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KASZTELANIA SĄDOWELSKA I JEJ GERMANIZACJA 
STUDIUM LOKALNO-HISTORYCZNE  
W POWIECIE GÓRA 
Cz. III 
 
Prezentujemy część trzecią pracy H. Schucha z 1879 r., przetłumaczonej 

przez górowskiego nauczyciela germanistę Antoniego Czerwińskiego. Tłuma-
czenie opatrzono dodatkowo przypisami, wyjaśniającymi czytelnikowi błędy lub 
nieścisłości, jakie popełnił H. Schuch pisząc o kasztelani sądowelskiej i okolicy. 

 
Założenie Wąsosza 
Na wąskim cyplu ziemi, jaki tworzy Orla z Baryczą tuż przed ujściem do niej,  

w miejscu zabezpieczonym przez wody i błota, od dawnych czasów stał gród „Wąziosz” 
(wymawiaj Wonszosz), którego nazwa znaczy „węży gród”.1 W roku 1313 jawi się  
w dokumencie „castrum” Wanszosz i jego obwód – districtum Wanschoschiensis; 
jeszcze w roku 1531 występuje w dokumentach Herrnstadt pod określeniem „alias 
Wąsosze”. Gród nie był grodem kasztelańskim, lecz służył jako centrum licznych, w jego 
sąsiedztwie położonych książęcych włości, które później utworzyły urząd dominiów  
w Wąsoszu i Nadleśnictwo Pobiel. 

W dokumencie założenia miasta, który został wystawiony w Ścinawie 22 listopada 
1290 r., przekazuje Henryk, książę Śląska i pan Głogowa swemu wójtowi, Otto ze 
Szprotawy, zwanym Halbesalcz, nad rzeką  Baryczą, w górnej części kasztelanii Sądowel 
miasto, które zwykło się zwać Wąsosz, aby je na wzór Żagania i Szprotawy według 
niemieckiego prawa urządzić. Przydziela mu 80 frankońskich łanów2, z których 2 mają 
być zdane wolno kościołowi; 6 dalszych łanów zatrzymuje sobie książę jako Alodium 
(przedmieście), które nie są podległe wójtowi. Miasto otrzymuje 6 łanów pastwisk  
w lesie w promieniu 1 mili. Wójt otrzymuje siódmą część owych 80 łanów, z sądów 
trzeci fenig, winien tyle ław mięsnych, chlebnych i szewskich posiadać, ile ich według 
potrzeby założyć można, ponadto ogrody i jedną łaźnię. Oprócz jednego młyna jaki 
sobie książę zatrzymał, może wójt w promieniu pół mili tyle młynów nad Baryczą 
zbudować, ile zechce. Mieszczanie otrzymują prawo łowienia w Baryczy w promieniu 
pół mili, a w odległości mniejszej od jednej mili od miasta nie śmie stanąć żadna 
gospoda.3 Już poprzednio uprawiane pola otrzymują zwolnienie od danin na 4 lata,  
a pola nie uprawiane dotąd  oraz las zwolnienie od podatków na lat 10, samo miasto 
zwolnienie na lat 12. Potem jednak winien każdy łan dawać księciu rocznie 4 półkorce 
pszenicy, 4 owsa i 4 jęczmienia, jako czynsz jeden „ferto” i jako dziesięcinę również 
jeden „ferto” srebra używanej wagi. Gdyby jednak biskup zadowolił się mniejszym 

                                      
1 Wg polskiego językoznawcy Stanisława Rosponda, nazwa Wąsosz pochodzi od wyrazu „wąsosze” – czyli miejsca, gdzie 
coś się schodzi, zbiega, łączy. W naszym przypadku zbiegają się tutaj dwie rzeki Orla i Barycz. 
2 Łan frankoński – tzw. łan większy o powierzchni  43 morgi, co równa się  22,6 do 25,3 ha. (łany mniejsze – 30 morgów). 
3 Jest to tak zwane prawo mili zapowiedniej, które oznaczało, iż w promieniu 1 mili od murów miejskich nie można 
zakładać jatek, karczm, a handel miał się odbywać wyłącznie w mieście na rynku. Poza miastem, w obrębie jednej mili 
sprzedaż była zakazana. 
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datkiem niż „ferto” to różnica ma przypaść księciu. Świadkowie: Teodorach von Baruth, 
Bogusz von Wiesenburch, Sulko Lassocisz, Sybau von Dher, Trutwin – sędzia ziemski  
w Ścinawie, Conrad – wójt w Lankenburk i Henryk notariusz dworski. 

Od tego czasu dotychczasowy kasztelan w Sądowlu miał siedzibę na zamku  
w Wąsoszu i od nazwy tego miasta nazywano go kasztelanem wąsoskim. Zamek stał  
w tym samym miejscu, gdzie dziś jeszcze stoi mały zameczek. Polska kasztelania wygasła 
więc, a jej spadkobiercami są niemieckie miasta Góra i Wąsosz. 

W dniu 4 grudnia 1292 r. potwierdza Theodorach, kasztelan wąsoski, zakładowi  
w Lubiążu nabycie od wójta Otto i mieszczan Mikołaja i Rudigera 6 jatek w Wąsoszu.4 
Ten to kasztelan jest chyba tym samym Theodorichem von Baruth, który podpisał na 
pierwszym miejscu dokument założenia miasta. Należał on do jednej z przednich rodzin 
przybyłych z Niemiec, która nazwisko swe wywodzi od starego grodu położonego  
w odległości 1 mili na północny wschód od Budziszyna. Już w roku 1247 jest jeden 
Henryk von Baruth świadkiem księcia Bolesława II i Henryka III5, w 1277 r. kasztelanem 
wrocławskim jest Sifrid von Baruth i jeszcze w 1386 r. Heydan von Baruth jest 
kanonikiem wrocławskim.6 Według leksykonu szlacheckiego Lederbur’a ród ten wygasł 
pod koniec XVII w.7 Wójt Otto Halbesalcz nie był szlachcicem, co zresztą było przyjęte 
przez lokatorów miasta8, gdyż w dokumencie, w którym bracia Henryk III i książę 
Konrad III głogowsko-żagański9 sprzedaż dziedzicznego wójtostwa w Szprotawie 
potwierdzają w 1289 r., nie stoi on między rycerzami (na czele których jest wymieniony 
Theodorach von Baruth), lecz między mieszczanami Szprotawy, która tym samym 
ujawnia się jako jego dawniejsza ojczyzna. 

Z późniejszych kasztelanów jest znany tylko jeszcze jeden – Nemera (albo 
Nemersa) castellanus de Wansose, który w roku 1300 jest świadkiem księcia Henryka III 
głogowskiego, gdy ten w Trzebnicy potwierdza przywileje biskupstwa wrocławskiego.10 
Nemera był polskiego pochodzenia i należał do możnej rodziny tego samego nazwiska 
herbu Nałęcz, który w roku 1393 zamienił królowi Władysławowi II gród Inowlodz nad 
Pilicą na Zbąszyń i Kieblow i od tego czasu od nowej siedziby nazywał się Zbonski, 
zachowując nadal swą świetność.11 

Ze wzmożonym przechodzeniem niemieckich stosunków prawnych na wsi, 
musiało stopniowo maleć znaczenie wąsoskiego kasztelana, które i bez tego i tak już nie 
dorównywało znaczeniu starej sądowelskiej kasztelanii. Kasztelanowi wąsoskiemu 
podlegała już tylko malejąca wciąż liczba wsi pozostających pod polskim prawem, do 
chwili, gdy i te przeszły pod jurysdykcję dominiów. W końcu kasztelan miał już tylko 
książęce domeny pod swoim nadzorem i w wypełnianiu tego, i innych dawnych 

                                      
4 Heyne I, 902. 
5 Regestem nr 667. 
6 Tzschoppe i Stenzel p.603. 
7 Wg T. Jurka ród Baruth wywodzi się z wielkich posiadaczy ziemskich z zamkiem Baruth na Górnych Łużycach, osiadłych 
pierwotnie w Miśni – miasto Baruth na północ od Wittenbergi. Łużyccy Baruthowie używali herbu tur. (Obce rycerstwo na 
Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996, s. 196-197). 
8 Stenzel, Schlesichte Geschichte, 222. 
9 Autorowi chodziło zapewne o Henryka III głogowskiego i Konrada II garbatego, gdyż to oni w r. 1289 władali tymi 
ziemiami. 
10 Stenzel, Bisthumsurkunden. 
11 Wuttke, Staedtebuch des Landem Posen, p. 268. 
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obowiązków funkcjonował jeszcze pod nazwą burgrabia Wąsosza aż do XVIII wieku. 
Urząd ten był sprawowany z reguły przez któregoś z właścicieli sąsiednich dóbr (np. 
przez Pannewitza z Wikliny).12 

Jakkolwiek gród sądowelski od roku 1290 nie był już zamieszkany przez kasztelana, 
to jednak jako umocniony punkt istniał dalej. Wydaje się nawet, że w następnych 
okresach uważany był za pewniejszy niż Wąsosz, gdyż kiedy Henryk V wrocławski 
został przez  zdrajcę Lutko13 napadnięty i oddany w ręce Henryka III głogowskiego, to 
ten odebrał go w grodzie sądowelskim, skąd przewiózł go do strasznego wiezienia  
w Głogowie. Henryka V zwolniono dopiero po dużym okupie w postaci oddania 
znacznych połaci kraju w dniu 6 maja 1294 r.14 Od tego czasu Sądowel schodzi coraz 
bardziej na plan drugi. Kiedy synowie Henryka III dzielili między siebie księstwo 
głogowskie (1312 r.) nazwa Sądowel już nie wystąpiła.15 Ostatni raz gród pojawia się  
w wojnie, którą prowadzili Bolesław III brzeski (1311-1352) w roku 1319 z Konradem 
oleśnickim o te tereny. Bolesław chciał odzyskać ziemie, które jego ojciec (Henryk V)  
w roku 1294 musiał oddać. Udało mu się dużą część z nich przejąć: zdobył gród 
Wąsosz, Pobiel i Sądowel oraz inne. W układzie pokojowym z 10 sierpnia 1323 r. 
odstąpił on wymienione grody ponownie Oleśnicy.16 O grodzie w Pobielu nie ma żadnej 
wzmianki, jednakże jego ślady można spostrzec przy północnym wylocie wsi w postaci 
wałów i rowów. W Urbarzu wsi z roku 1557 mówi się „od dawna chłopi musieli  
w czasie zimowym rów zamkowy czyścić z lodu, od tego ich zwalniano, gdy z każdego 
łanu 3 fury drewna do kuchni przed zamek zwozili”.  

Sądowel pojawia się ostatecznie jeszcze raz w dokumencie z dnia 6 maja 1329 r.,  
w którym Konrad I oleśnicki  bierze w lenno od króla Jana czeskiego swoje księstwo. 

Jako ostatni akord minionego znaczenia występuje w nim, w dziwny sposób,  
w szeregu miast, obok Wąsosza stary gród Sądowel. Sądowel i w dawnych czasach nie 
był niczym więcej jak tylko osadą pod ochroną grodu, co w Polsce niegdyś nazywano 
miastem. O ile leżało ono przy wielkich szlakach komunikacyjnych, przy dogodnym 
przejściu przez rzekę jak np. Głogów, Wrocław czy Opole, to powstawały liczne osiedla, 
przebywali tam kupcy, rzemieślnicy, odbywały się jarmarki i rozrastającą się osadę 
najczęściej też umacniano. Jeżeli jednak gród leżał w miejscu trudno dostępnym jak 
Sądowel i niektóre inne, to nie następował wzrost ludności, albo następował  
w minimalnym tylko stopniu i wówczas taką osadę dystansowały inne, mające 
pomyślniejsze warunki rozwoju. W wojnie z 1319 r. gród uległ zapewne poważnemu 
zniszczeniu i z tego powodu dalej nie był użytkowany, co doprowadziło do stopniowego 

                                      
12 von Pannewitz – ród przybyły z Łużyc , spod Budziszyna. Na Śląsku od 1284 r. początkowo u boku księcia Przemka 
żagańskiego, potem związany z księciem Konradem Garbatym, a następnie z księstwem głogowskim. 
13 Lutek, syn Pakosława herbu Habdank. Pakosław był  ulubionym rycerzem Henryka, marszałkiem jego dworu,  ale został 
ścięty na rozkaz księcia za  zabójstwo sąsiada. Pozostawił po sobie 5 synów, w tym wspomnianego Lutka, który był 
świadkiem śmierci ojca. Pomimo ostrzeżeń, książę darzył Lutka zaufaniem, co wykorzystał Henryk głogowski. Za jego 
namową w dniu 11 listopada 1293 r. w łaźni na obrzeżach Wrocławia zamachowcy napadli na księcia i srodze 
poturbowanego wywieźli do Sądowla. Henryk głogowski następnie przewiózł księcia do Głogowa, gdzie umieścił go  
w klatce i trzymał tak przez 6 miesięcy, aż Henryk V zapłacił 30 tys. grzywien i oddał mu 8 grodów i miast  
z przyległościami. (Z. Boras, Książęta piastowscy Śląska, Katowice 1974, s. 162-166). 
14 Worbs II, 17 i d.1. 
15 Munsberg, Geschichte v. Glogau I, 61. 
16 Schonwalder: die Piasten zum Briege. 
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zniszczenia. Jedynie wysoki wał ostał się wiekom i dawnymi szczątkami daje znać, że  
w tym miejscu stał niegdyś stary gród. 

Przy podziale księstwa głogowskiego w roku 1312 między synów Henryka III, 
obwód górowski przypadł zachodniej części księstwa, najpierw więc należał do księstwa 
ścinawskiego, potem do głogowskiego i z nim razem pod koniec XV w. przeszedł  
w bezpośrednie władanie królów czeskich, którzy rządzili tu przez swych namiestników. 
Wąsosz natomiast był we wschodniej części księstwa, przypadł więc księstwu 
oleśnickiemu i należał do Oleśnicy do wymarcia tamtejszych Piastów w roku 1492.17 
Król Władysław dał w roku 1494 Wąsosz, Ryczeń, Wińsko, Żmigród i Milicz jako wolne 
rodowe włości baronowi Zygmuntowi von Kurzbach, którego synowie Hans i Henryk 
sprzedali w roku 1525 Wińsko, Wąsosz i Ryczeń księciu Fryderykowi II legnicko-
brzeskiemu. Właśnie w roku 1523 ten sam książę odkupił od barona Jana Turzo część 
księstwa głogowskiego, mianowicie Wołów, Ścinawę i Rudnę i z tych nabytków utworzył 
późniejsze księstwo wołowskie, które pozostawało w posiadaniu książąt legnicko-
brzeskich aż do ich wygaśnięcia w r. 1675.18 To rozbicie obu obwodów przyczyniło się 
do powstania wielkich różnic w przebiegu reformacji na tym obszarze. O ile w pierw-
szym, pomyślnym dla wojsk cesarskich okresie, zwłaszcza do roku 1626, w dziedzicz-
nych księstwach,  a więc i w Górze, ewangelickie wyznanie wiary przemocą wypędzone 
zostało, a po zawarciu pokoju zupełnie miało zniknąć, to w księstwie wołowskim 
utrzymała się tymczasem wolność wyznania. Również po włączeniu tych ziem do 
cesarstwa, od roku 1675 prześladowanie protestantów nie było tu tak duże, jak w księst-
wach dziedzicznych. Ewangelicy obwodu górowskiego, którym od roku 1653 zabrano 
wszystkie kościoły, otrzymali tym samym możliwość uczestniczenia w ewangelickich 
nabożeństwach z tamtej strony wołowskiej granicy. Dla nich zostały nawet postawione 
nowe kościoły tuż przy granicy: w Ryczeniu (1660) i w Luboszycy (1657). Podobnie 
polecił postawić graniczny kościół w Szemzdrowie właściciel Bojanowa, Stefan 
Bojanowski. Wielu ewangelików w okresie srogich prześladowań wywędrowało do 
sąsiedniej Polski, której obszary pograniczne ożywiły się z tej przyczyny, nawet stało się 
to powodem powstania miast: Rawicza (1632), Bojanowa (1638), Zaborowa (1645)  
i Szlichtyngowy (1645). Rozprzestrzenianie się obu wielkich wyznań w powiecie Góra 
można poznać po starej granicy między dawnymi obwodami Góry i Wąsosza. Krajowy 
ustrój prowincji zachował się do dziś: ustanowiony został on najpierw przez dokument 
księcia Henryka IV głogowskiego z dnia 12 marca 1310 r. W nim zostały przydzielone 
do sądu w Górze następujące miejscowości: Cuspenaw (niezrozumiałe, może Kajęcin?), 
w kierunku do Wąsosza: Graba Hinko, Graba Bernharda i Graba Nickelwitz (obecnie 
Grabowno, zapewne z Zawieścicami), trzy wsie Kłoda (Kłoda Wielka, Kłoda Mała  
z Kuklicami), Szedziec (który niegdyś składał się z dwóch majątków, jeden z nich należał 
do Góry, drugi zaś do Wąsosza), trzy wsie zwane „Dobrassyna” (może to trzy wsie 
Borszyn Mały, Borszyn Wielki i Borszyn Polski), Ligota, Czernina benexuo (benexuo – 

                                      
17 Chodzi o księcia Konrada X Białego, ostatniego przedstawiciela linii Piastów oleśnickich. Po jego śmierci księstwo 
przeszło w ręce króla Władysława Jagiellończyka. W 1521 r. ukształtowały się z księstwa dwa oddzielne wolne państwa 
stanowe. 
18 Zmarł ostatni książę piastowski na Śląsku – 15 letni Jerzy Wilhelm legnicko-brzesko-wołowski. Jego siostra Karolina, 
przedłużyła trwanie rodu do 24 XII 1707 r.. Pochowana została w Trzebnicy u boku św. Jadwigi. 
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wyraz nieznany), Jabłonna, Scessowitz (niezrozumiałe, biorąc pod uwagę kolejność 
może to być Kaczkowo lub Rojęczyn), trzy wsie in Lanka (Łękanów?), Ucz (trudno 
objaśnić), Reocena (Ryczeń), Gola Górowska, Osetno, Jastrzębia, Miechów, Wroniniec, 
Niechlów, Tarrachaw (trudno wyjaśnić), Cieniawa, Wronów, Radosław, Wioska, Tarpno, 
Schlesewo (może Sławęcice?), Chróścina, Zadroże, Glinka, Bartodzieje, Slanotitz (trudno 
wyjaśnić) oraz pozostałe wsie pomiędzy Baryczą a Odrą od wsi Czechnów aż do miejsca, 
gdzie łączą się rzeki Barycz i Odra i wieś Stefana, zwana zwykle Sicinami.19 

Pewna ilość tych nazw jest niezrozumiała albo wątpliwa, brak również wielu wsi, 
które już wówczas niewątpliwie istniały, mimo to jednak łatwo ustalić granice obwodu. 
Wyszukamy na mapie najdalej na wschód położone wsie, wówczas staniemy na granicy 
dawnej wielkiej parafii sądowelskiej, a ta nie tylko wyznaczała teren przydzielony Górze, 
lecz także wskazywała obszar, który w roku 1260 został wraz z grodem odstąpiony 
Wrocławowi. 

 
Międzyrzecze 
Nie wymieniono również wszystkich wsi położonych między Baryczą a Odrą, lecz 

nazwano je ogólnie jako „wsie w międzyrzeczu” Meseritz, od polskich słów „między”  
i „rzeka” oznacza obszar między dwoma rzekami, tu mianowicie między Odrą a Baryczą. 
Należał on do książęcego grodu w Ryczeniu nad Baryczą. W roku 1353 sprzedaje książę 
ścinawski Jan „dom Ryczeń, który miał od nas dziedzicznie Henryk von Bebirsteyn 
zwany Dumnym za 200 marek polskich groszy – i międzyrzecze, które położone jest 
między Odrą a Baryczą Henrykowi V głogowskiemu”.20 Od tego czasu międzyrzecze 
oderwane od Góry tworzy własny obwód, którego administracja była w Ryczeniu. Gród 
stał na wzgórku blisko południowego wylotu mostu, tuż nad rzeką. Pierwsza historyczna 
wzmianka o Ryczeniu znajduje się  w dokumencie księcia Konrada głogowskiego z dnia 
26 lutego 1262 r., w którym biskup Tomasz przy okazji zamiany majętności dodaje 
jeszcze kilka zagonów ziemi w Ryczeniu.21 Już w dawnych czasach stał w Ryczeniu 
kościół, o którym jednak nic pewnego nie wiemy. W wykazie z r. 1318 zebranych dla 
papieża dochodów z nieobsadzonych beneficjów w diecezji wrocławskiej, pod nr 25 
wymieniony jest Jan, proboszcz w Ryczeniu.22 Tę nazwę można odnieść do naszego 
Ryczenia, gdyż dawna wieś kościelna Ryczeń pod Brzegiem też jest w tym wykazie 
wymieniona. W wykazie z r. 1376 występuje również kościół w Ryczeniu w archi-
prezbiteriacie górowskim.23 Obecny kościół zbudowano dopiero w roku 1660.24 Nieuza-
sadniony jest jednak pogląd, jakoby w XI w. była tutaj siedziba biskupa śląskiego,  
a w niedaleko położonej wsi Smogorzów Wielki pod Wińskiem miał stać pierwszy 

                                      
19 Objaśnienia w nawiasach pochodzą od tłumacza tekstu. Dr Ziołecki w swojej „Historii miasta Góra 1300-1900” wymienia 
te wsie jako: Grabowno (3 części), 3 wsie Kłoda, Szedziec, 3 wsie Dobrassyno (Borszyn), Ligota, Czernina, Kajęcin, Jablona, 
Cieszkowice, Ryczeń, Gola, Osetno, Jastrzębie, Miechów, Wroniniec, Żuchlów, Naratów, Łękanów, Wronów, Radosław, 
Wioska, Tarpnów, Cieszyny, Chróścina, Zadroże, Glinka, Strumienna, Sławęcice i inne wsie położne w dorzeczu Baryczy  
i Odry od wsi Ciechanów do ujścia Baryczy do Odry, także wieś willa Stephani. 
20 Brak podania źródła w tłumaczeniu. 
21 Brak podania źródła w tłumaczeniu. 
22 Brak podania źródła w tłumaczeniu. 
23 Heyne II, 116. 
24 Autor pisał tekst w XIX wieku, gdy w Ryczeniu jeszcze funkcjonował kościół ewangelicki. 
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chrześcijański kościół na Śląsku. O ile jest w tym nieco prawdy, to odnosi się to do 
Ryczenia25 pod Brzegiem i do Smogorzewa pod Namysłowem. 

Podobnie jak Trzebisz26, Ryczeń miał chyba niegdyś prawa miejskie, lecz nie zdołał 
się rozwinąć w osadę miejską. W wykazie z roku 1547 wymienia się wśród ławników 
sądu dworskiego dla tego obwodu dwóch deputowanych „miast Góry i Ryczenia”.27  

Trzecie z miast dzisiejszego powiatu Góra, Czernina, była jak wynika z dokumentu 
Henryka IV z r. 1310, jeszcze wsią i nią pozostała jeszcze przez dłuższy czas. Dopiero  
w roku 1515 król Władysław czeski28 nadał jej właścicielowi, burgrabiemu Henrykowi 
von Dohna, przywilej nadający Czerninie prawa miejskie. Jednakże dopiero rodzina  
von Stosch, do których Czernina należała w latach 1538-1705 zorganizowali ją jako 
miasto. Czernina nie miała nigdy swego obwodu. 

 
cdn.  
 

H. Schuch 
Tłumaczenie Antoni Czerwiński 

Wstęp i przypisy z komentarzem Elżbieta Maćkowska 

 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 
 
 
 
 

                                      
25 Chodzi o Ryczyn, położony pomiędzy Brzegiem a Oławą, często mylony z Ryczeniem w powiecie Góra. 
26 Obecnie Trzebisz w gminie Bojanowo. 
27 Tłumacz nie podaje źródła. 
28 Chodzi o Władysława Jagiellończyka, króla Czech i Węgier, syna Kazimierza Jagiellończyka. 
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Losy wschodnie mieszkańców powiatu górowskiego 
 

NIE O TAKĄ POLSKĘ WALCZYŁEM! 
 
Konkurs „Losy wschodnie mieszkańców powiatu górowskiego” ma na celu 

zebranie relacji osób pochodzących z szeroko rozumianych kresów, które 
zamieszkały na terenie powiatu górowskiego. Upływ czasu powoduje, że jest ich 
coraz mniej, więc trzeba się spieszyć z zapisaniem niejednokrotnie dramatycz-
nych losów tych ludzi. Pomysłodawcą konkursu był Jerzy Jakuczun – prezes 
Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, a organizatorami – TPG i W, PCDN  
i PPP oraz TMZG. 

Komisja konkursowa w składzie: Jerzy Jakuczun – prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Grodna i Wilna, Lucyna Sozańska – sekretarz TPGiW, Maria Chomicz 
– doradca metodyczny z PCDN i PPP, Elżbieta Maćkowska – historyk, 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej oraz Mirosław Żłobiński – TMZG 
na posiedzeniu w dniu 8 września 2009 r. podjęła jednogłośnie decyzję, by 
oceniać wszystkie prace w jednej kategorii, i postanowiono przyznać pierwsze, 
drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienia. 

Wobec powyższego postanowiono przyznać pierwsze miejsce Jolancie 
Żłobińskiej (LO Góra) za pracę „Nie o taką Polskę walczyłem”; dwa 
równorzędne drugie miejsca – Natalii Michalec (LO Góra) za pracę „Wschodnie 
losy mieszkańców powiatu górowskiego" i Marcinowi Tulikowskiemu (LO 
Góra) za pracę „Życie społeczno-gospodarcze na kresach wschodnich Rzecz-
pospolitej"; trzy równorzędne trzecie miejsca – Jolancie Matuszów (Zespół Szkół 
Jemielno) za pracę „Szli na zachód osadnicy...”, Adrianowi Grochowiakowi (LO 
Góra) za pracę „Są wspomnienia dobre, wspomnienia przykre i tylko 
wspomnienia”, Martynie Urbanowicz (LO Góra) za pracę „Do kraju tego, gdzie 
kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie...” 

Wyróżnieniami uhonorowano Adriana Niewiarowskiego (Gimnazjum nr 2 
im. M. Kopernika w Górze), Kingę Winnicką (LO Góra), Jakuba Wrotkowskiego 
(Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Górze) i Ilonę Błachowicz  
(LO Góra). 

Wręczenie nagród odbyło się podczas III Jarmarku Górowskiego. Wszystkie 
prace trafią do przyszłego Muzeum Ziemi Górowskiej, a wybrane będą ogłaszane 
na łamach „Kwartalnika Górowskiego”. W tym numerze publikujemy pracę, 
która zajęła pierwsze miejsce. 

Organizatorzy już ogłosili drugą edycję konkursu „Losy wschodnie 
mieszkańców powiatu górowskiego”, a prace będzie można dostarczać do końca 
marca 2010 r. Regulamin można przeczytać w numerze 10 „Przeglądu 
Górowskiego”. Dodatkowych informacji mogą udzielić: Jerzy Jakuczun – prezes 
TPGiW (w każdy wtorek od godz. 17 w Domu Kultury) i Mirosław Żłobiński – 
sekretarz TMZG (Biblioteka Pedagogiczna). (M.Ż.) 

 
* * * * * 
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Była chłodna styczniowa noc roku pańskiego 1921. Za oknem hulał zimny 
północny wiatr, a w małej izdebce rodziło się dziecko… Matka – Aniela, z domu 
Żełobowska, kilka lat wcześniej poślubiła przystojnego chłopa Macieja Żełobowskiego 
(zbieżność nazwisk). Zamieszkali oni we wsi Żwirbliszki, która znajdowała się w gminie 
Widze, powiat Brasław. Dziecko przyszło na świat koło południa 14 stycznia. Był to 
chłopiec. Nadano mu imię Kazimierz. Chłopiec był czwartym dzieckiem Macieja, a 
drugim Anieli. 

 

 
 

Odpis aktu urodzenia Kazimierza Żełobowskiego, archiwum rodzinne 
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Ojciec Kazimierza miał dwójkę synów z poprzedniego małżeństwa. Jego pierwsza 
żona zmarła tragicznie, osierocając przy tym dwóch synów – Tadeusza i Stanisława. 
Pierwszy z nich zginął tragicznie. Służąc w wojsku został wezwany przez sąd  
w Turmontach na sprawę spadkową po swojej matce. Akurat w tym czasie Korpus 
Ochrony Pogranicza organizował akcję przeciwko przemytnikom. Był mglisty wieczór  
i przez przypadek został zastrzelony przez żołnierzy KOP-u. Natomiast Stanisławowi 
historia zgotowała okrutniejszy los. Podczas II okupacji sowieckiej został powołany do 
Armii Czerwonej. Po przybyciu na stację w Ciśnie w 1940 r. okazało się, że nie ma 
pociągu dla poborowych. Oficer sowiecki powiedział „róbcie, co chcecie”. Więc brat 
Kazimierza wrócił do domu. Po paru dniach został aresztowany przez NKWD  
i osadzony w więzieniu w Berezweczu za dezercję. Po wybuchu wojny niemiecko – 
sowieckiej w 1941 r. NKWD ewakuowało więzienie, w którym przebywał. Z 5 tys. 
więźniów „marsz śmierci” przeżyło około 800 osób, w tym on. Stanisław wspominał: 
„szedł obok mnie nauczyciel, który powtarzał: zapamiętaj nazwiska osób, które idą 
razem z nami w ósemce. Jeżeli przeżyjesz, dasz świadectwo prawdzie.” Tylko on przeżył 
spośród 8 towarzyszy. Sowieci mordowali bez litości wszystkich tych, którzy nie 
nadążali, zasłabli, nie chcieli iść dalej. Trafił do łagru, skąd zgłosił się do armii Berlinga. 
W trakcie walk o Wał Pomorski został ranny w nogę, przez co utykał przez całe życie. 
Osiedlił się na Pomorzu, we wsi Klepnica, w powiecie łobeskim. Zmarł kilka lat temu. 

Mały Kazimierz uwielbiał towarzyszyć ojcu przy pracach na polu. Lubił także 
spędzać czas ze swoimi braćmi zarówno tymi przyrodnimi, jak i starszym Leonem. Wraz 
z upływem lat na świat przychodziły kolejne dzieci – owoce szczęśliwego małżeństwa 
Anieli i Macieja: Walerian, Emilia, Anna i Zofia. Rodzeństwo było bardzo ze sobą zżyte. 
Swoje dzieciństwo spędzili pracując na roli, pomagając rodzicom, między innymi przy 
żniwach, pasieniu zwierząt domowych. Każdy z nich ukończył 4 klasy szkoły 
powszechnej. Rodzina Żełobowskich była bardzo religijna, jak wszyscy Polacy na 
Kresach. Co tydzień w niedzielę uczęszczali na Mszę św. do pobliskiego kościoła  
w miejscowości Puszki. Posługę w parafii sprawował ks. Stanisław Bohatkiewicz, 
późniejszy proboszcz parafii w Czerninie i kapelan Koła Związku Sybiraków w Górze.  

Rodzina Żełobowskich spędziła część swojego życia w miejscu pięknym i uro-
czym… Codziennie budził ich szum potoku, który znajdował się niedaleko domu. 
Drzewa, które porastały okoliczne lasy były tak olbrzymie, jak nigdzie indziej. Był to 
powiat brasławski…  

Powiat brasławski to szczególny obszar w organizmie międzywojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Odrębność jego w stosunku do 262 powiatów przejawiała się 
w tym, że graniczył z trzema suwerennymi państwami: ZSRR, Łotwą i Litwą. Pierwsza 
historyczna wzmianka o Brasławiu ma miejsce na początku XI wieku. Na przełomie 
pierwszego tysiąclecia Brasławszczyzna wchodziła w skład księstwa połockiego. Już  
w połowie XIII wieku część ziemi połockiej wraz z Brasławiem należy do Litwy. Od 
1307 r. Połock i Brasławszczyzna stają się integralną częścią Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. W okresie wojen moskiewskich, rozpoczętych za Jana Olbrachta i Iwana 
III, a zakończonych w 1667 r. za Jana Kazimierza i Aleksego, ojca Piotra Wielkiego, 
Brasław niejednokrotnie był terenem walk. W lipcu 1771 r. w Brasławiu ukazuje się akt 
przystąpienia do walk wszczętych przez konfederację barską. Podczas pierwszego 
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rozbioru Polski powiat brasławski stanął w bezpośrednim sąsiedztwie z Rosją. W 1793 r. 
tylko jedna trzecia wszystkich ziem Brasławszczyzny zostaje w obrębie Rzeczypospolitej. 
Brasławianin Tomasz Wawrzecki w 1794 r. kontynuuje działania bojowe wszczęte 
Powstaniem Kościuszkowskim. Po klęsce Kościuszki pod Maciejowicami, Wawrzecki 
zostaje ogłoszony Naczelnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Rok 1795 to III 
rozbiór Polski. Zachodnią część powiatu zaborca wciela do guberni wileńskiej, 
wschodnią do guberni mińskiej. Brasław podupada, siedzibą powiatu stają się Widze.  
W czasie powstań narodowo-wyzwoleńczych brasławianie bardzo chętnie przystępowali 
do walk. W okresie I wojny światowej Wilno i Wileńszczyzna już we wrześniu 1915 r. 
zostały opanowane przez wojska niemieckie, które utrzymały ten teren przez 3 lata. 
Niemcy jednak tak szybko nie kapitulowały. Były w stanie krwawo stłumić uliczną 
manifestację ludności. Jednak później następuje inwazja wojsk bolszewickich. W grudniu 
1918 r. w Wilnie nastały rządy władzy radzieckiej. Dnia 19 kwietnia 1919 r. wojska 
Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego zdobywają Wilno i Wileńszczyznę.1 

Przez ponad 123 lata teren powiatu brasławskiego pozostawał pod względem 
gospodarczym pod swoistym uśpieniem i w pełnym zacofaniu. W tym rejonie nie było 
zbytu na produkty rolne, a władze rosyjskie nie były absolutnie zainteresowane  
w rozwoju gospodarczym i kulturalnym tych niepokornych terenów, które w powsta-
niach narodowo-wyzwoleńczych opowiadały się za polskością. Dwudziestoletni okres 
rządów na tych ziemiach Drugiej Rzeczypospolitej był zbyt krótki, by mógł w sposób 
zdecydowany poprawić zaistniały stan rzeczy. W większości przypadków na terenie 
powiatu brasławskiego spotykało się dużo biedoty, a szczególnie na jego wschodnich  
i północnych rubieżach, spowodowanej niską kulturą i zacofaniem. Chłop był samo-
wystarczalny. Baby tkały na krosnach w zimie, gdy nie było już pracy w polu, materiały  
z lnu i wełny, z których szyto bieliznę i ubrania. Kożuchy i ubrania wyrabiano 
najprostszym sposobem dzięki hodowli owiec. Narzędzia do pracy były nieraz bardzo 
prymitywne, własnego wyrobu, albo wykonane przez kowala wiejskiego, który ich 
obsługiwał. Nieraz wozy do pracy w polu były na drewnianych osiach. Drewniane sochy 
i brony były jeszcze w użyciu. Na terenie powiatu brasławskiego bezrobotni chłopi 
wyjeżdżali na roboty sezonowe do sąsiedniej Łotwy, gdzie gospodarka rolna stała na 
zdecydowanie wyższym poziomie. Przed sezonem stały przed starostwem w Brasławiu 
kolejki chętnych na wyjazd, gdyż liczba miejsc była limitowana i wszyscy chętni nie mogli 
skorzystać z możliwości wyjazdu. Po sezonowej pracy na Łotwie wracali do swoich 
pieleszy w nowych czarnych garniturach i na nowych rowerach, które u nas w tym czasie 
były jeszcze zbyt drogie i nie wszystkich było na nie stać. Pod koniec lat trzydziestych 
nastąpił zauważalny wzrost gospodarczy i kulturalny powiatu brasławskiego. Zlikwido-
wano zacofaną trójpolówkę, stworzono na jej miejscu małe niby-folwarki. Zaczęto 
stosować płodozmian. Chłopi twierdzili, że przybyły im w ten sposób dodatkowe 
hektary. Powstały różnego rodzaju kółka samokształceniowe, jak na przykład „Przyspo-
sobienie Rolnicze”. Powiatowi agronomowie śpieszyli z pomocą przy zakładaniu 
wzorowych łąk, hodowli rasowego bydła, owiec, ogrodów warzywnych i owocowych. 
Na skalę przemysłową zaczęła się rozwijać uprawa lnu. Młodzież garnęła się do różnych 

                                      
1 K. Krauze „Wawrzecki”, Ostatni raport, Wileński przekaz, „Suplement” 1997 nr 14. 
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organizacji, jak ZHP, junacy lub „Strzelec”. Na wsiach pojawiły się czasopismo w języku 
polskim „Głos Prawosławia”. Polskę jako swoją ojczyznę, zaczęli nawet postrzegać 
niektórzy staroobrzędowcy. Władze Brasławia, jako miasta powiatowego, podejmowały 
działania zmierzające do poprawy warunków życia jego mieszkańców. Wybudowano 
osiedle mieszkaniowe, gmach na siedzibę urzędu starosty. W latach 30-tych wybudo-
wano w Brasławiu nową szkołę podstawową oraz gimnazjum – jako drugie w tym 
powiecie. Wykorzystując warunki górzyste terenu zorganizowano dla młodzieży szkołę 
szybowcową, a przy jeziorach przystanie wyposażone w łodzie. Uroki Pojezierza 
Brasławskiego zaczęli podziwiać mieszkańcy Polski centralnej. Już w roku 1933 
przyjechali na obozy letnie pierwsi studenci Centralnego Instytutu Wychowania 
Fizycznego z Warszawy. Życie nabierało nowego tempa. Rozwijały się również szybko 
mniejsze miasteczka powiatu brasławskiego, jak Druja, Słobódka, Widze, Opsa i inne,  
a ich mieszkańcy podziwiając uroki tej krainy dążyli stale do dalszego rozwoju gospodar-
czego i kulturalnego swojej ziemi.2 

W 1939 roku wybuchła II wojna światowa… Kazimierz wraz z kolegą poszedł na 
piechotę do Wilna, by zgłosić się na ochotnika do wojska. Była to długa trasa, bo około 
130 km... Niestety nie zdążyli tego uczynić, ponieważ do kraju wkroczyły wojska 
sowieckie. Wrócili więc do domu. Kazik – zdrobniale nazywany tak przez rodzinę  
i przyjaciół – jako młody chłopak brał czynnie udział w działalności konspiracyjnej. 
Polska młodzież była nieugięta i buntownicza. Kazik, chociaż urodził się dopiero  
w 1921 r. nie godził się z przejściową utratą niepodległości kraju. Wraz z innymi  
nie dawał posłuchu agitatorom głoszącym na przeróżnych wiecach, „że Polszi nikagda 
nie budziet”. I właśnie młodzież dała początek konspiracyjnej działalności na Ziemi 
Brasławskiej. W grudniu 1940 r. wyjechało z Brasławszczyzny do Wilna dwóch młodych 
ludzi – Władysław Bohatkiewicz – brat ks. Stanisława; i drugi – Ignacy Gajdamowicz  
ze wsi Maniuki. Pojechali niby to w celach handlowych, a w istocie to w celu nawiązania 
bezpośredniego kontaktu z rodakami w Wilnie i zorientowania się w możliwościach 
włączenia się do zorganizowanej działalności konspiracyjnej, o której słuchy dochodziły 
od przybywających z Wilna. Pierwszą podziemną organizację na Brasławszczyźnie 
założył student Politechniki Warszawskiej – Stanisław Wołkowski z Trejbuszyn 
(pseudonim „Sosna”).3 Do działalności konspiracyjnej Kazimierza prawdopodobnie 
namówił ks. Stanisław Bohatkiewicz.  

W 1941 roku wybuchła wojna niemiecko-radziecka. Życie stawało się koszmarem. 
Często w nocy zjawiała się sowiecka banda, stawiała mieszkańców domu pod ścianą  
i groźbą wycelowanych w nich automatów dokonywała grabieży wszystkiego, co miało 
jakąkolwiek wartość – od odzieży, obuwia, po garnki, kubki, a nawet damskie i dziecięce 
ciuszki. W dzień natomiast zjawiała się niemiecka żandarmeria. Przy najmniejszym 
podejrzeniu o sprzyjanie sowieckiej partyzantce lub często bez żadnego uzasadnienia, 
mieszkańców mordowano, a domy palono.4 Polacy natychmiast zareagowali na to 
wydarzenie. Powołali wydzieloną organizację dywersyjną o kryptonimie „Wachlarz”.  
W pierwszej fazie powstania organizacji przewidywano m.in. podjęcie akcji dywersyjnych 

                                      
2 A. Szemiel, 23 Bratysławska Brygada Partyzancka Armii Krajowej we wspomnieniach dowódców i żołnierzy, Warszawa 2002. 
3 K. Krauze „Wawrzecki”, Ostatni raport, Wileński przekaz, „Suplement” 1997 nr 14. 
4 A. Szemiel, 23 Bratysławska Brygada Partyzancka Armii Krajowej we wspomnieniach dowódców i żołnierzy, Warszawa 2002. 
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na liniach komunikacyjnych, w celu opóźnienia wycofywania się na tereny polskie wojsk 
niemieckich pobitych przez Sowietów. Strefa planowanych działań „Wachlarza” 
obejmowała ogromne obszary ZSRR na wschód od przedwojennej granicy II Rzeczy-
pospolitej, od Morza Bałtyckiego po Kijowszczyznę i Podole. Uformowano 5 odcinków 
wzdłuż szlaków komunikacyjnych: 

Dowództwo: Warszawa 
I Lwów – Tarnopol – Żmerynka – Dniepropetrowsk 
II Równe – Żytomierz – Kijów 
III Brześć nad Bugiem – Pińsk – Homel 
IV Lida – Mińsk – Borysów – Orsza 
V Wilno – Daugavpils – Połock 
„Wachlarz” liczył około tysiąca osób.5 
 

 
 

Zasięg odcinka V, w którym walczył Kazimierz, 
źródło: C. Chlebowski, „Wachlarz”, Warszawa 1990, s. 272-273 

 

Do tej organizacji należał również Kazimierz. Od lipca 1942 r. do marca 1944 r. 
służy w plutonie osłonowym V odcinka.  

Trzon kierowniczy odcinka V wszedł praktycznie na teren swego działania w trze-
ciej kolejności – po III i IV. Warunki pracy były o wiele łatwiejsze niż na pozostałych 

                                      
5 C. Chlebowski, Wachlarz, Warszawa 1990. 
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wachlarzowskich terenach. Złożyły się na to różne czynniki. Podstawowym była 
zdecydowana przewaga ludności polskiej nad innymi grupami narodowościowymi. 
Trzon kierowniczy stanowił kpt. rez. Leon Koplewski („Bezmian”), zastępcą 
mianowano kpt. Jana Smela („Lipek”). Dowódcami patroli lub baz dywersyjnych zostali 
Adam Boryczka („Brona”), por. Roman Romaszkan („Maria”), ppor. rez. Zygmunt 
Augustowski („Ślepowron”). Pod koniec 1942 (formalny rozkaz Dowódcy Armii 
Krajowej gen. Roweckiego z 22 stycznia 1943), w miarę nasilania się akcji dywersyjnych, 
„Wachlarz” i działający od 1940 Związek Odwetu zostały podporządkowane 
Kierownictwu Dywersji – Kedywowi.6 

 

  
 

Legitymacja żołnierza Armii Krajowej, archiwum rodzinne 
 

W latach 1942-44 na terenie Brasławszczyzny pojawił się dodatkowy wróg polskości – 
być może groźniejszy od niemieckiego okupanta. Wrogiem tym była sowiecka 
partyzantka. Prące do przodu w 1941 r. wojska niemieckie pozostawiały za sobą rozbite 
jednostki sowieckich żołnierzy, którzy często znajdowali schronienie u miejscowych 
mieszkańców. Partyzantka sowiecka opanowała całe tereny, na których rządziła się jak 
we własnym kraju. Samolotami dostarczano jej broń, a ciężko rannych zabierano do 
szpitala w głąb Rosji. Dla sowieckiej partyzantki nadal wrogiem numer 1 była 
Niepodległa Polska. Nadal mordowano polskich działaczy narodowych i społecznych,  
i nadal terroryzowano polską ludność. W całym powiecie wzmagało się gromadzenie  
i uzdatnianie pozostawionej przez cofającą się Armię Czerwoną oraz wykradzionej od 
Niemców broni, amunicji oraz wszelkiego sprzętu wojskowego. Broń była bardzo 
zróżnicowana, od karabinów z pierwszej wojny światowej do broni nowoczesnej 
zarówno krótkiej, jak i maszynowej.  

Część żołnierzy w specjalnych grupach przechodziła szkolenie minerskie. Przyszli 
działacze konspiracji składali przysięgę, oto jej tekst: „W obliczu Boga Wszechmogącego  
i Najświętszej Maryi Panny kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia i przysięgam 
być wiernym Ojczyźnie swej Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i  

                                      
6 C. Chlebowski, Wachlarz, Warszawa 1990. 
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o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary swego życia. Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazowi Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy 
Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie, cokolwiek by mnie 
spotkać miało”. Przyjmujący przysięgę oświadczał: „Przyjmuję Cię w szeregi Armii Krajowej 
walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twoim obowiązkiem będzie walczyć  
z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie Twoją nagrodą. Zdrada karana jest śmiercią”. Składający 
przysięgę podawał przy tym obrany przez siebie pseudonim, którym miał się posługiwać 
w dalszej działalności konspiracyjnej i partyzantce.7 

Po rozwiązaniu „Wachlarza” Kazimierz przystąpił najpierw do 23 Brasławskiej 
Brygady Partyzanckiej Armii Krajowej, później do 24 Brygady „Dryświaty”. Przyjął 
pseudonim „Topola” i „Kazio”. 

23 Brasławska Brygada Armii Krajowej powstała 26 kwietnia 1944 roku. Na bazę 
organizacji wybrano folwark Janino k\Opsy. Dowódcą został por. „Ostroga” Marian 
Kisielewicz.  

Oddziałem stanowiącym bazę, na której ukształtowała się samodzielna 24 Brygada 
„Dryświaty” był Oddział Leśny nr 85, dowodzony przez „Wawrzeckiego” – Kazimierza 
Krauze. Podstawowym warunkiem działania była surowa, świadoma dyscyplina. Każdy 
partyzant był świadomy celu, o który wałczył. Cechami partyzanckiego oddziału była 
szybkość działania, zaskoczenie i swoboda ruchów w akcji. Każdy musiał umiejętnie 
wykorzystać teren, zaopatrzyć się w broń, żywność, umundurowanie. Tym, co cemento-
wało cały oddział była koleżeńskość i zrozumienie obowiązku wzajemnej pomocy. 
Napływ ochotników do brygady był zaskakująco liczny. Zgłaszali się nie tylko żołnierze 
konspiracji AK-owskiej. Bardzo wielu zgłaszało się takich, którzy dotychczas nawet nie 
słyszeli o istnieniu podziemnej organizacji. Na zadawane pytania, dlaczego chce wstąpić 
do Brygady, każdy odpowiadał prostymi słowami, bez patosu: „Czuję się Polakiem i chcę o 
Polskę walczyć”. Po wstępnych rozmowach, przyjmowani w zasadzie byli ci, którzy 
zgłaszali się z własną bronią lub legitymowali się dobrym przeszkoleniem, jakąś 
specjalnością wojskową.  

Wywiad radziecki szybko zlokalizował miejsce przebywania Brygady. 16 lipca  
1944 r. Brygada została okrążona i rozbrojona. Było to działanie szybkie i zdecydowane. 
Ci, którzy próbowali nie dać się rozbroić i ryzykowali ucieczkę płacili często najwyżej 
cenioną wartością – młodym życiem. Po rozbrojeniu, żołnierze Brygady zostali interno-
wani we wsi Janule, skąd wkrótce przeniesiono ich do pobliskiej wsi Kupczele koło 
Opsy. W drugiej połowie sierpnia 1944r. nastąpił żałobny przemarsz z Kupczel do stacji 
kolejowej Czarny Bród, skąd towarowym „eszelonem”, dołączono Brygadę do 
przebywających już na Kałudze AK-owców. Zanim jednak transport dotarł do Kaługi, 
uwięzieni  w bydlęcych wagonach żołnierze przeżyli niejedną chwilę goryczy, poniżenia, 
wewnętrznej rozterki, nie licząc cierpień fizycznych, spowodowanych nieludzkimi 
warunkami. Im bardziej oddalali się na wschód, tym w sercu Kazimierza rodziła się 
większa złość na własną bezsilność i niemoc. Zamiast włączyć się do wspólnej walki 
przeciwko Niemcom, zostali odstawieni na boczny tor. Kazimierz często czuł się jak 
pionek na szachownicy. Coś ściskało i paliło pod sercem. Wzrastała złość do całego 

                                      
7  A. Szemiel, 23 Bratysławska Brygada Partyzancka Armii Krajowej we wspomnieniach dowódców i żołnierzy, Warszawa 2002. 
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świata i do samego siebie, że powodowani najszlachetniejszymi pobudkami zabrnęli  
w ślepy zaułek… Za Smoleńskiem droga wiodła przez Katyń. Z bijącym sercem każdy 
chciał spojrzeć na ten napis na lichej stacyjce. Katyń – symbol nowożytnego bezprawia, 
barbarzyństwa, ludobójstwa i hańby. Dla nikogo nie było tajemnicą, że zbrodniarze się  
o to wzajemnie oskarżali. Po wagonach przebiegł cichy rozkaz: minutową ciszą uczcić 
pamięć pomordowanych. I każdy wagon to uczynił. W Kałudze na dworcu internowaną 
24 Brygadę spotkała radziecka orkiestra wojskowa, by towarzyszyć żołnierzom w marszu 
do koszar nr 361. W Kałudze uformowano z internowanych 361 Rezerwowy Pułk 
Piechoty Armii Czerwonej w sile 4 batalionów. Dowódcą pułku był płk Jermołow. Po 
zakończeniu rekruckiego przeszkolenia wydano żołnierzom broń, nowe umundurowanie 
i przygotowano do złożenia przysięgi na wierność Związkowi Sowieckiemu. Rota 
przysięgi była identyczna jak dla żołnierzy – obywateli radzieckich. Cały pułk odmówił 
złożenia przysięgi, w następstwie czego został skierowany na front pracy – do wyrębu 
lasu.8  

 

  
 

Książeczka wojskowa, archiwum rodzinne 
 

Kazimierz tęsknił za rodziną, za ojczystym krajem. Młodzi chłopcy swoje marzenia 
wyrażali prostymi słowami w krążących po ziemiankach wierszach, takich jak ten oto 
(fragment): 

Tak miło, tak miło, tej nocy mi się śniło. 
Po prostu dawne czasy, tej nocy nie szumiały lasy. 

Słyszałem jakieś dziwne tony. Tak! To biły katedralne dzwony. 
Ach! To ja przecież WILNO widziałem, 

Wilno, za które krew przelewałem.9 
 

Kazimierz od października 1944 r. do czerwca 1945 r. rąbał las we wsi Malejcha, 
korobowskij rejon, moskiewska obłast. Była to bardzo ciężka i żmudna praca. Ręce 

                                      
8 K. Krauze „Wawrzecki”, Ostatni raport, Wileński przekaz, „Suplement” 1997 nr 14 i wspomnienia K. Żełobowskiego. 
9 Wg tekstu dostarczonego przez „lesozagotowszyczka” Zająca – Antoniego Korsaka z 24 Brygady „Dryświaty” 
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pełne odcisków bolały bardzo, a często ciało ze zmęczenia odmawiało posłuszeństwa. 
Nikt nie wytrzymuje tych nieludzkich warunków. Kazimierz postanowił uciec z tego 
piekła na ziemi. W czerwcu 1945 r. wraz z kolegą o nazwisku Limanowski ucieka  
z miejsca pracy… Tysiące kilometrów dzielą go od domu, jednak tęsknota, chęć 
zobaczenia bliskich i wyrwania się z Kaługi sprawiają, że Kazimierz podejmuje się 
ucieczki. Droga jest długa i kręta… Mężczyznom cały czas towarzyszy wrażenie, że ktoś 
ich goni. Plan mają prosty. W dzień śpią i regenerują siły, zaś noc przeznaczają na 
wytężony marsz.  

 

 
 

 
 

Zaświadczenie, które otrzymał Kazimierz po wyjściu z łagru, archiwum rodzinne 



Kwartalnik Górowski 28/2009 

XIX 

Żywią się tym, co znajdą. Docierają aż do granicy polsko – rosyjskiej, gdzie w czerwcu 
1945 r. zostają złapani. Kazimierz trafia do więzienia w Ostaszkowie (gdzie przebywa do 
września 1945 r.), a Limanowski przedostaje się do Armii Berlinga. W październiku  
1945 r. przebywa w więzieniu w Kalininie. Dwa tygodnie listopada to trzy więzienia 
przejściowe w Moskwie. Kolejne dwa tygodnie tego samego miesiąca to pobyt  
w więzieniu w Jegorowsku, z końcem listopada znowu znalazł się na Kałudze, 
skierowany ponownie do wyrębu lasu. Ciężko pracował do stycznia 1946 r. Wtedy to 
został przekazany polskiemu Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego w Białej 
Podlaskiej. Kazimierz dostał zaświadczenie, które otrzymywali wszyscy powracający  
z łagru w Kałudze. Zaczął szukać rodziny… Skierowano go do Międzychodu  
w województwie poznańskim. (wg pisowni urzędników: Międzychut).  

Po kilku tygodniach rodzinę znalazł w województwie wrocławskim, we wsi Chorą-
gwice. Witanie się po tylu miesiącach rozłąki było długie, a radości, z powrotu syna do 
domu, nie było końca. Życie mijało powoli, ale szczęśliwie. W 1947 r. umarł brat 
Kazimierza – Leon. Życia pozbawiała go ciężka choroba – gruźlica.  

 

 
 

Zdjęcie ślubne Kazimierza i Filomeny, archiwum rodzinne 
 

Kazimierz zdążył poznać już wszystkie panny we wsi. Spodobała mu się najbardziej 
szatynka o brązowych oczach. W 1948 r. ożenił się z Filomeną z domu Gajdamowicz. 
Kazimierz stworzył z Filomeną udane i szczęśliwe małżeństwo. Urodziła im się czwórka 
dzieci: Alina, Jadwiga, Elżbieta i tylko jeden chłopiec – Paweł. Pierwsza na świecie 
pojawiła się Alina w 1949 r. Później Paweł – 1952 r., następnie Jadwiga – 1953 r. i jako 
ostatnia Elżbieta – 1960 r.  
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W międzyczasie w 1952 r. zmarł ojciec Kazimierza, Maciej. Kazimierz przejął 
gospodarstwo po ojcu. Tak jak on swojemu ojcu, tak teraz jego dzieci pomagały mu  
w pracach na polu. Pasły krowy, karmiły kury i uczyły się od rodziców, jak dobrze żyć. 
Do 1956 r. Kazimierz pracował w spółdzielni. Od 1956 r. zostaje sołtysem w Chorąg-
wicach. Miał wielki autorytet wśród mieszkańców i był cenionym gospodarzem. Za 
zasługi i ofiarność, służbę w Armii Krajowej otrzymał wiele odznaczeń i medali.  
W 1975 r. odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Medal odebrał z rąk samego 
Przewodniczącego Rady Państwa – Henryka Jabłońskiego. „Za realizację czynów społecznych 
na Dolnym Śląsku” oraz ofiarną pracę społeczną i zawodową na Dolnym Śląsku otrzymał 
Srebrną Odznakę i Medal XXV-lecia Odzyskania Dolnego Śląska. Najważniejszym 
jednak odznaczeniem był Krzyż Armii Krajowej, który Kazimierz otrzymał 18 kwietnia 
1995 r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Wałęsy.   

 

 
 

 
 

Zdjęcia Krzyża Armii Krajowej, archiwum rodzinne 
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Do końca życia Kazimierz pozostał w Chorągwicach. Doczekał się 6 wnuków – 4 
od córki Elżbiety i 2 – Aliny. 9 sierpnia 1992 r. zmarła Filomena. W 1993 r. Kazimierz 
ponownie się ożenił z Katarzyną Jarząbek. Oboje zginęli tragicznie, w wypadku 
samochodowym w 1998 r. Wybrali się razem z Aliną i jej mężem Ludwikiem do 
Klepnicy. Była to miejscowość, w której mieszkał przyrodni brat Stanisław. W drodze 
powrotnej doszło do zderzenia dwóch samochodów, w wyniku czego Kazimierz, 
Katarzyna, Alina i Ludwik zginęli. 

 
Historia, którą opisałam opowiada o moim dziadku, którego słabo pamiętam. Kiedy on zginął 

miałam zaledwie 7 lat. Nie zdążyłam go poznać i nie zdążyłam usłyszeć tego wszystkiego. Tę 
niesamowitą historię spisałam z wielką pomocą mojego taty i mamy. Tytuł pracy to zdanie, które 
wypowiedział mój dziadek. 

 
Jolanta Żłobińska 
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TEATR W IRZĄDZACH  
(I grupa 1953-1955r.) 
 

„Sztuka aktora nie ma trwałego kształtu 
– i tyle jego sławy, ile śladów w sercach 

i  pamięci publiczności” 
(Agata Wojterzanka, RTV 26.08.1975r) 

 
Niby nic nowego, bo sztuka przedstawiania, inaczej sztuka teatralna jest zjawiskiem 

niezwykle starym. Jej pradawne formy to wszelkiego rodzaju obrzędy i uroczystości 
ludowe. Zanim stały się one widowiskiem dla publiczności, upłynęło wiele wieków. Jak 
podaje Igor Śmiałowski1 – Dopiero w starożytnej Grecji, na przełomie VI i V w p.n.e., 
na kanwie uroczystości ludowych na cześć Dionizosa2 rozwinął się dramat grecki. I tak 
Grecja stała się ojczyzną teatru i jej zawdzięczamy nazwę – teatr (po grecku theatron – 
widownia). 

 
Początek teatru w Polsce?... „W wieku XVI był teatr ludowy, mający swe źródło 

w kulcie religijnym. Głównie byli w nim przygodni franci, rybałci i błazny. Dalej to teatr 
szkolny, jezuicki, oparty na wzorach łacińskich, mający na celu wychowanie młodzieży  
w duchu swojej doktryny. Teatr dworski oparty był na wzorach zagranicznych, tak jak 
teatr królewski, a trochę później powstał teatr na dworach magnackich. Teatrowi 
szkolnemu, który przetrwał do XVIII wieku zawdzięcza scena polska bardzo wiele […] 
Przygotował on przyszłych widzów, rozbudzał w młodzieży miłość do teatru. 
Późniejszy teatr Sasów został zdemokratyzowany, odstąpiono go szerszemu ogółowi. Po 
raz pierwszy w Polsce wystawiono Moliera na dworze księżnej Urszuli z Wiśniowieckich 
Radziwiłłowej w Nieświeżu. Teatr w Podkorcach prowadził hetman wielki koronny, 
Wacław Rzewuski. Ksiądz  biskup Ignacy Krasicki także prowadził swój dworski teatr  
w Heilsbergu. Teatr w Puławach skupiał wielką część życia kulturalnego ówczesnej 
Polski. Opiekowała się nim księżna Izabela z Flemingów Czartoryska, wielka admira-
torka Szekspira. Wielką rolę spełniał też teatr w Rydzynie, prowadzony przez księcia 
Sułkowskiego (tam właśnie Hempiński, późniejszy gwiazdor stołecznej sceny stawiał 
pierwsze kroki)”.3  

 
A jak powstał teatr w Irządzach? 
Pani Kazimiera Łabaziewicz wspomina: „Wieś Irządze była dość późno zaludniona, 

tutaj było trochę inaczej niż w innych wsiach. Na poszczególnych wsiach ludzie byli 
często z jednego transportu, z jednej okolicy lub nawet wsi, np. Mała Luboszyca to 
ludzie z jednej miejscowości, przyjechali nawet z własnym sołtysem – Panem 
Bielawskim. Ja przyjechałam w 1948 r. – nie było jeszcze światła, chodziliśmy z lampami 
naftowymi. Przyjeżdżali ludzie z różnych stron: z poznańskiego, okolic Warszawy, 

                                      
1 I. Śmiałowski, Igraszki z Melpomeną, Warszawa 1976. 
2 Święto na cześć Dionizosa albo inaczej Bakchosa, boga ekstazy i wina.  
3 I. Śmiałowski, Igraszki z Melpomeną, Warszaw 1976, s.26. 
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Łodzi, Przemyśla, Pomorza, Lublina, kilka osób powróciło z „robót” z Niemiec i kilka  
z transportu ze wschodu. Ludzie o różnych zwyczajach, przyzwyczajeniach, kulturze. 
Łączyło ich w zasadzie tylko jedno – wszyscy po ciężkich przeżyciach wojny. 

W 1952 r. przyjechała Pani Franciszka Kochman – objęła stanowisko kierownika 
szkoły podstawowej w Irządzach. Młoda, energiczna i z pasją. W tym czasie był już 
doprowadzony do wsi prąd, jeździł już pociąg i działała gorzelnia. Ludzie byli podzie-
leni: na spółdzielczych i gospodarzy indywidualnych. Ciężko pracowali w warunkach 
strasznych – ale byli młodzi i chcieli się bawić. Zespół powstał w 1953 r. Pani Franciszka 
Kochman w myśl zasady „polityka dzieli, kultura łączy” założyła zespół teatralny  
w Irządzach. Cały czas przekonywała – „Nikt nam nie pomógł i nie pomoże” sami 
musimy się zorganizować. Bardzo się ucieszyłam, że będzie zespół teatralny bo na 
Pomorzu (skąd pochodzę) od 1920 r. aż do rozpoczęcia wojny bardzo prężnie działało 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Mieliśmy swój teatr. Pamiętam sztuki jakie 
wystawialiśmy: „Kwiat Polskiej Ziemi”, „Uczta Baltazara”, „Piłat”, „Pałka Madeja”,  
„Św. Germana”, „Madonna w lesie”, „Dziadunio”. Mieliśmy swoją orkiestrę i chór. 
Swoje instrumenty: mandoliny, skrzypce, gitary. Uczono również solfeżu, czyli nauki 
czytania nut głosem. Braliśmy udział w konkursach „Święta Pieśni” gdzie trzeba było 
śpiewać w układzie 3-głosowym w j. polskim i łacińskim.  

Tutaj w Irządzach nie było nic, trzeba było wszystko zaczynać od początku. Pani 
Kochman ściągnęła na początek starszych, każdy prezentował co potrafi, jakie zna 
piosenki, skecze, kto już występował w teatrzykach. Ćwiczyli w starej szkole, a później 
schodziła się cała wieś i oklaskiwaliśmy występy. Frekwencja zawsze była wyjątkowo 
duża, ale trudno się dziwić – to była jedyna rozrywka oprócz książki. Nie było przecież 
komputerów, telewizorów, na całej wsi było wówczas jedno radio i adapter (taki 
chlebakowy), ale do niego uratowała się tylko jedna płyta (płyty były kiedyś tłukące się) 
„Szewczyk był, buty szył” i to w j. francuskim. Do Irządz prawie nikt nie zaglądał, była 
względna izolacja od pozostałego świata, daleko posunięta samowystarczalność, aktorzy 
mogli więc grać co im się podobało, a publiczność całej wsi mieli zawsze zapewnioną.  

Pamiętam występy w pomieszczeniu późniejszego przedszkola (obecny budynek  
nr 18). Widzowie stali (nie było krzeseł). Wzięłam dzieci, syn Wiesio stał grzecznie  
i wpatrywał się jak panie śpiewały. W pewnym momencie zaczął się dusić. Kobiety 
stojące obok zaczęły krzyczeć. Ktoś chwycił go za nogi i uderzył w kark. Wyleciały dwa 
pieniążki, które wyjął mi z kieszeni sukienki i włożył do buzi. Po tej „ratowniczej 
przerwie” zespół nadal kontynuował występ.  

W zespole teatralnym w Irządzach byłam od samego powstania – wspomina Pani 
Waleria Pokrop (Puchowska). Ćwiczyliśmy w starej szkole, w dużej sali od strony 
podwórka, następnie w świetlicy (gdzie było później przedszkole), obecnie budynek nr 
18a, w końcu w świetlicy, gdzie kiedyś była niemiecka karczma (obok starej straży 
pożarnej). W 1953 roku do zespołu należeli: Pani Franciszka Kochman – która założyła 
grupę, reżyserowała i występowała, Janek Wróbel, Leon Banach, Roman Łabaziewicz, 
Halinka Mielcarek, Stanisław Gawda, Stanisław Kloziński, Romek Gnat, Marysia 
Czerniak, Mieczysław Grymuza, Gienia Bomba (Gawda), Kazia Glądała, Jadwiga 
Drozda, Władysława Zielińska (Grymuza), Stanisław Gładyszek i Stasia Trzpil (Popiel). 
Później dochodzili inni, ale już nie pamiętam nazwisk.  



Kwartalnik Górowski 28/2009 

XXIV 

Początkowo występowaliśmy w Irządzach dla swoich, później Pani Kochman 
załatwiała występy na scenie w Uszczonowie – tam był Pan Czesiek Król (później był 
kierownikiem kina). Byliśmy też w Miechowie, bo Pani Kochman miała tam rodzinę  
i nas zaprosili. Byliśmy też w Górze, w Domu Kultury, na festiwalu. Tam zajęliśmy 
pierwsze miejsce, więc później musieliśmy jechać do Wrocławia, gdzie zajęliśmy trzecie 
miejsce. To było w 1954 roku. Były też inne wyjazdy ale to już była inna grupa, w innym 
składzie osobowym. Ta pierwsza grupa, której uczestników nazwiska wymieniłam, 
działała w latach 1953-1955. Najładniejszy głos miał Grymuza a role teatralne najlepiej 
odgrywała Władzia Zielińska (Grymuza), wszystkie skecze najlepiej odgrywał Janek 
Wróbel. Jeździliśmy różnie. Do Uszczonowa pociągiem (to było ok. 1,5 km), czasami 
traktorem na otwartej przyczepie.  

 

 
 

Występ chóru na festiwalu w Górze, 1954 rok 
I rząd od lewej: Mieczysław Grymuza, Waleria Puchowska, NN, Franciszka Kochman,  

Władysława Zielińska (Grymuza), Stanisława Trzpil (Popiel), NN;  
II rząd: Roman Łabaziewicz, NN (Ze zbiorów W. Grymuzy) 

 

Na festiwal do Góry jechaliśmy samochodem ciężarowym, a na festiwal do Wrocławia – 
samochodem strażackim. W tych latach był problem z transportem (nie każdy miał 
nawet rower). Transport załatwiał Pan Roman Łabaziewicz albo Stanisław Kloziński, 
zresztą oni wtedy wszystko załatwiali jak czegoś brakowało, a w zasadzie brakowało 
wszystkiego. Przecież nawet pieluchy były na przydział. Pierwszą odgrywaną sztuką był 
„Kopciuszek”, bo był to jedyny scenariusz, który zostawiła nam Marysia Wilczyńska 
(pierwsza przedszkolanka, którą w 1952 roku zabrano na inspektora oświaty do Góry). 
„Kopciuszka” graliśmy u siebie w Irządzach i na scenie w Uszczonowie. Bardzo to 
przeżyłam. Pamiętam jazdę pociągiem ze strojami przygotowanymi, scenę w Uszczo-
nowie (wtedy wydawała mi się ogromna), no i sam występ. Później były inne sztuki, ale 
tę zapamiętałam najbardziej, bo grałam w niej główną rolę.  



Kwartalnik Górowski 28/2009 

XXV 

Zgodnie z informacją członków  grupy teatralnej i widzów – najlepiej odgrywającą 
role była Pani Władysława Zielińska (Grymuza), która tak wspomina ten okres: „Do 
Irządz przyjechałam w sierpniu 1953 r. z nakazu pracy. Prowadziłam przedszkole  
w Irządzach, mieszkałam w starej szkole. Ukończyłam szkołę pedagogiczną dla wycho-
wawczyń przedszkoli w Obornikach Śląskich. Staż odbyłam w Lubomierzu (tam gdzie 
był kręcony film „Sami swoi”). W szkole w Obornikach mieliśmy zespół taneczny  
i grupę teatralną. Po ukończeniu szkoły bardzo mi brakowało tych występów, dlatego 
ucieszyłam się, że w Irządzach jest grupa teatralna. Kiedy przyjechałam, ćwiczyli już 
„Krakowskie wesele”, czyli sielankę narodową w jednym akcie autorstwa Kazimierza 
Brudzińskiego. Scenariusz dostarczyła Pani Sajkowska (pierwsza nauczycielka w Irzą-
dzach), to było lwowskie wydanie z 1870 r. Reżyserem była Pani Franciszka Kochman, 
musiała to jakoś dopasować do naszych warunków i aktorów. Mieliśmy problem ze 
scenariuszami. Pamiętam jak pojechał S. Kloziński do Domu Kultury w Górze po jakieś 
scenariusze. Tam od 1952 roku zajęcia teatralne i recytatorskie prowadził Pan Franciszek 
Stelmaszek, ale nic nie dostał – mieli wówczas tylko jeden scenariusz, a drugi już 
ćwiczyła grupa teatralna z Góry. Pojechałam więc do Obornik, do swojej szkoły. Tam 
dostałam układ taneczny do „Trojaka” – tańca śląskiego, krakowiaka i poloneza. We 
Wrocławiu kupiliśmy gotowe scenariusze. Przywozili je M. Grymuza i R. Łabaziewicz, 
bo często jeździli do Wrocławia w sprawie gorzelni. Przywiozłam też trochę opracowań 
skeczy, z Domu Dziecka z Piławy Górnej k/Dzierżoniowa. Z odgrywanych sztuk 
najbardziej pamiętam „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Księcia Kirkora grał Mietek 
Grymuza (później mój mąż – bo męża znalazłam w teatrze). Byliśmy bardzo zadowoleni, 
ludzie już wprawieni, śmielsi, próby szły gładko bez pomyłek, nikt już nie mylił tekstu. 
Pani Kochman załatwiła występ na scenie w Uszczonowie. Próbę generalną zrobiliśmy 
już w strojach. Kiedy Grymuza przymierzył obcisłe pończochy (rajtuz jeszcze nie było) 
do doszytych majtek (takich pantalonów) – za nic w świecie nie chciał wystąpić, nie 
pomagały błagania. Strój faktycznie był felerny, ale przecież niczego nie można było 
dostać, wszystko było na przydziały. Stroje robiliśmy sami ze starych zniszczonych 
rzeczy, więc nie należały do najciekawszych w naszym teatrze. Cała grupa go błagała. 
Jakoś się zgodził, ale pierwszy i ostatni raz, więcej nie chciał wystąpić i nie wystąpił  
w tym stroju. 

Pamiętam też jak ćwiczyliśmy tańce – przygrywał nam na akordeonie Czerniak. 
Ćwiczyliśmy w pomieszczeniu obok sklepu. Po próbie chcieliśmy trochę potańczyć. 
Wszyscy byliśmy młodzi, a przecież żadnych innych rozrywek nie było. Zgasło światło, 
często zabierali prąd, zresztą niedawno podłączony, chyba w 1949 r. Chłopcy polecieli 
po traktor, uruchomili go i przez okna mieliśmy trochę światła od traktora. Takie to były 
zabawy w tych czasach. 

Występowaliśmy dla siebie i nikt się do nas nie wtrącał. Występowaliśmy w Irzą-
dzach, czasami Pani Kochman załatwiała występ na scenie w Uszczonowie, aby oswoić 
się z większą sceną i publicznością. Byliśmy nawet raz w Miechowie – bo tam miała 
rodzinę Pani Kochman – bardzo miło nas przyjęli. 

W 1954 r. zgłosiliśmy swój udział na festiwal do Góry. Wymogiem był przy-
najmniej jeden taniec, piosenka, jakiś skecz. Pamiętam, że tańczyliśmy wtedy trojaka, 
kilka skeczy mówił Janek Wróbel, Pani Kochman i ja śpiewałyśmy na dwa głosy 
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„Suliko”(teraz to śpiewa Eleni), a kilkunastoosobowy chór śpiewał „Wiadereczko”  
i jeszcze coś, ale teraz już nie pamiętam. Leon Banach grał na listku (takim z drzewa)  
i dostał najwięcej braw. Ciekawe, że nie znał nut, a każdą melodię potrafił wygrać na 
listku lub grzebieniu. Stroje do trojaka wypożyczyłam z Obornik Śląskich, więc w końcu 
wyglądaliśmy przyzwoicie. Zajęliśmy wówczas pierwsze miejsce i musieliśmy jechać na 
eliminacje do Wrocławia. Przed wyjazdem do Góry przyjechał do Irządz Pan Słabisz  
z Góry – pracownik SB. Nie byłam przy tych rozmowach, jakoś to załatwiała Pani 
Kochman, ale musieliśmy podać wszystkie teksty na piśmie z czym wystąpimy. Nawet  
w całości teksty piosenek i skeczy. Od tej pory była już cenzura. Najbardziej baliśmy się 
o Janka Wróbla, bo on w tych swoich skeczach nigdy nie trzymał się tekstu. Przed 
wyjazdem do Wrocławia sprawdzali teksty bardzo dokładnie. We Wrocławiu zajęliśmy 
trzecie miejsce. Cieszyliśmy się bardzo nie tylko z zajętego miejsca, ale dzięki tym 
występom Zarząd ZSCH umeblował nam świetlicę, a rok później otrzymaliśmy 
przydział na cztery kubiki desek na podłogę do świetlicy. Staraliśmy się o to bardzo 
długo, ale wszystkie przydziały szły do tej pory na Górę i Luboszyce. Były też minusy. 
Od tej pory byliśmy zarejestrowani jako oficjalna świetlica wiejska i już nie mogliśmy 
grać co nam się podoba, tylko realizować program zatwierdzany przez Dom Kultury.  
W 1955 r. wyprowadzono mnie do Luboszyc a później Jarząbek, bo w starej szkole 
(gdzie mieszkałam) były potrzebne pomieszczenia na klasy. Ta nasza grupa teatralna 
istniała do 1955 r. Zajęcia teatralne były kontynuowane przez Panią Kochman, 
dochodzili młodzi, ale to już był inny skład i trudno mi coś na ten temat powiedzieć. 

 
Festiwal w Górze, 1954 rok 
Od lewej: Franciszka Kochman i Władysława Zielińska (Grymuza) 
śpiewają piosenkę „Suliko” na dwa głosy  
(Ze zbiorów F. Kochman) 
 

Do Irządz przyjechałam w 1952 r. wspo-
mina Pani Franciszka Kochman. Tu była mie-
szanina ludzi z różnych stron. Zajęcia teatralne 
zaczęliśmy z grupą kilku osób – Janek Wróbel, 
Leon Banach, Stachu Gawda, Walerka Pokrop 
(Puchowska). Próby odbywały się w szkole. 
Tam były duże okna na parterze, więc młodzież 
podglądała nieśmiało. Po pierwszych występach 
zgłosiły się młode dziewczęta z prośbą, że też 
chcą grać. Później i chłopcy przychodzili pod 
okna posłuchać, pożartować i odprowadzić 
dziewczęta, aż w końcu nie wiadomo kiedy 
wrośli w zespół. Z wystawianych sztuk najbar-
dziej pamiętam „Nieudane małżeństwo”, grałam 
w nim główną rolę ze Stachem Gawdą, a z 
piosenek – „Suliko”, którą śpiewałam na dwa 

głosy z Władzią Zielińską. Najpiękniejsze były początki, wszyscy mieli ogromny zapał  
i przyjemność z odgrywania ról, była wspaniała atmosfera. Bałam się jak wyjechała 
Władzia w 1955 r. bo pięknie grała i dużo spraw załatwiała. W tych latach jednak  
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w Domu Kultury był już Pan Minta, ściągał teksty, dostawaliśmy piosenki z nutami, było 
coraz więcej układów tanecznych. Powstała nowa grupa młodzieży. Jednak po festiwalu 
we Wrocławiu byliśmy już oficjalną wiejską świetlicą, która realizuje program 
świetlicowy. To już były raczej występy z okazji obchodów 1-go Maja, świąt państwo-
wych, wyjazdy do Spółdzielni Produkcyjnych. Nie było już tej  atmosfery, która była  
w pierwszej grupie teatralnej. 

Teatr w Irządzach pamiętam bardzo dobrze – mówi Józef Pokrop – mieszkaniec 
Irządz. Najpierw występowała moja siostra Walerka. Jak chodziła na próby biegałem za 
nią i jako brat mogłem się przyglądać jak ćwiczą. Byłem taki dumny, że moja siostra 
występuje. Bardzo mi się podobało jak ćwiczyli tańce, bo wtedy Czerniak grał na 
akordeonie. Zazdrościłem im bardzo tych występów i wyjazdów, ale wtedy miałem 
dwanaście lat i nie mogłem jeszcze występować. Występowałem w późniejszych latach, 
ale to już była inna grupa. Pamiętam, że w tej grupie był – Stachu Maczan, Marian 
Niezgoda, Kurian Krystyna, Jadwiga Drozda, Regina Pawłowska, Gryzio. Najbardziej 
zapamiętałem sztukę „Gorący wujaszek”, bo grałem główną rolę – wujaszka z Panią 
Kochman. Grał w tej sztuce również Marian Niezgoda. Wszystko szło dobrze, kiedy 
graliśmy w Irządzach. Kiedyś jednak mieliśmy zagrać na scenie w Uszczonowie. Scena 
była duża, jak wyjrzałem zza kurtyny, że jest pełna sala ludzi, to ze strachu zapomniałem 
cały tekst, nogi miałem wbite w podłogę i nie mogłem zrobić kroku. Marian też się 
wystraszył. Jak zobaczył, że jestem blady jak ściana pobiegł i przyniósł jakieś wino. 
Baliśmy się żeby Pani Kochman nie zobaczyła, więc schowani za kurtyną łyknęliśmy 
sobie trochę tego wina. Złapała nas na tym Pani Kochmanowa. Była przerażona, że 
zepsujemy cały występ (a poza tym byliśmy trochę za młodzi na picie). Poszło nam 
jednak tak gładko jak nigdy .Tańczyliśmy też krakowiaka i poloneza. Pamiętam ,że z tym 
programem byliśmy w Kamieniu Górowskim. 

Kończąc wspomnienia aktorów sceny w Irządzach powtórzę za Januszem Warnec-
kim4 „Cygańskie czasy zapaleńców sceny – nieprzytomnych służek Melpomeny – 
przeminęły i nie wrócą. Dziś teatr stał się instytucją użyteczności publicznej, podobną do 
innych, podlegającą ustalonym schematom i paragrafom. Zespołem produkcyjnym 
kultury. Stworzono gruntowne podstawy materialne, przewidziano wszystko z wyjątkiem 
atmosfery. Bo atmosfera w teatrze to sprawa diablo nieuchwytna, zaplanować się nie 
da”. 

 
Rozmowy przeprowadziła  

i opracowała  
Ewa Osuch 

 
Wszystkim osobom które pomogły w odtworzeniu dziejów teatru w Irządzach składam  
serdeczne podziękowania. Wywiadu udzielili: 
Franciszka Kochman, zam. Głogów, wywiad z dnia 29.07.2008r. 
Władysława Grymuza (Zielińska), zam. Góra, wywiad z dnia 25.06.2008r. 
Waleria Puchowska (Pokrop), zam. Krzelów, wywiad z dnia 27.07.2008r. 
Kazimiera Łabaziewicz, zam. Irządze, wywiad z dnia 24.06.2008r. 
Józef Pokrop zam. Irządze, wywiad z dnia 12.07.2008r. 

                                      
4 I. Śmiałowski, Igraszki z Melpomeną, Warszawa 1976, s. 183-184. 
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„NIE ZAMIERZAM ROBIĆ ZA KATA  
I OFIARĘ JEDNOCZEŚNIE” 
 
Na blogu Roberta Mazulewicza „Mazulewicz Show” (http://gora-online. 

blogspot.com/) ukazał się w dwóch częściach (5 i 10 września 2009 r.) wywiad ze 
Stanisławem Hoffmannem. Przeprowadził go autor blogu. Rozmowa ta stanowi 
ciekawy przyczynek historyczny, więc postanowiliśmy go udostępnić czytelni-
kom „Kwartalnika Górowskiego”. (MŻ) 

 
* * * * * 
 
 

- Czy artykuł, który ukazał się w „Głosie Wielkopolskim” z 21 sierpnia 

2009 r., wstrząsnął Panem? 
- Dlaczego miałby wstrząsnąć? 
 

- Bo to chyba nic przyjemnego przeczytać o sobie, że było się TW? 
- Rzeczywiście to nie jest informacja, którą chciałoby się o sobie usłyszeć. Tym 

bardziej, że od 1970 roku minęło nieomal 40 lat. Mój kontakt z ówczesną Służbą 
Bezpieczeństwa miał wówczas charakter incydentalny. Ja zresztą nawet wówczas nie 
wiedziałem, że chodzi o SB.  

 

- Jak doszło do nawiązania tego kontaktu?  
- Byłem wówczas na drugim roku studiów, które rozpocząłem w 1968 roku. 

Pewnego dnia zostałem przez portierkę akademika „Bliźniak”, w którym wówczas 
mieszkałem, wezwany na dyżurkę. Oczekiwał tam na mnie nieznany mi mężczyzna. 
Wyciągnął legitymację i przedstawił się, iż jest z kontrwywiadu i chce ze mną 
porozmawiać. Nawet pan nie wyobraża sobie, jaki byłem zdziwiony!  

 

- A skąd to zdziwienie?  
- Panie! Mam 20 lat, spokojnie sobie studiuję, jestem bardzo dobrym studentem  

i mam czyste sumienie, a tu przychodzi jakiś gość i mówi, że kontrwywiad się mną 
interesuje. Można nie być zdziwionym?!  

 

- Można było odmówić, wykręcić się mówiąc, że nic się nie wie w żadnej 
sprawie, odwrócić plecami i pójść sobie.  

- Tak, tak! I jeszcze powiedzieć, żeby pocałowali mnie w... To była końcówka 
rządów Gomułki. Starsi studenci opowiadali nam, jak zachowywało się ZOMO, ORMO 
i SB w roku 1968. Wszyscy byliśmy jeszcze wystraszeni. Pamiętano o wyrzucaniu ze 
studiów, powoływaniu za karę do wojska, pałowaniu, zwalnianiu z pracy. Proszę też 
pamiętać, że ja przyjechałem z małej miejscowości do dużego miasta. Studia medyczne 
były dla mnie najważniejsze i stanowiły zwieńczenie moich marzeń. Po ukończeniu 
górowskiego LO przez rok pracowałem w naszym szpitalu, by dali mi kilka punktów, 
które pomogły mi w dostaniu indeksu. Pan wie, jaki ja byłem szczęśliwy, że studiuję?!  
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- I z tego szczęścia poszedł Pan na współpracę. Jakieś to szczęście chyba 
lekko zezowate, bo… 

- O jakiej współpracy Pan mówi?!  
 

- O dokumentach zachowanych w archiwum IPN.  
-To ja Panu powiem, jak wyglądała w 1970 roku ta współpraca.  
 

- Słucham.  
-Ten gość z kontrwywiadu – jak sam siebie określał – wyznaczył mi datę spotkania 

i miejsce. Nie pamiętam już daty, ale miejsce pamiętam doskonale. Kazał mi przyjść do 
hotelu „Monopol”. Przychodzę do hotelu, a portier mówi, że mam iść do pokoju takiego 
i takiego. Idę, wchodzę. Gość siedzi, stół zastawiony – wódka, zagrycha. Siadam, a gość 
na mnie: Co ty sobie wyobrażasz! Ustrój ci się nie podoba?! Polityki ci się zechciało?! 
Zbladłem, bo nie wiem, o co mu chodzi. A ten mi wyciąga gazetę i czyta, że…  

 

- Jaką gazetę?!  
- Jakąś niemiecką, nie pamiętam!  
 

- Wywiadu Pan udzielił niemieckiej gazecie?  
- A tam, wywiadu! Nie ja, ale jeden taki, z którym mieszkałem w akademiku,  

w jednym pokoju. On był z Wenezueli i studiował u nas. Drugi student, z którym 
mieszkałem, był z Sudanu, ale – co ciekawe – miał obywatelstwo wuja Sama. I ten gość  
z kontrwywiadu czyta mi, że ja, w akademiku, miałem wyrażać się niepochlebnie  
o systemie, opowiadać dowcipy polityczne, a przecież jestem synem ojca, który był dość 
wysoko notowany w powiatowych kręgach władzy. Powróćmy do gazety. Morał z tego 
wywiadu był taki, że nawet dzieci ludzi będących blisko władzy są przeciwko 
socjalizmowi.  

 

- A kim był Pana ojciec?  
- Gdy studiowałem, ojciec już nie żył. Zmarł dość młodo, w 1965 roku, niespo-

dziewanie. Był sekretarzem Powiatowego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego w powiecie górowskim. Mówiono, że on i Mieczysław Kostrzewski, który był 
wówczas I sekretarzem PZPR, „trzęśli powiatem”. Z lat dzieciństwa i młodości 
pamiętam, że Kostrzewski i inni notable byli częstymi gośćmi w naszym domu.  

 

- A tu synek wróg ideologiczny! System mu się nie podoba!  
- To zwykłe uproszczenie. Ja o funkcjonowaniu – prawdziwym! – tego systemu nie 

miałem wówczas pojęcia. W Górze nie było ani dostępu do emigracyjnej prasy, ani też 
polityka mnie nie pociągała. Ja chciałem – odkąd pamiętam – być lekarzem. Oczy 
zaczęły mi się otwierać po grudniu 70 roku. Wraz z nastaniem Gierka łatwiejszy stał się 
dostęp do zakazanych książek. Będąc – chyba – na trzecim roku studiów, przeczytałem 
wspomnienia Józefa Światły. Ta książka dała mi wiele do myślenia. Oczy powoli zaczęły 
mi się otwierać.  
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- Ale wówczas kochał Pan PRL?  
- Kocha to się żonę i rodzinę. A poważnie, to muszę powiedzieć tak. Wówczas 

PRL była moją ojczyzną. Owszem, w akademiku opowiadaliśmy sobie różne kawały, 
krytykowali rząd, bo u schyłku Gomułki bieda była straszna. Niemniej utożsamiałem się 
z tamtym krajem.  

 

- Powróćmy do werbunku, bo…  
- A Pan swoje!  
 

- TW „Andrzej” to przypadek?  
- O tym, że ja miałem pseudonim dowiedziałem się po raz pierwszy z „Głosu 

Wielkopolskiego”. Żadnego pseudonimu ani nie proponował mi gość, z którym się 
spotkałem, ani też ja go sobie nie wybierałem.  

 

- O czym rozmawialiście podczas spotkania?  
- Mówił raczej on. Jak już odpowiednio mnie opieprzył i przeczytał artykuł z tej 

gazety, uspokoił się i spytał: czy chcę skończyć studia?  
 

- Sugerował czy groził, że Pan ich nie skończy?  
- Skąd! To był bardzo inteligentny gość. Zmiękczał mnie inaczej. Powiedział, że 

kontrwywiad podejrzewa, iż obaj studenci są szpiegami. Podejrzewali ich również o prze-
stępstwa walutowe. Oni mieli paszporty i spokojnie, kiedy chcieli jeździli sobie do 
Berlina Zachodniego. Pieniędzy mieli w bród! Handlowali walutą, zadawali się z cinkcia-
rzami, mieli własne samochody. W tamtych czasach prowadzili naprawdę wystawne  
i kosztowne życie.  

 

- A Panu to przeszkadzało? Był Pan zazdrosny?  
- Daj Pan spokój! Ja z nimi mieszkałem w jednym pokoju. Absolutnie mi nie 

przeszkadzali, bo częściej ich w pokoju nie było niż byli. A ja mogłem spokojnie się 
uczyć.  

 

- I dostał Pan zadanie, by szpiegować szpiegów?  
- To raczej nie było zadanie. Wydaje mi się, że ktoś chciał coś o nich wiedzieć. 

Może coś im szykowali. Ja czułem się przesłuchiwany. Tylko, co ja mogłem o nich 
wiedzieć? Przecież ja wówczas nie znałem angielskiego, a tych dwóch rozmawiało 
między sobą w tym języku. To co ja mogłem się dowiedzieć? Co mogłem opisać?  

 

- No, ale jakiś raport Pan sporządził dla kontrwywiadu?  
-Tak. Na tym spotkaniu w „Monopolu”. Napisałem, bo dostałem od gościa z 

kontrwywiadu takie polecenie.  
 

- A co tam Pan spłodził?  
- A skąd ja to mam pamiętać po 40 latach! Co ja rzeczowego mogłem napisać  

o gościach, z którymi nie miałem głębszego kontaktu.  
 

- A w kolejnych raportach?  
- A kolejnych raportów nie było!  
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- Odmówił Pan?  
- Nie musiałem. Szpiedzy wylecieli ze studiów.  
 

- Za szpiegostwo?  
- Za lenistwo!  
 

- A ile Pan dostał za raport?  
- Nic!  
 

- Jedno pokwitowanie się zachowało. Sfałszowane?  
- Nie! Na koniec rozmowy, gdy już sobie popiliśmy i przegryźli z panem z kontr-

wywiadu, dał on mi do podpisania jakiś papier, że otrzymałem jakieś tam pieniądze, 
bo… 

 

- Ile?  
- Spokojnie. Miałem pokwitować, że odebrałem pieniądze, bo – jak mi wytłuma-

czył – „za darmo wódki nie piliśmy i on musi się rozliczyć”.  
 

- Nawet na kaca nic nie dał?  
- Panie Robercie!  
 

- Dobra. A jak wyglądały kolejne spotkania?  
- Nie było kolejnych spotkań. Już nigdy tego gościa na oczy nie widziałem.  
 

- Zapomniał o Panu?  
- Nie wiem.  
 

- To kto w czasie dalszych studiów przychodził po informacje do Pana?  
- Nikt! Do końca studiów nikt do mnie się nie zgłosił. Być może dlatego, że kilku 

kolegom opowiedziałem o spotkaniu w hotelu i dotarło to do kogo trzeba. Z tej 
rozmowy nie robiłem tajemnicy, ale też nie rozgłaszałem tego na lewo i prawo. Kilku 
kolegów jednak wiedziało.  

Wiedziała też moja ówczesna narzeczona.  
 

- Jak się nazywa?  
- A jak ma się nazywać?! Teraz tak jak ja.  
 

- A po studiach?  
- Gdzieś około 1975 czy 76 roku – jeszcze nie miałem wówczas specjalizacji – 

zawołano mnie na portiernię w naszym szpitalu. Powiedziano mi, że jakiś nieznany 
portierce pan pragnie się ze mną widzieć. Myślałem, że to któryś z kolegów z czasów 
studenckich przyjechał mnie odwiedzić, bo wówczas utrzymywaliśmy bardzo żywe 
kontakty. Czekał na mnie mężczyzna w wieku ok. 25 lat, którego nie znałem. Wyciągnął 
legitymację i okazało się, że jest pracownikiem SB we Wrocławiu. Powiedział, że chce 
porozmawiać. Odmówiłem i powiedziałem, że nie życzę sobie takich odwiedzin. 
Odwróciłem się plecami i wróciłem do pracy.  
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- Bał się Pan wówczas?  
- Może nie tyle się bałem, co trochę martwiłem o moją specjalizację. Wówczas już 

wiedziałem, na co stać SB.  
 

- I co, stało się coś?  
- Nic.  
 

- Dali spokój?  
- Aż do jesieni 1980 roku. Wybuchła „Solidarność”, ja się w nią zaangażowałem  

i znowu trafiłem na celownik SB. Jesienią przyszli do mojego mieszkania przy ulicy 
Głogowskiej, gdzie miałem prywatny gabinet i… 

 

- Kto przyszedł?  
- Dwóch panów w marynarkach, krawatach. Oni zawsze starali się wyglądać 

elegancko.  
 

- Z Góry?  
- Nie. Chyba z Leszna.  
 

- Co chcieli?  
- Porozmawiać. Zaczęli mówić, że mi dobrze praktyka prywatna idzie, że ceniony 

jestem przez pacjentów jako fachowiec, i inne rzeczy, których nie pamiętam. Pamiętam 
tylko, że spytałem się ich czy coś zalegam z podatkami, skoro interesuje ich tak bardzo 
powodzenie mojej prywatnej praktyki lekarskiej.  

 

- Tak sobie pogadali i poszli?  
- Nie! Posiedzieliby jeszcze, ale światło zgasło i wraz z nieprzyjętymi pacjentami 

musieli wyjść. Od rozmowy uratował mnie 20 stopień zasilania.  
 

- Ale wrócili?  
- Nie.  
 

- A kiedy zjawili się ponownie?  
- Dokładnie to ja zjawiłem się u nich, ale wbrew własnej woli. Kiedy mnie 

internowano, przewieziono mnie do komendy milicji w Górze. Pamiętam, że Zdzisław 
Michałek – wówczas funkcjonariusz MO – zrobił mi herbatę i dość życzliwie ze mną 
rozmawiał. Następnie poproszony zostałem do innego pokoju i tam młody, można 
powiedzieć gówniarz, próbował mnie zmusić do podpisania zobowiązania o współpracy. 
To była bardzo nieprzyjemna rozmowa. Do dzisiaj ją pamiętam i bardzo niechętnie do 
niej wracam w pamięci. Mówiąc najkrócej – postawił ultimatum. Idę na współpracę – 
wracam do domu. Odmówiłem i zostałem internowany. Kilka dni przed wypuszczeniem 
wezwany zostałem na rozmowę. W ośrodku internowania – w Ostrowie Wielkopolskim 
– esbecy zaproponowali mi ponownie ten sam układ: wypuszczają mnie, ale idę na 
współpracę. Nie idę na współpracę – pozostaję w „internacie”. Odmówiłem. Usły-
szałem wówczas, że i tak mnie wypuszczą, ale zaczną mówić, iż poszedłem na współ-
pracę i będę spalony. Odmówiłem po raz kolejny.  
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- Wypuścili?  
- W wigilijną noc byłem w Górze.  
 

- Bez podpisywania?  
- Nie podpisałem!  
 

- Nic?  
- Podpisałem jedynie zobowiązanie o przestrzeganiu dekretów związanych ze 

stanem wojennym.  
 

- I nic ponadto?  
- Nic.  
 

- Jak przyjęli Pana najbliżsi po powrocie z internowania?  
- A to całkiem inna historia. Z Ostrowa Wielkopolskiego przewieziono mnie na 

komendę w Lesznie. Tam polecono mi wracać do domu. W nocy! Wkurzyłem i powie-
działem, że jak mnie zabraliście z Góry, to mnie do niej odwieźcie. I niech Pan sobie 
wyobrazi, że odwieźli.  

 

- To zdążył Pan na wieczerzę … 
- Moment. Po powrocie do domu nawet do niego wejść nie mogłem. Moja żona 

zabrała naszych synów i pojechała do swojej matki, by tam spędzić święta. Przed 
wyjazdem wymieniła zamki w drzwiach. Z tej trudnej sytuacji wybawił mnie mój sąsiad 
Zbyszek Borowczak, który mnie przyjął. W pierwszy dzień świąt żona pojechała do 
Ostrowa, by spróbować się ze mną zobaczyć. Tam powiedzieli jej, że: „takiego u nich nie 
ma”.  

 

- Chyba, że Pana zwolnili?  
- A skąd! O tym nawet się nie zająknęli. Nie muszę Panu mówić, co w tym momen-

cie żona przeżyła.  
 

- Nie powiedzieli żonie, że Pana zwolnili! 
- Nie! 
 

- Wraca Pan do pracy w górowskim szpitalu i co się dzieje? 
- Ja leczę, a SB szuka na mnie haków. Wiem o licznych wizytach tych panów  

w szpitalu, o przesłuchiwaniu pielęgniarek i lekarzy, by ci powiedzieli coś na mój temat. 
Jedna z pielęgniarek ze łzami w oczach wyznała mi, że kazano jej na mnie donosić.  

 

- To wówczas założono Panu sprawę o kryptonimie „Piskorz”?  
- Nie wiem. Wiem tylko, bo to jakimś zmysłem wyczuwałem, iż wokół mnie tworzy 

się taka zimna pustka. Ludzie bali się ze mną rozmawiać, a i ja nie wszystkim ufałem.  
 

- A kontakty z SB po wyjściu z internowania?  
- Kazali mi się meldować w KW MO w Lesznie. Nie pamiętam jak często. Może 

raz w tygodniu, może dwa. Byłem tam z dwa czy trzy razy. Kontaktu z esbekami nie 
miałem, bo musiałem tylko zameldować się na dyżurce. Dyżurny odnotowywał ten fakt  
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i mogłem wracać do domu. Po tych kilku razach przestałem tam jeździć. Nie spotkały 
mnie za to żadne reperkusje.  

 

- I stan taki trwał aż do roku 1989?  
- Tak. Z upływem czasu ludzie otrząsnęli się z szoku stanu wojennego. W szpitalu 

zaczęły panować w miarę normalne warunki do pracy. System się walił i widać to było  
z roku na rok coraz wyraźniej.  

 

- Zostaje Pan senatorem. Czy ma Pan świadomość, że w pewnym fragment-
cie Pana życiorys nie jest transparentny?  

- Będąc senatorem, zostałem również członkiem senackiej komisji spraw zagranicz-
nych. Członkowie tej komisji podczas swoich posiedzeń mieli dostęp do tajnych infor-
macji dotyczących polityki zagranicznej Polski. Przypuszczam, że zostaliśmy sprawdzeni 
przez odpowiednie służby pod kątem współpracy ze służbami specjalnymi PRL. Nie 
było żadnych zastrzeżeń wobec mojej osoby.  

 

- A czy esbecy przypominali Panu kiedykolwiek ten epizod z lat studiów?  
- Nigdy. Przypuszczam, że o nim nie wiedzieli.  
 

- A kto wiedział?  
- Żona, której o spotkaniu z panem z kontrwywiadu opowiedziałem natychmiast. 

Byliśmy wówczas narzeczeństwem. Wiedziało kilku kolegów z akademika. Wiedzieli też 
członkowie senackiej komisji, o której wspomniałem.  

 

- Rozumiem, że na Pana koncie w archiwum IPN jest: jeden raport, jedno 
pokwitowanie na odbiór pieniędzy i nic więcej.  

- Absolutnie nic więcej być nie może. Nigdy nie napisałem żadnego donosu, który 
komukolwiek by szkodził. Jeżeli taki się znajdzie, można nazwać mnie kłamcą.  

 

- Jednak, by się o tym przekonać, trzeba mieć dostęp do akt w IPN. Ma Pan 
taki dostęp?  

- Jeszcze nie. W tej sytuacji muszę jednak wystąpić o swoje papiery. Nie zamierzam 
robić za kata i ofiarę jednocześnie.  

 

- Opublikuje je Pan?  
- Dostanę, przeczytam i się zastanowię.  
 

- Dziękuję za rozmowę.  
- To proszę jeszcze zapisać, że w tej sprawie wypowiadam się po raz pierwszy  

i ostatni. To jest wszystko, co mam do powiedzenia w chwili obecnej. Czekam na doku-
menty z IPN.  

 
Rozmowę przeprowadził 

Robert Mazulewicz 
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ŻYCIE WŚRÓD KSIĄŻEK 
 
Zofia Stepan urodziła się 5 marca 1953 r. w Górze. Uczyła się w górowskim 

Liceum Ogólnokształcącym. W 1972 r. zdała w nim maturę. Naukę kontynuowała na 
Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując w 1978 r. tytuł magistra bibliotekoznawstwa  
i informacji naukowej. Od 1 października 1978 r. do 31 sierpnia 2001 r. pracowała  
w Bibliotece Pedagogicznej w Górze jako nauczyciel-bibliotekarz. W latach 1985-2000 
sprawowała funkcję kierownika biblioteki, a od 1 stycznia do 31 sierpnia 2001 – 
wicedyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze. Od 2001 r. 
przeszła do pracy w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 2 w Górze. Od października  
1998 r. do sierpnia 1999 r. pracowała jako kurator społeczny. 23 sierpnia 2009 r. zmarła 
po długiej i ciężkiej chorobie. 

W 1988 r. Zofia Stepan zaproponowała mi pracę w bibliotece, stąd mój artykuł 
będzie dotyczył tego okresu jej i mojego życia. 

Od 1975 r. biblioteka mieściła się przy ul. Marchlewskiego 43 (obecnie ul. Pod-
wale). Pomieszczenia biblioteczne nie tworzyły zamkniętej całości, ponieważ były 
podzielone ogólnodostępnym korytarzem, który prowadził na pierwsze piętro, gdzie 
były dwa mieszkania prywatne i jeden duży pokój bez ogrzewania, użytkowany przez 
bibliotekę. Znajdowały się tam książki rzadko wypożyczane. Można niekiedy natknąć się 
na ślad ich pobytu w tym pomieszczeniu w postaci litery „S” na karcie książki.  

Na parterze, po lewej stronie, biblioteka zajmowała pięć pomieszczeń (hol  
z katalogiem czytelni, czytelnia, gabinet kierowniczki, wypożyczalnia i magazyn czaso-
pism), po prawej stronie – magazyny książek, dział gromadzenia i toaleta. Wszystkie 
okna posiadały kraty. Były one tak zamontowane, że nie można było otworzyć okien  
w celu wywietrzenia magazynów z książkami, jedynie lufciki. Wchodząc do magazynów 
czuło się przegrzany kurz. Jeden z magazynów nie posiadał okien, a książki były 
ustawione aż po sufit. Na korytarzu stały szafki, w których przechowywano czasopisma. 

Cechą charakterystyczną ówczesnego lokum bibliotecznego był unoszący się od 
rana zapach obiadu, gotowanego na pierwszym piętrze. 

Z. Stepan kierowała biblioteką, w której pracowało, oprócz niej, cztery osoby na 
etatach pedagogicznych, w tym były kierownik Ryszard Kucharski na pół etatu; 
dodatkowo jedna nauczycielka przebywała na urlopie wychowawczym. Ponadto była za-
trudniona sprzątaczka. Każdy nauczyciel-bibliotekarz miał przydzielony zakres czynności 
związany z funkcjonowaniem biblioteki, np. Elżbieta Szymczak – dział opracowania, 
Magdalena Żuczkowska – czytelnia, piszący te słowa – wypożyczalnia, oraz czynności, 
które musiał wykonywać każdy: dyżur w wypożyczalni lub czytelni. Biblioteka była 
czynna od godz. 10.00 do 18.00. 

Wówczas biblioteka prenumerowała ponad sto tytułów różnych czasopism, w tym 
rosyjskojęzyczne i ideologiczne (takie jak „Życie Partii”, „Nowe Drogi”, „Argumenty”). 
O ile do czasopism rosyjskojęzycznych od czasu do czasu sięgali uczniowie, o tyle do 
tych ostatnich – nikt. W 1990 r. nastąpiła katastrofa. W III kwartale zabrakło pieniędzy 
na prenumeratę. „Solidarność” oświatowa zaproponowała pożyczkę, ale Zespół Ekono-
miczno-Administracyjny Szkół był gotów przyjąć pieniądze, ale nie chciał zobowiązać 
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się do ich zwrotu. Z inicjatywy Z. Stepan wszyscy pracownicy zrobili zrzutkę i kupowa-
liśmy przez ten feralny kwartał jeden tygodnik i jeden dziennik. Gdy sytuacja finansowa 
nieco się poprawiła, próbowaliśmy braki usunąć, starając się kupić czasopisma w redak-
cjach, ale tylko częściowo to się udało. 

W czasach województwa leszczyńskiego biblioteka w Górze była filią Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lesznie. Od 1 stycznia 1991 r. PBW weszła w skład 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. Dotychczas wszystkie sprawy kadrowe, finan-
sowe i organizacyjne załatwiano na miejscu w Górze w inspektoracie oświaty, teraz  
w Lesznie. Z. Stepan w sprawozdaniu podsumowującym działalność biblioteki w 1991 r. 
oceniła tę zmianę pozytywnie. Oficjalnie. Faktycznie przyniosła też problemy. Wymyś-
lono, że po wynagrodzenie trzeba osobiście pofatygować do kasy w Lesznie. Jeździła 
jedna osoba, w tym Z. Stepan, po pieniądze dla wszystkich pracowników, ale nie zawsze, 
bo kilkakrotnie wszyscy musieli osobiście pojechać do Leszna. Wówczas biblioteka była 
zamknięta. Po pewnym czasie w bibliotece nastała epoka kont bankowych. 

Z WOM’u dostaliśmy komputer (z DOS’em i polskim edytorem tekstu TAG)  
i drukarkę igłową. Ten sprzęt stał się wyposażeniem gabinetu kierowniczki. Osobiście go 
przywiózł ówczesny dyrektor WOM’u, w ciągu kilku minut pokazał jak się nim 
posługiwać i odjechał. Taki instruktaż niewiele dał, a TAG nie mogliśmy rozgryźć 
intuicyjnie, choć każdy próbował. Komputer stał dopóty bezużyteczny, dopóki  
Z. Stepan nie ukończyła kursu komputerowego w Lesznie, a później E. Szymczak, choć 
niespecjalnie dużo im dał. Jednak w pełni mogliśmy wykorzystać jego możliwości 
dopiero wtedy, gdy księgozbiór biblioteki wzbogacił się o książki dotyczące programu 
TAG. 

Wraz ze zmianami społecznymi-gospodarczymi w Polsce następowała redukcja 
zatrudnienia w bibliotece. M. Żuczkowska pracowała do końca 1990 r. i z własnej woli 
odeszła. Żeby nie tracić etatu Z. Stepan i ja mieliśmy nadgodziny. Od 1 września 1991 r. 
miała przyjść nowa osoba do biblioteki. Załatwiła wszystkie wymagane formalności  
w Lesznie i do pracy miała się stawić 1 września o godzinie 10.00. Przed dziesiątą 
zadzwonił telefon. Odebrała go Z. Stepan, chwilę rozmawiała. Okazało się, że dyrektor 
poinformował ją o likwidacji etatu. Osoba niby zatrudniona przyszła punktualnie, ale po 
to, żeby się dowiedzieć, że nie ma dla niej pracy. Od wielu lat pracuje w innej bibliotece. 

Największą bolączką biblioteki była zbyt mała powierzchnia w stosunku do 
potrzeb. Rozwiązanie tego problemu znalazła Z. Stepan. Wówczas biblioteka szkolna 
Liceum Ogólnokształcącego mieściła się na pl. Bolesława Chrobrego, ale po remoncie 
przybudówki przy szkole miała tam powrócić. Kierowniczka postarała się, żeby zająć 
zwalniane pomieszczenia. Niebagatelnym argumentem były kraty w oknach.  

Od stycznia do marca 1993 r. biblioteka normalnie funkcjonowała, ale pracownicy 
byli dodatkowo obciążeni przygotowaniami do przeprowadzki – pakowaniem książek  
i czasopism; kierowniczka zaś nadzorem nad adaptacją przyszłej siedziby biblioteki. 
Dyrektor WODN w Lesznie przydzielił ograniczone środki finansowe, stąd nie można 
było zbyt dużo zrobić. Po przeprowadzce Z. Stepan obarczono dodatkową funkcją 
administratora budynku. 

Jej pomysłem było zagospodarowanie bardzo dużego holu poprzez włączenie go 
obręb pomieszczeń biblioteki jako miejsca umieszczenia książek z literatury pięknej, 
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biograficzno-wspomnieniowej i materiałów repertuarowych. Postanowiła też, że do tych 
książek będzie wolny dostęp. Rozwiązanie na tyle nowatorskie, że jeszcze nie spotkałem 
się z takim rozwiązaniem w innych bibliotekach pedagogicznych. W ten sposób 
wyszliśmy naprzeciw potrzebom uczniom szkół średnich, którzy chętnie korzystali  
z naszego księgozbioru, szukając zwłaszcza lektur. 

Z. Stepan wymyśliła również podział księgozbioru na kilka grup książek: naukowe  
i popularno-naukowe, pedagogiczno-psychologiczno-socjologiczne, literatura piękna, 
biograficzno-wspomnieniowa i materiały repertuarowe. Każda z tych grup była umiesz-
czona w innym miejscu z osobnym ciągiem numerycznym. Książki pedagogiczno-
psychologiczno-socjologiczne jako najbardziej poszukiwane umieszczono w wypoży-
czalni. 

Sama przeprowadzka odbyła się dzięki pomocy dyrektorów SP nr 3 (użyczyli 
samochodu) i ZSZ w Górze (skierował do pomocy uczniów) oraz pracowników 
WODN w Lesznie. Jednak najwięcej pracy mieli etatowi pracownicy. Nowo zatrudniony 
(i do dziś pracujący) Ryszard Kołodziej rozmontował wszystkie regały i w nowym 
miejscu zmontował na nowo. Zrobił to zgodnie z Jej pomysłem, żeby nie były zbyt 
wysokie i można było sięgnąć po książki bez korzystania z drabinek. 

W czasach istnienia województwa leszczyńskiego bibliotekarze-nauczyciele z biblio-
tek pedagogicznych spotykali się dwa razy do roku (Dzień Edukacji Narodowej i Dzień 
Kobiet) – oficjalnie w celach szkoleniowych, faktycznie w celach towarzyskich. Jedno  
z takich spotkań odbyło się 15 marca 1994 r. w Górze. Z. Stepan oprowadziła gości po 
nowym lokalu i zaprezentowała bibliotekę. Nowa siedziba wzbudziła u większości 
podziw i zazdrość, nikt bowiem, poza Lesznem, nie miał tak dobrych warunków 
lokalowych. 

W nowej siedzibie zmienił się system pracy pracowników obsługi. Był to kolejny 
pomysł organizacyjny Z. Stepan, wymuszony przez okoliczności. W czasie dyżurów 
popołudniowych towarzyszyli nauczycielowi-bibliotekarzowi pracownicy obsługi jako 
pomocnicy, obsługujący magazyn książek. Od 1 września 1995 r. nastąpiła kolejna 
redukcja liczby pracowników: odeszła jedna osoba, druga osoba pracowała na pół etatu. 
Wtedy pomoc pracowników obsługi stała wręcz nieodzowna, żeby biblioteka mogła 
normalnie funkcjonować. Przez pewien czas biblioteka udostępniała swoje zbiory  
w soboty, od 1 września 1995 r. stało się to niemożliwe, przez dwa dni w tygodniu – w 
we wtorki i w czwartki – pracowała do godziny 15.00 

Biblioteka zwykle kupowała dużo książek. W rekordowym roku 1981 kupiono ich 
aż 3624. Dziś niewyobrażalna liczba. W latach 80. zakupy oscylowały w przedziale 
między 2 a 3 tysiące woluminów. Książki kupowano w księgarni Ludwika Lacha.  
W ówczesnych warunkach było to optymalne rozwiązanie. Rok 1989 przyniósł 
olbrzymie zmiany: z jednej strony w warunkach wolnorynkowych górowska księgarnia 
nie mogła zapewnić potrzebnych tytułów, z drugiej strony – zaczęło brakować 
pieniędzy. Liczba kupowanych książek spadła poniżej tysiąca, osiągając najniższy poziom 
w 2001 r. Dane dotyczą okresu pracy Z. Stepan w bibliotece.  

Z. Stepan próbowała w różny sposób tym problemom zaradzić. Biblioteka zaczęła 
książki kupować poza Górą. Kupowaliśmy je we Wrocławiu. Mogę napisać to w liczbie 
mnogiej, gdyż w tym uczestniczyłem. Książki kupowaliśmy w kilku księgarniach, 
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gromadziliśmy u jej koleżanki ze studiów, pracującej w filii biblioteki miejskiej i stamtąd 
przywoziłem je do Góry w plecaku. Niekiedy korzystaliśmy z pomocy osób, które 
jechały z Wrocławia do Góry. Podczas wyjazdów służbowych Z. Stepan kupowała  
w leszczyńskich księgarniach. Zamawialiśmy też przez pocztę. 

Środki na zakupy nowości zyskaliśmy dzięki odgórnej decyzji wprowadzenia tzw. 
rocznej opłaty wpisowej, którą czytelnik wpłacał, kiedy się zapisywał do biblioteki lub 
prolongował swoją kartę czytelnika. 

Biblioteka na pl. Bolesława Chrobrego 27 zajmowała piwnicę (kotłownia, magazyn 
książek i inne magazyny), parter (wypożyczalnia, magazyny książek, czytelnia, magazyn 
czasopism pedagogicznych, dział gromadzenia, na korytarzu szafki z czasopismami), 
pierwsze piętro (gabinet kierowniczki, magazyn czasopism i części książek oraz kilka 
pomieszczeń wolnych). Na drugim piętrze ulokowała się poradnia wychowawczo-
zawodowa. Początkowo na pierwszym piętrze było tyle wolnych pomieszczeń, że hałas 
pracującej drukarki igłowej w gabinecie kierowniczki niósł się po całym budynku.  

Stopniowo wolne pomieszczenia zajmowały różne instytucje. Najpierw pojawił się 
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Oczywiście nie płacił czynszu, za prąd czy 
ogrzewanie. Nigdy nie zrozumieliśmy dlaczego ustawowy obowiązek zapewnienia lokalu 
dla związku zawodowego, spadł na Bibliotekę Pedagogiczną. Potem to samo uczyniła 
„Solidarność” oświatowa. Następnie, do zajmowanego przez nią lokalu, wprowadziła się 
górowska „Solidarność”, która opłacała czynsz. Jedno z pomieszczeń wynajęto na biuro 
telewizji kablowej „Master”.  

W burzliwych politycznie czasach drugiej połowy lat 90. RS AWS zaczął 
wynajmować na zebrania za symboliczną opłatą salę na pierwszym piętrze. Niektórzy jej 
działacze ułatwili sobie pracę, samowolnie dorabiając do budynku i sali klucze, oraz 
zaczęli organizować zebrania nie informując o tym administratora budynku, ani nie 
płacąc za salę. Z różnych względów Z. Stepan tolerowała taką sytuację.  

Od powstania PODN’u w 2000 r. biblioteka zaczęła tracić pomieszczenia. Z. Ste-
pan straciła swój gabinet i przeniosła się do działu gromadzenia na parterze. Magazyn 
czasopism z pierwszego piętra ulokowano w piwnicy. Z tych dwu sal powstała obecna 
pracownia komputerowa. 

W 1995 r. znowu zmniejszono liczbę pracowników: odeszła E. Szymczak, a  
E. Sarek rozpoczęła pracę na pół etatu. Z nastaniem powiatów w latach 1999-2000 
biblioteka zaczęła organizacyjnie podlegać pod Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną. 
Początkowo E. Sarek zyskała pełny etat w bibliotece, ale od lutego 2000 r. przeszła  
w stan nieczynny i po pół roku straciła pracę. W tym czasie Urząd Marszałkowski 
wzbogacił biblioteki pedagogiczne, w tym górowską, w nowoczesne komputery  
i drukarki laserowe, co znacznie poprawiło jakość pracy. Komputer już się zużył, ale 
drukarka do dziś służy potrzebom biblioteki. 

Nastąpiły perturbacje związane z budynkiem. Dotychczasowy administrator 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Lesznie pozostawił 
budynek – siedzibę biblioteki swojemu losowi, nawet nie zapewnił odpowiedniej ilości 
opału, ale też przestał przyjmować czynsz za wynajmowane pomieszczenia. Gdy 
górowskie starostwo zaczęło się interesować budynkiem, chcąc go przeznaczyć na 
siedzibę sądu, Leszno podwyższyło czynsz i zapragnęło go ściągnąć, ale żadna instytucja 
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go nie zapłaciła. Ostatecznie biblioteka pozostała na starym miejscu, ale wcześniej 
doszło do oględzin nowego lokum w tzw. „komitecie”. W sali, gdzie obecnie Urząd 
Skarbowy obsługuje interesantów, zaplanowano wypożyczalnię i magazyn. 

Przy Bibliotece Pedagogicznej z przerwami działał zespół samokształceniowy 
nauczycieli-bibliotekarzy. W latach 1993-2000 jego członkowie spotkali się 17 razy.  
W jego prowadzenie była bardzo zaangażowana Z. Stepan, choć formalnie kto inny był 
przewodniczącym. Dbała ona o stronę organizacyjną zespołu, m. in., przygotowywała  
i powielała różne materiały (np. zestawienia bibliograficzne, ciekawe artykuły z czaso-
pism bibliotecznych, wykazy nowości pedagogicznych). Wyznawała bardzo dobrą 
zasadę, że z takiego spotkania nauczyciel nie powinien wyjść z pustymi rękoma. 

Wiele napisałem o pracy biblioteki, na pozór te szczegóły nie są związane z osobą 
Z. Stepan, ale to Jej pomysły tak odcisnęły się na organizacji pracy, że chyba można 
powiedzieć, iż w dużym stopniu Ona zadecydowała o obecnym kształcie Biblioteki 
Pedagogicznej. 

 
Mirosław Żłobiński 

* * * * * 
 
 

„Jakby by nie było to zawsze jest / nagle / człowiek ucicha /  
jakby struna pękła / jakby / nawet słowa milczą / brzoza skamieniała /  

jakby / ale serce / nie pęka / tylko / nagle / staje / oniemiałe” 
(Z. Bolek Człowiek ucicha) 

 
Dnia 23 sierpnia 2009 po długiej i ciężkiej chorobie odeszła od nas Zofia Stepan, 

znany górowski nauczyciel bibliotekarz. Po ukończeniu bibliotekoznawstwa na Uniwer-
sytecie Wrocławskim w roku 1978 rozpoczęła pracę w Bibliotece Pedagogicznej. W roku 
1985 została kierownikiem tejże biblioteki, a po reorganizacji pełniła funkcję wice-
dyrektora Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze. Od 1 września 
2001 kontynuowała swą pracę na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w Gimnazjum nr 
2. Była osobą lubianą i cenioną przez młodzież oraz nauczycieli, bardzo pracowitą  
i oddaną swej pasji, którą niewątpliwie była praca. Dzięki Jej dużemu zaangażowaniu 
biblioteka Gimnazjum może już drugi rok udostępniać swe zbiory drogą elektroniczną, 
Jej zasługą było bowiem skomputeryzowanie księgozbioru biblioteki. Program kompute-
rowy MOL 2000+ (po aktualizacji MOL Optivum) został zakupiony i zainstalowany  
w roku szkolnym 2001/2002. Po zakupie czytnika i kodów kreskowych Z. Stepan 
rozpoczęła komputeryzację. Pierwsza książka („Matematyczne aforyzmy i nie tylko”,  
nr inwentarzowy 7900) wprowadziła do bazy danych 26 lutego 2002. Od tej chwili 
rozpoczęto elektroniczną ewidencję i opracowanie wszystkich nabytków biblioteki.  

Zofia Stepan przez lata sprawowała pieczę nad Kołem Bibliotecznym, realizowała 
z młodzieżą szereg interesujących i atrakcyjnych programów edukacyjno-wychowaw-
czych. Były to:  

„Poradnik kulturalnego gimnazjalisty”, którego głównym celem i efektem końco-
wym było napisanie i wykonanie książki pod tym samym tytułem oraz jej wersji 
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elektronicznej. Każda z uczestniczek programu wybrała sobie jedną dziedzinę z zakresu 
szeroko rozumianej kultury i miała opracować na ten temat jeden rozdział do przyszłej 
książki. Teksty pisane były ręcznie lub przy wykorzystaniu techniki kolażu. Każdy 
rozdział zawierał bibliografię załącznikową. Efekt końcowy pracy członków Koła 
Bibliotecznego został zaprezentowany dwukrotnie publicznie: na forum klasy IIIe  
w obecności Dyrekcji oraz podczas Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkoły.  

„W krainie Internetu”, którego efektem było opracowanie banku adresów interne-
towych dla nauczyciela i ucznia. Został on zamieszczony na stronie www biblioteki.  

„Wokół Kopernika” – będący częścią projektu edukacyjnego szkoły „Dopóki 
Ziemia obraca się…”. Celem nadrzędnym programu była szeroko rozumiana populary-
zacja osoby Mikołaja Kopernika, patrona szkoły, a zwłaszcza jego osiągnięć naukowych 
wśród uczniów gimnazjum. Efektem pracy Koła było utworzenie banku materiałów  
o patronie. Zawiera on różnorodne materiały, najczęściej są to kserokopie lub wydruki  
z Internetu (notki biograficzne, kalendarium, portrety, artykuły prasowe, wiersze, 
materiały źródłowe, materiały metodyczne dla nauczycieli – scenariusze zajęć  
i konkursy). W banku znaleźć można też bibliografię przedmiotową M. Kopernika  
w formie broszury, opracowaną pod kierunkiem Z. Stepan.   

„Kawiarenka literacko-muzyczna” – propozycja zajęć kulturalno-edukacyjnych w 
formie cyklu imprez organizowanych raz w miesiącu przy udziale członków Koła 
Bibliotecznego. Tematyka spotkań była zróżnicowana. Wspólną cechą wszystkich 
imprez było zespołowe przygotowanie wystroju czytelni oraz szukanie inspiracji w litera-
turze i muzyce.  

„Vademecum czytelnika” – program mający za cel główny podniesienie szeroko 
rozumianych kompetencji czytelniczych oraz wykorzystanie umiejętności komputero-
wych uczniów do opracowania materiałów dydaktycznych. Zajęcia, które prowadziła  
z Kołem Bibliotecznym Z. Stepan miały za zadanie wdrożyć młodego czytelnika do 
systematycznego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów.  

„W świecie multimediów”, którego celem było opracowanie folderu informacyj-
nego pod tym samym tytułem. Materiały te służyły pomocą uczniom korzystającym  
z multimediów zainstalowanych na dyskach komputerów Internetowego Centrum Infor-
macji Multimedialnej (ICIM).  

„Niezwykłe historie zwykłych przedmiotów” – program, który miał na celu opra-
cowanie „monografii” wybranego przez ucznia przedmiotu codziennego użytku oraz 
przedstawienie jego historii w formie leporello. Uczył sprawnego wyszukiwania infor-
macji pochodzących z różnych źródeł.  

W ramach realizacji programu szkoły „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” brała 
udział w opracowaniu „Przewodnika turystyczno-krajoznawczego po Ziemi Górows-
kiej”, zbierając materiały i sporządzając bibliografię załącznikową do tej publikacji. 

„Wirtualne wędrówki” – program, którego celem miały być prezentacje multi-
medialne wykonane w programie Power Point na wybrany przez siebie temat zgodny  
z zainteresowaniami ucznia. Program, niestety nie został zrealizowany ze względu na 
chorobę i zwolnienie lekarskie Z. Stepan. 

Szczegółową dokumentację działalności Koła Bibliotecznego można odnaleźć w 
jego kronice prowadzonej pod kierunkiem Z. Stepan.   
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Aby zachęcić ucznia do korzystania z księgozbioru biblioteki, rozwijać jego 
zainteresowania i preferencje czytelnicze organizowała liczne konkursy czytelnicze. Były 
to m.in. „Tajemnice naszych lektur”, „Lektury dobrze znane?”, „Jak to napisać?”,  
„Z polszczyzną za pan brat”, „Syzyfowe prace, czyli jak to kiedyś w gimnazjum było…”, 
„Wyrazy obce i zwroty obcojęzyczne” oraz konkursy realizowane w ramach powyższych 
projektów.  

Od kwietnia 2004 biblioteka zaistniała w Internecie, gdyż pod adresem http:// 
panzo.w.interia.pl Z. Stepan stworzyła jej stronę. Promowała w ten sposób zbiory  
i działalność biblioteki gimnazjum.  

We współpracy z nauczycielami polonistami prowadziła ciekawe zajęcia z edukacji 
czytelniczej i medialnej, wykorzystując przy tym prezentacje multimedialne oraz ciekawe 
metody aktywizujące.  

Aktywnie uczestniczyła w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli 
bibliotekarzy. W roku szkolnym 2002/2003 zorganizowała  spotkanie w Gimnazjum  
nr 2 pt. „Formy pracy z Kołem Bibliotecznym”.  

Współpracowała z Biblioteką Pedagogiczną oraz Biblioteką Miejską.  
Sprawowała opiekę nad Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, m.in. 

opracowując jego regulamin.  
Prze cały okres pracy w Gimnazjum nr 2 doskonaliła swoje umiejętności, 

wzbogacała swą wiedzę poprzez lekturę czasopism fachowych (głównie „Biblioteki  
w Szkole”, „Poradnika Bibliotekarza”, „Wszystko dla Szkoły”). Ukończyła również 
szereg kursów doskonalących m.in. „Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy 
nauczyciela”, „Obsługa programu komputerowego MOL 2000+”, „Intel – Nauczanie ku 
przyszłości”, „Tworzenie witryn internetowych”, „Gromadzenie dokumentacji na awans 
na nauczyciela dyplomowanego”, „Metody aktywizujące w pracy biblioteki szkolnej”, 
„Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego”. W roku 2004 
uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.  

 
Dzięki Jej nieustającym staraniom i zaangażowaniu bez reszty w pracę biblioteka 

Gimnazjum nr 2 przekształciła się w nowoczesne centrum multimedialne. Pracy, 
bibliotece i czytelnikom poświęciła całe swoje życie. Bardzo mi Jej brakuje, Jej cennych 
fachowych wskazówek, poczucia humoru, po prostu  obecności na co dzień.  

 
Marta Kaiser 
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POŻEGNANIE KRZYSZTOFA DANIELEWICZA 
 
5 listopada 2009 roku odszedł do wieczności pierwszy demokratyczny wójt gminy 

Niechlów – Krzysztof Danielewicz. Jego śmierć była zaskoczeniem dla wszystkich, w 
szczególności znajomych, przyjaciół i osób, z którymi przez lata pracował. Sam 
dowiedziałem się o jego śmierci 5 listopada o godz. 3.32 nad ranem, kiedy zadzwonił do 
mnie bliski współpracownik Krzysztofa. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele 

pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kątach 
Wrocławskich – miejscowości, w której urodził 
się i wychowywał. Miał 59 lat. Urodził się 6 stycz-
nia 1950 r. Był lekarzem weterynarii – specjalistą 
w swoim fachu. Studiował na Wydziale Weteryna-
ryjnym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Po 
studiach przybył na Ziemię Górowską i zamiesz-
kał w Sicinach, gdzie w latach 1975-89 kierował 
Państwowym Zakładem Leczniczym. Od 1995 r. 
prowadził prywatną praktykę lekarską. Krzysztof 
Danielewicz oprócz pracy zawodowej, życie swe 
poświęcił polityce, która była jego żywiołem. 
Bardzo lubił wpływać na społeczność lokalną  
i bezinteresownie pomagać ludziom. Był bowiem 
osobą, która potrafiła bez wahania przedłożyć 
dobro obywateli nad życie prywatne. Udowadniał 
to na każdym kroku. W polityce czuł się idealnie  
i polityka ukształtowała jego duszę. W trudnych 
dla naszego kraju latach 1990-1994 był pierwszym 

wójtem gminy Niechlów. Budował wówczas od podstaw demokrację i jednocześnie 
dążył do szybkiego rozwoju gminy, co bez wątpienia, jak na ówczesne warunki, mu się 
udało. Po reformie administracyjnej kraju, w latach 1998-2002 był radnym Rady powiatu 
górowskiego z ugrupowania Akcja Wyborcza „Solidarność”. Przewodniczył wtedy 
klubowi radnych i znów przecierał szlaki dla następców. Od zawsze związany był  
z ruchem solidarnościowym. Był człowiekiem polskiej prawicy. Pod koniec lat 80. 
przewodniczył „Solidarności” Rolników Indywidualnych, a w pierwszych wolnych 
wyborach do samorządu w 1990 r., kierował Obywatelskim Komitetem „Solidarność” 
na terenie gminy Niechlów. Często wspominał, jak wiele wtedy czasu spędził na 
rozmowie z mieszkańcami i zachęcaniu ich do udziału w wyborach. Dwukrotnie 
kandydował również do Sejmu RP z ugrupowań braci Kaczyńskich, a dzisiejsze istnienie 
Prawa i Sprawiedliwości w Górze jest m.in. jego zasługą. W swoim życiu zawodowym 
pomagał także rolnikom, z którymi był szczególnie związany. Wiedzę lekarską 
wykorzystywał doradzając im w wielu kwestiach. W 2007 roku został powołany na 
Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
w Górze, gdzie uporządkował wiele spraw. Ostatnio zaangażował się również w 
powstanie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” – swoim działa-
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niem obejmującego teren gminy Góra, Wąsosz i Niechlów. Żegnając Krzysztofa 
Danielewicza nie można nie wspomnieć o tym, jak bardzo był towarzyski i jak często w 
towarzystwie mówił o polityce. Osobiście doskonale znając Krzysztofa, miałem 
wrażenie, że on uświadamia swojego rozmówcę. To uczucie towarzyszyło mi zawsze, 
kiedy z nim rozmawiałem. Po każdej rozmowie z nim stwierdzałem, że dotychczas 
byłem w błędzie. Bez wątpienia poglądy, które prezentował otwierały ludziom oczy na 
większość spraw. Dysponował ogromną wiedzą, nie tylko polityczną. Potrafił 
wypowiedzieć się dosłownie na każdy temat. Był fenomenem człowieka, jakiego Ziemia 
Górowska już nigdy nie będzie miała. 

 
Marek Zagrobelny 

 
 
 
 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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INTERNOWANY ZA KATYŃ 
 
19 grudnia 2007 r., podczas sesji Rady Miejskiej, wygłosiłem referat o stanie 

wojennym. Poniżej przedstawiam skróconą i poprawioną wersję tego wystąpie-
nia. 

 
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. internowano 5 osób z terenu Ziemi Górowskiej. 

Cztery osoby trafiły do ośrodków odosobnienia za swoją działalność związkową. Piąty 
internowany – Roman Kowalski – zawsze publicznie mówił, że został internowany za 
Katyń.1 

Po 1989 roku byli internowani – poza Romanem Kowalskim – dali się poznać ze 
swej aktywności publicznej: związkowej, samorządowej, politycznej; on ograniczył się 
wyłącznie do działalności gospodarczej. Pozostaje nieco w cieniu, jego osoba jest mniej 
znana tym bardziej jego losy w latach 1981-1982 r. są warte tego, żeby się im przyjrzeć. 

Wiosną 1981 r. na łamach „Panoramy Leszczyńskiej”, ówczesnego tygodnika KW 
PZPR2, ukazał się wywiad z Romanem Kowalskim. Mówił on o swojej drodze do 
„Solidarności” Rolników Indywidualnych: 

„– Wiedziałem jedno – czy będę rozliczony czy nie, zrobię wszystko, by powstała gwarancja, że 
już nigdy nie dojdzie do macoszego traktowania indywidualnego rolnictwa. Zacząłem rozmawiać z 
innymi rolnikami z gminy i stwierdziłem, że myślą jak ja. […] 

„12 marca na zebraniu kółkowym przedstawiłem statut i cele naszego związku 
[„Solidarność” Rolników Indywidualnych]. Wstąpiło do niego 18 rolników. Podobnie zaczyna 
się w innych wsiach, choć przyznać muszę, że idzie opornie. Władze robią wszystko, by utrudnić nam 
pracę. [...]” 

Wówczas losy ludzi były pogmatwane. Roman Kowalski był członkiem „S” RI i 
jednocześnie członkiem PZPR. Został wybrany delegatem na zjazd gminny PZPR w 
Górze, a następnie na zjazd wojewódzki PZPR. W Górze delegaci wybrali go członkiem 
Miejsko-Gminnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR, w Lesznie – członkiem 
Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR. 

We wcześniej cytowanym wywiadzie R. Kowalski ocenił negatywnie rolę PZPR: 
„[…] Partia [PZPR] powinna wyjść rolnikom naprzeciw, inicjować, dbać o właściwe oblicze 

»Solidarności« rolników. Przykro mi, członkowi partii, ale muszę to powiedzieć, że moją partię 
wyręczyła »Solidarność« robotnicza.” 

Jesienią 1981 r., gdy zbliżała się decydująca rozprawa z „S”, rozpoczęto 
„czyszczenie szeregów” PZPR. 

26 września 1981 r. na posiedzeniu prezydium WKKP i na plenarnym posiedzeniu 
WKKP zajęto się osobą towarzysza Romana Kowalskiego, wytaczając przeciwko niemu 
szereg zarzutów. Nie będę ich przytaczał, bo nie wiem na ile są wiarygodne. Jeden zarzut 
wobec R. Kowalskiego miał charakter polityczny: 

                                      
1 Np. R. Kowalski, Ciężkie było życie internowanego. Rozm. przepr. Joanna Zembroń, Adrian Grochowiak,. „Przegląd 
Górowski” 2007 nr 3 s. 3, il. 
2 R. Kowalski R., Jeszcze nas nie widzą, Rozm. przepr. Jarosław Piotrowski, „Panorama Leszczyńska” 1981 nr 22 s. 4. 
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„Tow. przewodniczący WKKP zapoznał także członków Prezydium z informacją z dnia 
21.09.1981 r. sporządzoną przez Komendę Wojewódzką MO w Lesznie dotyczącą IV Zjazdu 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych »Solidarność« 
województwa leszczyńskiego, który odbył się w dniu 20.09.1981 r. we Wschowie. Na Zjeździe tym w 
ramach dyskusji zabrał głos Kowalski z Glinki gmina Góra. Wymieniony przedstawiając się jako 
członek egzekutywy KW PZPR w Lesznie w bardzo ostrym tonie mówił na temat braku zezwolenia 
ze strony władz na wprowadzenie krzyży do szkół i nauczania religii. Stwierdził, że na takich 
spotkaniach jak te we Wschowie powinni być przedstawiciele władz, aby na gorąco odpowiadali na 
postawione zarzuty. 

Poruszył również sprawę manipulacji władz odnośnie Funduszu Rozwoju Rolnictwa oraz 
problem nauczania historii w szkołach. Podnosząc ten ostatni problem stwierdził, że dzieci w szkołach 
dobrze wiedzą kto to był Marks, natomiast nic nie wiedzą na temat Katynia.” 3 

 
Roman Kowalski podczas zjazdu gminnego  
NSZZ RI „Solidarność” (1981) 

 

Obecny na tym posiedzeniu R. Kowalski 
przyznał się do stawianych zarzutów. Z kolei 
podczas posiedzenia Miejsko-Gminnej Komi-
sji Kontroli Partyjnej w dniu 10 listopada 
1981 r. tym samym zarzutom zaprzeczył.4 

Na wniosek prezydium WKKP przepro-
wadzono głosowanie w sprawie odwołania 
tow. R. Kowalskiego ze składu WKKP. Na 
24 obecnych 22 osoby głosowały za odwoła-
niem a 2 osoby się wstrzymały. „W związku z 
tym tow. Kowalski opuścił salę posiedzeń zdając 
zaświadczenie o pełnieniu funkcji członka WKKP.”5 

Podczas posiedzenia Miejsko-Gminnej 
Komisji Kontroli Partyjnej w Górze w dniu 
10 listopada 1981 r. jednomyślnie zadecydo-
wano o wydaleniu R. Kowalskiego z jej 
składu i postanowiono, że na grudniowym 
posiedzeniu zostanie rozpatrzony wniosek o 
wydalenie R. Kowalskiego z PZPR „za 
postępowanie niezgodne ze Statutem PZPR i działa-

nie na szkodę na rzecz Partii”.6 
W grudniu 1981 r. terenowa komisja kontroli partyjnej wydaliła z PZPR 

„przedstawicieli ekstremalnego skrzydła »Solidarności«” Zenona Jachimowicza z Góry i 
Romana Kowalskiego z Glinki. Obydwaj w tym czasie byli internowani. 

                                      
3 APL: KW PZPR Leszno 1981 s. 117-118 („Protokół Nr 4/81 z plenarnego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Kontroli 
Partyjnej PZPR w Lesznie odbytego w dniu 26.09.1981 r.) 
4 APL: KM-G PZPR Góra 37 s. 279 („Protokół z posiedzenia Miejsko-Gminnej Komisji Kontroli Partyjnej z dnia 10 
listopada 1981 roku”) 
5 APL: KW PZPR Leszno 1981 s. 119 
6 APL: KM-G PZPR Góra 37 s. 279 
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Po dwudziestu sześciu latach Roman Kowalski tak wspominał swe internowanie: 
„Zaczęło to się tak: wróciłem z Warszawy, gdzie byłem na posiedzeniu Krajowego Związku 

Branży Nasienno-Rolniczej. Warszawę odwiedziłem ze względów służbowych. Próbowałem tam 
załatwić ciągniki marki URSUS dla Związku Branży Nasienno-Rolniczej. Razem z ministrem 
Wojteckim bezskutecznie dzwoniliśmy do fabryki URSUS, nie wiedząc, że telefony zostały wyłączone, 
a za moment zacznie się stan wojenny. W stolicy wsiadłem do pociągu i pojechałem do domu z 
przesiadką w Poznaniu. Koniec mojej trasy kolejowej był w Lesznie. Z Leszna do domu dojechałem 
„taryfą”. Zaraz po powrocie wykąpałem się i zasnąłem. Teściowa po chwili obudziła mnie i zaczęła 
mówić, że dookoła domu stoi wojsko i psy groźnie szczekają. Ja wstałem i widziałem jak wojsko i MO 
wyłamało furtkę i zaczęli walić w drzwi. Powiedziałem, że mam siekierę i mogę komuś zrobić 
krzywdę. Poprosiłem, aby zawołali komendanta ekipy. Zaraz przyszedł do mnie. Zaprosiłem go do 
mieszkania. Usiadł i porozmawialiśmy. Mimo całego splotu niekorzystnych wydarzeń, zapamiętałem 
go jako miłego człowieka, który mi nawet na swój sposób współczuł, ale musiał wykonywać polecenie 
służbowe. W pewnym momencie powiedział do mnie »Panie Kowalski, niech się pan ubiera, tylko 
ciepło, bo na święta pan nie wróci«. Jeszcze wypiliśmy kawę. Wziąłem neseser, bo miałem jeszcze 
spakowany z Warszawy i wyszliśmy. Samochodem pojechaliśmy na górowską komendę. Tu do mnie 
dołączył Stanisław Hoffmann i pozostali internowani. Pojechaliśmy do aresztu w Rawiczu, stamtąd do 
Ostrowa Wielkopolskiego, a po kilku dniach znalazłem się w Głogowie. Czułem się coraz gorzej. 
Dzięki temu, że lekarze się zmieniali, na dyżur trafił mój kolega, doktor Góral. Od razu 
zdiagnozował u mnie poważną chorobę, dzięki czemu udało mi się wyjść z aresztu do szpitala. Resztę 
dni stanu wojennego spędziłem w głogowskim szpitalu.” 7 

Internowanie zakończyło się dla Romana Kowalskiego 15 stycznia 1982 r. 
 

Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 
Poczynając od tego numeru „Kwartalnika Górowskiego” zaczynamy publikować widokówki 
przedstawiające obiekty z terenu powiatu górowskiego. W pierwszej kolejności zaprezentujemy 

najstarsze widokówki z przełomu XIX i XX w. wykonane techniką litograficzną. 
 
 

                                      
7 R. Kowalski, Ciężkie było życie internowanego, Rozm. przepr. Joanna Zembroń, Adrian Grochowiak,. „Przegląd Górowski” 
2007 nr 3 s. 3, il. 
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MISTRZ KRYMINAŁU W GÓRZE 
 
12 października 2009 r. w czytelni dla dorosłych Biblioteki Miejskiej Marek 

Krajewski spotkał się z miłośnikami jego powieści kryminalnych. Pierwsze czterdzieści 
minut mówił o sobie i o swoim pisaniu, 
następne pięćdziesiąt minut odpowiadał na 
pytania. 

Z urodzenia jest wrocławianinem, 
wrocławianinem zakochanym w swoim 
mieście. Tu się uczył, tu studiował – filologię 
klasyczną na Uniwersytecie Wrocławskim, 
pracował na wydziale filologii klasycznej i jak 
sam stwierdził był wymagającym nauczy-
cielem. Interesowały go naukowo sprawy 
akcentu. Obecnie pracuje tylko jako pisarz. 
We Wrocławiu też umieścił akcję większości 
swoich powieści: „Śmierć w Breslau”, „Ko-
niec świata w Breslau”, „Widma w mieście 
Breslau”, „Festung Breslau”, „Dżuma w 
Breslau”. Nie uważa się za artystę, jedynie za 
sprawnego rzemieślnika. 

Nie powiedział tego wprost, ale wydaje 
się, że zdradzi ukochany Wrocław na rzecz 
niedawno pokochanego Lwowa. Akcja ostat-

niej powieści „Głowa Minotaura” w dużej części dzieje się właśnie w tym mieście. 
Szkoda tylko, że spotka-

nie odbyło się w południe i 
zabrakło o nim szerszej in-
formacji. Frekwencję zapew-
niły dwie klasy z LO. Naj-
aktywniejszymi uczestnikami 
byli nauczyciele. 

M.Ż. 
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WERNISAŻ JOLANTY PAWLICKIEJ  
I MACIEJA ŻUKOWSKIEGO 
 
Kolejny już raz w Domu Kultury odbył się wernisaż. Tym razem swoje prace 

wystawili artyści zrzeszeni w Profesjonalnej Grupie Artystów Nieuprawnionych bęk – 
ART; Jolanta Pawlicka – górowianka i Maciej Żukowski – wrocławianin. Jak sami mówią 
celem ich wystawy jest to, „aby górowianie mimo tego, iż Góra leży na obrzeżach województwa 
poczuli związek ze stolicą swojego regionu – Wrocławiem, oraz propagowanie sztuki i kultury wśród 
społeczności górowskiej – maluj i rysuj, twórz… jak my. Będziesz lepszym człowiekiem.” 

Otwarcie wystawy nastąpiło 24 października 2009 roku tuż po godzinie 17.00 w 
Klubie Domu Kultury. Licznie 
zgromadzeni goście mieli 
możliwość obejrzenia prac Joli, 
której nikomu nie trzeba 
przedstawiać. Artystka tworzy 
od wielu lat. Mogliśmy oglądać 
wcześniej jej indywidualne 
wystawy: „tak jak Ty, tak jak 
On, jestem” w Domu Kultury 
w Górze, oraz cykl wystaw 
grupy „SPOZA”, której człon-
kiem od lat jest Jola. Prace na 
wystawie były z różnych lat, 
dlatego też takie zróżnicowanie 
emocjonalne i tematyczne. Jej 
ulubione techniki to rysunek pastelami, ołówkiem, oraz techniki mieszane, a także 
malarstwo na szkle. Ostatnio polubiła malarstwo olejne. 

Natomiast u Maćka  widać oczarowanie olejami i to nawet nie malowanie pędzlem, 
ale mocne pociągnięcia szpachlą, to, to co lubi. Widać w tych obrazach ekspresję, 
fascynację kolorem, a także wpływ studiów architektonicznych. Piękny Wrocław, ale 
także nasze górowskie zabytki. Jego prace możemy zobaczyć, jako malarstwo naścienne, 
w wielu obiektach Wrocławia i innych miast Dolnego Śląska: Dwór Polski we 
Wrocławiu, hala sportowa w Złotoryi, wiele jego prac znajduje się w kraju i zagranicą w 
zbiorach prywatnych, była to jednak jego pierwsza wystawa tego typu. 

Podczas spotkania wystąpił leszczyński zespół bluesowy, który nadał charakter 
całemu spotkaniu. 

Julita Kruszka 

http://domkulturygora.blogspot.com/2009/10/profesjonalna-grupa-artystow_20.html


Kwartalnik Górowski 28/2009 

50 

              
 

Pracownicy BP przed 1993 rokiem                                                 31 sierpnia 2001 

 
 
 
 
 

Zofia Stepan   
1953-2009    

 
5 marca 2004, Biblioteka Gimnazjum nr 2 

 
 
 
 
 

10 grudnia 2002,            
koło biblioteczne wraz z opiekunkami        


