wolnym polu budować takie potężne
urządzenie, które nie chroniłoby wcale bezpośrednio oddalonego o 1000 kroków stąd
mostu rzecznego? Być może, że wał ten, przed dwa i pół wiekami lepiej jeszcze
zachowany, był przejściowo wykorzystywany do celów wojskowych, ale zapewne go
wówczas nie zbudowano. Teatrum Europaum, Annales Terdinandei i Historia wojen
szwedzko – niemieckich Pufendorfa nic nie mówią o założeniu pod Sądowlem
jakichkolwiek umocnień, ani też o żadnej akcji wojennej tam rozegranej, chociaż
informują o mniejszych wydarzeniach wojennych w pobliżu, pod Górą, Wąsoszem,
Żmigrodem itp.
Mapa księstwa głogowskiego, sporządzona przez Jonasa Scultetusa ze Szprotawy,
dedykowana baronowi von Stosch na Czerninie i wydana, po zakończeniu 30-letniej
wojny, w Amsterdamie (bez roku wydania) wykazuje regularne umocnienia w kształcie
bastionów w Soplicowie12 zwanym tu Hundeloch, tam gdzie szlak głogowsko – górowski
przekracza kanał, nad Baryczą pod Czaplewem13, pod Ryczeniem, ale nie w Sądowlu.
Znajdujący się tam stary wał okólny jest też na tej mapie zaznaczony, ale całkiem inaczej
niż wyżej podane umocnienia, mianowicie przez kółko odpowiadające jego zarysowi,
a nazwany jest tu, jak również i na późniejszych mapach Homanna (księstwo wołowskie
1736): wał. Gdyby ten wał był dopiero za czasów szwedzkich dla celów wojskowych
usypany, to na pewno oznaczano by go inaczej, a nie kółeczkiem. Właśnie ten znak
Do wojny 30-letniej Szwedzi przystąpili już w r. 1630, jako obrońcy niemieckich protestantów. Na Śląsk oddziały
szwedzkie weszły w r. 1632. Początkowo zajęły Zieloną Górę i Kożuchów, i kolejne miasta (w tym i Górę) aż po Wrocław.
Szczegółowo opisuje to Ziołecki w Historia miasta Góra 1300-1900, Góra 2000, s. 67-88.
12 Nieistniejąca już wieś położona za kanałem „Rowem Śląskim”, za miejscowością Klimontów w gm. Niechlów. Jeszcze
kilka lat temu można było doszukać się śladów wałów (po prawej stronie za mostem, w kierunku na Głogów). Stał tam
także krzyż z Jezusem Ukrzyżowanym, a po lewej stronie za mostem ślady zabudowań gospodarczych i mieszkalnych.
Obecnie wszystko zarośnięte chaszczami.
13 Chodzi o miejscowość Szaszorowice, wcześniej Czaple, po 1945 r. Czaplewo (Zapplau) nad Baryczą, znajdującą się
pomiędzy Miechowem a Głobicami w gm. Niechlów (1493 r. Graff et Czapel In terra Gorensi ducatus Glogov)Kozierowski, s. 131.
11
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świadczy o wysokim wieku wału, który może sięgać czasów przedchrześcijańskich
i przedhistorycznych kraju. Duże podobieństwo istnieje do starego „castrum Reces” nad
błotnistym brzegiem Odry niżej Brzegu, który niegdyś wraz z Sądowlem był grodem
kasztelańskim, a po którym również nic więcej nie zostało jak opuszczony wał w lesie
nadodrzańskim.
Lechitów należał niegdyś jako domena książęca do grodu Sądowel. Z sołectwa wsi
powstał majątek rycerski dopiero w roku 1532, kiedy burgrabia Baltazar von Dohna
uczynił z sołectwa wolną włość „wolną od służby końmi i innych wiejskich powinności,
dziedziczną i niezależną od prawa polskiego, jako zupełnie wolna siedziba rycerska”, co
zatwierdził książę Fryderyk II w Legnicy w roku 1535.14 Lechitów był już więc
poprzednio osadzony na niemieckim prawie jak również należący do grodu obszar, przy
czym dla starego osiedla w najbliższym otoczeniu kościoła, dziś wioski Sądowel, oprócz
tzw. Pfarrwiedemuth, mało pozostało ziemi. Rodzina hrabiów von Dohna była kiedyś w
naszych okolicach rodziną posiadającą wielką własność ziemską: od roku 1489 należał
do niej także Wąsosz. Wspomniany Baltazar musiał w r. 1536 wszystkie swoje dobra
z powodu wielkich długów sprzedać księciu Fryderykowi z Legnicy.15 Podniesienie
sołectwa w Lechitowie do rangi dóbr rycerskich przyniosło mu zapewne korzyści
finansowe.
cdn.
H. Schuch
Tłumaczenie: Antoni Czerwiński
Wstęp i przypisy z komentarzem: Elżbieta Maćkowska
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Tzschoppe i Stenzel p.154.
Schonwalder, Piasten z. Brieg p.12.
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OPERACJE NA DESKACH
WETERYNARIA W LUBOSZYCACH
Zawód – lekarz weterynarii, pełny etat. Przychodnia Weterynaryjna w Luboszycach. Brzmi dobrze, a jednak jakże różne warunki pracy w zależności od lat
w jakich przyszło im pracować, mieszkać, żyć.
Do odtworzenia historii weterynarii w Luboszycach zaprosiłam Pana
Leonarda Patrzka, który pierwszy na tym terenie wykonywał operacje na
zwierzętach, tworzył przychodnię weterynaryjną.
Ewa Osuch – Jemielno czy Luboszyce nie były terenem chętnie zamieszki-

wanym. Jak to się stało, że trafił Pan na ten teren? Nakaz pracy? Obowiązkowe
skierowanie?

Lek. wet. Leonard Patrzek – Do Luboszyc trafiłem z własnej woli, przez lipy.
Ukończyłem Wyższą Szkołę Rolniczą Wydział Weterynarii we Wrocławiu. (Początkowo
był to Uniwersytet i Politechnika Wrocławska – razem. W 1951 roku rozdzielono
i utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą. Dopiero w późniejszych latach zmieniono na
Akademię Rolniczą). Pierwsze roczniki miały obowiązkowy przydział pracy. W momencie kiedy ja kończyłem był to tzw. „obowiązkowy staż”. Na staż skierowano mnie do
Góry Śląskiej od 1 maja 1958 r. Lekarzem Wojewódzkim we Wrocławiu był wówczas
Pan Czerwiński. W Górze odchodził już Powiatowy Lekarz Pan Władysław Golicz,
który organizował weterynarię na tym terenie od 1945 roku. Funkcję po nim objął lekarz
weterynarii Pan Stanisław Pietrzkiewicz, który kiedyś był lekarzem wojskowym. Po roku
stażu otrzymałem trzy propozycje pracy: Siciny, Jemielno lub Luboszyce. Najlepsze były
Siciny. Tam była dobrze zorganizowana masarnia, poczta, sklepy, zaopatrzenie – punkty
niezbędne do codziennego życia. Było też dobre mieszkanie. Byłem zdecydowany na
Siciny, ale pojechałem jeszcze do Luboszyc. Tu wszystko było do zorganizowania – ale
były lipy…
Cała wieś była obsadzona lipami, cała droga od Luboszyc do Irządz to jedna aleja
lipowa. Tak mnie urzekły, że przez te lipy wybrałem Luboszyce.

Aleja lipowa w Luboszycach, obieg pocztowy 1934 (Ze zbiorów M. Żłobińskiego)
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- Kiedy Pan przyjechał, w którym miejscu była weterynaria?
- Przyjechałem 1 maja 1959 r. To była moja pierwsza praca. Placówkę organizował
Pan Gnacyk, który pełnił funkcję dezynfektora (tak to się wówczas nazywało) przy
powiatowym lekarzu weterynarii. W Luboszycach zaproponowano mu budynek,
w którym później była Gmina. Pan Gnacyk wybrał jednak budynek, w którym kiedyś
była milicja (zlikwidowana w 1956 r.). Tam była obora i stajnia, szopa, a więc miejsce do
trzymania chorych zwierząt. W budynku można było zorganizować dwa mieszkania
i pomieszczenia na lecznicę. I tak zostało. Obecny budynek nr 42, w którym do chwili
obecnej jest weterynaria.
- Był Pan pierwszym weterynarzem w Luboszycach?
- Pierwszym był Pan Marian Dybka – od 1957 do1959 roku. Po jego śmierci krótko
był tech. wet. Mieczysław Cozac – pamiętam, że miał żonę z Osetna, ale sam chyba był
z Leszna. Od wiosny 1956 do 1966r. był technik weterynarii Pan Julian Krawczyk. Był
inseminatorem. Kiedy przyjechałem, mieszkał w tym budynku, który wybrano na
przychodnię weterynaryjną.
- Czytałam, że w tym czasie były Punkty Weterynaryjne i Państwowe
Zakłady Lecznicze. Co było w Luboszycach?
- Państwowy Zakład – Lecznica był w Górze. Przychodnie weterynaryjne były
w Wąsoszu i Luboszycach (do mojego przyjazdu był Punkt). Pozostałe to były Punkty
Weterynaryjne. Przychodnia Weterynaryjna mogła być wówczas, gdy były możliwości
leczenia na miejscu, a taką musiałem dopiero stworzyć.
- Kiedy Pan rozpoczął pracę?
- Od razu w tym samym dniu. Musiałem gdzieś spać i gdzieś pracować, więc
zacząłem od sprzątania. Pomieszczenia na dole były okratowane, dobrze zabezpieczone.
W środku jedno stare biurko poniemieckie i jedno krzesło oraz piec kaflowy. Pełno
rozrzuconych papierów po milicji, jakieś naboje do różnej broni, nawet znalazłem cztery
granaty. Urządziłem sobie mieszkanie obok Julka Krawczyka i tak zacząłem pracę. Po
kilku dniach przygotowaliśmy stajnie, obory (szorowanie, mycie, bielenie, załatwienie
i przywiezienie słomy) czysto fizyczna praca. Początkowo nie mieliśmy nikogo do
pomocy, wszystko musieliśmy robić sami. Kiedy już były chore zwierzęta, pracę
zaczynaliśmy o świcie od wyrzucenia obornika, przyniesienia słomy, przygotowania
paszy, karmienia zwierząt, opatrunków, zastrzyków, palenia w piecu i dopiero w teren do
pracy.
- Jak duży to był teren do obsługi?
- Powinien obejmować teren Gromadzkiej Rady w Luboszycach. Jednak w 1959
roku obejmował od stacji Chobienia do Świerczowa, Osetno Małe, Szaszarowice.
Dokładnie to były wsie: Luboszyce, Luboszyce Małe, Irządze, Ciechanów, Lubów,
Chorągwice, Kietlów, Osetno Małe, Uszczonów, Równa, Bełcz Wielki, Głobice,
Lipowiec, Masełkowice, Żabin, Wągroda, Karów, Bartodzieje, Świerczów. To był stały
teren. W 1960 roku z Jemielna wyjechał weterynarz – Pan Kołtowski, więc w zastępstwie
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doszedł cały teren Jemielno aż po Piotrowice. Kiedy w Jemielnie była już obsada – dano
nam w zastępstwie dodatkowo: Klimontów, Żuchlów, Miechów i Wroniniec. Po
zmianach administracyjnych do stałych miejscowości dodano nam Osetno Wielkie
i Ryczeń.
- Miał Pan służbowy samochód czy jeździł Pan własnym?
- Jaki samochód? W tych latach rower był luksusem. Rowery, motory, nawet
zegarki były na talony. W 1959 roku Milicja Powiatowa miała jednego „Żuka” i jeden
motor na cały powiat, dodatkowe rowery dostali dopiero w 1960 roku. Złożyłem
podanie o talon na motocykl, ale na Gromadzką Radę zatwierdzono tylko jeden
i otrzymał go Pan Michał Maćkowski, który był instruktorem partyjnym.
- To czym Pan poruszał się po tak rozległym terenie?
- Jeździł już wówczas pociąg (wszyscy mówili „ciuchcia”) więc nasienie dla zwierząt
przywoziliśmy pociągiem z Legnicy. W teren jeździłem rowerem Julka Krawczyka,
czasami ktoś przyjeżdżał bryczką, wozem i mnie zabierał w jedną stronę, czasami ktoś
przyjeżdżał dokartem, ale też jechałem na „smyku” (do obornika). Kiedy było coś
bardzo pilnego, a odległość duża, to woził mnie Pan Tadek Lipski z Osetna. Pracował
w Gromadzkiej Radzie i miał własny motor WFM. To była taka wielka pomoc
w nagłych wypadkach. Wszyscy się śmiali, że maraton na rowerku mam zapewniony –
wygrany. Tak było do 1961 roku. Przez te trzy lata miałem dość, nie miałem już siły,
najgorsza była jesień i zima, i w 1960 roku to dodatkowe Jemielno. Nie było przecież
asfaltu, miejscami „kocie łby” a w większości droga tłuczeniowa lub leśna. Pierwszy
służbowy samochód dostałem w 1961 roku. Powiat dostał nowy samochód, a my
dostaliśmy w spadku od nich starą „Warszawę”. Kierowcą był pan Stefan Pietrakiewicz
a później pan Tadeusz Stojanowski z Góry. Po takich rowerowych wyczynach to już był
luksus pracy. W 1961 roku też się ożeniłem, więc życie zaczęło normalnieć. Żona bardzo
mi pomagała, nawet w przygotowaniu leków.
- A jakie było zaopatrzenie w leki w tych pierwszych latach?
- Praktycznie żadne. Wszystkie maści i mikstury musieliśmy przygotować sami.
Z „CENTROWET-u” z Wrocławia przywoziliśmy komponenty a leki robiliśmy sami
wg „Receptariusza weterynaryjnego” dr Adama Szwabowicza (mam tę książkę do
dzisiaj). To było bardzo stare wydanie. Według tych receptur przygotowywałem leki na
bieżąco. W pierwszych dniach pobytu dowiedziałem się, że w Ośrodku Zdrowia jest
technik farmaceuta Pani Żołnierowicz (za czasów Spółdzielni Produkcyjnej prowadziła
aptekę) i dr Satelita. Poszedłem się przywitać i chciałem się zorientować, jakimi
komponentami na leki dysponują w Ośrodku, bo przecież apteki też w tym czasie robiły
większość leków. Otworzył mi drzwi jakiś pan. Kiedy powiedziałem, że chciałbym
rozmawiać z doktorem Satelitą – zaczął się śmiać. Wyjaśnił mi, że nie jest żadnym
lekarzem tylko sanitariuszem wojskowym z czasów wojny. Nazywa się Wochelski,
a ludzie go przezwali „Satelita” bo szybko chodzi, prawie biega. Potrafi robić zastrzyki
i trochę lepiej się zna na chorobach niż przeciętny człowiek, więc pomaga jak potrafi.
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Taka pierwsza pomoc do momentu odstawienia do szpitala. W owych czasach był
bardzo pomocny.
- Mieszkańcy tych terenów wspominają Pana z ogromną sympatią, jedni
mówią „złote ręce” inni „nasz doktor” a mojej mamie przypomniał się artykuł
w gazecie z lat 60-tych „Operacje na deskach” – co to było?
- W latach 60-tych ukazał się artykuł o budowie przychodni weterynaryjnych
z salami operacyjnymi, gdzie będzie można wykonywać skomplikowane operacje na
zwierzętach. Przeczytał to mój sąsiad Pan Alfons Tałapin, zdenerwował się i napisał do
redakcji: żeby nie pisali bzdur, bo takie operacje i to na deskach robi się u nas już od
1959 roku. W ślad za tym przyjechała Pani redaktor z „Przyjaciółki” i koniecznie chciała
uczestniczyć przy operacji. Jak na złość w tym dniu było spokojnie, więc objechała teren
i tam, gdzie były robione „cesarskie cięcia” lub inne zabiegi operacyjne – wypytywała
ludzi o szczegóły. Napisała później artykuł i chyba był taki tytuł – „operacje na
deskach”. Faktycznie pierwsze „cesarskie cięcie” świni robiłem w 1959 roku u pana
Kowalczyka na mleczarni – między Irządzami a Ciechanowem. Technik wet. pojechał
w tym dniu do Legnicy, więc poprosiłem o pomoc moich sąsiadów: Pana Alfonsa
Tałapina i Franciszka Wucofa. Wyjęliśmy drzwi (takie z desek) i prześcieradła – i na tych
drzwiach zrobiliśmy pierwszą operację. Asystowali również przy pierwszej operacji na
żołądku krowy, która połknęła gwoździe. Później już się tak wyspecjalizowali, że jak
brakowało technika, to oni dwaj byli jako stała asysta. Faktycznie były to pierwsze
operacje na tych terenach.
- Gdybyśmy chcieli opisać warunki lat 1958-1959 to: była tara do prania,
szare mydło, woda noszona ze studni, gotowanie na piecach z płytą lub na
metalowych „kozach”, doktor rąbał drewno, wynosił obornik, przygotowywał
paszę dla bydła, robił sam leki, jeździł rowerem w teren drogą tłuczeniową lub
leśną, sprzątał, przygotowywał strzykawki, operował na deskach?
- Tak z grubsza, ale nie tylko. Zawsze mówiłem, że listonosz ma gorzej bo rowerem
z pełnymi torbami prasy musi objechać cały teren, w mrozie i zaspach. Ja natomiast
dzieliłem tę pracę na poszczególne wybrane wsie. Gorzej mieli ci, którzy zaczynali od
1945-1946 roku, wtedy były jeszcze bandy, napady z bronią i od zera organizowali sobie
życie. To co najmilej wspominam z tego okresu to ludzie, bardzo pomocni i życzliwi.
Sąsiadów miałem wspaniałych, dzięki nim przetrwałem ten najtrudniejszy okres.
- Lata 1959-1960 – to praca, praca i warunki straszne?
- To były lata po ataku pryszczycy. Mnóstwo bydła zlikwidowano. Koń w gospodarstwie był na wagę złota, to główna siła do pracy w polu. Krowa jako żywicielka
rodziny. Utrata konia, krowy czy świni to dla gospodarza była tragedia. Obsada
weterynaryjna była jeszcze słaba, rotacja pracowników – duża, często przyjeżdżał na rok
i wyjeżdżał. Trudno się dziwić. Pobory wg tabeli były takie same a warunki pracy i teren
różny. W 1960 roku miałem dodatkowo teren Jemielno, więc pracy ogrom. Wieczorem
padałem, nie miałem siły na nic, czasem spałem w zimnym pomieszczeniu bo już nie
miałem siły palić w piecu.
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Lek. wet. Leonard Patrzek i lek wet. Krystian Korzewski (z brodą), rok 1972

- Czyli normalne życie od 1961 roku?
- Tak, to był piękny rok. Pracy było dużo, ale warunki pracy coraz lepsze. Obsada
weterynarii w powiecie była coraz lepsza, napływały kadry, nowi absolwenci. Obsadzona
Rudna, Czernina i Jemielno. W 1961 roku mieliśmy służbowy samochód. W tym też
roku dostaliśmy etat na dozorcę. Dozorcą był pan Adolf Podwiński. Palił w piecu, mył
podłogę po zabiegach, przyjmował zgłoszenia i gotował narzędzia do zabiegów.
Najbardziej wyklinał na przygotowanie igieł, strasznie nie lubił tego robić. Nie było
strzykawek jednorazowych. Igły były wielokrotnego użytku. Każda igła miała drucik tzw.
„mandrena” do przepchania od krwi. Dopiero po takich czynnościach igły się gotowało.
Igieł tych z całego dnia było mnóstwo. Karmił też chore zwierzęta i dbał o porządek
w oborze i na podwórku. Odpadło więc sporo pracy fizycznej i bardzo czasochłonnej.
W tym też roku się ożeniłem, z terenu wracałem do domu, gdzie było ciepło i czekał
ciepły posiłek. Żona też dużo pomagała mi przy lekach. W 1961 roku kupiłem też
pierwszy motor MZ-ta (stary, ale na chodzie) i w końcu po trzech latach miałem
pierwszy urlop.
- Słyszałam o „słynnym” rajdzie dookoła Polski. Czy to był właśnie ten
urlop?
- Tak, niezapomniany urlop. Jeszcze na studiach marzyłem o tym aby objechać
Polskę dookoła, wzdłuż granic. Opowiedziałem kiedyś o tym Romanowi Łabaziewiczowi – kierownikowi gorzelni w Irządzy (często graliśmy w szachy). Ten miał wszelką
organizację w genach. Spisał koszty na paliwo, trasa na mapie oznakowana, spisane
adresy rodzin i znajomych na trasie i tak jeździliśmy palcem po mapie. Brak motoru
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i brak czasu. W końcu w 1961 roku namówiliśmy lekarza weterynarii z Rudnej – pana
Jasińskiego. Jasiński „JAWĄ”, Roman – „PANONIĄ”, i ja „MZ-tą”. Spaliśmy na ziemi
jak traperzy pod gołym niebem przy ognisku, nie mieliśmy namiotu tylko taką „pałatkę”
w razie ulewy i objechaliśmy tak całą Polskę. To był najpiękniejszy urlop w moim życiu.
Żaden później w Bułgarii czy Jugosławii nie miał takiego uroku jak ten wymarzony.

Przychodnia Weterynaryjna w Luboszycach. Operacja krowy.
Lek. wet. Leonard Patrzek i lek. wet. Jan Kazało, rok 1972

- Wróćmy do lip. Mieszkańcy Luboszyc twierdzą, że te lipy istnieją dzięki
Panu.
- Przez pierwsze trzy lata, kiedy było bardzo ciężko i mieszkańcy mieli już do mnie
zaufanie, często mówili: „Pan jak wszyscy wyjedzie, każdy tu wytrzymuje rok lub dwa”. Wtedy
odpowiadałem, że dopóki te lipy będą to ja też. Pewnego roku ktoś w powiecie wpadł na
pomysł aby te lipy wyciąć. Ludzie zrobili awanturę, jako argument podawali, że nie
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można bo doktor wyjedzie. Nikt z powiatu nie wiedział o co chodzi, ale mieszkańcy te
lipy obronili.
- Lipy przeżyły wojnę, najcięższe lata Pana pracy, walkę z powiatem – a Pan
jednak wyjechał?
- Tak, ale dopiero w 1973 roku. W 1966 roku wyjechał technik Julian Krawczyk. Po
nim był Józef Mieluch – technik. Po nim przez rok lekarz wet. Lech Nowak. Kolejno
jeden rok lek. wet. Jan Kazało. Tak więc ciągłe zmiany. Od 1972 roku odbywały się
narady w Gromadzkich Radach dotyczące nowego podziału administracyjnego.
Luboszyce miały przejść pod gminę Niechlów. W listopadzie 1972 r. propozycja
włączenia Luboszyc do Jemielna. W 1973 r. zlikwidowano szkołę w Luboszycach, dzieci
skazane na dojazdy. 1 sierpnia 1973 r. z powiatowej weterynarii odszedł doktor
Stanisław Pietrzkiewicz do Legnicy. Zaproponował mi pracę w Piekarach Wielkich,
Gmina Kunice. Pojechaliśmy z żoną zobaczyć. Nowa lecznica, piękna nowoczesna sala
operacyjna dla zwierząt, mieszkanie nowiutkie, piękne i obok szkoły. Żona powiedziała
„Nie będziesz dla lip poświęcał zdrowia i przyszłości dzieci”. I tak wyjechałem.
- Pierwsza czynność to sprzątanie?
- Nie było co sprzątać, wszystko lśniło od nowości. Pierwsza czynność to sadzenie
drzew wokół lecznicy. W tej chwili jest to 35 letni park, który jest granicą z Legnicą.
- Mieszkańcy Luboszyc i okolic bardzo miło Pana wspominają. W powiecie
był Pan znany z operacji na zwierzętach, wyszkolił Pan sporo kadry. Ratował
Pan niejednokrotnie gospodarzy przed utratą zwierząt. Ale czy miał Pan w tej
pracy jakieś zabawne sytuacje?
- Och – było ich wiele. Ale opowiem jedną. Pewnego dnia przychodzi mój sąsiad
Pan Franciszek Wucof. – Panie doktorze, apteka nieczynna, ośrodek zamknięty – Ratuj
Pan – coś na bolący ząb. Z igły nalałem na łyżkę lek p/bólowy. Żona pobiegła po
szklankę wody, bo wiedziała, że to strasznie gorzkie. Podała szybko lek i wodę. I sąsiad
poszedł. Po chwili biegnie Pani Janina Wucof (żona). Wystraszyliśmy się na dobre, że
coś się stało – może uczulenie na lek? Co się stało? A ta stoi w drzwiach i tak się śmieje,
że nie może wykrztusić słowa. Dopiero po chwili, śmiejąc się na przemian – Bo, bo
panie doktorze to Grablewskiego bolą zęby a nie mojego męża.
- To po co on to wypił?
- A on sam tego nie wie. Tak szybko to się stało, że nie zdążył pomyśleć.
Dziękuję serdecznie za przemiłe wspomnienia, myślę że dla wielu osób
będzie to zachętą do dalszych wspomnień, a dla młodszego pokolenia
przybliżeniem historii i poznaniem warunków pracy ich rodziców i dziadków.
Poniżej zamieszczam wykaz obsady weterynaryjnej w Przychodni Weterynaryjnej
w Luboszycach w latach 1956-1990. Jest to okres od zorganizowania służb weterynaryjnych po II wojnie światowej na terenie Luboszyc do przekształceń zakładów
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leczniczych w wyniku zmian ustrojowych w Polsce. Z dniem 1 grudnia 1990 roku
wszystkie lecznice zostały sprywatyzowane. Pierwszą prywatną lecznicę weterynaryjną w
Luboszycach prowadzi lek. wet. Marian Matysiak, który pracuje tam do chwili obecnej
(2009 r.).
Każda z tych 16 przedstawionych osób miała inne warunki pracy, różne problemy
w zależności od lat w jakich przyszło im pracować (walka z gruźlicą, wścieklizną,
pryszczycą, białaczką, różycą), odmienny teren w zależności od ilości kadry stopniowo
kształconej, od zmian administracyjnych, województw i rejonizacji. Wszyscy jednak
pracowali w trosce o ochronę życia i zdrowia zwierząt i ludzi w rejonie Luboszyc.
Rozmowę przeprowadziła,
materiały zgromadziła i opracowała
Ewa Osuch

Wywiadu udzielił lek. wet. Leonard Patrzek w dniu 3.08.2008 r. Piekary Wielkie
Gmina Kunice. Autoryzowane 27. 12. 2008 r.
Składam serdeczne podziękowania dla pani Krystyny Fudala i pani Janiny Matysiak
za pomoc w odtworzeniu obsady weterynaryjnej w Przychodni w Luboszycach. Panu
doktorowi Janowi Kazało za udostępnienie zdjęć z operacji na krowie z 1972 r.

*******
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OBSADA PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ W LUBOSZYCACH
W LATACH 1956-1990
Kierownicy

Ordynatorzy

lek.wet. Marian Dybka
1.05.1959-31.12.1973

Technicy wet.
tech.wet. Julian Krawczyk
1.08.1956-30.04.1966
Mieczysław Cozac
1958
tech.wet. Krzysztof
Skwarzyński
15.12.1960- 31.08.1961

lek.wet. Leonard Patrzek
1.05.1959-31.12.1973

tech.wet. Józef Mieluch
1.08.1966-1968
lek.wet. Lech Nowak
1.09.1962-30.09.1970
lek.wet. Jan Kazało
15.03.1972-31.08.1973
lek.wet. Piotr Kusnerz
15.01.1974-02.1975

tech.wet. Wojciech
Wyżkiewicz
1.05.1974- 30.11.1990

lek.wet. Zdzisław Kumala
1.03.1975-15.06.1979

lek.wet. Andrzej Świerz
1.12.1975-31.12.1985

tech.wet. Adam
Pleśniak
1.01.1976-28.02.1978
1.08.1988-31.01.1991

lek.wet. Marian Matysiak
16.06.1979-30.11.1990
(od 1.12.1990 – nadal –
Prywatna lecznica)

lek.wet. Krzysztof
Wójcikowski 1987

tech.wet. Józef Zasada
1.08.1985-30.06.1986
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ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI W GÓRZE
W dostępnych publikacjach1 autorzy nie wspominają o działalności Związku
Hodowców Koni pod koniec lat 50. i w latach 60. na terenie powiatu górowskiego. Lukę tę chcę wypełnić zamieszczonym poniżej artykułem. Dostępna
dokumentacja nie jest zbyt obszerna i informuje przede wszystkim o władzach
związku2.
Artykuł opisuje zasadniczo działalność organizacji od 1959 r. do 1970 r.
Pierwsze zebranie zorganizowano w lutym 1959 r. Zagaił je inspektor Związku
Hodowców Koni Henryk Budzyński. M.in. powiedział, że „w Polsce w porównaniu z innymi
krajami Europy posiadamy dużo koni, lecz koni złych”. Wg listy obecności na spotkaniu było
9 osób, za mało, żeby utworzyć samodzielne koło, toteż zaproponował, żeby wstąpili do
innego. Jednak przybyli postanowili – na wniosek Adolfa Jarosławskiego – o utworzeniu
komitetu organizacyjnego w składzie: Aleksander Orzepowski – przewodniczący,
Władysława Stępień – sekretarz, Hieronim Górny – skarbnik. Z czterech ostatnich
wymienionych osób trzech nie odnotowano na liście obecności.3
Do kolejnego zebrania doszło 20 marca 1959 r. Przybyły na nie 34 osoby z terenu
powiatu. Zatwierdzono wcześniej utworzony komitet organizacyjny. Niewiele wiemy
o przebiegu zebrania, tyle że wysunięto wniosek, aby zabroniono sprzedawania koni na
spędach bez zaświadczeń lekarskich. Podjęto uchwałę o wynagrodzeniu sekretarza
w wysokości 600 zł rocznie płatnych w dwu ratach.4
26 lutego 1960 r. odbyło się walne zgromadzenie koła Związku Hodowców Koni
w Górze Śląskiej. Wówczas było zapisanych 35 członków, ale obecnych 20.
Odnotowano bardzo lakonicznie w protokole, iż „W dyskusji poruszono sprawę
ubezpieczeń, że Ubezpieczalnia wypłaca taką samą wartość za konie dobre co i złe. Poruszono sprawę
dzikich ogierów oraz sprzedaż i zakup koni.” oraz iż „Delegat Wrocławskiego ZHK wyjaśnił sprawę
likwidacji koni. Intęcją Rządu jest zmniejszenie nadmiaru koni lichych a podniesienie jakości koni
poprzez silną selekcję. Została też omówiona sprawa podkuwania koni. Co do sprzedaży źrebiąt, to
będą przeprowadzane aukcje.”
Wybrano zarząd: Aleksander Orzepowski – przewodniczący (Rudna Wielka),
Władysława Stępień – sekretarz (Góra), Hieronim Górny – skarbnik (Siciny), Jan Partyka
(Czernina Dolna) i Józef Gębski (Gola Górowska) – członkowie. Do komisji rewizyjnej
weszli: Leon Hołtra – przewodniczący (Radosław), Zygmunt Wolak (Czarnoborsko)
i Zygmunt Horwat (Czernina Dolna) – członkowie.5
Delegatem na zjazd wojewódzki został Gracjan Zdanowicz - kierownik referatu
produkcji zwierzęcej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa PPRN.
J. Pawelski, Hodowcy koni. „Przegląd Górowski” 1994 nr 6 s. 5; E. Maćkowska, Z. Hanula, Leksykon organizacji pozarządowych
powiatu górowskiego, Góra 2008 s. 56.
2 APW: PPRN Góra Śląska 1018.
3 APW: PPRN Góra Śląska 1018 s. 7. A. Jarosławski wówczas prawdopodobnie był pracownikiem PPRN.
4 Ibidem, s. 6.
5 Ibidem, s. 8, 13.
1

XXXIII

Kwartalnik Górowski 26/2009

Postawiono wniosek o ustalenie wynagrodzenia sekretarza w wysokości 1000 zł
(600 zł z wrocławskiego Związku Hodowców Koni i 400 od członków koła w Górze
Śląskiej).6
Na czym polegała działalność górowskiego koła, możemy pokazać na przykładzie
trzech kwartałów 1960 r.:
- „[…] w dniach 28-29 kwietnia 1960 roku tutejsze Koło ZHK w Górze przy współudziale
Wojewódzkiego ZHK dokonało przeglądu materiału żeńskiego. Na przeglądzie tym zostało uznane
35 klaczy jako matki odpowiadające wymogom hodowlanym i wymogom rejonizacji. Równocześnie
został zorganizowany pokaz hodowlany źrebiąt 1-rocznych i 2-letnich. Pokaz ten zorganizowano
w celu podniesienia jakości odchowywanej młodzieży poprzez praktyczne wskazanie na wady
z przyczyn zależnych od hodowcy oraz wyróżnienie w formie pieniężnej – premii dla źrebiąt prawidłowo
odchowanych i należycie pielęgnowanych. Wynagrodzonych zostało 7 hodowców w sumie 1.700 zł”;
- „W dniach 2-3 września 1960 roku Zarząd KZHK w Górze z udziałem Wojewódzkiego
ZHK przeprowadził selekcję i dobór najwartościowszego materiału reprodukcyjnego męskiego na sezon
kopulacyjny 1961 rok, uznając za odpowiednie do reprodukcji 5 szt. ogierów.”;
- „Dnia 15 września 1960 roku odbyła się wystawa klaczy ze źrebiętami. Na wystawę
doprowadzono 24 klacze hodowlane ze źrebiętami, w efekcie nagrodzono 18 klaczy w sumie 5.200 zł
z budżetu Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa.” 7
Zarząd koła zajmował się ewidencją materiału hodowlanego, wydawał zaświadczenia uprawniające hodowcę do uzyskania ulgi w dostawie zboża (150 kg) na każde
źrebię odchowane do 6 miesięcy i pochodzące od klaczy zarodowej 8 oraz reprezentował
górowski Związek Hodowców Koni na zewnątrz.9
Kolejne walne zebranie powiatowego koła Związku Hodowców Koni zorganizowano 6 lutego 1962 r. Na 42 członków było obecnych 17.
Wybrano zarząd: Hieronim Górny – przewodniczący (Siciny), Barbara Bobrowska
– sekretarz (Góra), Czesław Orzepowski – skarbnik (Rudna Wielka), Jan Partyka
(Czernina) i Jan Strzyżykowski Jan (Ciechanów) – członkowie i komisję rewizyjną: Jan
Kapłan – przewodniczący, Józef Sulikowski i Michał Witko – członkowie.
Delegatem na zjazd wojewódzki ponownie wybrano Gracjana Zdanowicza.
Inspektor Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w części szkoleniowoinformacyjnej walnego zgromadzenia odczytał sprawozdanie z walnego zebrania hodowców koni w Warszawie.10
Wtedy siedzibą górowskiego koła był Wydział Rolnictwa i Leśnictwa PPRN mieszczący się przy ul. Bojowników 1.11
28 stycznia 1965 r. doszło do walnego zebrania koła Związku Hodowców Koni.
Inżynier Antoni Krempicki z Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni wygłosił
referat szkoleniowo-informacyjny na temat wychowu młodzieży i żywienia klaczy
źrebnych i karmiących.
Ibidem, s. 8.
Ibidem, s. 13-14 („Sprawozdanie z działalności Powiatowego Koła Związku Hodowców Koni za okres 3-ch kwartałów
1960 roku”).
8 Wówczas obowiązywał rolników indywidualnych dostawy obowiązkowe produktów rolnych na rzecz państwa.
9 APW: PPRN Góra Śląska 1018 s. 14.
10 Ibidem, s. 16-17.
11 Ibidem, s. 17.
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Wybrano zarząd i komisję rewizyjną. W skład zarządu weszli: Hieronim Górny –
prezes (Siciny), Barbara Bobrowska – sekretarz (Góra), Czesław Orzepowski – skarbnik
(Rudna Wielka), Jan Iżykowski (Cieszyny) i Mieczysław Krześniak (Czeladź Wielka) –
członkowie. Komisję rewizyjną tworzyli: Józef Wolak – przewodniczący
(Czarnoborsko), Michał Witko (Głobice) i Augustyn Galant (Karów) – członkowie.
Delegatami na zjazd wojewódzki wybrano Hieronima Górnego i Józefa Siwiaka.
W dyskusji Michał Witko mówił o za małym dodatku za odchów źrebiąt
i wnioskował o rozszerzenie kontraktacji źrebiąt na rejon wielkopolski. Stanisław Piech
pytał się, czy konie innej rasy mogą być uznane na terenie powiatu w związku
z wprowadzoną rejonizacją. Otrzymał negatywną odpowiedź. Jan Sokołowski podzielił
się doświadczeniem w sprawie ekonomicznego żywienia koni w okresie zimy. Gracjan
Zdanowicz poinformował, że powiat drugi rok nie miał kredytu na ogiery, w powiecie są
3 ogiery, w tym jeden stoi w stacji kopulacyjnej 6 rok. Filip Jaz mówił o dzierżawieniu
łąk.
Rozważano możliwość przystąpienia do sekcji branżowej Powiatowego Związku
Kółek Rolniczych w Górze, w głosowaniu obecni odrzucili ten wniosek, ale chcieliby,
żeby zarząd urządził wycieczkę do stadniny.12
21 stycznia 1966 r. odbyło się zebranie z udziałem inspektora inżyniera Antoniego
Krępickiego13. Podczas obrad omawiano wychów i rozwój młodzieży, zagadnienia
weterynaryjne i wysłuchano sprawozdania z działalności Związku Hodowców Koni we
Wrocławiu. 1 czerwca 1966 r. przyznawano licencje hodowlane oraz zorganizowano
pokaz i premiowanie źrebiąt 1-2 letnich.14
Na początku 1967 r. koło liczyło 30 członków. W tym roku odbyło się jedno
zebranie szkoleniowe dotyczące użytkowania pastwisk i wychowu źrebiąt. Wniosek do
Wrocławia o dofinansowanie wycieczki nie doczekał się odpowiedzi. Na dorocznym
przeglądzie klaczy otrzymało licencję 20 sztuk. Na pokazie źrebiąt wystawiono
13 zwierząt, z czego premie otrzymało 5 z funduszu PPRN w wysokości 1000 zł oraz
8 sztuk w sumie 2000 zł z wrocławskiego ZHK. Przyznawano licencje ogierom na dwu
spędach w Górze i Wąsoszu. Na terenie powiatu uznano 2 ogiery i 1 zakupiono do stacji
kopulacyjnej w Jemielnie. Ogiery nie uznane były przewidziane do kastracji.
Zarząd koła prowadził ewidencję materiału hodowlanego i wydawał zaświadczenia
potrzebne do uzyskania ulgi w dostawach zboża. 15
W połowie 1970 r. oceniono, że „stowarzyszenie nie przejawia większej działalności”.
Wówczas funkcję prezesa sprawował Hieronim Górny. 16
Mirosław Żłobiński

Ibidem, s. 18, 19-20.
Prawdopodobnie to ten sam, którego wcześniej nazwisko zapisano jako Krępicki.
14 APW: PPRN Góra Śląska 1018 s. 21.
15 Ibidem, s. 23.
16 APW: PPRN Góra Śląska 405 s. 33.
12
13

XXXV

Kwartalnik Górowski 26/2009

PRZEBIEG KAMPANII WYBORCZEJ W 1989 R.
Z PUNKTU WIDZENIA KW PZPR W LESZNIE
W 2004 r. w „Kwartalniku Górowskim” opublikowałem artykuł „Drużyna
Stanisława Hoffmanna” o kampanii wyborczej 1989 r. na terenie obecnego
powiatu górowskiego (nr 6 s. XXXI-XLIII, il.; nr 7 s. XXXIII-XXXVII, il.).
Wykorzystałem w nim notatki, które sporządzałem jako aktywny uczestnik
kampanii wyborczej prowadzonej przez Komitet Obywatelski „Solidarność”
w Górze.
W Archiwum Państwowym w Lesznie znajduje się dokument „Ocena
przebiegu kampanii wyborczej do sejmu i senatu w województwie leszczyńskim”
z 20 czerwca 1989 r. (KW PZPR Leszno 525 s. 2-37, załączniki s. 38-57, 58 – pismo
przewodnie do Zygmunta Czarzastego), sporządzony przez Wydział PolitycznoOrganizacyjny KW PZPR w Lesznie. Przedstawia on kampanię wyborczą
z punktu widzenia ówczesnego KW PZPR. Poniższy artykuł stanowi streszczenie
najważniejszych wątków tego opracowania.
13 kwietnia 1989 r. Rada Państwa ustaliła kalendarz wyborczy. 4 czerwca zaplanowano pierwszą turę wyborów, 18 czerwca – drugą. Ówczesnym władzom PZPR bardzo
zależało na przeprowadzeniu wyborów w najkrótszym terminie, m. in. żeby „Solidarność” miała jak najmniej czasu na zorganizowanie kampanii wyborczej.1 Wg funkcjonariuszy KW PZPR w Lesznie „czas trwania kampanii wyborczej był adekwatny do terminu
wyborów, równy dla wszystkich stron” 2
Dostrzegli oni natomiast różnicę w sposobie wyłaniania kandydatów: strona
„Solidarności” przystąpiła do tej kampanii z miejsca od ustalenia składu „drużyny
Lecha” i akcji propagandowo-agitacyjnej. „Już w kwietniu w województwie leszczyńskim
wiedzieliśmy, że kandydatami »S« na posłów i senatorów są czterej konkretni kandydaci. Ta
dyscyplina »partyjna w S« umożliwiła tej stronie na skupieniu całej uwagi na lansowaniu swych
kandydatów i programu »S«.” 3
21 kwietnia 1989 r. strona „solidarnościowa” wybrała Adelę Dankowską (Leszno),
Marka Jurka (Poznań), Stanisława Hoffmanna (Góra) i Eugeniusza Matyjasa (Leszno) na
swoich reprezentantów do Parlamentu, jednak wkrótce okazało się, że ten ostatni
kandydat nie jest aprobowany w Warszawie, toteż po pewnych perturbacjach czwartym
kandydatem został Antoni Żurawski (Wschowa).4
PZPR – główna siła tzw. „koalicji” (PZPR, ZSL i SD) postawiła na decentralizację
wyboru kandydatów, którego dokonać miały komitety wojewódzkie. Zakładano, że do
mandatu poselskiego przypisanego PZPR będzie startować 2-5 kandydatów, a do
mandatu senatorskiego – 3-5 kandydatów „koalicji”.5 W województwie leszczyńskim
A. Dudek, Reglamentowana rewolucja, Kraków 2005, s. 278.
APL: KW PZPR Leszno 525 s. 6.
3 Ibidem, s. 6.
4 M. Żłobiński, Drużyna Stanisława Hoffmanna. „Kwartalnik Górowski” 2004 nr 6 s. XXXIII, il.
5 Dudek A., ibidem s. 292-293.
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proces wyłaniania kandydatów trwał do 10 maja 1989 r. Przewlekłość tej procedury
usprawiedliwiano tym, że czekano na rozstrzygnięcia, które miały zapaść na II Konferencji Delegatów PZPR, odbywającej się 4-5 maja, dotyczącej taktyki i programu
wyborczego.
Początkowo przyjęto, że komitet wojewódzki zgłosi 2 kandydatów na posłów na
mandat przypisany PZPR i 2 kandydatów na senatorów. Jednak chętnych do
kandydowania było więcej: „W miarę upływu czasu, pod wpływem środków masowego przekazu
do głosu zaczęły dochodzić interesy branżowe i środowiskowe. W wyniku tego poza instancjami
partyjnymi wyłoniono nadmierną ilość kandydatów na posłów i senatorów członków PZPR.” 6
9 maja na Wojewódzkiej Konwencji Wyborczej postanowiono „zgłosić” dwóch
kandydatów na posłów (Jerzego Kaczmarka i Kazimierza Paszka), a dwu – „udzielić
wsparcia” (Józefowi Bąkowi i Hieronimowi Nowakowi) oraz wszystkim kandydatom na
senatorów wywodzących się spośród członków – również „udzielić wsparcia”.
Oceniano, że była „nadmierna ilość kandydatów” i jednocześnie „brak możliwości
przeciwdziałania ze strony władz wojewódzkich.” 7
Stwierdzono, że nie było problemów ze zbieraniem podpisów przez kandydatów
związanych z PZPR, ale inni (z ZSL’u i bezpartyjni) mieli kłopoty. Wymieniony z imienia
i nazwiska Kazimierz Zdonek (ZSL, poseł VIII kadencji) nie zebrał wymaganej liczby
podpisów, pozwalających mu walczyć o mandat senatorski, toteż zgłoszono go jako
kandydata na posła. Stwierdzono, że kilku bezpartyjnych i 3 członków PZPR
(działających indywidualnie i bez poparcia partii lub organizacji społeczno-zawodowych)
zrezygnowało z kandydowania, ponieważ nie zebrali wymaganej liczby podpisów.
Wg ordynacji wyborczej uchwalonej 7 kwietnia 1989 r. podzielono terytorium kraju
na 108 okręgów, jednym z nich było ówczesne województwo leszczyńskie. W każdym
okręgu wybierano pewną liczbę posłów – od 2 do 5; w woj. leszczyńskim – 4. Mandaty
były z góry przydzielone poszczególnym ugrupowaniom politycznym. W woj.
leszczyńskim: mandat nr 212 – dla PZPR, mandat nr 213 – dla ZSL, mandaty nr 214
i 215 – dla bezpartyjnych. O mandat dla bezpartyjnych mógł się ubiegać każdy, bez
względu na przynależność partyjną, kto zebrał 3 tys. podpisów.8 Senatorów wybierano
w okręgach pokrywających się z obszarami ówczesnych województw. O stanowisko
senatora mógł się starać każdy (z legitymacją PZPR, „Solidarności” lub bez nich), kto
zebrał 3 tys. podpisów.9
Rada Państwa pomagając stronie rządowej, część mandatów przydzieliła do tych
okręgów (województw), gdzie oceniała, że „Solidarność” jest słaba i są szanse na ich
obsadzenie.10 Takim województwem miało być województwo leszczyńskie.
10 maja zarejestrowano kandydatów „koalicji”:
 mandat nr 212 (kandydaci PZPR)
 Józef Bąk (43 lata, inżynier rolnik, prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Świerczynie, miasto i gmina Osieczna);
APL: KW PZPR Leszno 525 s. 7.
Ibidem, s. 8.
8 Dz.U. 1989 nr 19, poz. 102.
9 Dz.U. 1989 nr 19, poz. 103.
10 Dudek A., ibidem s. 278-279.
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 Hieronim Nowak (42 lata, mgr administracji, ekonomista, prezes Leszczyńskiego
Przedsiębiorstwa Spółdzielczego „SIGMA” w Lesznie);
 Jerzy Kaczmarek (45 lat, ekonomista, dyrektor Kombinatu Budowlanego
w Lesznie) – już po rejestracji zrezygnował z kandydowania;
 Kazimierz Paszek (63 lata, nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Lesznie)
 mandat nr 213 (kandydaci ZSL)
 Krystyna Jachimowska (42 lata, rolnik, indywidualne gospodarstwo rolne, Górka
Wąsoska, miasto i gmina Wąsosz);
 Janusz Maćkowiak (39 lat, rolnik, indywidualne gospodarstwo rolne Zakrzewo,
miasto i gmina Miejska Górka);
 Kazimierz Zdonek (59 lat, rolnik, indywidualne gospodarstwo rolne Tylewice,
miasto i gmina Wschowa);
 mandat nr 214 (kandydaci bezpartyjni popierani przez PZPR)
 Tadeusz Cegielski (48 lat, prawnik, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie”
w Lesznie);
 Jan Antoni Krajka (51 lat, rolnik, indywidualne gospodarstwo rolne Grabianowo,
miasto i gmina Krobia);
 Teresa Grząślewicz (53 lata, lekarz ZOZ Kościan);
 Sylwester Jańczak (62 lata, rolnik, indywidualne gospodarstwo rolne, gmina
Przemęt);
 Marian Juskowiak (61 lat, rolnik, indywidualne gospodarstwo rolne Dębno
Polskie, miasto i gmina Rawicz);
 Michał Misiewicz (58 lat, rolnik, indywidualne gospodarstwo rolne, miasto i gmina
Wschowa);
 mandat nr 215 (kandydaci bezpartyjni popierani przez PZPR)
 Henryk Hrapek (33 lata, inżynier, wiceprezes Usługowej Spółdzielni Pracy
„Delta” w Lesznie);
 Andrzej Kusztelak (41 lat, technik mechanik, Zakłady Naprawczo-Produkcyjne
Budownictwa Elektroenergetycznego, Rawicz)
 mandat 215 (kandydaci bezpartyjni)
 Witold Omieczyński (35 lat, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Regionalnego
w Kościanie);
 Jacek Pytel (30 lat, technik-rolnik, PGR Gola);
 Jan Szczerbal (56 lat, średnie techniczne, POM Kościan, mistrz szkolący);
 Bogdan Wróblewski (50 lat, rolnik ogrodnik Sączkowo);
 Regina Zapał (53 lata, nauczycielka, SP nr 3 we Wschowie)
− kandydaci PZPR do senatu:
 Zenon Chudziński (40 lat, inżynier mechanizacji rolnictwa, dyrektor PGR Długie
Stare);
 Stefan Grys (chemik, dyrektor Zakładu Przemysłu Spirytusowego „Polmos”
w Lesznie);
 Andrzej Klabiński (44 lata, inżynier rolnictwa, prezes WZ RSP Leszno);
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 Wawrzyniec Kopczyński (53 lata, historyk sztuki, Uniwersytet Wrocławski,
konserwator zabytków);
 Zbigniew Michał Nawrocki (42 lata, inżynier rolnictwa, wiceprezes
Wojewódzkiego Związku Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych w Lesznie);
 Kazimierz Szablewski (57 lat, inżynier rolnictwa, dyrektor POHZ Garzyn);
 Feliks Zielnik (54, inżynier mechanik, dyrektor Centrum Postępu Technicznego
SIMP w Rydzynie);
 Jerzy Zielonka (46 lat, ekonomista-dziennikarz, „Panorama Leszczyńska”,
dziennikarz);
 kandydaci ZSL do senatu
 Tadeusz Krempa (58 lat, Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Pawłowicach,
pracownik naukowy);
 Jan Olejniczak (70 lat, rolnik, indywidualne gospodarstwo rolne w Krobi Starej);
 kandydaci SD do senatu
 Włodzimierz Foltynowicz (51 lat, inżynier elektryk, Urząd Miejski w Lesznie,
wiceprezydent);
 Michał Jurga (37 lat, wykształcenie wyższe, ZSZ w Kościanie, nauczyciel).
W czasie kampanii wyborczej strona rządowo-partyjna przeprowadziła dwa „sondaże
opinii wyborców”. Za każdym razem obejmował on 500 respondentów wybranych
w sposób celowo-losowy.
„Badania wykazały, że społeczeństwo było niekorzystnie nastawione do kandydatów
koalicyjnych, chociaż początkowo (dane z pierwszego badania) większą wagę przykładano do
zewnętrznych i osobowych cech kandydatów na posłów i senatorów. Podkreślano np. że powinien to być
człowiek wykształcony, młody, (preferowany wiek 30-40 lat), najlepiej ekonomista, a w środowisku
wiejskim – rolnik. Duże znaczenie respondenci przywiązywali do takich cech jak: odwaga, upór
i konsekwencja w dążeniu do celu, a także uczciwość i szlachetność.
Stwierdzono również bardzo niski poziom zaufania do partii, stronnictw sojuszniczych i OPZZ,
przy wysokim – i stale rosnącym społecznym autorytecie opozycji i »Solidarności«.
Nic dziwnego, iż badania wykazywały od początku przewagę kandydatów »Solidarności«
(dotyczy to zwłaszcza kandydatów do Sejmu), która pogłębiała się jeszcze w miarę upływu czasu. […]
Jednocześnie stwierdzono malejące w miarę rozwoju kampanii zainteresowanie wyborami. Początkowo
(II dekada maja) prognozowano potencjalną frekwencję na 80-85%, w drugim badaniu (III dekada
maja) deklarowało udział w wyborach już tylko 75% społeczeństwa. Liczba ta spadła jeszcze do dnia
samych wyborów.” 11
Niekorzystne nastroje – ale tylko dla strony partyjno-rządowej – dostrzegano w
sytuacji rynkowej: pogarszające się zaopatrzenie w artykuły żywnościowe i przemysłowe,
inflacja, niekorzystne decyzje wobec rolników (np. podwyżki cen maszyn rolniczych).
Krążyły również plotki o podwyżkach cen, co powodowało wykup różnych artykułów
(m. in. cukru, margaryny i alkoholu).
Nie sprzyjały stronie PZPR’owskiej niekorzystne procesy: „Zjawiska te objawiały się
protestami i naciskami płacowymi, które na przełomie m-cy lutego i marca objęły wszystkie zakłady,
a w szczególnie ostrej formie wystąpiły w 84 zakładach, w 4 odnotowaliśmy strajki ostrzegawcze
11

APL: KW PZPR Leszno 525 s. 17-18.
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a w dwóch okupacyjne. Odnotowaliśmy akcję protestacyjną o najwyższym natężeniu i na skalę
niespotykaną od 1981 r.
Akcja protestacyjna w m-cu kwietniu przeniesiona została na wieś leszczyńską, którą do protestu
jak w całym kraju pchnęły pogarszające się warunki produkcji. Powołano Wojewódzki Komitet
Protestacyjny Rolników, który zgłosił 7 postulatów. Rolnicy oflagowali zagrody, bojkotowali opłacanie
I i II raty podatków, składek ZUS i ubezpieczeń społecznych, wstrzymywali sprzedaż żywca.” 12
W „kampanii promocyjnej” odczuwano wiele negatywnych zjawisk, ale można je
sprowadzić do jednego mianownika – bierność, która ujawniła się w niskiej aktywności
kandydatów, organizacji partyjnych i społecznych oraz słabym wsparciu środków
masowego przekazu o zasięgu ponadwojewódzkim. Ta ostatnia opinia musi dziwić.
Z jednej strony bowiem wystawiono „nadmierną ilość kandydatów”, a z drugiej – zdziwienie,
że ci nie są promowani, co nie było możliwe. Na tę ogólną bierność nałożył się jeszcze
niedowład organizacyjny. Zabrakło jednego podmiotu prowadzącego kampanię
wyborczego i – co musi zastanawiać – „mało wydajna i niekonkurencyjna w stosunku do
zachodnich technik drukarskich poligrafia leszczyńskich zakładów” oraz „10-dniowe w stosunku do
opozycji opóźnienie w produkcji i dystrybucji i kolportażu materiałów propagandowych spowodowane
wyłanianiem kandydatów koalicyjnych.” 13
Bardzo wysoko oceniono kampanię wyborczą „Solidarności”: „Natomiast działania
agitacyjne ze strony »S« charakteryzowały się wysoką aktywnością i konsekwencją, efektem czego było
znaczne oddziaływanie na elektorat wyborczy.
Jako szczególnie skuteczne były samoprzylepne kolorowe ulotki produkcji własnej, włoskiej
i francuskiej naklejane na szyby, mury w klatkach schodowych itp.
Wielkie zainteresowanie społeczeństwa wywoływały spotkania przedwyborcze kandydatów »S«.
Na tych spotkaniach aktywni byli tylko sympatycy »S«, którzy z wielką aprobatą odnosili się do treści
wygłaszanych przez kandydatów »S« na posłów i senatorów. Członkowie partii chociaż licznie
uczestniczyli w tych spotkaniach to ich udział ograniczał się tylko do obecności. Nie potrafili natomiast
podjąć walki politycznej i wyjaśniać demagogicznych stwierdzeń strony opozycyjnej.” 14
Sporo miejsca poświęcono udziałowi duchowieństwa w kampanii wyborczej:
„Zakres i formy angażowania się kleru w kampanię wyborczą na rzecz „Solidarności” wynikały
z wytycznych lub ich braku z poszczególnych kurii. Największe wsparcie »Solidarność« uzyskała w
parafiach diecezji gorzowskiej (Wschowa, Szlichtyngowa, Siciny 15) i wrocławskiej (Góra). Około
20 duchownych w sposób widoczny propagowało działania »Solidarności«.
Działalność Kościoła przejawiała się:
- w udostępnianiu domów katechetycznych do odbywania spotkań inaugurujących działalność
struktur »Solidarności«”
- w udostępnianiu domów katechetycznych w celu organizowania zebrań przedwyborczych
z kandydatami strony opozycyjno-solidarnościowej
- w udzielaniu zezwoleń na zbieranie podpisów na listy kandydatów »Solidarności«
- w udzielaniu zezwoleń na prowadzenie zbiórki pieniędzy na fundusz wyborczy przed
kościołami w czasie trwania nabożeństw
Ibidem, s. 32.
Ibidem, s. 17.
14 Ibidem, s. 20.
15 Parafia Siciny należy do diecezji wrocławskiej.
12
13
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- w informowaniu wiernych o planowanych spotkaniach przedwyborczych i zebraniach struktur
»Solidarności«
- w zachęcaniu z ambony do wykupywania »cegiełek« i aktywnego uczestniczenia w zebraniach
przedwyborczych
- w zachęcaniu do głosowania na kandydatów strony »S«
- w rozdawaniu ulotek wyborczych z kandydatami »S«.
Ponadto księża prowadzili agitację w trakcie nauki lekcji religii ze starszą młodzieżą, aby
głosować na kandydatów strony opozycyjno-solidarnościowej, kolportażu plakatów i ulotek wyborczych
sygnowanych przez »Solidarność« wykorzystując w tym celu młodzież skupioną w duszpasterstwie
harcerzy.” 16
Po zwycięstwie wyborczym Komitet Obywatelski „Solidarność” w Lesznie
wystosował do wszystkich administratorów parafii list z podziękowaniem, podpisany
przez Eugeniusza Matyjasa jako szefa „Solidarności” i Zdzisława Drosta jako prezesa
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
PZPR nie miała wpływu na duchownych, ale mogła wywrzeć wpływ na placówki
oświatowe i kulturalne, i tę możliwość wykorzystała: „Dodatkowo tworzeniu sprzyjającej
atmosfery społecznej miały służyć działania prowadzone w placówkach kultury i oświaty między
innymi apele w szkołach w ostatnich tygodniach przed wyborami, podejmowanie problematyki wyborczej
na jednostkach lekcyjnych oraz wystosowanie odezwy do członków partii.” 17
Tu mogę odwołać się do przykładu z Góry. Wówczas w Zespole Szkół
Ogólnokształcących rozdawano ulotki Jana Szczerbala.
Negatywnie oceniono udział członków PZPR w kampanii wyborczej: „Analizując
natomiast postawy członków partii w kampanii wyborczej można przyjąć, że około 30% ogółu
członków PZPR czynnie zaangażowało się w całą kampanię, około 30% przejawiało doraźną
aktywność przez między innymi udział w spotkaniach przedwyborczych, a około 40% było biernych,
słabo zainteresowanych przebiegiem kampanii wyborczej, a swój udział w niej ograniczyło do udziału
w zebraniach POP. Nie udało się zmobilizować tej grupy np. do plakatowania, rozdawania ulotek
wyborczych, prowadzenia agitacji za naszymi kandydatami na spotkaniach wyborczych i agitacji
na rzecz koalicji przed lokalami wyborczymi, czego tak dobrze dokonała »S«”.
W tekście tego opracowania pojawiają się liczby obrazujące wyniki I tury
głosowania, które są sprzeczne z wynikami zamieszczonymi w osobnych tabelach.
Publikujemy je, ograniczając się do gmin obecnego powiatu górowskiego. Wg autorów
partyjnych np. w wyborach senatorskich koalicja zdobyła 118 092 głosy (42,59%),
a opozycja – 121 046 (43,66%).
Oceniono, iż „Niekorzystny dla koalicji wynik I tury głosowania zaskoczył całe społeczeństwo
rozmiarem przytłaczającej przewagi kandydatów »S« nad pozostałymi, a zdecydowaną większość bazy
partyjnej, aktywu oraz etatowy aparat partyjny wprost zaszokował. W następstwie zapanował nastrój
przygnębienia i uzasadnionego niepokoju o dalsze losy partii, o rozwój wydarzeń w dającej się
przewidzieć przyszłości.
Przed II turą wyborów w POP i wśród aktywu panowały nastroje frustracji i rozżalenia.
Uwidaczniały się one zwłaszcza na odbywanych zebraniach partyjnych. Członkowie partii podkreślali
lekceważenie przez kierownictwo partii wcześniejszych oddolnych sygnałów o odbiorze społecznym wielu
16
17

APL: KW PZPR Leszno 525 s. 22.
Ibidem, s. 19.
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decyzji politycznych, społeczno-gospodarczych a zwłaszcza kadrowych. To lekceważenie wytrąciło im
argumenty w walce przedwyborczej z kandydatami »S« oraz w oddziaływaniu agitacyjnym na
społeczeństwo. Członkowie PZPR niechętnie przyjmowali list Biura Politycznego uważając, że taki list
kojarzy im się z czasami Gierka i nic w efekcie nie da.” 18
O kampanii wyborczej przed II turą autorzy opracowania napisali tylko, że
kandydaci indywidualnie decydowali o swojej kampanii.. O wiele więcej uwagi poświęcili
„Solidarności”: „W odczuciu społecznym bardziej aktywny przed II turą wyborów był Komitet
Obywatelski »S«. W działaniu na rzecz pozyskiwania elektoratu dla kandydatów »S« bardzo
aktywnie włączyli się działacze »S« z sąsiednich województw. W spotkaniach z kandydatami »S«
uczestniczyli między innymi: Agnieszka Fatyga, Marian Opania, a zapowiadano również udział
Janusza Rewińskiego, Anny Nehrebeckiej, Zenona Laskowika i Jacka Fedorowicza.” 19
Dokument ten kończy się długim wyliczeniem przyczyn klęski wyborczej.
„Źródła niepowodzeń w kampanii wyborczej to:
- brak rzetelnej, autentycznej wiedzy nt. stanu nastrojów, a co najmniej zlekceważenie ich
i pominięcie tych zagrożeń w „Systemie bezpieczeństwa” (w przepisach ordynacji wyborczej),
- nieuwzględnienie dominującego wpływu sytuacji materialnej i rynkowej na postawy znacznej
części elektoratu w systemie bezpieczeństwa – j.w.
- przesadna wiara w siłę partii (po części też w koalicję), jej dyscyplinę i złudną, jak się okazało,
nadzieję na powszechne podporządkowanie partii zasadom przeprowadzenia wyborów wg wątpliwej
koncepcji wysuniętej i realizowanej przez centrum.
Niepokoić musi brak dyscypliny wśród członków partii czego potwierdzeniem było w I turze
wyborów głosowanie części członków na innych kandydatów PZPR i bp na posłów i senatorów niż
sugerowanych przez KW PZPR na podstawie sondaży społecznych przeprowadzonych przez nasz
Komitet. Np. Feliks M. Zielnik otrzymał tylko 11.123 tys. [!] głosów, Andrzej Kusztelak – 8.941
głosów, Jan Szczerbal – 7.252 a członków partii w województwie jest ok. 25 tysięcy.
Natomiast w II turze wyborów z analizy wyników wyborów na senatorów można przyjąć, że
członkowie partii wyciągnęli częściowo wnioski z niepowodzeń I tury i bardziej zdecydowanie się
opowiedzieli za kandydatami PZPR […].
- zignorowanie wniosków wynikających z referendum, przyjęcie identycznej zasady większości
bezwzględnej w odniesieniu do listy krajowej, bez możliwości wyborów uzupełniających,
- nierozpoznanie sił koalicji i ich intencji oraz przyjęcie błędnego założenia prowadzenia
wspólnych działań propagandowych i organizacyjnych, które poza szczeblem kierowniczym, centralnym
de facto nigdy nie zeszły na szczebel wojewódzki, podstawowy i do kół, w sposób jednolity w obecnej
kampanii kanałem ZSL i SD.
W samej partii – kryzys trwa od 1980 r. i od tego czasu nie został w żaden widoczny sposób
zneutralizowany (nie licząc krótkotrwałych okresów – np. IX Zjazdu). […] można przyjąć, że
w pełni ideowych jest około 10% członków, kibiców (przytakiwaczy i recenzentów) ok. 20-25%,
sympatyków – pod różnym pretekstem i szyldem około 50%, mniej lub bardziej jawnych przeciwników
systemu ok. 5-10%. W pełni dyspozycyjnych można oszacować na ok. 5-7% […]” 20
Mirosław Żłobiński
Ibidem, s. 26.
Ibidem, s. 28.
20 ibidem s. 34-36
18
19
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Załączniki przedstawiają wyniki wyborów na terenie gmin wchodzących obecnie
w skład powiatu górowskiego. Porównałem przede wszystkim liczbę głosów oddanych
na poszczególnych kandydatów z tymi opublikowanymi w 2004 r. (nr 7 s. XXXIIIXXXVII) i tam, gdzie były różnice, ponownie przeliczyłem protokoły obwodowych
komisji wyborczych (zaznaczone komórki). Procenty pozostawiłem takie jak w oryginale.
W artykule sprzed pięciu lat zabrakło wyników II tury wyborów do sejmu w gminie
Wąsosz, teraz je zaczerpnęliśmy z tego opracowania. Postarałem się, aby wyniki zostały
zaprezentowane w formie bardziej czytelnej niż w 2004 r.

Gmina
Góra
Wąsosz
Jemielno
Niechlów

Frekwencja wyborcza w %
4 czerwca 1989
18 czerwca 1989
63,3
47,7
58,8
44,0
64,1
44,2
54,6
37,7
Źródło: APL: KW PZPR Leszno 525 s. 48

XLV

Kwartalnik Górowski 26/2009

Wybory do senatu – I tura
Góra
Liczba
uprawnionych
do głosowania
Liczba
oddanych kart
do głosowania
%
Liczba głosów
nieważnych
Liczba głosów
ważnych
Zenon
Chudziński
Włodzimierz
Foltynowicz
Stefan Grys
Stanisław
Hoffmann
Michał Jurga
Andrzej
Klabiński
Wawrzyniec
Kopczyński
Michał
Krempa
Michał
Nawrocki
Jan Olejniczak
Kazimierz
Szablewski
Feliks Zielnik
Jerzy Zielonka
Antoni
Żurawski

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Ogółem w
Miejsce w
województwie województwie

Wąsosz Jemielno Niechlów

13590

5239

2150

3545

24524

260173

8600

3073

1379

1933

14985

183731

63,3
1759
20,5
6841
79,5
758
11,1
165
2,4
258
3,8
4549
66,5
472
6,9
568
8,3
118
1,7
189
2,8
137
2,0
289
4,2
104
1,5
358
5,2
489
7,1
3320
48,5

58,7
674
21,9
2399
78,1
286
11,9
44
1,8
138
5,8
1623
67,7
145
6,0
118
4,9
60
2,5
75
3,1
62
2,6
170
7,1
30
1,3
135
5,6
108
4,5
1161
48,4

64,1
333
24,1
1046
75,9
143
13,7
28
2,7
34
3,3
656
62,7
47
4,5
94
9,0
10
1,0
30
2,9
13
1,2
75
7,2
19
1,8
35
3,3
43
4,1
579
55,4

54,5
448
23,2
1485
76,8
204
13,7
29
2,0
65
4,4
958
64,5
92
6,2
121
8,1
16
1,1
35
2,4
69
4,6
72
4,8
28
1,9
109
7,3
53
3,6
717
48,3

61,1
3214
21,4
11771
78,6
1391
11,8
266
2,3
495
4,2
7786
66,1
756
6,4
901
7,7
204
1,7
329
2,8
281
2,4
606
5,1
181
1,5
637
5,4
693
5,9
5777
49,1

70,6
45101
24,5
138630
75,5
15079
10,9
6823
4,9
13441
9,7
63792
46,0
10777
7,8
11205
8,1
3476
2,5
6164
4,4
4745
3,4
10017
9
8687
6,3
11123
8,0
16555
11,9
57254
41,3

Źródło: APL: KW PZPR Leszno 525 s. 50
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8
6
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7
10
7
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Wybory do sejmu (mandat nr 212) – I tura
Gmina

Góra
Wąsosz
Jemielno
Niechlów
Razem
Ogółem
w woj.

Liczba
uprawnio- Liczba oddanych
nych do
kart
głosowania
%
13590
8503
62,6
5239
3062
58,4
2150
1377
64,0
3545
1924
54,3
24524
14866
60,6
260173

182647

70,2

Liczba głosów
nieważnych
1356
489
248
319
2412

%
15,9
16,0
18,0
16,6
16,2

32765

17,9

Liczba głosów
ważnych
7147
2573
1129
1605
12454

%
84,1
84,0
82,0
83,4
83,8

149852

82,1

J. Bąk

1834
644
397
534
3409

%
25,7
25,0
35,2
33,3
27,4

50051

33,4

M. Nowak

1484
498
141
253
2376

%
20,8
19,4
12,5
15,8
19,1

28296

18,9

923
360
130
199
1612

%
12,9
14,0
11,5
12,4
12,9

Liczba
całkowicie
przekreślonych
kart
%
2906
40,6
1071
41,6
461
40,2
619
38,5
5057
40,6

24971

16,7

46564

K. Paszek

31,0

Źródło: APL: KW PZPR Leszno 525 s. 51

Wybory do sejmu (mandat nr 213) – I tura
Gmina
Góra
Wąsosz
Jemielno
Niechlów
Razem
Ogółem
w woj.

Liczba
Liczba oddanych
uprawniokart
nych do
głosowania
%
13590
8586
63,2
5239
3069
58,6
2150
1375
64,0
3545
1928
54,4
24524
14958
61,0
260173

182841

70,3

1369
445
274
328
2416

%
15,9
14,5
19,9
17,0
16,2

7217
2624
1101
1600
12542

%
84,1
85,5
80,1
83,0
83,8

2185
537
267
503
3492

%
30,3
20,5
24,3
31,4
27,9

1615
788
329
393
3125

%
22,4
30,0
29,9
24,6
24,9

617
410
92
174
1293

%
8,5
15,6
8,3
10,9
10,3

Liczba
całkowicie
przekreślonych
kart
%
2800
38,8
889
33,9
413
37,5
530
33,1
4632
36,9

3576

18,8

148503

81,2

41094

27,7

42794

28,8

18387

12,4

46228

Liczba głosów
nieważnych

Liczba głosów
ważnych

K.
Jachimowska

J. Maćkowiak

K. Zdonek

31,1

Źródło: APL: KW PZPR Leszno 525 s. 52
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Wybory do sejmu (mandat nr 214) – I tura
Gmina
Góra
Wąsosz
Jemielno
Niechlów
Razem
Ogółem
w woj.

Liczba
Liczba oddanych
uprawniokart
nych do
%
głosowania
13590
8585
63,2
5239
3067
58,5
2150
1377
64,0
3545
1930
54,4
24524
14959
61,0
260173

183306

70,5

Liczba głosów
nieważnych

Liczba głosów
ważnych

%

T. Cegielski

%

A. Dankowska T. Grząślewicz

%

%

%

%

2176
777
363
562
3878

25,3
25,3
26,4
29,1
25,9

6409
2290
1014
1368
11081

74,7
74,7
73,6
70,9
74,1

818
263
107
218
1406

12,8
11,5
10,6
15,9
12,7

4417
1535
662
829
7443

68,9
67,0
65,3
60,6
67,2

139
44
20
16
219

2,2
1,9
2,0
1,2
2,0

71
23
14
21
129

1,1
1,0
1,4
1,5
1,2

50386

27,5

132920

76,8

23038

17,3

72218

54,3

8943

6,7

2921

2,2

Źródło: APL: KW PZPR Leszno 525 s. 53

Wybory do sejmu (mandat nr 214) – I tura
Gmina
Góra
Wąsosz
Jemielno
Niechlów
Razem
Ogółem w
woj.

M. Juskowiak
%
134
2,1
130
5,7
45
4,4
32
2,3
341
3,1

90
56
18
120
284

%
1,4
2,4
1,8
8,8
2,6

M. Misiewicz
%
177
2,8
83
3,6
57
5,6
42
3,1
359
3,2

5540

7166

5,4

3998

4,2

J. Krajka

Źródło: APL: KW PZPR Leszno 525 s. 53
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Wybory do sejmu (mandat nr 215) – I tura
Gmina
Góra
Wąsosz
Jemielno
Niechlów
Razem
Ogółem
w woj.

Liczba
Liczba oddanych
uprawniokart
nych do
%
głosowania
13590
8587
63,2
5239
3062
58,5
2150
1377
64,1
3545
1931
54,5
24524
14957
61,0
260173

183094

70,4

Liczba głosów
nieważnych

Liczba głosów
ważnych

%

H. Hrapek

%

M. Jurek

%

A. Kusztelak

%

W.
Omieczyński

%

2355
777
381
558
4071

27,4
25,4
27,7
28,9
27,2

6232
2285
996
1373
10886

72,6
74,6
72,3
71,1
72,8

427
110
59
76
672

6,9
4,8
5,9
5,5
6,2

4273
1506
630
876
7285

68,6
68,6
65,9
63,3
63,8

232
190
25
92
539

6,3
3,7
8,3
2,5
6,7

58
23
14
13
108

0,9
1,0
1,4
1,0
1,0

51762

28,3

131332

71,7

13303

10,1

69428

52,9

8941

6,8

3639

2,8

Źródło: APL: KW PZPR Leszno 525 s. 54

Wybory do sejmu (mandat nr 215) – I tura
Gmina
Góra
Wąsosz
Jemielno
Niechlów
Razem
Ogółem w
woj.

J. Pytel
101
86
31
39
257

%
1,6
3,8
3,1
2,8
2,4

J. Szczerbal
%
115
1,9
42
1,8
41
4,1
33
2,4
231
2,1

4215

3,2

7252

5,5

B. Wróblewski
%
130
2,1
60
2,6
25
2,5
52
3,8
267
2,5

R. Zapał
%
500
8,0
83
3,6
59
5,9
93
6,8
735
6,8

6153

8387

4,7

6,4

Źródło: APL: KW PZPR Leszno 525 s. 54
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Wybory do sejmu (mandat nr 212) – II tura
Gmina
Góra
Wąsosz
Jemielno
Niechlów
Razem
Ogółem w
woj.

Liczba Liczba oddanych
uprawniokart
nych do
głosowani
%
a
13597
6481
47,7
5239
2287
43,7
2150
948
44,1
3549
1338
37,7
24535
11054
45,1
260226

130430

50,1

Liczba głosów
nieważnych

Liczba głosów
ważnych

%

J. Bąk

%

Liczba całkowicie
przekreślonych kart

M. Nowak

%

%%

31,0
35,1
40,8
42,9
34,1

14,0
14,4
17,3
14,8
14,5

331
137
39
114
621

5,1
6,0
4,1
8,5
5,6

6150
2150
909
1224
10433

94,9
94,0
95,9
91,5
94,4

1909
755
371
525
3560

7207

5,5

123223

94,5

53862 43,7 20,7

%

%

%%

2390
695
333
352
3770

38,9
32,3
36,6
28,8
36,2

17,6
13,3
15,5
9,9
15,4

37759 30,6 14,5 31602

25,7

12,1

1851
700
205
347
3103

%%

30,1 13,6
32,6 13,4
22,6 9,5
28,3 9,8
29,7 12,6

Źródło: APL: KW PZPR Leszno 525 s. 55

%% - stosunek liczby głosów ważnych oddanych na kandydata do liczby uprawnionych do głosowania

Wybory do sejmu (mandat nr 213) – II tura
Gmina
Góra
Wąsosz
Jemielno
Niechlów
Razem
Ogółem w
woj.

Liczba Liczba oddanych
uprawniokart
nych do
głosowani
%
a
13597
6481
47,7
5239
2287
43,7
2150
948
44,1
3549
1338
37,7
24535
11054
45,1
260226

130430

50,1

Liczba głosów
nieważnych

Liczba głosów
ważnych

%

K. Jachimowska

%

%

L

%%

376
88
29
113
606

5,8
3,8
3,1
8,4
5,5

6105
2199
919
1225
10448

94,2
96,2
96,9
91,6
94,5

2217
412
212
522
3363

6815

5,2

123615

94,8

42531 34,4 16,3
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J. Maćkowiak

36,3 16,3
18,7 7,9
23,1 9,9
42,6 14,7
32,2 13,7

%

%%

30,1
56,6
45,2
32,3
37,3

13,5
23,8
19,3
11,2
15,9

50834 41,1 19,5

1839
1245
415
396
3895

Liczba całkowicie
przekreślonych kart
%

%%

2049
542
292
307
3190

33,6
24,7
31,7
25,1
30,5

15,1
10,3
13,6
8,7
13,0

30250

24,5 11,6

Kwartalnik Górowski 26/2009

Wybory do senatu – II tura
Gmina
Góra
Wąsosz
Jemielno
Niechlów
Razem
Ogółem w
woj.

Liczba
uprawnionych do
głosowania
13597
5239
2150
3549
24535

Liczba
oddanych kart

Liczba głosów
nieważnych

6486
2294
948
1338
11066

47,7
43,8
44,1
37,7
45,1

126
48
34
31
239

1,9
2,1
3,6
2,3
2,2

6360
2246
914
1307
10827

98,1
97,9
96,4
97,7
97,8

1398
497
262
360
2517

260226

130611

50,2

3170

2,4

127441

97,6

38774 30,4 14,9

%

Liczba głosów
ważnych

%

Z. Chudziński

%

%

%%

22,0
22,1
28,7
27,5
23,2

10,3
9,5
12,2
10,1
10,3

St. Hoffmann

%

%%

1287
459
196
298
2240

20,2
20,4
21,4
22,8
20,7

9,5
8,8
9,1
8,4
9,1

81241 63,7 31,2 37355

29,3

14,4

4628
1656
593
909
7786

%

%%

72,8
73,7
64,9
69,5
71,9

34,0
31,6
27,6
25,6
31,7

J. Zielonka
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Wybory do senatu – II tura
4562
1571
651
831
7615

A. Żurawski
%
71,7
69,9
71,2
63,6
70,3

%%
33,6
30,0
30,3
23,4
31,0

78777

61,8

30,3

Gmina
Góra
Wąsosz
Jemielno
Niechlów
Razem
Ogółem w
woj.
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