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HISTORIA MIASTA WĄSOSZA
I EWANGELICKIEJ GMINY KOŚCIELNEJ
W WĄSOSZU POWIAT GÓRA
Cz. IV
Rozdział 2.
Wąsosz pod berłem Habsburgów, 1676-1740
Cesarz Leopold I, po śmierci ostatniego Piasta, przejął jego ziemie jako wygasłe
lenno, gdyż wielki elektor brandenburski, Fryderyk Wilhelm, nie miał możności skorzystać z umowy o dziedziczenie, pochodzącej z roku 1537, i prawnie wejść w posiadanie
spuścizny po ostatnim Piaście.
Dnia 10 marca przybyli komisarze cesarza, aby odebrać hołd księstwa wołowskiego. Uroczyste przyjęcie odbyło się podobnie, jak przyjęcie ostatniego Piasta. Dnia 11
złożyły hołd stany i miasta, dnia 12 i 13 urzędnicy. Z wielką troską, a jak przyszłość
wykazała, słuszną, patrzyli mieszkańcy byłych księstw na nowe rządy. Ucisk religijny, jaki
nastąpił, o którym powiemy na innym miejscu, miał wielki wpływ na wszystkie dziedziny
społecznego życia. Pomijając sprawy religijne, rząd cesarski wystarczająco często nie
zważał na prawa i ustawy. Do tego doszedł z czasem ucisk podatkowy.
Z okresu panowania Leopolda nie zanotowaliśmy nic specjalnego i godnego uwagi,
z wyjątkiem zamieszania religijnego. Leopold zmarł w roku 1705; Ślązacy nie byli bardzo
zasmuceni jego śmiercią. Wielkie nadzieje wiązano z jego następcą Józefem I (17051711), które się jednak nie spełniły. W czasie jego rządów przechodził tędy, w dniu
1 września 1706 roku, król szwedzki Karol XII ze swoją armią, aby pod Ścinawą przekroczyć Odrę i pomaszerować do kraju swego nieprzyjaciela, elektora saskiego, Augusta,
króla polskiego. Kiedy król szwedzki, będąc w powrotnej drodze, przechodził znowu
przez Wąsosz, spotkał się z serdecznym przyjęciem, jak zresztą wszędzie na Śląsku, gdyż
uważano go za wyzwoliciela protestantów z ucisku religijnego.
Przeciwnicy Karola, Rosjanie, niespodziewanie przerazili, w roku 1707, mieszkańców Wąsosza. Po spaleniu miasta Rawicza ukazał się mianowicie silny rosyjski korpus
pod Wąsoszem i zażądał zadośćuczynienia za rzekomą obrazę. Ówczesny nestor kraju,
v. Stőssel, musiał sprytnie pośredniczyć i zapobiegał nieszczęściu. W następnym roku
przywleczono zarazę, której ofiarą padło 40. osób. Dnia 1 stycznia 1710 roku przeszła
nad miastem straszna plaga. Wśród nocy wybuchł, w domu sukiennika Jana Konrada
przy ulicy Wrocławskiej, pożar z powodu niedbalstwa, który tak szybko się rozprzestrzenił, że wkrótce całe miasto stało się pastwą płomieni. Przy panującym bardzo
ostrym mrozie brakowało jeszcze wody do gaszenia. Pozostała jedynie plebania i 27
domów mieszczańskich (przeważnie przy ul. Garncarskiej). Konrad został zamknięty i
później razem z żoną i teściową z miasta wypędzony. Rząd niewiele, wydaje się, zrobił
dla odbudowy miasta. Reskrypt z czerwca 1716 roku (a więc 6 i pół roku po pożarze)
zwalniał od kilku podatków i zarządził sprzedaż cegły i drzewa budulcowego z domen
po zniżonych cenach.
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W sąsiadującej Polsce, zwłaszcza w Rawiczu, wybuchła tymczasem ciężka zaraza.
Znowu, jak w roku 1656, zbudowano na wolnym polu chaty, w którym musieli zatrzymywać się podróżni z towarami i bydłem dla obserwacji, nie mogli pojechać dalej. Konni
pilnowali granicy, aby zapobiec zawleczeniu zarazy. Środki te okazały się skuteczne,
przynajmniej dla Wąsosza. Tylko jeden mieszkaniec przedmieścia, który potajemnie
przedostał się do Polski i następnie niepostrzeżenie powrócił, zachorował na dżumę
i zmarł na nią wraz z dwoma domownikami.
Następcą cesarza Józefa I, który zmarł bezpotomnie, był jego brat Karol VI (17111740), ostatni Habsburg, jaki panował nad Śląskiem. Za jego panowania ciężkim rokiem
był rok 1726, w którym wystąpiła klęska nieurodzaju nie tylko w naszej okolicy, lecz
także w całym prawie Śląsku. W latach 1730/31 padło tyle bydła w mieście i okolicznych
wsiach, że hycel nie mógł dać rady. W latach 1734 i 1737 potężne burze wyrządziły wiele
szkód, wiele budynków zostało uszkodzonych, wiele wiatraków zawaliło się, a w lasach
legło tysiące drzew, przeważnie dębów. W roku 1736 było tyle opadów, że plony na
polach gniły, a Odra podeszła aż do Wierzawic. W Wąsoszu poczyniono wiele starań
i poniesiono wiele trudów, by ratować górowskie przedmieście. Następstwem tych klęsk
były dalsze klęski: głód, drożyzna i choroby. Z powodu złej i zepsutej paszy wybuchła
zaraza na bydło. Z głodu ludzie jedli padlinę.
Pewna żona robotnika dniówkowego imieniem Anna Lange chciała miastu zgotować, w roku 1737, ten sam los jaki je spotkał w roku 1710 i podłożyła ogień. Na szczęście ogień zauważono w porę, ugaszono go w zarodku, a sprawczynię tego spalono.
Na skutek nader bogatych żniw i innych zbiorów w roku 1739 ceny stopniowo
spadały; po urodzajnym lecie nadeszła najzimniejsza i najdłuższa zima w całym stuleciu
i trwała aż do maja. Podobno słowiki śpiewały swoje pieśni na ośnieżonych gałęziach.
Gdy na tron wstąpiła Maria Teresa, córka cesarza Karola VI, Fryderyk Wielki, który
również w roku 1740 został królem pruskim, podniósł natychmiast swe pretensje do
śląskich ziem, opierając się na umowie z roku 1537 o braterskim dziedziczeniu tych
ziem. Już w grudniu 1740 roku wtargnęli Prusacy na Śląsk. W czasie pierwszej śląskiej
wojny Wąsosz niewiele ucierpiał; dostarczenie naturaliów dla głogowskiej załogi, ciągle
podstawianie podwód były wprawdzie uciążliwe, ale jeszcze do zniesienia. W roku 1742
skończyła się wojna szczęśliwie dla Fryderyka i Wąsosz stal się odtąd pruskim miastem.
Rozdział 3.
Wąsosz pod orłem Hohenzollernów, od roku 1741
W dniu 5 listopada 1741 odbyło się we Wrocławiu uroczyste złożenie hołdu królowi Fryderykowi przez Śląskie stany i miasta. Możemy sądzić, że deputowani naszego
miasta również tam byli. Fryderyk Wielki dał Ślązakom największe dobro, Ojczyznę,
którą kochać i dla której żyć i umierać warto, co Ślązacy czynem wykazali w roku 1813.
Naturalnie, że początkowo Ślązacy nie byli wcale tak bardzo zadowoleni z przynależności do Prus. Po dotychczasowych stosunkach nie odpowiadały im surowe rządy
pruskie, tym bardziej ciężary podatkowe. Dopiero, kiedy poznali skutki i zalety takich
rządów, stali się wiernymi prusakami, którymi są dzisiaj. Niemało przyczynił się do tego
podziw dla wielkiego bohatera i władcy ówczesnych czasów, o czym nie można wątpić.
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Gdy się studiuje akta z ówczesnych czasów, podziw ogarnia człowieka wobec troski
i zainteresowania, jakie Fryderyk Wielki wykazywał w okresie wojny i pokoju nawet wobec najmniejszych spraw.
W lipcu roku 1742 nakazano i tu zorganizować towarzystwo ubezpieczeń od ognia.
Miało to wielkie znaczenie wobec łatwopalności materiału budulcowego, z jakiego zbudowane były wąsoskie domy. Spotykamy się później z tzw. „burmistrzem ogniowym”,
który był przewodniczącym tego towarzystwa.
Najmniej chyba zadowoleni byli nasi przodkowie ze stawienia się do wojska. Niejednokrotnie młodych ludzi odprowadzały na miejsce popisu do wojska (dla Wąsosza
był nim Wołów) kochające matki i narzeczone. W wypadku uznania kogoś z nich za
zdolnego do służby wojskowej podnosił się wielki lament.
Lata 1746-1752 były naprawdę smutne; czytamy o wielokrotnych zarazach na bydło, o gradobiciach i pladze szarańczy.
W czasie drugiej wojny śląskiej (1744-1745) Wąsosz nic nie ucierpiał. Tym gorzej
poszło miastu w trzeciej, 7-letniej wojnie (1756-1763). Podczas kiedy Fryderyk pobił na
Rossbach w dniu 5 listopada 1757 roku Francuzów na głowę, to w dniu 22 listopada
tego roku został pobity i wzięty do niewoli pod Wrocławiem jego wódź, książę brunszwicki – Bevern przez Karola z Lotaryngii. Wrocław zajęli Austriacy. Pobita armia księcia
przechodziła pod Wąsoszem pod wodzą generała Knau’a. W naszej miejscowości pozostała straż tylna, a w Psarach była główna kwatera. Pruska armia ucierpiała bardzo przez
dezercję, tym bardziej, że rozpuszczono pogłoskę jakoby król został zabity. Po odejściu
Prusaków ukazał się austriacki major v. Ballasti z kilkuset jeźdźcami. Austriacy, dumni ze
zwycięstwa nad Fryderykiem, zachowywali się bardzo arogancko i żądali wiele od mieszkańców. Oddział należał do straży przedniej armii ścigającej Prusaków, składającej się
z 6 tysięcy żołnierzy i będącej pod wodzą generała barona v. Becka, a składającej się
głównie z oddziałów węgierskich. Oddział kawaleryjski szybko jednak opuścił miasto,
Austriacy musieli ściągnąć swe siły, aby wystąpić przeciw Fryderykowi. Ten w ciągu
12 dni pospiesznym marszem dotarł spod Lipska aż do Odry, ściągnął do siebie resztki
rozbitej armii swego księcia i w dniu 5 grudnia zmusił do bitwy Austriaków pod Leuthen, największej bitwy stulecia. Ze swoją armią liczącą 33 tysiące żołnierzy pobił całkowicie na głowę 90 tysięcy Austriaków. Teraz Wąsosz miał spokój do połowy następnego
roku. W lipcu 1758 roku przybył tu niespodziewanie silny oddział konny liczący 200
jeźdźców, a wchodzący w skład armii rosyjskiej stojącej pod Poznaniem i obozował kilka
godzin niedaleko Wąsosza (Tschinscherosebrűcke). Komendant utrzymywał dyscyplinę
wojskową i żądał tylko środków żywności. Około północy Rosjanie wycofali się zabierając z sobą, z przyczyn dotychczas nie wyjaśnionych, burmistrza policyjnego (obok
właściwego burmistrza i burmistrza ogniowego był też i taki burmistrz) Ahlemanna,
notariusza v. Tschirsky’ego i mistrza piekarskiego Reimanna jako jeńców. Zostali oni
doprowadzeni do Pillau [miejscowość niezidentyfikowana] i zwolnieni dopiero w roku
1759. Oprócz różnych zakwaterowań rok ten nie przyniósł dalszych ciężarów
Najgorszym rokiem dla Wąsosza i chyba najbardziej ponurym w całej historii miasta był nadchodzący rok 1759. Był on również najnieszczęśliwszym dla Fryderyka
w całej wyprawie wojennej.
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Fryderyk Wielki poniósł ciężką klęskę w dniu 12 sierpnia w bitwie z połączonymi
siłami Francuzów i Austriaków pod Kunowicami, w pobliżu Frankfurtu n/Odrą. Widział on już przed oczami swój upadek, jednak brak jednomyślności wśród jego nieprzyjaciół umożliwił mu zebranie resztek swojej armii i stawienie im znowu czoła.
Naczelny wódź, Sołtykow, uzgodnił z austriackim generałem Daunem wkroczenie
na Śląsk w celu zorganizowania tu zimowych kwater. Dnia 21 sierpnia przekroczył Sołtykow ze swoją armią i austriackim korpusem, w sile 100 tysięcy ludzi, granicę śląską;
zamierzał on wziąć Głogów. W ślad za nim szedł Fryderyk, zdecydowany podjąć walkę
z 50-tysięczną armią, mając pod swoimi rozkazami tylko 21 tysięcy, niż pozwolić, żeby
Głogów wpadł w ręce nieprzyjaciela. Sołtykow nie zdradzał ochoty do takiej walki
i przeszedł Odrę. Fryderyk szedł za nim. Dochodziło do drobnych potyczek. Rosjanie
i Austriacy ciągnęli prawym brzegiem w górę Odry przez Wyszanów i Szlichtyngowę
i stanęli obozem w Osetnie Wielkim pod Górą, w dniu 7 października. Fryderyk wówczas ściągnął swe oddziały z prawego brzegu Odry z powrotem i maszerował jej lewym
brzegiem w górę rzeki, aby przeciąć nieprzyjacielowi drogę na Wrocław. W nocy z 7 na 8
października rozkazał on przerzucić przez Odrę pod Chobienią most pontonowy. Dnia
8 października przeprawiła się przez rzekę pruska straż przednia, składająca się z brygady
generała majora v. Lindstedta i pułku huzarów Puttkammera, i wdała się zaraz w utarczki z wałęsającymi się kozakami, których odpędziła. Dopiero około północy można było
rozbić obóz pod Zdzisławicami (na prawym brzegu Odry). Fryderyk pozostał w miasteczku Chobieni zajętym przez pułk Haussa. Pruski oddział złożony z 200 huzarów
i dragonów zajął Wąsosz, wycofał się jednak nocą aż za wiatraki Kowalowa. Austriacki
dowódca, Laudon, czynił dwukrotnie daremne próby przepędzenia Prusaków, jednakowoż ci otrzymywali stale posiłki z obozu. Przy tej okazji zostało wiele domów w Wąsoszu splądrowanych, a mieszkańcy doznali wiele złego od węgierskich pandurów. W ogóle
nieprzyjaciel wykazywał wielkie nieokrzesanie i surowość. Mieszkańcy Wąsosza i okolicy
nie spodziewali się już więcej w tym roku przeżywać grozę wojny i w małym tylko stopniu ukryli cząstkę swego dobytku. W tym czasie spalona została Góra. Trwały ciągłe
potyczki. Dnia 14 października napadł pruski podpułkownik Bohlen nieprzyjacielskie
tabory pod Wąsoszem, wziął do niewoli 1 oficera i 10 żołnierzy oraz zdobył 113 koni.
Nieprzyjaciel stał pod Osetnem Wielkim i Ryczeniem do dnia 22 października;
w dniu tym wyruszył nieprzyjaciel rano o godzinie 8 na Wąsosz. Już poprzedniego dnia
austriacka kawaleria zajęła wzgórza dookoła Wąsosza i spędziła pruskie placówki.
Ponieważ Wąsosz był ważnym przejściem przez bagniste obniżenie Orli i Baryczy,
nieprzyjaciel dokładał starań aby go zdobyć. Jednakowoż Fryderyk, na wieść o zbliżaniu
się nieprzyjaciela, rozkazał swojej armii ruszyć do przodu, aby wesprzeć generała majora
Gablentza, który bronił Wąsosza. Fryderyk nie mógł jednak wziąć udziału w wyprawie,
gdyż silna podagra przykuła go do łoża. Komendę przekazał on generałowi brygady
v. Hűlsen, przyjmował jednak wszystkie meldunki i wydawał potrzebne zarządzenia.
Pruskie oddziały zajęły następujące stanowiska: kwatera główna znajdowała się
w Chocieborowicach, prawe skrzydło armii sięgało do Waldvorwerk [miejscowość niezidentyfikowana], lewe do Czeladzi, generał major zajął ze swoją brygadą stanowiska
w bezpośredniej bliskości Wąsosza, koło kościoła Zbawiciela kazał ustawić baterie, również i na Lumienicach, aby bronić nieprzyjacielowi przejścia przez Barycz. Ochotniczy
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batalion Colignona pod komendą kapitana Sűssmilcha, wzmocniony przez grenadierów
i dragonów, zajął miasto, którego ulice zabarykadowano. Kawaleria pod komendą pułkownika Kleista zajęła stanowiska za oddziałami generała Gablenza; generał Małachowski [w oryg. Malachowsky] bronił ze swymi żółtymi huzarami przejścia przez Barycz pod
Lechitowem.
W Zdziesławicach pozostał generał major Diercke ze swoją brygadą, mostu pontonowego pod Chobienią strzegł batalion Haussa.
Po drugiej strony Baryczy i Orli zajęli stanowiska Rosjanie. Prawe ich skrzydło było
między Bełczem Górnym a Czarnoborskiem, lewe pod Górką Wąsoską. Między Górką
a Pobielem usadowił się korpus Laudona. Straż przednia sięgała Laskowej, straż tylna do
Sądowla. Na wzgórzu Goli, na polach Górki i obok glinianki nieprzyjaciel ustawił baterie. Już w dniu 22 października wezwał Soltykow przez trębacza Wąsosz do poddania
się, grożąc w przeciwnym wypadku podpaleniem miasta przez ostrzeliwanie. Po odmownej odpowiedzi komendanta miasta, majora v. Rolle, rozpoczęło się ostrzeliwanie
miasta, na które odpowiedziano z pruskiej strony. Próba zaskoczenia miasta ze strony
Laudona nie udała się, przynosząc jedynie dość poważne straty u Austriaków. Między
innymi padł kapitan z pułku Starhemberga, markiz v. Casnedi; pochowany został przed
ołtarzem kościoła św. Andrzeja.
W następnym dniu, tj. 23 października o godzinie 9 przed południem Soltykow
i Lauden wezwali ponownie przez trębaczy miasto do poddania się, grożąc podobnie jak
w dniu poprzednim. Major v. Rolle odpowiedział w następujący sposób: ma on rozkaz
bronienia miasta do ostatka, nie może więc opuścić go, nie opuści też go i z tego powodu, że Rosjanie mają chwalebny zwyczaj pustoszyć zajęte miasta. Rozjątrzony tym Soltykow rozkazał o godzinie 11 przed południem rozpocząć ostrzeliwanie miasta; Prusacy
odpowiedzieli ogniem. Nieprzyjacielskie baterie nie poczyniły dużych szkód, gdyż działa
były słabe, dlatego też zaprzestano wnet ognia z obydwu stron. Polskie przedmieście, na
które Sołtykow kazał rzucać bomby, spłonęło.
Po południu, około godziny 4, rosyjski generał Piotr Hollmer przeprowadził konny
zwiad do spalonego przedmieścia, posunął się jednak za daleko w pobliże zerwanego
mostu na Orli, nie wiedząc zupełnie, że pod nim ukryci są strzelcy. Ci dali ognia, Hollmer został dosyć ciężko ranny i z biedą uszedł; jeden z towarzyszących mu żołnierzy
został zabity. Rozgoryczony tym Holler nalegał na Soltykowa, aby rozkazał rzucić bomby na miasto. (Hollmer przyznał się do tego tutejszemu pastorowi Pauli, gdy przejeżdżał
z Rosjanami ponownie tędy w roku 1760). O godzinie 5 rozpoczęło się dwugodzinne
bombardowanie; wnet miasto stało się kupą gruzów. Ocalało tylko kilka domów i część
zamku; pozostał również, aczkolwiek poważnie uszkodzony, mały kościółek Zbawiciela.
Mieszkańcy uciekli w większości przez Barycz i ze łzami w oczach, od strony Wińska,
przyglądali się zagładzie swego gniazda rodzinnego. Zima stała u progu, a oni nie wiedzieli dokąd się udać. W cudowny sposób obyło się bez ofiar w ludziach w czasie bombardowania, jedynie zginęła żona stolarza Fingera, która nie pozwoliła się ratować. Załoga miasta miała 12 zabitych i rannych.
Następnego dnia nieprzyjaciel wycofał się pod ochroną silnej mgły w kierunku Polski i w dniu 26 października przekroczył pod Bojanowem granicę. Austriacy wycofali się
do Krakowa. Fryderyk Wielki, nadal jeszcze cierpiący, kazał się przewieźć najpierw do
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Chobieni, potem do Głogowa, część swej armii wysłał dla wzmocnienia swemu bratu do
Saksonii; pod Wąsoszem pozostało 5 szwadronów dragonów, 5 szwadronów huzarów
Kleista i 2 szwadrony Ruescha (trupie głowy) i Ziethena. Wielokrotnie jeszcze zapuszczali tu swe zagony Kozacy, np. w dniu 29 października zapędzili się pod wodzą generała
v. Schlebena aż pod Wińsko. Okolica była jednak już tak ze wszystkiego ogołocona, że
Kozacy nie mieli już nic do brania.
Dnia 4 lutego 1760 roku, nocą, napadł biednych mieszkańców, którzy tu zostali,
patrol w sile 100 Kozaków. Większość mieszkańców rozproszyła się na wszystkie strony,
do 51 miejscowości, jak podaje kantor Hoffmann, który opisał powyższe wypadki. Kozacy plądrowali przez dwie i pół godziny. Błagania o litość pozostały bez skutku. Nadzy
i goli uciekli mieszkańcy i dopiero po tygodniach odważyli się powrócić do miasta. Dnia
2 i 3 sierpnia ciągnęli tędy znowu Rosjanie stanowiący część armii rosyjskiej. Żądania
o żywność były bardzo wysokie. Generał Tottleben zażądał np. od księstwa wołowskiego dostarczenia w przeciągu 14 dni 16 tysięcy chlebów, 3000 owiec, 1000 baranów, 600
beczek piwa, 50 beczek wódki, 20 tysięcy talarów, 200 dobrych koni artyleryjskich i 200
dobrych koni pociągowych.
Zwycięstwo Fryderyka, odniesione nad Laudonem w bitwie pod Legnicą dnia 15
sierpnia, uniemożliwiło połączenie się wojsk rosyjskich i austriackich, które planowały
nieprzyjacielskie sztaby. Już w dniu 24 sierpnia zjawiła się tu znowu rosyjska armia, przerzuciła szybko 2 mosty przez Barycz, jeden powyżej, drugi poniżej miasta. Przez całą
noc trwał przemarsz; najcięższe armaty, zaprzężone przez 21, a nawet przez 23 konie
przejeżdżały przez zmontowany most obok kościoła Zbawiciela. Na wzgórzu Goli rozbito obóz, w którym armia pozostawała przez 17 dni. Główną kwaterę zajął generał
feldmarszałek Sołtykow na pańskim dworze w Wiklinie, generał feldmarszałek Fermor
zamieszkał u ceglarza w Goli. Generał Czernyszew stał ze strażą przednią w Czarnoborsku, generał Tottenleben ze strażą tylną w Rogówku pod Wińskiem. Mieszkańcy miasta
i wsi wiele cierpieli, aczkolwiek generalicja zwracała dostateczną uwagę na dyscyplinę.
Mianowicie generał Fermor (któremu poza tym przypisywano okrucieństwo, np. przy
zajmowaniu Berlina) zajął się ludźmi i bronił ich przed gwałtami; dawał im nawet zbrojną ochronę, gdy jechali do Polski, aby zakupić tam żywność dla siebie. Rok był bardzo
suchy, wodociągi zniszczone, Barycz prawie bez wody; resztki zanieczyszczone przez
pojenie koni i kąpiel żołnierzy; studnie wysychały, resztki wody, które jeszcze dawały,
pełne były robactwa. Mimo to musiano jej używać, nic też dziwnego, że osłabieni i tak
ludzie chorowali. Wreszcie w dniu 11 września armia ta wycofała się do Polski. Generał
Tottleben nakazał przed swoim wymarszem z Rogówka rozdzielić 500 chlebów pomiędzy biednych mieszkańców Wąsosza, których nieszczęście zapadło mu w serce.
Jak wiadomo, część wojsk rosyjskich posunęła się jeszcze przed nadejściem zimy
naprzód i zajęła Berlin w październiku. Wąsosz odwiedzały małe patrole rosyjskie, żądające zaopatrzenia.
Rok 1761 przyniósł dalszą niedolę. Znowu ciągnęła przez miasto rosyjska armia,
gorsze były jednak wałęsające się oddziały. Nadeszły także austriackie oddziały. Szczególnie okrutnie zachowywał się stojący w Rawiczu rosyjski brygadier. Zabrał on burmistrza Kruttgego, kasjera Dietscha i wójta miejskiego Unverfertha, maltretował ich, po
czym powlókł ich do Rawicza.
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Podczas odwrotu Rosjan do Polski, mianowicie we wrześniu, zasłużył się wielce dla
biednego miasta komendant dońskich Kozaków, major v. Boekersam; na jego polecenie
większa część armii przeszła mimo Wąsosza, chronił również mieszkańców miasta przed
maruderami i sam pozostał przez kilka dni w mieście, aby ustrzec je przed naprzykrzaniem się żołnierzy.
Zima przeszła pełna trosk, gdyż Austriacy pozostali na Śląsku na zimowych kwaterach. Obawiano się wydarzeń, jakie miał przynieść nadchodzący rok. Wtedy nastąpiła
zmiana, która rozproszyła wszystkie kłopoty. Dnia 5 stycznia 1762 roku umarła największa nieprzyjaciółka Fryderyka, carowa Rosji, Elżbieta. Jej następca, Piotr III był gorącym
wielbicielem Fryderyka, doszło najpierw do zawieszenia broni, następnie do przymierza
między Prusami a Rosją.
Stąd też powstrzymywał się od wszelkich nagabywań oddział Kozaków, który przechodził przez Wąsosz w lutym roku 1762. Dnia 5 kwietnia przechodzili przez miasto
jako przyjaciele Rosjanie pod wodzą Czernyszewa.
Ostatecznie doszło do zawarcia pokoju w Hubertusburgu dnia 15 lutego 1763 roku. Fryderyk Wielki doprowadził walkę do zwycięskiego końca, nagrodą za zwycięstwo
był Śląsk. W dniu 13 marca 1763 roku uroczyście obchodzono w całym kraju święto
pokoju.
Można sobie żywo wyobrazić, z jakim uczuciem nasi przodkowie obchodzili to
święto. Żadne z miast w całych Prusach nie ucierpiało w tej wojnie tak, jak nasze. Ze
wzruszeniem wysłuchała gmina kazania pastora Pawła, który wygłosił je w małym kościółku Zbawiciela.
Zbierali się rozproszeni wszędzie mieszkańcy Wąsosza aby przystąpić dzielnie do
odbudowy miasta. Naturalnie, że powódź w roku 1764 przeszkadzała w gromadzeniu
materiałów budowlanych. Również w latach 1780/81 były wielkie wylewy.
Rząd i społeczeństwo pomagało miastu w miarę sił. Organizowano składki, zamiejscowe organizacje cechowe wspomagały finansowo członków tutejszych cechów; rząd
przyznał drzewo budulcowe, częściowo gratis, częściowo po obniżonej cenie. Darowizny króla oblicza się na 33796 talarów, również jego następca użyczył miastu kwotę
wysokości 3000 talarów.
Z ostatnich lat rządów Fryderyka chciałbym wymienić ciekawy fakt wydania edyktu
bardzo ostrego w sprawie tzw. poniedziałkowego świętowania rzemieślników. Pochodzi
on z roku 1783, powołuje się na wcześniejsze zarządzenia w tej sprawie z roku 1636
i 1723. Rząd uzasadniał wydanie tego edyktu tym, że przez te wybryki państwo traci
w roku 2 miesiące pracy. Możemy stąd wyciągnąć wniosek, do czego zmierzał Fryderyk
Wielki w swej sztuce rządzenia krajem: każdy pojedynczy obywatel winien wiedzieć, że
jego obowiązkiem jest służba dla państwa. Taki punkt widzenia był właściwie nowością
dla Ślązaków, którzy dotąd nie znali przynależności do wielkiej ojczyzny, lecz byli wciąż
prawdziwymi partykularystami, musiał więc im stopniowo wrastać w ciało i w krew.
Dnia 17 sierpnia 1786 roku zmarł Fryderyk Wielki. Przez 5 tygodni, codziennie były dzwony żałobne od godziny 12 do 1; muzyka kościelna i organowa była w tym czasie
zakazana.

IX

Kwartalnik Górowski 35/2011

Dnia 12 września tutejsi urzędnicy królewscy i miejscy złożyli przysięgę wierności
przez złożenie podpisów nowemu królowi, Fryderykowi Wilhelmowi II (1786-1797);
Służba miejska, która nie umiała pisać, podpisała się trzema krzyżykami.
W roku 1798 zniesiono gminne paszenie bydła. W następnych latach obchodzono
na podstawie urzędowych zarządzeń niektóre zwycięstwa, zawsze z nabożeństwami,
miedzy innymi i takie, które dziś wydają się nam mało ważne, np. z powodu sukcesów
odniesionych w walkach z francuską Republiką; wewnętrzny udział gminy nie był chyba
duży.
Dnia 17 grudnia 1797 roku zmarł król Fryderyk Wilhelm II, jego następcą został
Fryderyk Wilhelm III (1797-1840).
W przed i popołudniowych kazaniach w dniu 1 stycznia 1800 roku mówiono o stuleciu istnienia Królestwa Pruskiego, o losach miasta w ubiegłym wieku i na polecenie
najwyższych władz o wzroście i ubytku ludności za miniony okres.
Wojna z Francją w latach 1806/07 nałożyła na ciągle jeszcze biedne miasto nowe
ciężary finansowe. Brak miejsca nie pozwala mi na podanie tu szczegółów; podanie ich
i tak nie dałoby pełnego obrazu. Wspomnę tylko o niektórych. Na podstawie dekretu
Napoleona z dnia 13 grudnia 1806 roku Śląsk musiał złożyć 9.600.000 marek częściowo
gotówką, częściowo w naturze. Wąsosz np. dostarczył w 1806 roku 1400 par butów, a w
roku 1807 – 815 talarów wojennej kontrybucji. Dostawy środków żywności i paszy były
również bardzo wysokie. Przy tym żniwa 1807 roku były bardzo złe.
W roku 1808 świętowano z ciężkim sercem powrót królewskiej pary do Berlina.
Położenie gospodarcze było bardzo ciężkie, zwłaszcza, że przez wprowadzenie nowej
ordynacji miejskiej odpadło wiele dochodów miejskich.
Dnia 19 sierpnia 1810 roku odprawiono nabożeństwo za zmarłą w dniu 19 lipca
królową Ludwikę.
Wojna Napoleona z Rosją spowodowała rozmaite ciężary związane z kwaterowaniem. W kwietniu 1812 roku zaciągnęło tu kwatery 30 oficerów i 1000 żołnierzy westfalskiej piechoty; później przybyła włoska kawaleria. Mieszkańcy miasta byli doprowadzeni
do rozpaczy ciągłymi żądaniami. Gdy potem rozbita armia francuska wycofała się z
Rosji, przybywało wiele transportów rannych do naszego miasta.
Wreszcie w roku 1813 rozpoczęła się wielka wojna wyzwoleńcza. W dniu 7 marca
król Fryderyk Wilhelm III wydał sławną „Odezwę do mojego narodu”; dnia 11 kwietnia
odprawiono modły o zwycięstwo oręża ojczystego i oręża sprzymierzonych, przy czym
wygłoszono kazanie: Jeremiasz 30,7-9.
Wkrótce zaczęły przeciągać przez miasto duże masy wojsk. Już w lutym przyszli
pierwsi Rosjanie. Wprawdzie byli to przyjaciele, lecz zaopatrzenie ich było bardzo uciążliwe dla miasta, zwłaszcza że trzeba było również dostarczać zaopatrzenia dla pruskiej
armii. Od dnia 15 marca przeciągała przez nasze miasto główna armia rosyjska w sile 3040 tysięcy żołnierzy pod wodzą Kutuzowa, aby pod Ścinawą przekroczyć Odrę. Żołnierze przywlekli rozmaite choroby, tak że musiano powołać komisję do walki z epidemią.
Zwycięstwo pod Lipskiem w dniu 31 października uczczono kazaniem dziękczynnym opartym o Izajasza 12,4. Święto pokoju 1814 roku uczczono kazaniem przedpołudniowym opartym o księgę Mojżesza 4,9, a po południu Izajasza 12,4. Dnia 4 lipca 1816
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roku obchodzono powszechne święto podległych obrońców ojczyzny. Siedmiu synów
miasta poległo w walkach wyzwoleńczych.
W roku 1830 była znowu wielka powódź.
W roku 1840 w rocznicę śmierci królowej Luizy odprawiono nabożeństwo żałobne
za zmarłego w dniu 7 czerwca króla Fryderyka Wilhelma III, przy czym wygłoszono
kazanie oparte o Jakuba 1,12. Szczęśliwe wyratowanie jego następcy Fryderyka Wilhelma
IV (1840-1861) i jego żony z niecnego zamachu Czecha w dniu 26 lipca 1844 obchodzono przez uroczyste nabożeństwo dziękczynne. Magistrat i radni miejscy, jak również
i garnizon udali się w uroczystym pochodzie do kościoła, gdzie wygłosił kazanie superintendent Feige. Oprócz tego Magistrat wysłał do króla pismo z życzeniami szczęścia. We
wrześniu 1846 roku odbyły się pod Wąsoszem manewry w obecności króla i królowej.
Cały Wąsosz był w ożywionym nastroju i podnieceniu. W odezwie Magistratu i Rady
miejskiej zawierającej prośbę do mieszczaństwa o odnowienie ścian frontowych domostw powiedziano radośnie: „A więc Wąsosz przez 3 dni ma być centralnym punktem
monarchii”.
Od dnia 12 do 14 września trwał nieprzerwanie targ w celu zdobycia potrzebnych
środków żywności. Magistrat polecił, aby w dniach 22 i 23 września miasto było iluminowane, a każdy właściciel domu do tego terminu zamiatał codziennie ulicę. Ze względu
na bezpieczeństwo zakazuje się na mocy wyższego zarządzenia publicznego palenia
tytoniu z dniem 22 września. W dniu tym odbył się w godzinach popołudniowych uroczysty wjazd pary królewskiej do pięknie przystrojonego miasta przy nieopisanej radości
wszystkich. Para królewska przybyła od strony Wińska. Na moście stała brama triumfalna z transparentem. Ulicę aż do rynku przyozdobiono młodymi choinkami. Para królewska zamieszkała na zamku, książęta w okolicznych majątkach, w mieście zakwaterowali
się między innymi szwedzki następca tronu (późniejszy król Karol XV), arcyksiążę Jan
austriacki, książę Karol bawarski itd. Na manewrach byli obecni wyżsi oficerowie rosyjscy, francuscy, duńscy, austriaccy i angielscy. Zadaniem manewrów było przedstawienie
walk październikowych roku 1759, Wąsosz ostrzeliwano od strony wzgórza Goli i od
Chocieborowic. Wielka parada odbyła się potem na polach Górki.
W roku 1854 była wielka powódź. Na ulicach miasta można było jedynie przy użyciu łodzi poruszać się. Nurt wodny przepływał przez rynek. Następstwem powodzi był
nieurodzaj i drożyzna. Natomiast rok 1856 przyniósł tym bogatsze zbiory. W roku 1857
przebywał tu nadprezydent Śląska, baron v. Schleinitz, w celu lustracji Baryczy i Orli.
W roku 1859 uczczono nabożeństwami pamięć pożaru miasta sprzed 100 laty.
W roku 1866 przywleczono cholerę do miasta z Rawicza; pewna ilość osób umarła
na nią.
Dnia 10 września powrócił z wojny do Wąsosza miejscowy garnizon. Czekało go
uroczyste przyjęcie. Miasto było przestrojone, na moście nad Baryczą i przy wartowni
(na rynku) postawiono bramy triumfalne. Przed drugą bramą triumfalną szpaler tworzyli
strzelcy, urzędnicy lasów królewskich i pocztowi, jak również urzędnicy podatkowi,
duchowieństwo, urzędnicy cywilni, Magistrat i radni miejscy, 25 dziewcząt i nauczyciele
z dziećmi szkolnymi oczekiwali na oddziały wojskowe przybywające od strony Wińska.
Burmistrz Pallaske powitał komendanta pułku przemówieniem, jedna z panien zadeklamowała ułożony przez kantora Krökera wiersz, inna zaś wręczyła mu wieniec laurowy.
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W następnym dniu podejmowano oddziały jedzeniem na koszt miasta, dla oficerskiego
korpusu zorganizowano uroczysty posiłek.
Podobne i jeszcze większe uroczystości odbyły się z okazji powrotu oddziałów
z wojny roku 1871. Wjazd odbył się w dniu 19 czerwca pomiędzy godziną 10-11 wieczorem. Droga od mostu na Orli wyglądała jak las. Girlandy i wieńce ozdabiały domy, całe
miasto było iluminowane. Na środku rynku stał panteon, przy którym stały urzędy
i dziewczęta. Przemawiał burmistrz Göbel i superintendent Zűrn, młode dziewczę wygłosiło wiersz (tak jak w roku 1866 ułożony przez kantora Krökera). Następnego dnia
odbył się uroczysty posiłek dla oficerów, jak również jedzenie dla żołnierzy. Pospolitacy
i rezerwiści zaproszeni z miasta i okolicy zjedli obiad wspólnie z żołnierzami.
Gdy wołowski garnizon powracał w tym samym dniu do domu i przechodził nocą
pomiędzy godziną 1-2 przez nasze miasto, pokrzepiono żołnierzy przekąską, a oficerów
ugoszczono w aptece.
Naturalnie, że mieszkańcy naszego miasta nie pozostawali w tyle, gdy trzeba było
zaopatrzyć w potrzebne artykuły oddziały będące w polu, czy też rannych przebywających w lazaretach. Tutejszy związek kobiet zebrał w roku 1866 pieniądze i szarpie na ten
cel. W roku 1870 zorganizowano w Wąsoszu punkt zbiórki dla 5 garnizonów pułku
kirasjerów (Bojanowo, Góra, Wołów, Wińsko i Wąsosz) w celu zaopatrzenia żołnierzy
frontowych w ciepłą odzież. Również w 1870/71 padło kilku synów naszego miasta za
cesarza i państwo.
Od tego czasu kraj nasz zażywa, Bogu dzięki, pokoju. Jako kronikarz chciałbym
jeszcze wspomnieć o wielkiej powodzi, jaka wystąpiła w lutym roku 1876. Świadczą
o niej różne kamienie w mieście, podające wysokość wody. Most na Baryczy koło strzelnicy trzeba było zdjąć ze względu na wysokość brył lodu. Mieszkańcy przeżyli wówczas
dni pełne strachu i grozy.
Chciałbym, żeby takie dni omijały w przyszłości miasto, chciałbym, żeby późniejszy kronikarz pisał tylko o wesołych i pogodnych czasach.
cdn.

Karol Raebiger
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ŚLADY OBECNOŚCI CYSTERSÓW LUBIĄSKICH
NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA
NA PRZYKŁADZIE WSI SICINY
Cz. III
W odróżnieniu od bogatej i dynamicznej artykulacji wnętrz, elewacja kościoła w Sicinach jest ascetycznie prosta1. Również ona zawiera elementy, podkreślające znaczenie
centralnego przęsła świątyni. Elementem tym jest głownie zryzalitowana2 oś środkowa,
ze specyficzną formą okna. Jest to tak zwane okno kasulowe, łagodną linią rozszerzające
się ku dołowi. Taki kształt okien, spotykany w wielu dziełach K. I. Dienzenhofera3, stał
się ulubioną formą K. M. Frantza w jego późniejszych projektach4, a mianowicie w przypisywanych mu kościołach w Głębowicach (1743) i Cieszkowie (1752)5.

Ilustracja 4. Okno kasulowe
Fot. M. Krzyżosiak

Wystrój elewacji szczytowej kościoła św. Marcina wzbogacony został przez nisze
zwieńczone motywami muszlowymi6. Otwór drzwiowy elewacji został natomiast zaIdem, Barokowe…, s. 124.
Ryzalit – część budynku wysunięta ku przodowi na wysokości wszystkich kondygnacji (Słownik wyrazów…, s. 987 ) (Red.).
3 Okna tego typu posiadają m.in. świątynie w Odolenej Vodzie, Počaplach, Sadsku, na Hradczanach czy na Oškobrhu
(S. Gumiński, Późnobarokowy…, s. 72).
4 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 24.
5 J. Wrabec, Architektoniczny…, s. 186 - 187.
6 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 20.
1
2
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mknięty spłaszczonym łukiem i ujęty profilowanym obramieniem z kluczem. Flankują
go dwa pilastry toskańskie, które dźwigają gzyms belkowania w formie ściętego łuku
kotarowego dwudzielnego. Między gzymsem a zwieńczeniem otworu drzwiowego znajduje się obecnie puste, wyznaczone wykrojem trójliścia pole, które wcześniej zawierało
datę „1754”7.

Ilustracja 6. K. M. Frantz (?), Kościół w Sicinach. Portal
południowy zamknięty łukiem kotarowym
Fot. M. Żłobiński

Ilustracja 5. Elewacja szczytowa kościoła w Sicinach
Fot. M. Żłobiński

Omawiany kościół był najznamienitszym dziełem K. M. Frantza w zakresie architektury sakralnej. Wszystkie kolejne dzieła tego autora wydają się być modyfikacjami koncepcji
sicińskiej, wywodzącej się z twórczości praskiego architekta K. I. Dienzenhofera8.
Barokowy wystrój wnętrza sicińskiej świątyni tworzy dekoracja rzeźbiarska wykonana przez Franciszka Józefa Mangoldta oraz malarska autorstwa Ignacego Axtera i
Antoniego Feldera9.
Pochodzący z Bawarii F. J. Mangoldt w wieku 25 lat przybył na Śląsk, gdzie rozpoczął pracę zawodową, zyskując sobie miano zdolnego artysty. Początkowo związany był
z wrocławskimi jezuitami, dla których wykonał m.in. figuralne elementy wystroju kaplicy
poświęconej Franciszkowi Ksaweremu. W okresie późniejszym zaś, rzeźbiarz ten
związał się z klasztorem cystersów lubiąskich, na zamówienie których stworzył wiele
wspaniałych dzieł. Do jego najważniejszych prac zaliczyć należy znajdujące się w Auli
Leopoldina wielkie zespoły rzeźb figuralnych (1731-1733), czy, wykonany właśnie dla
opactwa lubiąskiego, wystrój Sali Książęcej opactwa (1733-1738) oraz zespół rzeźb
Ibidem, s. 24.
Ibidem.
9 Ibidem, 33.
7
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ogrodowych (1739 r.). Wystrój rzeźbiarski kościoła p.w. św. Marcina w Sicinach był
kolejną pracą zleconą Mangoldtowi przez opatów lubiąskich10. Do dzieł przypisywanych
artyście w sicińskim kościele należą ołtarz główny i ambona11.
Imitująca marmur konstrukcja ołtarza głównego, poświeconego patronowi świątyni
oraz Najświętszej Maryi Pannie, wypełnia całe wnętrze prezbiterium12. Jest to ołtarz
architektoniczny13, przyścienny z odstawionym tabernakulum oraz sarkofagową mensą14.
W centrum wklęsłego retabulum znajduje się wspomniany już obraz Bentuma „Sen św.
Marcina”15. Obraz ten otoczony jest kolumnami, z którymi przeplatają się, ustawione na
postumentach, naturalnych rozmiarów, posągi św. apostołów – Piotra z kluczem i Pawła
z mieczem, oraz biskupów Ambrożego i Augustyna16. Dwie kolejne figury – również
naturalnych rozmiarów – znajdują się w górnej kondygnacji i przedstawiają ulubionych
świętych cysterskich - św. Benedykta oraz św. Bernarda17. Również w górnej części ołtarza znajduje się drugi obraz. Jest to pochodzące z poprzedniego kościoła „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny” pędzla śląskiego Rembrandta – Michaela Willmanna18.
W rzeźbionym zwieńczeniu ołtarza znajduje się adorowana przez anioły figura Boga
Ojca, na tle promienistej glorii. Osobny element stanowi wysunięta do przodu mensa
ołtarzowa, na której spoczywa marmoryzowane i złocone tabernakulum z szafką w formie architektonicznej19. Wieńczy ją tron z barankiem oraz figury puttów20.
Wydaje się jednak, że figury tego ołtarza nie są dziełem samego Mangoldta, a raczej
jego pomocników. Rzeźby te tylko w bardzo ogólny sposób nawiązują bowiem do indywidualnego stylu artysty. Wskazuje na to też sam materiał, z jakiego zostały wykonane –
rzadko przez Mangoldta stosowane drewno. Znaczny udział pomocników tłumaczyć
można tym, że artysta równocześnie realizował wystój kościoła klasztornego w Trzebnicy, co wymagało od niego znacznego zaangażowania.
Autorski styl F. J. Mangoldta widoczny jest natomiast w kompozycji ambony, która
powtarza m.in. wygląd kazalnicy wrocławskiej świątyni jezuitów21 i uważana jest za najbardziej kunsztowne dzieło sztuki, jakie znajduje się w sicińskim kościele. Jest to typ
kazalnicy nadwieszanej, bez podpory. Została wykonana z gipsu i drewna oraz pokryta
imitującą alabaster polichromią22. Korpus ambony, na rzucie kwadratu o ściętych narożnikach, od dołu ma kształt odwróconego dzwonu ze złoconymi zdobieniami snycerskim23. Ścianki korpusu oraz balustradę prowadzących do niego schodów zdobią tak
charakterystyczne dla Mangoldta płaskorzeźby, przedstawiające sceny z życia Chrystusa,
K. Kalinowski, Rzeźba barokowa na Śląsku, Wrocław 1986, s. 137-140.
Wskazuje na to wspomniany już kontrakt, jaki opat Bayer zawarł z Mangoldtem w maju 1738 r. (B. Patzak, op. cit., s. 18).
12 http://cms.halpress.eu/news_view.php?tpl=306&nid=52267, [dostęp 22 marca 2010].
13 Ołtarz architektoniczny – ołtarz o nastawie stanowiącej kilkukondygnacyjną kompozycję architektoniczno-rzeźbiarską
z obrazem lub rzeźbą w polu środkowym (Słownik terminologiczny…, s. 335) (Red.).
14 Zabytki ruchome kościoła w Sicinach wpisane do rejestru zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu), nlb.
15 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 33.
16 Zabytki ruchome…., nlb.
17 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 33.
18 P. Wróblewski, op. cit., s. 34.
19 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 33.
20 Ibidem.
21 K. Kalinowski, Rzeźba…, s. 140.
22 http://cms.halpress.eu/news_view.php?tpl=306&nid=52267, [22 marca 2010].
23 Zabytki ruchome…nlb, .B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 33.
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imitujące w drewnie alabastrowe reliefy24. Wyobrażenia na balustradzie schodów przedstawiają (od dołu): pokłon pasterzy, Chrystusa nauczającego w świątyni i chrzest
w Jordanie. Sceny na korpusie wyobrażają natomiast Chrystusa na Górze Oliwnej oraz
z Samarytanką przy studni25. Zaplecek ambony ma postać prostokątnej płyciny ujętej
pilastrami. W miejscu kapiteli tych pilastrów znajdują się dwie złocone konsole, które
dźwigają profilowany gzyms oraz baldachim. Pomiędzy konsolami znajduje się natomiast
rzeźbiona kotara z pozłacanym lambrekinem26. Baldachim ambony ma rzut analogiczny
do korpusu. Wydatny gzyms daszku baldachimu w części środkowej jest podniesiony
półkolistym łukiem, a na jego czterech narożach spoczywają putta dzierżące atrybuty
ojców Kościoła: tiarę papieską Grzegorza Wielkiego, ul św. Ambrożego, kapelusz kardynalski św. Hieronima oraz serce z infułą biskupią św. Augustyna. Pokryty złoconymi
ornamentami daszek przechodzi w formę cokołu, na którym umieszczona została rzeźba
Chrystusa Zbawiciela świata w otoczeniu aniołów27.

Ilustracja 7. Baldachim ambony, F. J. Mangoldt
Fot. M. Żłobiński

Typowe cechy stylu F. J. Mangoldta wykazują także putta oraz figury aniołów w ołtarzach bocznych świątyni28. Ołtarze te, zamieszczone w narożnych aediculach przęsła
środkowego, poświęcone zostały Najświętszej Maryi Pannie, św. Krzyżowi, św. Józefowi
K. Kalinowski, Rzeźba…, s. 140. Relief – kompozycja rzeźbiarska wydobyta z płaszczyzny płyty kamiennej, drewnianej
lub metalowej z pozostawieniem w niej tła (Słownik terminologiczny…, s. 395) (Red.).
25 http://cms.halpress.eu/news_view.php?tpl=306&nid=52267, [22 marca 2010]
26 Lambrekin – dekoracyjny pas tkaniny stanowiący obramowanie zasłon lub baldachimu (N. Pevsner, J. Fleming,
H. Honour, op. cit., s. 201).
27 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 36.
28 K. Kalinowski, Rzeźba…, s. 140.
24
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oraz św. Jadwidze29, co łączyć należy z wielokrotnie wspomnianym już wpływem cystersów lubiąskich na szerzenie kultu patronki Śląska. Ołtarze te składają z się wysuniętej do
przodu sarkofagowej mensy oraz wklęsłego retabulum. Nastawy zostały ujęte z obu
stron pilastrami, dźwigającymi rozbudowane belkowania. Ołtarze Maryi Panny oraz
św. Krzyża, usytuowane po północnej stronie przęsła zwieńczone zostały promienistymi
gloriami z monogramami odpowiednio: Maryi i IHS oraz obłokami, główkami aniołków
i postaciami siedzących putti. Ich centra stanowią: XV-wieczna rzeźba Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, adorowana przez figury aniołów30 oraz duży Krucyfiks, pod którym
przedstawiono Marię Magdalenę oraz anioły, trzymające narzędzia męki – trzcinę i naczynie z octem oraz hizop z gąbką31.

Ilustracja 8. Ołtarz boczny św. Jadwigi, XVIII w.
Fot. M. Żłobiński

Nieco inną budowę mają natomiast, położone w części południowej, przęsła ołtarze św. Józefa i św. Jadwigi. Belkowania zostały tu przerwane półokrągłymi zamknięciami namalowanych na ścianie obrazów środkowych. Obrazy te, będące zapewne dziełem
autorów malowideł sklepiennych kościoła, wyobrażają odpowiednio św. Józefa z Dzieciątkiem oraz św. Jadwigę rozmawiającą z ukrzyżowanym Chrystusem. Zwieńczenia
z wolutowymi32 spływami wypełniają obłoki z główkami aniołków oraz putta. Na tle
pilastrów ołtarza św. Jadwigi znajdują się ponadto, charakterystyczne dla Mangoldta,
postacie aniołów z girlandami kwiatowo-owocowymi, występujące także w Sali Książęcej
w Lubiążu. Wyraźne nawiązanie do wystroju lubiąskiej auli stanowią także putta oraz
wystrój ornamentalny i marmoryzacja rzeźb sicińskich33.
B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 33.
Zabytki ruchome…, nlb.
31 B. Patzak, op. cit., s. 26.
32 Woluta – In. ślimacznica, element architektoniczny i motyw ornamentalny w kształcie spirali lub zwoju
(Słownik terminologiczny…, s. 493).
33 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 37.
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Pozostałe ołtarze boczne, poświęcone Matce Bożej Nieustającej Pomocy oraz św.
Dominikowi (dawniej św. Bernardowi)34, pochodzące z poprzedniej sicińskiej świątyni,
zostały umieszczone w kaplicach bocznych35.
Uzupełnienie dekoracji rzeźbiarskiej kościoła stanowią wspaniałe freski sufitowe
wykonane przez wspomnianych już uczniów Bentuma – I. Axtera oraz A. Feldera36.
Jednym z elementów malarskiego wystroju świątyni są przedstawienia poświęcone
patronowi kościoła – św. Marcinowi z Tours. Sceny z życia świętego przedstawia polichromia sklepienia południowego przęsła kościoła. Plafon37 wypełnia scena przedstawiająca św. Marcina dzielącego się płaszczem z ubogim, pendentywy38 natomiast przedstawiają sceny z życia biskupa: uzdrowienie trędowatego, pocieszenie strapionego, chrzest
poganina oraz kuszenie przez szatana39. Dalszy ciąg wątku poświęconego patronowi
znajduje się na sklepieniu przęsła północnego. Fresk ten przedstawia świętego Marcina
unoszonego przez anioły do nieba. Wokół świętego umieszczono, rozpowszechnione
w okresie baroku40, personifikacje czterech cnót kardynalnych – Sprawiedliwości, Roztropności, Wstrzemięźliwości i Męstwa oraz symbolu cnoty boskiej – Nadziei41. Pendentywy, podobnie, jak w przęśle południowym, przedstawiają sceny z życia patrona. Są to:
wskrzeszenie nieochrzczonego, wypędzenie diabła z opętanego, błaganie matki o uzdrowienie syna oraz św. Marcin modlący się o zniszczenie pogańskiego ołtarza42.
Również sklepienie kruchty podwieżowej zostało ozdobione polichromią. Malowidło to przedstawia księcia Henryka I Głogowskiego, wskazującego na gotycką świątynię
sicińską, którą przekazał cystersom lubiąskim. Drugą ważną postacią fresku jest papież
Marcin V, zatwierdzający inkorporację kościoła do klasztoru. W układzie panoramicznym widoczny jest model świątyni barokowej, a całość otacza łacińska inskrypcja: „Hunc
locum quem Henricus III Dux Glogoviensis Coenobio Lubensi Anno Christi 1308 pleno jure contutit
Indulto Apostolico Papa Martinus V 1424 liberalisse ampliavit”43.
Zgodnie z barokową koncepcją wnętrza, przestrzeń znajdująca się w murach świątyni nabierała znaczenia symbolu, wyrażającego jakąś szczególną ideę44. Wątek najważniejszy w ideowej koncepcji wystroju kościoła sicińskiego – triumf Kościoła katolickiego
nad herezjami i niewiernymi – został zaprezentowany na fresku w środkowym przęśle
świątyni. Centrum tej kompozycji, stanowiącej jedno z większych malowideł sufitowych
na Śląsku45, zajmuje symbol Ducha Świętego, w asyście Boga Ojca i Syna Bożego. Wokół
Zabytki ruchome…, nlb.
B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 37.
36 Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten Und Völlker, bd. 6, München – Leipzig 1992, s. 28.
37 Plafon – środkowa część sklepienia lub sufitu, wypełniona dekoracją malarską lub stiukową (N. Pevsner, J. Fleming,
H. Honour, op. cit., s. 277).
38 Pendetyw (żagielek) – rodzaj małego, narożnego sklepienia w kształcie trójkąta sferycznego, umożliwiający przejście
od kwadratowego pomieszczenia do kolistej podstawy kopuły (Ibidem, s. 270).
39 Zabytki ruchome…, nlb.
40 A. Dobrzycka, Jerzy Wilhelm Neunhertz malarz śląski, Poznań 1958, s. 18.
41 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 28.
42 Zabytki ruchome…, nlb.
43 http://cms.halpress.eu/news_view.php?tpl=306&nid=52267, [dostęp 22 marca 2010]. Prawidłowa data na inskrypcji
(1308), wspominana jeszcze przez historyka opactwa lubiąskiego, A.Teicherta, przypuszczalnie uległa zniekształceniu
w czasie prac konserwatorskich (B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 26).
44 A. Dobrzycka, op. cit., s. 18.
45 Aufzeichnungen H. H. Geistlichen Rates Anton Kornaczewski über die Pfarei Seitsch in Niederschlesien sowie seine persönliche Erlebnisse
während um unmittelbar nach dem 2. Krieg (maszynopis), s. 5.
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Trójcy Świętej, w dwóch strefach, w układzie panoramicznym, znajdują się wyobrażenia
przedstawicieli Kościoła katolickiego. Postaci te zostały podzielone na pewne grupy.
Poniżej przedstawienia Chrystusa, po lewej stronie spoczywa Matka Boska i św. Józef,
a pod nimi św. Anna oraz św. Jan Chrzciciel, trzymający krzyż z napisem „Agnus Dei”.
Grupie tej odpowiada inna, umiejscowiona po drugiej stronie osi, jaką tworzy model
kościoła. W jej skład wchodzą klęczący św. Piotr z kluczami oraz siedzący obok niego
św. Paweł i św. Szymon Apostoł z piłą. Przed wspomnianym modelem kościoła klęczy
natomiast papież Grzegorz I Wielki. W strefie najniższej, usytuowanej nad malowanym
belkowaniem, znajdują się postacie Aarona i Mojżesza otoczone przez grzeszników46.
Znajduje się tu także, charakterystyczny dla barokowego malarstwa kościelnego element,
jakim jest walka Michała Archanioła z szatanem47. Po bokach tej, symbolizującej zwycięstwo Kościoła sceny, wśród obłoków, umieszczone zostały postacie apostołów i świętych męczenników. W grupie po prawej znajdują się święci: Jan Ewangelista, Mateusz,
Maciej z siekierą, Tomasz z węgielnicą, Andrzej z charakterystycznym krzyżem oraz Filip
z krzyżem na długim drzewcu. Ponad nimi znajduje się św. Krystyna z rusztem w towarzystwie trzech biskupów. Kolejnymi świętymi są w tej strefie: Sebastian z lustrem
i strzałą, pielgrzym Jakub Starszy oraz Antonii Padewski z Dzieciątkiem Jezus i lilią.
Lewa strona fresku wyobraża natomiast postacie Marka Ewangelisty, Łukasza malującego Maryję, Jakuba Młodszego, Bartłomieja z włócznią oraz Łazarza, którego apostołowie niosą na łono Abrahama. Powyżej tej grupy spoczywa św. Elżbieta z modelem
kościoła, a nad nią święte: Katarzyna, Dorota i Barbara, którym przygląda się św.
Agnieszka z barankiem. W południowej części fresku, w górnej strefie oś malowidła
wyznacza postać anioła trzymającego chustę św. Weroniki. W dolnej strefie umiejscowieni zostali natomiast przedstawiciele różnych zakonów. Po prawej stronie klęczą m.in.
patroni dominikanów – św. Katarzyna Siemieńska oraz św. Dominik z lilią, a także
św. Bernardyn. Cystersi, na czele ze św. Benedyktem oraz Bernardem, znajdują się po
lewej stronie. Powyżej zaś przedstawione zostały postacie patrona franciszkanów –
św. Franciszka oraz patronki urszulanek – św. Urszuli z chorągwią48.
Pendentywy centralnego fresku przedstawiają wyobrażenia czterech Ojców Kościo49
ła , tych samych, których atrybuty umieszczono na baldachimie ambony, wraz z sentencjami z ich dzieł50.
Fresk centralnej pseudokopuły doskonale wpisuje się w kontrreformacyjne tendencje epoki i dążenia opatów lubiąskich, co podkreślił już G. Münch, określając Siciny
mianem forpoczty lubiąskiej kultury51. Tematycznie fresk ten nawiązuje do wystroju Sali
Książęcej opactwa w Lubiążu. Apoteoza wiary katolickiej i zwycięstwo nad herezją jest
bowiem, obok gloryfikacji dynastii habsburskiej, głównym motywem tamtejszego plafonu52. Silne związki, zarówno tematyczne, jak i techniczne łączą dekorację malarską
B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 28-29.
A. Dobrzycka, op. cit., s. 19.
48 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 29-30.
49 B. Patzak mylnie uznał te postacie za wyobrażenia czterech ewangelistów (Idem, op. cit., s.24 )
50 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 30-31.
51G. Münch, Hugo Schnells „Baierischer Barock” von Schlesien gesehen, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” 1937: 2, s. 138,
[za] S. Gumiński, Późnobarokowy…, s. 67, przyp. 4.
52 K. Kalinowski, Sala Książęca opactwa cysterskiego w Lubiążu, [w:] Rokoko, s. 176.
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sicińskiej świątyni z kościołem parafialnym p.w. św. Walentego w Lubiążu. Malowidła
kościoła w Sicinach, podobnie, jak lubiąskie, utrzymane są w jasnych tonacjach, skomponowanych w taki sposób, że nieco ciemniejsze strefy dolne, przechodzą w jaśniejsze
w strefach górnych. Zastosowano podobne grupowanie postaci, którym nadano zbliżoną
gestykulację i rysunek szat53. W ten sposób oba kościoły – zarówno siciński, jak i lubiąski
– nawiązywały do wcześniejszych polichromii wnętrz klasztoru lubiąskiego, wykonanych
przez Bentuma i A. Schefflera54. Warto również podkreślić zgodność kompozycyjną
niektórych fragmentów polichromii w obu wymienionych świątyniach. W Lubiążu fresk
nad absydą przedstawia gloryfikację patrona kościoła, który w otoczeniu aniołów unosi
się do nieba. Dolna część malowidła przedstawia natomiast cuda dokonane przez św.
Walentego55. Układ ten odpowiada więc omówionej już kompozycji polichromii przęsła
północnego kościoła w Sicinach.
Związki występujące między polichromią sicińską, a lubiąską zaistniały przede
wszystkim ze względu na wspólną osobę pomysłodawcy i fundatora wszystkich trzech
przedsięwzięć – opata Konstantego Bayera – a także ze względu na tych samych wykonawców. Autorem wystroju Sali Książęcej, jak wspomniano był F. Ch. Bentum, a jego
uczniowie – Axter i Felder – stworzyli polichromię kościołów parafialnych w Sicinach
i Lubiążu56.
Malarze ci byli także autorami sicińskiego cyklu obrazów na płótnie, ufundowanego
przez dobroczyńców kościoła. Płótna oprawione w pozłacane rokokowe ramy przedstawiają sceny z życia Chrystusa: „Zdjęcie z krzyża”, „Naigrywanie się” i „Opłakiwanie”
oraz postacie świętych: Małgorzaty i Katarzyny Siemieńskiej57.
Uzupełnienie wyposażenia świątyni stanowi wiele cennych rzeźb, obrazów i innych
dzieł, spośród których 67 zostało wpisanych na listę zabytków58. Warto tutaj wymienić
chociażby pochodzące z XVI w. rzeźby Maryi z Dzieciątkiem oraz św. Barbary59, prospekt organowy, wykonany około 1860 r. przez barci Walterów z Góry Śląskiej, czy
drewniane barokowe konfesjonały, zwieńczone popiersiami św. Piotra60.
Budynek kościoła otoczony został kamienno-ceglanym murem dawnego cmentarza. Nielicznie zachowane płyty nagrobne, pochodzące z tego miejsca, obecnie zostały
wmontowane w ściany świątyni. Na wewnętrznej ścianie okalającego kościół muru,
w połowie XVIII w. istniała malowana Droga Krzyżowa, a w północnym odcinku tego
ogrodzenia wmontowane zostały cztery XVI-wieczne płyty nagrobne. Pochodzą one
z dawnej kaplicy grobowej rodziny von Krekwitz – właścicieli pobliskiego Łękanowa,
fundatorów bocznego ołtarza Świętego Krzyża w poprzednim kościele sicińskim61. Płyty

B. Krzyślak, op. cit., t. 1,s. 31 – 32.
K. Kalinowski, Lubiąż, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, s. 187.
55 Ibidem, s. 188.
56 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 31.
57 Ibidem, s. 35.
58 P. Wróblewski, op. cit., s. 33.
59 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 39.
60 Zabytki ruchome…, nlb.
61 Wg opisów dawnych wizytatorów, ołtarz ten zawierał inskrypcję, która wymieniała fundatora – Ferdynanda Krekwitz
oraz datę: 1698 (B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 14).
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te poświęcone zostały: Urszuli Krekwitz (zm. 1569 r.), Annie Krekwizt (zm. 1592 r.),
Barbarze Promnitz (zm. 1594 r.) oraz nieznanej dziewczynce62.

Ilustracja 9. XVI-wieczne płyty nagrobne w murze kościoła
Fot. M. Żłobiński

Na teren przykościelny prowadzą trzy wejścia – od strony południowej, wschodniej
i zachodniej. To ostatnie przejście, ze wspomnianym już XVI-wiecznym portalem zawierającym monogram Franciszka Walle – prowadziło niegdyś do zabudowań prepozytury
i pałacu opackiego63.
cdn.

Marta Krzyżosiak

♦♦♦♦♦♦♦

Zabytki ruchome…, nlb.; B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 40 – 41.
Warto zaznaczyć, że na wspomnianym już rysunku Wernhera (il. 2) nie zaznaczono ogrodzenia między pałacem a kościołem. Sytuacja ta była zapewne związana z faktem, że, z uwagi na odmienne od obecnego usytuowanie poprzedniej, orientowanej świątyni, mur na tym odcinku musiał zostać rozebrany. Brakujący odcinek ogrodzenia uzupełniono najprawdopodobniej w latach 50 – tych. Wtedy też rozebrano stare probostwo, a prowadzący do niego portal z monogramem Franciszka
Walle przeniesiono na miejsce, w którym znajduje się obecnie (Eadem, op. cit., t. 3, s. 3).
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DRUGA REPATRIACJA
W XX stuleciu naszej ery, w wyniku cofania się terytorialnego państwa polskiego,
wystąpiły trzy fale zorganizowanej repatriacji z kresów. Pierwsza nastąpiła po I wojnie
światowej, druga – pod koniec II wojny światowej i bezpośrednio po niej, trzecia – lata
1955-1959. Wówczas na terytorium Polski przybyło prawie ćwierć miliona osób.
Ta ostatnia repatriacja, potocznie określana jako druga w odniesieniu do powiatu
górowskiego, jest tematem tego artykułu. Repatriacja po I wojnie światowej jest zapomniana i nieobecna w świadomości historycznej, stąd taka numeracja ruchów migracyjnych. Ostatnio wznowiono powieść Floriana Czarnyszewicza „Nadberezyńcy”, która
mówi m.in. o niej.
Osoby zainteresowane „drugą repatriacją” powinny również sięgnąć po książki
B. Kąckiej i S. Stepki „Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1955-1959. Wybór dokumentów” (Warszawa 1994) i Małgorzaty Ruchniewicz „Repatriacja ludności polskiej
z ZSRR w latach 1955-59” (Warszawa 2000).
Od 1 stycznia do 15 grudnia 1956 r. na teren województwa wrocławskiego przybyło 1945 rodzin repatriantów (przeszło 6,5 tys. osób), z czego 1829 ze Związku Sowieckiego. W ciągu 1957 r. na terenie województwa osiedliło się 19 200 repatriantów (6 626
rodzin), a ponieważ nie wszyscy się rejestrowali ich liczba była wyższa – ponad 29 tys.1
W 1958 r. przybyło 4 870 rodzin (15 150 osób)2, w 1959 r. – 6 tys. repatriantów3.
W powiecie górowskim w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 1956 r. osiedliło się
zaledwie 25 rodzin, jedynie w dwóch powiatach – strzelińskim i sycowskim – było ich
mniej. Ponieważ rejestracja nie była obowiązkowa, dane nie obejmują wszystkich osób.
Na terenie gromady Jemielno doszło do ciekawej sytuacji. Przewodniczący GRN
Tadeusz Szozda na posiedzeniu prezydium 29 stycznia 1957 r. stwierdził, że należy
wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Rolnictwa w Górze Śląskiej z prośbą
o rozparcelowanie Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Łęczycy i przydzielenie
w ten sposób uzyskanej ziemi osadnikom z terenów Związku Sowieckiego. Pozwoliłoby
to utworzyć 16 gospodarstw z przydziałem 9 ha dla każdego. Jednocześnie część ziemi
po PGR Łęczyca przejęliby rolnicy z Jemielna, Piskorza, Psar i Łęczycy. Swój wniosek
uzasadnił tym, że PGR Łęczyca nie jest rentowny. Poparli go wszyscy członkowie prezydium4. 4 marca 1957 r. omawiano sprawę PGR Łęczyca, ale już nie padło ani słowo na
temat wcześniejszej propozycji jego rozparcelowania5.
Od początku repatriacji do 31 marca 1957 r. na teren powiatu górowskiego przybyły 73 rodziny (35 osób pojedynczych i 38 rodzin). 28 rodzin osiedliło się w Górze:
8 przy swoich rodzinach, 7 otrzymało mieszkania, 13 czekało na mieszkania. Na wsi
APW: PWRN Wrocław XVIII/282 s. 11.
APW: PWRN Wrocław XVIII/282 s. 31.
3 APW: PWRN Wrocław XVIII/282 s. 53. W książce M. Ruchniewicz „Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 195559” (Warszawa 2000) znajduje się tabela podająca liczby repatriantów udających się z punktów repatriacyjnych do poszczególnych województw (s. 311). Są one w odniesieniu do województwa wrocławskiego nieco wyższe niż podałem.
4 APL: PGRN Jemielno 31 s. 14.
5 APL: PGRN Jemielno 31 s. 30.
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zamieszkało 46 rodzin: 12 otrzymało gospodarstwa (do końca roku 21), zapomogi na
zagospodarowanie i zakup inwentarza żywego6.
Z 19 repatriantów poszukujących pracy zatrudniono 10 osób. Oceniano, że przybyli ze Związku Sowieckiego „są wybredni i nie przyjmują prac fizycznych, jakkolwiek do innych nie
są przygotowani.” 7
Od początku roku do 30 czerwca 1957 r. na terenie powiatu górowskiego osiedliły
52 rodziny (151 osób)8.
W 1958 r. przybyło 99 rodzin (285 osób w większości w wieku średnim), z czego
w Górze zamieszkało 76 osób, na wsi – 212. Najwięcej osób przyjechało z Białorusi –
50 rodzin, z Ukrainy – 29, z Litwy – 18, z pozostałej części Związku Sowieckiego – 2.
Najwięcej było rolników – 19 rodzin, pozostali bez określonych zawodów9.
Wtedy odnotowano, że jedna repatriantka, która przybyła do brata, pokłóciła się
z nim i zapragnęła powrócić na Białoruś, tłumacząc to „złym klimatem” w Górze, ale
strona sowiecka jej nie przyjęła10.
Na gospodarstwach osiedlono 16 rodzin (przybyłych pod koniec 1957 r. i w ciągu
1958 r.), na każdą z nich przypadało ok. 7 ha ziemi, 14 rodzin skierowano do PGR-ów,
a 2 rodziny zamieszkały u swych rodzin. Osiedlonych w gospodarstwach udzielono
bezzwrotnej pomocy w wysokości 10 600 zł, pożyczek długoterminowych – 225 tys. zł
i średnioterminowych – 95 tys. zł. Pożyczki użyto na zakup krów i koni oraz inwentarza
martwego i sprzętów domowych11.
Oceniano, że „repatrianci niechętnie osiedlają się w P-G-R-ach, odmawiają przyjęcia pracy
w PGR, nie mając konkretnego zawodu pozostają bez pracy, zamieszkują u krewnych i u tych, do
których przyjechali.” 12
W 1958 r. w Górze osiadło 25 rodzin repatrianckich. 23 rodziny otrzymały mieszkania. Nie wszystkim osiedleńcom z tego roku i z 1957 przydzielono mieszkania. Wówczas były potrzebne dla 12 rodzin13.
W tamtych latach, oprócz migracji ze wschodu do Polski ludzie (Niemcy i Żydzi)
wyjeżdżali też na Zachód. Opuszczane mieszkania miały być przeznaczone dla repatriantów, jednak w Górze w 1958 r. z tego tytułu nie uzyskano mieszkań, gdyż emigranci
mieszkali we własnych domach lub przy rodzinach14.
W 1958 r. zatrudniono w: „Krochmalni i Płatkarni w Sokółce” – 10 osób, cukrowni – 6, przemyśle terenowym – 2, szpitalu – 2, POM-ie – 1, żłobku – 1, „Przedsiębiorstwie Budowlanym” – 14, szwalni – 815.
Kwalifikacje zawodowe przybyszów ze wschodu oceniano nisko: „W większości wypadków repatrianci są bez zawodu, którzy pracowali jako robotnicy niewykwalifikowani. Niechętnie
APW: PPRN Góra Śląska 305 s. 5. Suma osiedleńców w mieści i na wsi nie zgadza się z ogólną liczbą przybyłych repatriantów.
7 APW: PPRN Góra Śląska 305 s. 5; PPRN Góra Śląska 15 s. 186.
8 APW: PWRN Wrocław XVIII/282 s. 62.
9 APW: PWRN Wrocław XVIII/283 s. 62 („Sprawozdanie z przebiegu repatriacji w roku 1958”).
10 APW: PWRN Wrocław XVIII/283 s. 63.
11 APW: PWRN Wrocław XVIII/283 s. 62.
12 APW: PWRN Wrocław XVIII/283 s. 62.
13 APW: PWRN Wrocław XVIII/283 s. 63.
14 APW: PWRN Wrocław XVIII/283 s. 63.
15 APW: PWRN Wrocław XVIII/283 s. 63.
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podejmują pracę, do której się ich skierowuje, chcieliby pracę lekką i dobrze płatną. Często zdarza się,
że daje się kilkakrotnie skierowanie do pracy, której jednak nie podejmują, a zgłaszają się po zapomogi.” 16
Mamy informację o sytuacji dzieci repatriantów w 1958 r., ale możemy je odnieść
do całego okresu „drugiej repatriacji”: „Dzieci repatriantów uczęszczają do szkół podstawowych
na tut. terenie oraz zawodowych i średnich w Lesznie, Poznaniu i Wrocławiu. Młodzież pozaszkolna
chodzi na lekcje wieczorowe języka polskiego. Większość dzieci i młodzieży nie zna języka polskiego.
Dzieci przyswajają sobie dość szybko mowę polską. Trzy nauczycielki repatriantki uczą w szkołach.
Nauczycielstwo z wielką pomocą idzie młodzieży uczącej się, która ma poważne braki spowodowane
nieznajomością języka i przez to trudno jest się jej uczyć.” 17
W 1959 r. w powiecie górowskim zamieszkało 28 rodzin (84 osoby)18.
Społeczny Powiatowy Komitet Pomocy Repatriantom w Górze Śląskiej
Przewodniczący – Karol Pliszczyński, zastępca przewodniczącego PPRN;
Zastępca – Wincenty Urbanowicz, sekretarz MRN;
Skarbnik – Eleonora Katkowska (PCK);
Sekretarz – Zuzanna Zawadzka, pracownik Powiatowego Komitetu Planowania Gospodarczego;
Członkowie – Leokadia Mikłaszewicz, Józefa Podczaska, Aniela Szkiel, repatriantka.
Sekcja finansowa
Przewodniczący – Stanisław Sas;
Członkowie – Władysław Golicz, Roman Uklejewski, Erazm Pisiewicz, Al. Olichwer.
Sekcja pomocy doraźnej
Przewodniczący – Władysław Kawalec;
Członkowie – Lesław Carewicz, Cz. Paliwoda, Hieronim Chalecki, ks. Adam Chmielewski, Florian
Kwiatkiewicz.
Sekcja lekarska
Przewodniczący – Eugeniusz Satelecki;
Członkowie – Michał Zamojski, R. Ratajczyk.
Sekcja prawna
Przewodniczący – Marian Zientała;
Członkowie – Czesława Tarnawska, Eugeniusz Jabłoński.
Sekcja osiedleńcza
Przewodniczący – Antoni Metynowski;
Członkowie – Konstanty Zielonkowski, Rościsław Sokołowicz.
Sekcja informacji i poszukiwań
Przewodniczący – Jan Urbanik,
Członkowie – Irena Dłuska, Eleonora Katkowska.
Źródło: APW: PPRN Góra Śląska 305 s. 4; PCK Wrocław 27 s. 49-50

Repatrianci ze Związku Sowieckiego przyjeżdżali na teren województwa wrocławskiego „bez żadnych środków umożliwiających jakąkolwiek egzystencję”.19 Przy wszystkich prezydiach Powiatowych Rad Narodowych działały Społeczne Komitety Pomocy RepatrianAPW: PWRN Wrocław XVIII/283 s. 63.
APW: PWRN Wrocław XVIII/283 s. 63.
18 APW: PWRN Wrocław XVIII/284 s. 1.
19 APW: PWRN Wrocław XVIII/282 s. 2-3 (sprawozdanie z przebiegu repatriacji 1956-1959).
16
17
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tom. 31 stycznia 1957 r. górowski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował
Społeczny Powiatowy Komitet Pomocy Repatriantom w Górze Śląskiej. Na czele komitetu powiatowego stanął Karol Pliszczyński – zastępca przewodniczącego Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej20. Był on jednocześnie pełnomocnikiem do spraw repatriacji z ramienia PPRN21.
Przy wszystkich 17 Gromadzkich Radach Narodowych utworzono Gromadzkie
Komitety Społeczne Pomocy Repatriantom. Miały one wspierać komitet powiatowy
przy zbiórkach na pomoc repatriantom i przeprowadzać wywiady o osobach ubiegających się o zapomogi22.
W czasach PRL jakakolwiek działalność społeczna była kontrolowana, toteż spontaniczne i żywiołowe powstawanie komitetów pomocy repatriantom stało się możliwe
dzięki zmianom popaździernikowym i krótkotrwałemu rozluźnieniu kontroli nad społeczeństwem23.
Komitety rozpoczęły zbiórkę pieniędzy na zapomogi dla repatriantów. Do 31 marca 1957 r. na konto Społecznego Komitetu Pomocy Repatriantom w Narodowym
Banku Polskim w Górze Śląskiej wpłynęło 50 956 zł 42 grosze. Na tę sumę złożyły się
datki z kół PCK, „urzędów parafialnych Góra Śląska i Wąsosz”, urzędów, instytucji. Wielkość
zebranych kwot pozwala zorientować się w aktywności komitetów gromadzkich24.
Komitet / miejscowość
GKSPR Luboszyce
GKSPR Żuchlów
GKSPR Jemielno
GKSPR Borszyn Mały
GKSPR Brzeżany
GKSPR Czernina
GKSPR Psary
GS Psary z zabawy
Wąsosz
Ślubów
Wieś Wierzowice
Wieś Wroniniec

zł
1 783
2 243
393
2 030
5 888
339
197
1 103
225
560
99,50
150

Źródło: APW: PPRN Góra Śląska 305 s. 4a

Część komitetów zgromadzone ze zbiórek pieniądze i dary w naturze zachowywały
do własnej dyspozycji25.
PSS zadeklarowała pomoc w wysokości 20 tys. zł, a PZGS – 60 tys. zł, ale do 4
kwietnia 1957 r. te pieniądze nie wpłynęły26. Ostatecznie PSS wpłaciła 19 900 zł27.
APW: PPRN Góra Śląska 305 s. 4 („Informacja z pomocy repatriantom” na posiedzenie PPRN 4 kwietnia 1957 r.).
APW: PWRN Wrocław XVIII/283 s. 63 („Sprawozdanie z przebiegu repatriacji w roku 1958”).
22 APW: PCK Wrocław 27 s. 50 („Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego Oddziału Czerwonego Krzyża
w Górze Śl. Za czas od 25 maja 1955 r. do 19 maja 1958 r.”).
23 Patrz M. Ruchniewicz „Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-59”, Warszawa 2000 s. 331-354. Szczególnie
szokująca jest ocena najwyższych władz PZPR, że udział repatriantów w pracach Ogólnopolskiego Komitetu Pomocy
Repatriantom jest zakazaną formą działalności politycznej oraz jej negatywny stosunek do komitetów (list do wojewódzkich
komitetów z marca 1957 r.).
24 APW: PPRN Góra Śląska 305 s. 4a („Informacja z pomocy repatriantom” na posiedzenie PPRN 4 kwietnia 1957 r.).
25 APW: PPRN Góra Śląska 305 s. 4a.
20
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Zapomóg, w wysokości od 300 do 1500 zł, udzielano na podstawie opinii komitetów gromadzkich i rozeznania komitetu powiatowego. Wpłynęło w tej sprawie 35 podań, które rozpatrzono i udzielono pomocy28. Spodziewając się w maju 1957 r. większego napływu repatriantów „bezpośrednio z obozów odosobnienia” ograniczono wypłacanie
zapomóg29.
Oprócz datków pieniężnych zbierano dary w naturze. Ze zbiórek na wsi otrzymano
299 sztuk różnej odzieży, z czego wydano 148, pozostała „odzież jest zniszczona, zużyta,
mało nadająca się do użytku”. Brakowało ofiar w meblach, jedynie zakład specjalny w Wąsoszu zgłosił do dyspozycji Społecznego Komitetu Pomocy Repatriantom 15 łóżek,
1 szafę i 1 komodę30.
Oprócz materialnego wspierania repatriantów zajmowano się również poszukiwaniem Polaków na terenie Związku Sowieckiego. Zawiadomiono Ogólnopolski Komitet
Pomocy Repatriantom w Warszawie o istnieniu w Workucie obozów z Polakami, którzy
nie mają kontaktu z komitetem do spraw repatriacji, a chcieliby powrócić do ojczyzny.
Wskutek interwencji górowskiego komitetu uwolniono jednego Polaka z więzienia i doprowadzono do jego repatriacji31.
Do kwietnia 1958 r. Społeczny Komitet Pomocy Repatriantom zebrał lub otrzymał
z różnych źródeł – m.in. dotację z Zarządu Głównego PCK – ponad 130 tys. zł. Pieniądze te wykorzystywano na wypłatę zapomóg, zakup odzieży, obuwia, pościeli itd. dla
repatriantów oraz opłacenie przewozu sześciorga dzieci repatriantów na wczasy do Barda Śląskiego, Szklarskiej Poręby i Piwnicznej32.
Zebrano ponadto 346 sztuk odzieży, 22 pary obuwia, 2 300 kg zboża, 85 kg mąki
i 100 kg kaszy jęczmiennej33.
Zarząd Wojewódzkiego PCK przekazał używaną odzież z darów zagranicznych
oraz obuwie damskie i używane płaszcze wojskowe34.
W kwietniu 1958 r. Społeczny Komitet Pomocy Repatriantom przekształcił się
w „społeczny komitet”, który „ma za zadanie czerpać dochody z ofiar dobrowolnych społeczeństwa
powiatu dla ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi, bądź potrzebującej pomocy z innych przyczyn.”35 Prawdopodobnie w ten sposób powstał Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Wcześniej wymienione liczby obrazują zatem całość działalności Społecznego Komitetu Pomocy Repatriantom.
Podsumowując pracę komitetu powiatowego stwierdzono:
„Dużo pracy i poświęcenia się wykazała kol. Katkowska El. skarbnik naszego Komitetu, bowiem wydawanie i wypłacanie zapomóg repatriantom, którzy zawsze uważają się za pokrzywdzonych
i niezadowolonych wymaga dużej dozy cierpliwości. Ponadto należy podziękować za szczerą i bezintereAPW: PPRN Góra Śląska 305 s. 4a.
APW: PCK Wrocław 27 s. 50.
28 APW: PPRN Góra Śląska 305 s. 4a.
29 APW: PPRN Góra Śląska 305 s. 5.
30 APW: PPRN Góra Śląska 305 s. 4a-5.
31 APW: PPRN Góra Śląska 305 s. 5.
32 APW: PCK Wrocław 27 s. 51.
33 APW: PCK Wrocław 52 s. 115 („Sprawozdanie opisowe z działalności PCK Oddziału Powiatowego w Górze Śląskiej za
1957 r. […]”).
34 APW: PCK Wrocław 27 s. 51.
35 APW: PCK Wrocław 27 s. 52.
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sowną pracę kol. Zawadzkiej Zuzannie, Olichwer, Soboczyńskiemu, Tarnawskiej, Podczaskiej, Mikłaszewicz i Pliszczyńskiemu. Chcę zaznaczyć” – pisał autor sprawozdania – „że właściwe prace
Społecznego Komitetu skomasowały się na wyżej wymienionych członkach, pozostali niestety, czy
z własnej, czy z innej winy nie przejawiali żywszej działalności oraz zainteresowaniem się [!] Komitetem. Początkowy dobry zryw ogółu członków pozostawił tę akcję własnemu biegowi.” 36
Z innego podsumowania wynika, iż „Cała odpowiedzialność i wykonanie prac technicznie
w większości przypadków spada na pracowników etatowych i członków Zarządu P.C.K.” 37
Początkowo wspieranie repatriantów cieszyło się dużym zainteresowaniem, a dary
napływały „nieustannie”, w drugim półroczu 1957 r. osłabło, a pod koniec roku ustało38.
Górowski Społeczny Komitet Pomocy Repatriantom i pośrednio społeczna ofiarność mieszkańców powiatu górowskiego doczekały się za swą aktywność w 1957 r.
pozytywnej oceny we Wrocławiu. Nasz komitet znalazł się w gronie komitetów, które
udzieliły największej pomocy finansowej repatriantom, wydając na ten cel 108 811 zł, był
trzeci w województwie pod tym względem39.
Niewiele mamy informacji o działalności komitetów gromadzkich. Jak one funkcjonowały pokazuje przykład Sicin. W lutym 1957 r. został powołany Komitet Pomocy
dla Repatriantów przy Gromadzkiej Radzie Narodowej. Na jego czele stanął Marian
Muszyński – przewodniczący GRN Siciny, skarbnikiem został Kazimierz Osmolski,
członkami Marian Tucholski, ks. Jan Matwiejczyk i akuszerka Konstancja Szulc. Zorganizował zbiórkę, w której zebrano 38 kwintali zboża, pewną ilość ziemniaków, odzieży
męskiej i damskiej oraz 3 070 zł. Trojgu repatriantom udzielono pomocy po 800 zł.
Wykorzystali oni ją na remonty przydzielonych budynków40.
Na terenie gromady Kamień Górowski zebrano 840 zł, które przekazano do Góry,
a dwu miejscowym repatriantom przekazano zboże: jednemu 300 kg, drugiemu – 150 kg.
41
Mieszkańcy gromady Rudna Wielka na pomoc repatriantom zebrali 678 zł, z czego na
konto komitetu powiatowego wpłacono 543 zł, oraz ok. 800 kg zboża, 100 kg ziemniaków i 105 kg mąki. Trzem repatriantom na terenie gromady przekazano 105 kg mąki
i 100 kg ziemniaków. 42 W Jemielnie PGRN powołało Komisję Pomocy Repatriantom,
która zebrała 1497 zł w gotówce, 48 kg zboża i 47 szt. różnego ubrania oraz 4 pary
zniszczonego obuwia. Udzieliła pomocy trojgu przybyłym repatriantom, a część gotówki
wpłaciła do banku, prawdopodobnie na konto komitetu powiatowego43.
Mirosław Żłobiński

APW: PCK Wrocław 27 s. 52.
APW: PCK Wrocław 52 s. 198 („Sprawozdanie opisowe z działalności P.C.K. za rok 1957 woj. wrocławskiego”).
38 APW: PCK Wrocław 52 s. 198 („Sprawozdanie opisowe z działalności P.C.K. za rok 1957 woj. wrocławskiego”).
39 APW: PWRN Wrocław XVIII/282 s. 29.
40 APL: PGRN Siciny 29 s. 35-36 (sesja GRN 4 kwietnia 1957 r.).
41 APL: PGRN Kamień Górowski 29 s. 50 (posiedzenie PGRN 26 kwietnia 1957 r.).
42 APL: PGRN Rudna Wielka 34 (posiedzenie PGRN 12 kwietnia 1957 r.).
43 APL: Jemielno 31 s. 39 (posiedzenie PGRN 12 kwietnia 1957 r.).
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Zamieszczoną obok kartę repatriacyjną otrzymała moja babcia Apolonia Jachimowicz, razem z nią przyjechała moja mama Stanisława i szesnastoletni wujek Zygmunt,
drugi starszy wujek Henryk po odbyciu służby wojskowej na Uralu dojechał później.
Zatrzymali się w Górze w mieszkaniu trzeciego wujka Józefa, który przyjechał do
Góry bezpośrednio po wojnie. Otrzymali zapomogę w wysokości czterech tysięcy złotych, po którą musieli pojechać do Wrocławia do „szarego gmachu” nad Odrą. Dostali
propozycję pracy w PGR-że. Odrzucili ją z dwóch względów: nie chcieli iść pracować do
kołchozu, bo tak im kojarzył się PGR, ale też nie mieli odpowiedniego ubrania do pracy,
bo co można było przywieźć w walizce. Ostatecznie moja mama została zatrudniona
w drukarni. Dowiedziała się o wolnym miejscu w tym zakładzie, ale nie chcieli jej przyjąć, więc krewna Zofia Kanicka zaprowadziła ją do „komitetu”, gdzie przedstawiła swoją
sprawę. „Komitet” to budynek przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie ul. Poznańska), wówczas siedziba Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, obecnie
mieści się w nim Urząd Skarbowy i Powiatowy Urząd Pracy. Następnego dnia kierownik
drukarni Stelmach zaproponował zatrudnienie. Pracowała tam do emerytury. Młodszy
wujek dostał pracę jako stróż w magazynach zbożowych na ul. Armii Czerwonej (obecna
ul. Dworcowa). Starszy, z zawodu budowlaniec, najpierw zatrudnił się w tartaku. Wówczas w Górze nic się nie budowało, więc na osoby z jego kwalifikacjami nie było zapotrzebowania, dopiero później zaczął pracować w swoim zawodzie.
Wielokrotnie spotykali się z wyzwiskami typu „Ruskie”, nawet ci, którzy przyjechali
z kresów tuż po wojnie, tak ich nazywali.
Mieszkanie otrzymali też w niecodziennych okolicznościach. Gdy w urzędzie,
prawdopodobnie w prezydium Miejskiej Rady Narodowej, starali się o mieszkanie, słyszeli:
- Kto was zaprosił, kto was ściągnął, niech wam da.
Usłyszał to Józef Niekrasz, który wcześniej pisywał w „Gazecie Górowskiej”,
a wtedy w „Gazecie Robotniczej”, podsunął im myśl, żeby napisać do Gomułki. Władysław Gomułka był wtedy I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, czyli najważniejszym człowiekiem w państwie. Sam chciał o tym
napisać w „Gazecie Robotniczej”. Przyszła odpowiedź do Góry i babcia z dziećmi dostała mieszkanie po kapitalnym remoncie na ul. Nowotki 28 (obecnie ul. Armii Krajowej). Babcia mieszkała tam do śmierci w 1989 r.
MŻ
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ROK PRZEŁOMU?
ROK KONTYNUACJI!
CZ. II
ROZDZIAŁ II
Koniec, przełom, czy początek?
Po raz pierwszy zainteresowałyśmy się wydarzeniami roku 1989 w gimnazjum za
sprawą nauczycielki języka polskiego – mgr Ewy Świerszko. Omówiła ona z nami wiersz
„Pan tu nie stał” Stanisława Barańczaka i zorganizowała wystawę pamiątek z czasów
komunizmu. Mogłyśmy oglądać stare urządzenia codziennego użytku – pralki, żelazka,
radia, odbiorniki telewizyjne, a także kartki na zakupy i ulotki rozdawane w czasie kampanii wyborczej. Pani ubrana była w strój z tamtych lat. Ta wystawa zainspirowała powstanie poniższych wspomnień.
Rok 1989 z perspektywy nastoletniej dziewczyny [Ewa Świerszko była wówczas uczennicą
jednej z górowskich szkół podstawowych], która nie interesowała się polityką, nie rysuje się
jako szczególnie przełomowy. Nie jest on dla mnie jakąś ważną cezurą w życiu, kiedy to w jednym
momencie człowiek dowiaduje się, że od dzisiaj wszystko będzie zupełnie inne. Okres ten jawi mi się
jako seria zdarzeń, do których nie przywiązywałam wielkiego znaczenia, lub których nie rozumiałam.
Dopiero po pewnym czasie okazało się, jak bardzo przełomowe były to wydarzenia i jak mocno wpłynęły na moje życie.
Lata przed rokiem 1989 kojarzą mi się z lękiem, niepewnością, borykaniem się z codziennymi
problemami. Pamiętam atmosferę tajemnicy, jaka otaczała moje dużo starsze rodzeństwo, które uczyło
się wtedy w wielkich miastach i miało problemy, w które mnie wówczas nie wprowadzano. Byłam za
młoda. W pamięci zostały tylko niejasne odczucia i obrazy – mama z niepokojem patrząca w okno,
kiedy mój brat poruszał jakieś zakazane tematy, siostra w pośpiechu pakująca na dno szuflady jakieś
papiery, ojciec z odrazą rzucający gazetę codzienną. Długo niezrozumiały był dla mnie powód, dla
którego mama wykłócała się z moimi siostrami o to, co wpinają w klapy żakietów. Nie wiedziałam,
czemu tak się o swoje córki boi, skoro za broszki służyły im zwyczajne oporniki.
Kojarzę też złość małej rozpieszczonej dziewczynki, która nie mogła doczekać się powrotu uwielbianego starszego brata ze szkoły w Legnicy. Nie mogłam pojąć, jak ktoś obcy może decydować, kiedy
wolno będzie mu przyjechać w odwiedziny do domu. Papier o nazwie „przepustka” zupełnie nic mi nie
mówił.
Był to dla mnie również okres okropnych codziennych trudności, które uprzykrzały życie –
wieczne kolejki, w których już czasami jako podrastająca pannica musiałam stać, jakieś limity, talony,
kartki, tajemnicze ograniczenia, które powodowały, że nie mogłam mieć takich butów, jakie mi się
podobały, tylko takie, jakie akurat „rzucili” do sklepu. Czasem było to nawet zabawne. Z prawdziwą
ciekawością rozpakowywałam z mamą meble do jej pokoju, – żadna z nas przed zakupem towaru nie
widziała. Transakcja została „załatwiona” niejako zaocznie. I tak żadnego wyboru byśmy nie miały,
trzeba było się dostosować. Pamiętam, że śmieszyły mnie wtedy słowa mojej babci, która mówiła, że
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przyjdą jeszcze czasy, kiedy to sklepy będą się uginać od towaru, a ludzie będą to tylko przez szybę
wystawową oglądać, bo nie będzie ich stać, by cokolwiek z tych wspaniałości kupić. W okresie, gdy nie
brakowało pieniędzy, a nie było na co ich wydać, wydawało mi się to absurdem. Babcia okazała się
wizjonerką.
Zmiany nadchodziły powoli i trochę niepostrzeżenie. Wydaje mi się, że w życiu codziennym nikt
nie dostrzegał ich tak z dnia na dzień. Zaopatrzenie w sklepach poprawiało się powoli, ale systematycznie; kartki na żywność teoretycznie zostały zniesione w jakimś konkretnym dniu, ale mam wrażenie, że już wcześniej sklepowe pilnowały ich mniej skrupulatnie; problemy z podwyżkami cen i strajkami znane były już wcześniej – nie widziałam żadnego przełomu.
Dopiero teraz, z perspektywy czasu widzę, jak wielkie zmiany przyniosły zlekceważone przeze
mnie wówczas zdarzenia. Okrągły Stół był tylko pustym wyrażeniem, które często obijało mi się
o uszy, ponieważ, z jakichś dziwnych dla mnie wtedy powodów, fascynowało mojego ojca. Zupełnie nie
pamiętam za to wyborów, tych pierwszych, demokratycznych. Na pewno moi rodzice i rodzeństwo się
tym emocjonowali, ale ja, nastolatka, zignorowałam to doniosłe wydarzenie.
Dobrze za to utkwił mi w pamięci dzień, kiedy ojciec po raz pierwszy przyniósł do domu Gazetę
Wyborczą. Był to pierwszy numer i chyba pierwsza też sytuacja, kiedy ojciec przeczytał gazetę od deski
do deski i nie skrytykował absolutnie nic. Od tego dnia czytanie Gazety Wyborczej było obowiązkowym punktem zajęć codziennych mojego ojca.
Kolejna ważna data w 1989 roku to był dla mnie dzień 11 listopada – powody były bardzo egoistyczne. Świętuję wtedy swoje urodziny, a w tym roku, ku mojej nieopisanej radości, po raz pierwszy
hucznie obchodzono ten dzień jako Narodowe Święto Niepodległości.
Pamiętam też dobrze moment, w którym dotarło do mnie, że mieszkam w kraju, który właśnie
zmienił nazwę – nie przypuszczałam wcześniej w ogóle, że coś takiego jest możliwe. Nie wiem, czy fakt
ten przyjęłam do wiadomości w dniu uchwalenia ustawy, czy może nieco później, ale utrwaliło mi się to
jako moment przełomowy. Wtedy chyba po raz pierwszy pomyślałam, że żyję w ciekawych czasach
i pewnie powinnam bardziej interesować się tym, co dzieje się w kraju.
Po roku 1989 następowały kolejne niezauważalne dla mnie początkowo zmiany, które miały
wpływ na to, jak potoczyło się moje życie – szkoda, że wtedy o tym nie wiedziałam, może prowadziłabym pamiętnik dla wnuków?
Pamiętam niepewność dotyczącą wyboru kolejnych etapów edukacji. Nie wiedziałam, w którym
kierunku pójść, jaka wiedza i które umiejętności potrzebne będą w nowym, zmieniającym się świecie.
Ówczesny dyrektor mojego liceum mówił nam, pierwszoklasistom, na początku nauki, że dokonaliśmy
dobrego wyboru, bo szkoła ta da nam czas, pozwoli przeczekać i zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja na
niezwykle chwiejnym rynku pracy. Tłumaczył, że po czterech latach coś się musi w końcu wyklarować,
wtedy dopiero zdecydujemy, jakie studia podjąć. Okazało się, że nowy rynek wymaga nowego podejścia.
Nie liczyło się już społeczne pochodzenie kandydata do pracy, rzadziej pomagały znajomości. Nie
wolno było być skromnym i układnym, znaczenie miały przebojowość, pewność siebie i umiejętność
zaprezentowania się z najlepszej strony. Miałam wrażenie, że dotychczasowe doświadczenia szkolne
w żaden sposób nie przygotowały mnie do tej przerażającej sytuacji.
Po kilku latach obserwacji tych zmian pozostał mi lekki żal do siebie i swojej rodziny – nikt
z nas nie potrafił wykorzystać przemian ustrojowych do poprawienia sytuacji życiowej. W telewizji,
a nawet wśród znajomych widziałam oszałamiające kariery: byłe sklepowe, przejmujące upadające
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sklepy i wkrótce paradujące w futrach, kierowców – po roku dumnych właścicieli firm przewozowych,
murarzy – bogacących się na składach materiałów budowlanych. Był to czas błyskawicznych awansów
społecznych dla niektórych, co bardziej obrotnych osób.
Podsumowując – rok 1989 jest dla mnie ważny dopiero teraz, z perspektywy czasu. Wtedy, kiedy przełom następował, nie miałam świadomości wagi zmian zachodzących w kraju i w moim najbliższym otoczeniu. Dopiero teraz mogę powiedzieć, że był to początek nowych czasów, zupełnie inne życie.
Przełom nadszedł nie w charakterze uderzenia obuchem w głowę, ale jako szereg drobnych kroczków,
które wprowadziły nas w nowy, niestety nie zawsze wspanialszy świat.
Wszyscy nasi rozmówcy zgodnie zaznaczają, że rok 1989 był przełomowym w całym ciągu przemian polityczno-gospodarczych XX wieku. Ale nie wszyscy uważają, że są
to zmiany na lepsze.
- Dla mnie i dla was rok 1989 był przełomowym, bo zaczęły się sprawdzać i wchodzić w życie
nasze nadzieje na lepszy świat. „Solidarność”, a nie mur berliński, była momentem najważniejszym
i pierwszym w drodze do wolności. – twierdzi Kazimierz Bogucki.
- Kiedyś byśmy nie tak rozmawiali, bo człowiek bałby się. – zauważa Andrzej Mrajski – To
były ciężkie czasy. Dużo było takich ludzi, którzy działali, nie po to by pomóc, ale zaszkodzić. Była
to metoda komunistów. Mieli oni swoje wtyczki na zebraniach, buntowali ludzi.
- Poprzednie państwo musiało paść, gdyż było niewydolne finansowo i ekonomicznie (…). Chwała ludziom, którzy nie doprowadzili wówczas do niepotrzebnego rozlewu krwi. Nawet ci na górze
ocknęli się, że inaczej nie można. Ja to zrobiłem z myślą o swoich dzieciach, aby miały normalne
warunki. – twierdzi Michał Zaremba i po chwili dodaje - Najbardziej namacalną zmianą było
powstanie samorządów. Utworzono pierwszą Radę Gminy. Nastąpiły zmiany kadrowe w Urzędzie.
Został wybrany pierwszy burmistrz [Tadeusz Tutkalik – kandydat Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność”]. Sprawy lokalne zostały oddane w ręce ludzi. Nastąpiła komunalizacja mienia
gminnego.
Stefan Jankowiak zaś zauważa:
- Jednostki gospodarcze zaczęły być bardziej samodzielne. Słabsze z nich padły. W zakładach
postawiono na większą niezależność. Był to okres, w którym dużo ludzi odeszło z pracy. Bezrobocie
w Górze wskoczyło na wysoki poziom, wiele osób zaczęło szukać zatrudnienia poza naszym miastem.
Zakłady sztandarowe dla Góry: Mera – Elwro, Cukrownia, POM – padły. Było mniej dzieci
i automatycznie przedszkola stawały się puste. Mimo to uważam, że tamte wydarzenia przyniosły
zmiany na lepsze. Każdy może teraz pokazać swoją aktywność. Ja dzisiaj cenię to, że młodzież może
się wykazać w pracy zawodowej, ma większą samodzielność w działaniu. – mówi Stefan Jankowiak.
Te słowa bardzo nas zdziwiły – człowiek, który w wyniku wydarzeń roku 1989
utracił znaczącą pozycję – twierdzi, że były to zmiany konieczne?! Jeszcze bardziej zaskoczył nas jednak Zenon Jachimowicz, który stwierdził:
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- Ja osobiście jestem rozczarowany, bo walczyliśmy o to, aby nasze dzieci były wolne, żeby w tym
narodzie każdy mógł myśleć i mówić głośno to, co myśli. Żeby każdy mógł wierzyć w to, co chce, by nie
musiał się z tym kryć, chować, być gnębionym. Żeby można było żyć normalnie, żeby granice były
otwarte, by można było się ze światem kontaktować. Tych zmian chcieliśmy, ale chcieliśmy też decydować o tym, co się dzieje. Władza załatwiła to, że możemy jeździć tam gdzie chcemy, ale nie mamy na
to pieniędzy.
Walczyliśmy o to, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. W wyniku zmian, które nastąpiły wszyscy
ludzie z PGR-ów zostali bez pracy, rodziny zostały bez chleba. Władza zaś przejęła miliony, mają
interesy, mieszkania pobudowane na Majorce, konta w bankach na całym świecie. To wszystko było
ustawione! Kiedy Tutkalik został burmistrzem, zajął się porządkami kadrowymi, ale nie zrobił nic
wielkiego dla miasta. Walczyliśmy o powiat i powrót na Dolny Śląsk. Każdy chciał żyć normalnie,
a władza miała dążyć, aby poprawić jego byt. Poszliśmy jako państwo w ten zgniły, dziewiętnastowieczny kapitalizm i dziewiętnaście lat na tym cierpimy.
- A ja mam mieszane uczucia. Dobrze oczywiście że jest wolność słowa, demokracja, przedstawiciele, samorządy… Dla mnie największą bolączką są ludzie niekompetentni, którzy sprawują władzę
(…) Ogólnie jestem zadowolony. Może jakby był stary system, to byłoby lepiej? Przecież nie można
powiedzieć, że wszystko było złe (…)
Dla mnie najważniejszy jest rok 1980, bo wszyscy protestowali razem i wykształceni i niewykształceni. Władza przekonała się, że nie da rady. – stwierdza dr Hoffmann, senator „Solidarności”.
Zapytałyśmy Kazimierza Boguckiego, jak „Solidarność” działa dzisiaj.
- Nic od tamtego czasu się nie zmieniło, poza tym, że liczebność związku spadła. Sposoby działania pozostały takie same, ale dzisiaj mamy większe możliwości.
Zaczęłyśmy się również zastanawiać nad tym, czy działacze
„Solidarności” pomagają nam we
wspominaniu tamtych wydarzeń.
Na pewno. Mamy tutaj na myśli
naszych rozmówców, a przede
wszystkim Andrzeja Mrajskiego,
który w swoim zakładzie fryzjerskim w 25 rocznicę powstania
„Solidarności” urządził wystawę
poświęconą temu związkowi.
Eksponaty pochodziły z jego
prywatnych zbiorów.
Wystawa zorganizowana przez Andrzeja Mrajskiego
w 25-lecie powstania „Solidarności”
fot. Mirosław Żłobiński
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RODZIAŁ III
HISTORIA I MY, czyli przez pryzmat czasu…
Kiedy powtarzamy sobie przed lekcją ostatnio omawiane tematy z historii, słyszymy: „Dziewczyny, zejdźcie na ziemię, po co się uczyć o przeszłości – nadchodzi era komputerów”,
bądź „Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr”. Nie ma nic bardziej mylnego niż tego typu
stwierdzenia. Niestety, są one coraz bardziej popularne wśród młodzieży…
Historia jest dla nas niczym „czarna magia”. Większość z nas się nią nie interesuje.
Chciałyśmy zobaczyć, ile osób kojarzy wydarzenia roku 1989, kto wie, kiedy powstała
„Solidarność”.
Dnia 5 grudnia 2008 roku przeprowadziłyśmy ankietę poruszającą te zagadnienia.
Odpowiedzi udzieliło nam pięćdziesiąt osób z klas I i II Liceum Ogólnokształcącego im.
A. Mickiewicza w Górze. I co się okazało?
Zaprezentujemy krótko otrzymane wyniki.
Pytanie I
W którym roku powstałą „Solidarność”?

Tylko 58% młodych ludzi, biorących udział w naszym badaniu, potrafiło udzielić
prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. Jest to zaskakująco niski wynik, gdyż w szkole
uczą nas o dziejach współczesnych, a zagadnienia związane z „Solidarnością” są omawiane na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, a nawet języka polskiego.
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Pytanie II
Czy potrafisz wymienić nazwisko jednego z organizatorów „Solidarności” i przywódców strajku w Stoczni Gdańskiej?

Na to pytanie więcej osób potrafiło udzielić odpowiedzi. Wskazuje to, że Lech Wałęsa jest osobą kojarzoną przez wielu z nas.
Pytanie III
Czy potrafisz wymienić nazwisko przynajmniej jednego z działaczy „Solidarności”
na terenie Ziemi Górowskiej?

Niestety, to już było zbyt trudne dla naszych uczniów. Historia własnego regionu
w ogóle nie interesuje większości z nas, a przecież to właśnie „historia jest nauczycielką
życia”…

XXXV

Kwartalnik Górowski 35/2011

Pytanie IV
Czy uważasz, że rok 1989 był przełomowym momentem w całym ciągu przemian
polityczno-gospodarczych XX wieku? Swoją odpowiedź uzasadnij.
Tu już pojawiały się przysłowiowe „schody”. Większość z nas (61%) stwierdziła, że
tak, ale aż 56% z nich nie było w stanie tego umotywować. Uznali, że skoro ankieta tego
dotyczy, to musiało być ważne. Tylko jedna osoba przyznała, że nie wie, co działo się
wówczas w Polsce i na świecie.
Padały przeróżne odpowiedzi. Zacytujemy niektóre z nich:
 Tak, wprowadzono nowy ustrój polityczny i gospodarczy dający lepsze efekty;
 Tak, upadł kapitalizm;
 Tak, zakończył się okres wpływów ZSRR;
 Tak, zakończył się okres komunalny;
 Tak, bo ukazało, że Polacy potrafią wałczyć o swoje prawa.
Pytanie V
Czy wiesz, gdzie obecnie mieści się w naszym mieście siedziba „Solidarności”? Jeśli
tak, to podaj ulicę.

Czyżby jednak stwierdzenie „Po co się uczyć o przeszłości – nadchodzi era komputerów”, było aż tak szeroko rozpowszechnione?
Wyniki ankiety przeraziły nas. Do pewnego czasu same raczej nie interesowałyśmy
się historią najnowszą, ale znałyśmy podstawowe daty i potrafiłyśmy kojarzyć najważniejsze wydarzenia.
Łatwo zauważalny postęp techniczny niesie za sobą wiele negatywnych skutków.
Jeden z uczniów, biorących udział w naszym badaniu, przysłał nam następnego dnia
e-maila następującej treści:
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„(…) Jaki jest stosunek dzisiejszej młodzieży do historii? Na pewno nie najlepszy - bo czy teraz,
w dobie komputerów istnieje sens czytania książek? Jeśli już trzeba coś czytać, to na ekranie komputera
jest o wiele wygodniej!
Po co komu kształcić się w pisaniu wypracowań, recenzji, dobrego i językowo poprawnego tekstu,
skoro komputer sam poprawia błędy? (…)
Kogo obchodzi, co było i będzie? Ważne, jak się żyje teraz. I to jest główny cel dla każdego mądrego człowieka: godnie żyć. Polska młodzież słysząc o powstańcach, ludziach poświęcających swoje
życie dla ojczyzny lub ginących w pierwszym szeregu podczas bitwy, puka się w czoło. Naprawdę niezrozumianą rzeczą jest, iż co roku światowe rządy marnują grube miliony na wykopaliska i odkrycia
historyczne, zamiast zająć się czymś bardziej przydatnym. Lepiej przecież postawić nowe sklepy, domy,
ustanowić sensowne ustawy, podwyżki dla ludzi...”
Nie mogłyśmy uwierzyć, gdy to przeczytałyśmy. Dlaczego ludzie tak myślą? Taka
postawa jest dla nas niezrozumiała!
Zapytałyśmy Zenona Jachimowicza, dlaczego młodzież nie chce uczyć się o wspaniałych dziejach naszej Ojczyzny.
- To, że dzieci nie chcą się uczyć o przeszłości, to tylko źle świadczy o historykach. Nauczyciele
historii, często nie potrafią przekazać piękna tych dziejów (…) Jak przestaniemy uczyć się historii, to
oderwiemy się od korzeni, zginiemy jako naród.
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JERZY PRZYBYŁOWSKI
(1932-2011)
Urodził się 10 lipca 1932 r. w Rakowie w
powiecie Mołodeczno (województwo wileńskie).
Przed i w czasie II wojny światowej mieszkał
w Postawach. Posiadał wykształcenie budowlane
i przez wiele lat pracował jako stolarz w „Modzie
Dolnośląskiej” w Górze. W latach 1952-1956
odbył służbę wojskową. Ożenił się 27 listopada
1957 r. Miał dwoje dzieci – syna i córkę. Zmarł po
ciężkiej chorobie 21 czerwca 2011 r. 24 czerwca
2011 r. pochowano go na cmentarzu parafialnym
w Górze.
Nad jego grobem przypomniałem Jego osobę
zebranym – jako gorącego zwolennika powstania
muzeum w Górze. Poniżej prezentuję moje wystąpienie.
Jerzy Przybyłowski pozostanie w naszej pamięci jako mąż, ojciec, kolega, sąsiad,
kolekcjoner; ja go będę pamiętał jako orędownika powstania muzeum regionalnego
w Górze.
W 1971 roku Jerzy Przybyłowski na sesji Miejskiej Rady Narodowej zaproponował
utworzenie „muzeum regionalnego” w postaci – jak to nazwał - „izby pamiątek” w budynku przyległym do Wieży Głogowskiej. Wówczas w kadencji 1969-1973 Jerzy Przybyłowski był radnym Miejskiej Rady Narodowej.
31 stycznia 1979 r. powołany został Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum liczący 10 osób, na którego czele stanął Jerzy Przybyłowski. Powołanie do życia w 1980 r.
Towarzystwa Miłośników Ziemi Górowskiej spowodowało, że Społeczny Komitet Organizacyjny d/s Muzeum Regionalnego stał się sekcją tej organizacji. Na jego czele nadal
stał Jerzy Przybyłowski.
W latach osiemdziesiątych zebrane przedmioty gromadzono w budynku przy
ul. Staromiejskiej. Jerzy Przybyłowski postarał się o zamontowanie krat w oknach na
parterze, wzmocnił drzwi wejściowe grubą blachą, antabą i kłódką. Uczyniły to nieodpłatnie warsztaty Zespołu Szkół Zawodowych. Wówczas na parterze umieszczono zbiory przyszłego muzeum.
Czuł się opiekunem tych zbiorów i choć były zamknięte za grubymi drzwiami,
chętnie je pokazywał osobom zainteresowanym przeszłością Góry i jej mieszkańców.
Miałem to szczęście, że mnie po nich osobiście oprowadził.
W 1997 roku Rada Miejska Góry podjęła uchwałę o sprzedaży tzw. więzienia.
W 1998 roku sfinalizowano transakcję, podpisując akt notarialny. W ten sposób koncep-
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cja utworzenia muzeum w byłym więzieniu została definitywnie pogrzebana. Zgromadzone tam eksponaty przekazano do Zespołu Szkół Zawodowych w Górze, gdzie powstało minimuzeum. Przekazaniem zbiorów zajął się Jerzy Przybyłowski.
Obecnie sprawą powstania muzeum w Górze zajmują się inne osoby, bo nadal takiej instytucji nie ma w naszym mieście, ale tym poczynaniom kibicował Jerzy Przybyłowski. Prawdopodobnie z racji wieku i stanu zdrowia nie mógł się czynnie włączyć w te
działania. Wielokrotnie odwiedzał mnie w Bibliotece Pedagogicznej ciekaw wieści na
temat starań o utworzenie muzeum. Niejednokrotnie też służył swoją wiedzą o przeszłości miasta.
Wierzę, że gdzieś tam w zaświatach nadal będzie patronował poczynaniom zmierzającym do utworzenia muzeum w Górze. W mojej pamięci i wielu innym pozostanie
jako niestrudzony orędownik tej sprawy. Takim go będę pamiętał.
Mirosław Żłobiński
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