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[Stowarzyszenie Berlińskiej Historii Rodzinnej i Miejskiej] 
 

ROZWÓJ GOSPODARCZY  
W POWIECIE GÓROWSKIM DO ROKU 1945, CZ. II 
 
Szybki rozwój rolnictwa, przypadający na czasy do pierwszej wojny światowej, nie 

byłby możliwy bez szybkiego rozwoju różnorodnych środków komunikacji. Od wieków 
do transportu rzecznego użytkowano wody Odry. Infrastruktura rzeki, tzn. założenia 
portowe itp. były modernizowane i rozbudowywane, dzięki czemu podnoszono jakość 
tej komunikacji. Przez pewien czas również i Barycz użytkowana była jako droga wodna, 
dosyć szybko jednak zastąpiona została efektywniejszymi środkami transportu. Budowa 
sieci dróg i linii kolejowych otwierała coraz większe obszary powiatu górowskiego dla 
korzystających z transportu.  
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Od 1846 r. funkcjonowało połączenie kolejowe z Głogowa [Glogau] przez Frank-

furt nad Odrą [Frankfurt/Oder] do Berlina. W 1856 r. powstały linie kolejowe Wrocław 
– Leszno – Poznań [Breslau – Lissa – Posen] i Leszno – Głogów [Lissa – Glogau]. W 
1885 r. podjęła działalność kolej Bojanowo – Góra [Bojanowo – Guhrau], a w 1906 zo-
stała ona przedłużona z Góry [Guhrau] do Głogowa [Glogau]. Od 1898 r. kolej prywat-
na Legnica – Ścinawa – Krzelów – Wąsosz – Rawicz – Kobylin [Liegnitz – Steinau – 
Krehlau – Herrnstadt – Rawitsch – Kobylin] przyłączyła południowo-wschodnią część 
powiatu Góra do sieci kolejowej. I w końcu – w roku 1916 rozpoczęła działalność kolej-
ka wąskotorowa Leszno – Góra – Krzelów [Lissa – Guhrau – Krehlau]. Często siłą ini-
cjującą budowę i rozbudowę połączeń komunikacyjnych było lokalne rolnictwo – w tym 
i właściciele dużych majątków.  

 
Użytkowanie gruntów w powiecie Góra (1921) 

(GRE: Podatek od nieruchomości netto w markach/ha) 
 

 km² % GRE 

Grunty – razem 679 100,0 - 

Użytki rolno-leśne 619 91,2 13,18 

Grunty rolne i ogrodnictwo 406 59,8 14,88 

Łąki i pastwiska 80 11,8 19,97 

Lasy 133 19,6 3,92 
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Podatek od własności ziemskiej (GRE), jako wskaźnik ceny gruntu, pokazuje, że 
powiat górowski dysponował wysokojakościowymi gruntami zielonymi, jako bazą do-
chodowej hodowli bydła i koni. 

 
Hodowla bydła w powiecie górowskim 

 

 1912 1921 1937 

Gospodarstwa hodujące bydło  5826  

Konie (bez koni wojskowych) 5223 4724 6546 

Bydło 27 814 24 392 31 646 

w tym bydło mleczne  9495  

Owce 11 397 5632 5988 

Świnie 18 526 12 915 36 136 

Kozy 1952 5818 2493 

Drób  92 582  

Pszczelarstwo 2512   

 
Z relatywnie niewielkiego udziału krów mlecznych w ogólnej liczbie bydła można 

wywnioskować, że hodowla bydła mięsnego miała duże znaczenie. To samo odnosi się 
do wykorzystywania wołów w wielu gospodarstwach rolnych. 

W danych dla roku 1921 należy uwzględnić fakt, że znaczące ubytki w stanie bydła 
w trakcie pierwszej wojny światowej nie zostały jeszcze całkowicie uzupełnione i wy-
równane. Hodowla znacznej liczby kóz była konsekwencją minionej wojny – wymagania 
żywieniowe tego gatunku zwierząt były niewielkie i łatwiejsze do zaspokojenia. 

 
Większość użytków rolnych i leśnych (332 z 619 km²) należała do 76 tutejszych 

majątków [każdorazowo ze 100 ha powierzchni]. Na każdy z tych majątków przypadało 
średnio 438 ha. Te wielkie majątki, dominujące w powiecie, miały bezpośredni i pośredni 
wpływ na rozwój rolnictwa w regionie.  

 
Tradycyjnie – najważniejsza w aktywności gospodarczej wielkich majątków była 

uprawa roli, częściowo leśnictwo, w mniejszym zakresie hodowla bydła. Natomiast takie 
gatunki zwierząt, jak świnie i kozy oraz drób były hodowane w niewielkim stopniu. Jest 
to nie do końca pełny obraz sytuacji, ponieważ w majątkach tych rozwinął się podział 
obszarów pracy, pomiędzy gospodarstwem majątku – z jednej strony, a indywidualną 
hodowlą zwierząt zatrudnianej w majątku siły roboczej – z drugiej strony. Pracownicy w 
majątkach w dużej mierze wynagradzani byli w naturaliach, a tymi – w znacznej części – 
była karma dla indywidualnie hodowanych zwierząt. Ta hodowla w części służyła zaspo-
kojeniu potrzeb własnych rodzin robotników rolnych, w części zaś zorientowana była na 
sprzedaż.  

 
Domeną dużych majątków ziemskich była hodowla owiec. Jednak wraz z intensyfi-

kacją użytkowania gruntów, także w wielkich gospodarstwach rolnych liczebność stad 
mocno spadała. Podczas, gdy w powiecie górowskim w 1891 r. było jeszcze 31 tys. 
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owiec, to do 1937 r. ich liczba zredukowała się do 1/5. W roku 1922 już tylko 11 z 76 
wielkich majątków utrzymywało stada owiec z więcej niż setką zwierząt. 

 
Charakter gospodarki wielkich majątków znacznie różnił się od charakteru gospo-

darki indywidualnej. Różnice te wyraźnie odbijały się na stylu życia poszczególnych grup 
ludności. Doskonałym źródłem informacji o społecznym obrazie stosunków wiejskiego 
środowiska są pruskie statystyki ludnościowe, gdyż w Prusach do roku 1928 odróżniano 
dwie odmienne wiejskie jednostki administracyjne: gminy wiejskie i obszary dworskie 
(Gutsbezirke). Spis ludności odbywał się zawsze na początku grudnia, więc robotnicy se-
zonowi nie byli w nim uwzględniani.  

 
Powiat Góra, wyniki pruskiego spisu ludności z roku 1895 

 

 Obszary  
wiejskie  

Obszary 
dworskie 
(Gutsbezirke) 

Powierzchnia (ha) 27 606 37 807 

Budynki mieszkalne 3837 453 

Gospodarstwa 4925 1663 

Mieszkańcy 20 663 6522 

Mieszkańcy / km² 75 17 

Gospodarstwa /  
budynki mieszkalne 

1,28 3,67 

Mieszkańcy / gospodarstwo 4,19 3,92 

 
Różnice te, wyglądające podobnie dla wszystkich pruskich prowincji wschodnich, 

dawały asumpt intensywnym, współczesnym dyskusjom na temat pruskiej polityki agrar-
nej, w której intensywnie uczestniczył również badacz społeczny Max Weber.  

 
Właściciele ziemscy i robotnicy rolni 

 

 
 
Przeciwnicy wielkich własności ziemskich podkreślali, że gospodarstwa chłopskie, 

bardziej niż wielkie majątki, tworzyły zaplecze oraz bazę gospodarczą dla znacznie więk-
szych społeczności wiejskich. Między innymi bezsprzecznym jest, że majątki dworskie 



Kwartalnik Górowski 42/2013 

X 

korzystały z zasobów infrastruktury gmin wiejskich (handel, rzemiosło, gastronomia, 
szkoły, poczta, Kościół itd.) Poza tym, panowie ziemscy – w razie potrzeby – zatrudniali 
pracowników najemnych z wiejskich gmin. 

 
Zwróciłem już uwagę na różne aspekty hodowli bydła. Hodowla bydła, typowa dla 

małych gospodarstw chłopskich, musiała oczywiście (co wskazano w powyżej statystyce) 
prowadzić do innych rezultatów ekonomicznych niż intensywna i znaczniejsza po-
wierzchniowo uprawa roli i gospodarka pastwiskowa w wielkich majątkach ziemskich.  

Dalej należy zauważyć, że wielkie majątki z reguły zagospodarowywały także grunty 
nie nadające się do intensywnej uprawy. Przede wszystkim jednak chłopska i obszarnicza 
gospodarka rolna różniły się ze względu na własny udział pracy i jej efekt – produkcję 
rynkową. Zaopatrzenie ludności miejskiej w produkty z przetwórstwa rolnego oraz 
przemysłu przetwórczego w surowce były domeną dostaw z dużych majątków ziem-
skich.  

 
W ówczesnych dyskusjach zarzucano obszarnikom, że przez zatrudnianie cudzo-

ziemskiej (przede wszystkim polskiej), sezonowej siły roboczej przyczyniają się do 
opuszczania terenów wiejskich przez ludność stale tam zamieszkującą. Mówiono także  
o „zakradającej się polonizacji“. Statystycznie łatwo udowodnić, że „wyludnienie obsza-
rów wiejskich“ następowało najpierw w gminach wiejskich, a nie w majątkach dwor-
skich.  

 
Rozwój ludnościowy w powiecie górowskim (1871 = 100) 

 

Rok 1871 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 

Gminy wiejskie 100 95 97 97 91 87 83 81 

Majątki/dwory 100 100 110 113 111 111 105 108 

Miasta 100 100 101 103 103 107 107 104 

 
Krytyki artykułowanej z końcem XIX w., dotyczącej społeczno-gospodarczych 

skutków ubocznych funkcjonowania własności wielkoobszarniczych na wschód od Ła-
by, nie da się oczywiście w każdym punkcie pomniejszyć. Bezsprzecznym pozostaje tak-
że fakt, że w świetle ówczesnej statystyki warunki mieszkaniowe w wielkich majątkach w 
większości były niezadawalające. Także i fluktuacja ludności była tam znaczna, o czym 
świadczy niski udział „urodzonych na miejscu“ względnie „urodzonych w powiecie“ 
mieszkańców.  

 
Na pytanie o wielkość udziału ludności polskiej w strukturach społecznych obu ob-

szarów nie ma dostatecznie wiarygodnych informacji. Zapewne był – do pewnego stop-
nia – statystyczny związek między ludnością katolicką i polskim pochodzeniem. Jeżeli 
ten związek chce się przyjąć jako wskaźnik udziału (nie dla liczb absolutnych), pojawia 
się w powiecie następujący obraz: 
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Udział ludności katolickiej (w %) 
 

Lata 1871 1885 1895 1905 

Gminy wiejskie 19,9 21,6 20,7 22,2 

Majątki 9,5 18,0 20,9 23,0 

 
Wzrost liczby ludności wyznania katolickiego w majątkach w obserwowanym czasie 

można także interpretować, jako wyrównywanie się stosunków społecznych w gminach 
wiejskich. Tymi rozważaniami wychodzimy jednak poza interesujący nas temat. Tak 
więc, pozwólcie Państwo, że nie będę więcej już zajmować Waszej uwagi i w tym miejscu 
zakończę.  

 
Hermann Aurich 

Tłumaczyła: Lucyna Jachymiak-Królikowska 
Opracowanie tekstu: Irena Bulczyńska 
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OBOZY NIEMIECKIE W WĄSOSZU 
 
Przedwojenny Wąsosz (wówczas Herrnstadt) był jednym z piękniejszych małych 

miasteczek na Dolnym Śląsku, z zachowanym średniowiecznym układem ulic i rynkiem 
pośrodku. Niedaleko od centrum zatrzymywały się pociągi w kierunku Rawicza, Legnicy 
oraz Żmigrodu1. Nie brakowało tutaj gospód i hoteli. Jest jednak coś, co zaburza ten 
obraz spokojnego, niedużego miasteczka – obóz pracy przymusowej. System obozów 
pracy III Rzeszy był tak bardzo rozbudowany, że do dzisiaj nie wiemy, ile naprawdę ist-
niało tego typu obozów, ani gdzie dokładnie były ulokowane (a przecież minęło już 68 
lat od zakończenia wojny). Jak wiadomo pod koniec wojny Niemcy starali się zniszczyć 
wszelką dokumentację dotyczącą obozów. Jest to jednak tylko jedna z przyczyn. Kolejną 
jest fakt, że „swój” obóz pracy mogła mieć każda instytucja państwowa i nie było to  
w jakikolwiek sposób monitorowane 2. Ten aparat wyzysku i przymusu zwykłych ludzi 
nie ominął także Wąsosza. Przy czym „żłobek” dla dzieci polskich robotnic przymuso-
wych to nie wszystkie okropieństwa, jakie miały miejsce na tej ziemi. Zacznijmy jednak 
od początku, by nie uprzedzać faktów. 

 

 
 

Obóz RAD w Wąsoszu 
 

W czerwcu 1935 roku wprowadzono w Niemczech obowiązek świadczenia przez  
6 miesięcy pracy na rzecz państwa w ramach Reicharbeitsdienst (w skrócie RAD) – tj. 
Służby Pracy Rzeszy. Obowiązek ten dotyczył mężczyzn od 18 do 25 roku życia, a póź-
niej także kobiet3. Młodzież miała trafiać do obozów Służby Pracy Rzeszy, ale nie były 

                                              
1 Deutsche Kursbuch – Jahresfahplan 1944/45 Teil 1, http://pkjs.de/bahn/Kursbuch1944/Teil1/100-Teil1-schlesien.html, 
[3 kwietnia 2013]. 
2 Gudrun Schwarz, „Die Nationalsozialistischen Lager“, Frankfurt 1996. 
3 Prawo o RAD, par. 3 ust. 3 z dnia 26.06.1935. 
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to obozy znane nam z książek o II wojnie światowej czy filmów dokumentalnych tamte-
go okresu. Były to miejsca, gdzie młodzież wspólnie spędzała czas i gdzie ją indoktry-
nowano. Praca nie była tutaj najważniejsza. Gdy rozpoczęła się wojna, wówczas 
organizacja ta stała się organizacją pomocniczą dla Wehrmachtu. Głównym zadaniem jej 
członków było przygotowywanie umocnień obronnych. Dzięki kartkom pocztowym  
z tamtego okresu4 wiemy, że także w Wąsoszu istniał taki obóz RAD. Kronika miasta 
prowadzona przez Dirk Steindorf-Sabath mówi, że już w 1933 roku w Wąsoszu istniał 
obóz RAD – wówczas członkostwo w organizacji było jeszcze całkowicie dobrowolne5. 
Już samo odnalezienie miejsca, które widać na pocztówce nastręczyło wielu trudności. 
Ostatecznie zarówno Helmut Schwarz, jak i Bernard Bauer – dawni Wąsoszanie – po-
twierdzili, że obóz RAD znajdował się nieopodal dawnej strzelnicy, dokładnie naprze-
ciwko niej. Nim powstał obóz naprzeciwko strzelnicy członkowie Służby Pracy Rzeszy 
byli zakwaterowani w danej sali gimnastycznej (obecnie: budynek sąsiadujący ze stadio-
nem). Kiedy dokładnie stworzono nowy obóz dla RAD nie wiadomo, ale najprawdopo-
dobniej między rokiem 1934 a 1935. W sali gimnastycznej znajdowały się łóżka oraz 
podstawowe wyposażenie dla członków organizacji. Dzisiaj po drugim obozie dla RAD 
nie ma już śladu, mieszczą się tam teraz ogródki działkowe. Także na próżno można 
szukać przedwojennej strzelnicy. Mieściła się ona zaraz za mostem na Baryczy, po pra-
wej stronie, zostały po niej jedynie fundamenty. Natomiast sala gimnastyczna wciąż stoi, 
jednak od tamtego czasu używano ją do tak różnych celów6, że trudno byłoby coś tam 
odnaleźć z tego okresu. 

 

 
 

Sala sportowa w Wąsoszu 

                                              
4 Dirk Steindorf-Sabath, http://dirk.steindorf-sabath.eu/Herrnstadt_025_10_Vorderseite.jpg, [3 kwietnia 2013]. 
5 Dirk Steindorf-Sabath, http://dirk.steindorf-sabath.eu/h-chronik.html, [3 kwietnia 2013]. 
6 W 1968 r. siedziba zakładu „Volta”, od 1992 r. funkcjonował jako „Wrozamet”, (M. Adamski, Zakłady Sprzętu Grzejnego 
„Wrozamet”, Leszno [wł. Wąsosz] 1992, s. 14-15); obecnie zlikwidowany. 
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Obóz dla Służby Pracy Rzeszy to jedynie wprowadzenie do głównej części artyku-
łu. Obecna gmina Wąsosz była bowiem miejscem, gdzie działały także obozy pracy dla 
więźniów z krajów okupowanej Europy, obozy, w których panował głód i wyniszczenie 
przez ciężką pracę. Kilka kilometrów za Wąsoszem znajdowała się granica polsko-
niemiecka, a po jej drugiej stronie mieściło się miasto – Rawicz. Niemiecki Rawitsch 
szybko zyskał nie tylko „swój własny” obóz pracy, ale posiadał także filię w nieodległych 
Świniarach. Ta nieduża wioska zarówno wówczas jak i obecnie należy administracyjnie 
do gminy Wąsosz, stąd może dziwić podobóz rawicki na tych terenach. Filia w Altringu 
(Świniary) miała powstać na początku września 1944 roku. Znaleźli się w niej robotnicy 
przymusowi z różnych krajów, głównie z Belgii, Polski, Rosji i Czechosłowacji7. Więź-
niowie ci umieszczeni zostali w miejscowej szkole, kawiarni oraz w zabudowaniach go-
spodarczych. Ważną informacją dotyczącą obozu w Świniarach jest fakt, że jego 
więźniowie mieli wykonywać roboty fortyfikacyjne. Przy czym równocześnie, nie był to 
obóz zamknięty, a więźniowie w ograniczony sposób mogli się przemieszczać po terenie 
wsi8. Rodzi się pytanie, czy w okolicach Świniar i Wąsosza znajdowały się jakiejś fortyfi-
kacje obronne? Zapewne wielu mieszkańców powiatu, a wszyscy Wąsoszanie widzieli 
zapory przeciwczołgowe zlokalizowane przy ulicy Kolejowej. Nie wiadomo, czy również 
one były budowane przez więźniów, ale z pewnością nie to było ich głównym zadaniem. 
Z pomocą tutaj przychodzi nam Zygmunt Kempa, który jeszcze na łamach „Przeglądu 
Górowskiego” opublikował cykl artykułów opisujących niemieckie linie obronne oraz 
same walki z początku 1945 roku. Dzięki tym opracowaniom wiemy, że na terenach po-
wiatu górowskiego było 6 linii obronnych, za których przygotowanie odpowiadał nie-
miecki gen. Strauss. Jako pierwszą linię wymienia on umocnienia od Świniar poprzez 
Pobiel i Ługi do Barkowa (na wschód od Wąsosza)9. Nie jest znana służba ani instytucja 
III Rzeszy, która odpowiadała za nadzór nad więźniami. Więźniowie mówili o osobach 
umundurowanych, jest to jednak zbyt szerokie pojęcie, by odważyć się wskazać jakąś 
konkretną formację10. Wyzwolenia obozu dokonali Rosjanie. Więźniowie pochodzili  
z okolic Żytawy (niedaleko od Bogatyni)11.  

 
Właściwie można by na tym poprzestać i zakończyć nasze poszukiwania. W końcu 

udało się zlokalizować obóz pracy, problem w tym, że większość spisów obozów pracy 
(w tym polskich i międzynarodowych) wyróżnia także osobny obóz w Wąsoszu. To jest 
jedna z największych zagadek z czasów II wojny światowej dla tych okolic. Katalog obo-
zów „Obozy Hitlerowskie na Ziemiach Polskich 1939-1945: informator encyklopedycz-
ny” opracowany przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 
wydany przez PWN w roku 1979 mówi o obozie pracy założonym w 1944 roku, a zli-
kwidowanym w 1945. Miał to być obóz dla Belgów12. Ta sama publikacja wyróżnia także 

                                              
7 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Obozy hitlerow-
skie na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa 1979. 
8 Dokumentacja Generalnej Dyrekcji Ofiar Wojennych Belgii, Raport Définitif Nr 27 s. 7. 
9 Z. Kempa, Kierunek Góra: 12 stycznia – 8 lutego 1945 r. opublikowane w „Przeglądzie Górowskim”, artykuły udostępnione  
ze zbiorów Mirosława Żłobińskiego. 
10 Dokumentacja Generalnej Dyrekcji Ofiar Wojennych Belgii, Raport Définitif Nr 27 s. 7. 
11 Dokumentacja Generalnej Dyrekcji Ofiar Wojennych Belgii, Raport Définitif Nr 57 s. 6. 
12 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945: informator 
encyklopedyczny, Warszawa 1979, s. 557. 
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jako obóz pracy obóz w Świniarach, tutaj z zaznaczeniem, że celem pracy więźniów były 
roboty fortyfikacyjne. Kolejny obóz w gminie to obóz pracy w Wodnikach, do niego nie 
zamieszczono żadnych dodatkowych informacji. Pozostając jeszcze przy dość ubogich  
w informacje źródłach polskich należy się odnieść do ankiet Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce dla naszego powiatu, które sporządzono w roku 1968. 
Na karcie zbiorczej dla Wąsosza mowa jest o dwóch obozach pracy przymusowej, bra-
kuje natomiast jakichkolwiek innych danych. O ile Niemcy nazistowskie znane były  
z rozbudowanej sieci obozów, to jednak rodzi się pytanie, czy to aby prawdopodobne by 
w niedużym miasteczku o małym znaczeniu istniały aż dwa obozy, a zwłaszcza, gdy pa-
miętamy o kilku innych w okolicach (Świniary, Rawicz, Góra, Wodniki, Chocieborowice, 
Płoski)? Wydaje się możliwe, że Komisja tworząca ankietę błędnie brała pod uwagę tak-
że obóz Służby Pracy Rzeszy lub doszło do innej pomyłki. Inaczej bowiem pewnie także 
inne źródła potwierdziłyby tę wersję. W katalogu Internationaler Suchdienst z siedzibą  
w Bad Arolsen (Niemcy) mowa jest o 30 Belgach, którzy mieli być więźniami obozowy-
mi. Zajmowali się kopaniem okopów13. Instytut ten posiadał dodatkowo także listy osób 
przymusowo pracujących w Wąsoszu oraz ich pracodawców. Nie wiadomo, czy byli to 
robotnicy przymusowi czy więźniowie obozu. Najwięcej informacji o obozie pracy  
w Wąsoszu posiada Generalna Dyrekcja Ofiar Wojennych Belgii. Informacje te wpro-
wadzają równocześnie najwięcej „zamieszania” do całych poszukiwań. Raport końcowy 
nr 9 tej instytucji zawiera spis przydziału więźniów Kompleksu Żytawa (Komplex Zit-
tau) do innych obozów. Na liście wymieniony jest kilkukrotnie obóz w Świniarach (Al-
tring), rzadziej mowa jest o „Altring Herrnstadt” oraz osobno o Wąsoszu (Herrnstadt)14. 
W zeznaniach niektórych belgijskich więźniów często dochodziło do zamiennego uży-
wania nazwy „Herrnstadt” oraz „Altring”. Niektóry z nich mówili o ok. 60 drewnianych 
barakach obozowych15. Przeczyłoby to jednak fragmentowi z niemieckiego katalogu ob-
ozów, który mówił o 30 Belgach. By wprowadzić trochę porządku w artykuł, podsu-
mujmy, co wiemy o obozie pracy w miasteczku Wąsosz. Miał istnieć od 1944 roku do 
wyzwolenia tych terenów przez Rosjan na początku 1945 roku. Jego więźniowie to 
prawdopodobnie Belgowie kopiący okopy. Równocześnie można mówić o bardzo ści-
słym powiązaniu obozu Herrnstadt (Wąsosz) z pobliskim obozem Altring-Rawitsch 
(Świniary), na tyle ścisłym by w dokumentacji i zeznaniach powojennych zamiennie uży-
wać tych nazw. Teoretycznie możliwe także jest by w Wąsoszu istniały dwa obozy pracy, 
ale o tym mówią tylko polskie źródła. 

Niestety nic więcej nie udało się ustalić na temat obozu w Wąsoszu. Nieznane po-
zostaje jego położenie, instytucja, która nim zarządzała czy sama liczba więźniów. To 
zadziwiające, że chociaż od wojny minęło już niemal 70 lat, to wciąż nie jesteśmy w sta-
nie poznać odpowiedzi na pytania dotyczące takich tematów. Z drugiej strony, im bar-
dziej się oddalamy od tamtego okresu tym mniejsze są nasze szanse na ustalenie większej 
ilości szczegółów, bo kolejni świadkowie tamtych wydarzeń odchodzą.  

 

                                              
13 ITS, Catalogue of Camps and Prisons in Germany and German-Occupied Territories 1.9.1939 – 8.5.1945, lipiec, 1949, s. 272. 
14 Dokumentacja Generalnej Dyrekcji Ofiar Wojennych Belgii, Raport Définitif Nr 9 s. 76, 82, 83, 132. 
15 Materiały z Generalnej Dyrekcji Ofiar Wojennych Belgii. 
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Gdyby posiadali Państwo jakieś informacje na temat obozów pracy w regionie, to 
proszę o kontakt z redakcją. Równocześnie chciałbym podziękować za współpracę przy 
opracowywaniu i zbieraniu materiałów Mirosławowi Żłobińskiemu, Elżbiecie Popraw-
skiej oraz Elżbiecie Maćkowskiej.  

 
Jeśli ktoś byłby zainteresowany drążeniem tematu prywatnie, to polecam strony internetowe na-

stępujących instytucji: 

http://warvictims.fgov.be/en/index.htm – Generalna Dyrekcja Ofiar Wojennych Belgii 

http://www.its-arolsen.org/en/homepage/index.html – Internationaler Suchdienst w Bad Arol-

sen (Niemcy) 

http://www.ipn.gov.pl/ – Instytut Pamięci Narodowej, dla tego obszaru odpowiedni będzie od-

dział we Wrocławiu 

 
Marcel Czarnecki 

 
 
 
 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
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ARMIA CZERWONA W POWIECIE GÓROWSKIM  
W LATACH 1945-1946 
 
Przy froncie 
Nie wiemy zbyt dokładnie, jak wyglądał pobyt oddziałów sowieckich w okresie od 

ich wkroczenia na teren powiatu górowskiego do czasu przybycia grupy mającej za zada-
nie utworzyć polską administrację. Do końca marca 1945 r. trwały walki o Głogów, stąd 
na bezpośrednim zapleczu – a takie usytuowanie ma powiat, sąsiadował z powiatem gło-
gowskim – musiała być zwiększona obecność sowiecka.  

Tworzono wtedy ruchomy pas szerokości od 60 do 100 kilometrów, w którym nie-
podzielnie rządziły sowieckie władze wojskowe, których zadaniem było zaspokajanie 
potrzeb walczących żołnierzy oraz utrzymanie porządku. Miało podobno nawet dojść na 
terenie powiatu górowskiego (Siciny) do uzbrojenia cywilów i wykorzystania ich do walki 
z przebijającymi się do swoich żołnierzami niemieckimi1. Według niemieckiego podziału 
administracyjnego powstawały komendantury okręgowe (wojewódzkie), miejskie, obwo-
dowe (powiatowe), gminne, a niekiedy nawet dzielnicowe. W przypadku powiatu górow-
skiego czas takich niepodzielnych rządów trwał niemal 100 dni. Ilu wtedy i później 
żołnierzy sowieckich stacjonowało tutaj, nie wiemy. 

 

 
 

                                              
1 A. Górny, Z literą „P” na piersi, Góra 1995, s. 22-23. 
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17 kwietnia 1945 r. od strony Rydzyny, czyli od Kajęcina, wjechał na rowerze do 

Góry Bernard Kluczka. W Kajęcinie zatrzymali go żołnierze sowieccy i kazali mu się wy-
legitymować. Pokazał im niemiecką książeczkę pracy (na ilustracji). W niej żołnierze do-
konali wpisu (na ilustracji) i pozwolili jechać dalej.  

Wg Bernarda Kluczki w Kajęcinie znajdowała się komendantura2. 
Stanisław Rohowski, robotnik przymusowy w Strumiennej, po pięćdziesięciu latach 

wspominał, że tylko przypadkiem uniknął śmierci z ręki żołnierza sowieckiego i musiał 
uciekać do swej rodzinnej miejscowości w woj. poznańskim. Tam przeczekał najgorsze 
dni i wrócił jeszcze przed 5 maja 1945 r. Do śmierci mieszkał na tym gospodarstwie, na 
którym wcześniej przymusowo pracował3. Wówczas też był świadkiem, jak niemieckie 
krowy, świnie, kury jechały na wschód. 

Według Jadwigi Pietrakowiczowej, obecnie już nie żyjącej, a wówczas mieszkającej 
ze swym mężem, Aleksandrem Zalewskim, późniejszym pierwszym burmistrzem w Gó-
rze, Rosjanie miasto traktowali jako niemieckie, czyli należące do wroga, i je niszczyli, np. 
podpalając, i grabili4. Prawdopodobnie wszystkie lub większość zniszczeń pochodzi  
z tamtego okresu, a nie powstały, jak można było przypuszczać, podczas działań wojen-
nych. O podobnej sytuacji pisał burmistrz Czerniny Michał Zamojski (patrz cytat w czę-
ści „Kronika gwałtów” pod datą 17 grudnia 1945 r.) 

                                              
2 Skany i relację o tym zdarzeniu przekazał mi Jerzy Kluczka, syn Bernarda Kluczki. 
3 Wspomnienia Stanisława Rohowskiego „Kwartalnik Górowski” 2003-2004 nr 4 s. III-X. W artykule Czas wojny, czas niena-
wiści („ABC” 1995 nr 56 s. 7) St. Rohowski swoje wspomnienia wojenne i tuż powojenne złagodził.  
4 J. Pietrakiewiczowa, Aleksander Zalewski, rozmowę przepr. Mirosław Żłobiński. „Gazeta Górowska” 1990 nr 15 s. 4-5. 
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Na początku lipca 1945 r. rozpoczęła się likwidacja sowieckich komendantur5. Na 
Dolnym Śląsku objęła 57 miejscowości, jednak nie Górę. Z niej bowiem żołnierze so-
wieccy odeszli w czerwcu i lipcu 1946 r.6 

 
Pod rządami polskiej administracji  
Pierwsze dokładniejsze informacje o obecności żołnierzy sowieckich mamy od cza-

su przybycia ekipy urzędniczo-milicyjnej z Trzebnicy na czele z Augustem Herbstem. 
Według obietnic uzyskanych 6 kwietnia 1945 r. w sztabie I Frontu Ukraińskiego w 

Prochowicach określono komendanturom zasady postępowania wobec władz cywilnych 
i ludności polskiej. Taki rozkaz został wydany 12 kwietnia. M.in. nie pozwalał zatrudniać 
ludności wiejskiej do prac rolnych i innych robót, jedynie można było wykorzystywać 
ludność miejską nie pracującą na rzecz wojska, nakazywał udzielać pomocy polskim 
władzom, przekazywać „wszystkie posiadłości obszarnicze”, przyśpieszyć przekazywanie 
drobnych przedsiębiorstw przemysłu tekstylnego i żywnościowego, warsztaty krawieckie, 
młyny, gorzelnie, mleczarnie, drożdżownie, drukarnie, kluby, sklepy itd7. Jak było w rze-
czywistości? 

„Bojcy” wytwarzali atmosferę strachu i niechęci do siebie. Wystarczyło zapadnięcie 
zmroku, żeby było słychać strzelaninę w ich wykonaniu, co pewno nie wpływało najle-
piej na psychikę osadników8. Chętnie wymieniali swe „trofea”, przedmioty skradzione 
lub zrabowane Polakom, na samogon. Jednak taki „handel” nie trwał zbyt długo, gdyż te 
przedmioty odbierał kolejny żołnierz jako własność skarbu państwa. Dla załagodzenia 
musiano te „transakcje” obficie podlewać samogonem9. 

Tak charakteryzował wzajemne stosunki sowiecko-polskie na terenie mu podległe-
go obwodu nr 4 pełnomocnik obwodowy August Herbst: 

„Do najaktualniejszych trudności należą: [...] zabieranie i wywożenie albo też świadome niszcze-
nie lub uszkodzanie przez niektóre oddziały wojska radzieckiego mienia państwowego, mienia przed-
siębiorstw użyteczności publicznej, mienia prywatnego; [...] niszczenie w zarodku inicjatywy prywatnej; 
[...] bezprawne zabieranie środków do pracy zawodowej, surowca, półfabrykatów i fabrykatów; [...] 
dwulicowa gra sowieckich czynników oficjalnych w stosunku do mnie i innych; [...] nieżyczliwy stosunek 
do mieszkańców powiatu; [...] niszczenie drobnego i średniego kupiectwa polskiego przez jedzenie, picie, 
kupowanie różnych artykułów przez niektórych oficerów i szeregowych i niepłacenie; gwałcenie niewiast 
polskich przez niektórych żołnierzy sowieckich, prowokacje, bicie wieśniaków, bezprawne i nieuzasad-
nione rewizje w domach i zabudowaniach polskich, zabieranie mienia prywatnego, dostarczanego tu 
przez repatriantów, wygrażanie się użyciem natychmiastowej przemocy fizycznej i zbrojnej, sianie defety-
zmu i nastrojów panicznych, a w końcu: kradzieże zwykłe, kradzieże rozbójnicze i rozboje, jakich 
dopuszczają się niektórzy żołnierze radzieccy na szkodę ludności polskiej i t.p., czynności destrukcyjne 
dokonywane głównie pod osłoną nocy, wpływają ujemnie na konstruktywną pracę w powiecie” 10. 

                                              
5 A. Magierska, Przywrócić Polsce, Warszawa 1986, s. 182-183. 
6 Więcej informacji o funkcjonowaniu komendatur – Joanna Hutrek-Hryciuk, Rosjanie nadchodzą!, Wrocław 2010, s. 106-114. 
7 A. Magierska, op. cit., s. 168-169. 
8 APW: SP Góra Śląska 56 s. 22. 
9 Kronika m. Góry Śląskiej i ziemi górowskiej (fragment), „Kwartalnik Górowski” 2005 nr 9 s. XVII. 
10 APW: SP Góra Śląska s. 100-101; „Charakterystyka powiatu górawskiego [górowskiego]” z 10 sierpnia 1945 r. zawiera listę 
„najaktualniejszych trudności” i pozycje od punktu 8 do13 odnoszą się do stosunków polsko-sowieckich. Cytowany doku-
ment ten jest wstępną wersją (brudnopisem) sprawozdania, wersja ostateczna (przytaczane ustępy) jest znacznie złagodzona 
(SP Góra Śl. 13 s. 93-94). 
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Przytoczone słowa pochodzą z 10 sierpnia 1945 r. Podobnie August Herbst pisał  
1 lutego 1946 r.: 

„Na ogół ludność ustosunkowana jest do Armii Czerwonej z pewną rezerwą. Na ten stan rzeczy 
złożyły się różne przyczyny: stałe kradzieże koni, krów, owiec przez nieuchwytnych dotychczas marude-
rów, złe traktowanie ludności polskiej, bezprawne rewizje i zabieranie mienia ruchomego przez niektó-
rych żołnierzy radzieckich i tp. Zaistniałe incydenty załatwiam na miejscu z Komendą Garnizonu 
wojsk radzieckich, zaś o szczególniejszych wydarzeniach donoszę Urzędowi Pełnomocnika Okręgowego. 
Najdotkliwsza sprawa to są oddziały sowieckie, które przejeżdżają przez teren obwodu tut., bo głównie 
one dopuszczają się zacytowanych przestępstw, a przez swą taktykę uniemożliwiają ustalenie ich przy-
działów służbowych i numerów pojazdów mechanicznych. Zdarzają się wypadki kradzieży celowych.  
W tym też celu przyjeżdżają na teren obwodu dotychczas nieznani żołnierze radzieccy od strony Żmi-
grodu czy Wińca [Wińska] i po dokonaniu rabunków czy też innego rodzaju przestępstw z łupem wy-
dalają się z powiatu. Czynów karalnych dopuszczają się głównie pod osłoną nocy.” 11 

Uogólniając kwaterowanie oddziałów Armii Czerwonej oddziaływało negatywnie 
na procesy osadnicze już poprzez swą obecność w licznych miejscowościach oraz przez 
jej aktywność wyrażającą się różnymi przestępstwami i grabieżą majątku Polaków i mie-
nia poniemieckiego. Poniżej zajmiemy się szerzej wyodrębnionymi przez nas tymi trzema 
formami obecności „krasnoarmiejców”. 

 
Dyslokacja oddziałów sowieckich 
Dysponujemy dwoma dokumentami, które mogą zobrazować obecność oddziałów 

sowieckich na terenie obwodu nr 4, czyli przyszłego powiatu górowskiego, ale niestety 
nie są one datowane. Jeden z tych dokumentów12, obszerniejszy i zatem dokładniejszy, 
pochodzi najwcześniej z przełomu lata i jesieni 1945 r., gdyż zawiera pozycję „Majątki 
wydzierżawione cukrowni Góra”. Zakład ten bowiem został władzom polskim przeka-
zany przez Sowietów 8 sierpnia 1945 r.13  

Armia Czerwona ogółem „wydzierżawiła aktem”, jak określa ten dokument, 2 624 
ha ziemi, w tym 2 056 ha ziemi ornej. Oprócz tego zajmowała „nieprawnie” 6 699 ha 
ziemi, w tym 4 508 ha ziemi ornej. W sumie więc gospodarowała na 8 323 ha ogółem,  
w tym na 6 564 ha ziemi ornej. Według ówczesnych danych powiat górowski liczył 75 
279 ha powierzchni, w tym gruntów rolnych – 43 838 ha14.  

„Legalnie” oddziały sowieckie przebywały w następujących miejscowościach: Brze-
żany, Łagiszyn, Karów, Lipowiec, Naratów, Chróścina, Szedziec, Nowa Wioska i Rado-
sław. Z kolei „nieprawnie” zajmowały majątki w miejscowościach: Tarpno, Łękanów, 
Siciny, Sławęcice, Glinka, Zaborowice, Ślubów (w oryginale Słubia Dolna), Wrząca Ślą-
ska, Kamień Górowski, Witoszyce, Osetno, Szaszorowice, Niechlów, Łęczyca, Świer-
czów i Głobice. 

Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że gospodarowała ona na najlepszych grun-
tach15 i na terenach najbardziej atrakcyjnych osadniczo (poza dwoma miejscowościami 

                                              
11 APW: SP Góra Śląska 56 s. 50-51. 
12 APW: PUR 1279 s. 70. 
13 L. Biedulska, Osadnictwo polskie na ziemi górowskiej w latach 1945-1947, Zielona Góra 1991, s. 82. 
14 Kronika m. Góry Śląskiej i ziemi górowskiej (fragment), „Kwartalnik Górowski” 2004-2005 nr 8 s. XXII. 
15 APW: SP Góra Śląska 13 s. 120. 



Kwartalnik Górowski 42/2013 

XXI 

nie było ich na terenach między Baryczą i Odrą, na terenach wyraźnie niedoludnionych), 
to nie ulega wątpliwości, że jej obecność, pomijając inne kwestie, nie wpływała pozytyw-
nie na proces osadnictwa. Latem 1945 r. wyglądało, że to „krasnoarmiejcy” są gospoda-
rzami powiatu, gdyż to oni Polakom przydzielali grunty, gdzie mogli zbierać zboża16. 
Jednocześnie pozwala to snuć domysły, że stacjonowali jeszcze w większej ilości miej-
scowości, co potwierdza pierwszy zjazd burmistrzów, wójtów i sołtysów z dnia 23 
czerwca. W protokole z posiedzenia mówi się, że funkcjonowały „choziajstwa” sowiec-
kie jeszcze w miejscowościach nie wymienionych w przytaczanym dokumencie: Żarki, 
Dochowa, Kruszyniec i Rudna Wielka; w przypadku tej ostatniej jest podane, że 21 
czerwca 1945 r. oddział sowiecki opuścił tę wioskę. 

W drugim dokumencie17, prawdopodobnie późniejszym, gdyż lista gospodarstw za-
jętych przez Armię Czerwoną jest krótsza, ale powstałym przed 1 lutego 1946, czyli 
zmianą podziału administracyjnego powiatu18, oddziały sowieckie są obecne w 48 go-
spodarstwach, najwięcej, bo 31 znajduje się na terenie gminy Chróścina i 12 na terenie 
gminy Glinka. Oto miejscowości, gdzie przebywali „krasnoarmiejcy”: Stara Góra, Rudna 
Wielka19, Szedziec, Wronów, Radosław, Siciny, Łagiszyn, Tarpno, Łękanów. 

Oddziały sowieckie stacjonowały też w Górze: rejony ulicy Zielonej i Poznańskiej, 
ul. Armii Polskiej i ul. Szkolnej, ul. Konopnickiej (zajmowały między innymi 3 budynki 
szkolne). Kwaterowały również w Kajęcinie20, Czerninie21 i Wąsoszu22. 

 
Kronika gwałtów 
Poza zajmowaniem majątków ziemskich, budynków i zakładów swą obecność za-

znaczali też w inny sposób. Niżej prezentujemy swoistą kronikę gwałtów, morderstw, 
rabunków w wykonaniu „bojców” sowieckich. Nie jest ona kompletna, ale oddaje chyba 
dokładnie postępowanie żołnierzy z oddziałów Armii Czerwonej. 

21 czerwca 1945 r.: „[...] we wsi Schlaube [Ślubów] znajdował się Oddział Armii Czerwo-
nej. Oddział ten dnia 21 czerwca b.r. wyjechał do Frauenstatu [Wschowy]. Opuszczając wieś od-
dział zabrał tamtejszej ludności z całej wsi bieliznę osobistą i pościelową, ubrania (męskie i damskie), 
stoły, krzesła, garnki, wiadra i t.p. Zatym ludność w całej wsi pozostała bez koniecznej do życia bieli-
zny, ubrań i urządzenia domowo-kuchennego. 

Również w tym samym dniu oddział Armii Czerwonej opuścił wieś Gross Raeudchen [Rudna 
Wielka]. Przed opuszczeniem wsi żołnierze zabrali ze sobą te same przedmioty jak to miało miejsce we 
wsi Schlaube [Ślubów]. Oddział ten udał się na teren powiatu Frauenstadt. W obu wsiach prośby 
ludności celem niezabierania jej własności pozostały bez wyniku dodatniego”. (pismo Pełnomocnika 
Rządu z 25 czerwca 1945 r. do Komendy Wojennej Placu Armii Czerwonej w Górze)23 

                                              
16 Szerzej na ten temat – M. Żłobiński, Pierwsze żniwa, pierwsze siewy, „Kwartalnik Górowski” 2005 nr 11 s. XXIII – XXVIII; 
nr 12 s. XXIX – XXXII. 
17 APW: PUR 1279 s. 34. 
18 W tym dokumencie występują bowiem dwie gminy, Ślubów i Glinka, które z dniem 1 lutego 1946 r. zostały zlikwidowane. 
Być może, biorąc poprawkę na bezwładność biurokracji, mogło to nastąpić później. 
19 Wcześniejszy dokument z 23 czerwca 1945 (APW: SP Góra Śl. 11 s. 1-8) podaje, że 21 czerwca 1945 r. oddział sowiecki 
opuścił Rudnę Wielką. Może powrócili lub datacja tego dokumentu jest błędna. W tej chwili trudno to rozstrzygnąć. 
20 Relacja Bernarda Kluczki. 
21 APW: SP Góra Śląska 168 s. 134. 
22 APW: PUR 1279 s. 56. 
23 APW: SP Góra Śląska 168 s. 117. 
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Przed 23 czerwca 1945 r.: „Żołnierze sow. [ieccy] pobili jednego Polaka tam [Grabow-
no] zamieszkałego i zabrali mu siłą konia, którym uciekli.” 24 

23 czerwca 1945 r.: „W wyniku konferencji burmistrzów miast, wójtów gmin i sołtysów wsi  
z powiatu Góra [...] skonstatowałem następujące niedomagania [...]: 

1) rolnicy nie mają odpowiedniej ilości żniwiarek, wiązałek, grabiarek, wozów, drabin kopnych, 
niezbędnych do akcji żniwnej. Jak twierdzą sołtysi wsi, to w majątkach ziemskich, pozostających  
w dyspozycji majątkowych władz sowieckich (t.zn. choziajstwach tow. Szyszanowa i in.) zgromadzone 
są w nadmiarze takie maszyny i narzędzia rolnicze, jakich jest brak dotkliwy w gospodarstwach chłop-
skich [...]. 

2) sołtysi powiedzieli, że w choziajstwach pracują obowiązkowo rolnicy, którym urzędy polskie 
powierzyły prowadzenie samodzielnych gospodarstw rolnych. Za tym w gospodarstwach swych prace wy-
konywują przeważnie w porze nocnej, bo w porze dziennej pracują w choziajstwach. We wsi Schlabitz 
[Sławęcice] kierownik choziajstwa zabiera konie tym rolnikom, którzy nie udają do pracy, a którzy 
mają samodzielne gospodarstwa rolne we wsi. [W] Tarpen [Tarpno] mieszka[ją] 2 rodziny p[olskie], 
którym przydzielono samodzielne gospodarstwa rolne. Rodziny te obowiązkowo pracują w choziajstwie 
tamtejszym i z pracy pomimo próśb kierownik nie chce ich zwolnić. 

We wsi Waffendorf [Zaborowice] w choziajstwie pracuje sołtys wsi. Kierownik choziajstwa nie 
chce zwalniać go z pracy do wykonywania obowiązków sołtysich [...]. 

3) We wsi Waffendorf [Zaborowice] kierownik choziajstwa zarekwirował rolnikowi Swarzyń-
skiemu Stanisławowi parę koni roboczych i konie te przydzielił do powierzonego mu majątku. Swego 
czasu Swarzyński zwrócił się z prośbą do Komendy tamtejszej, by spowodować zwrot zabranych mu 
koni. Komenda nakazała zwrot koni i mimo tego polecenia kierownik choziajstwa konie trzyma nadal 
i wydać ich Swarzyńskiemu nie chce. 

4) We wsi Schuetz [Szedziec] jest młyn wiatrakowy pod nadzorem kierownika choziajstwa 
tamtejszego. Rolnicy tamtejsi zwracali się z prośbą do kierownika choziajstwa, by zezwolił im na 
przemiał zboża dla potrzeb własnych. Na to nie zgodził się kierownik choziajstwa [...]. 

Na terenie tego samego choziajstwa leżą dotychczas padliny zwierzęce; ostatnio zaś stwierdzono 
padliny cieląt. Kierownik choziajstwa nie usuwa padliny i nie pozwala gospodarzom wejść na teren cho-
ziajstwa celem usunięcia tych padlin [...]”. (Pismo Pełnomocnika Rządu z 25 czerwca 1945 r. 
do Komendy Wojennej Placu Armii Czerwonej w Górze.)25 

2-3 lipca 1945 r.: „Dnia 3 lipca 1945 roku stawił się do mnie sołtys wsi Bobile (Waldenche-
im) [Pobiel], z powiatu Góra, i zameldował, że dnia 3 lipca 1945 r. do wsi Waldencheim [Pobiel] 
przybył st. leutnant Dubkowski z Gorkau [Górki Wąsoskiej] i zapowiedział, że zabrania Polakom 
wstępu na pola i zabrania też prowadzenia jakichkolwiek prac w polach, a szczególnie prac żniwnych. 
Bez wiedzy jego i zgody nikomu nie wolno zajmować gospodarstwa rolnego. 

Dnia 2 lipca 1945 r. do wsi Waldencheim [Pobiel], z polecenia leutnanta Dubkowskiego, 
przybyło dwóch cywilnych Ukraińców w towarzystwie zbrojnego żołnierza Armii Czerwonej. Zabrali 
oni ze wsi płachty do żniwiarek-wiązałek, 4 żniwiarki i jeden motor elektryczny, pozostające w dyspo-
zycji samodzielnych gospodarstw rolnych. Na dzień dzisiejszy [pismo datowane 3 lipca 1945 r.] zapo-
wiedziana została we wsi szczegółowa rewizja celem odnalezienia i zabrania sznurów do żniwiarek-

                                              
24 APW: SP Góra Śląska 11 s. 5. 
25 APW: SP Góra Śląska 168 s. 117-118. 
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wiązałek, wideł, pasy do młocarń i 40 łóżek dla kołchoźników [...]”. (Pismo Pełnomocnika Rzą-
du R.P. do Komendy Wojennej Placu Armii Czerwonej w Górze.)26 

5 lipca 1945 r. Wg doniesienia sołtysa Bełcza Małego (w oryginale Drożejowic) 
kwaterujący w tej miejscowości oddział Armii Czerwonej stale dokonywał szkód na po-
lach przez wypasanie pszenicy i innych zbóż swoim inwentarzem. Wedle ustaleń komisji 
gromadzkiej szkody w niektórych miejscach sięgały 90%27. (Pismo zarządu gminnego  
z 5 lipca 1945 r. do Pełnomocnika Rządu R.P.) 

18 lipca 1945 r.: „[...] 1. zabieranie maszyn rolniczych z gospodarstw i skomasowanie ich  
w folwarkach rzekomo dla celów żniwnych, a maszyny te wywożone są w Poznańskie czy też dalej  
i przypuszczalnie są sprzedawane. Bo cóż za cel nie zostawiać ich w folwarkach, lecz ciągnąć wspo-
mniane maszyny w taborach wojennych. To samo tyczy się mebli wszelkiego rodzaju. 2. kradzież moto-
cykli, części auta z garażu w biały dzień pod groźbą; dopiero moja interwencja w sztabie czy w 
Komendzie Wojennej pomaga, ze wstydem te rzeczy zwracają z powrotem. 3. zabieranie koni, rowerów 
na drogach to codzienne incydenty”. (Z pisma pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
Powiatu Góra A. Herbsta do Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Okręg 
Administracyjny Dolnego Śląska datowanego 18 lipca 1945 r.)28 

18 lipca 1945 r.: „Dnia 18.7.1945 r. o godzinie 2-giej rano przyjechało auto wojskowe z żoł-
nierzami sowieckimi w celu dokonania rabunku. We wsi [Łagiszyn] pozabierali ule z pszczołami  
a następnie wdarli się do mego mieszkania, prosząc wody. Gdy siostra otworzyła drzwi, weszli, napili 
się wody, jeden pozostał w kuchni a drugi wszedł do pokoju zapytując czy są sowieccy żołnierze we wsi. 
Odpowiedziałam, że są żołnierze sowieccy, wtedy żołnierz sowiecki będący w pokoju zabrał mi nowy 
płaszcz z szafy, gdy nie chciałam tego płaszcza oddać, wówczas groził mi, że zastrzeli. Wówczas ka-
zali mnie wskazać, gdzie był płaszcz, gdy udałam się do pokoju, skąd wziął płaszcz, jeden z nich 
złapał mnie za gardło i zaczął dusić, kiedy wyrwałam się mu z rąk, wtedy uderzył mnie rewolwerem  
w głowę, ja zaś upadłam na ziemię brocząc krwią. 

Kiedy siostra doniosła do chaziajstwa sowieckiego, ci wcale nie reagowali. Żołnierze przybyli roz-
mawiali z żołnierzami z chaziajstwa. Po wypadku żołnierze ci uciekli zamykając mieszkanie i zabie-
rając klucz ze sobą [...]”. (Pismo Marii Saracin skierowane do starosty, wpłynęło 23 lipca 
1945 r.)29  

6 sierpnia 1945 r.: [Aleksander Zalewski] „Podwiózł ją [kobietę] motorem właśnie tam, 
gdzie był POM, na Tylną. Motor postawił koło POM’u i wtedy do niego podeszło dwóch Ruskich  
i mówią, żeby ich zawiózł do komendantury. Wtedy wstał z motoru. 

- Co wy, nie możecie iść. [...] 
- Nie możecie iść? Przejdziecie tędy, prosto ... – powiedział po rusku. Jeszcze się do niego przy-

czepili [...] co ty jesteś za bolszaja figura? czto imiejesz pistolet? Pistolet, jak oni tam mówili, inaczej. 
On mówi, mam. Poszedł z nimi, kawałek przez tę stodołę. Mówi jednemu i drugiemu, pójdziecie sobie 
tędy i tamtędy ... i właśnie wtedy został uderzony [...]. Ani do niego nie strzelali, ani nic, tylko jak 
przechodził, dostał uderzeń łomami. Wszystko poharatane. Mieli przyszykowane łomy, takie szero-

                                              
26 APW: SP Góra Śląska 168 s. 116. 
27 APW: SP Góra Śląska 126 s. 40. 
28 APW: SP Góra Śląska 13 s. 36. 
29 APW: SP Góra Śląska 13 s. 64. 
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kie.” Zmarł we wrześniu w szpitalu w Lesznie30. W ten sposób według relacji jego żony 
zginął pierwszy burmistrz Góry Śląskiej. 

26 sierpnia 1945 r. W Starej Górze sołtys Piotr Kendziorski urządził dożynki. 
Przyszli pijani żołnierze Armii Czerwonej. Wywołali awanturę, rozgonili gości i pobili 
sołtysa31. 

5-6 września 1945 r. „[...] 5 września b.r. około godz. 16 udałem się do maj.[ątku] Lezec 32 
[Łęczyca], celem przeprowadzenia rejestracji mieszkańców. Na widok mój i mojego sekretarza Józefa 
Baltruszewicza mieszkanka tego majątku niemka33 napuściła żołnierza sowieckiego i ten z rewolwerem 
w ręku, grożąc nam zabiciem, zmusił do opuszczenia tejże miejscowości, nie pozwalając przeprowadzić 
rejestracji, oraz opisu budynków. W tymże budynku zauważyłem kilku podejrzanych zbirów cywilnych, 
jak też i w mundurach sowieckich. O powyższym zajściu zgłosiłem Komendantowi M.O. w Jamielnie 
[Jemielno]. Na drugi dzień, to jest 6 b.m. Komendant posterunku z dwoma policjantami ze mną  
i sekretarzem gminnym udał się do wyżej wymienionego majątku, którego właścicielem jest Otto Kraupe 
(volksdeutsche), celem przeprowadzenia rewizji za bronią oraz skontrolowania podejrzanych osób, bio-
rąc ze sobą również jako świadka buchaltera choziajstwa sowieckiego w Peiskern [Piskorze]. W czasie 
dokonywania rewizji przybiegło namówionych przez niemkę 34 50 sowieckich żołnierzy, uzbrojonych  
w automaty, którzy bez żadnej rozmowy rzucili się na nas wszystkich, rozbrajając milicję, przy tym 
bijąc rewolwerami jak i karabinami nas wszystkich. Następnie zabrali nas do majątku Peiskern [Pi-
skorze], odległego o 2 klm. Od maj.[ątku] Lezec [Łęczyca] i przez cały czas drogi bili nas wszyst-
kich bez przerwy karabinami, rewolwerami oraz rozcinając granatem Komendantowi głowę. Jeden z so-
wieckich żołnierzy zerwał mi opaskę z pieczęcią Pełnomocnictwa w Górze i godłem Narodu Polskiego  
i deptał na szosie. Na miejscu w Peiskern [Piskorze] podczas rewizji zabrano mi różną koresponden-
cję ze Starostwa, oraz wykazy opisanych już ludzi, razem z teczką skórzaną. Ponadto zabrali mi pier-
ścionek damski z monogramem W.F. (mojej żony) złoty. Po przesiedzeniu w areszcie około 4 godzin  
i przeprowadzeniu dochodzenia przez ktp. sowieckiego z Gross Panken 35 [Boraszyce Wielkie] 
zwolniono nas wszystkich nie zwracając nam mnie kata wrz z teczką skórzany [!] i pierścionka, milicji 
natomiast wszystkiej amunicji, dwa bagnety, jednego pasa i granatu.” 36 (pismo wójta gminy Je-
mielno Henryka Fietkiewicza z 7 września 1945 r. do pełnomocnika Rządu w Górze) 

22 października 1945 r.: „[...] począwszy od dnia 22.10.45 wojska sowieckie, nr. poczty po-
lowej 70905, stacjonujące w miast. Czernina, pow. Góra, wycina samowolnie i wywozi drewno z obcho-
du Sułków leśnictwa Sułków do m. Czernina do młyna. 

Szkody wyrządzone przez w/w formację wynoszą:  
157 m3 drewna brzozowego w/g cennika D.L.P. - 28.260 zł.;  
97 „     „     sosnowego              „    „               - 13.580 zł.; 
            Razem 41.840 zł.” 37 

                                              
30 J. Pietrakiewiczowa, Aleksander Zalewski, rozmowę przepr. Mirosław Żłobiński. „Gazeta Górowska” 1990 nr 15 s. 4-5; 
data wg kroniki.  
31 APW: SP Góra Śląska 168 s. 84. 
32 Tekst jest napisany maszyną bez polskich czcionek, trudno więc ustalić jaką faktycznie nazwą się wtedy posługiwano. W 
dokumentach z lat 40. spotyka się następujące warianty: Lezec, Lężec, Leżec i Łężec. 
33 W oryginale małą literą. 
34 W oryginale małą literą. 
35 Gross Pantken. 
36 APW: SP Góra Śląska 168 s. 95. 
37 APW: SP Góra Śląska 168 s. 2. 
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(Pismo nadleśniczego Franciszka Burmistrzaka z Nadleśnictwa Państwowego w 
Górze z 5 grudnia 1945 r. do Pełnomocnika Rządu R.P.) 

28 października 1945 r.: „[...] we wsi Alt Neuheidau [Stara Płonka] wymordowana zosta-
ła rodzina niemiecka, składająca się z 7 osób. O morderstwo to podejrzani są maruderzy żołnierze 
Armii Czerwonej. Ci sami żołnierze obrabowali dom wymordowanej rodziny [...]”  

29 października 1945 r.: „[...] na drodze leśnej pomiędzy wsią Lipka [Lubów] a Ryczynem 
[Ryczeń] znaleziono zwłoki zamordowanego mężczyzny – Polaka. Jak widać ze śladów, to denat był 
strzelany, a następnie tępem narzędziem dobity, potem został obrabowany. O popełnienie tego czynu 
podejrzani są również maruderzy żołnierze Armii Czerwonej.” 

30 października 1945 r.: „[...] we wsi Cieszen [Cieszyny] nieznani sprawcy napadli na dom 
zamieszkały przez rodzinę niemiecką. Sprawcy obrabowali pościel, bieliznę osobistą i pościelową i obu-
wie. Jest badany przez władze Bezp. i M.O. O czyn ten podejrzani są również żołnierze Armii Czer-
wonej38. 

Ostatnio nieznani sprawcy dokonali paru kradzieży koni i kilku krów. O czyny te podejrzani są 
też żołnierze czy też maruderzy Armii Czerwonej. Na uwagę zasługuje to, że przestępcy na mundury 
wojskowe nakładają płaszcze i posługują się przeważnie krótką bronią palną i bronią sieczną. Rozzu-
chwalanie tego elementu przestępczego dochodzi do tego stopnia, że w nocy na 30 m.b. skradli oni krowę 
w St. Górze, pochodzącą z przydziału z Jeleniej Góry i ślady krowy tej prowadziły do koszar wojsko-
wych w Górze. 

31 października 1945 r.: „[...] sprawcy skradli dwie krowy w mieście Górze” 39. 
20 listopada 1945 r.: „Nauczycielki szkół wiejskich stanowiły obiekt zainteresowań wielu 

oficerów i żołnierzy sowieckich. Chcąc uchronić się przed grożącym niebezpieczeństwem zmieniały często 
swe miejsce zamieszkania a sypiać musiały niekiedy na strychach domów, w przybudówkach różnych  
i nawet piwnicach różnych gospodarzy. Nie odosobniony był wypadek, jaki miał miejsce w dniu 20. 
listopada 1945 r. we wsi Stara Góra, gdzie podczas lekcji weszło do szkoły kilku uzbrojonych, w sta-
nie podchmielonym, żołnierzy celem nawiązania intymnych stosunków z nauczycielką. W wytworzonej 
sytuacji i przed bezpośrednią agresją ze strony żołnierzy nauczycielka nakazała dziatwie szkolnej na-
tychmiast opuścić salę, a sama zdołała zbiec ze szkoły i ukryć się u jednego z gospodarzy” 40. 

21-22 listopada, 1 grudnia 1945 r.: „[...] oddział wojsk sowieckich o nieznanej jednostce 
polowej, obozujący w wiosce Siedzice [Szedziec], pow. Góra, pobrał samowolnie drewno kopalniane 
okorowane w ilości ca. 13,11 m3 z oddz. 124b Leśnictwa Piekary [Zbaków].  

Żołnierze sowieccy przyjechali z 2 furmankami w dniu 21 i 22 listopada oraz 1.12.45 r. i w 
obecności leśniczego Pabiana i robotników leśnych poprzerzynali kopalniaki sosnowe i odwieźli je w 
kierunku Siedzic [Szedźca] pow. Góra. 

Wszelka interwencja ze strony straży leśnej, by zaprzestali samowolnego zabierania kopalniaków 
i podali nr. jednostki polowej, pozostała bezskuteczna. Pięciu żołnierzy uzbrojonych w automaty, za-
chowali się arogancko i kazali leśniczemu zaraz opuścić las, grożąc, że go zastrzelą jak psa [...]”. (Pi-
smo Nadleśnictwa Państwowego w Wąsoszu z 3 grudnia 1945 r. do Starostwa Powiato-
wego)41 

                                              
38

 APW: SP Góra Śląska 56 s. 21. 
39 APW: SP Góra Śląska 56 s. 22. 
40 Kronika m. Góry Śląskiej i ziemi górowskiej (fragment), „Kwartalnik Górowski” 2005 nr 9 s. XIX. 
41 APW: SP Góra Śląska 168 s. 4. 
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30 listopada 1945 r.: „Nie tylko na terenie gminy Gajczyn [Giżyn], lecz na innych terenach 
powiatu daje się zauważyć masowe polowania i kłusownictwa urządzane szczególnie przez wojskowych 
rosyjskich urządzające formalne obławy na zwierzynę i ptactwo z różnego rodzaju broni, zaczynając od 
dubeltówki, karabinów, a nawet automatów. Strzelaniny te dochodzą niekiedy do rozmiarów używa-
nych na wojnie, a tym samym wytwarzają niebezpieczeństwo dla cywilnej ludności. [...] Wobec zbliżają-
cej się zimy, jestem pewien, że niektóre gatunki zwierząt przy teraźniejszym stanie ulegną całkowitemu 
wyniszczeniu, bażant, kuropatwa oraz sarna [...].” (Pismo wójta gminy Giżyn Antoniego Ska-
wińskiego z 30 listopada 1945 r.)42 

17 grudnia 1945 r.: „[...] od dnia 24 czerwca br. w miasteczku Czernina stacjonuje wojsko 
armii radzieckiej, które zajmuje znaczną ilość domów mieszkalnych. Obecnie w czasie szybko następu-
jącej zimy bardzo dużo domów wolnych uległo zniszczeniu prawie że całkowitemu, biorąc pod uwagę 
wszelkie przedmioty i urządzenia drewniane jak: meble, drzwi, podłogi, okna z ramami, schody, prze-
grody strychów, szopy, a nawet i piece, w szczególności płyty kuchenne, kotły do gotowania bielizny  
i rury od piecy. Parokrotnie zwracałem się tej sprawie do miejscowych władz armii czerwonej, gdzie 
przyrzekli wydać odpowiednie zarządzenia. Mimo przeprowadzonej interwencji spotyka się w dalszym 
ciągu żołnierzy, którzy niszczą w/w urządzenia. Swego czasu został zapodany procentowy stan znisz-
czenia wojennego miasta, który wynosił 10%. Obecnie w okresie już powojennym stan się powiększył do 
30% lub więcej, co stwarza stosunek odwrotnie proporcjonalny.” 43 [...] (Pismo burmistrza Czerni-
ny Michała Zamojskiego z 17 grudnia 1945 r. do Pełnomocnika Rządu R.P. w Górze 
Śląskiej) 

Koniec marca 1946 r.: „[...] na terenie gminy Zycz [Siciny] nieznani sprawcy dokonali dwu 
kradzieży koni na szkodę rolników polskich. W jednym wypadku udowodniono winę kradzieży 2 ofi-
cerom radzieckim, którzy działali w porozumieniu z szeregowcem. Podejrzani zostali zatrzymani  
i przekazani władzom radzieckim.” 44 

Pierwsza połowa kwietnia 1946 r.: „[...] milicja obywatelska z Wąsosza stoczyła walkę 
na drodze publicznej w okolicy Wąsosza, obwodu tutejszego, z żołnierzami radzieckimi, przybyłymi tu 
z terenu obwodu wołowskiego z zamiarem dokonania tu rabunków. W wyniku walki 2 żołnierzy ra-
dzieckich zostało zranionych, a pozostałych 3 ujęto i przekazano wojskowym czynnikom sowieckim do 
dyspozycji. To samo odnosi się i do rannych żołnierzy” 45. 

 
Grabież  
Obecność żołnierzy sowieckich przybierała trojaką formę: zajmowanie majątków 

ziemskich i budynków; gwałty na ludności cywilnej i grabież. Najmniej wiemy o grabieży. 
Formalnie biorąc, część czynów kwalifikowanych jako grabieże nie było nimi, al-

bowiem 26 marca 1945 r. pomiędzy polskim rządem tymczasowym i dowództwem 
wojsk sowieckich zawarto porozumienie, które mówiło, że „Z uwagi na najwyższy stopień 
konieczności wojennej i wspólne interesy walki z hitlerowskimi Niemcami, urządzenia przedsiębiorstw 
niemieckich oraz ich części mogą być wywożone do Związku Radzieckiego. Za przedsiębiorstwa nie-
mieckie należy uważać wszystkie przedsiębiorstwa położone na terytoriach przechodzących od Niemiec 

                                              
42 APW: SP Góra Śląska 168 s. 3. 
43 APW: SP Góra Śląska 168 s. 134. 
44 APW: SP Góra Śląska 56 s. 87. 
45 APW: SP Góra Śląska 56 s. 93. 
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do Polski [...]” 46. Instrukcja dla grup operacyjnych KERM z 27 marca 1945 r. dobitnie 
stwierdzała, że polską własnością są „[...] tylko zdane obiekty [...] a wszystkie pozostałe stano-
wią zdobycz wojenną” 47. 

Dysponujemy jedynie dokumentem pod barokowym tytułem: „Wykaz maszyn prze-
mysłowych z urządzeniami technicznymi fabrykatów i półfabrykatów, maszyn i narzędzi rolniczych, 
środków przewozowych, dzieł kultury i sztuki, urządzeń lekarskich, biurowych i mieszkalnych, narzę-
dzi, aparatów lekarskich i środków leczniczych, koni, rogacizny, trzody chlewnej i drobiu zarekwirowa-
nych i wywiezionych przez wojsko sowieckie z powiatu górowskiego w czasie: od ustąpienia okupantów 
do dnia 31 sierpnia 1945 r.” 48 

Według niego wywieziono mienie wartości 162 560 000 zł (ceny sprzed września 
1939 r.) lub 243 490 000 zł (ceny rynkowe). Lista ta obejmuje: 52 komplety maszyn 
przemysłowych, 80.000 hektolitrów spirytusu, piwa, octu i benzyny, 120 000 ton kroch-
malu, nasion lnu, konopi, papieru, 25 500 maszyn i narzędzi rolniczych, maszyn do pisa-
nia i szycia, 8 500 wozów, aut ciężarowych, motocykli i rowerów, 17 000 obrazów 
artystycznych, fortepianów, pianin, dywanów itp., 2 500 urządzeń gabinetów lekarskich, 
biurowych i mieszkalnych, 12 kompletów narzędzi i aparatów lekarskich, 5 ton środków 
leczniczych, 76 000 koni, rogacizny, trzody chlewnej i drobiu.  

Lista ta nie budzi zaufania ze względu na, jak się wydaje, wyolbrzymienie tego so-
wieckiego „szabru”. 

 
Odejście Armii Czerwonej 
Większość oddziałów sowieckich odeszła z Góry i terenu powiatu górowskiego  

w czerwcu 1946 r., reszta – w lipcu. Prawdopodobnie jakieś oddziały pozostały lub prze-
chodziły przez teren powiatu.  

Nawet opuszczenie powiatu górowskiego przez żołnierzy sowieckich nie nastrajało 
ludności polskiej pozytywnie, gdyż „część Armii Czerwonej – 80 % – której sztab kwaterował 
w Górze, opuściła tereny tutejsze, nie zawiadamiając nikogo. Zabierała ona całe urządzenia, nie sta-
nowiące jej własności, niszcząc lub też sprzedając je tu na miejscu, jak i po drogach. Dla przykładu 
podaje, że z łaźni miejskiej pozabierano wanny, z sali gimnastycznej różne przyrządy; zabrano 
wszystkie lampy, odrywano łuczniki i tp. Ja [prawdopodobnie August Herbst] proszę, powołując 
się na moje poprzednie pisma i nadane telegramy, o przekazanie opuszczonych budynków tutejszym 
władzom. Pozostawiona mała część ochrony sowieckiej utrudnia kolosalnie zabezpieczenia od dalszego 
zniszczenia budynków tak wewnątrz, jak i na zewnątrz. Podkreślam, że garnizonowy szpital, jak  
i jedna kompania wojska sowieckiego ma w najbliższych dniach odejść (dobre pomieszczenia dla gimna-
zjum i szkoły powszechnej), więc proszę o uregulowanie tych tak ważnych spraw.” 49 Wręcz pisze się 
o „ogólnym niezadowoleniu” czy „oburzeniu”, albowiem ludność „[...] z chwilą opuszcze-
nia mieszkań przez wojsko sowieckie, miałaby możność zdobycia przyzwoitego pomieszczenia, gdyby 
ono zostało pozostawione w należytym stanie” 50. 

                                              
46 A. Magierska, op. cit. s. 167-168. 
47 A. Magierska, op. cit. 168. 
48 APW: SP Góra Śląska 13 s. 151. 
49 APW: SP Góra Śląska 56 s. 131. 
50 APW: SP Góra Śląska 54 s. 523; o tym też pisze się w innym dokumencie – SP Góra Śląska 54 s. 488. 
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Wyjazd Armii Czerwonej dał się też odczuć w kwestii bezpieczeństwa: „Ilość zbrodni 
i występków, w stosunku do okresu ubiegłego, zmniejszyła się pokaźnie, a jest to skutkiem tego, że 
oddziały sowieckie już wyjechały z powiatu, gdyż wielu żołnierzy zajmowało się przestępczym działa-
niem, a przy nich przestępstw dopuszczali się też i mieszkańcy powiatu; wzrosły natomiast wykrocze-
nia, kradzieże z pól, łąk, ogrodów i sadów” 51. 

Dotychczas pisaliśmy – wiernie za dokumentami – źle o żołnierzach sowieckich, ale 
były też przypadki pozytywne. W związku z odejściem Armii Czerwonej August Herbst 
3 lipca 1946 r. zwrócił się do wojewody z propozycją odznaczenia przez rząd polski ko-
mendanta wojennego Góry, którym był kpt Kukuri Kalistratowicz Uhartiszwili, tak je 
uzasadniając: 

„1. Wymieniony Towarzysz współpracował ze mną na terenie powiatu i udzielał mi wszelkiej 
pomocy w granicach możliwości w zakresie ulżenia ludności kolonizacyjno-osadniczej i jej przetranspor-
towania do wyznaczonych siedzib, 

2. udzielał wskazówek i zezwoleń na omłócenie zboża, celem wyżywienia ludności, 
3. ukracał wszelkie wybryki żołnierzy czy oficerów sowieckich, 
4. domagał się zorganizowania szpitala, wydzielając 10 kompletów pościeli i t.p. dla chorych, 
5. jako Komendant i prawnik ukończony okazał wiele zrozumienia w nawiązaniu i ułożeniu się 

dobrych stosunków z polskimi Władzami Administracyjnymi” 52. 
Nie wiadomo, czy to odznaczenie ten oficer otrzymał. 
 
Po odejściu  
Jednak z wyjazdem oddziałów sowieckich nie ustały ekscesy, których sprawcami 

byli „bojcy”, ponieważ „zachodzące wypadki pociągają za sobą często obrażenia cielesne dosyć po-
ważne powodowane przez szoferów Armii Czerwonej, najeżdżających jak powszechnie wygląda specjal-
nie na rowerzystów i furmanki, ustosunkowując w ten sposób ludność cywilną dosyć nieżyczliwie ku 
sobie, szczególnie zaś oburza miejscową ludność miasta Góry fakt, że światło, które zostało przez 
Związek Energetyczny doprowadzone do miasta, zostało przerwane przez zerżnięcie słupów wysokiego 
napięcia przez żołnierzy Armii Czerwonej. Wypadki takie pociągają za sobą nieżyczliwe ustosunko-
wanie się nie tylko do jednostek, lecz również do ogółu” (sierpień 1946 r.)53. 

„Ludność do Armii Czerwonej jest ustosunkowana dosyć nieżyczliwie, a to z powodu częstych 
wypadków pociągających za sobą kalectwo względnie śmierć. W okresie sprawozdawczym zaszło kilka 
wypadków najechania przez prowadzących auta szoferów sowieckich, przeważnie w stanie nietrzeźwym, 
na osoby cywilne, które odniosły obrażenia cielesne, tak że musiały być odesłane do szpitala, pozostając 
na całe życie kaleką, względnie po kilku dniach po operacji umierały” (wrzesień 1946 r.)54. 

Dochodziło nawet do bardzo drastycznych wypadków: 
„[...] w Borasinie [Borszyn Wielki], gm. Czernina, gdzie oddział wojska sowieckiego przejeż-

dżając przez gromadę, strzelał do stodół, czym spowodował pożar jednej stodoły, w której była złożona 

                                              
51 APW: SP Góra Śląska 56 s. 139-140. 
52 APW: SP Góra Śląska 13 s. 159. 
53 APW: SP Góra Śląska 54 bp („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc sierpień 1946 r.” [Referatu Społeczno-Politycznego]). 
54 APW: SP Góra Śląska 54 s. 590 („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc wrzesień 1946 r.” [Referatu Społeczno-
Politycznego]). 
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większa ilość zboża, które spłonęło zupełnie, straty wynoszą ponad 25 000 zł [...]” (listopad 1946 
r.)55. 

Inne incydenty: 
16 maja 1947 r.: „Proszę przysłać komisję budowlaną, ponieważ w majątku Górna Czernina 

zwalają się budynki, co miało miejsce dzisiaj w nocy, z przyczyny wyrżnięcia belków przez Sowietów. 
Ten wypadek powtórzył się już drugi raz i za pierwszą razą wysłałem fonogram, lecz nie otrzymałem 
żadnej wiadomości, ani komisji nie było. Komisja potrzebna jest do zbadania budynków, czy nadają się 
do zamieszkania przez ludność, żeby uniknąć wypadku, co jest przewidziany.” 56 (Pismo komen-
danta posterunku MO w Czerninie Jana Naglarskiego z 16 maja 1947 r. do komendy 
powiatowej MO) 

9 czerwca 1947 r.: „W dniu 9 czerwca 1947 roku zameldował mi sekretarz gminy ob. Jon-
czyk Józef, że żołnierze Armii Czerwonej pilnujący w majątku Ryczyn niszczą zabudowania gospodar-
cze, wyrywając podłogi, sufity i wycinają belki.” 57 (Pismo wójta gminy Góra z 10 czerwca 1947 
r. do starosty) 

Do tego dochodziły przypadki samowolnego wyrębu lasu (październik 1946 r.)58 
lub zabierania drzewa opałowego (grudzień 1946 r.)59. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 
 
 

                                              
55 APW: SP Góra Śląska 54 s. 648 („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc listopad 1946 r.” [Referatu Społeczno-
Politycznego]). Nie dysponujemy danymi o cenach z listopada 1946 r., ale możemy podać z 15 października i 15 grudnia 
1946 r., co pozwoli uzmysłowić, jakie straty poniósł polski rolnik. Wszystkie ceny odnoszą się do 1 kwintala. 15 października 
1946 r.: żyto – 1.300 zł, pszenica – 2.500 zł, owies – 1.000 zł, jęczmień – 1.100 zł. 15 listopada 1946 r.: żyto – 1.700 zł, 
pszenica – 3.000 zł, owies – 1.500 zł, jęczmień – 1.500 zł. (SP Góra Śląska 270 „Ceny 46/47”). 
56 APW: SP Góra Śląska 322 s. 43. 
57 APW: SP Góra Śląska 322 s. 63. 
58 APW: SP Góra Śląska 54 s. 583 („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc październik 1946 r.” [Referatu Społeczno-
Politycznego]). 
59 APW: SP Góra Śląska 54 s. 746 („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc grudzień 1946 r.”). 
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OCHRONA ZDROWIA W LATACH 1945-1950 
 
Lecznictwo otwarte 
Od 7 października 1945 r. rozpoczął funkcjonowanie ośrodek zdrowia. Jego siedzi-

ba wymagała jeszcze remontu. W ośrodku czynne były: przychodnia lekarska (codzien-
nie 4 godziny), poradnie przeciwweneryczna, eugeniczna, dentystyczna, przeciw-
gruźlicza, opieki nad matką i dzieckiem, kobiety w ciąży. W przychodni lekarskiej do 10 
grudnia 1945 r. (data sprawozdania, z którego korzystamy) było 1 950 zgłoszeń. Porad-
nia eugeniczna i opieki nad kobietą ciężarną chyba w ogóle nie pracowały, gdyż napływ 
pacjentów zależał od „przeprowadzenia propagandy wśród ludności powiatu”. W poradni denty-
stycznej przebadano 100 dzieci i objęto badaniami i leczeniem młodzież powiatu. Zba-
dano 700 uczniów zagrożonych chorobami społecznymi i stwierdzono m.in.: złą budo-
wę ciała – 33, złe odżywianie – 62, katar oskrzeli – 37, nieżyt spojówek – 34, powiększe-
nie tarczycy – 99, świerzb – 31.  

Pracowało w ośrodku zdrowia 2 lekarzy, położna, felczer sanitariusz, higienistka, 
dentysta. Przewidywano jeszcze zatrudnienie chirurga, laboranta i dezynfekatorów. 

6 grudnia 1945 r. na walnym zgromadzeniu instytucji, urzędów, szkół i itp. uchwa-
lono utworzenie Powiatowego Ośrodka Zdrowia. Zgromadzeni zadeklarowali swą po-
moc w postaci składek i współpracę. 

Działała także od 1 sierpnia 1945 r. kolumna przeciwgruźlicza składająca się z fel-
czera epidemiologa i dwóch dezynfekatorów. M.in. ona (do 7 grudnia 1945 r.) sprawdzi-
ła 843 domy i 102 studnie, 193 dzieci szkolnych, zaszczepiła 117 osób, 90 razy odkażała 
rzeczy. 

Pod koniec roku 1945 odczuwano zupełny brak środków lokomocji i materiałów 
opatrunkowych, brakowało instrumentów lekarskich i urządzeń sanitarnych. A postę-
powanie oddziałów sowieckich było karygodne. „Duże zapasy leków i instrumentów odmówio-
no przekazać, twierdząc, że to są trofea wojenne. Przed wyjazdem zniszczono to, co nie zabrano” 1. 
Postulowano, żeby wynagrodzenie personelu sanitarnego nie było niższe od ustalonego 
w dzienniku zdrowia. Oczywiście odczuwano braki kadrowe, potrzebowano chirurga, 
bakteriologa, rentgenologa i 3 lekarzy2. 

W pierwszej połowie 1947 r. na terenie powiatu pracowało 4 lekarzy: Adam Pła-
wiński, Włodzimierz Korobko, Maria Pruszyńska i Augustyn Szozda3. 

W 1948 r. połączono Powiatowy Ośrodek Zdrowia i Szpital Powiatowy, dyrektor 
szpitala W. Korobko został również kierownikiem ośrodka zdrowia4. 

W 1949 r. ośrodek zdrowia obsługiwał „ludność niezrzeszoną w Ubezpieczalni Społecz-
nej”. Funkcjonowały poradnie: ogólna, przeciwweneryczna (przeznaczona również dla 
ubezpieczonych), dentystyczna, sportowa, dla matek ciężarnych, gabinet światłolecznic-

                                              
1 APW: UWW XVI/93 s. 21. 
2 APW: UWW XVI/93 s. 19-22, UWW XVI/93 s. 39. 
3 APW: SP Góra Śląska 328 s. 93 (dane dla 1 stycznia, 1 kwietnia i 30 czerwca 1947 r.); nazwiska – APW: PRN i WP Góra 
Śląska 14 s. 54 (pismo z 12 stycznia 1949 r.) 
4 Pismo z 4 sierpnia 1948 r. w zbiorze dokumentów „Rok 1945-48. Akta personalne i korespondencja” (w posiadaniu SP 
ZOZ Góra). Podczas sesji PRN 16 kwietnia 1948 r. postanowiono połączyć szpital z ośrodkiem zdrowia i ustanowić dyrek-
torem Włodzimierza Korobkę. APW: PRN i WP Góra Śląska 9 s. 54. 
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twa, kuchnia mleczna5. Na początku roku funkcjonowała jeszcze przychodnia przeciw-
gruźlicza, ale w wyniku nieporozumień między lekarzami została zamknięta6. 

Z ośrodka zdrowia korzystały 7 032 osoby, wykonano 1 135 zabiegów, 236 prze-
świetleń, zbadano 870 dzieci. W przychodni ogólnej udzielono 6 095 porad a w poradni 
dentystycznej – 3 823 oraz usunięto 1 650 zębów i 3 238 zębów zaplombowano7. 

W I kwartale tego roku w ośrodku zdrowia w Górze pracowali: lekarz, technik den-
tystyczny, pielęgniarka – położna dyplomowana, 3 pielęgniarki przyuczone, administra-
tor, kontroler sanitarny, 2 pracowników fizycznych. Od II kwartału przybyło 2 lekarzy, 
rejestratorka i pracownik fizyczny8. 

W Wąsoszu funkcjonował „okręgowy ośrodek zdrowia” bez lekarza z przychodnią 
ogólną; pracowali felczer (Władysław Łojewski9) i położna (Anna Zadylak10). W punkcie 
sanitarnym w Czerninie pracowała pielęgniarka (Aniela Magnowska11); w budynku trwał 
remont, w przyszłości miał tu powstać „okręgowy ośrodek zdrowia”. W Równej praco-
wała położna. Przewidziano tu utworzenie „okręgowego ośrodka zdrowia”. Na rok 1950 
zaplanowano środki na jego urządzenie. Również w Sicinach zamierzano otworzyć 
„okręgowy ośrodek zdrowia”12. 

 
Lecznictwo zamknięte 
9 czerwca 1945 r. przystąpiono do oczyszczania budynku poniemieckiego szpitala 

przy ówczesnej ul. Szpitalnej 8 (obecnie Hirszfelda); murowany, jednopiętrowy z sutere-
ną, z centralnym ogrzewaniem. Oświetlenie elektryczne i urządzenia gazowe były znisz-
czone, sala operacyjna bez żadnych przyrządów, aparat rentgenowski zdemolowany. 
Budynek oddziału zakaźnego i zabudowania gospodarcze zajmowali żołnierze sowieccy. 

20 czerwca zakończono prace porządkowe i przyjęto pierwszego pacjenta. W okre-
sie od 20 czerwca do 31 grudnia 1945 r. w szpitalu przebywało 238 pacjentów, wypisano 
227. U przyjętych stwierdzono m.in.: choroby chirurgiczne – 57 przypadków, choroby 
przewodu pokarmowego – 23, choroby dróg oddechowych – 12, choroby kobiece – 17, 
reumatyzm – 14, dezynteria – 17, dur brzuszny – 3813.  

Personel szpitalny w grudniu 1945 r. składał się z 1 lekarza (był nim Adam Pławiń-
ski), 1 położnej, 3 sióstr, 4 sanitariuszy, 2 praktykantek i 5 osób personelu technicznego. 

                                              
5 APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 37 („Sprawozdanie sanitarne za czas od 1 I 1949 do 24 XII 1949 r.”, s. 35-40, 337-
338). 
6 APW: PRN i WP 28 s. 7-8. 
7 APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 37, 39 („Sprawozdanie sanitarne za czas od 1 I 1949 do 24 XII 1949 r.”, s. 35-40, 337-
338). 
8 APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 37 („Sprawozdanie sanitarne za czas od 1 I 1949 do 24 XII 1949 r.”, s. 35-40, 337-
338). 
9 „Wykaz pracowników Służby Zdrowia w Górze Śląskiej należących do Związku zawodowego” (kserokopia w posiadaniu 
autora). 5 grudnia 1947 r. podczas sesji Gminnej Rady Narodowej w Wąsoszu wymieniono „lekarza obwodowego” Łojew-
skiego (APW: Akta gminy Wąsosz 14 s. 2-3). W piśmie z 21 maja 1948 r. występuje lekarz szkolny w Wąsoszu Władysław 
Łojewski (APW: KP PPR Góra Śląska 9 s. 151). 
10 „Wykaz pracowników Służby Zdrowia w Górze Śląskiej należących do Związku zawodowego” (kserokopia w posiadaniu 
autora). 
11 „Wykaz pracowników Służby Zdrowia w Górze Śląskiej należących do Związku zawodowego” (kserokopia w posiadaniu 
autora). 
12 APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 37 („Sprawozdanie sanitarne za czas od 1 I 1949 do 24 XII 1949 r.”, s. 35-40, 337-
338). 
13 W oryginale ty. abdominalis, czyli typhus abdominalis - dur brzuszny. (APW: UWW XVI/93 s. 39). 
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Brakujące narzędzia szpitalne stopniowo były uzupełniane, jak również instrumen-
tarium, inwentarz miękki i twardy. Szczególnie dotkliwie odczuwano brak bielizny osobi-
stej i pościelowej, koców, płaszczy dla chorych, pantofli. Wobec braku źródeł zakupu  
i środków pieniężnych proszono o dostarczenie wyposażenia 50 łóżek szpitalnych. 

W listopadzie 1946 r. referat osadnictwa przydzielił do szpitala krowę, ale dawała 
mało mleka (ok. 4-5 l po ocieleniu). Wówczas poproszono o przydział drugiej dobrej 
krowy lub wymianę dotychczasowej na lepszą14. Hodowano trzodę chlewną. Nie wiemy, 
od którego roku. W 1949 r. hodowano 4 sztuki, w latach wcześniejszych – 2. W 1949 r. 
uprawiano ziemię orną (0,5 ha) i ogród z sadem15. 

Personel szpitalny stołował się w stołówce pracowników starostwa. Pobory mie-
sięczne wysokości 520-540 zł powodowały częste zmiany zatrudnionych. 

W 1946 r. powstał oddział chirurgiczny. Doktor Włodzimierz Korobko, praktyku-
jący lekarz-chirurg, 17 lutego 1946 r. złożył podanie o pracę. Z dniem 1 marca 1946 r. 
pełnomocnik rządu RP August Herbst przyjął go do pracy i nakazał mu przejąć oddział 
chirurgiczny szpitala16. Na początku 1947 r. posiadał on 20 łóżek. Funkcjonowały jesz-
cze oddziały: wewnętrzny – 25 łóżek, położniczy – 10, zakaźny – 20, dla gruźlików – 5; 
w sumie szpital miał 80 łóżek. Pracowały 22 osoby17. 

W 1946 r. przyjęto do szpitala 605 pacjentów, w 1947 r. – 726, a w 1948 r. – 92318.  
„Sprawozdanie roczne szpitala za rok 1948” podaje nieco inne dane. W ciągu roku 

leczono 941 pacjentów, z czego 273 osoby na oddziale wewnętrznym, 301 – na chirur-
gicznym, 265 – na położniczym i 24 – na ginekologicznym, 22 – na zakaźnym (4 przy-
padki nagminnego zapalenia opon mózgowych, 7 płonicy, 6 błonicy, 1 tężca, 1 dur 
brzuszny i 3 inne) oraz 28 przypadków gruźlicy i 24 przypadki chorób wenerycznych 
(wszyscy chorzy na kiłę)19. 

Wówczas z 941 ogólnej liczby pacjentów 375 leczonych musiało opłacić pobyt w 
szpitalu, a 495 było ubezpieczonych20. Opłata dzienna na oddziale chirurgicznym wyno-
siła 480 zł, na pozostałych – 400 zł.21 

Na początku roku 1948 r. przebywało w szpitalu 17 pacjentów (5 mężczyzn, 8 ko-
biet i 4 dzieci do lat 15) przyjętych w roku wcześniejszym. W ciągu 1948 r. przyjęto 924 
osoby (281 mężczyzn, 508 kobiet i 135 dzieci do lat 15), leczono 941 pacjentów (286 
mężczyzn, 516 kobiet i 139 dzieci do 15 lat), wypisano 895 osób (271 mężczyzn, 503 ko-
biety i 121 dzieci do 15 lat), zmarło 20 osób (6 mężczyzn, 2 kobiety i 12 dzieci do 15 lat). 
W ambulatorium udzielono 993 porady22. 

W 1948 r. szpital miał 4 oddziały: wewnętrzny (20 łóżek), chirurgiczny (30 łóżek), 
położniczo-ginekologiczny (20 łóżek) i zakaźny (10 łóżek). Liczba lekarzy niewiele 

                                              
14 APW: SP Góra Śląska 338 s. 55. 
15 APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 36 („Sprawozdanie sanitarne za czas od 1 I 1949 do 24 XII 1949 r.”, s. 35-40, 337-
338). 
16 APW: UWW XVI/94 s. 22; dwa pisma A. Herbsta z 28 lutego 1946 r. zachowane w zbiorze dokumentów „Rok 1945-48. 
Akta personalne i korespondencja” (w posiadaniu SP ZOZ Góra). 
17 APW: UWW XVI/94 s. 22. 
18 Główna księga chorych 1945-1949 (w posiadaniu SP ZOZ Góra). 
19 APW: UWW XVI/192 s. 76. 
20 APW: UWW XVI/192 s. 80. 
21 APW: UWW XVI/192 s. 75. 
22 APW: UWW XVI/192 s. 76. 
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wzrosła – było ich dwóch; funkcję dyrektora pełnił Włodzimierz Korobko. A. Pławiński 
musiał zrezygnować ze stanowiska z powodu choroby. Odnotowano, że na początku 
czerwca 1948 r. przebywał w szpitalu Świętej Rodziny w Łodzi, gdzie przeprowadzono 
mu resekcję żołądka23. Zmarł 10 listopada 1948 r.24 

Pracowały 3 pielęgniarki, 1 położna, 8 salowych, 8 pracowników administracyj-
nych25. Jak wyglądała praca administratora, możemy się dowiedzieć z pisma dyrektora 
szpitala A. Pławińskiego z 6 lutego 1948 r., wnioskującego o zapomogę dla Pawła Li-
chodziejewskiego. Pracował w szpitalu od 3 czerwca 1945 r. „Ma do pomocy tylko jedną siłę 
kancelaryjną i dlatego sam prowadzi rachunkowość, kasę, magazyny, kancelarię, stołówkę, remont, 
zakupy i gospodarstwo szpitala. Z braku odpowiedniego zastępstwa z urlopów wypoczynkowych dotych-
czas nie korzystał. Mając na utrzymaniu uczącą się córkę, znajduje się w dość ciężkim położeniu mate-
rialnym, gdyż miesięczne wynagrodzenie jego wynosi 8 600 zł brutto. Żadnego ubocznego zajęcia  
i dochodów nie ma z powodu pracy w szpitalu poza godzinami urzędowymi i w święta.” 26 

W 1949 r. szpital posiadał 5 oddziałów: wewnętrzny (30 łóżek), chirurgiczny (20 
łóżek), położniczy (10 łóżek), ginekologiczny (10 łóżek) i dziecięcy (10 łóżek). Pracowa-
ło dwóch lekarzy; na terenie powiatu – w sumie 4 lekarzy (od 15 września). W szpitalu 
oprócz lekarzy na 24-osobowy personel składali się: administrator, siła kancelaryjna, siła 
rachunkowa, 4 pielęgniarki, położna, rentgenotechnik, 7 sanitariuszek i 6 pracowników 
gospodarczych (pisownia zgodnie z oryginałem)27. 

Na początku roku 1949 r. przebywało w szpitalu 26 pacjentów (9 mężczyzn, 11 
kobiet i 6 dzieci do lat 14) przyjętych w roku wcześniejszym. W ciągu 1949 r. przyjęto  
1 400 osób (421 mężczyzn, 718 kobiet i 261 dzieci do lat 14), leczono 1 426 pacjentów 
(430 mężczyzn, 729 kobiet i 267 dzieci do 14 lat), wypisano 1374 osoby (418 mężczyzn, 
704 kobiety i 252 dzieci do 14 lat), zmarło 28 osób (7 mężczyzn, 11 kobiet i 10 dzieci do 
14 lat). W ambulatorium przyjęto 1 598 chorych28. 

Pobyt w szpitalu był płatny. Opłata dzienna wynosiła 700 zł. Rolnicy korzystali  
z ulg w zależności od dochodu. Bezrobotni i małorolni o dochodowości do 10 q byli 
zwolnieni z tej opłaty29. 

 
Zachorowania na niektóre choroby 
W 1949 r. przebadano 21 800 osób w celu wykrycia chorób wenerycznych. U 111 

podejrzanych o syfilis przeprowadzono dalsze badania. Odczyn Wassermana zbadano u 
624 osób, dodatnie wyniki stwierdzono u 175 osób.  W ciągu roku zanotowano 30 cho-

                                              
23 Pismo z 8 czerwca 1948 r. w zbiorze dokumentów „Rok 1945-48. Akta personalne i korespondencja” (w posiadaniu SP 
ZOZ Góra). A. Pławiński urodził się 17 listopada 1882 r. w Witebsku w Rosji (obecnie Białoruś). W czasie okupacji nie-
mieckiej pracował jako lekarz w Trokach (dwa pisma z 25 marca 1946 r.) 
24 APW: SP Góra Śląska 67 s. 455. 
25 UWW XVI/192 s. 74-75. 
26 Pismo z 6 lutego w zbiorze dokumentów „Rok 1945-48. Akta personalne i korespondencja” (w posiadaniu SP ZOZ Gó-
ra). 
27 APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 35 („Sprawozdanie sanitarne za czas od 1 I 1949 do 24 XII 1949 r.”, s. 35-40, 337-
338). 
28 UWW XVI/95 s. 395-396. Wg APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 35 („Sprawozdanie sanitarne za czas od 1 I 1949 do 24 
XII 1949 r.”, s. 35-40, 337-338) leczono 1256 osób. 
29 APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 35 („Sprawozdanie sanitarne za czas od 1 I 1949 do 24 XII 1949 r.”, s. 35-40, 337-
338). 



Kwartalnik Górowski 42/2013 

XXXIV 

rych na syfilis i 16 na rzeżączkę. Udzielono 2 590 porad, wykonano 1 900 zabiegów, zu-
żyto 130 800 000 jednostek penicyliny. 

Ekipa duńskiego Czerwonego Krzyża przeprowadziła szczepienia przeciwgruźlicze 
u dzieci, zaszczepiając 3 901 dzieci. Udzielono w przychodni 1037 porad, wykrywając 76 
chorych. 

Odnotowano 552 osoby chore na choroby zakaźne: 18 – na szkarlatynę, 27 – na 
koklusz, 34 – na gruźlicę, 16 – na dyfteryt, 102 – na grypę, 1 – na Heine-Medina, 5 – na 
zapalenie opon mózgowych, 266 – na odrę, 1 – na wściekliznę i 21 – pokąsanych przez 
wściekłego psa30. 

 
Konflikt z ubezpieczalnią leszczyńską 
Do 1947 r. ubezpieczeni z terenu powiatu górowskiego podlegali pod ubezpieczal-

nię w Legnicy. W połowie tego roku przeszli pod opiekę ubezpieczalni w Lesznie31. 31 
grudnia 1948 r. liczba ubezpieczonych wynosiła 3 64232. 

Ubezpieczalnia leszczyńska traktowała po macoszemu ubezpieczonych z terenu 
powiatu górowskiego. M.in. podnoszono następujące zarzuty: „Sprawdzanie prawa co do 
świadczeń członków rodzin trwające całe tygodnie, nieścisłości w wypłacaniu zasiłków, formalności  
z ubezpieczeniem członków rodzin trwające również tygodniami, wyczekiwanie w kolejkach w Lesznie 
do specjalistów chorób oczu, uszu i gardła, przyjmowanie tych chorych po przyjęciu miejscowych, prywat-
ne przyjęcia chorych przez tychże specjalistów, wydawanie leków przeciwkiłowych w Lesznie (wyjawienie 
tajemnicy chorego), niezwracanie kosztów przejazdów […], wyczekiwanie chorych przed gabinetami 
lekarzy w Górze, niezadowolenie z narzuconych sobie lekarzy, masowe usuwanie zębów nadających się 
do leczenia (skarga ubezpieczonej, której 8 zębów zakwalifikowano do usunięcia), dentysta wezwany do 
wyjaśnienia oświadczył, że otrzymał takie sugestie z Leszna. Wypisanie chorych niewyleczonych ze 
szpitala powiatowego w Górze przez Naczelnego Lekarza Ubezpieczalni ze względów oszczędnościo-
wych (poród, złamanie żeber, zgniecenie miednicy przez bufory wagonu […].” 33 

Górowska ubezpieczalnia mieściła się przy ul. Armii Czerwonej 12, mieszkali tam 
M. Pruszyńska i inna osoba, co musiało mieć wpływ na to, że pacjenci nie mieścili się w 
małej poczekalni34. 

28 lutego 1949 r. jednym z punktów obrad Powiatowej Rady Narodowej była 
sprawa zarzutów pod adresem ubezpieczalni leszczyńskiej35. Przedstawiciel tej instytucji 
na postawione zarzuty nie udzielił konkretnych odpowiedzi, toteż przewodniczący PRN 
Bronisław Włoch odebrał mu głos36. 

 
 
 

                                              
30 APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 38-39 („Sprawozdanie sanitarne za czas od 1 I 1949 do 24 XII 1949 r.”, s. 35-40, 337-
338). 
31 APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 54. 
32 APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 75. 
33 APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 54. Dokument ten z 12 stycznia 1949 r. zawiera opis wszystkich nieporozumień (s. 54-
56). 
34 APW: PRN i WP Góra Śląska 28 s. 8; Spis telefonów wrocławskiego Okręgu Poczt i Telegrafów na rok 1949 s. 37. Tam 
jeszcze ul. Armii Czerwonej nosiła nazwę Dworcowej. 
35 APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 74-77. 
36 APW: PRN i WP Góra Śląska 14 s. 77. 
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Pracownicy szpitala powiatowego 
(9 marca 1948 r.) 

 

Nazwisko  
i imię 

Data i miejsce 
urodzenia 

Wyksztalcenie 
Zawód i zajmo-
wane stanowisko 

Od kiedy 
pracuje  
w szpitalu 

Pławiński  
Adam 

17 listopada 
1882 Witebsk 

wyższe 

lekarz 
p.o. dyrektora  
szpitala, 
ordynator oddziału 
wewnętrznego 

3 czerwca  
1945 

Korobko  
Włodzimierz  

17 listopada 
1912 Wałk  
(Estonia) 

wyższe 

lekarz  
ordynator oddziału 
chirurgicznego  
i ginekologicznego 

1 marca  
1946 

Lichodziejewski 
Paweł 

20 października 
1899 Wilno 

4 klasy szkoły 
miejskiej 

urzędnik 
administrator  
szpitala 

3 czerwca  
1945 

Wawrzeniak 
Maria 

20 marca 1906 
Białystok 

średnie 
akuszerka –  
pielęgniarka,  
siostra operacyjna 

1 czerwca  
1946 

Tajchman  
Regina 

19 stycznia 
1908 Waganiec 
[?], woj. war-
szawskie 

5 klas gimna-
zjum, 2-letnia 
szkoła położ-
nych w War-
szawie 

położna 
1 lipca  
1945 

Kukawska  
Paulina 

29 czerwca 
1913 Żerocin, 
woj. lubelskie 

2 kursy szkoły 
handlowej,  
2-letnia szkoła 
położnych  
w Wilnie 

położna 
pielęgniarka 

10 sierpnia 
1945 

Pietrusewicz 
Jadwiga 

20 sierpnia 
1923 
folwark Wia-
zynka [?], woj. 
wileńskie 

uczęszcza do 
wieczorowego 
gimnazjum i 
liceum  
w Górze Śl., 
semestr IV 

pielęgniarka 
siostra salowa 

17 lipca  
1945 

Łabuć Krystyna 

21 listopada 
1924 Słonim, 
woj. nowo-
gródzkie 

średnie 
urzędniczka 
sekretarka 

1 sierpnia  
1947 

 

Źródło: APW: PRN i WP Góra Śląska 74b s. 1311. 
Uwaga: W oryginale Wawrzeniarz – zmienione na Wawrzeniak, Kurzawska – na Kukawska 
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Pracownicy ośrodka zdrowia 
 

Nazwisko i 
imię 

Data i miejsce 
urodzenia 

Wykształcenie 
Zajmowane 
stanowisko 

Od kiedy  
pracuje  
w ośrodku 
zdrowia 

Pruszyńska 
Maria 

18 lipca 1891 
Besarabia 

uniwersytet kierownik 
15 grudnia 
1947 

Szozda  
Augustyn 

6 sierpnia 1898 uniwersytet 
lekarz  
powiatowy 

1945 

Małyszczyk 
Heliodor 

14 maja 1911 wyższe studia lekarz dentysta 1 luty 1947 

Kleman  
Franciszek 

6 grudnia 1912 
Królewska Hu-
ta [Chorzów] 

instytut  
dentystyczny  
w Dreźnie 

dentysta 1 luty 1947 

Bożym Irena 
22 stycznia 
1922  
Bojanowo 

zakład średni 
asystentka  
dentystyczna 

1 luty 1947 

Błach Marta 
4 marca 1907 
Berlin 

szkoła  
położnych  
w Poznaniu 

położna 
20 sierpnia 
1947 

Matulewicz 
Janina 

28 grudnia 
1905 Litwa 

szkoła  
pielęgniarek  
w Wilnie 

higienistka 
15 kwietnia 
1947 

Kapała 
Agnieszka 

26 stycznia 
1897 Berlin 

szkoła  
powszechna 

woźna 
10 czerwca 
1946 

 

Źródło: APW: PRN i WP Góra Śląska 74b s. 1312,  
(dokument niedatowany, prawdopodobnie powstał w tym samym czasie co poprzedni) 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W WĄGRODZIE, CZ. II 
 
Rok szkolny 1949/50 
 
Rejon szkolny 
W skład obwodu szkolnego wchodzą nadal wsie: Wągroda, Karów, Globice1, Ża-

bin, Świerczów, Bartodzieje. 
 
Realizacja obowiązku szkolnego 
W obwodzie szkoły było 108 dzieci w wieku obowiązku szkolnego; wszystkie 

uczęszczały do szkoły. Ogółem szkoła liczyła 119 uczniów. Przeciętna frekwencja dzieci 
wynosiła ponad 90%. Szkoła realizowała VI klas programowych. 

 
Stosunki społeczne, gospodarcze 
Stopa życiowa ludności znacznie się podniosła. Wszyscy gospodarze mają krowy  

i trzodę chlewną oraz dużo gospodarzy posiada konie. Do najbiedniejszych wsi w rejonie 
szkoły należy Wągroda, zamożniejsze są Globice i Świerczów. Gospodarze kontraktują 
trzodę chlewną, jaja, mleko oraz plantacje roślin przemysłowych. W Wągrodzie już od 
półtora roku istnieje Gm. Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej oraz Państwowy Ośro-
dek Maszynowy. W Globicach i Karowie są Państwowe Gospodarstwa Rolne. Pewien 
odsetek młodzieży zarobkuje w Państwowej Roszarni Lnu i Konopi w Niechlowie, przy 
pracach Państwowej Firmy Budowlanej w Bełczu Wielkim oraz przy rozbiórce cegieł. W 
Zjednoczeniu P.G.R. istnieje Podstawowa Organizacja Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej. We wsiach rejonu szkolnego istnieją organizacje Związku Młodzieży Polskiej, 
którymi opiekuje się nauczycielka Chlebowska Teresa. Wybitną działalnością na polu 
społecznym odznacza się nauczycielka Mądra Wanda, która jest członkiem Gminnej Ra-
dy Narodowej i Prezydium Powiatowego Zarządu Z.M.P. oraz wybitną aktywistką 
P.Z.P.R. 

 
Budynek szkolny 
W szkole został przeprowadzony duży remont. Urządzono mieszkania nauczyciel-

skie. Wstawiono brakujące ramy okienne i w całym budynku okna zimowe. Zbudowano 
kuchnię na dożywianie dzieci. Zreperowano podłogi i drzwi. Na wakacje zaprojektowa-
no postawienie pieca w kancelarii szkolnej, remont pieców, malowanie okien i drzwi, 
budowa higienicznego śmietnika, remont studni. Brak jeszcze parkanu przy szkole oraz 
niektórych sprzętów; kancelaria i biblioteka są pozbawione szaf i brak pomieszczeń dla 
pomocy naukowych. 

 
 
 

                                              
1 Głobice. 
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Grono nauczycielskie i podział pracy 
Szkoła pracowała pod kierownictwem Czyż Heleny. W dniu 2 IX 1949 r. przybyła 

do szkoły nauczycielka Mądra Wanda, a w dniu 6 X 1949 r. – naucz. Chlebowska Teresa. 
Czyż Helena objęła wychowawstwo w kl. I i VI oraz nauczanie w kl. I i w klasie VI 

– języka polskiego, matematyki i jęz. rosyjskiego. Sprawowała opiekę nad kołem Mł. 
P.C.K., Samorządem Szkolnym i biblioteką. Mądra Wanda objęła wychowawstwo i nau-
czanie w kl. IV+V oraz śpiew i wychowanie fizyczne w kl. VI. Sprawowała opiekę nad 
spółdzielnią uczniowską i Szkolnym Kołem „Odbudujemy Warszawę”, a od kwietnia 
1950 r. nad Szk. Org. Związku Harcerstwa Polskiego. Chlebowska Teresa objęła wy-
chowawstwo i nauczanie w kl. II+III i w kl. VI nauczanie fizyki, biologii, histori[i], geo-
grafii, rysunków i prac ręcznych oraz opiekę społeczną nad dzieckiem (opieka nad 
sierotami i dożywianie dzieci) i nad szk. org. Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza. 

W styczniu 1950 r. Czyż Helena odeszła na trzymiesięczny urlop macierzyński, a w 
szkole pracowały dwie pozostałe nauczycieli, przy czym Mądra Wanda pełniła obowiąz-
ki w zastępstwie kier. szkoły. 2 VI 1950 r. Czyż H. wróciła do pełnienia obowiązków. 

Woźną w szkole była ob. Lubuń Wiktoria, która mieszka w pobliżu szkoły i posia-
da gospodarstwo o obszarze 2 ha. 

 
Kursy dla dorosłych 
W rejonie szkoły zlikwidowano analfabetyzm dzięki kursom początkowej nauki pi-

sania i czytania. W Wągrodzie kurs prowadziły nauczycielki Mądra Wanda i Chlebowska 
Teresa, a w innych wsiach nauczyciele społeczni. Z Globic kursanci uczęszczali do Wą-
grody. W Bartodziejach kurs prowadził Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego ob. 
Poznański Józef. 

 
Uczniowie przodujący w nauce 
W nauce przodowali następujący uczniowie: 
Wolak Edmund ucz. kl. I 
Warszawski Ryszard ucz. kl. I 
Haliasz Eustachy, ucz. kl. II 
Łabaz Józefa, ucz. kl. III 
Kowalska Anna, ucz. kl. III 
Szymkowicz Stanisław ucz. kl. III 
Arendarczyk Olga ucz. kl. IV 
Stodoła Jan, ucz. kl. IV 
Galewska Zofia, ucz. kl. V 
Starzecki Szymon, ucz. kl. V 
Poznańska Stefania, ucz. kl. VI 
Stodoła Bolesław, ucz. kl. VI 
Babiej Władysław, ucz. kl. VI 
Grech Józef, ucz. kl. VI 
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Występy szkoły na zewnątrz 
Szkoła obchodziła w tym roku szk. następujące uroczystości z udziałem przedsta-

wicieli Partii, organizacji społecznych i młodzieżowych i miejscowego społeczeństwa: 
1) 1 IX 1949 r. – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2) 4 IX 1949 r. – udział dzieci z częścią artystyczną w dożynkach powiatowych w 

Luboszycach 
3) 6 XI 1949 – uroczysta akademia poświęcona 32 rocznicy Wielkiej Rewolucji So-

cjalistycznej 
4) 13 XI 1949 r. – akademia poświęcona 150 roczn. ur. Al. Puszkina 
5) 18 XII 1949 r. – uroczysta akademia poświęcona 70-leciu urodzin Generalissi-

musa Józefa Stalina 
6) 18 XII 1949 – uroczystość gwiazdkowo-noworoczna 
7) 23 II 1950 – poranek pośw. 32 rocznicy Armii Czerwonej 
8) 8 III 1950 r. – poranek poświęcony Międzynarodowemu Dniu Kobiet 
9) 30 III 1950 r. – uroczysta akademia pośw. Tygodniowi Światowej Federacji 

Młodzieży Demokratycznej, urządzona przez drużyny harcerskie 
10) 20 IV 1950 r. – wieczór eliminacyjny drużyn harcerskich na konkurs pieśni ro-

botniczych 
11) 23 IV 1950 r. – udział drużyn harcerskich w konkursie pieśni rewolucyjnych na 

szczeblu powiatowym z osiągnięciem II miejsca 
12) 29 IV 1950 r. – występ harcerek w P.G.R. Bełcz Wielki z częścią artystyczną na 

akademii 1Majowej 
13) 30 IV 1950 r. – uroczysta akademia 1Majowa 
1.V. – udział harcerzy w pochodzie w Górze Śląskiej 
14) 7 V 1950 r. – uroczysta akademia poświęcona Tygodniowi Oświaty, Książki  

i Prasy 
15) 29 V 1950 r. – udział harcerzy w konkursie pieśni ludowych na szczeblu powia-

towym z osiągnięciem VI miejsca 
16) 31 V 1950 r. – udział dzieci w „Czynie Melioracyjnym” 
17) 1 VI 1950 r. – udział harcerzy przy tępieniu ostów w P.G.R. jako czyn pośw. 

Międzynarodowemu Dniowi Dziecka 
17) Wielka uroczystość ku czci Międzynarodowego Dnia Dziecka 
18) 11 VI 1950 r. – udział harcerzy w eliminacjach sportowych w Szaszarowicach2 
19) 18 VI 1950 r. – udział harcerzy w defiladzie i rozgrywkach sportowych w Gó-

rze w dniu święta Kultury Fizycznej 
20) 19 i 20 VI 1950 r. – udział dzieci przy odchwaszczaniu buraków w P.G.R. w 

ramach pomocy sąsiedzkiej 
21) 23 VI 1950 r. – uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
 
 
 
 

                                              
2 Szaszorowicach. 
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Pomoce naukowe 
Szkoła posiada mapę Polski, mapę Europy, cyrkiel tablicowy, liniał, 2 ekierki tabl., 

kątomierz tabl., 22 przyrządy do fizyki, 9 serii ilustracji szkolnych, tablice prehistoryczne. 
Brak tablic do przyrody, globusa, sprzętu sportowego, przyrządów do prac ręcznych.  

 
Biblioteka szkolna 
Biblioteka uczniowska liczy 215 tomów. Ma jeszcze za mało lektury obowiązującej. 

Samorząd Szkolny złożył sumę 4000 zł na powiększenie biblioteki w roku szk. 1950/51. 
Biblioteka nauczycielska liczy 61 tomów. Przeważa w niej lektura o treści interna-

cjonalnej. 
 
Komitet Rodzicielski 
W skład Komitetu Rodzicielskiego weszli: 
1. Skiba Jan – Przewodniczący, który wyjechał w listopadzie 1949 r. 
2. Poznański Józef – Przewodniczący 
3. Mądrecki Antoni – Sekretarz 
4. Urzędowski Władysław – Skarbnik 
5. Zieliński Mieczysław 
6. Sidorowicz Piotr 
7. Stojanowski Józef 
8. Wrona Antoni 
9. Kamyk Jan – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
10. Serafin Józef – członek Kom. Rew. 
11. Szymkowicz Franciszek – członek Kom. Rew. 
 
Komitet Rodzicielski 
Odbyło się 17 posiedzeń Kom. Rodz., w tej liczbie 6 ogólnoszkolnych zebrań ro-

dziców. Frekwencja rodziców na zebraniach była dobra, stosunek do spraw szkolnych 
przychylny. W zebraniach ogólnoszkolnych uczestniczyło grono nauczycielskie, wygła-
szając referaty ideologiczne i wychowawcze. W zebraniach Kom. Rodz. uczestniczyła 
kier. szkoły. Kom. Rodz. brał czynny udział w uroczystościach szkolnych pokrywając 
wydatki na imprezy szkolne. Przychodził z pomocą finansową organizacjom szkolnym. 
Dla szk. Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej zakupił piękny album. Pokrywał 
koszta materiałów niezbędnych do pracy Z.H.P., a na Międzynarodowy Dzień Dziecka 
przeznaczył sumę 4800 zł na potrzeby Z.H.P. Zaopatrzył Z.H.P. w szturmówki. Pre-
miował uczniów wyróżniających się w nauce i pracy społecznej. Pokrywał prenumeratę 
czasopism dla szkoły. Przyszedł z czynną pomocą przy remoncie szkoły i realizacji obo-
wiązku szkolnego. Dostawiał produkty na dożywianie dzieci. 

 
Szkolny Komitet Opiekuńczy 
Szkolny Komitet Opiekuńczy przy Związku Pracowników Państwowych w Górze 

zakupił buciczki dla najbiedniejszego dziecka i materiały piśmienne na uroczystość 
gwiazdkowo-noworoczną dla wszystkich dzieci. Na 1Maja ofiarował sumę 2500 zł na 
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nagrody książkowe dla dzieci. Na M.D.D. obdarował wszystkie dzieci paczkami zawiera-
jącymi cukierki. 

 
Wągroda. Dnia 23 czerwca 1950 r.           Czyż Helena 
 
Rok szkolny 1950/51 
 
Rejon szkolny 
W skład obwodu szkolnego wchodzą następujące miejscowości: Wągroda, Karów, 

Żabin, Globice, Świerczów, Bartodzieje. 
 
Realizacja obowiązku szkolnego 
Szkoła przez cały rok szkolny liczyła 131 uczniów. Frekwencja dzieci wynosiła 

około 90%. Szkoła realizowała 7 klas progra. 
 
Stosunki społeczne 
Stopa życiowa ludności podniosła się, a to z powodu kontraktacji trzody chlewnej 

oraz plantacji roślin przemysłowych. W Wągrodzie istnieje Państwowy Ośrodek Maszy-
nowy, Gminna Spółdzielnia Samopomocy Chłopskiej, natomiast w Globicach i Karowie 
są Państwowe Gospodarstwa Rolne. W Bartodziejach i w Wągrodzie istnieją koła 
Z.M.P., przewod. koła Z.M.P. w Wągrodzie jest nauczycielka Stępniewska Teresa. We 
wsiach rejonu szkolnego są Stronnictwa Ludowe, do których należą gospodarze rolni. 
Młodzież zarobkuje w Państwowej Roszarni Lnu i Konopi w Niechlowie oraz przy pra-
cach Państwowej firmy budowlanej w Bełczu Wielkim. Nauczyciel Stępniewski Jan przez 
cały rok po pracy w szkole pomagał w spisach Gminnej Radzie Narodowej w Luboszy-
cach. 

 
Budynek szkolny 
W szkole został przeprowadzony mały remont, a mianowicie naprawa ławek, na-

prawa zamków i klatki schodowej. Brak parkanu przy szkole oraz szaf w klasach. Kance-
laria jest niezaopatrzona w szafy i nie ma gdzie przechowywać pomocy naukowych. 

 
Grono nauczyciel. 
Szkoła pracowała pod kierownictwem Stępniewskiej Teresy. W dniu 6 IX 1950 r. 

przybył nauczyciel Stępniewski Jan a 20 IX wyjechała stąd nauczyciel Mądra Wanda, do 
15 X 1950 szkoła pracowała o dwóch nauczycielach. 15 X 1950 przybyła nauczycielka 
Lisiecka Konstancja. 

Stępniewska Teresa objęła wychowawstwo w klasie VI, VII i Iszej oraz nauczanie w 
kl. Iszej i przedmioty w klasie VIImej j. polski, historia, naukę o Polsce, geografię, biolo-
gię, śpiew i te same przedmioty w klasie Vtej. Sprawowała opiekę nad samorządem 
szkolnym, nad kołem P.C.K., S.F.O.S.3 Stępniewski Jan objął wychowawstwo w klasie 
IV i V i przedmioty w klasie VI i VIImej fizyka, matematyka, chemia, rysunki, zajęcia 

                                              
3 Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy. 
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praktyczne, wychowanie fizyczne. Sprawował opiekę nad biblioteką. Lisiecka Konstancja 
objęła wychowawstwo w klasie II i IIIciej oraz przedmioty w klasie IV i Vtej: geografię, 
biologię. 

W tutejszej szkole obowiązki woźnej pełniła ob. Lubuń Wiktoria zamieszkała w 
Wągrodzie, która posiada 3 ha ziemi. 

 
Przodujący uczniowie 
W nauce przodowali następujący uczniowie: 
Senyk Piotr kl. I 
Wolak Jerzy kl. I 
Warszawski Ryszard kl. II 
Szymkowicz Barbara kl. II 
Bartoszewska Aleksandra kl. III 
Magdycz Józef kl. III 
Kowalska Anna kl. IV 
Szymkowicz Stanisław kl. IV 
Arendarczyk Olga kl. V 
Stodoła Tadeusz kl. V 
Starzecki Ryszard kl. VI 
Starzecka Maria kl. VI 
Poznańska Stefania kl. VII 
Grech Józef kl. VII 
 
Wystąpienia szkoły na zewnątrz 
Szkoła brała czynny udział na zewnątrz. 1 IX 1950 r. została zorganizowana aka-

demia na rozpoczęcie roku szkolnego. 6 XI zorganizowaliśmy Akademię poświęconą 33 
rocznicy Rewolucji Socjalistycznej. W styczniu została zorganizowana choinka socjali-
styczna. Szkoła wzięła udział w pochodzie 1Majowym oraz zrobiła akademię. Pomogła 
w PGR Karów przy wykopkach ziemniaków. 

 
Komitet Rodziciel. 
W skład Kom. Rodziciel. wchodzili: 
Poznański – przewod. 
Mądrecki – sekretarz 
Urzędowski – skarbnik, 
członkami byli: Serafin, Wrona, Szymkowicz, Piekarnik, Witków, Mamczur. 
Komitet mało interesował się sprawami szkolnymi. Komitet opiekuńczy zakupił 

książki oraz zeszyty dla dzieci przodujących w nauce. 
 
Wągroda, dnia 23 VI 1951            Stępniewska Teresa 
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Rok szkolny 1951/52 
 
Rejon szkolny 
Do obwodu szkolnego wchodzą następujące wsie: Wągroda, Karów, Głobice, Ża-

bin, Świerczów i Bartodzieje. 
 
Realizacja obowiązku szkolnego 
Przeciętna frekwencja wynosiła około 90%. Szkoła realizowała siedem klas pro-

gramowych. 
 
Stosunki gospodarczo-społeczne 
Stopa życiowa tutejszej ludności znacznie wzrosła w stosunku do ubiegłych lat. 

Gospodarze mają krowy, trzodę chlewną, konie oraz zajmują się hodowlą drobiu. Kon-
traktują trzodę chlewną, indyki i rośliny przemysłowe. W w/w gromadach istnieją koła 
Z.S.Ch.4 i Z.S.L.5 W Wągrodzie istnieje ośrodek maszynowy, a w Głobicach i Karowie są 
Państwowe Gospodarstwa Rolne, przy których pracują P.O.P. PZPR6. Niektórzy spo-
śród tutejszej ludności pracują w Państwowej Roszarni Lnu i Konopi w Niechlowie. 

 
Budynek szkolny 
W budynku szkolnym przeprowadzono remont: reperacja podłóg, drzwi, wstawio-

no szyby, dokonano całkowitego malowania wnętrz budynku oraz założono światło 
elektryczne. Ogrodzenia obejścia szkolnego w dalszym ciągu brak. 

 
Grono nauczycielskie i podział pracy 
Szkoła pracowała pod kierownictwem Stępniewskiego Jana. 15 sierpnia 1951 r. 

przybyła do tutejszej szkoły nauczycielka Szczerkowska Janina. 27 sierpnia 1951 r. przy-
była nauczycielka Kapra Helena, a nauczycielka Stępniewska Teresa przebywała w tym 
czasie na urlopie macierzyńskim. 7 września 1951 r. odeszła naucz. Lisiecka Konstancja, 
a na jej miejsce przybył nauczyciel Zaręba Zbigniew. 

Stępniewski Jan objął wychowawstwo kl. VII oraz nauczanie następujących przed-
miotów w tej klasie: fizykę, matematykę, chemię, N.o.P.7, rysunki, prace ręczne i wycho-
wanie fizyczne. W klasie szóstej: matematykę, fizykę i wychowanie fizyczne. W klasie 
piątej: matematykę, fizykę, rysunki i prace ręczne. Sprawował opiekę nad biblioteką 
szkolną. 

Szczerkowska Janina objęła wychowawstwo w klasie szóstej i pierwszej oraz nau-
czanie przedmiotów. W klasie siódmej j. polskiego, historii i rosyjskiego. W klasie szóstej 
j. polskiego, historii, j. rosyjskiego, rysunków i prac ręcznych. W klasie piątej j. rosyjskie-
go. 

                                              
4 Związek Samopomocy Chłopskiej. 
5 Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. 
6 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
7 Nauka o Polsce. 
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Kapra Helena objęła wychowawstwo klasy drugiej i czwartej i uczyła w nich 
wszystkich przedmiotów oprócz wychowania fizycznego w kl. czwartej oraz uczyła 
śpiewu we wszystkich klasach. 

Zaręba Zbigniew był opiekunem klasy trzeciej i piątej. W klasie piątej uczył j. pol-
skiego, historii, biologii, geografii, wychowania fizycznego. W klasie szóstej i siódmej 
biologii i geografii. 

23 listopada przyszła z urlopu nauczycielka Stępniewska Teresa, a Kapra Helena 
została przeniesiona do innej szkoły. Z tego powodu nastąpiła zmiana w objęciu wy-
chowawstw i w nauczaniu. Stępniewski Jan bez żadnych zmian. Stępniewska Teresa ob-
jęła wychowawstwo w kl. szóstej i pierwszej. W klasie szóstej uczyła: j. polskiego, 
historii, rysunków i prac ręcznych, a w klasie siódmej j. polskiego i historii oraz we 
wszystkich klasach śpiewu. Sprawowała opiekę nad kołem Odbudowy Warszawy. 

Szczerkowska Janina objęła wychowawstwo w klasie czwartej i drugiej. W w/w kla-
sach uczyła wszystkich przedmiotów oprócz śpiewu i wychowania w klasie czwartej oraz 
j. rosyjskiego we wszystkich klasach (V-VII). Sprawowała opiekę nad T.P.P.R.8. Opie-
kunką harcerstwa była do 1-go marca 1952 r. 

Zaręba Zbigniew w podziale przedmiotów bez zmian. Sprawował opiekę nad 
P.C.K., a od 1-go marca objął opiekę nad harcerstwem. 

 
Występy szkoły na zewnątrz 
1) 1 września 1951 r. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2) 30 września 1951 r. uroczysta akademia poświęcona odbudowie Warszawy 
3) 7 listopada 1951 r. uroczysta akademia poświęcona Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
4) 21 grudnia poranek poświęcony 72 rocznicy urodz. Józefa Stalina 
5) 6 stycznia 1952 r. urządzono choinkę socjalistyczną 
6) 30 kwietnia urządzono uroczystą akademię poświęconą 60-tej rocznicy urodzin 

Bolesława Bieruta 
7) 8 czerwca 1952 r. drużyna harcerska wzięła udział w powiatowych eliminacjach 

zlotowych 
8) 25 czerwca uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
 
Przodujący uczniowie w nauce 
W w/w roku szkolnym przodowali w nauce niżej podani uczniowie: 
Szmanda Maria kl. I 
Kowalski Piotr kl. I  
Senyk Piotr9 kl. II 
Wolak kl. II 
Warszawska Kazim. kl. II 
Szykuła Olga kl. III 
Szymkowicz Barbara kl. III 
Warszawski Ryszard kl. III 
Bartoszewska Alek. kl. IV 

                                              
8 Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 
9 W oryginale Senek Piotr. Prawdopodobnie błąd, gdyż w kolejnych zapisach występuje tylko Senyk Piotr. 
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Woźniak Zdzisław kl. IV 
Kowalska Anna kl. V 
Galewska Maria kl. V 
Szymkowicz Stanisław kl. V 
Łabaz Józefa kl. V 
Arendarczyk Olga kl. VI 
Kopytko Jan kl. VI 
Stanecki Szymon kl. VII 
Stanecka Maria kl. VII 
 
Komitet Rodzicielski 
Skład Komitetu Rodzicielskiego 
Magdycz Szymon – przewodniczący 
Woźniak – sekretarz 
Urzędowski Władysław – skarbnik 
Serafin Józef – przew. kom. rewizyjnej 
Zieliński Mieczysław – członek „-„ 
Kopytko Jerzy – członek 
Mamczur Michał – członek 
Kowalski Michał – „-„ 
Bartoszewski Michał – „-„ 
Szymkowicz Franciszek – zastępca przewodniczącego 
Żmijowski Stanisław – członek 
Kozioł Jan – „-„ 
 
Wągroda, dnia 25 czerwca 1952 r.          J. Stępniewski 
 
cdn. 
 
 
 
 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
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ROCZNICA ZDOBYCIA GÓRY  
I POWROTU W GRANICE POLSKI – POLEMIKA 
 
Rok 1989 i zachodzące przemiany ustrojowe dały możliwość pisania i debaty 

o pewnych rzeczach, które przez PRL-owską historiografię były niedopuszczane. 
Przy różnych okolicznościach związanych ze styczniem 1945 r., a więc wielką ofen-
sywą wojsk radzieckich na Śląsku tzw. operacja „wiślańsko-odrzańska”, która także 
miała miejsce na terenie powiatu górowskiego, popełnia się różne artykuły okolicz-
nościowe o tej tematyce, świętuje się rocznice. Tylko czy ich nazewnictwo jest po-
prawne, czy nie powtarza się jak kalki frazeologii z czasów komunizmu. Robią to 
młodzi ludzie, którzy jak sądzę bezmyślnie przepisują pewne schematy książkowe, 
które są dostępne w powszechnym obiegu, a pochodzą jeszcze sprzed roku 1989. 
Faktem tragicznym jest jednak powtarzanie pewnych bzdur przez ludzi, którzy hi-
storią zajmują się na co dzień, a więc historyków, najczęściej nauczycieli i innych 
którzy nazywają się regionalistami. 

Ten krótki artykuł ma mieć charakter polemiczny i ma za zadanie uświadomić 
osobom zainteresowanym tematyką II wojny światowej i końcowymi jej aspektami, 
jak używanie pewnych frazesów typu: „wyzwolenie”, „repatriacja”, „Ziemie Odzy-
skane”, „Powrót do Macierzy” jest nieadekwatne. Ta krótka polemika nie powsta-
łaby, gdyby nie powszechne zjawisko używania wyżej wymienionych zwrotów w 
naszym lokalnym środowisku.  

Od początku mojego studiowania w kręgu moich zainteresowań jest Śląsk w 
czasach II wojny światowej. Temat mojej pracy dyplomowej brzmi: „Działania II 
wojny światowej na terenie powiatu górowskiego”. Sam kilkakrotnie przy powsta-
waniu tej pracy popełniałem podobne błędy używając zwrotów „wyzwolenie Gó-
ry”, czy „repatrianci”, co spotykało się ze słusznym sprzeciwem mojego 
promotora. Jak sam stwierdził, wynika to z ubogości prac powstałych po upadku 
komunizmu. Młodzi adepci, jak już wspomniałem na początku, schematycznie 
przepisują dostępne źródła.  

Bezpośrednim katalizatorem do napisania tego artykułu jest corocznie obcho-
dzona pod patronatem Urzędu Miasta w Górze uroczystość – „Powrót Góry do 
Macierzy”. Proszę sobie wyobrazić 20 lat wolnej i niepodległej Polski, a tu takie 
święto. Artur Małecki – nauczyciel historii w Zespole Szkół w ostatnich akapitach 
wspomnień Janiny Gajowczyk (nr 41 „Kwartalnika Górowskiego”) napełnił mnie 
optymizmem – sam krótko nakreślił problem, o którym ja wypowiem się szerzej.  

Od początku istnienia PRL-u różnej maści historycy próbowali udowodnić, że 
ziemie te odwiecznie były piastowskie – polskie! (każdy, kto choć trochę interesuje 
się średniowieczem, wie że z polskością Piastów bywało różnie). W Polsce Ludowej 
powstawało szereg publikacji na ten temat. Stykając się z tą literaturą polecam czy-
telnikowi choćby książkę dostępną na naszym podwórku napisaną przez Ryszarda 
Majewskiego w 1982 r. – „Dolny Śląsk 1945. Wyzwolenie”, strony od 65 do 71, 
autor przekonuje nas o odwiecznej polskości tych ziem. Już w samym tytule mo-
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żemy zobaczyć jakie „kwiatki” tam wyczytamy, ale z drugiej strony nie ma co się 
autorowi dziwić, takie były czasy i oficjalna linia. Mimo komunistycznej frazeologii  
i tak uważam to dzieło za godne uwagi i polecam zainteresowanym. Zapomina się, 
że ziemie te najpierw od 1526 roku należały do Habsburgów, a potem od 1740 r.  
w wyniku wojen śląskich trafiły pod panowanie pruskie. Nie można zapomnieć, że 
obszar ten w wyniku różnych zatargów historycznych, przez ponad 400 lat był pod 
niemieckim panowaniem, które było uznawane przez państwa europejskie. Za 
wszelką cenę starano się wykreślić niemieckie dziedzictwo.  

Od lat w opisywanej kwestii nie popisuje się redakcja „Przeglądu Górowskie-
go”, która wtóruje tym rocznicom pisząc: „Powrót Góry do Macierzy”, „Rocznica 
Wyzwolenia Góry”, etc. W tym roku nie popisała się też redakcja Radia Elka, która 
jeden z wpisów na swojej stronie z dnia 28.01.2013 r. zatytułowała „Uczcili powrót 
do macierzy”. Świętowanie „wyzwolenia” wiąże się z elementarnym brakiem wie-
dzy historycznej. Otóż Śląsk, Pomorze czy Prusy Wschodnie mimo stacjonowania 
tam wojsk radzieckich do końca wojny, oficjalnie jeszcze należały do III Rzeszy. 
Nie regulowały tego też postanowienia konferencji poczdamskiej. Rozbite Niemcy 
po 1945 r. dalej uznawały swoje granice z 1937 r. Zmiany w postrzeganiu granic  
z Niemcami przynosiły traktaty z lat 1950, 1970 i 1990 – ten ostatni potwierdził 
dopiero granice wytyczone w Poczdamie. Dlatego można też dyskutować, że 
„Ziemie Zachodnie” (nie „wyzwolone” – bo takie nigdy nie były, o wyzwoleniu 
może mówić sąsiednie Leszno, czy Rawicz), ostatecznie powróciły do Polski już 
niekomunistycznej, a wcześniej były zarządzane przez administrację polską. 

Kolejnym przykładem świętowania rocznic wyzwolenia jest świeżo wydany 
Biuletyn Samorządowy Gminy Wąsosz, na pierwszej stronie wielkimi literami wi-
dzimy tam tytuł „68 rocznica wyzwolenia Wąsosza”. Wąsosz też nigdy wyzwolony 
nie był, a jedynie zdobyty przez wojska radzieckie. 

W wydanej w 2011 r. pierwszej obszernej monografii Ziemi Górowskiej pod 
tytułem „Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy ?”, na stronie 23, w rozdziale napisanym 
przez historyczkę Elżbietę Maćkowską, a zarazem redaktora naczelnego tej pracy 
wyczytujemy: „Datę 28 stycznia 1945 r. uznaje się za datę powrotu Góry do Macie-
rzy”. I znów mój apel, szczególnie do historyka o tak dużym stażu pracy, o nie po-
wtarzanie pewnej kalki, która jest dalej bardzo mocno zakorzeniona, a zastąpienie 
„Macierzy”, np. „Powrotem w granice Polski”. 

Wracając do wywołanego Artura Małeckiego to w numerze 41 „Kwartalnika 
Górowskiego” na stronie 20 zadaje sobie pytanie podobne jak ja: „Kolejne z pytań, 
które należałoby zadać, to słuszność nazywania rocznic wpierw „wyzwolenie mia-
sta”, a następnie „powrotu do macierzy”. Owszem właśnie w tym miesiącu czer-
wonoarmiści zajęli lub zdobyli miasto niemieckie, nie wyzwolili. Wyzwolić było 
można Leningrad, Warszawę ale nie Górę, Drezno czy Berlin.” Do tego momentu 
w 100 % zgadzam się z Arturem Małeckim.  

Dalej autor kontynuuje swoją wypowiedź „Czy można mówić o „powrocie do 
macierzy” w styczniu, gdy konferencja jałtańska rozpoczęła się 4 lutego, a pocz-
damska ostatecznie rozwiązała kwestię granic 17 lipca 1945 r. Przecież to tam zo-
stały zaakceptowane nowe granice Polski na zachodzie. […] ”. I tutaj do końca 
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zgodzić się nie mogę, ponieważ w Poczdamie do końca nie uregulowano przy-
szłych granic Polski, ostatecznie miały one zostać zatwierdzone na następnej kon-
ferencji państw zwycięskich. Konferencja ta jednak nigdy nie miała miejsca. Chwilę 
wcześniej wspomniałem o traktatach (1950, 1970, 1990), między NRD, RFN, PRL 
i późniejszą III RP, które regulowały granicę między tymi państwami. 

Następną kwestią poruszoną w tym artykule jest owa „repatriacja” i to właśnie 
ten gol, który młody historyk sam sobie strzela. Repatriacja - (łac. repartiatio) – to 
powrót do kraju ojczystego osób (np. jeńców wojennych, osób internowanych lub 
przymusowo przesiedlonych), które wskutek różnych przyczyn znalazły się poza 
jego granicami. W czasach PRL-u oficjalna propaganda nazywała „repatriantami” 
Polaków − mieszkańców Kresów Wschodnich, których po II wojnie światowej 
przymusowo wysiedlano z ich ziem ojczystych i osadzano na tzw. „Ziemiach Odzy-
skanych”. Również ludzie przybyli w 1945 do powiatu górowskiego nie byli żadny-
mi repatriantami, jest to określenie bardzo krzywdzące ludność przesiedloną 
przymusowo z Kresów Wschodnich, pozwolę sobie zacytować znawcę tego tema-
tu, którego mieliśmy okazję gościć w Górze – księdza Tadeusza Isakowicza-
Zaleskiego – który tak mówi o procesie repatriacji: 

„Nic tak nie rani Kresowian jak słowo „repatriacja”, bo przymusowe wysiedlenie z Kresów 
było nie powrotem do Ojczyzny, ale wypędzeniem z niej. Kresowianie wciąż muszą się upominać  
o prawdę o swoich losach. Aby im pomóc zacznijmy od tego, że przestańmy wreszcie używać fał-
szywego słowa „repatriacja”, zastępując je słowem prawdziwym, które brzmi - „ekspatriacja”. 

 
Padło tu słowo „ekspatriacja”, jest ono chyba najdobitniejsze i dostatecznie 

określa cały proces przymusowego opuszczania swoich domostw, by trafić na Zie-
mie Zachodnie i Północne. Niniejsza polemika nie ma zamiaru nikogo obrazić, ale 
ukazać problem dla historyka ważny. Od upadku komunizmu minęło blisko 20 lat, 
a pewne kalki językowe powtarzane są dalej. Dlatego ze zjawiskiem tym należy w 
pewien sposób walczyć i nie powtarzać. Zamiast świętować „Powrót do Macierzy”, 
świętujmy „Powrót Góry/Wąsosza w granice Polski”. Mówiąc „Ziemie Odzyska-
ne”, miejmy na myśli „ Ziemie Zachodnie”, bądź „Ziemie wcielone do Polski po 
1945”. Wyrzekajmy się słowa repatriacja, bo dla większości naszych dziadków jest 
ono obraźliwe. 

Przykładów tych jest wiele szczególnie w pracach powstałych przed rokiem 
1989, ale również z początku lat 90. Tych kilka przykładów postanowiłem wybrać  
z lat nam nieodległych. 

 
Kamil Kutny 
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VII ŚWIATOWY ZJAZD WICYNIAN 
GÓRA ŚLĄSKA 2013 
 
W sobotę i niedzielę 25-26 maja 2013 r., Góra Śląska po raz pierwszy gościła 

uczestników VII Światowego Zjazdu Wicynian. Światowe Zjazdy Wicynian odby-
wają się corocznie w miejscowościach na terenie Polski, które w szczególny sposób 
związane są z Wicyniem. Pierwszy zjazd Wicynian (byłych mieszkańców Wicynia  
i ich potomków), odbył się w sierpniu 2007 roku w Sulęcinie. Rok później założony 
został Klub Wicynian. Od pierwszego zjazdu Wicynianie spotykają się corocznie 
tam, gdzie znajdują się miejsca osiedlenia większych grup Wicynian: Sulęcin (ziemia 
lubuska), Biskupice Oławskie, Góra Św. Anny, Nowa Wieś koło Głubczyc. 

Wicyń w okresie I i II Rzeczypospolitej, był całkowicie polską wsią, osadzoną 
w 1630 roku przez Jakuba Sobieskiego (ojca króla Jana III) w powiecie Złoczów w 
województwie tarnopolskim (obecne terytorium Ukrainy). Od 1630 do maja 1945 r. 
mieszkańcami Wicynia byli wyłącznie Polacy. W zgodnej symbiozie z mieszkańcami 
wioski funkcjonował tam w latach 1695–1862 greckokatolicki klasztor bazylianów 
osadzonych w Wicyniu przez Jana III Sobieskiego. Przez jakiś czas mieściła się w 
nim szkoła retoryki, a w cerkwi wisiał, uznany formalnie w 1707 roku za cudowny, 
obraz Matki Boskiej Wicyńskiej. Do dnia dzisiejszego zachowała się „Pieśń o Matce 
Najświętszej Wicyńskiej”.  

 
W Wicyniu urodzili się m.in.: 
- Józef Kowalski – w 1900 r. – ostatni żyjący weteran wojny polsko-
bolszewickiej; 
- ks. Józef Zator-Przytocki – w 1912 r. – polski duchowny rzymskokatolicki, 
podpułkownik Armii Krajowej (pochowany w Bazylice Mariackiej w Gdań-
sku). 
 
Podczas II wojny światowej Wicyń odegrał ważną rolę w konspiracyjnym ru-

chu walki z okupantem i w ruchu obronnym wobec nacjonalistów ukraińskich. 
Działała tam IV kompania 52 złoczowskiego pułku Armii Krajowej. 

Wicyniacy zostali zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania na skutek ustaleń 
zwycięzców II wojny światowej. Wówczas znaleźli swoje nowe siedziby w połu-
dniowo-zachodnich i zachodnich regionach Polski. Jeden z transportów kolejo-
wych z mieszkańcami Wicynia, wiosną 1945 roku dotarł do Góry Śląskiej. Dziś na 
terenie powiatu górowskiego mieszka wiele osób, które zarówno urodziły się w Wi-
cyniu, jak i są potomkami osób tam urodzonych. 

VII Światowy Zjazd Wicynian Góra Śląska 2013 odbył się w Zespole Szkół  
w Górze oraz w Domu Kultury w Górze. W zjeździe uczestniczyło ponad 200 
osób z Polski i zagranicy. Byli to głównie potomkowie dawnych Wicynian, gdyż  
z roku na rok coraz mniej jest już osób tam urodzonych.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_(budynek)
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kowalski_(weteran)
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Zator-Przytocki
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Krajowa
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O godzinie 12.00 w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze, od-
była się msza święta inaugurująca VII Zjazd, na którą uczestnicy przemaszerowali  
z Zespołu Szkół przez miasto przy akompaniamencie Młodzieżowo-dziecięcej Or-
kiestry Dętej z Ponieca. Mszy przewodniczył ks. dziekan Stanisław Wachowiak 
(proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze Śląskiej), który otworzył 
zjazd uderzając w symboliczny dzwon zjazdowy. Po mszy świętej uczestnicy usta-
wili się przed kościołem w celu wykonania wspólnego zdjęcia zjazdowego – co jest 
stałym punktem uroczystości. Następnie tą samą trasą odbył się przemarsz po-
wrotny do Zespołu Szkół na wspólny obiad, po którym w sali widowiskowej gó-
rowskiego Domu Kultury miała miejsce część merytoryczna zjazdu. Prelekcje m.in. 
na temat historii Wicynia, 70 rocznicy rzezi wołyńskiej oraz Wicynian na Ziemi Gó-
rowskiej wygłosili:  

 
- Bronisław Kamiński (ur. w Wicyniu) - redaktor naczelny kwartalnika „Alma-

nach Kudowski”, laureat plebiscytu na Człowieka Roku 1986 wspólnie z alpinistą 
Jerzym Kukuczką oraz telewizyjnego programu TVP I „Zwyczajni niezwyczajni”, 
odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i medalem „Odwaga dla Przyszłości”; 

- Józef Argasiński (ur. w Wicyniu) – redaktor naczelny „Wicyńskich Zeszy-
tów”, autor książki pt. „Wicyń – niezwykła wieś na Podolu”; 

- Andrzej Krupa (potomek Wicynian) – prezes zarządu Klubu Wicynian; 
- Marek Zagrobelny (potomek Wicynian) – sekretarz zarządu Klubu Wicynian, 

radny powiatu górowskiego. 
 
Na zakończenie części merytorycznej dla uczestników zaśpiewał zespół ludo-

wy „Wronowianki” z Wronowa. Podczas zjazdu Wicynianie mogli podziwiać w Ze-
spole Szkół wystawę na temat Kresów Wschodnich i Wicynia, zorganizowaną przez 
Klub Wicynian oraz Pracownię Historii Ziemi Górowskiej przy ogromnym zaanga-
żowaniu Elżbiety Maćkowskiej. Wieczorem w Zespole Szkół odbyła się wspólna 
biesiada, podczas której wspominano Wicyń i związane z nim tradycje.  

W organizację zjazdu wraz z zarządem Klubu Wicynian, w bardzo dużym 
stopniu zaangażowana była radna Rady Miejskiej w Górze Teresa Frączkiewicz, 
która również jest potomkinią Wicynian.  

 
Jednym z głównych celów organizacyjnych VII Światowego Zjazdu Wicynian, 

była szeroka promocja powiatu górowskiego. Z pewnością cel ten został osiągnięty 
– pomimo braku dofinansowania zjazdu przez miejscowy zarząd powiatu. Z okazji 
VII zjazdu, wydano bowiem kolejny numer „Wicyńskich Zeszytów”, w którym 
znalazły się informacje o powiecie górowskim oraz zdjęcia najważniejszych obiek-
tów i zabytków. VII Światowy Zjazd Wicynian wpłynął również inspirująco na 
rozwój kulturalny i obywatelski lokalnej społeczności, ponieważ organizatorzy od-
notowali znacznie większą liczbę uczestników (Wicynian) z terenu powiatu górow-
skiego niż zwykle to bywało podczas wcześniejszych zjazdów. 

 
Marek Zagrobelny 
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Początek mszy św. Ponad dziewięćdziesięcioletni sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wicyniu,  
obecnie sztandar Związku Wicynian 

Fot. Krystian Kosiuba 

 

 
 

Uczestnicy Zjazdu 
Fot. Krystian Kosiuba 
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W poprzednim numerze: 
41/2012-2013 Zima 

 
* Hermann Aurich: Rozwój gospodarczy w powiecie górowskim do roku 1945 
Wykład w Starostwie Powiatowym w Górze 3 czerwca 2011 r., cz. I  

* Ewelina Kędzierska: I nikt już nie zaprzeczy, że „Matematyka to królowa nauk”, cz. II  

* Artur Małecki: Wspomnienia Janiny Gajowczyk  

* Kronika szkoły podstawowej w Wągrodzie, cz. I [1946-49]  

* Mirosław Żłobiński: Jubileusz Wąsosza  

 
W drodze do czytelnika 
Krzysztof Rzeszutko: Wiersze 
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