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PEWNE MIASTO MA SWOJE BOISKO ZA GRANICĄ 
(RAPORT Z ŻYCIA SPORTOWEGO  
W POWIECIE GÓROWSKIM OKOŁO ROKU 1930 
NAPISAŁ ROBERT BABISCH) 
 
Ten, kto przeczyta ten nagłówek, mógłby stwierdzić, że autor chyba żartuje. Ale tak 

naprawdę było. Zgodnie z wersalskim traktatem pokojowym również nasz powiat 
musiał oddać pewne tereny Polsce. Najmocniej dotknęło to Czerninę [w oryginale 
Tschirnau/Lesten], ponieważ straciła ona na skutek wytyczenia nowej granicy tylną część 
swego terytorium. Niemiecko-polska granica przebiegała bezpośrednio przez peryferie 
miasta Czerniny i oddzieliła m. in. posiadłość domu strzeleckiego, która znajdowała się 
poza miastem. W ten sposób karczma znajdowała się na terenie Niemiec, a budynki 
gospodarcze stały już na terenie Polski. Nie tylko związek strzelecki był poszkodowany, 
bo stracił strzelnicę, również związek sportowy miał trudności, ponieważ boisko 
należące do niego było oddalone o niecałe 100 m od strzelnicy i znajdowało się też po 
drugiej stronie granicy.  

Jeżeli został wyznaczony termin meczu piłki nożnej, należało zgłosić ten fakt 
polskiej straży granicznej. Obok strzelnicy znajdował się szlaban i stojący tam strażnik 
graniczy miał za zadanie policzyć wszystkich widzów i zawodników, którzy tamtędy 
przechodzili, ponieważ, aby dostać się na boisko, nie była wymagana przepustka. Po 
meczu musiało więc tyle samo osób opuścić teren Polski, w przeciwnym razie pojawiały 
się problemy. W dzień meczu pojawiało się więcej strażników granicznych, którzy  
z oddalenia czujnie pilnowali boiska, zawodników i widzów, ponieważ żadnemu z nich 
nie wolno było wtargnąć w głąb kraju.  

Wśród strażników byli też oczywiście zafascynowani miłośnicy sportu i często 
zdarzało się tak, że temperament ich ponosił. Wtedy zagrzewali piłkarzy do gry polskimi 
okrzykami i zapominali, że są na służbie. Raz nawet zdarzyło się, że jeden z widzów 
poczuł zbyt duże ciśnienie w pęcherzu i próbował w pobliskich krzakach załatwić swoją 
naturalną potrzebę. Jeden ze strażników, pochłonięty meczem, obrócił się nagle i zauwa-
żył jakiegoś mężczyznę oddalającego się z boiska. Ściągnąwszy broń z ramienia, szy-
kował się do strzału ostrzegawczego. Wtedy zainterweniowali dzielnie inni widzowie, 
którzy obserwowali to zajście i przekonali w końcu gorliwego urzędnika, że to tylko 
ludzka potrzeba była powodem, że ten biedny człowiek wszedł na zakazany teren. 
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Na podstawie tych wydarzeń z końca lat 20-tych i początku lat 30-tych można 
zobaczyć, jak dwa narody, niemiecki i polski, żyły obok siebie i ze sobą w pokoju bez 
muru czy drutu kolczastego.  

 
Przedruk: Robert Babisch, 

Eine Stadt hat ihren Sportplatz im Ausland, 
„Guhrauer Kreiszeitung” 2003 nr 3 s. 13 

Tłumaczył: Daniel Wojciechowski 
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OKRUCHY WSPOMNIEŃ –  
KSIĄDZ JÓZEF SZYCA 

 
Wspomnienia o księdzu Józefie Szycy odżyły w czasie 

II Zjazdu Absolwentów Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, 
który odbył się 3 października 2009 r. Absolwenci doskonale 
pamiętają księdza Józefa, który był często ich pierwszym 
katechetą. 

W czasie Mszy św. inaugurującej zjazd ks. kanonik 
Tadeusz Magas wspomniał w swojej homilii o tym wspania-
łym Proboszczu, który w latach 1945-1958 poświecił się bez 
reszty pracy w wąsoskiej parafii. 

Warto przybliżyć tę wspaniałą postać tym mieszkań-
com Wąsosza, którzy nie mieli okazji Go poznać, warto to 
zrobić, póki żyją ci, którzy Go pamiętają.  

 
Na początek nieco historii 
W 1945 r. wszystkie kościoły parafii Wąsosz przeszły z 

ewangelickich na rzymsko-katolickie.  
Jeszcze 23 czerwca 1945 r. w wąsoskim kościele nabo-

żeństwo w języku niemieckim odprawiał pastor. Po nim 
przez 3-4 miesiące duszpasterzem był ks. Wiśniewski (brat 
mamy Pani Dory Janowskiej – gospodyni ks. Józefa Szycy), 
ksiądz, który przybył z repatriantami ze wschodniej Mało-
polski. 

Drugim polskim księdzem był ksiądz Józef Szyca, który 
pochodził z Kamionki Strumiłowej, znajdującej się w woje-
wództwie tarnopolskim (obecnie Ukraina) i był księdzem 
diecezjalnym. 

Ksiądz proboszcz był powszechnie znanym, szanowa-
nym i lubianym duszpasterzem, bardzo zaangażowanym we wszystko, co działo się w 
gminie Wąsosz. Wszystkim ówczesnym mieszkańcom parafii pod wezwaniem św. Józefa 
Oblubieńca NMP w Wąsoszu głęboko wpisał się w pamięci. Wszyscy z ogromnym 
szacunkiem wspominają tę wspaniałą postać.  

 
Pan Leonard Harapuczyk (nauczyciel) tak wspominał: „Z wielu ludzi z tamtych lat naj-

bardziej zapadła w mojej pamięci wspaniała postać księdza Józefa Szycy – wielkiego filantropa, 
organizatora życia duchowego i kulturalnego Wąsosza.” 

W swoim artykule „Refleksje sprzed 50 lat” Pani Cecylia Ławniczak-Bohdziewicz 
pisze: „Był wzorem pobożności, dla wszystkich życzliwy i troskliwy duszpasterz. Jest mi ogromnie 
miło, że mam tak pięknie go wpisanego w moim pamiętniku w 1949 r.” 
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Wpis księdza J. Szycy do pamiętnika został odczytany w czasie zjazdu  
przez Panią Cecylię Ławniczak-Bohdziewicz,  
absolwentkę Szkoły Podstawowej w Wąsoszu 

 

 
 

Wpis do pamiętnika Pani Krystyny Ziemby 

 
Ksiądz Józef Szyca był proboszczem w Wąsoszu w bardzo niespokojnych czasach. 

Na prastare piastowskie ziemie wracali ci, którym te ziemie zabrano w XVIII w. Przyjeż-
dżały pierwsze transporty osadników z Prużan i Berezy Kartuskiej, następnie z Tarno-
polskiego, Stanisławowskiego, Polesia, Wołynia Lwowskiego, Wielkopolski i Polski 
Centralnej. Wokoło słychać było różne gwary językowe. W szkole podstawowej Pan Jan 
Frank (pierwszy kierownik szkoły) uczył poprawnie mówić i czytać po polsku. Na 
długich spacerach często spotkać można było wysokiego, ubranego w ciemny surdut, 
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przystojnego księdza Józefa, który wsłuchiwał się w ludzką biedę i małe radości, a potem 
wracał na plebanię i układał długie kazania, które były otuchą na ciężki czas, na małe, 
powoli budowanie swojego miejsca: razem i osobno w miejscu, gdzie historia napisała 
nowy adres i miejsce życia. 

 
Zasługi księdza Józefa dla Wąsosza są ogromne, trudno je wszystkie wymienić: 
 
Uporządkowanie cmentarza 
Ksiądz Józef Szyca uporządkował cmentarz parafialny. Pierwszych zmarłych cho-

wano z prawej strony. Po udrożnieniu istniejących poniemieckich rur melioracyjnych 
pochówki wykonywano w końcu cmentarza po lewej stronie. W pracach przy porządko-
waniu cmentarza brali udział nie tylko harcerze, młodzież szkolna, ale również osoby 
dorosłe. Byli to najczęściej rolnicy z pobliskich wiosek, którzy przyjeżdżali furmankami  
i pomagali przy kopaniu rowów odwadniających, umożliwiających spływ wody do rzeki 
Orli. Młodzież szkolna sadziła drzewa.  

Wszystkimi pracami kierował ksiądz proboszcz. Dzięki zakupowi ziemi powiększył 
obszar cmentarza, a jego granice pozostały niezmienione do dnia dzisiejszego. 

Cmentarz był ulubionym miejscem spacerów księdza. Jako gospodarz lubił patrzeć, 
jak rosną drzewa, czy panuje na nim porządek.  

 

 
 

Uczniowie klasy VII i nauczyciele Publicznej Szkoły w Wąsoszu 
przed budynkiem dzisiejszego Przedszkola Samorządowego – rok 1946, 

od lewej siedzą: S. Zagórski, A. Chrzanowska, A. Piasecka, 
J. K. Frank, S. Skulska, J. Maluk, ks. J. Szyca 

 
Nauczanie religii 
Ksiądz uczył religii w szkołach podstawowych, nie tylko w Wąsoszu, ale także  

w pobliskich miejscowościach, m.in. w Płoskach. Pani Lucyna Kosarzewska, która była 



Kwartalnik Górowski 31/2010 

VIII 

nauczycielką w Płoskach, pamięta jak ksiądz przyjeżdżał, na początku wozem, a potem 
motorem. Ksiądz Józef był bardzo lubiany przez młodzież, która garnęła się do niego.  

 
Plebania 
Pani Izydora Janowska (siostra Pani Jadwigi Paszkowskiej) prowadziła plebanię. 

Dbała o porządek, przygotowywała posiłki dla księdza Józefa i jego gości. Na plebanię 
do pomocy Pani Dorze chętnie przychodziły jej koleżanki, które po skończonej pracy 
odpoczywały w ogrodzie przykościelnym, w którym rosło drzewo oliwne. Często zry-
wały z niego na pamiątkę, nieznane większości mieszkańcom, egzotyczne liście. 

Pani Dora wyjechała w 1958 r. z Wąsosza i zamieszkała we Wrocławiu, gdzie miała 
rodzinę. Zmarła w 2005 r., a pochowana jest na cmentarzu w Szkaradowie koło Rawi-
cza, gdzie znajdują się groby jej rodziców. 

 

 
 

Pani Izydora Janowska 

 
Z dalekich wschodnich polskich rubieży przyjechał do Wąsosza z rodziną Pan 

Antoni Derewiński (ojciec Pani Zofii Świątkiewicz). Pan Antoni został kościelnym. Dbał 
o porządek kościołów i ołtarzy, na których zawsze było dużo świeżych kwiatów. Był 
prawą ręką i dobrym duchem księdza Józefa. Po Panu Antonim Derewińskim kościel-
nym został Pan Cendrowski. 

 
Msze św.  
W każdą niedzielę i święta kościelne przed mszą śpiewane były tak zwane 

„Godzinki”. Prowadziła je położna Pani Zadylakowa. Zawsze przed każdą mszą ksiądz 
spowiadał, często potem z ambony prowadził krótkie katechezy. Przy kościele były dwie 
grupy wiekowe ministrantów: młodsi i starsi. Ministranci służyli do mszy, pomagali  
w przygotowaniach uroczystości kościelnych. Panie skupione były w kółku różańcowym.  
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Członkinie Koła Różańcowego 

 
Wspomnienie Pana Michała Cendrowskiego – ministranta ks. Józefa  
Ksiądz Szyca był proboszczem w Wąsoszu od 1945r., nie miał księży pomoc-

niczych. Odprawiał Msze święte, prowadził przygotowania dzieci do I Komunii świętej. 
Dzieci i niektórzy dorośli przychodzili na naukę religii ze wszystkich wiosek należących 
do parafii. Wszystkie ławki w kościele św. Józefa były zajęte. Ksiądz uczył religii stojąc 
na ambonie, ponieważ wtedy nie było mikrofonów. Będąc ministrantem, służyłem do 
Mszy świętej. Msze odbywały się w dni powszednie rano o godz. 7.00. W niedzielę  
i święta msze były o godz. 7.00, 9.00 i suma o godz. 11.00. Po sumie około godz. 13.00 
ksiądz Szyca wyjeżdżał do kościołów filialnych, co tydzień do jednego z nich. Kościołów 
filialnych było 4. tj. w Czeladzi Wielkiej, Psarach, Sądowelu i Sułowie Wielkim. Podróż 
odbywała się do miejscowości, w której miała się odprawić Msza święta. Gospodarz 
przyjeżdżał po księdza i ministranta. Zdarzało się, że przyjeżdżali wozem drabiniastym, 
koła były na obręczach stalowych, snopek słomy na desce i tak jechało się po drodze 
ubitej z kamieni. Po przyjechaniu na miejsce i odprawieniu Mszy świętej przeważnie  
u tych samych gospodarzy w danej filii, zapraszano nas na obiad. Dla księdza to był 
pierwszy posiłek, bo trzeba pamiętać, że wtedy księdzu nie można było jeść, dopóki nie 
odprawił wszystkich mszy świętych, a często ten posiłek był dopiero około godz. 15.00. 
Po przyjechaniu na plebanię ksiądz miał krótki czas na odpoczynek i o godz. 18.00 były 
nieszpory.  

Pan Cendrowski wspomniał, że ksiądz Szyca jeździł raz na miesiąc do kościołów 
filialnych. Miesiąc ma 4 tygodnie i kościoły były 4. Dlatego, niestety, kościół filialny  
w Ługach przeszedł do parafii Korzeńsko. Nie było piątej niedzieli w miesiącu, ksiądz 
proboszcz nie mógł jeździć do piątego kościoła.  
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Ministranci parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Wąsoszu 

 
Rada Parafialna ustaliła, aby miejsca w kościele NMP były wykupione. Każdy na 

sumie siedział na swoim miejscu. Na innych mszach każdy mógł siedzieć w dowolnym 
miejscu. Młodzież i dzieci nie miały wyznaczonych miejsc. Przed kazaniem w czasie 
sumy śpiewano pieśń „Przyjdź Duchu Święty”. Pieniądze, które składali wierni podczas 
mszy świętych i z np. kolęd, które zarabiali kolędnicy, były w gestii Rady Parafialnej, 
która uzgadniała z księdzem proboszczem prawidłowy ich podział np. na remonty 
kościołów. We mszy uczestniczyły zakonnice, które mieszkały w budynku, w którym 
prowadziły Dom Starców. Obecnie znajduje się tam Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy. W 1958 r. siostry razem ze swoimi podopiecznymi wyjechały z Mamą 
Pana Henryka Fudali do klasztoru k/Oleśnicy. 

Ksiądz Józef Szyca był honorowym prezesem koła kulturalno-oświatowego, jego 
członkowie (starsza młodzież) przygotowywała przedstawienia np: „Gość oczekiwany”, 
„Bernadetta”. Początkowo koło działało przy kościele, a potem miało charakter świecki, 
prowadziła je Pani Lucyna Kosarzewska. Występy odbywały się w sali widowiskowej  
w dzisiejszym „WROZAMECIE”.  

 
Chór parafialny  
Przy kościele istniał chór parafialny, którym się opiekował i prowadził organista 

Pan Wójcikiewicz. Do chóru należeli między innymi: Janina Krasewic, Weronika Kulic-
ka, Wanda Kiewlicz, Weronika Poprawska, Katarzyna Zagórska, Marianna Kalinowska, 
Stanisław Kulicki, Władysław Wojniusz, Jan Frank, Władysław Kroczek. Chór śpiewał 
na sumie i w święta kościelne, np. Wielkanoc, Boże Narodzenie. Śpiewał pięknie, na 
głosy. Starsi ludzie do dzisiaj pamiętają, jak pięknie brzmiały wykonywane przez chórzys-
tów pieśni. Pan Wójcikiewicz wyjechał do Krakowa.  
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Jasełka  
W okresie Świąt Bożego Narodzenia w szkole i kościele przedstawiane były jasełka. 

Przedstawienia przygotowywał Pan Jan Karol Frank, pierwszy kierownik szkoły podsta-
wowej, któremu mieszkańcy Wąsosza złożyli hołd, nazywając jedną z ulic miasta Jego 
imieniem i nazwiskiem. 

 

 
 
Bardzo uroczysty charakter miała oprawa świąt i uroczystości kościelnych: 
 
Boże Ciało 
Najmłodsze dziewczynki uczestniczące w procesji już na kilka dni przed procesją 

zbierały niebieski bławatki, z których plotły wianki. Wianki te po zakończonej posesji 
były układane na schodach koło krzyża przy kościele NMP. W czasie procesji sypały 
kwiaty, o ich zapasie pamiętała zawsze Pani Dora, która szła obok dziewczynek z duży-
mi papierowymi torbami i uzupełniała puste koszyki. W czasie procesji dzieci, które 
sypały kwiaty, mówiły słowa „Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów” (tu dzieci się 
skłaniały) i sypały kwiaty. Starsze dzieci niosły różnokolorowe poduszki np. z koroną 
cierniową oraz z sercem Pana Jezusa przekłutym strzałą. 

Poduszki niosło troje dzieci, jedno poduszkę, a dwoje długie wstążki po bokach. 
Starsze 12-14 letnie dziewczynki niosły duży drewniany różaniec (Pani Maria Skib-
niewska). Dziewczynkami opiekowały się Panie Izydora Janowska i Janina Krasewic.  
W czasie procesji noszona była również figura Matki Boskiej (figurę niosły Panie 
Kazimiera Kwaśnicka-Ogrodnik, Kazimiera Zalewska-Gulewicz, Krystyna Wawro-Pilar-
czyk). Noszona była także figura Pana Jezusa (figurę niosły starsze dziewczynki min. 
Helena Hołodowa, Ania Stróżyk). Podczas procesji noszone były chorągwie. Chorągwie 
noszone były tylko przez niezamężne młode dziewczyny. Pierwsze procesje szły ulicami 
Parafialną, 1-go Maja, Sienkiewicza, al. Niepodległości do figury NMP, która znajdowała 
się przy szkole podstawowej.  
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Procesja Bożego Ciała. Dziewczęta noszące różaniec 

 

 
 

Dziewczynki sypiące kwiaty w czasie Bożego Ciała 

 
Odpust 
Był zawsze uroczyście obchodzony w dniu 19 marca. Uroczystą mszę odprawiało 

wielu zaproszonych księży, którzy wspólnie z Radą Parafialną byli zapraszani na uro-
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czysty obiad do plebani. Przed kościołem stały liczne odpustowe kramy z dewocjo-
naliami. Było gwarno, radośnie i wesoło. 

 
I Komunia Święta 
Wszyscy skupieni wokół kościoła pomagali dzieciom, żeby mogły uroczyście 

przeżyć ten dzień. Pan organista uczył dzieci śpiewać. Pani Dora po komunii zapraszała 
wszystkie dzieci na śniadanie do świetlicy, która znajdowała się w domu naprzeciwko 
„białego” kościoła. Komunia Święta miała charakter uroczysty, a jak wspomina Pani 
Bałda, szczególnie Komunia z udziałem dzieci i młodzieży powracającej z Syberii. 

 

 
 
Dom Parafialny – Świetlica  
Plac Kościelny nr 1, obecnie 12 – naprzeciwko „białego” kościoła, był bardzo 

ważnym miejscem, w którym skupiało się prawie całe życie kulturalno-religijne. Nadzór  
i opiekę nad Domem sprawował ksiądz Szyca. 

Tu odbywały się spotkania i próby przedstawień. Tutaj razem się śpiewało i bawiło, 
w kącie świetlicy stał fortepian, przy dźwiękach którego młodzież tańczyła. W świetlicy 
znajdowała się biblioteka parafialna. Książki do biblioteki pochodziły z darów miesz-
kańców Wąsosza i ze zbiorów księdza Szycy.  

 
Pielgrzymki do Częstochowy 
Wielkim przeżyciem religijnym dla parafian było uczestnictwo w pielgrzymkach do 

Sanktuarium Maryjnego w Częstochowie. Brali w nich udział nie tylko mieszkańcy 
Wąsosza, ale również parafianie z pobliskich wsi. Niekiedy z jednej rodziny jechało kilka 
osób, nie wyłączając dzieci. W pielgrzymce brało udział od 50 do 100 osób. Księdzu 
Józefowi pomagał w ich organizacji starszy brat Jan. Do dzisiaj wielu mieszkańców ze 
wzruszeniem wspomina wspólne wyjazdy do Częstochowy i oglądając stare pożółkłe 
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fotografie, na chwilę przenoszą się w tamte odległe lata i znowu są razem z rodzeństwem 
i przyjaciółmi. 

 

 
 

Pielgrzymka z parafii Wąsosz do sanktuarium w Częstochowie 
 

 
 
Książeczka do nabożeństwa 
Powszechnie używaną książeczką do nabożeństwa była „Chwalmy Pana. Modlitew-

nik i śpiewnik”. Jej autorem był ksiądz Jan Szyca, brat księdza proboszcza. Na jego uka-
zanie się w druku wyraziła zezwolenie Kuria Metropolitalna z siedzibą w Krakowie dnia 
2 kwietnia 1957 r. Kanclerzem Kurii był wówczas ks. M. Kuszkowski. 

W roku 1972 ukazało się jej 36. wydanie (według nowej liturgii). 
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Modlitewnik Pani Zofii Świątkiewicz jest IX wydaniem z 1948 r. 

 

 
 

Śpiewnik kościelny z 1955 r. 
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Wpis Księdza do pamiątki sakramentu małżeństwa (pani Łucja Gołębiowska) 

 
Ksiądz Józef Szyca wyjechał z Wąsosza w lipcu 1958 r. Udał się do Kamiennej 

Góry, gdzie był przez wiele lat proboszczem parafii pw. św. Piotra i Pawła. Pracując w 
kamiennogórskiej parafii, nie zapomniał o swoich wąsoskich współpracownikach i przy-
jaciołach, o czym świadczą stare zdjęcia z posługi duszpasterskiej z serdecznymi życze-
niami.  

Ostatnie lata swojego życia ksiądz Józef spędził razem ze swoim bratem Janem w 
Ożarowie na Górnym Śląsku.  
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W trakcie składania okruchów wspomnień o tamtych pierwszych powojennych 

czasach, o tamtych ludziach, chwilami można doznać uczucia zazdrości (w pozytywnym 
znaczeniu), że potrafili oni tak ciężko pracować. A był czas na pracę, zabawę, naukę.  
A że chwilami śniły się pozostawione daleko gniazda rodzinne, to lekarstwem na te 
smutki był ksiądz Józef, do którego szło się po wiarę i Pani Dora, która potrafiła skupić 
wokół siebie wszystkie, tak różne dzieci, które dla niej były najmądrzejsze i najwspa-
nialsze, i tak bardzo kochane.  

 
Niniejsza praca to wiele godzin spędzonych na wysłuchaniu wspaniałych wspom-

nień mieszkańców Wąsosza. Przywoływały one często uśmiech, a nieraz i wzruszenie 
rozmówców. Myślę, że te skrawki wspomnień będą wspaniałą lekcją historii dla młodych 
mieszkańców Wąsosza. A nasi rajcy może upamiętnią tę postać nazwą nowej ulicy, bo  
o takich mieszkańcach nie wolno zapomnieć.  

 
To oni – pierwsi nauczyciele, księża uczyli, że tu jest nasz nowy dom, nasza rodzi-

na, nasza ojczyzna, nasze nowe miejsce na ziemi. 
 

Elżbieta Poprawska 

 
Niniejsza publikacja powstała dzięki wywiadom i wspomnieniom udzielonym przez: Zofię 

Świątkiewicz, Krystynę Ziembę, Łucję Gołebiowską, Lucynę Kosarzewską, Weronikę Poprawską, 
Stefanię Smolarską, Zofię Szałatę, Józefę Grys, Marię Bałdę, Małgorzatę Kozak, Marię Skib-
niewską, Henrykę Sobólską, Irenę Hołodową, Michała Cendrowskiego i wielu innych. 

Zamieszczone zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych w/w osób. 
Nie byłoby także tej publikacji, gdyby nie pomoc Eweliny Krawczyk oraz Barbary Gransort, 

która dokonała korekty i nadała ostateczny kształt literacki. 
Za udzielenie wywiadów i dostarczenie materiałów źródłowych serdecznie dziękuję. 
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STOWARZYSZENIE PLANTATORÓW  
BURAKA CUKROWEGO 
 
15 września 1946 r. w sali Polskiej Partii Robotniczej przy ul. Roli-Żymierskiego 

(obecna ul. Podwale) spotkało się 46 osób zainteresowanych utworzeniem organizacji 
skupiającej plantatorów buraka cukrowego1. Zebraniu przewodniczył Anatol Molicki – 
kierownik Powiatowego Biura Rolnego, który odczytał statut przyszłego Stowarzyszenia 
Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni w Górze Śląskiej, wyjaśniając niektóre 
kwestie. Antoni Metynowski – prezes Związku Samopomocy Chłopskiej poinformował 
zebranych o sposobie zmiany statutu, procedurze głosowania i wyboru zarządu. Nie 
było dyskusji nad statutem, który przyjęto jednogłośnie. Wyboru zarządu i komisji 
rewizyjnej dokonano przez aklamację. 

Na czele stowarzyszenia stanął Anatol Molicki (z Góry), jego zastępcą został 
Antoni Metynowski z Włodkowa Dolnego (w oryginale – z Dębian), funkcję sekretarza 
objął A. Cudak – instruktor Powiatowego Biura Rolnego z Kajęcina (w oryginale –  
z Kęcina) a stanowisko skarbnika powierzono Janowi Kukli ze Strumiennej (w oryginale 
– z Gajkowa). Ponadto w skład zarządu weszli jako członkowie: Stanisław Przybylski – 
wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Narodowej (z Giżyna), Piotr Łoś (ze Strumie-
nnej), Jan Kalinowski z Kajęcina (w oryginale – z Kęcina), Adam Święcicki (z Brzeżan)  
i Jan Woźniak z Dochowa (w oryginale – z Duchowa). Komisję rewizyjną tworzyli: 
Bronisław Brylak (z Sędziwojowic), Michał Różycki (z Brzeżan) i Franciszek Lorek  
z Giżyna (w oryginale – z Gajczyna).  

Celem Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni w Górze 
Śląskiej było: 

„1. Zrzeszenie wszystkich plantatorów buraka cukrowego na terenie zasięgu Cukrowni na grun-
cie ich łączności zawodowej. 

2. Zapewnienie plantatorom stanowiska w przemyśle cukrowniczym odpowiadającego ich wytwór-
czej pracy. 

3. Obrona interesów zawodowych, moralnych i materialnych plantatora. 
4. Pielęgnowanie poczucia solidarności interesów plantatorów. 
5. Organizacja pomocy i poradnictwa w uprawie buraka cukrowego przez szerzenie wiadomości 

uprawowych. 
6. Badanie warunków wytwórczości plantatorów, opracowywanie projektów z Cukrownią do 

umów plantacyjnych i kierowanie wniosków do C.Z.P.P.R.O. [Związku Plantatorów Przetwór-
czych Roślin Okopowych] oraz uzgodnienie zagadnień plantatorskich i wiązanie ich z zagadnie-
niami polityczno społecznymi.” 2 

Na zebraniu założycielskim uchwalono rezolucję do Głównego Zarządu Związku 
Plantatorów Przetwórczych Roślin Okopowych w Poznaniu, by „zażądał w naszym imieniu 

                                      
1 W 1946 r. pod kierunkiem głównego inspektora plantacji Zygmunta Augustyniaka cukrownia górowska rozpoczęła 
kontraktację buraków cukrowych oraz ich uprawę w swoim majątku w Kłodzie Małej. Kontraktacja objęła obszar ok. 1200 
ha. (B. Kaczmarek, [Monografia cukrowni w Górze] , maszynopis w posiadaniu Autora). 
2 APW: SP 67 s. 87 („Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego w Górze 
Śląskiej za okres od 15 września 1946 do marca 1949 r.”, s. 87-88). 
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zmniejszenia sankcji karnych przewidzianych umową. Nasze gospodarstwa są niepomierzone, z czego 
wynikały różne konflikty powodujący [!] obniżkę plonu buraka. W nadziei zrozumienia naszych 
postulatów zakasamy rękawy do prac związanych z przygotowaniem ziemi pod zasiew buraków na 
wiosnę 1947 r.” 3 Prawdopodobnie górowskie stowarzyszenie przystąpiło do Związku 
Plantatorów Przetwórczych Roślin Okopowych, stąd taki adresat. W rezolucji prawdo-
podobnie chodziło o obronę przed nadmiernie wysokimi podatkami, którymi obarczono 
chłopów posiadających duże powierzchniowo gospodarstwa rolne. 

Niezależnie od tego zarząd zobowiązano do tego, żeby wystąpił z wnioskiem do 
cukrowni, żeby odbiór buraków cukrowych rozpocząć 1 października. (Wbrew temu 
postulatowi kampania rozpoczęła się 9 listopada4) Stwierdzono, że w tym roku brako-
wało odpowiedniej ilości nawozów, toteż w przyszłym roku należy o nie zadbać oraz 
zwrócić uwagę na jakość nasion.  

Postanowiono, że siedziba Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego będzie 
się mieścić przy Powiatowym Biurze Rolnym w Górze przy ul. Roli-Żymierskiego 75. 

Jeszcze w 1946 r. stowarzyszenie nawiązało współpracę z dyrekcją cukrowni, 
starając się usprawnić odbiór buraków cukrowych w czasie kampanii 1946/47. Zarząd 
załatwiał również sprawy organizacyjne, budżetowe i inne. W kolejnych latach praca 
organizacji polegała na wyborze kontrolerów wagowych, ustaleniu opłat dla nich i ich 
rozliczenie. Zajmowała się kwestiami związanymi z kontraktacją buraków cukrowych, 
ponadto sprawami organizacyjnymi (wybór delegatów na zjazd do Torunia, sprawo-
zdanie ze zjazdu w Poznaniu, budżet). W marcu 1948 r. prawdopodobnie zmieniono 
siedzibę, którą stała się cukrownia6. 

Zdawano sobie sprawę, że „o ile chodzi o początkowe prace Stowarzyszenia to nie były one 
zbyt wydajne, ale składało się na to wiele przyczyn: jak brak funduszy, niska świadomość plantatorów 
w uprawie buraka i trudność samej uprawy z powodu braku sprzężaju [siły pociągowej] i taboru.” 7 

W związku z wyjazdem części członków zarządu, m.in. prezesa Anatola Molic-
kiego, tymczasowo, w przededniu walnego zebrania plantatorów dokooptowano w jego 
skład Stanisława Winklera – kierownika PZGS w Górze Śląskiej, Sylwestra Marcinkow-
skiego z Karolewa w gminie Bojanowo i Jana Garnucha z Wińska w powiecie Wołów. 
Wcześniej8 stanowisko prezesa objął Adam Święcicki z Brzeżan, dotychczasowy członek 
zarządu. 

Generalnie „Zarząd stał na straży obrony interesów plantatorów uzgadniając trudności i 
zatargi wynikłe pomiędzy plantatorem a Cukrownią. Służył plantatorom w poradnictwie uprawy 
buraka przez organizowanie konferencji gromadzkich poświęconych zagadnieniom uprawy buraka. Na 
gospodarczych naradach gromadzkich wyjaśniano korzyści, jakie daje uprawa buraka.”9 Rozpro-
wadzał „Poradnik Plantatora”, który, jak oceniano, stał się bardzo poczytnym pismem. 

                                      
3 APW: SP Góra Śląska 67 s. 169. 
4 (Kaczmarek Br.: [Monografia cukrowni w Górze] bp, maszynopis w posiadaniu Autora). 
5 APW: SP Góra Śląska 67 s.169-170. 
6 APW: SP Góra Śląska 67 s. 87 („Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego  
w Górze Śląskiej za okres od 15 września 1946 do marca 1949 r.”, s. 87-88). 
7 APW: SP Góra Śląska 67 s. 87 („Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego  
w Górze Śląskiej za okres od 15 września 1946 do marca 1949 r.”, s. 87-88). 
8 Zajmował je już 29 marca 1949 r. (APW: SP Góra Śląska 67 s. 214). 
9 APW: SP Góra Śląska 67 s. 88 („Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego  
w Górze Śląskiej za okres od 15 września 1946 do marca 1949 r.”, s. 87-88). 



Kwartalnik Górowski 31/2010 

XX 

Pismem z 24 stycznia 1948 r. Stowarzyszenie Plantatorów Buraka Cukrowego przy 
Cukrowni w Górze wystąpiło do Starostwa Powiatowego o rejestrację. Wówczas preze-
sem był jeszcze Anatol Molicki10. Rejestracja nastąpiła 3 lutego 1948 r.11 

10 czerwca 1949 r. w sali Stronnictwa Ludowego w Górze Śląskiej odbyło się walne 
zebranie członków Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni 
Góra Śląska. Przewodniczył mu Antoni Metynowski. Nie wzbudziło ono większego 
zainteresowania, ponieważ w pierwszym terminie z powodu niskiej frekwencji nie doszło 
do skutku, choć było 78 osób, czyli więcej niż na założycielskim zebraniu; dopiero  
w drugim terminie można było rozpocząć obrady. W porządku posiedzenia przewi-
dziano zagajenie i powołanie prezydium, sprawozdanie zarządu i komisji rewizyjnej, 
dyskusję i udzielenie absolutorium, dokooptowanie członków zarządu, uchwalenie 
budżetu, sprawy plantatorów i wolne wnioski12. 

Wtedy zarząd stowarzyszenia składał się z następujących osób zatwierdzonych w 
głosowaniu: Adam Święcicki z Brzeżan, Antoni Metynowski ze Strumiennej, Stanisław 
Winkler z Góry, Jan Kukla ze Strumiennej, Piotr Łoś ze Strumiennej, Sylwester 
Marcinkowski z Koralewa, Jan Garnuch z Wińska, Jan Kalinowski z Kajęcina i Jan 
Woźniak z Dochowy13. 

Zarząd prowadził podobną działalność jak w poprzedniej kadencji: „[…] załatwiał 
różne sprawy plantatorów, ich podania i wnioski, uzgadniał z Dyr. Cukrowni różne sprawy natury 
plantatorskiej. Uczestniczył w kontraktowaniu buraka cukrowego w kompanji ubiegłej i obecnie 
współpracuje w wykonaniu planów kontraktacji buraka i rzepaku. Prowadził poletka doświadczalne 
w terenie z wapnem nawozowym. Organizował pokazowe suszenie liści buraczanych. Prowadził walkę 
z chorobami i szkodnikami buraka cukrowego – płaszczyńcem i chwościkiem. W związku z tym 
przeprowadzono w okresie ubiegłej kampanji szereg zebrań gromadzkich uświadamiających o sposobie 
zwalczania tego szkodnika. Nadzorowano przebieg odstawy buraka cukrowego. Obecnie prowadzi się 
w terenie poza kontraktowaniem zebrania oświatowe mające na celu pouczenie jak najszerszych mas 
rolników o uprawie roli, siewie, pielęgnacji oraz nawożeniu buraków cukrowych i rzepaku. Ma to na 
celu osiągnięcie jak najwyższych plonów z ha.” 14 

Latem 1949 r. doszło do kolejnej zmiany siedziby stowarzyszenia. Urzędowało ono 
w budynku, który wówczas przechodził w użytkowanie szkoły zawodowej15. Nowy lokal 
dwupokojowy udostępnił Stanisław Winkler (w porozumieniu z zarządem PZGS) w 
składnicy PZGS przy ul. Bieruta 30.  

Rozważano też możliwość ufundowania stypendium biednemu uczniowi szkoły 
rolniczej w Bojanowie pochodzącemu z terenu działania stowarzyszenia16. 

Prezydium WRN we Wrocławiu pismem z 23 czerwca 1950 r. do prezydium PRN 
poinformowało, że Stowarzyszenie Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni 

                                      
10 APW: SP Góra Śląska 67 s. 312. 
11 APW: SP Góra Śląska 63 s. 51. 
12 APW: SP Góra Śląska 67 s. 242-244 („”Protokół z Walnego Zebrania Plantatorów Buraka Cukrowego odbytego w dniu 
10 VI 1949 r. w sali Stronnictwa Ludowego w Górze Śląskiej […]”). 
13 APW: SP Góra Śląska 67 s. 92 („Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego w Górze Śl. 
za okres od dnia 18 maja 1949 r. do lutego 1950 r.” z 17 lutego 1950 r., s. 92-93). 
14 APW: SP Góra Śląska 67 s. 93 („Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Plantatorów Buraka Cukrowego w Górze Śl. 
za okres od dnia 18 maja 1949 r. do lutego 1950 r.” z 17 lutego 1950 r., s. 92-93). 
15 Szkoła zawodowa zajmowała budynek obecnej SP nr 3, czyli prawdopodobnie chodzi o inny lokal. 
16 APW: SP Góra Śląska 67 s. 265 („Protokół Nr 21 z posiedzenia Zarządu Stow. Plant. Bur., odbytego w dniu 30.8.49 r.”). 
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„Góra Śląska” „należy uznać za bezprzedmiotowe wobec istnienia innych organizacji, powołanych do 
wykonywania tych samych zadań, co wymienione stowarzyszenie”. Oznajmiło, iż otwarcie likwi-
dacji nastąpi 1 lipca 1950 r.17 13 lipca 1950 r. Stanisław Maciejewski przystąpił do likwi-
dacji stowarzyszenia. Jego biuro mieściło się w Warszawie. Paweł Azarko z Góry otrzy-
mał od niego pełnomocnictwo do protokolarnego przejęcia majątku Stowarzyszenia 
Plantatorów Buraka Cukrowego. Sprzęt niezbędny do normalnego przebiegu prac 
agrotechnicznych miał być nadal używany przez dotychczasowych użytkowników pod 
kontrolą pełnomocnika. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 

 
 

                                      
17 APW: SP Góra Śląska 67 s. 168. 
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POZORNA DYSKUSJA O KONSTYTUCJI 
 
W 1949 r. decyzją PZPR rozpoczęto prace nad konstytucją, odbywała się ona w 

ramach struktur tej partii. W połowie 1951 r. powołano sejmową komisję konstytucyjną. 
Jesienią tego roku do prac nad konstytucją włączył się Stalin, dokonując szeregu 
poprawek w jej projekcie1. 15 grudnia 1951 r. sejm przedłużył swą kadencję, by móc 
uchwalić nową konstytucję; 27 stycznia 1952 r. opublikowano „Projekt Konstytucji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Następnie urządzono pozorną dyskusję, co jest 
tematem niniejszego artykułu w odniesieniu do powiatu górowskiego2. 

Dyskusja nie miała charakteru spontanicznego czy żywiołowego. KP PZPR po 
otrzymaniu instrukcji KC i wytycznych KW opracował plan powiatowy „doprowadzenia 
projektu Konstytucji do najszerszych mas pracujących” 3, w którym swój udział, poza strukturami 
PZPR, miały organizacje społeczne, masowe i rady narodowe. Opublikowanie projektu 
konstytucji 27 stycznia 1952 r. zapoczątkowało dyskusję. Wg partyjnego funkcjonariusza 
„Klasa robotnicza pod przewodnictwem Partii przyjęła z wielkim entuzjazmem wydanie projektu 
Konstytucji”.4 

Najpierw został powołany zespół powiatowy („powiatowy zespół konstytucyjny” 5 lub 
„zespół powiatowy kompanii konstytucyjnej” 6) składający się z przedstawicieli organizacji 
społecznych i rad narodowym, któremu przewodniczył I sekretarz KP PZPR – Włady-
sław Piłatowski. W pierwszej kolejności z projektem konstytucji zapoznały się organi-
zacje PZPR. 6 lutego 1952 r. na posiedzeniu plenum KP PZPR omówiono projekt 
konstytucji, następnie to samo uczyniono na „plenumach gminnych”. 8 lutego odbyło się 
seminarium prelegentów KP i organizacji masowych, a 9 lutego – seminarium powia-
towe dla aktywu powiatowego i rad narodowych. Następnie przeprowadzono zebrania 
POP o tematyce konstytucyjnej. „Aktyw, który obsługiwał P.O.P. był na seminarium 
powiatowym czy też gminnym, co gwarantowało należyte zapoznanie z Konstytucją członków naszej 
partii.” Powtórzono je na zebraniach wyborczych do władz POP. Od 15 lutego 
rozpoczęły się zebrania gromadzkie organizowane przez rady narodowe i organizacje 
masowe7. 

21 lutego 1952 r. odbyła się nadzwyczajna sesja GRN w Wąsoszu przy udziale 
sołtysów i podsołtysów z gminy, której tematem był projekt konstytucji. Referat wygło-
sił wiceprzewodniczący prezydium Wojciech Butryn, potem dyskutowano. Jaki charakter 

                                      
1 Wkładem tego autora było wprowadzenie pojęcie „indywidualna własność”, będąca dosłownym tłumaczeniem rosyjskiego 
„jedinolicznaja”. (R. Skobelki, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie realizacji planu sześcioletniego: 1949-1955, Zielona Góra 
2002 s. 109). 
2 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski: 1945-1980, Warszawa 2003 s. 226. Ten autor podaje datę 23 stycznia 1952 r. jako 
datę publikację projektu konstytucji. Na kolejnych stronach (s. 227-230) znajduje się krytyczna analiza zawartości konstytucji 
PRL. R. Skobelski., op.cit., s. 107-110. Z kolei R. Skobelski podaję 27 stycznia 1952 r. jako datę przedstawienia projektu 
konstytucji, który następnie ogłoszono drukiem (s. 110). W referacie na temat przebiegu dyskusji nad projektem konstytucji 
(patrz następny przypis) jest wymieniony 27 stycznia 1952 r. jako data jego publikacji, co wydaje mi się rozstrzygające. 
3 APL: KP PZPR Góra Śląska 5 s. 17 (referat sprawozdawczy z przebiegu dyskusji I etapu nad projektem konstytucji). 
4 APL: KP PZPR Góra Śląska 5, s. 17. 
5 APL: KP PZPR Góra Śląska 5, s. 18. 
6 APL: KP PZPR Góra Śląska 22 bp („Informacja z przeprowadzenia ogólnonarodowej dyskusji nad projektem Konstytucji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na terenie powiatu Góra Śląska” na posiedzeniu egzekutywy 24 kwietnia 1952 r.). 
7 APL: KP PZPR Góra Śląska 5 s. 17-18 (referat sprawozdawczy z przebiegu dyskusji I etapu nad projektem konstytucji). 
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miała konstytucja, świadczą słowa Waleriana Kielocha z Wodnik: „projekt Konstytucji jest 
dla wszystkich jasny i ma przede wszystkim na celu dobro ludu pracującego” 8. 

Szerzej możemy napisać o sesji PRN, która obradowała 27 lutego 1952 r. w sali 
PDK. Na 53 radnych było obecnych tylko 37, wśród nieobecnych był Wł. Piłatowski, 
ale jego nieobecność odnotowano jako usprawiedliwioną. W obradach uczestniczyło 
również 14 radnych – członków MRN. Mimo, że obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 
tylko 20 osób „z miejscowej ludności” brało w nich udział. Referat na temat projektu 
konstytucji wygłosił sekretarz PPRN Franciszek Maćkowski9. Następnie dyskutanci 
wypowiadali się o projekcie konstytucji. Ich wypowiedzi dzisiaj brzmią niedorzecznie, ale 
musimy pamiętać, że mówili w 1952 r., w czasie apogeum wpływów imperium 
sowieckiego i zastraszania narodu polskiego. 

Witold Sawicki: „[...] nowa konstytucja szczególną opieką otacza przodownika pracy jak  
i członków Spółdzielń Produkcyjnych. Wg konstytucji przedwrześniowej to do zarządów wybierano 
tylko ludzi bogatych i nikt ich nie miał prawa odwoływać, jedynie sami bogacze, natomiast w obecnym 
projekcie konstytucji widzimy, że do władz wybiera lud, jak również lud odwołuje”.  

Franciszek Kudak: „Nasz projekt Konstytucji mówi, że do władz wybiera się człowieka 
zdolnego, który może prowadzić powierzone mu stanowisko, do władz Polski Ludowej wybierani są 
ludzie nie patrząc na płeć i pochodzenie. Drugim takim porównaniem to była własność socjalistyczna. 
Własność socjalistyczna dąży do zbudowania ustroju socjalistycznego, własność państwowa to zbliżona 
jest do własności spółdzielczej jak w ZSRR, własność narodu jest własnością państwa. Polska 
Rzeczypospolita Ludowa szczególnie otacza opieką spółdzielczość produkcyjną, dlatego też jest zbliżona 
do własności socjalistycznej i do własności społecznej. Drugi rodzaj własności to jest mienie 
indywidualne, które jest zbliżone do własności społecznej. Jeżeli chodzi o mienie indywidualne w ramach 
obowiązujących ustaw indywidualnych stoi obok własności socjalistycznej – własność osobista”. 

Antoni Metynowski powiedział: „[...] przeżyłem już pół wieku i wiem czym była 
Konstytucja przedwrześniowa, nie była ona dla chłopa ani też dla robotnika, o jej istnieniu też nikt nie 
wiedział, nie zwracano też uwagi na chłopa, bo chłop nie miał głosu ani też żadnego prawa ani 
przywileju. Obecnie projekt konstytucji dotarł pod strzechy chłopskie i każdy chłop i robotnik zna już 
na pamięć poszczególne artykuły nowo projektowanej Konstytucji. Nowa Konstytucja zabezpiecza byt 
dla chłopa i robotnika i daje możność pracować spokojnie dla swego państwa”. 

Jan Murszewski: „[...] wszyscy cieszymy się, że projekt Konstytucji mówi nam, że na straży 
pokoju stoi wojsko pokoju. Jeżeli chodzi o wojsko w Polsce przedwrześniowej było ono szkolone przez 
swych morderców w szkołach hitlerowskich”. 

Nie wszyscy, mimo atmosfery terroru panującego w Polsce budującej socjalizm 
poddawali się tej indoktrynacji. Radny W. Sawicki mówił, że „jeżdżąc po wsiach daje się 
słyszeć takie zdanie o pewnym punkcie nowej Konstytucji a mianowicie, że Konstytucja zabezpiecza byt 
gospodarstw indywidualnych a dlaczego zakładają spółdzielnie produkcyjne. Jak wynika z powyższego 
to chłopi nie rozumieją dobrze projektu nowej Konstytucji i należy w przyszłości, jeżeli ktoś z radnych 
spotka się z taka wypowiedzią wytłumaczyć ten punkt.” 10 

Oceniono, że przebieg dyskusji miał pewne mankamenty. Powiatowy zespół kon-
stytucyjny nie zbierał się systematycznie, niektórzy jego członkowie traktowali tę pracę 

                                      
8 APW: Akta gminy Wąsosz 50 s. 8. 
9 Tekst tego referatu nie zachował się w archiwum we Wrocławiu. 
10 APW: PPRN Góra Śląska 1 s. 16-18. 



Kwartalnik Górowski 31/2010 

XXIV 

jako „drugorzędną”, realizując w tym czasie inne „akcje”. Zabrakło dostatecznej kontro-
li, toteż „P.R.Z.Z. nie przestrzegało terminowych zebrań na zakładach pracy i instytucjach nad 
dyskusją Projektu Konstytucji oraz brak systematycznej kontroli spowodowały to, że P.R.Z.Z. nie było 
w stanie dać należytej oceny z przebiegu zebrań nad Projektem Konstytucji”. Ważnym elementem 
opinii na temat udziału w dyskusji było nadsyłanie meldunków. Komitety gminne PZPR 
w Rudnej Wielkiej i Sicinach robiły to niesystematycznie, ale zgodnie z planem, pozos-
tałe – nie, ze Starej Góry i Czerniny nie nadeszły żadne.  

Wydział Propagandy KP PZPR nie kontrolował organizacji masowych i społecz-
nych takich jak ZSCh, LK, TPPR i ZMP, które nie organizowały dyskusji zgodnie  
z planem. Prezes ZSCh tłumaczył się „przeładowaniem pracą na innych odcinkach, nie doce-
niając, że zagadnienia dyskusji były jednym z najważniejszych zadań, jakie stało przed całym 
społeczeństwem. Usprawiedliwiania się szeregiem prowadzonych akcyj było bezpodstawne, ponieważ 
dokładne przeanalizowanie Projektu Konstytucji ułatwiłoby przeprowadzanie akcji zakładania 
Spółdzielni produkcyjnych i podbudowałoby ideologicznie szerokie masy chłopstwa”.11 

Fr. Maćkowski samokrytycznie stwierdził, że PPRN nie wypełniło swego zadania 
dotyczącego konstytucji, ponieważ „przeszkodziła akcja obowiązku dostawy żywca oraz wiele 
innych nieprzewidzianych w planie dodatkowych prac”.12 

Znamienne jest, że w ocenie partyjnych funkcjonariuszy, na wsi „propaganda szeptana, 
wyrażająca się w działalności elementów W.R.N-owskich oddziaływała silniej, aniżeli w mieście”. 

Wówczas w oficjalnych wypowiedziach lubowano się w wymienianiu wrogów  
z imienia i nazwiska i opisem ich przewinień: „Nie zabrakło jednak i wypowiedzi, świadczących 
o negatywnym nastawieniu do osiągnięć Polski Ludowej. Przykładem może być wypowiedź ob. 
Góreckiego Pawła z gromady Siciny, który wyraził się, że »zobowiązania, jakie podejmujemy obecnie 
dla uczczenia 60-tej rocznicy urodzin Bolesława Bieruta oraz w związku z ogłoszeniem Projektu 
Konstytucji należy odrabiać szarwarkiem«. [...] Taka wypowiedź świadczy nie tylko o braku włączenia 
się do budownictwa socjalistycznego całego narodu, ale mówi o absolutnym zaprzeczeniu dzisiejszej 
rzeczywistości i o wyczekiwaniu powrotu stosunków Polski przedwrześniowej. Wiemy jednak, że taka 
wypowiedź nie potrafi osłabić naszego entuzjazmu w budownictwie socjalistycznym i demaskując takie 
wypowiedzi nasze społeczeństwo wykazało siłę ducha i zdecydowaną postawę wobec wroga”.  

W tym czasie podejmowano zobowiązania produkcyjne dla uczczenia projektu 
konstytucji, 60. rocznicy urodzin Bieruta oraz wyborów do rad zakładowych, przyczynia-
jąc się do zwiększenia produkcji. 

18 kwietnia odbyło się plenum KP PZPR poświęcone omówieniu dyskusji nad 
projektem konstytucji. Warto tu przytoczyć parę głosów. 

Aleksander Baczyński – nauczyciel w LO: 
„Chcę nadmienić, że przebieg dyskusji nad projektem konstytucji w naszej szkole i internacie  

w pierwszym etapie młodzież szkolna zasypała dziesiątkami pytań w pełnym zainteresowaniu nad 
projektem konstytucji, a nawet m.in. były zadawane pytania, czy będzie zmieniony hymn narodowy. 
Kiedy dyskusja rozwinęła się, młodzież została przekonana, że jedynie taka konstytucja może 
zagwarantować dobrobyt w Polsce Ludowej, po czym ukazały się gazetki ścienne opracowane przez 
młodzież, poświęcone życiu za Polski sanacyjnej jak młodzież zamiast uczyć się pracowała u 
obszarników i kułaków oraz poniewierała się bez żadnego zajęcia i naświetlając w gazetkach warunki 

                                      
11 APL: KP PZPR Góra Śląska 5 s. 18 -19. 
12 APL: KP PZPR Góra Śląska 5 s. 10. 
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i perspektywy młodzieży w Polsce Ludowej. Jednocześnie artykuły odzwierciedlały życie za Polski 
sanacyjnej ich ojców, że dzisiaj wiele takich, którzy wraz ze swym dzieckiem chodzą do początkowego 
nauczania jako analfabeta.” 13 

Piotr Kolatorowicz – komendant powiatowy MO „zwrócił uwagę na historyczne mome-
nty walki z wrogiem klasowym, która to jest jeszcze dotychczas nawet wróg klasowy wzmacnia swą 
pozycję poprzez różne formy wrogiej działalności, wciągając młodych ludzi do różnych przestępstw,  
o czym świadczy, że w  r. 1951 dokonano przez organa MO na terenie naszego powiatu 56 śledztw, 
natomiast w r. 1952 w I kwartale 156 śledztw. Cyfra ta wskazuje nam, że walka klasowa zaostrza 
się oraz bardziej i niewątpliwie wrogowie naszej rzeczywistości zajmują jeszcze różne stanowiska  
w instytucjach i zakładach pracy i potrafią maskować swą wrogą robotę, tym samym przeszkodzić  
w rozwoju naszej gospodarki socjalistycznej. Dalej powiedział o współpracy Komitetów Gminnych  
z M.O., której dotychczas nie ma, a przecież jeden cel, który wytyczony przez naszą partię i wszyscy 
realizujemy zadania budowy podstaw socjalizmu.” 14 

Na zakończenie wystąpił Mieczysław Kostrzewski. „Dyskusję podsumował II sekr. KP 
tow. Kostrzewski podkreślając, że dyskusja nasza nie dała nam konkretnego odzwierciedlenia przebiegu 
zebrań dyskusyjnych w I etapie, lecz tylko wypowiadano się urywkowo a zwłaszcza sekr. KG. 
Charakterystycznym jest wypowiedź tow. Maćkowskiego sekr. PRN, że przeszkodziły w przeprowa-
dzeniu zebrań dyskusyjnych inne akcje. Jest to, towarzysze, w zasadzie błędne rozumowanie polityki 
naszej partii koordynacji pracy w terenie wg wskazań K.C. naszej partii. Należy o tym pamiętać, że 
mamy osiągnięcia w przeprowadzonych akcjach, lecz nie można o tym zapomnieć, że dyskusja nad 
Projektem Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie zaprzestanie aż do zakończenia i tu należy 
włączyć wszystkie transmisje i kierować nimi w umiejętnym powiązaniu z zadaniami wobec wroga 
klasowego jak są zjawiska na gromadach np. jak grom. Płoski kier. szkoły ob. Kaczmar, grom. 
Grabowno kier. szkoły Lewiński panoszą się zamaskowani, którzy weszli w szeregi nauczycielstwa 
polskiego i wychowują dzieci nasze negatywnie do ustroju Polski Ludowej. W związku z tym 
napływają wnioski o pracy Wydz. Oświaty to zn. brak kontroli nauczycielstwa w terenie i nie wyciąga 
się odpowiednich wniosków do takich jak Lewiński i Kaczmar. Dalej powiedział, należy wzmóc 
czujność rewolucyjną i demaskować i likwidować wroga w zarodku. Dalej podkreślił, że członkowie KP 
i sekret. KG powinni zwrócić uwagę na realizację podjętych zobowiązań ku czci 60-tej rocznicy urodzin 
tow. B. Bieruta i święta 1 Maja. Należy wytężyć wszystkie siły, by zrealizować przedterminowo  
3-ci rok planu 6-letniego.” 15 

Ta pozorna dyskusja nad projektem konstytucji przebiegała w dwu etapach, czyli 
zmuszano ludność do dwukrotnego udziału w zebraniach dotyczących konstytucji. Oce-
niono, że w pierwszym etapie frekwencja wynosiła 57%, w drugim – ponad 60%16. W 
gminie Wąsosz, we wszystkich gromadach, od 15 do 20 lutego 1952 r. zorganizowano 
zebrania gromadzkie (wówczas gromada to wieś), podczas których omówiono projekt 
konstytucji17. Był to pierwszy etap dyskusji. Drugi – od 25 marca do 30 marca 1952 r., 
był obsłużony przez aktyw wojewódzki, powiatowy i gminny18. 

                                      
13 APL: KP PZPR Góra Śląska 5 s. 11. 
14 APL: KP PZPR Góra Śląska 5 s. 12. 
15 APL: KP PZPR Góra Śląska 5 s. 13. 
16 APL: KP PZPR Góra Śląska 5 s. 19-24. 
17 APW: Akta gm. Wąsosz 50 s. 8. 
18 APW: Akta gm. Wąsosz 50 s. 2. 
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Wtedy sołtysi byli zobowiązani wypełnić „Ankietę sprawozdawczą z przebiegu 
zebrania gromadzkiego w sprawie ogólnonarodowej dyskusji nad projektem Konstytucji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Część egzemplarzy dotycząca gromady Wąsosz 
zachowała się. W Chocieborowicach, po dyskusji, jedna z mieszkanek tej wsi poprosiła  
o wstawiennictwo w sprawie spowodowania kuracji męża, który zachorował na gruźlicę. 
Jest wicesołtysem, aktywnym członkiem GS, a warunki materialne nie pozwalają mu na 
leczenie na koszt własny19. 

Na podstawie tych ankiet sporządzono zestawienie obrazujące „dyskusję” w gminie 
Wąsosz. Niektóre liczby są nieco fantastyczne. 
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1. Górka W.  55   25 8 5 2 30 

2. Bełcz M. 52   20 5 4 1 32 

3. Wodniki 99 26 9 74 11 7 1 25 

4. Załęcze 65   52 9 11 2 13 

5. Świniary 160 50 5 102 25 11 4 58 

6. Pobiel 339   250 35 16 5 89 

7. Kąkolno 35   21 6 4 0 14 

8. Ługi 124   115 29 11 1 9 

9. Bartków 63   58 8 6 0 5 

10. Lubiel 261   201 44 20 3 60 

11. Ostrawa 46   31 10 5 0 15 

12. Kamień 99 27 9 87 10 10 1 12 

13. Płoski 221   212 47 15 9 9 

14. Wrząca W. 81   76 15 8 1 5 

15. Wrząca Śl. 91   85 15 10 1 6 

16. Drozdowice M. 75 15 10 69 13 7 1 6 

17. Drozdowice W. 86 32 7 79 15 6 2 7 

18. Chocieborowice 152 34 0 109 24 15 3 43 

19. Kowalewo 78 16 7 66 5 7 2 12 

20. Wąsosz 955   352 83 18 15 603 

 Razem 3137   2084 417 196 54 1053 
 

Źródło: APW: Akta gminy Wąsosz 50 s. 2 (II faza); 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21 (I faza). 
Puste pola – brak danych. 

 
24 kwietnia 1952 r. na posiedzeniu egzekutywy KP PZPR przedstawiono 

„Informację z przeprowadzenia ogólnonarodowej dyskusji nad projektem Konstytucji 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na terenie powiatu Góra Śląska”, w której z dumą  
II sekretarz M. Kostrzewski stwierdził, że „projekt Konstytucji został doprowadzony do 
świadomości mas pracujących społeczeństwa powiatu górowskiego. Na zakładach pracy objętych zostało 

                                      
19 APW: Akta gm. Wąsosz 50 s. 13. 
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projektem Konstytucji ponad 95%, takie samo i w urzędach i instytucjach. Na gromadach wzięło 
udział chłopów ponad 90% w dyskusji nad projektem Konstytucji, w PGR-ch ponad 96% [albo 95 – 
nieczytelny zapis]. Młodzież szkolna w 100% brała udział w zebraniach dyskusyjnych itp. Projekt 
konstytucji przez ogół społeczeństwa został przyjęty z radością i dumą jako Konstytucję swoją ludu 
pracującego miast i wsi, świadczą o tym wypowiedzi w dyskusji przez społeczeństwo”.20 

22 lipca 1952 r. sejm PRL uchwalił nową konstytucję, a 1 sierpnia – ordynację wy-
borczą. Na tym zakończył swą działalność21. 26 października 1952 r. odbyły się wybory 
do sejmu. 

 
Mirosław Żłobiński 
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20 APL: KP PZPR Góra Śląska 22 bp. 
21 Roszkowski W., op.cit., s. 230. 
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UROCZYSTOŚCI, OBCHODY I IMPREZY  
w 1960 r.  
Cz. III 
 
22 lipca – Święto Odrodzenia. 17 lipca 1960 r. w godzinach popołud-

niowych, w Gromadzkich Radach Narodowych odbyły się uroczyste akademie 
poświęcone Świętu Odrodzenia. W programie każdej z nich był referat przewodni-
czącego GRN obrazujący osiągnięcia 16 lat Polski Ludowej i GRN, przemówienie 
okolicznościowe oficerów Wojska Polskiego (z jednostki w Lesznie) oraz część 
artystyczna i zabawy taneczne. Wręczano również odznaki XV-lecia wyzwolenia 
Dolnego Śląska. W akademiach brały udział starsze osoby. Frekwencja wahała się 
od 60 do 120 osób, ogółem uczestniczyło w nich 740 osób. „Dekoracja sal, w których 
odbywały się uroczyste sesje, była prawidłowa. Na ścianach umieszczone były portrety przywód-
ców partyjnych i państwowych oraz aktualne hasła. Gmach urzędów państwowych i instytucji 
gromadzkich udekorowane były flagami państwowymi”. 

Po akademiach odbyły się zabawy w każdej z GRN, oprócz Starej Góry, 
organizowane przez koła ZMW, a dochód z nich przeznaczono na ufundowanie 
sztandaru dla ZP ZMW1. 

21 lipca 1960 r. odbyła się w PDK uroczysta sesja PRN i MRN. Na 49 rad-
nych powiatowych było obecnych 26. Udział wzięli radni MRN, przedstawiciele 
partii i organizacji politycznych oraz wojskowi z jednostki w Leszna. 

O godz. 19.00 przewodniczący PRN Br. Szczygieł otworzył sesje „poświęconą 
Świętu Odrodzenia – XVI-tej rocznicy wyzwolenia Polski i powołania Władzy Ludowej, po 
czym zaznaczył, że 22 lipca 1944 roku, szesnaście lat temu powstała Polska Ludowa. Na 
wielkim szlaku tysiąclecia naród nasz rozpoczął drogę do jedności, do społeczeństwa nie znającego 
wyzysku i ucisku, do społeczeństwa bezklasowego. Dzisiaj – w rocznicę 16-lecia Polski Ludowej 
obchodzimy uroczyście nasze święto państwowe, święto radości i dumy narodowej, święto 
solidarności i jedności z całym obozem socjalizmu i wszystkimi siłami postępu na całym świecie.” 
Powitał gości i wysunął wcześniej uzgodnione kandydatury na przewodniczącego 
sesji – Michała Olejnika i sekretarza sesji – Hieronima Chaleckiego. Kandydatury te 
przyjęto przez aklamację. 

Następnie wygłosił referat okolicznościowy2. Najpierw zaczął od wygłoszenia 
banałów i frazesów dotyczących Polski i jej podległości wobec Związku Sowiec-
kiego: „Są wydarzenia i daty, które nie poddają się niwelującemu działaniu czasu, a przeciwnie 
nabierają z biegiem lat coraz głębszego i rozleglejszego znaczenia, przechodzą do historii. 

Rozwój dziejowy potwierdza, że stały się one istotnie początkiem przełomu nowej epoki  
w życiu jednego lub wielu narodów. 

Do tych przełomowych wydarzeń w dziejach naszego narodu zaliczyć wypada bez wątpienia 
powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i ogłoszenie Manifestu PKWN w Cheł-

                                      
1 APL: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 6-7 („Informacja z przebiegu uroczystych Akademii Gromadzkich na terenie 
powiatu Góra”). 
2 APL: PMRN Góra Śląska 9 s. 152-153. 



Kwartalnik Górowski 31/2010 

XXIX 

mie Lubelskim na skrawku ziemi ojczystej dopiero co wyzwolonej przez Armię Radziecką  
i walczące przy jej boku Wojsko Polskie z hitlerowskiego ucisku.  

Utwierdza nas w tym przekonaniu każda kolejna rocznica historycznej daty 22 lipca 
1944 roku.”  

I dalej:  
„Słowa Manifestu Lipcowego nie okazały się pustym dźwiękiem, lecz rzetelną zapowiedzią 

rewolucyjnego przełomu, oparta o trafną marksistowską analizę dziejową. 
Już wtedy – 22 lipca 1944 roku – Manifest Lipcowy wyznaczył drogi odbudowy naszego 

kraju i rozwoju naszego narodu. 
Już wtedy Manifest Lipcowy wezwał najszersze masy do tworzenia Władzy Ludowej, do 

obalenia panowania obszarników i kapitalistów, do wyrwania Polski spod jarzma obcych 
imperialistów, do oparcia suwerenności i niepodległości Polski na wieczystym sojuszu ze 
Związkiem Radzieckim, do utrwalenia granic Polski na Odrze, Nysie i Bałtyku.” 

Omówił dorobek PRL i Dolnego Śląska oraz dorobek powiatu górowskiego.  
Pod koniec referatu nie obeszło się bez akcentów antyniemieckich: 
„Szesnasta rocznica obchodu 22 Lipca – dnia manifestu P.K.W.N. zbiegła się z uroczys-

tościami 550-tej rocznicy bitwy pod Grunwaldem. 
17 lipca naród nasz uczcił pamięć zwycięzców spod Grunwaldu, aby dać wyraz ukochania 

dla naszej miłującej pokój Ojczyzny Ludowej, naszej gotowości oddania wszystkich sił, aby rosła 
jej siła i zamożność, jej znaczenie i powaga w świecie, aby kwitła jej socjalistyczna gospodarka  
i kultura. 

W okresie koszmarnych dni okupacji hitlerowskiej w walce o narodowe i społeczne 
wyzwolenie do tradycji Grunwaldu nawiązały te patriotyczne siły, które pod ideowym przewod-
nictwem Polskiej Partii Robotniczej wybrały jedynie słuszną drogę do niepodległości oraz 
ukształtowania państwa polskiego na nowych społeczno-politycznych podstawach, sprawiedliwych 
granicach po Odrę i Nysę Łużycką. 

Polski robotnik, chłop i inteligent w mundurze żołnierza wespół ze swymi sprzymierzeń-
cami zadali w 1945 roku nowy cios spadkobiercom krzyżactwa – Niemcom hitlerowskim. 

Tak jak w 1410 klęska Krzyżaków nastąpiła na skutek współdziałania oręża polskiego 
i litewsko-ruskiego, tak i klęska Niemiec hitlerowskich w 1945 roku nastąpiła w wyniku 
solidarnego działania Polski, Związku Radzieckiego i innych armii sojuszniczych.” 

Swe wystąpienie zakończył wówczas słusznymi politycznie wezwaniami: 
„Obywatele! 
Jednoczmy swe wysiłki dla wielkiego dzieła rozkwitu Ziem Zachodnich. 
Nie ma takie[j] siły, która mogłaby nas stąd ruszyć, jak długo trwa i rozwija się braterski 

sojusz i przyjaźń krajów obozu socjalistycznego – to znaczy wiecznie. 
Niech żyje sojusz polsko-radziecki i jedność państw obozu socjalistycznego! 
Niech żyje i rozkwita zjednoczona w historycznych sprawiedliwych granicach Polska 

Rzeczypospolita Ludowa! 
Niech żyje pokój!” 3 
W części artystycznej wystąpił zespół artystyczny Szkoły Oficerskiej Piechoty 

Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Sesję zakończono o godz. 21.004. 

                                      
3 APL: PMRN Góra Śląska 9 s. 154-165 („Referat na uroczystą sesję Powiatowej Rady Narodowej i Miejskiej Rady 
Narodowej w Górze w dniu 21 lipca 1960 r. w związku ze świętem Odrodzenia Polski Ludowej”). 
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Po sesji KP ZMS zorganizowała zabawę.  
W dniu 22 lipca w Górze i Wąsoszu odbyły się różne imprezy sportowe. 
Do 19 lipca 8 zakładów produkcyjnych podjęło zobowiązania: produkcyjne na 

108 860 zł, porządkowe na 76 232 zł5. 
Przygotowania do 660. rocznicy powstania Góry.6

 Podczas sesji MRN  
23 czerwca 1960 r. „Zabierając głos w dyskusji Ob. Bojakowski Antoni – Insp. Oświaty 
poruszył sprawę historii powstania m. Góry. Miasto Górę poznałem od stycznia 1946 r. Po 
przyjeździe do m. Góry czułem się bardzo obco, mówi Ob. Bojakowski Antoni – jednak, kiedy 
zacząłem bliżej poznawać miasto, czułem, że kocham je i zacząłem przykładać więcej serca do 
wszystkich spraw dotyczących m. Góry. Życie w m. Górze zaczęło się stabilizować, prowadzi się 
remonty i budownictwo na szeroką skalę. Należy przypomnieć, że w dniu 18 sierpnia br. 
przypada rocznica 660-lecia założenia naszego miasta przez księcia głogowskiego. W mieście 
Góra bito monety. Założono takie budynki jak kościół, ratusz i inne. Uroczystość 660-lecia  
m. Góry należy uczcić jak najodświętniej. Ob. Bojakowski Antoni – Inspektor Wydziału 
Oświaty zobowiązał się opracować referat, który będzie obejmował dzieje m. Góry od początku jej 
założenia aż do chwili obecnej, część artystyczną także Inspektorat Oświaty zapewni. 

W związku z powyższym Ob. Bojakowski Antoni stawia wniosek, aby na najbliższe 
posiedzenie Prezydium zwołać Komisje Oświaty i Kultury M.R.N. i wspólnie opracować program 
obchodu 660-lecia powstania m. Góry. 

Ob. Bojakowski Antoni – poinformował, że we wrześniu br. obchodzić się będzie 15-lecie 
szkół na Ziemiach Odzyskanych. Władze miejskie, powiatowe nauczycielstwo roztacza opiekę 
nad grupa ponad dwu tysięcy dzieci i młodzieży. Jak my przygotujemy do życia młodzież, mówi 
Ob. Bojakowski Antoni, taka będzie ich przyszłość. Nauczycielstwo robi wszystko, co może, by 
dać dobry kierunek, jednak postępki młodzieży, pozostawiają dużo do życzenia, ale należy 
cierpliwie uczyć, na tym odcinku jest dużo do zrobienia.” 7 

26 lipca odbyło się posiedzenie organizacyjne w sprawie powołania komitetu 
obchodu 660-lecia Góry, któremu przewodniczył Jan Murszewski (przewodniczący 
PMRN). 

W porządku obrad znalazły się następujące punkty: powołanie komitetu 
obchodów i opracowanie programu uroczystości. Utworzono komitet składający 
się z 67 osób z przewodniczącym Janem Murszewskim oraz komisje: 

 organizacyjno-programową – organizacja i opracowanie programu całej 
uroczystości (przewodniczący A. Bojakowski); 

 imprezowa – opracowanie projektu uchwał i referatu okolicznościowego, 
udział w redagowaniu jednodniówki, zwerbowanie zespołów artystycznych i spor-
towych, zredagowanie apelu do społeczeństwa w sprawie uporządkowania miasta, 
skontaktowanie się z teatrem i kinem odnośnie ustalenia odpowiednich programów 
(przewodniczący Henryk Kubiak) 

                                                                                                                    
4 APL: PMRN Góra Śląska 9 s. 153. 
5 APL: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 6-7 („Informacja z przebiegu uroczystych Akademii Gromadzkich na terenie 
powiatu Góra”). 
6 Góra nie powstała w 1300 r. Podobnie błędnie wyliczono 700-lecie powstania Góry na 2000 r. Góra była lokowana 
w 1288 lub 1289 r. (S. Wędzki, Ze studiów nad genezą i początkami Góry Śląskiej, „Rocznik Leszczyński”, t. 7, Poznań 
1985 s. 19-20). 
7 APL: PMRN Góra Śląska 9 s. 143-144 (sesja MRN 23 czerwca 1960 r.). 
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 dekoracyjna – zatwierdzenie projektu dekoracji miasta, remonty zabytków, 
wywieszki na obiektach zabytkowych o ich pochodzeniu i czasie powstania 
(przewodniczący Konstanty Byliński); 

 wycieczkowo-konkursowa – organizacja wycieczek, odczytów, wykładów i 
konkursów „Czy znasz swoje miasto?”, „Czy znasz swój powiat?”, „Czy znasz 
Dolny Śląsk?” (przewodniczący Antoni Czerwiński); 

 finansowo-gospodarcza (przewodniczący Stanisław Sas); 

 wystawowo-muzealna – organizacja wystawy i otwarcie muzeum (przewod-
niczący Stanisław Włodarski, członkowie Franciszek Maćkowski, Klemens 
Gołębski, Jan Baranowski, Brunon Chudy, Zygmunt Górski) 

Prace nad utworzeniem muzeum musiały być zaawansowane sądząc po 
słowach wypowiedzianych podczas posiedzenia: „Dużo eksponatów do muzeum już 
sprowadzono, tylko są jeszcze trudności lokalowe.” 

Wincenty Urbanowicz był we Wrocławiu celem ustalenia prawdziwego herbu 
naszego miasta, opracowano już projekt tablicy i przewodniczący przedstawił ją 
zebranym.  

Program obchodów przewidywał:  

 uroczystą sesję w dniu 18 sierpnia 1960 r., 

 odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Wieży Głogowskiej, 

 zorganizowanie i otwarcie muzeum Ziemi Górowskiej, 

 zorganizowanie Towarzystwa Miłośników Dolnego Śląska, 

 budowę nowych szkół w Czechnowie i Górze, 

 wystawę, 

 imprezy sportowe, 

 wydanie jednodniówek, 

 wydanie afiszy i widokówek na temat Góry, 

 wydanie kopert z herbem Góry8. 
Komisja dekoracyjna na swym posiedzeniu 29 lipca 1960 r. postanowiła, że w 

przeddzień obchodów „Dni Góry”, czyli 17 sierpnia, administratorzy domów 
mieszkalnych zarządzą wywieszenie flag państwowych na wszystkich budynkach 
mieszkalnych. W porozumieniu z PSS, PZGS i innymi instytucjami handlowymi 
zostaną udekorowane okna wystawowe przez umieszczenie godła państwa i trans-
parentu 1300-1960, 660 rocznica nadania praw miejskich miastu Górze.  

 
 

 

                                      
8 APL: PMRN Góra Śląska 1 s. 12-15 („Protokół z zebrania organizacyjnego w sprawie powołania Komitetu 
obchodu 660-lecia m. Góry w dniu 26 lipca 1960 r.”). 
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Natomiast w porozumieniu z komisją organizacyjną wykonane zostaną tablice 
na obiekty zabytkowe9. 

Komisja imprezowa podzieliła się na dwie komisje – redakcyjną i imprezową. 
Komisja redakcyjna pod przewodem Wincentego Urbanowicza miała za zadanie 
opracować projekty uchwał w sprawie obchodu „Dni Góry” i 660-lecia nadania 
praw miejskich, referat okolicznościowy, jednodniówkę, treść napisu na tablicy 
pamiątkowej, napisy na kopertach i apel do społeczeństwa.  

Artykuły do jednodniówki mieli napisać: Florian Kwiatkiewicz – rozwój szkol-
nictwa, oświaty i kultury, Stanisław Migdał – rozwój sportu, Tadeusz Sobczyński – 
osiągnięcia gospodarcze miasta, Tadeusz Podwiński – zarys historyczny miasta; 
ponadto jednodniówka miała zawierać wspomnienia Augusta Herbsta i Janiny 
Zaranek. Termin opracowania jednodniówki wyznaczono na 6 sierpnia10. Na 
początku sierpnia dodano komisji zadanie wydania widokówek. Nastąpiły też 
zmiany w doborze tematów i autorów jednodniówki: Antoni Bojakowski – zarys 
historyczny miasta, Jan Murszewski – praca rady narodowej. Henryk Kubiak był 
odpowiedzialny za wspomnienia A. Herbsta, a Jadwiga Mazurkiewicz – za wspom-
nienia J. Zaranek. Apel do społeczeństwa mieli opracować H. Kubiak i T. Pod-
wiński, nadruk na kopertach – A. Bojakowski11. 

Z dużym prawdopodobieństwem możemy uznać, że książeczka „Przeszłość  
i teraźniejszość miasta Góry” to wcześniej omawiana jednodniówka. Wskazują na 
to nazwiska autorów i wydawca.  

 

       
                                      
9 APL: PMRN Góra Śląska 1 s. 23. 
10 APL: PMRN Góra Śląska 1 s. 41-42. 
11 APL: PMRN Góra Śląska 1 s. 50-51. 
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Inauguracja „Dni Góry”. W przeddzień obchodów wystosowano do 
mieszkańców Góry apel: „Miejska Rada Narodowa doceniając znaczenie wielkiej rocznicy 
postanowiła uroczyście obchodzić dzień 18 sierpnia 1960 r. i ogłasza równocześnie DNI 
GÓRY, które trwać będą do 1 września br. Dniami tymi inaugurujemy w naszym mieście 
obchody, związane z 1000-leciem istnienia Państwa Polskiego. 

Komitet Koordynacyjny Obchodu 660 rocznicy nadania Górze praw miejskich i Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Górze apeluje do Was o wykazanie większej troski nad 
zabytkami historycznymi w naszym mieście, o doprowadzenie do należytego wyglądu budynków, 
ulic, ogródków i zieleńców oraz o wzięcie masowego udziału we wszystkich uroczystościach  
i imprezach. W okresie trwania DNI GÓRY należy udekorować budynki flagami narodo-
wymi”12 

18 sierpnia 1960 r. o godz. 18.00 odegrano hymn narodowy i odsłonięto 
tablicę pamiątkową na Wieży Głogowskiej z napisem: 

 

1300 * 
18

VIII
 *1960 

W 660 ROCZNICĘ NADANIA GÓRZE PRAW MIEJSKICH 
PRZEZ KSIĘCIA HENRYKA III GŁOGOWSKIEGO 

OBYWATELE MIASTA GÓRY 
 
18 sierpnia 1960 r. sesją MRN rozpoczęto obchody „Dni Góry”. Na ogólną 

liczbę 30 radnych, obecnych było 18. Wśród gości byli: Mieczysław Kostrzewski – 
I sekretarz KP PZPR, Stanisław Domagała – II sekretarz KP PZPR, Karol 
Pliszczyński – zastępca przewodniczącego PPRN, Franciszek Maćkowski. – 
sekretarz PPRN, Antoni Kałmuczak – przewodniczący PMRN Głogowa, Antoni 
Bojakowski – Inspektor Szkolny, Antoni Metynowski – poseł na sejm PRL. W sesji 
uczestniczyli pracownicy PMRN i społeczeństwo miasta (400 osób).  

Jan Murszewski po stwierdzeniu quorum otworzył o godz. 18.00 uroczystą 
sesję MRN poświęconą 660 rocznicy nadania Górze praw miejskich, zaznaczając, 
że 18 sierpnia 1300 r. Henryk III – książę głogowski nadał Górze prawa miejskie  
i dzisiejsza sesja inauguruje obchody Dni Góry.  

Po powitaniu przewodniczący zgłosił uzgodnione z zespołem radnych nastę-
pujące kandydatury: Henryka Kubiaka – na przewodniczącego sesji, Bronisława 
Szczygła – na sekretarza sesji. Zgłoszone kandydatury przyjęto przez aklamację. 

W porządku obrad znalazły się punkty: odczytanie referatu okolicznoś-
ciowego, podjęcie uchwały o nadanie imion szkołom, dekoracja odznaczeniami „Za 
ofiarną pracę dla Dolnego Śląska” i występy artystyczne. 

Referat odczytał J. Murszewski (patrz załącznik nr 5). Następnie harcerze  
z kolonii z Łodzi złożyli mu życzenia i wręczyli książki i wiązanki kwiatów.  

                                      
12 A. Bojakowski, Jak obchodziliśmy „Dni Góry”, [w:] Przeszłość i teraźniejszość miasta Góry, Góra 1960 s. 38; przedruk –  
A. Bojakowski, Jak obchodziliśmy „Dni Góry”, „Przegląd Górowski” 2000 nr 1 s. III; Kronika m. Góry Śląskiej i ziemi 
górowskiej (nlb). 
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Sekretarz PMRN W. Urbanowicz odczytał projekt uchwały w sprawie nadania 
imion szkołom (SP nr 2 – Henryka III Głogowskiego, SP nr 3 – Józefa Lompy), 
który rada jednogłośnie zatwierdziła. 

Przewodniczący sesji odczytał listę osób, którym PPRN w Górze, uchwałą  
z 20 lipca 1960 r., nadało odznakę XV-lecia wyzwolenia Dolnego Śląska: Stanisław 
Rosik, Stanisław Perczak, Zdzisław Józefiak, Antoni Kalinowski, Józef Grzem-
powski, Henryk Mackiewicz, Franciszek Sobkowiak, Józef Wojtysiak, Aleksdander 
Siliniewicz, Marceli Ptak, Józef Pietrasiak, Bronisław Wolniakiewicz, Ryszard 
Stefański, Aleksander Dowgajło, Wiktor Bułyszko, Bolesław Howorko, Włodzi-
mierz Połozow, Stanisław Kubera, Piotr Budnik, Stanisław Żmijewski. Dekoracji 
dokonał J. Murszewski. 

W części artystycznej wystąpił zespół SP im. Bolesława Chrobrego w Wąso-
szu, który przygotował pod kierownictwem nauczyciela Romana Hołodowego 
montaż sceniczny o tematyce historycznej pt. „Wrastamy w ziemię ojców”. Sesja 
zakończyła się o godz. 21.3013.  

Dni Góry. 21 sierpnia odbył się Powiatowy Festiwal Amatorskich Orkiestr  
i Kapel Ludowych14. Zorganizowano dla dzieci i młodzieży wycieczki na teren 
wykopalisk archeologicznych w Czeladzi Wielkiej i Sądowlu, zwiedzanie – jak napi-
sano w programie obchodów – „najstarszych miejscowości powiatu” takich jak Stara 
Góra, Ryczeń i Osetno oraz zabytków Góry wspólnie z przewodnikami15. Była też 
okazja do podziwiania panoramy Góry z Wieży Głogowskiej16. Urządzono konkurs 
historyczny dla dorosłych „Czy znasz Dolny Śląsk?” Wzięło w nim udział 100 
osób, przede wszystkim starsza młodzież17. 

22 sierpnia wykładem Antoniego Bojakowskiego „Najstarsze grody kaszte-
lańskie i miasta w granicach obecnych powiatu górowskiego” otwarta została 
Wszechnica Tysiąclecia. 29 sierpnia drugi wykład „Osadnictwo wczesnośrednio-
wieczne w okolicy Góry i wyniki badań nad wczesnośredniowieczną osadą  
i cmentarzyskiem w Czeladzi Wielkiej” wygłosiła Halina Urbańska18. W ramach 
Wszechnicy wykłady miały być kontynuowane po zakończeniu „Dni Góry”19. 

28 sierpnia w Czechnowie obchodzono 15-lecie powstania pierwszej szkoły 
podstawowej na terenie powiatu górowskiego, a w Górze 31 sierpnia urządzono 
przemarsz dzieci i młodzieży szkolnej ulicami. W tym dniu dla młodzieży szkół 
podstawowych przygotowano konkurs „Czy znasz swoje miasto”20. „Dni Góry” 
zakończyły występy zespołu artystycznego ze Szkoły Podstawowej w Wąsoszu21. 

                                      
13 APL: PMRN Góra Śląska 9 s. 166-168; A. Bojakowski, Jak obchodziliśmy „Dni Góry”, [w:] Przeszłość i teraźniejszość 
miasta Góry, Góra 1960 s. 39. 
14 PPRN 20 s. 42 („Informacja Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z wykonania postanowień Rady, interpelacji 
radnych i ważniejszych poczynaniach od ostatniej zwyczajnej sesji p.r.n. odbytej w dniu 27 maja 1960 r.” na sesji 
PRN 14 października 1960 r.) (s. 32-48). 
15 Program obchodów „Dni Góry” (egzemplarz w kronice SP nr 2). 
16 Program obchodów „Dni Góry” (zachowany w kronice SP nr 2). 
17 Program obchodów „Dni Góry” (zachowany w kronice SP nr 2), APW: PPRN Góra Śląska 20 s. 42. 
18 A. Bojakowski, Jak obchodziliśmy „Dni Góry”, [w:] Przeszłość i teraźniejszość miasta Góry, Góra 1960 s. 39. 
19 APW: PPRN Góra Śląska 20 s. 42. 
20 APW: PPRN Góra Śląska 20 s. 42, Program obchodów „Dni Góry” (zachowany w kronice SP nr 2). 
21 A. Bojakowski, Jak obchodziliśmy „Dni Góry”, [w:] Przeszłość i teraźniejszość miasta Góry, Góra 1960 s. 40. 
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W czasie „Dni Góry” grany był codziennie, z Wieży Głogowskiej o godz. 
12.00, hejnał na melodię ludowej pieśni dolnośląskiej „We Wrocławiu na rynec-
ku”22. W sierpniu i pierwszych dniach września w Czeladzi Wielkiej i Sądowlu  
40-osobowa grupa z Zakładu Archeologii Instytutu Historii Kultury Materialnej 
PAN we Wrocławiu, pod kierunkiem mgr Haliny Urbańskiej, prowadziła wykopa-
liska archeologiczne23. Od 19 sierpnia do 1 września w bibliotece publicznej była 
czynna wystawa wykopalisk archeologicznych z terenu powiatu i wystawa książek  
o treści historycznej pt. „Dzieje Dolnego Śląska”24. 

„Dniom Góry” towarzyszyły liczne imprezy sportowe: kajakowe, rowerowe  
i w piłkarskie oraz imprezy rekreacyjne25. 

Oceniono, że w imprezach wzięło udział ok. 12 tys. osób i „[...] przyczyniły się 
do zainteresowania społeczeństwa miasta problemami Dolnego Śląska, zachęciły do pogłębiania 
wiedzy historycznej o tych ziemiach.” 26 

 
cdn. 

Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
22 A. Bojakowski, Jak obchodziliśmy „Dni Góry”, [w:] Przeszłość i teraźniejszość miasta Góry, Góra 1960 s. 39. 
23 APW: PPRN Góra Śląska 20 s. 42; A. Bojakowski, Jak obchodziliśmy „Dni Góry”, [w:] Przeszłość i teraźniejszość miasta 
Góry, Góra 1960 s. 40. 
24 A. Bojakowski, Jak obchodziliśmy „Dni Góry”, [w:] Przeszłość i teraźniejszość miasta Góry, Góra 1960 s. 39. 
25 A. Bojakowski, Jak obchodziliśmy „Dni Góry”, [w:] Przeszłość i teraźniejszość miasta Góry, Góra 1960 s. 40. 
26 APW: PPRN Góra Śląska 20 s. 42. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5  
Referat na Sesję Miejskiej Rady Narodowej w dniu 18 sierpnia 1960 r. 
 
W okresie obchodów 1000-lecia istnienia Państwa Polskiego oraz XV-lecia 

powrotu Ziemi Dolnośląskiej do Macierzy uroczyście w dniu dzisiejszym inaugu-
rujemy obchody związane z 660 rocznicą nadania praw miejskich naszemu miastu. 
Uroczystość tę obchodzimy dzięki bohaterstwu naszego żołnierza i Armii Czer-
wonej, która naszą ziemię górowską wyzwoliła całkowicie spod długowiekowej 
okupacji germańskiej w dniu 27 stycznia 1945 r. Dolny Śląsk, a w tym i Góra były 
od wieków częścią składową Państwa Polskiego, o czym świadczą niezbicie wiary-
godne źródła pisane, oraz przedmioty kultu i użytku codziennego wydobywane  
w czasie badań archeologicznych na terenie Dolnego Śląska, a w tej liczbie również 
i w naszym powiecie. Pierwsza wiarygodna wzmianka o Górze znajduje się w buli 
papieża Adriana IV z dnia 23-go kwietnia 1155 r., w której wymienione są kaszte-
lanie leżące wówczas w granicach biskupstwa wrocławskiego. Wśród wielu grodów 
kasztelańskich wykazano w niej również Sądowel w pobliżu którego istniała osada 
Góra. Z czasem, t.j. po założeniu miasta dla odróżnienia otrzymała ona nazwę 
Stara Góra. 

W buli papieża Innocentego IV z 1245 r. znowu wymieniono Górę z przy-
ległościami i określono ją jako wieś, należąca do Tomasza biskupa wrocławskiego. 
W połowie XVIII wieku wieś Góra rozprzestrzeniła się prawdopodobnie w kie-
runku północnym, a na miejscu gdzie leży obecnie miasto, założono kolonię. Jest 
to więc pierwsza wskazówka, mówiąca o polskiej osadzie, na miejscu której 
wybudowano później miasto. W styczniu 1256 r. Góra przeszła w ręce rycerza 
Gosława i innych. Fakt ten udokumentował książę śląski Henryk III wrocławski. 

Nie znamy dalszych losów Góry przez przeszło 40 lat. Prawdopodobnie w 
tym okresie dokonała się całkowita przemiana kolonii w miasto Górę. Warto w tym 
miejscu przypomnieć, że stosunki społeczno - polityczne u schyłku XVIII wieku 
sprzyjały powstawaniu miast. 

Jako jedna z najstarszych miejscowości dzieliła Góra losy całego Śląska, a w 
szczególności księstw: legnickiego, głogowskiego i ścinawskiego. Prawa miejskie 
nadał Górze książę Henryk III głogowski dekretem z dnia 18 sierpnia 1300 r.  
W tymże roku miasto Góra, jako pierwsze na Śląsku kupiło od księcia prawo 
mennicze. W mennicy tutejszej bito najpierw kwartniki, a później halerze. 
Dokument księcia śląskiego – Piastowicza, wnuka Henryka II Pobożnego – miał 
dla naszych przodków zamieszkujących wówczas ziemię górowska wielkie 
znaczenie, bowiem dotychczasowa osada polska Góra otrzymała prawo bicia 
własnej monety, kupna i sprzedaży soli oraz posiadania Samorządu Miejskiego. Od 
czasu nadania praw miejskich Góra stała się równorzędnym partnerem Głogowa, 
Ścinawy, Wąsosza, Wińska, Wołowa, Wschowy i innych miast dolnośląskich,  
a źródła historyczne wnikliwie opisywały j e j  przeszłość. Z tychże źródeł dowiadu-
jemy się, że okręg Góry dość wcześnie wszedł w skład księstwa głogowskiego 
księcia Konrada I. W dniu 6 stycznia 1310 r. Góra otrzymała rozszerzenie swoich 
praw miejskich, a w dniu 12 marca obwód miejski, w skład którego od dnia 24 
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kwietnia weszła m.in. wieś Strumienna. W tymże roku 29 czerwca osiem miast 
księstwa głogowskiego, w tej liczbie była również Góra utworzyło związek dla 
umocnienia i obrony swych praw. W dniu 6 grudnia 1313 r. do obwodu miasta 
włączono wieś Sławęcice, Najstarsza pieczęć magistracka z 1310 r. przedstawiała 
tarczę śląską, czyli orła piastowskiego nad bramą między dwiema basztami, jako 
herb miasta. Pieczęć ławnicza z 1326 roku wyobrażała św. Katarzynę, a pieczęć 
wójta dziedzicznego z XV wieku miała na stemplu koło zębate, jako znak 
męczeństwa tej świętej. Z modyfikacji powyższych symboli utworzono herb 
dotychczas używany przez miasto. Na skutek podziału księstwa głogowskiego, 
Góra została włączona od 23 kwietnia 1319 r. do dzielnicy ścinawskiej księcia Jana. 
W dniu 13 lipca 1321 r. tenże książę potwierdził prawa miejskie Góry i nadał 
miastu prawa zwierzchności w okręgu Jastrzębia, Stara Góra, Kajęcin. Zagmatwane 
stosunki lenne księstwa ścinawskiego, a także grasująca w tych czasach czarna ospa 
hamowały rozwój miasta. Przez szereg lat Góra była przedmiotem kupna  
i sprzedaży. Najdłużej i najczęściej właścicielami Góry byli książęta śląscy: Jan 
ścinawski i Konrad I oleśnicki – synowie Henryka III głogowskiego. W 1384 r. 
połowa Góry wraz z Głogowem przypadła Piastom cieszyńskim i dopiero w latach 
1476/79 odebrał tę posiadłość król czeski Maciej Korwin. Roczniki głogowskie 
podają, że dnia 6 września 1457 r. pożar całkowicie zniszczył Górę. Drugi wielki 
pożar miasta był w dniu 30 kwietnia 1478 r .  W  roku 1480 zmarła w Górze 
Małgorzata księżniczka cieszyńska - żona Władysława, która tu jakiś czas rządziła. 
W tymże roku miasto zostało wciągnięte w dziedziczny spór sukcesyjny. Doszło do 
walk między księciem Janem Żagańskim elektorem brandenburskim a księciem 
Kazimierzem cieszyńskim. Wyprawa księcia Jana z Żagania przeciw Górze nie 
powiodła się, w rezultacie nastąpiło zawieszenie broni i Góra przypadła księciu 
Kazimierzowi cieszyńskiemu. W dniu 26 sierpnia 1508 r. Góra została włączona do 
Czech. 

W południowej części miasta w XIV i XV wieku stał zamek, który został 
zniszczony podczas wielkiego pożaru w dniach 10 i 11 października 1759 r. W XVI 
i XVII wieku dwa wydarzenia zahamowały rozwój miasta: zaszczepienie i roz-
przestrzenienie się reformacji oraz 30-letnia wojna. Reformacja zastała Górę na 
początku 1528r, w którym burgrabiowie VON DOHNA, mieli patronat nad 
miastem. Biskup wrocławski Jan Turzo odebrał z tego powodu burgrabiemu 
Abrahamowi prawo patronatu. Na skutek takich stosunków rozwinął się długoletni 
spór o patronat, który ostatecznie doprowadził w końcu XVII wieku do zawarcia 
umowy między Karolem Hannibalem Von Dohna a radą miasta Góry, na 
podstawie której prawo patronatu i prezencji te dwie strony kolejno sprawowały. 

Drugim wydarzeniem o poważnych skutkach dla dziejów Góry była 30-letnia 
wojna. Wybuchła ona w 1618 r. i trwała 30 lat między katolikami a protestantami. 
W okresie tej wojny Góra poniosła wielkie szkody, zarówno w ludziach jak i w 
stanie posiadania. Następstwem tego było duże wyemigrowanie mieszczan górow-
skich do sąsiednich miast i miasteczek. Tylko do Leszna wyemigrowało w roku 
1628 ponad 3 000 mieszkańców z Góry i okolicy, którzy w nowym miejscu 
zamieszkania znaleźli życzliwe przyjęcie. Także we Wschowie, Rydzynie, Bojanowie 
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i Rawiczu wielka liczba mieszczan górowskich znalazła schronienie. Wśród 
uchodźców górowskich było wielu Polaków. To wyludnienie i straty spowodowane 
przez 30-letnią wojnę, przyniosły ze sobą upadek miasta. Na skutek pożarów, 
rozbojów i zarazy morowej miasto prawie całkowicie opustoszało. Wynikiem tego 
Góra nie mogła w 1629 r. pobierać żadnych podatków. W styczniu 1741 r. do Góry 
wkroczyli Prusacy i od tego czasu miasto znalazło się w granicach państwa 
pruskiego. Fryderyk II wprowadził na Śląsku administrację na wzór pruski.  
W związku z tym zniósł na terenie powiatu górowskiego istniejące od początku 
XIV wieku sądy dworskie w Górze i Wąsoszu, które do 1740 r. wydawały 
orzeczenia na podstawie prawa polskiego. W czasie 7-letniej wojny, w latach 1756-
1759 Góra znowu doznała wielkich strat materialnych i w ludziach. Na uwagę 
zasługuje fakt, że w dniach z 10 na 11 października 1759 miasto zostało zniszczone 
przez pożar, spowodowany przez Rosjan, którzy chcieli w ten sposób uniemożliwić 
Fryderykowi II urządzenia tu kwater zimowych. W tychże dniach ofiarą pożaru 
padło wnętrze miasta z 223 domami, wnętrza ratusza, kościoła ewangelickiego  
i katolickiego, stary kościół i zamek, dwa browary, spichlerz, 4 budynki szkolne  
i wiele innych obiektów. W roku 1802 Góra liczyła 2790 mieszkańców, a w roku 
1880 liczba ich wzrosła do 4000. 

Bliskie sąsiedztwo Wielkopolski pozwalało na intensywny ruch graniczny na 
teren powiatu górowskiego oraz na przenikanie wpływów religijnych i kulturalnych 
Gniezna, Poznania i innych miast polskich. Wizytacje kościelne górowskiego arcy-
prezbiteratu w połowie XVII wieku zanotowały w parafiach księży, organistów  
i kościelnych określając ich Polakami. Studiowali oni najczęściej w Poznaniu. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że w wielu miejscowościach powiatu 
górowskiego polskość utrzymywała się bardzo długo, najdłużej we wsiach leżących 
w pobliżu granicy z Wielkopolską. W niektórych z nich, jak np. Czerninie i Wąso-
szu przetrwała do początku XX wieku. Mimo bezwzględnego tępienia polskości 
przetrwały na terenie powiatu górowskiego nazwy miast i wiosek niezbicie 
świadczące o polskim ich pochodzeniu, jak np. Guhrau – od Góry, Tschirnau – od 
Czerniny, Graben – od grabu, Kloden – od Kłody i wiele innych. 

W Górze była Brama Polska, która spłonęła na początku XIX wieku. Jeżeli 
dodamy, że Góra – mimo wszelkich utrudnień granicznych utrzymywała również 
ścisłe związki gospodarcze z Polską, musimy stwierdzić, że zarówno w wiekach 
średnich jak i nowożytnych, powiat górowski stale ciążył ku Polsce. Po pierwszej 
wojnie światowej Polacy mieli nadzieję, że Śląsk, a w jego granicach również powiat 
górowski zostanie przyznany Polsce. Długo rozważała Rada Najwyższa Kon-
ferencji Pokojowej tę sprawę. W dniu 4 czerwca 1919 r. powzięła ona ostatecznie 
decyzję przyznania Polsce tylko północno-wschodniej części powiatu górowskiego. 
Początkowo proponowano przyznania Polsce w całości powiatów: górowskiego  
i milickiego. Ziemie górowskie wróciły do Polski po wielowiekowym odłączeniu 
dopiero w wyniku ostatniej wojny, dzięki zbrojnemu wysiłkowi Wojska Polskiego  
i Armii Radzieckiej w walce z niemieckim faszyzmem. 
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Miasto Góra zostało wyzwolone w dniu 27 stycznia 1945r. Bezpośrednio po 
wyzwoleniu jego okolic rozpoczął się proces zasiedlania przez polską ludność, 
przybywającą tu z różnych stron naszego kraju i spoza jego granic. 

Pierwszy transport Polaków repatriantów przybył do Góry z dwóch miejsco-
wości: Prużany i Berezy Kartuskiej w przeddzień kapitulacji Niemiec t j. w dniu  
8 maja 1945 r. 

Osiedlona tu ludność polska dość szybko połączyła się w zwartą grupę 
społeczną i buduje tu nowe życie w warunkach ustroju socjalistycznego. Pod koniec 
1945 r. m. Góra liczyła 2500 mieszkańców. Trzeba było im stworzyć odpowiednie 
warunki do życia. Uruchomiono wodociągi. Trudna to była praca, ponieważ nie 
było prądu elektrycznego, a pompy można było uruchomić jedynie motorem 
spalinowym. Paliwa również nie było, ale z pomocą przyszła jednostka Armii 
Radzieckiej stacjonująca wówczas w naszym mieście. Ona właśnie dzięki zapo-
biegliwości Ob. Janowskiego Jana zaopatrzyła Górę w ropę. Uruchomiono na 
wodociągach motor spalinowy i woda popłynęła do mieszkań. Pierwszy okres 
pracy w Zarządzie Miejskim był bardzo trudny pod względem zaspokojenia 
codziennych potrzeb mieszkańców. Sytuacja ta poprawiła się do pewnego stopnia 
w okresie urzędowania drugiego burmistrza, którym był Ob. Klemens Gołębski. 
Dzięki dyrekcji cukrowni miasto otrzymało światło elektryczne, w wyniku czego 
mroki mieszkań rozświetliła żarówka elektryczna. Miasto powoli nabierało 
rumieńców życia. Tak było na początku 1946 r. Po objęciu burmistrzostwa przez 
Ob. Michała Zamojskiego odbyło się pierwsze posiedzenie organizacyjne Miejskiej 
Rady Narodowej. Pierwszym przewodniczącym MRN wybrany został Ob. Kazi-
mierz Banaszek. 

W dniu 28 listopada 1946 r. MRN uchwaliła budżet Zarządu Miejskiego, który 
zamykał się kwotą 5.060 zł według dawnej waluty. Czwartym z kolei burmistrzem 
był Ob. Bronisław Włoch. W 1947 roku został zorganizowany ZBM, który 
początkowo prowadził tylko remont bieżący budynków. W tymże roku MRN 
zainicjowała odbudowę gazowni. W roku 1948 w związku z odejściem burmistrza 
Ob. Bronisława Włocha na stanowisko Przewodniczącego Powiatowej Rady 
Narodowej, piątym z kolei burmistrzem Zarządu Miejskiego został Ob. Wincenty 
Urbanowicz. W październiku tegoż roku odremontowana i uruchomiona została 
gazownia. W roku 1949 dokonano remontów następujących urządzeń rzeźni 
miejskiej, wodociągów i kanalizacji. Liczba mieszkańców w 1949 r. wynosiła 5.504, 
wobec czego już wówczas dało się odczuć brak mieszkań. Szóstym i ostatnim 
burmistrzem Zarządu Miejskiego był Jan Murszewski. Na podstawie ustawy z dnia 
20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej wybrano 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w skład którego weszło 5 osób:  

Jan Murszewski – Przew. MRN, 
Kazimierz Borysowski – Z-ca Przew. PMRN, 
Marian Pietrzak – członek Prezydium, 
Rudolf Gajczak – członek Prezydium. 
W roku 1951 odremontowano i uruchomiono łaźnię. Do odremontowanego 

gruntownie budynku przeniesiono hotel, powiększając ilość łóżek do 31. W roku 
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1953 MRN na przewodniczącego Prezydium wybrała Ob. Kazimierza Pietrakie-
wicza, który był na tym stanowisku do dnia 31 lipca 1959 r. W dniu 15 sierpnia 
1959 r. na sesji MRN został ponownie wybrany na przewodniczącego MRN  
Ob. Jan Murszewski, który dotychczas sprawuje tę funkcję. Miasto Góra liczy 
obecnie 7004 mieszkańców. Na terenie miasta zatrudnionych jest ogółem 2989 
osób z czego 2557 jest zatrudnionych w układzie socjalistycznym a 432 w układzie 
drobno towarowym. Stale wzrastający potencjał gospodarczy zakładów produkcyj-
nych, spółdzielni pracy i innych jednostek gospodarczych powodował wzrost 
zapotrzebowania na siłę roboczą. Z drugiej strony przyrost naturalny ludności oraz 
ucieczka w pewnym okresie ludności wiejskiej do miasta wpływały na zagęszczenie 
powierzchni mieszkaniowej. W latach 1945-1955 przyrost izb mieszkalnych w mieś-
cie jest nieznaczny gdyż w 10-leciu tym odbudowano w ramach ZOR 1 budynek  
o 6-ciu izbach oraz 1 budynek kosztem nakładów Rejonu Eksploatacji Dróg 
Publicznych. Dopiero w ostatnich latach sytuacja na tym odcinku znacznie się 
zmieniła. W roku 1958 cukrownia oddała do użytku 48 izb mieszkalnych. W 1959 r. 
w ramach budownictwa rad narodowych oddano do użytku 41 izb mieszkalnych. 
Oprócz tego 25 izb uzyskano przez budownictwo indywidualne i przystąpiono do 
dalszej budowy 3 domków jednorodzinnych. Dobrze zaawansowana została w 
roku bieżącym budowa bloku spółdzielni mieszkaniowej „Wspólny dom” o 36 
izbach. 

W roku 1961 w ramach budownictwa rad narodowych rozpocznie się budowę 
151 izb mieszkalnych, jednocześnie oddając do użytku gotowych 31 izb. W trosce  
o warunki bytowe świata pracy co roku wzrasta limit na kapitalny remont mieszkań. 
W okresie XV-lecia przeprowadzono kapitalne remonty w 277 budynkach kosztem 
8.660.388 zł. Ostatnio wygląd zewnętrzny miasta uległ radykalnej zmianie. Oce-
niając dziś rozwój gospodarczy miasta Góry w okresie XV-lecia należy przypom-
nieć starą zasadę, że o sukcesach tych decydowali ludzie, dlatego ludziom tym 
należy stworzyć jeszcze lepsze warunki pracy i odpoczynku a zarazem otoczyć ich 
opieką zarówno materialną jak i moralną. Zadowolenie ludzi i umiłowanie przez 
nich pracy j es t  najlepszą rękojmią dalszego rozkwitu naszego miasta. 

O B Y W A T E L E w wyniku zwycięstwa sprzymierzonych sił nad 
niemieckim faszyzmem w II wojnie światowej Polska raz na zawsze wróciła na swe 
Ziemie Zachodnie nad Nysę Łużycka, Odrę i Bałtyk, biorąc we wieczne władanie 
Śląsk i Ziemię Lubuska, Pomorze, Warmię i Mazury. Upłynęło 15 lat od chwili, gdy 
zostały rozbite Niemcy hitlerowskie i znów naszemu krajowi grozi militaryzm 
zachodnio - niemiecki. Przywódcy NRF wspomagali przez koła rządzące USA i siły 
reakcyjne zachodniej Europy snują nowe plany odwetowe. W polityce zagranicznej, 
Bonn zmierza do tego aby za wszelką cenę przeszkodzić uregulowaniu problemu 
niemieckiego na zasadzie pokojowej i demokratycznej. Adenauer coraz ostrzejsze 
ataki kieruje przeciwko Ziemiom Zachodnim. Nie tak dawno Konrad Adenauer 
przywdział uroczyście płaszcz krzyżacki. W ten sposób zademonstrował, że staje 
się spadkobiercą tradycji krzyżactwa, tradycji zaborów grabieży i mordów. Daremne 
nadzieje odwetu pogrobowców hitleryzmu z NRF. Nasze siły są dość wzmożone 
przez siły ZSRR i wszystkie kraje wielkiej wspólnoty socjalistycznej. Po raz 
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pierwszy w dziejach na terenach między Łabą i Odrą doszły do władzy demokra-
tyczne siły społeczeństwa niemieckiego, siły które utworzyły w postaci N.R.D. 
pierwsze zaprzyjaźnione z Polską niemieckie państwo robotników i chłopów. Zjed-
noczone siły państw socjalistycznych są gwarancją naszej niepodległości i niena-
ruszalności naszych granic.  

Narody zdecydowanie potępiają wszelkie poczynania i prowokacje kół zimno-
wojennych militarystycznych i rewizjonistycznych, które usiłują zamącić atmosferę 
międzynarodową,. 

Naród polski wierzy niezachwianie w pokojową przyszłość świata i dla tej 
przyszłości poświęca siły i swój trud codzienny. 

O B Y W A T E L E 
Jednoczymy swe wysiłki dla wielkiego dzieła rozkwitu Ziem Zachodnich. 
N I E CH żyje i rozkwita zjednoczona w historycznych sprawiedliwych 

granicach Polska Rzeczpospolita Ludowa! 
N I E C H  Ż Y J E  P O K Ó J ! 
 

Źródło – APL: PMRN Góra Śląska 9 s. 179-182  
(W tekście poprawiono jedynie literówki, bez ingerowania w treść.) 

 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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OBCHODY 25-LECIA „SOLIDARNOŚCI”  
W 2005 ROKU 
  
21 sierpnia 2005 roku w Górze doszło do wyjątkowo uroczystych 

obchodów 25-lecia „Solidarności”. W tym artykule chcemy przypomnieć 
tamte rocznicowe wydarzenia.  

Na ul. Starogórskiej zrekonstruowano drewniany płot – obok budynku PZU. 
Kiedyś mniej więcej w tym miejscu stał długi drewniany płot zakrywający pusty 
plac porośnięty chaszczami; w tym miejscu później powstał budynek PZU. W 
czasach pierwszej „Solidarności” na płocie i na chodniku były napisy wykonane 
przez związkowców, że prasa kłamie itp.; olejne napisy na chodniku przetrwały 
długo, chyba nawet stan wojenny. 

 

 
 
16 sierpnia w Bibliotece Miejskiej odsłonięto wystawę poświęconą górowskiej 

„Solidarności”. Uczestniczyli w tym wydarzeniu m. in. Kazimierz Bogucki – 
przewodniczący MKK NSZZ „S” Ziemi Górowskiej i zarazem przewodniczący 
komitetu organizacyjnego obchodów oraz Tadeusz Wrotkowski – burmistrz Góry. 
W gablotach zgromadzono różnego rodzaju pamiątki (zdjęcia, wydawnictwa, ulotki, 
kartki żywnościowe, afisze, itp.) obrazujące historię tego związku zawodowego i 
*zarazem dwadzieścia pięć lat historii Polski. 
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 21 sierpnia uroczystości rozpoczęły się o godz. 11. 30 złożeniem wieńców 
pod Pomnikiem Wolności na rynku.  Z Wrocławia przyjechali: Janusz Łaznowski – 
ówczesny przewodniczący Zarządu Regionu „S” Dolny Śląsk, Walenty Styrcz (z 
sztandarem) i Tomasz Wójcik. Byli też inni goście: burmistrz Tadeusz Wrotkowski, 
starosta Sławomir Rutecki, Stanisław Huskowski oraz z Leszna – ostatni 
przewodniczący Zarządu Regionu Leszczyńskiego „S” Karol Pabisiak. Po złożeniu 
wieńców zabrali głos K. Bogucki, burmistrz T. Wrotkowski, J. Łaznowski i inni. 

 

 
 

Obchody 25. rocznicy powstania „Solidarności” 

 
O 12.30 dwaj księża odprawili mszę św. w kościele św. Katarzyny – dziekan 

Marek Biały i Ryszard Szkoła (specjalnie przyjechał z Wambierzyc). Kiedy 
powstawała w 1989 r. „S”, ks. Szkoła był proboszczem, użyczył wtedy na zebranie 
organizacyjne salę w domu katechetycznym i poinformował o nim z ambony; teraz 
wygłosił okolicznościowe kazanie. 

O 14.00 odsłonięto tablicę pamiątkową na ul. Starogórskiej z napisem ”Tu 
było pierwsze biuro NSZZ Solidarność Ziemi Górowskiej w 1980 r. W XXV 
rocznicę powstania NSZZ Solidarność Góra Śląska 21.08.2005 r.” Uczynili to 
obecni przewodniczący „S”: Janusz Łaznowski, Zenon Jachimowicz (w 1980-1981), 
Kazimierz Bogucki (od 1998)  i Bogdan Bujak (1989-1992). Tablicę poświęcił ks. 
dziekan M. Biały.  
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Przemawia J. Łaznowski – przewodniczący „Solidarności” dolnośląskiej 

 

 
 

Uczestnicy uroczystości podczas lektury „Kwartalnika Górowskiego” 
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Z okazji 25-lecia górowskiej „S” Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej 
i PCDN i PPP wydało numer specjalny „Kwartalnika Górowskiego” zawierający 
historię „S” w Górze w latach 1980-1981 (do stanu wojennego). Współfinansowała 
to wydanie „Solidarność” nauczycielska. Przed odsłonięciem tablicy Stanisław 
Hoffmann – prezes TMZG, działacz „S” i senator w latach 1989-1991 rozdał 
uczestnikom uroczystości zeszyty „KG”. 

Z kolei na rynku odbyły się występy artystyczne z udziałem Piotra Lisiewicza 
– dziennikarza "Gazety Polskiej" i lidera Akcji Alternatywnej Naszość. 

O 16.00 w sali Urzędu Miasta i Gminy w Górze Tomasz Wójcik mówił na 
temat stanu wojennego i jego skutkach na Dolnym Śląsku. Następnie rozpoczęła 
się dyskusja, najpierw nieco niemrawa, potem bardziej ożywiona. Padały różne 
głosy. Dostrzegano ujemne strony zachodzących przemian w Polsce, które 
zainicjowała „S”, ale przeważały opinie o tym, że „S” odniosła sukces, obalając 
komunizm w Polsce i przyczyniła się do jego obalenia w Europie. 

  

 
 

Liderzy „Solidarności” – Z. Jachimowicz, B. Bujak, J. Łaznowski i K. Bogucki 

 
 

 


