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CHARAKTERYSTYKA NR 74  
NIELEGALNEJ ORGANIZACJI  
PN. „ZWIĄZEK WALKI ZBROJNEJ  
ARMII KRAJOWEJ”  
DZIAŁAJĄCEJ NA TERENIE  
POWIATU GÓRA ŚLĄSKA W LATACH 1945/46 
 
Poniżej przedstawiamy opracowanie z 1974 r. sporządzone przez funkcjonariusza 

Służby Bezpieczeństwa na temat jednej z organizacji konspiracji niepodległościowej 
działającej na terenie powiatu górowskiego. Dziękujemy Kamilowi Kutnemu za udo-
stępnienie tego dokumentu (MŻ) 

 
Organizacja miała 4 placówki w pow. górowskim: 
I Krypt.[onim] „JASKÓŁKA” w Górze Śląskiej, którą kierowała: Władysława 

ŚWIĘTORZECKA ps. „Teresa” c. Ludwika i Heleny, ur. 24.06.1898 r. w Izbicy pow. 
Lublin, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne chłopskie, wy-
kształcenie niepełne średnie, mężatka (żona przedwojennego oficera b. KOP-u1). W cza-
sie okupacji członek AK w obwodzie wileńskim ps. „Teresa”, pełniła funkcję łączniczki 
i gońca. Po wyzwoleniu w ramach repatriacji przyjechała z rodziną na Ziemie Zachodnie 
osiedlając się w Górze i zatrudniona została w miejscowym Urzędzie Repatriacyjnym na 
stanowisku referenta planowania i statystyki. 

II placówka pod krypt.[onimem] „JASTRZĄB” w Chruścinie2 pow. Góra dowo-
dził: Piotr WIÓREK3 ps. „Borkowski” „Goryl” s. Izydora i Józefy, ur. 07.03.1916 r.  
w Poniatowicach4 pow. Miechów, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie spo-
łeczne chłopskie, wyksztalcenie 4 kl. szkoły podstawowej. W czasie okupacji członek 
AK w pow. Miechów ps. „Goryl”. Po wyzwoleniu osiedlił się w Chruścinie podejmując 
pracę w PUR Góra Śląska jako instruktor na Gminę Ryczyna5. 

III placówka nosiła krypt.[onim] „MLECZARNIA” w Ryczynie pow. Góra Śl., 
której działalnością kierował: Józef CZEKAN s. Michała i Stanisławy, ur. 01.05.1922 r. 
w Mejszuli k/Wilna, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne chłop-
skie, wykształcenie średnie. W czasie okupacji walczył w szeregach Armii Radzieckiej 
jako st.[arszy] lejtnant. W roku 1941 został ciężko ranny w związku z czym stał się nie-
zdolny do służby. Po wyzwoleniu przybył w ramach repatriacji wraz z matką do kraju 
osiedlając się w Ryczynie, gdzie objął stanowisko leśniczego. 

IV placówkę krypt.[onim] „LAS” zorganizowano w Ligocie pow. Góra, którą kie-
rował: NEUMAN Stanisław ps. „Wicher” s. Stanisława i Barbary, ur. 03.01.1913 r.  

                                      
1 Korpus Ochrony Pogranicza. 
2 Powinno być Chróścina. 
3 Właściwie Wiorek (na podstawie informacji Pawła Wróblewskiego). 
4 Powinno być Pojałowice (IPN WR 049/74 s. 44). Miejscowości Poniatowice nie ma w powiecie miechowskim.  
Ten i pozostałe przypisy pochodzą od Mirosława Żłobińskiego. 
5 Nie było gminy Ryczyna. Chodzi o miejscowość Ryczeń. 
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w Motokrzycach k/Poznania, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie spo-
łeczne chłopskie, wykształcenie 4 kl. szkoły podstawowej, żonaty. W czasie okupacji 
wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po wyzwoleniu przyjechał na teren po-
wiatu Góra Śląska osiedlając się we wsi Ligota, gdzie objął 10-hektarowe gospodarstwo  
i wybrany został na stanowisko sołtysa. 

Organizacja powstała z inicjatywy Władysławy Świętorzeckiej i Piotra Wiórka, któ-
rzy z racji pracy w Powiatowym Urzędzie Repatriacyjnym w Górze i posiadający do-
świadczenie w pracy konspiracyjnej z czasu okupacji – pod wpływem audycji 
zasłyszanych z zagranicznych ośrodków, postanowili założyć nielegalny związek ZWZ-
AK, mający na celu walkę z ustrojem demokracji ludowej, poprzez kampanię prowadzo-
ną w okresie Referendum, werbowanie do organizacji jak największej ilości członków, 
gromadzenie i magazynowanie broni palnej. 

W okresie od września 1945 r. do marca 1946 r. oboje zawerbowali do organizacji 
20 członków6 tworząc z nich 4 placówki AK w większych wsiach powiatu górowskiego. 
Większość z zawerbowanych stanowili chłopi – osadnicy z ZSRR i przeludnionych rejo-
nów Polski Centralnej, których wciągano na listę członków, między innymi za pomocą 
fortelu do jakiego uciekał się Wiórek przy werbowaniu, tłumacząc w czasie pozyskiwania 
im, że ZWZ – jest legalną organizacją pod nazwą „Związek Wojskowych Zawodowych”, 
a celem ich jest łączenie się razem w celach samoobrony przed grasującymi bandami. 
Jednak większość członków znała faktyczną nazwę organizacji, jej ideowe i polityczne 
cele. 

W grupie tych ludzi był również między innymi funkcjonariusz KPMO [Komendy 
Powiatowej Milicji Obywatelskiej] w Górze Bronisław Olszewski s. Karola, czł. PPR 
[Polskiej Partii Robotniczej], zawerbowany przez Wiórka w celu podawania danych  
o stanie osobowym zatrudnionych funkcjonariuszy w MO i PUBP [Powiatowym Urzę-
dzie Bezpieczeństwa Publicznego] oraz o posunięciach tychże organów. 

Uzbrojenie organizacji stanowiła broń: 
a)  pistolet bębenkowy kal.[iber] 8 mm. 
b) automat PPsza (oba egzemplarze były własnością Wiórka) 
c) 8 karabinów różnego typu 
d)  2 RKM-y [ręczne karabiny maszynowe], którą to broń składowano w magazynie 

na leśniczówce u Józefa Czekana, a znaleziona była przez członków w gruzach lub ku-
piona za alkohol u żołnierzy Armii Radzieckiej. 

Członkowie minimum raz w miesiącu zbierali się na zebraniu, którym przewodni-
czył Wiórek wespół ze Świętorzecką. Przekazywali oni zebranym wiadomości zasłyszane 
z wrogich rozgłośni zagranicznych, siejąc psychozę o „nieuchronnym” konflikcie zbroj-
nym między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR i szybkim powrocie Mikołajczyka do kra-
ju. W związku z tym zalecano jak najszerszą mobilizację ludzi do stworzonego związku, 
agitowanie w przyszłych wyborach za głosowaniem na listę PSL, a w wypadku przegra-

                                      
6 Członkowie (27 osób): Józef Borowik, Józef Czekan, Michał Dudar, Władysław Dudar, Franciszek Gaweł, Zenon Gór-
kiewicz, Bolesław Grabowski, Henryk Hanulak, Henryk Karpiński, Jan Kołtowski, Wacław Kołtowski, Feliks Koryciak, 
Adolf Kolman, Wacław Lajter, Stanisław Makles, Antoni Nauman, Franciszek Neuman, Stanisław Neuman, Józef Niewójt, 
Bronisław Olszewski, Stanisław Prałat, Władysława Świętorzecka, Paweł Artur Wildeman, Teodor Wildeman, Piotr Wiórek, 
Ludwik Wroński, Rajmund Wyczółkowski (IPN: WR 0 49/74 s. 2). 
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nia wyborów – zbrojnego wystąpienia przeciwko istniejącemu rządowi. Na jednym  
z pierwszych zebrań – ustalono kwartalną składkę tj. dobrowolne opodatkowanie się na 
potrzeby organizacji w sumie po 15 zł od członka. Na zebraniach tych zaprzysięgano też 
nowo zwerbowanych członków i nadawano pseudonimy. 

Pierwszym z przejawów wywrotowej działalności ZWZ było rozlepianie ulotek na 
terenie Góry i Chruściny o wrogiej treści, które ukazały się w dniu 3 maja 1946 r. na mu-
rach urzędów i instytucji, szkalujących partię i rząd, gloryfikujące święto 3 maja, PSL, 
nawołujące do współpracy z rządem londyńskim. Za zerwanie ulotki grożono rozstrze-
laniem. Ulotka podpisana była przez dowódcę konspiracji AK na Dolny Śląsk „Goryla”. 
Jej autorem i kolporterem był Piotr Wiórek. Był on zresztą duszą i motorem całej orga-
nizacji, poświęcając dla niej cały wolny czas, z tego też tytułu uchodził wśród niektórych 
kandydatów na członków za „pomylonego”. 

 On też był organizatorem zlotu członków ze wszystkich placówek ZWZ w pow. 
Góra Śl. w Borowej w dniu 3 maja 1946 r., na którym w obecności około 20 członków – 
wygłosił referat o święcie 3 maja, naszpikowany wrogością do ustroju demokracji ludo-
wej, straszył kołchozami i wspólnym kotłem, napawał wszystkich nadzieją na „lepsze 
jutro” pod rządami Mikołajczyka. 

W drugiej połowie maja Wiórek „wizytował” niektóre mieszkania w Chruścinie 
zbierając datki na rzecz związku. Przedstawiał się jako partyzant walczący o „wolną Pol-
skę” przeciwko „Komunie”. Jeśli ktokolwiek nie chciał dawać datków dobrowolnie, 
wówczas Wiórek groził użyciem broni, plądrował szafy zabierając odzież i pieniądze. 
Takie wizyty z użyciem broni notowano trzykrotnie w Chruścinie, u ob. Leona Wojtko-
wiaka, posiadającego piekarnię oraz Szkudlarka Zygmunta – gospodarza w Chruścinie  
i Niemca Losse – którym zabrał odzież i kilkaset złotych. 

W czerwcu 1946 r. Wiórek, Stanisław Neuman, H. Hanulak i F. Koryciak rozbroili 
dwóch żołnierzy Armii Radzieckiej (brak nazwisk), broń magazynowano w leśniczówce 
w Ryczynie u Czekana7. 

W dniu 27 czerwca 1946 r. został zastrzelony w czasie pełnienia służby przy 
ochronie lokalu wyborczego w Witoszycach pow. Góra 18-letni członek ORMO 
[Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej] Antoni Wajsztok, członek PPR. Lokal wy-
borczy został zdemolowany. Czyn ten przypisywano działalności organizacji ZWZ – lecz 
nic [nie] udowodniono nikomu. 

Organom bezpieczeństwa i milicji, już w maju 1946 r. była znana działalność niele-
galnego związku oraz główny jej figurant Wiórek. Do PUBP w Górze i KP PPR napły-
wały zażalenia obywateli sugerujące istnienie nielegalnej organizacji oraz skargi 
poszkodowanych, u których Wiórek zbierał daniny na rzecz „partyzantki”. 

Mimo wielkiego nawału zadań, jakie stały przed szczupłą załogą PUBP w Górze  
(w tym czasie rozpracowywano jeden z oddziałów „Werwolfu” działającego w tym po-
wiecie, mnożyły się również napady i morderstwa dokonywane przez Ukraińców), dzięki 
ogromnej ofiarności, samozaparciu i poświęceniu – zdołano również uporać się z likwi-
dacją w/w nielegalnego związku, bowiem było to zadanie pierwszoplanowe z uwagi na 
okres przed Referendum Ludowym. 

                                      
7 Prawdopodobnie informacja powyższa zawiera błąd. W późniejszej części tego tekstu znalazła się informacja, że P. Wiorek 
był aresztowany 27 maja 1946 r., więc nie mógł uczestniczyć w rozbrojeniu żołnierza sowieckiego w czerwcu 1946 r. (MŻ) 
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W likwidacji związku na szczególne wyróżnienie zasługuje milicjant KPMO Góra 
Edward Lipnicki. Przez swój spryt i specyficzny sposób bycia zdołał pozyskać względy, 
następnie „przyjaźń” Piotra Wiórka do tego stopnia, że ten ujawnił mu istnienie niele-
galnej organizacji, wskazał miejsce magazynowania broni, zapoznał z celami i zadaniami 
związku. Funkcjonariusz Lipnicki, aby tego dopiąć, musiał dać się zawerbować na 
członka ZWZ, następnie PSL, śledząc jednocześnie dalsze posunięcia organizacji. 

W przeciągu dwóch tygodni pozornej współpracy z Wiórkiem funkcjonariusz Lip-
nicki zdołał ustalić 7 członków oraz kierownictwo trzech placówek ZWZ w powiecie 
górowskim. Z chwilą zorientowania się, że członkowie związku mają połączyć się z pla-
cówkami AK istniejącymi na terenie gminy Bojanowo w woj. poznańskim – Lipnicki 
powiadomił o tym terminie kierownictwo KPMO i PUBP w Górze i sam osobiście brał 
udział w akcji aresztowania członków organizacji w dniu 27 maja 1946 r.8 W czasie po-
ścigu został ranny jeden z członków ZWZ – Władysław Dudar. Przewieziony do szpita-
la powiatowego w Górze – po podleczeniu rany postrzałowej nogi zbiegł w dniu 12 lipca 
1946 r. (ujawnił się dopiero PUBP Leszno w kwietniu 1947 r. po ogłoszeniu amnestii). 

W aresztowaniu członków oraz w rewizjach wraz z funkcjonariuszami: Władysła-
wem Rejdychem, Janem Hołystem, Antonim Słabiszem, Janem Witosińskim, Michałem 
Pawlikiem, Władysławem Kleczkiem, Adamem Kozłem, Władysławem Smazą, aktywnie 
uczestniczył również osobiście szef PUBP w Górze Józef Mitas. W trakcie aresztowania 
jednego z członków Rajmunda Wyczółkowskiego, ten błyskawicznie wyciągnął pistolet 
usiłując zastrzelić J. Mitasa, który tylko przypadkowi zawdzięcza życie, gdyż, jak się póź-
niej okazało, w lufie pistoletu napastnika tkwił nabój zbity przez iglicę, dzięki czemu na-
stąpił niewypał. 

Śledztwo w sprawie prowadził PUBP w Górze [przy] współudziale KPMO – dwu-
torowo. Grupę 8 członków ZWZ aresztowanych w maju i w czerwcu 1946 r. rozpraco-
wywano do 19 lipca 1946 r. Na podstawie ich zeznań oraz meldunku komendanta 
placówki ORMO w Borasinie9 tow. Juliana Kraula – uzyskano wystarczające dowody na 
aresztowanie 17 następnych członków ZWZ z placówek: Ryczyn, Ligota i Chruścina.  
Z grupy tej 13-16 września aresztowano 11 członków, w stosunku do których śledztwo 
zakończono 27 listopada 1946 r. Pozostali skutkiem aresztowań ich współtowarzyszy 
zbiegli przed wymiarem sprawiedliwości, ukrywając się przed władzami. Pięciu z nich 
ujawniło się w kwietniu 1947 r. w PUBP Leszno po ogłoszeniu ustawy o amnestii. 

W stosunku do tej piątki istniały podejrzenia o dokonanie zabójstwa członka OR-
MO Antoniego Wajsztoka i zdemolowania lokalu wyborczego w Witoszycach pow. Gó-
ra Śl. Pod tym kątem rozpracowywał tą grupę w 1949 r. PUBP w Górze. Mimo 
zapewnienia dopływu informacji z tego środowiska poprzez zawerbowanie tow. „Ko-
walskiego” (Dudar Michał) do końca organom BP nie udało się wykryć sprawców. 

W czasie likwidowania związku funkcjonariusze BP z Góry natrafili na ślad i skon-
fiskowali archiwum ZWZ-AK zakopane w ziemi w słoikach obok zabudowań Stanisła-
wa Neumana, dowódcy placówki w Ligocie. Zawierało ono raporty organizacyjne, 

                                      
8 Potwierdza to „Postanowienie o umorzeniu śledztwa” [w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania nad Bronisławem 
Olszewskim i innymi osobami – członkami nielegalnej organizacji „Armia Krajowa”] z 21 grudnia 2012 r., s. 12, wydanym 
przez IPN we Wrocławiu. 
9 Borszyn. 
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rozkazy, legitymacje członkowskie oraz podrobione legitymacje PPR, którymi członko-
wie mieli posługiwać się w przyszłości celem zamaskowania faktycznej wrogiej działal-
ności. Natomiast na placówce w Ryczynie kierowanej przez Józefa Czekana, 
zakwestionowano [!] w czasie rewizji aparat nadawczo-odbiorczy nr 1022 oraz 11 szt. 
karabinów ukrytych w gnojówce i w oborze (część z nich była zardzewiała, niezdatna do 
użytku pochodząca z okresu wojny). 

W sumie odzyskano 16 jednostek broni, w tym: 
1 pistolet bębenkowy kal. 8 mm 
1 pistolet PPsz 
1 pistolet czeski kal. 7,65 mm 
2 automaty MP 
3 RKM-y 
8 karabinów różnego kalibru. 
Oprócz wspomnianych funkcjonariuszów [!] w rozpracowywaniu związku brali 

udział: Mieczysław Staner, Roman Tomczak, Halina Grabowska, Adam Gąsewicz, Józef 
Bartosik, Stanisław Lorek. Z ramienia WUBP Wrocław sprawę nadzorował naczelnik 
Wydz. III kpt Tadeusz Kleczyk. W sprawie przechodziło 37 podejrzanych, z których 12 
zwolniono z braku dowodów winy. 

Aktem oskarżenia objęto 11 członków ZWZ-AK, których Wojskowy Sąd Rejono-
wy we Wrocławiu po rozprawie w dniach 1.10.1946 r. i 25.02.1947 r. skazał na kary wię-
zienia: 

1 członka (Wiórka) – 12 lat więz. (po amnestii 8 l.), 
1 członka (Świętorzecka) – 11 lat więz. (po amnestii 5 lat), 
2 członków – 10 lat więz. (po amnestii 4 lata), 
2 członków – 8 lat więzienia, 
5 członków – 5 lat więzienia, 
1 członka – 4 lata więzienia (Neuman Stanisław), 
3 członków – 3,5 roku więzienia, 
1 członka – 3 lata więzienia, 
1 członka – jeden rok więzienia, 
1 członka – pół roku więzienia. 
Pięciu członków, jak już wyżej wspomniano, ujawniło się w 1947 r., jednego człon-

ka organizacji wykorzystano operacyjnie. 
Wyroki od pół roku do 8 lat darowane zostały postanowieniem WSR Wrocław  

z dnia 3 marca 1947 r. w całości na mocy amnestii. 
Z pomocy tw.10 korzystano w więzieniu w stosunku do Wiórka i Świętorzeckiej (tw. 

„Aleks”, „Promień”, „Kruk”). 
Po zwolnieniu na mocy amnestii około 80% członków – pozostawali oni przez 

pewien czas w operacyjnym zainteresowaniu PUBP Góra. Ustalono, że niektórzy z nich 
w dalszym ciągu rozsiewali wrogą propagandę. Przy pomocy tw. „Jotek”, „Fok”, „Ste-
fan” i „Grom” (zawerbowanych z tego środowiska) ustalono grupę 22 b. członków 

                                      
10 Skrót oznacza tajnego współpracownika. Obecnie używa się skrótu TW [wielkimi literami]. 



Kwartalnik Górowski 53/2015-2016 

VIII 

„Kedywu” AK obwodu Złoczów okręgu tarnopolskiego zamieszkałych na terenie pow. 
górowskiego, na których założono rozpracowanie środowiskowe pod krypt. „Nieznani”. 

Rozpracowanie zaniechano w 1957 r. Nie stwierdzono, by przejawiali przestępczą 
działalność. 

Charakterystykę opracowano na podstawie materiałów archiwalnych nr III-3040, 
III-3148, II-87007, III-3937, III-3029, III-3028, III-3020, I-35776, Sr-123/7, Sr-9/46, 
147/2 – meld. KWMO z 9 X 46, II-41799. W spr. był wykorzyst. tw. „Buryn” – akta I-
23232 oraz I-16224. 

 
Opracowała: 
por. J. Bujas 

dnia 20.08.1974 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
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W IMIĘ WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI 
HISTORIA PIOTRA WIORKA 
 
W 1945 roku zakończyła się II Wojna Światowa. Spod hitlerowskiej okupacji, od 

zachodu i południa Europę wyzwalały armie demokratycznych państw wolnego Zacho-
du. Zgoła odmiennie rzecz miała się na wschodzie kontynentu, gdzie swój zwycięski 
marsz na Berlin prowadziła Armia Czerwona Józefa Stalina, obok Hitlera największego 
zbrodniarza XX wieku. Polacy, którzy w ogromnym stopniu ucierpieli w wyniku tego 
konfliktu cieszyli się przez łzy. Zdawali sobie bowiem sprawę, że jeden totalitarny reżim 
spod znaku swastyki zastępowany jest przez drugi, równie bezwzględny i sadystyczny 
system komunistyczny. 

Ogromna część społeczeństwa polskiego nie chciała 
się pogodzić z nową okupacją kraju, która odbierała im 
wolność i niepodległość. Dlatego wierząc w szybką reak-
cję Zachodu, który jak sądzili, nie pozwoli Polsce pozo-
stać pod sowieckim jarzmem, postanowili przejść do 
konspiracji i walczyć z komunistami o przysługujące im 
prawa. Do takich właśnie osób z czynnego podziemia 
niepodległościowego należał Piotr Wiorek1. 

Urodził się 7 marca 1916 roku w Pojałowicach  
w powiecie Miechów (około 40 km na północ od Krako-
wa). Podczas II Wojny Światowej był żołnierzem Armii 
Krajowej o pseudonimie „Borkowski”, działającej na po-
graniczu ziemi kieleckiej i krakowskiej. 

– Byłem zwykłym żołnierzem. Gdybym posiadał w AK 
wyższy stopień podoficerski lub oficerski to bym już nie żył – po-
wiedział kilka lat przed śmiercią swej córce Marii Krysty-

nie Porcianej z Sicin2. 
W czerwcu 1942 roku ożenił się z Emilią Migas. Po zakończeniu wojny, jesienią 

1945 roku z żoną i córką Marią przeprowadził się z Miechowa do Chróściny. Bardzo 
szybko objął stanowisko instruktora w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym w Górze. 
Tam poznał Władysławę Świętorzecką, która w PUR pracowała na stanowisku referenta 
planowania i statystyki. Oboje posiadali ogromne doświadczenie konspiracyjne z działal-
ności w strukturach Armii Krajowej. Byli świadomi sytuacji politycznej, która rozwijała 
się w Polsce pod dyktando radzieckiej dyktatury. Nie chcieli się pogodzić z nową okupa-
cją kraju i narzuconą narodowi władzą komunistyczną. Postanowili działać. 

Najprawdopodobniej w drugiej połowie września 1945 roku Piotr Wiorek wspólnie 
z Władysławą Świętorzecką rozpoczęli tworzenie konspiracyjnej organizacji Związek 
Walki Zbrojnej (w dokumentacji opracowanej przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeń-

                                      
1 W dokumentacji UBP mylnie używane jest nazwisko Piotr Wiórek. Ten błąd z „ó” jest powielany w wielu opracowaniach 
historycznych, między innymi w książce Krzysztofa Szwagrzyka pt. „Winni? Niewinni?” 
2 Relacja Marii Krystyny Porcianej (córki Piotra Wiorka) spisana przez autora tekstu 25 lutego 2016 roku. 
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stwa nazywano ją Związek Walki Zbrojnej Armii Krajowej). Członkowie ZWZ w liczbie 
co najmniej 27 osób podzieleni zostali na cztery grupy. Placówką o kryptonimie „Jaskół-
ka” w Górze dowodziła Władysława Świętorzecka pseudonim „Teresa”; grupą „Ja-
strząb” w Chróścinie dowodził Piotr Wiorek ps. „Borkowski”, „Goryl”; placówką 
„Mleczarnia” w Ryczeniu kierował Józef Czekan; czwartą grupą „Las” w Ligocie dowo-
dził Stanisław Neuman ps. „Wicher”. Główną postacią organizacji i zarazem jej dowód-
cą był Piotr Wiorek. 

Członkowie ZWZ szybko postarali się o kilka sztuk broni, którą znaleźli w gruzach, 
kupowali za bimber od Sowietów lub siłą rozbrajali czerwonoarmistów. 

Od początku działalności organizacji jej członkowie skupiali się na informowaniu 
społeczeństwa o zagrożeniach jakie płyną ze strony tak zwanej „władzy ludowej” oraz  
o potrzebie przygotowania się na nieuchronny konflikt zbrojny sił Zachodu z totalitar-
nym reżimem Związku Radzieckiego. Agitowali również za głosowaniem 3xNIE w Re-
ferendum Ludowym, które miało się odbyć 30 czerwca 1946 roku. Trzeciego maja tego 
roku Piotr Wiorek przygotował ulotkę, którą rozwieszano w Górze, Chróścinie i oko-
licznych wsiach zatytułowaną „Trzeci maj”. Jej treść „Precz z komunistami i P.P.R. 
Precz z pachołkami Stalina – kołchoz dla Osóbki Morawskiego, Bieruta i Żymierskiego. 
Niech żyje trzeci maj, niech żyje rząd P-S-L. wraz z Mikołajczykiem na czele. Niech żyje 
nasza współpraca z Londynem i Waszyngtonem”. Poniżej Piotr Wiorek zamieścił 
ostrzeżenie: „Kto się odważy zerwać poniższe pismo będzie rozstrzelany”. I niżej pod-
pis: „Dowódca konspiracji na D.S. Goryl”. 

Tego samego dnia – 3 maja w Bronowie, Piotr Wiorek zorganizował zlot około 20 
członków organizacji z wszystkich czterech placówek, gdzie wygłosił referat o święcie  
3 maja, naszpikowany jak to określili funkcjonariusze SB, wrogością do ustroju demo-
kracji ludowej, straszył kołchozami i wspólnym kotłem, napawał wszystkich nadzieją na 
lepsze jutro pod rządami Mikołajczyka3. 

Aresztowania członków organizacji rozpoczęły się 26 maja 1946 roku. Piotra 
Wiorka funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Górze zatrzymali w dniu 
27 maja4. Był przesłuchiwany oraz torturowany w siedzibie Powiatowego UBP w Górze 
a następnie Wojewódzkiego UBP we Wrocławiu. Ubecy zarzucili mu współorganizowa-
nie nielegalnego związku w powiecie Góra Śląska, dowodzenie placówką w Chróścinie, 
werbowanie członków, drukowanie i rozlepianie ulotek o wrogiej treści w związku  
z dniem 3 maja, przechowywanie nielegalnej broni oraz ściąganie pod terrorem daniny 
na rzecz ZWZ5. 

Wojewódzki Sąd Rejonowy we Wrocławiu, któremu przewodniczył major Alek-
sander Warecki, wyrokiem z dnia 1 października 1946 roku skazał Piotra Wiorka na  
12 lat pozbawienia wolności6. Wyrok odsiadywał w ciężkich więzieniach we Wrocławiu, 

                                      
3 IPN BU 0179/75, Charakterystyka nr 74 nielegalnej organizacji pn. „Związek Walki Zbrojnej Armii Krajowej” działającej 
na terenie powiatu Góra Śląska w latach 1945/46, s. 8. Za udostępnienie tego materiału dziękuję Kamilowi Kutnemu. 
4 IPN S. 35/10/Zk, Postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia 21 grudnia 2012 roku, s. 3. 
5 IPN BU 0179/75, s. 42. 
6 K. Szwagrzyk, Winni? Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945-1956) w świetle dokumentów sądowych, Wrocław 
1999, s. 187. 
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w Potulicach koło Bydgoszczy i we Wronkach koło Poznania, gdzie jak mówił było naj-
ciężej7. 

Po niecałych ośmiu latach odzyskał wolność. Z zakładu karnego wyszedł ciężko 
chory i wyniszczony. Wprost z więzienia wraz z żoną pojechał do siostry Bogusławy 
Tyszczak do Zawiercia. Tam przez blisko rok leczył się na płuca. Na początku 1955 ro-
ku wrócili do Chróściny. Emilia Wiorek była w zaawansowanej ciąży. W lutym 1955 ro-
ku Piotrowi Wiorkowi urodziła się druga córka Danuta. Rok później Wiorkowie  
z dwoma córkami przeprowadzili się do Tarpna. Od czasu odzyskania wolności był in-
tensywnie inwigilowany i prześladowany przez funkcjonariuszy Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego. Miał ogromne problemy ze znalezieniem pracy. Pod koniec 1956 roku 
zdobył pracę w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sicinach, gdzie praco-
wał jako planista a potem jako magazynier. Funkcjonariusze UBP cały czas przygotowy-
wali wobec niego różnego rodzaju prowokacje. W końcu spreparowali dowody  
i oskarżyli go o kradzież, za co stracił zatrudnienie i źródło dochodu. W 1957 roku Piotr 
Wiorek z rodziną przeprowadził się do Sicin. Dość szybko znalazł pracę w Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym w Tarpnie. Służba Bezpieczeństwa nie odstępowała go na krok. 
W PGR nie popracował długo. Esbecy polecili ówczesnemu dyrektorowi gospodarstwa 
o nazwisku Ziarkowski8, by oskarżył Wiorka o kradzież wyki i wyrzucił go z pracy. Pro-
wokacja była przygotowana bardzo szczegółowo. W efekcie tych działań Piotr Wiorek 
trafił przed oblicze sądu i został skazany na 8 miesięcy więzienia. Karę odsiedział we 
Wrocławiu. Maria Krystyna Porciana pamięta, że wiele lat później, gdy dyrektor Ziar-
kowski był już bliski śmierci, nękany chorobą w szpitalu w Górze, poprosił o spotkanie  
z Piotrem Wiorkiem. Ten przez długi czas nie chciał rozmawiać ze swym byłym praco-
dawcą, ale w końcu pojechał do Góry i spotkał się z Ziarkowskim. Dyrektor wyznał mu, 
że do oskarżenia go o kradzież wyki został zmuszony przez SB. Przeprosił szczerze 
Wiorka za oskarżenie oraz za wszystkie krzywdy jakich wtedy doznał. 

W połowie lat sześćdziesiątych ponownie znalazł pracę w GS „SCh” w Sicinach, 
gdzie pracował nieprzerwanie do 1990 roku. Jeszcze w latach siedemdziesiątych był in-
wigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Zmarł 3 grudnia 1992 roku i został pochowa-
ny na cmentarzu parafialnym w Sicinach. 

Za życia nie doczekał się rehabilitacji ani zadośćuczynienia od Państwa Polskiego za 
krzywdy i cierpienia jakich doznał w latach komunizmu. Córka pamięta, że przez cały 
czas po wyjściu z więzienia w latach pięćdziesiątych nie potrafił pogodzić się z rządami 
komunistów i okupacją Polski przez wojska radzieckie. Często słuchał radia Wolna Eu-
ropa. O cierpieniach, których doznał w więzieniach, nie chciał rozmawiać nawet z naj-
bliższą rodziną. Był to w domu temat tabu. Dlatego córka wie obecnie niewiele o tych 
traumatycznych latach. W Wolnej Polsce Piotr Wiorek został oczyszczony z wszystkich 
zarzutów, jakie postawiły mu wcześniej komunistyczne służby bezpieczeństwa. 

 
Paweł Wróblewski 

Na zdjęciu: Piotr Wiorek w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych.  
Fotografia ze zbiorów Marii Krystyny Porcianej. 

                                      
7 Relacja Marii Krystyny Porcianej. 
8 Relacja Marii Krystyny Porcianej. 
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WŁADYSŁAWA ŚWIĘTORZECKA 1898-1967 
 
Artykuł ten powstał na podstawie dwóch życiorysów własnoręcznie napisanych 

przez Władysławę Świętorzecką (z początku lat 50.); ankiety personalnej z 12 stycznia 
1952 r.; „Postanowienia o umorzeniu śledztwa” [w sprawie fizycznego i psychicznego 
znęcania nad Bronisławem Olszewskim i innymi osobami – członkami nielegalnej orga-
nizacji „Armia Krajowa”] z 21 grudnia 2012 r., wydanym przez IPN we Wrocławiu (do-
kument udostępnił Paweł Wróblewski, za co dziękuję) oraz biogramu Władysławy 
Świętorzeckiej autorstwa Katarzyny Stróżyny zamieszczonego w słowniku biograficznym 
Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków–Warszawa–Wrocław 2007  
s. 540-541 (odkrył go Kamil Kutny, za informację o nim dziękuję). 

 
Władysława Świętorzecka (z domu Czarnocka; na grobie – z Czarneckich) urodziła 

się 24 czerwca 1898 r. w Izbicy w powiecie krasnymstawskim w woj. lubelskim. Jej ojcem 
był Ludwik Czarnocki (zmarł w 1926 r.), matką – Helena z Przeździeckich (zmarła  
w 1906 r.). Ojciec pracował jako rządca w majątku Radziwiłła. Miała brata Stefana i sio-
strę Ksawerę. Brat pracował w majątkach jako rządca; zginął we wrześniu 1939 r.  

W 1919 r. ukończyła siedmioklasową pensję prywatną w Lublinie. W 1920 r. wyszła 
za mąż za podporucznika Michała Świętorzeckiego, wykładowcę w szkole podoficerskiej 
w Rembertowie1. W 1921 r. wraz z mężem wyjechała do Wilna, w 1925 r. – do Wrześni2. 
Wówczas mąż został przeniesiony do pułku piechoty we Wrześni. W latach 1929-19323 
w stopniu porucznika służył w Korpusie Ochrony Pogranicza najpierw w Trokach (do-
wódca kompanii), potem w Wilnie. Po zwolnieniu męża z wojska rozstała się z nim i wy-
jechała do Warszawy, gdzie pracowała do wybuchu II wojny światowej w prywatnym 
biurze Gawrońskiego. Od 1932 r. jej mąż pełnił funkcję administratora w prywatnych 
majątkach. W 1939 r. powołany do wojska, następnie internowany na Litwie. Zmarł  
w czasie uwięzienia byłej żony. 

We wrześniu 1939 r. Władysława Świętorzecka przeniosła się do Trok do znajo-
mych, u których pracowała jako pomoc domowa. Przebywała tam do czasu wyjazdu na 
tzw. Ziemie Odzyskane. Od 1941 do 1944 r. była łączniczką okręgu wileńskiego ZWZ-
AK4.  

W maju 1945 r. wyjechała z Trok i 29 maja przyjechała do Góry Śląskiej5. Od  
1 czerwca 1945 r. zaczęła pracować w referacie planowania i statystyki w Państwowym 
Urzędzie Repatriacyjnym. Mieszkała na ul. Roli-Żymierskiego 8 (obecnie ul. Podwale). 
Pracowała do 28 maja 1946 r. W tym dniu została aresztowana. 

We wrześniu 1945 r. z inicjatywy Piotra Wiorka i Władysławy Świętorzeckiej po-
wstała konspiracyjna organizacja o nazwie „Armia Krajowa” lub „Związek Walki Zbroj-

                                      
1 K. Stróżyna, Władysława Świętorzecka (1898-1967), [w:] Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956, t. 3, Kraków – Warsza-
wa – Wrocław 2007 s. 541.  
2 K. Stróżyna podaje, że w 1924 r. M. Świętorzecki został przeniesiony do 77 pp do Pleszewa. (Stróżyna K., ibidem, s. 541). 
3 W jednym życiorysie Wł. Świętorzecka wymienia datę 1928, w drugim – 1929. K. Stróżyna podaje datę 1929 (K. Stróżyna, 
ibidem, s. 541). 
4 K. Stróżyna, op.cit., s. 540; IPN: WR-0_49_74 s. 41. W ankiecie personalnej z 12 stycznia 1952 r. tego nie podaje.  
5 Wg K. Stróżyny – z rodziną (Stróżyna K., ibidem, s. 540). 
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nej – Armia Krajowa”. Jej członkowie byli podzieleni na cztery placówki terenowe. Pla-
cówką w Górze Śląskiej o nazwie „Jaskółka” kierowała Władysława Świętorzecka pseu-
donim „Teresa”. Do zdekonspirowania organizacji walnie przyczynił się milicjant 
Edward Lipnicki, który przeniknął w szeregi konspiratorów i działał jako tajny agent. 

27 maja 1946 r. oficer śledczy WUBP we Wrocławiu Mieczysław Staner wydał po-
stanowienie o wszczęciu śledztwa wobec Władysławy Świętorzeckiej, Piotra Wiorka  
i innych członków organizacji podziemnej Armia Krajowa. 28 maja 1946 r. funkcjona-
riusze PUBP aresztowali część członków organizacji, m.in. Władysławę Świętorzecką. 
Jeden z konspiratorów Władyslaw Dudar został ranny, następnie zbiegł ze szpitala  
i ukrywał się. Po ogłoszeniu amnestii ujawnił się.  

Do aresztowań doszło jeszcze w czerwcu i wrześniu 1946 r. 28 czerwca niewiele 
brakowało, żeby szef górowskiego PUBP Józef Mitas zginął, ale Rajmundowi Wyczół-
kowskiemu pistolet nie wypalił. Był w nim niewypał. 16 września 1946 r. aresztowano 
Piotra Wiorka.  

28 maja 1946 r. u Władysławy Świętorzeckiej przeprowadzono rewizję. Była czte-
rokrotnie przesłuchiwana: 29 maja przez szefa PUBP w Górze Józefa Mitasa, 1 czerwca, 
12 czerwca i 9 lipca 1946 r.6 

18 czerwca 1946 r. prokurator wojskowy kapitan Filip Badner wobec Władysławy 
Świętorzeckiej, Piotra Wiorka i innych zastosował areszt tymczasowy i zarządził ich osa-
dzenie w więzieniu nr 3 we Wrocławiu. 9 lipca 1946 r. Mieczysław Staner wydał posta-
nowienie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej Władysławę Świętorzecką, Piotra 
Wiorka i innych. Sporządził akt oskarżenia, który zatwierdził naczelnik wydziału śled-
czego WUBP we Wrocławiu A. Marczewski i wojskowy prokurator rejonowy we Wro-
cławiu (nazwisko nieznane). 16 września 1946 r. akt oskarżenia przekazano do 
Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Członków organizacji oskarżono  
o udział w nielegalnej organizacji, niektórych o nielegalne posiadanie broni, napady ra-
bunkowe, kolportowanie ulotek o treści antypaństwowej7. 

1 października 1946 r. Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu pod przewodnic-
twem Aleksandra Wareckiego8 na rozprawie, która trwała od godz. 13.00 do 17.00, wy-
dał wyrok, m.in. skazując Władysławę Świętorzecką na łączną karę 11 lat więzienia i 5 lat 
pozbawienia praw, uznając ją winną posiadania broni i organizowania nielegalnej organi-
zacji antypaństwowej9. 24 marca 1947 r. na podstawie amnestii WSR obniżył wyrok do  
5 lat10. Pozostali konspiratorzy byli sądzeni 25 lutego 1947 r.  

Przesiedziała rok we wrocławskim więzieniu na ul. Kleczkowskiej, 4 lata w Byd-
goszczy – Fordonie. Wówczas to ostatnie więzienie nazywano Centralnym Więzieniem 
dla Kobiet. Przywożono tu kobiety osądzone za działalność skierowaną przeciw komu-

                                      
6 „Postanowienie o umorzeniu śledztwa” [w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania nad Bronisławem Olszewskim  
i innymi osobami – członkami nielegalnej organizacji „Armia Krajowa”] z 21 grudnia 2012 r., wydanym przez IPN  
we Wrocławiu. 
7 Ibidem. 
8 Nazwisko sędziego wg K. Stróżyna, ibidem, s. 540. 
9 „Postanowienie o umorzeniu śledztwa” [w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania nad Bronisławem Olszewskim  
i innymi osobami – członkami nielegalnej organizacji „Armia Krajowa”] z 21 grudnia 2012 r., wydanym przez IPN  
we Wrocławiu. 
10 K. Stróżyna, ibidem, s. 540. 
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nistom. W bydgoskim więzieniu Władysława Świętorzecka była rozpracowywana przez 
informatorów celnych „Aleksa”, „Promienia” i „Kruka”. Zwolniono ją 28 maja 1951 r.11 

Po powrocie do Góry (zamieszkała na ul. Sosnowej 1, później na ul. Marchlewskie-
go 17, obecnie ul. Podwale) nadal była obiektem zainteresowania PUBP. 21 maja 1952 r. 
założono jej teczkę ewidencyjno-obserwacyjną o kryptonimie „Technik”. Rozpracowa-
nia zaniechano 5 lutego 1955 r. z „braku kompromitujących materiałów i niestwierdzenia wrogiej 
działalności” 12.  

26 lipca 1951 r. przyjęto ją do pracy w górowskiej cukrowni jako pracownicę fi-
zyczną, potem prawdopodobnie była pomocą księgowej lub księgową. 

Zmarła 8 maja 1967 r. Zgon zgłosiła Ksawera Piotrowska13. Prawdopodobnie cho-
dzi o jej siostrę, o której wcześniej informowała, że została za Bugiem. Władysława 
Świętorzecka jest pochowana na cmentarzu parafialnym w Górze. 

 
Mirosław Żłobiński 

 

 

                                      
11 K. Stróżyna, ibidem, s. 541. 
12 K. Stróżyna, ibidem, s. 541. 
13 „Postanowienie o umorzeniu śledztwa” [w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania nad Bronisławem Olszewskim  
i innymi osobami – członkami nielegalnej organizacji „Armia Krajowa”] z 21 grudnia 2012 r., wydanym przez IPN  
we Wrocławiu. 
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POŚWIĘCENIE ODNOWIONEGO GROBU  
ŚP. WŁADYSŁAWY ŚWIĘTORZECKIEJ 
 
We wtorek 31 maja 2016 r. o godz. 15.00 przy miejscu pochówku śp. Władysławy 

Świętorzeckiej rozpoczęła się uroczystość poświęcenia jej odnowionego grobu. Przez 
wiele lat opiekował się nim już nieżyjący Olgierd Stankiewicz. W tym roku za sprawą 
Tadeusza Tutkalika, szefa górowskiego klubu „Gazety Polskiej” doszło do odnowienia 
grobu. Wzbogacił się on o pamiątkową płytę zawierającą podstawowe informacje biogra-
ficzne.  

Renowacji dokonał zakład kamieniarski Piotra Kukawki ze Świniar, koszty pokryli 
darczyńcy: Edward Adaszyński, Henryk Antonicki, Mirosław Bawolski, Danuta Bednarz, 
Jacek Chmielewski, Małgorzata Duda, Stanisław Hoffmann, Marek Hołtra, Kamil Kut-
ny, Ryszard Morżak, Zdzisław Nicpoń, Wiesław Pluta, Halina Sawicka, Robert Szyma-
nowicz, Tadeusz Tutkalik, Lucyna Wilkiewicz, Mirosław Żłobiński. Część z nich 
uczestniczyła w tej uroczystości. 

Najpierw Tadeusz Tutkalik przedstawił, jak doszło do odnowienia grobu, podzię-
kował darczyńcom, krótko przedstawił osobę Władysławy Świętorzeckiej jako jednego  
z „żołnierzy wyklętych” – członka organizacji podziemnej „Związek Walki Zbrojnej – 
Armia Krajowa”. Podkreślił, iż ze strony żyjących należy się jej część i chwała, winniśmy 
pamiętać o jej czynach i o wszystkich żołnierzach konspiracji niepodległościowej. Na-
stępnie ksiądz Krzysztof Głuszko poświęcił grób. Po nim zabrał głos Kamil Kutny.  
W imieniu swoim i wszystkich zebranych w swojej mowie oddał hołd śp. Władysławie 
Świętorzeckiej.  

Uroczystość uświetnili żołnierze z garnizonu leszczyńskiego oraz poczty sztanda-
rowe Zespołu Szkół w Niechlowie, Liceum Ogólnokształcącego w Górze i Zespołu 
Szkół w Górze. 

 
 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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ŁAŹNIA MIEJSKA 
 

W 1952 r. dzięki środkom przeznaczonym na remont Powiatowego Domu Kultury od-
budowano budynek łaźni. Udało się to zrobić, ponieważ obydwa budynki łączyły się ze 
sobą. Wówczas łaźnia dysponowała 14 wannami i 14 natryskami, ale tylko jednym ma-
łym zbiornikiem wodnym, który był niewystarczający dla utrzymania stałego dopływu 
ciepłej wody. Wówczas obowiązywała następująca taryfa opłat: kąpiel w wannie – osoby 
dorosłe – 3 zł, młodzież do lat 18 – 2 zł; kąpiel natryskowa – osoby dorosłe – 1,50 zł, 
młodzież do lat 18 – 1 zł.1 

Dopiero w IV kwartale 1955 r. zainstalowano drugi zbiornik, co poprawiło funk-
cjonalność łaźni. Oceniano, że jej możliwości usługowe wynosiły 10 600 odwiedzin 
rocznie 2. W 1952 r. odnotowano 4 197 odwiedzin, w 1953 r. – 8 197, w 1954 r. – 7 814  
i w 1955 r. – 7 8003. 

W latach następnych liczba osób korzystających z usług łaziennych była większa: 
1957 r. – 15,4 tys.; 1958 r. – 17,3 tys. Były też spore wahania w liczbie odwiedzających, 
np. w 1961 r. – 14 238, 1962 r. – 12 tys., 1963 r. – 15 tys. Szczyt popularności tych usług 
nastąpił w 1965 r., wówczas górowską łaźnię odwiedziło 22 tys. osób4. Nie ma danych 
za okres 1970-1974. 

W 1967 r. łaźnia odczuwała niską frekwencję, zwłaszcza latem, toteż była czynna  
w tym roku i kolejnych dwa dni w tygodniu – w piątki i soboty, a w okresie przedświą-
tecznym trzy dni5. W 1976 r. była czynna w piątki i soboty6.  

Zakłady pracy i instytucje kupowały bilety do łaźni dla swoich pracowników, ale nie 
wszystkie były realizowane, stąd łaźnia nie wykorzystywała swoich możliwości usługo-
wych. Nie wykonywała planu rzeczowego, jedynie finansowy7. 

Użytkownicy łaźni skarżyli się na przerwy związane z brakiem ciepłej wody. Wyni-
kały one z różnych przyczyn. W 1956 r. panowała tak ostra zima, że kotły centralnego 
ogrzewania nie dały rady dostarczyć ciepłej wody, tak że kaloryfery i być może przewody 
w ścianie popękały8. W styczniu i lutym 1963 r. Powiatowa Komisja do Spraw Opało-
wych zamknęła łaźnię z powodu braku opału. Ówczesna zima była tak surowa, że nawet 
zamknięto na pewien czas szkoły podstawowe. Dwa użytkowane piece nie mogły na-
grzać wystarczającej ilości wody. Zamierzano te problemy rozwiązać montując dodatko-
wy piec centralnego ogrzewania9. W 1964 r. odnotowywano częste przerwy w dostawie 
ciepłej wody. Zaradzono temu instalując dwa nowe podgrzewacze wody i nadal plano-
wano zakupić nowy piec10. W 1967 r. w dalszym ciągu występowały przerwy w dopływie 
ciepłej wody, wycofano bowiem z eksploatacji jeden podgrzewacz, a dwa pozostałe nie 

                                      
1 APW: PMRN Góra Śląska 26 s. 41-42. 
2 Używano wtedy określenia „osobokąpieli”. 
3 Charakterystyka powiatu Góra Śląska, Góra Śląska 1956, s. 86-87 (maszynopis w posiadaniu Autora). 
4 APL: PIS Góra Śląska 84 s. 13; regionalne roczniki statystyczne z 1958 i 1959 r. 
5 APL: PMRN Góra Śląska 18 s. 62. 
6 APL: RNMiG Góra 44 s. 111. 
7 APL: PMRN Góra Ślaska 78 s. 283. 
8 APL: PMRN Góra Śląska 5 s. 117. 
9 APL: PMRN Góra Śląska74 s. 252. 
10 APL: PMRN Góra Śląska 14 s. 177. 
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zapewniały ciągłości dostaw ciepłej wody. W handlu brakowało takich urządzeń, więc 
zużytego podgrzewacza nie można było zastąpić nowym11. W 1968 r. zakłócenia w pracy 
łaźni powodowało słabe ciśnienie wody12. 

W 1963 r. przeprowadzono sposobem gospodarczym kapitalny remont urządzeń 
łaźni. Wymieniono przewody ciepłej i zimnej wody, przewody centralnego ogrzewania, 
zamontowano nowe piece, bojlery itp. Po tym remoncie łaźnia eksploatowała 20 wanien 
i 8 natrysków. Były one rozmieszczone na parterze i na pierwszym piętrze. Parter był 
przeznaczony dla mężczyzn, pierwsze piętro – dla kobiet. W łaźni pracowały trzy osoby, 
w tym dwie kąpielowe, każda na pół etatu13. W 1976 r. użytkowano 17 wanien i 12 prysz-
niców14. 

W 1976 r. odnotowano 9 953 kąpiele. Łaźnia była czynna w piątki i soboty. Oce-
niano, że „obserwuje się systematyczny spadek korzystających z tego rodzaju usług przez mieszkańców 
m. Góry. Spowodowane to jest stałym wzrostem własnych urządzeń kąpielowych.” 15 

O spadku zainteresowania usługami świadczonymi przez górowską łaźnię niech 
świadczą liczby zawarte w poniższej tabeli: 

 

Usługi łaziennicze w latach 1975-1980 
 

Rok 
Liczba  
odwiedzających 

Planowa liczba  
odwiedzających 

1975 16 971 - 

1976 9 953 - 

1977 7 253 25 000 

1978 6 427 10 000 

1979 5 383 7 000 

1980 0 3 000 
 

Źródło: APL: WPGKiM Leszno 35 s. 39; 36 s. 44; 37 s. 44; 38 s. 83 
(Analiza wykonania zadań gospodarczych za rok 1980  

i lata 1976-1980, s. 1-166) 
 

Od lipca 1979 r. łaźnię zamknięto na polecenie „Sanepidu”16. Na początku lat 
osiemdziesiątych poddano łaźnię remontowi kapitalnemu, który trwał dwa lata.  
24 czerwca 1983 r. rozpoczęła na nowo swą działalność17. Była czynna w soboty. Funk-
cje kąpielowych pełnili pracownicy zieleni miejskiej. Od czerwca do listopada odwiedziło 
ją 515 osób18. 

W 1984 r. była czynna w każdy piątek przed wolna sobotą oraz w soboty pracujące, 
średnio 50 dni w roku19. Przeciętnie z jej usług korzystało 15 osób tygodniowo20. 

                                      
11 APL: PMRN Góra Śląska 18 s. 62. 
12 APL: PMRN Góra Śląska 80 s. 179. 
13 APL: PMRN Góra Śląska 13 s. 70; 18 s. 62. 
14 APL: RNMiG Góra 44 s. 111 („Realizacja zadań gospodarczych i finansowych na rzecz miasta i gminy Góra za 1976 r.”  
z 28 lutego 1977 r., s. 107-119). 
15 Ibidem, s. 111. 
16 J. Zielonka, Łaźnie miejskie: requiem czy alleluja? „Panorama Leszczyńska” 1981 nr 1 s. 7, il. 
17 APL: RNMiG Góra 24 s. 272 („Kompleksowa ocena działań służb komunalnych” z 1 lipca 1983 r., s. 268-279) 
18 APL: UMiG Góra 373 s. 27 (pismo PGKiM z 23 grudnia 1983 r.) 
19 APL: UMIG Góra 373 s. 24 („Karta kalkulacyjna usług łaźni na 1984 r.” s. 24-25); pismo przewodnie z 4 stycznia 1984 r. 
s. 23. 
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Ze względów społecznych – mimo dysproporcji między kosztami utrzymania łaźni 
a wpływami ze sprzedaży biletów – naczelnik J. Osuch akceptował niskie ceny biletów21. 

Łaźnię w Górze zamknięto w 1986 r. Jeszcze w 1987 r. dwukrotnie ją otwierano na 
polecenie naczelnika jako zaplecze imprez kolarskich22. 

Od jesieni 2010 r. pomieszczenia budynku byłej łaźni wykorzystuje Dom Kultury. 
 

Mirosław Żłobiński 

 
Regulamin tymczasowy porządkowy Łaźni Miejskiej w Górze Śl. zatwierdzony uchwałą 

Prezydium M.R.N. w Górze Nr 4/52 w dniu 31 stycznia 1952 r. 
 
Prezydium M.R.N. w Górze oddaje do użytku publicznego miasta i powiatu Łaźnię Miej-

ską celem podniesienia warunków zdrowotnych i higienicznych mas pracujących równocześnie 
zaleca się poszanowanie socjalistycznej własności poprzez przestrzeganie niniejszego regulami-
nu: 

 
1) Korzystający(a) z usług Łaźni Miejskiej winien uiścić opłatę na miejscu przy okienku 

kasy przewidzianą taryfą opłat. 
2) Po wejściu do Łaźni garderobę wierzchnią jak płaszcz, kapelusz należy zostawić  

w szatni. 
3) Łaźnia odpowiada za kosztowności i pieniądze tylko w wypadku założenia ich do de-

pozytu u portiera Łaźni. 
4) W kabinie kąpielowej należy utrzymać czystość przy używaniu ręcznych pryśnic, nie 

opryskiwać ścian i sufitu, czas trwania kąpieli nie może trwać dłużej jak 30 minut. 
5) W kabinie kąpielowej należy pamiętać o zamknięciu kurków wodociągowych, po wyj-

ściu należy zgłosić portierowi o zwolnieniu kabiny. 
6) Wszelkie uszkodzenia przedmiotów i urządzeń Łaźni oraz braki wynikłe z winy korzy-

stających z usług obciążają jego rachunek. 
7) Wprowadzanie psów i innych zwierząt do Łaźni jest niedozwolone. 
8) Dzieci do lat 10 mogą korzystać z usług Łaźni jedynie pod opieką osób dorosłych  

(rodziców, opiekunów). 
9) W Łaźni nie wolno prać, golenie w Łaźni jest wzbronione. 
10) Palenie tytoniu w obrębie Łaźni jest niedozwolone. 
11) Za wypadki spowodowane nieostrożnym zachowaniem się kąpiących Łaźnia nie od-

powiada. 
12) Z usług Łaźni nie wolno korzystać osobom chorym na choroby zakaźne, skórne,  

weneryczne oraz znajdującym się w stanie nietrzeźwym. 
13) Osoby niezadowolone z czystości i porządku w Łaźni lub z zachowania się pracowni-

ków, niezależnie od wpisania swych zarzutów w książce zażaleń, która znajduje się u portiera, 
proszone są o powiadomienie o usterkach Prezydium M.R.N. w Górze Śl. 

 
Źródło: APW: PMRN Góra Śląska 26 s. 51 

 

                                                                                                                           
20 APL: RNMiG Góra 53 s. 93 („Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Górze za rok 1984, za I kwartał 1985 roku oraz zamierzenia na 3 pozostałe kwartały roku 1985” z 28 maja 1985 r., s. 93-99). 
21 APL: UMiG Góra 373 s. 26 (pismo z 24 stycznia 1986 r.) 
22 R. Lewandowski, SOS dla łaźni, „Panorama Leszczyńska” 1987 nr 8 s. 10. 
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POWSTANIE KLUBU SPORTOWEGO „POGOŃ” 
 
Pod koniec lat 40. tworzono zrzeszenia sportowe, w ramach których funkcjonowa-

ły koła. Reorganizacja działalności sportowej w 1957 r. polegała na likwidacji zrzeszeń  
i utworzeniu klubów sportowych. Terenowe Koło Sportowe Zrzeszenia Sportowego 
„Sparta” w Górze przeistoczyło się w klub sportowy „Pogoń”. Wówczas klub przeszedł 
na własny rozrachunek, licząc na darowizny zakładów pracy, wpływy z imprez sporto-
wych i składek członkowskich1. 

Walne zebranie organizacyjne klubu sportowego w Górze Śląskiej odbyło się  
18 grudnia 1957 r. W protokole, zresztą bardzo krótkim, nie padła nazwa klubu. W do-
kumencie „Informacje Klubu Sportowego »Pogoń« Góra Śląska z działalności swej pra-
cy od dnia 1 I 57 do dnia 25 IX 57 r.”2 już pojawiła się nazwa klubu. Wymyślił ją 
Zygmunt Obertyński na pamiątkę lwowskiej „Pogoni”.  

W zebraniu uczestniczyli: Henryk Augulewicz, Tadeusz Błach, Leszek Breksa, Mi-
chał Dziczkaniec, Tadeusz Jakowczyk, Ludwik Laskowski, Marian Lewandowski, Józef 
Ludziński, Kazimierz Mycka, Antoni Nasiadko, Zdzisław Nosal, Tadeusz Nyczko, An-
drzej Obertyński, Zygmunt Obertyński, Alfred Ostrowski, Włodzimierz Pewny, Tadeusz 
Podwiński, Zdzisław Podwiński, Franciszek Ruczyński, Władysław Rybczyński, Stani-
sław Stynkowski, Kamil Trepka, Bogdan Witczak i Zygfryd Włodarek3. 

Zebraniu przewodniczył Władysław Rybczyński, który „omówił cele i zadania klu-
bu sportowego oraz charakter klubu. Omówił sprawę demokratyzacji ruchu sportowego 
zmierzającego do nadania osobowości prawnej poszczególnym klubom, kołom i towa-
rzystwom sportowym.”4 Następnie podał pod dyskusję projekt statutu opracowany na 
podstawie wzorcowego statutu dostosowanego do warunków i możliwości powiatu gó-
rowskiego. W czasie dyskusji nad statutem przewodniczący Powiatowego Komitetu Kul-
tury Fizycznej Stanisław Migdał zaproponował uzupełnienie statutu polegające na tym, 
że władze szkolne winny wyrazić zgodę na należenie młodzieży szkolnej do klubu, a An-
toni Nasiadko uważał, że nie należy przyjmować do klubu młodzieży, która ma słabe 
wyniki w nauce. Zygmunt Obertyński stwierdził, że zarząd klubu składający się z 9 osób 
jest za mało liczny, a wcześniej zarząd, prawdopodobnie koła „Sparta”, mający 21 
członków był zbyt liczny, więc uważa, iż członków powinno być więcej niż 9 a mniej niż 
21. Padały jeszcze pytania dotyczące statutu. 

Uznano, że na razie siedziba klubu będzie mieściła się w dotychczasowym miejscu, 
czyli w PDK, a w przyszłości w domu klubowym na stadionie. Kancelaria na razie mie-
ścić się będzie przy ul. Bojowników 1. 

                                      
1 APW: PPRN Góra Śląska 247 s. 66 („Informacje Klubu Sportowego »Pogoń« Góra Śląska z działalności swej pracy od 
dnia 1 I 57 do dnia 25 IX 57 r.”) 
2 Ibidem, s. 66. 
3 „Wykaz członków założycieli Spółdzielczego Klubu Sportowego i ich adresy”. Nie jest to lista obecności na tym zebraniu, 
ale sporządzony wykaz na potrzeby pisma PPRN w Górze Śląskiej z 13 czerwca 1959 r. Jeśli nie będzie podane inaczej, 
dokumenty pochodzą ze zbiorów Autora. 
4 „Protokół z Walnego Zebrania Organizacyjnego K.S. w Górze Śląskiej odbytego w dniu 18 XII 1957 r. o godz. 17-tej  
w sali P.D.K. Obecnych 24 osób.” 
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Wybrano tymczasowy zarząd: Zygmunt Obertyński, Zdzisław Nosal, Władysław 
Kawalec5, Marian Lewandowski, Bolesław Matyja, Władysław Rybczyński, Zdzisław 
Podwiński, Antoni Nasiadko, Tadeusz Błach, Kazimierz Mycka6. 

2 stycznia 1958 r. Marian Lewandowski jako sekretarz i Władysław Rybczyński jako 
przewodniczący zarządu w imieniu klubu sportowego „Pogoń” z siedzibą w Górze Ślą-
skiej zwrócili się do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Społeczno-
Administracyjny we Wrocławiu o zarejestrowanie klubu. Do pisma dołączono 4 projekty 
statutu, wykaz członków założycieli i protokół z walnego zebrania.  

7 stycznia 1958 r. Karol Pliszczyński – zastępca przewodniczącego PPRN w Górze 
Śląskiej wystosował pismo w sprawie rejestracji klubu „Pogoń” do Prezydium Woje-
wódzkiej Rady Narodowej Wydział Społeczno-Administracyjny we Wrocławiu zawiera-
jące 4 projekty statutu, wykaz członków założycieli i protokół z walnego zgromadzenia. 

Z 12 lutego 1958 r. pochodzą dwa pisma Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fi-
zycznej we Wrocławiu. W jednym poparto wniosek o nadanie osobowości prawnej dla 
„Pogoni”, w drugim – zawarto uwagi: 1) Czy wszyscy członkowie mają identyczne prawa 
i obowiązki, 2) Kto decyduje o nagrodach i karach. Te uwagi zadecydowały o tym, że 
klub nie został zarejestrowany. 

W piśmie z 18 lutego 1958 r. Wydziału Społeczno-Administracyjnego skierowane-
go imiennie do Władysława Rybczyńskiego uzależniono rejestrację klubu od dokonania 
zmian w statucie, o których pisał WKKF. 

9 kwietnia 1958 r. sekretarz Marian Lewandowski i przewodniczący zarządu Włady-
sław Rybczyński wystosowali pismo do Wydziału Społeczno-Administracyjnego, pro-
sząc o zmianę nazwy klubu na Spółdzielczy Klub Sportowy „Pogoń” oraz wyjaśniając, 
że wszyscy członkowie klubu (honorowi, wspierający, rzeczywiści i uczestnicy) mają 
identyczne prawa i obowiązki, ponadto informowali, że o karach i nagrodach decyduje 
zarząd, w przypadku członków zarządu – walne zgromadzenie. 

26 lipca 1958 r. Wydział Społeczno-Administracyjny sprecyzował, co należy wyko-
nać, żeby doszło do rejestracji: „celem wprowadzenia zmian w statucie należy dokonać ponownego 
przepracowania statutu i sporządzenia go w czterech egzemplarzach. Przy sporządzaniu nowego statutu 
należy uwzględnić właściwą nazwę Klubu t.j. »Spółdzielczy Klub Sportowy Pogoń«. [...] Wyjaśnia się, 
że uczestnicy, jako osoby niepełnoletnie, nie mogą być faktycznymi członkami Klubu i nie mogą przyj-
mować na siebie żadnych obowiązków. Ich czynny udział w zajęciach sportowych Klubu może się odby-
wać jedynie na pełnej dobrowolności bez przyjmowania obowiązków członka Klubu. Również nie 
można przyjąć, że wszyscy członkowie, a więc honorowi, wspierający i rzeczywiści posiadają jednakowe 
prawa i obowiązki. Prawa i obowiązki między tymi członkami są różne. Różnica ta szczególnie się 
uwidacznia między członkami rzeczywistymi a pozostałymi. Także widoczna jest różnica między hono-
rowymi a wspierającymi. [...] Nadmienia się, że żadnych poprawek, skreśleń i t.p. dokonywać bez 
omówienia przed złożeniem podpisów nie wolno.” 

 

                                      
5 Jego nazwiska nie ma na liście założycieli klubu. 
6 „Protokół z Walnego Zebrania Organizacyjnego K.S. w Górze Śląskiej odbytego w dniu 18 XII 1957 r. o godz. 17-tej w 
sali P.D.K. Obecnych 24 osób.” 
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13 czerwca 1959 r. Urząd Spraw Wewnętrznych PPRN w Górze Śląskiej przesłał 
do Wrocławia uzupełniony statut „Pogoni” w czterech egzemplarzach i wykaz założycie-
li7. 

10 listopada 1959 r. Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej we Wrocławiu wpisał do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Spraw 
Wewnętrznych stowarzyszenie o nazwie „Klub Sportowy Pogoń w Górze Śląskiej”  
z siedzibą w Górze Śląskiej. 

 

                                      
7 „Wykaz członków założycieli Spółdzielczego Klubu Sportowego i ich adresy”. 



Kwartalnik Górowski 53/2015-2016 

XXII 

 
12 listopada 1959 r. Urząd Spraw Wewnętrznych PWRN przesłał do Góry do Wy-

działu Spraw Wewnętrznych PPRN statut zrejestrowanego stowarzyszenia Spółdzielczy 
Klub Sportowy w Górze Śląskiej (w decyzji o rejestracji nie było przymiotnika „spół-
dzielczy”) celem doręczenia zainteresowanym, odpis statutu wraz protokołem do za-
chowania w aktach dla sprawowania nadzoru i obwieszczenie o powstaniu stowarzy-
szenia celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w budynku prezydium. W piśmie tym tak-
że poproszono o nadesłanie składu zarządu klubu. Wysłano go 17 grudnia 1959 r. 
Wówczas zarząd Spółdzielczego Klubu Sportowego „Pogoń” w Górze Śląskiej składał 
się z następujących osób: Władysław Rybczyński – przewodniczący, Zygmunt Obertyń-
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ski – zastępca, Zdzisław Nosal – sekretarz, Bolesław Matyja – skarbnik, Władysław Ka-
walec, Marian Lewandowski, Zdzisław Podwiński, Antoni Nasiadko, Tadeusz Błach  
i Kazimierz Mycka8. Siedziba klubu mieściła się na stadionie sportowym (ul. Szkolna 7). 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 
 
 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 
 
 

                                      
8 „Wykaz imienny członków Zarządu Spółdzielczego Klubu Sportowego w Górze Śl.” 
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GÓROWSCY RYCERZE ŚW. FLORIANA (CZ. IV) 
 

W OCZEKIWANIU NA UTWORZENIE  
ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
 
W latach 1964-1967 funkcjonowała w Górze Komenda Powiatowa Straży Pożar-

nej1 bez jednostki bojowej. Część strażaków zwolniono2. Ich praca wyglądała podobnie 
jak w czasie, gdy działało pogotowie pożarnicze. Było 7 zatrudnionych jako kierowcy. 
Pełnili dyżury całodobowe: jeden jako dyspozytor telefonista w punkcie alarmowo-
dyspozycyjnym, a dwóch jako kierowcy do obsługi samochodów. Zdarzało się, że do 
pożarów wyjeżdżali sami kierowcy. Przy większych pożarach stwarzało to problemy  
w czasie akcji gaśniczej. Uchwałą z 3 sierpnia 1964 r. prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej w Górze na wniosek Komendy Powiatowej Straży Pożarnej powołało obowiąz-
kową straż pożarną, by temu zaradzić. Miała się ona rekrutować wyłącznie z fizycznych 
pracowników miejscowych zakładów pracy. Powołano 40 osób, ale na szkolenia przy-
chodziło do 20. Na dwa próbne alarmy zgłosiło się do trzech osób3. 

Podczas alarmu włączano syrenę i czekano na strażaków ochotników z pobliskich 
zakładów. Wśród nich byli: Stanisław Narwid, Jerzy Bohdanowicz, Tadeusz Faryna, An-
drzej Faryna, Witold Jurgielewicz, Zenon Stećko, Adam Kołtyk. Andrzej Faryna zasłynął 
tym, że którejś jesiennej nocy przybiegł do komendy boso z butami w ręku, żeby dotrzeć 
jak najszybciej. A Stanisław Narwid często zamiast wyjeżdżać do pożaru zasiadał przy 
telefonie zastępując dyspozytora, który mógł uczestniczyć w akcji gaśniczej. W dzień do 
gaszenia pożarów, gdy nie było ochotników, włączali się strażacy z biura komendy4. 

Za stawienie się podczas alarmu ochotnik otrzymywał wolny dzień w pracy. Zda-
rzało się, że nocą lub w wolne dni do pożaru wyjeżdżało 2 ludzi i nie zawsze mogli sobie 
poradzić z ogniem5. Niejednokrotnie do pomocy w gaszeniu ognia zgłaszali się miesz-
kańcy wsi lub miejscowości, w których pobliżu wybuchł pożar. Tak organizowano akcje 
gaśnicze do czasu utworzenia Zawodowej Straży Pożarnej6. 

Komenda Powiatowa Straży Pożarnej prowadziła również akcje prewencyjne, po-
wołując zespoły kontrolne i przeprowadzając kontrole. Niech dwa przykłady zobrazują 
tę formę działalności.  

W 1964 r. wspólnie z gromadzkimi radami narodowymi KPSP powołała 117 ze-
społów. Składały się one z 3 do 4 osób z udziałem przedstawiciela PGRN, członka 
OSP, funkcjonariusza MO i niekiedy pracownika Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. 
Miały one za zadanie przeprowadzić kontrole wyłącznie w gospodarstwach indywidual-

                                      
1 Nazwa ta występuje w dwóch wersjach – Powiatowa Komenda Straży Pożarnej lub Komenda Powiatowa Straży Pożarnej. 
Konsekwentnie ujednoliciliśmy nazewnictwo, używając nazwy Komenda Powiatowa Straży Pożarnej. 
2 Informacja o zwolnienia z relacji Zygmunta Jachimowicza z 20 września 2009 r., który pracował w górowskiej straży  
w latach 1963-1966. 
3 APL: PMRN Góra Śląska 75 s. 181. 
4 Relacja Zygmunta Jachimowicza. 
5 APW: PPRN Góra Śląska 380 s. 22; relacja Franciszka Florkiewicza z wiosny 2009 r. zatrudnionego w górowskiej straży  
w latach 1964-1985 i relacja Stanisława Białkowskiego z wiosny 2009 r., pracował w górowskiej straży pożarnej od 1961  
do 1979 r. 
6 Relacja Franciszka Florkiewicza. 
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nych i drobnych warsztatach rzemieślniczych. Wcześniej brały udział w szkoleniach or-
ganizowanych przez KPSP, które polegały na zapoznaniu się z przepisami przeciwpoża-
rowymi. Po kontrolach wiosennych i jesiennych protokoły z opisami rażących usterek 
przekazywano do PGRN, które winny stosować karny, ale tego nie czyniły7.  

W 1966 r. KPSP przeprowadziła kontrolę w sprawie zabezpieczenia przeciwpoża-
rowego akcji żniwno-omłotowej. Utworzono komisję składającą się z przedstawicieli 
PPRN – Wydział Rolnictwa, KPMO, Rejonu Energetycznego, Rejonowego Inspektora-
tu PGR w Zaborowicach i KPSP, skontrolowała ona 49 punktów omłotowych w 38 
wsiach. Niezależnie od tego od początku roku do 23 sierpnia 1966 r. skontrolowali pod 
kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego 58 obiektów w PGR’ach i 185 różnych zakła-
dów8. 

Wówczas górowska straż pożarna funkcjonowała na ul. Kościuszki – w budynku 
bezpośrednio przylegającym do jezdni i obecnie nieużytkowanym. Na górze urzędowała 
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, znajdowały się świetlico-sypialnia, dyspozytornia, 
miejsce dziennego pobytu, na dole – garaż na 2 samochody. W budynku prostopadle 
przylegającym był urządzony magazyn.  

Komenda dysponowała dwoma samochodami pożarniczymi – starem 21 z pompą  
i starem 21 z autopompą. Ten drugi wóz miał poważną wadę, jego tylna część była zbyt 
ciężka, co stwarzało niebezpieczeństwo przy zbyt szybkiej jeździe. Następnie otrzymano 
wysoko ocenianego stara 25. W tym samym czasie strażacy posiadali sławnego „dodża”. 
Pochodził on z amerykańskiego demobilu, był to po prostu dodge, którego wcześniej 
używali strażacy ochotnicy w Rudnej Wielkiej. Gdy trafił do kasacji w Górze, dwóch 
strażaków – Jan Zieliński i Zygmunt Jachimowicz – postanowili go w czynie społecznym 
wyremontować. Użyli do tego części z innych samochodów, pierścienie dorobili u rze-
mieślnika w Lesznie. W ten sposób powrócił do służby, choć go formalnie nie było. 
Używało się go do wyjazdów na kontrole, do Ochotniczych Straży Pożarnych czy na 
zawody9. Prowadziło się go bardzo dobrze, stąd prawdopodobnie nazwa „Błyskawica”, 
którą nawet umieszczono na burcie kabiny. 

Chętni do pracy w straży musieli się legitymować świadectwem ukończenia szkoły 
podstawowej i aktualnym badaniem lekarskim. Byli przyjmowani na okres próbny, w tym 
czasie byli na miejscu w Górze szkoleni teoretycznie i praktycznie. Jeśli taki chętny na-
dawał się na strażaka, zostawał na stałe. Wtedy już jako pracownik brał udział w szkole-
niach w Wałbrzychu, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku (podoficerskie) oraz w szkole-
niach kwalifikacyjnych. Po nich mógł awansować na wyższe stanowiska służbowe10. 

Pracowały też w straży osoby odrabiające służbę wojskową. Od razu nabywali 
wszystkie uprawnienia strażackie i uczestniczyli w kursach i szkoleniach. Po odrobieniu 
wojska mogli odejść do cywila lub pozostać na swoich stanowiskach w straży11. 

Wówczas jednym z najlepiej wykształconych strażaków był Edward Sadowski, któ-
ry ukończył 6-miesięczną szkołę podoficerską w Poznaniu. On i parę innych osób z Gó-

                                      
7 APW: PPRN Góra Śląska 216 s. 20-20a (sprawozdanie z 22 kwietnia 1964 r.) 
8 APW: PPRN Góra Śląska 218 s. 64-65 (sprawozdanie z 23 sierpnia 1966 r.) 
9 Relacja Zygmunta Jachimowicza. 
10 Relacja Stanisława Białkowskiego i Franciszka Florkiewicza. Zygmunt Jachimowicz twierdzi, że było to możliwe dopiero 
w latach 70. 
11 Relacja Stanisława Białkowskiego. 
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ry zasilili straż pożarną powstającą w hucie w Głogowie, a sam E. Sadowski był jej pier-
wszym komendantem12. 

 

Pożary i straty w latach 1958-1970 
 

Rok Liczba pożarów Straty w tys. zł 
Budynki spalone 
lub uszkodzone na 
skutek pożarów 

1958 33 1040 brak danych 

1959 56 873 9 

1960 29 869,6 17 

1961 32 365,0 10 

1962 35 254,5 9 

1963 44 872,5 13 

1964 27 432,2 10 

1965 25 631,6 13 

1966 33 1052,9 17 

1967 29 420,3 6 

1968 37 593,8 12 

1969 50 1427,7 17 

1970 29 942,0 12 
 

Źródło: Rocznik statystyczny miasta Wrocławia i województwa wrocławskiego 1959, Wrocław 1959 s. 315;  
Dolnośląski rocznik statystyczny 1963, Wrocław 1963 s. 312, 315;  
Dolnośląski rocznik statystyczny 1965, Wrocław 1965 s. 325, 327;  

Rocznik statystyczny województwa wrocławskiego 1969, Wrocław 1969 s. 543, 544;  
Rocznik statystyczny województwa wrocławskiego 1970, Wrocław 1970 s. 394, 395;  

APW: PPRN Góra Śląska 419 s. 107 

 
Pracownicy straży pożarnej w połowie lat 60. 
1. Aniszewski Andrzej – zastępcza służba wojskowa 
2. Aniszewski Jerzy – zastępcza służba wojskowa 
3. Aniszewski Tadeusz 
4. Bareła Henryk – zastępcza służba wojskowa 
5. Białkowski Stanisław 
6. Białous Franciszek 
7. Bielawski Józef – zastępcza służba wojskowa 
8. Bielski Leon 
9. Błaszczyk Tadeusz 
10. Bohdanowicz Józef 
11. Chalecki Piotr 
12. Charużyn Bronisław – pracownik komendy, zastępca komendanta 
13. Chawchunowicz Wiktor 
14. Dul Aleksander – kierowca 
15. Florkiewicz Franciszek – kierowca 

                                      
12 Relacja Zygmunta Jachimowicza. 
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16. Florkiewicz Marian – zastępcza służba wojskowa 
17. Iwanowicz Roman – zastępcza służba wojskowa 
18. Jachimowicz Józef 
19. Jachimowicz Zygmunt 
20. Kamiński Marian – strażak (biuro) 
21. Kępowicz Józef – zastępcza służba wojskowa 
22. Klaczkowski Władysław – kierowca 
23. Korecki Zdzisław 
24. Korzeniowski Kazimierz 
25. Kotwicki Józef – pracownik komendy (akcja zapobiegawcza, prewencja) 
26. Kwiatkowski Henryk 
27. Marcinkowska Łucja – pracownik komendy (pracownik cywilny, sekretariat, 

księgowość) 
28. Mielczarek Marian – strażak (prowadził magazyn paliw) 
29. Mikołajczyk Marian – pracownik komendy (akcja zapobiegawcza, prewencja) 
30. Obara Stanisław – zastępcza służba wojskowa 
31. Sadowski Edward – pracownik komendy (służba operacyjna) 
32. Sędzina Józef – zastępcza służba wojskowa 
33. Sołowski Janusz – zastępcza służba wojskowa 
34. Szeszko Aleksander – zastępcza służba wojskowa (biuro) 
35. Urbanowicz Władysław – kierowca 
36. Wyskwarski Stanisław – kierowca 
37. Zdanowicz Józef 
38. Zieliński Feliks 
39. Zieliński Jan 
40. Zieliński Marian 
41. Żołnieruk Bolesław 
42. Żukowski Andrzej – zastępcza służba wojskowa 
 

Źródło: relacje strażaków 

 
 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
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WSPOMNIENIA Z NIEMIECKIEGO WĄSOSZA 
 
Przedstawiamy Państwu po raz pierwszy na łamach „Kwartalnika Górowskiego” 

wspomnienia polskiego robotnika przymusowego Romana Waśko, który trafił do ów-
czesnego Herrnstadt w powiecie górowskim na przymusowe roboty w gospodarstwie 
ogrodniczym Wilhelma Janischa w lipcu 1942 r.  

 
Zajęcie przez III Rzeszę Polski we wrześniu 1939 r., a później i innych krajów eu-

ropejskich dały Niemcom, których potencjał ludzki został zmniejszony przez „machinę 
wojenną”, nową – tanią – siłę roboczą. Z okupowanych terenów w głąb Rzeszy zaczęli 
napływać robotnicy przymusowi. Robotnicy ci zajmowali dotychczasowe miejsca Niem-
ców w zakładach przemysłowych, fabrykach, czy tak jak w powiecie górowskim w więk-
szości w gospodarstwach rolnych. Niemcy słynący ze swojego pedantyzmu urzędniczego 
szybko zaczęli tworzyć urzędy pracy i podległe im obozy. Takie również powstały w ów-
czesnym powiecie górowskim, nie jest znana dokładna ich liczba, przypuszczać można, 
że każde gospodarstwo rolne, czy zakład pracy był właśnie takim „obozem”. Różny był 
sposób traktowania robotników przez ich właścicieli, niektórzy traktowali ich jak Unter-
menschen [podludzi] inni trafili na zrozumienie i życie w ludzkich warunkach1. W myśl po-
lityki rasowej Hitlera wszyscy Polacy zostali oznaczeni literą „P”2.  

Ze wspomnień Romana Waśko wynika, że był mimo swojej ciężkiej pracy dobrze 
traktowany. Wąsoscy robotnicy przymusowi nie mieli nakazu przebywania w ściśle okre-
ślonym miejscu, mogli korzystać z miejsc publicznych np. z restauracji, mogli się spoty-
kać ale zakazane było mówić w języku polskim w obecności Niemców. 

 
Nazywam się Waśko Roman, urodziłem się 28 października 1928 r. w Jaśle, powiat 

Jasło, województwo Rzeszów. Do lipca 1942 r. mieszkałem w Jaśle. Od lipca 1942 do 
maja 1945 r. byłem na przymusowych robotach w Niemczech w miejscowości Herrn-
stadt [Wąsosz] Kreis Guhrau [powiat Góra] Bez. Breslau [woj. Wrocław].  

Pracowałem u miejscowego ogrodnika o nazwisku Wilhelm Janisch3. Stało się to 
dlatego, że na roboty do Niemiec miały pojechać moje siostry, ale one dowiedziały się, 
że po nie przyjdą i uciekły do mojego brata do Jedlicza. Rano w lipcu 1942 r. do domu 
przyszedł granatowy policjant z jakimś Niemcem. Zapytali się mojej matki, gdzie są moje 
siostry ? Matka powiedziała, że nie wie. Wobec tego w pokoju zebrali resztę mojej rodzi-
ny, ustawili nas według wzrostu, a że ja byłem największy i dobrze zbudowany, to zabrali 
mnie i zaprowadzili do miejscowego urzędu pracy. Zamknęli mnie w piwnicy, oprócz 
mnie byli tam jeszcze inni ludzie. Rano zaprowadzili nas na dworzec i w asyście policjan-
ta zawieziono nas do Krakowa. Tam dołączono jeszcze parę osób i całą noc przetrzy-
mywali nas zamkniętych w pomieszczeniu. Rano zapędzono nas na dworzec, wsadzono 

                                      
1 C. Łuczak, Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy podczas II wojny światowej, Poznań 1974. 
2 A. Górny, Z literą „P” na piersi, Góra 1995. 
3 Spis przymusowych robotników z Herrnstadt [Wąsosz] zob. K. Kutny, Z literą „P” na piersi [w:] Powiat górowski w czasie II 
wojny światowej i w pierwszych latach powojennych, pod red. K. Kutnego, Góra-Wąsosz 2016, s. 20. 
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do wagonu osobowego – wyznaczonego tylko dla nas i zawieziono do miejscowości Bre-
slau. 

W czasie jazdy dostaliśmy jedzenie: chleb i wodę do picia. Podróż ta trwała cały 
dzień, do wieczora. Po przyjeździe do Breslau zamknięto nas w jakimś dużym gmachu  
i tam przebywaliśmy do rana. Rano zebrano nas w pomieszczeniu i dokonano podziału 
przez przyczepienie do ubrania kolorowych kolczyków, były one różnego koloru.  
Ja otrzymałem kolor zielony a inni czerwone i różowe. Później dano nam jeść: chleb  
z margaryną i marmoladą oraz czarną kawę.  

Po tym posiłku podzielono nas na grupy według kolorów i przeniesiono do róż-
nych pomieszczeń, gdzie przebywaliśmy do wieczora. W południe otrzymaliśmy obiad, 
była to tylko zupa i chleb. Wieczorem na kolację tylko chleb z margaryną i czarna gorzka 
kawa. Koło 22 moją grupę z zielonymi kolorami zaprowadzono na dworzec, wsadzono 
do osobnego wagonu, pojechaliśmy dalej. Około południa następnego dnia przyjechali-
śmy do miejscowości Guhrau, tam zaprowadzono nas na duży plac, gdzie byli Niemcy  
i ci Niemcy zaczęli nas kupować. Najpierw kupowano dorosłych i dużych mężczyzn, 
zostałem tylko ja i dziewczyna w moim wieku.  

Mnie kupił Niemiec za 20 marek, widać było, że się spóźnił na ten targ, bo dość 
długo zastanawiał się przy wyborze. I wybrał mnie, z tego placu poszedłem z nim na 
dworzec kolejowy i pociągiem pojechaliśmy do miejscowości Herrnstadt. W tej miejsco-
wości miał swoje gospodarstwo ogrodnicze. Przy ulicy Junkernstrasse 224, gospodar-
stwo składało się z dużego ogrodu, cieplarni i skrzynek belgijek. Na końcu tej ulicy 
znajdował się drugi duży ogród bez zabudowań tylko z szopą na narzędzia, kawałek da-
lej przy drodze prowadzącej do dużego majątku był jeszcze hektar ziemi. Ogrodnictwo 
to zajmowało się hodowlą kwiatów oraz usługami sadzenia drzew owocowych dla róż-
nych ludzi, oraz sprzedażą warzyw i owoców, a szczególnie: pomidorów, rzodkiewek, 
sałaty, oraz sprzedażą różnych sadzonek: kwiaty, pomidory oraz jarmuż. Przy tej samej 
ulicy po drugiej stronie była duża szopa, w której magazynowano ziemniaki, oraz ogórki, 
które były kupowane od gospodarstw rolnych. Oprócz tego był [Janisch] właścicielem 
sklepu warzywnego w centrum miasta, gdzie codziennie dowożono ręcznym wózkiem 
towary, co należało do moich obowiązków. 

Prace wykonywałem tam różne, na wiosnę przygotowywałem skrzynki belgijki do 
siania sałaty, rzodkiewek oraz różnych rozsad. Polegało to głównie na przygotowaniu 
ziemi, którą najpierw się przesiewało przez sito, później na spód kładło się nawóz koń-
ski, później taczkami woziłem ziemię i rozsypywałem ją na wcześnie wyłożony nawóz 
koński. Nawóz braliśmy od sąsiada, który nazywał się Schmidt i posiadał przedsiębior-
stwo przewozowe, w którym były 4 konie i 2 wozy. Następnie przygotowywałem okna, 
którymi przykrywane były skrzynie belgijki, trzeba było wstawiać szyby oraz je kitować. 
W czasie wożenia wózkiem towarów do miasta musiałem się odganiać od dzieci, które 
chciały je wozić. Następnie trzeba było kopać ogród i siać warzywa. W dwóch ogrodach 
w maju obsadzaliśmy hektar pomidorami, co wymagało dużo pracy, bo nie były to po-
midory niskopienne, tylko każdy musiał mieć wysoki kołek i być do niego przywiązany.  

Kiedy pomidory dojrzewały miałem na polu namiot i pilnowałem pola cały dzień  
i całą noc, bo Niemcy też kradli, a szczególnie uciekinierzy z miejscowości Kel [?], bo 
tam były bombardowania. Któregoś dnia rano jedna z mat opuściła się w dół więc ja ją 
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podniosłem i chciałem położyć wyżej, w pewnym momencie zawiał wiatr i wytrącił mi 
tą matę z rąk i wpadła ona na dach cieplarni i potłukła szyby. Zaraz przyleciał Niemiec, 
myślałem, że chce mnie pobić, ale zapytał mnie czy pamiętam, co on mówił na ten temat 
i powiedział, że za te szkody potrąci mi z moich zarobków.  

Obok, po drugiej stronie ulicy był dom, w którym mieszkali różni Niemcy, prze-
ważnie robotnicy. Tam też mieszkała Inga, po tej samej stronie, gdzie myśmy mieszkali. 
Trochę dalej po drugiej stronie ulicy były dwa gospodarstwa rolne. Jedno należało do 
Otto i Lisy Vater4, a drugie do Hugo Neitzelta5 u niego pracowała Marianna Pyter oraz 
Czesław, którego nazwiska nie pamiętam i dwóch Ukraińców: Józef i Ernest Nakoniecz-
ny. Ernest później został powołany do Wehrmachtu. Matka ich i siostra mieszkały  
w Sarnowej. W gospodarstwie Vatera pracował parobek o imieniu Franek, nazwiska nie 
pamiętam, oraz dziewczyna o nazwisku Kowalska, wszystkich ich znałem bo gdy miałem 
wolne w dzień, chodziłem do nich. 

Więcej jednak chodziłem do tych, którzy pracowali u Neitzelta, bo oni mieszkali  
w przybudówce na piętrze i nikt nam tam nie przeszkadzał. Podczas spotkań graliśmy  
w karty albo Ukraińcy śpiewali swoje piosenki. Niedaleko naszego domu, na końcu płotu 
był dom jednopiętrowy. Jego właścicielami, i sklepu spożywczego, który był na parterze, 
była rodzina Wenzel, często chodziłem tam na zakupy. 

Na Junkernstrasse pod numerem 221 mieszkał burmistrz Wąsosza, który nazywał 
się Bruno Schmidt 6,. Obok szkoły był posterunek policji, gdzie raz w miesiącu zbierano 
nas wszystkich Polaków i mówiono co nam wolno, a czego nie. Należy zawsze nosić lite-
rę „P” i że nie wolno nam mówić po polsku, bo za to będziemy karani.  

Miasto Wąsosz było miastem spokojnym, brak w nim było mężczyzn w wieku po-
borowym, bo służyli w Wehrmachcie. Przeważali ludzie starzy. W rynku miasta stał ra-
tusz, obok niego stała pompa, z której ludzie w lecie pili wodę. Przy ulicy Langestrasse 
była restauracja, gdzie chodziliśmy w niedzielę na piwo. Przez miasto płynęła piękna 
rzeka, dobrze uregulowana. Przez rzekę był betonowy most, przez który przejeżdżałem 
wożąc towary. Przed mostem było kino, dalej rzeźnik i po prawej stronie mostu składni-
ca węgla. W centrum miasta były sklepy m.in. sklep mojego właściciela, była apteka oraz 
poczta. W mieście był dworzec kolejowy, niedaleko niego mieszkała nasza młoda pra-
cownica, która zgodnie z wytycznymi musiała odpracować rok jako stażystka, to samo 
dotyczyło młodych chłopców. 

U moich właścicieli pracowała Cecylia Frączkowiak oraz stary Niemiec. Służył w 
Wehrmachcie ale po wygranej wojnie z Francją został zwolniony do cywila, jednak  
w niedługim czasie zaczął mnie uczyć zajęć ogrodniczych, bo ponownie wysłano go do 
Norwegii. Często przysyłał małe beczułki ze śledziami, z których moja szefowa robiła 
pastę rybną.  

Pod koniec 1944 r. moja szefowa zawołała mnie do domu i poleciła zrobienie 
drewnianej skrzyni i zakopania, tak uczyniłem. Następnie zabrała dzieci i wyjechała do 

                                      
4 Ibidem, tam pracowała Leokadia Kowalska z d. Michalak, ur. 1 stycznia 1928 r. Nie udało się ustalić poprawnej formy 
nazwiska na podstawie publikacji: Einwohner-Buch für die Kreise Guhrau und Fraustadt mit allen Gemeinden einschließlich der Städte 
Guhrau, Herrnstadt, Lesten, Fraustadt und Schlichtingsheim, 1941. 
5 Ibidem, zatrudniona tam była Marianna Olas z d. Pyter/ Pytert, ur. 1 sierpnia 1925 r. Nazwisko zweryfikowano na pod-
stawie publikacji wymienionej we wcześniejszym przypisie. 
6 Bruno Schmidt był burmistrzem w latach 1919-1945. F. Heinze, Heimatbuch des Kreises Guhrau, Schlesien 1873 s. 448. (MŻ) 
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swoich rodziców. Po wojnie dowiedziałem się, że była to Bydgoszcz. W tym czasie  
w mieście był duży ruch, wielu Niemców wyjeżdżało w głąb Niemiec i miasto stawało 
się opustoszałe. Ludzie wyjeżdżali pociągami a gospodarze rolni wozami zabierając ze 
sobą swoich parobków. Vaterowie i Neitzeltowie również wyjechali. Rano przyszedł do 
nas pan Neitzelt i zapytał, gdzie są moi szefowie? Powiedziałem mu, że wyjechali do 
Bydgoszczy a mi nakazali pilnować gospodarstwa. Zapytałem go co mam zrobić?, a on 
opowiedział, że mam się szybko z nim zabrać, bo front jest coraz bliżej, ale wrócimy.  

Pojechałem razem z nimi, wyjeżdżając z miasta nie było widać żadnych zniszczeń. 
Tłumaczył mi, że jak przyjdą Rosjanie, to nie pytają o nazwisko, tylko najpierw strzelają. 
Dlatego przestraszyłem się i jechałem z nimi, aż do miejscowości Sprottau [Szprotawa]. 
Poszedłem tam do miasta, a gdy wróciłem ich już nie było i tak zacząłem podróżować 
po Niemczech, udając Niemca, udało mi się to. Na pytanie, gdzie są moi rodzice? odpo-
wiadałem, że zginęli w bombardowaniu. W maju 1945 r. skończyłem swoje podróżowa-
nie i wróciłem pociągiem do miejscowości Czechowice-Dziedzice.  

 
Spisał, wstępem i przypisami opatrzył 

Kamil Kutny 
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KRONIKA AMATORSKIEGO KLUBU FILMOWEGO „PROFIL” (CZ. I) 
 

KRONIKA KOŁA FOTOAMATORÓW 
 
Przedstawiamy obszerne fragmenty kroniki Amatorskiego Klubu Filmowego „Pro-

fil” w Górze. Tytuł całości i tytuły poszczególnych fragmentów oraz drobne poprawki 
pochodzą od redakcji. Kronika ta nie miała jednego autora, więc poszczególne fragmen-
ty różnią się stylistycznie. (MŻ) 

 
Dnia 1 III 1961 r. założono koło fotoamatorów przy PDK w Górze. Organizato-

rem jego był Lesiak Józef, uprawniony przez kier. tutejszego PDK. Do założenia kółka 
skłoniła mnie Pani Kuprys Maria, instruktorka kulturalno-oświatowa w Górze. 

Pierwszymi członkami byli: 
1. Sulima Natalia 
2. Sibilak Walery 
3. Włodarczyk Józef 
 

 
 

Lesiak Józef, Kuprys Maria; członkowie: Sulima Natalia, Sibilak Walery, Włodarczyk Józef, 
[opis zdjęcia zgodny z Kroniką] 

 

Koło otrzymało jedno pomieszczenie na II p. PDK i miało zajęcia  [w] poniedział-
ki i środy od godz. 1800 do 2130. Pracownia kółka miała skromne wyposażenie i przenisz-
czone [?] dwa aparaty fotograficzne, jeden powiększalnik i jedną kopiarkę. Na zajęciach 
uczestnicy koła zapoznawali się z budową i działaniem aparatu fotograficznego oraz ob-
róbką laboratoryjną. 

Dnia 8 III 61 fotoamatorzy przyczyniają się po raz pierwszy do utrwalenia części 
artystycznej na scenie PDK. 
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25 IV 61 roku koło liczy 10-ciu czło.[nków]. Ustalono składki 10 zł za m.[iesiąc].  
Z tych składek zakupiono: szczypce fotograficzne, kuwety, koreksy, lampę ciemieniową, 
żarówki ciemieniowe i mleczne. 

W maju 61 roku przystępuję do zorganizowania szkolenia swoich członków. Zaczę-
to pierwszy kurs, który liczył 16 czło.[nków]. Kurs ten miał na celu zapoznanie się z ob-
róbką materiałów fotograficznych. 

28 czerwca 61 roku w związku z pismem W.D.K. o weryfikacji instruktorów zapi-
suje się na roczny zaoczny studium dla instruktorów kół fotoamatorskich. Kursanci  
i instruktor wykonują prace, które instruktor wysyła do oceny do W.D.K. 

Koło napotyka na trudności, członkowie stawali się opieszali w pracy i płaceniu 
składek. 

W październiku 61 roku koło otrzymuje drugie pomieszczenie na magazyn, zaku-
puje drugi powiększalnik i suszarkę. W listopadzie 61 roku mimo trudności koło zatacza 
coraz szersze kręgi. Przystąpiono do zorganizowania drugiego kursu, zapisało się człon-
ków 12-stu. Oprócz kursów zaawansowani członkowie korzystali ze sprzętu i porad in-
struktora oraz organizowano w dni świąteczne wycieczki po terenie Góry i powiatu. Aby 
zwalczyć trudności instruktor sam zakupuje w Lesznie błony fotograficzne, papier i inne 
potrzebne materiały do nauki i udostępnia nabycie swoim członkom. 

 

 
 

Artykuł ten ukazał się w maju 1962 r. 
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Członkowie kółka przy zajęciach 
 

W kwietniu 62 roku koło rozpoczyna III-ci 
kurs dla fotoamatorów, członków jest 13-stu, czyli 
już koło liczy 52 człon.[ków] 

1 maja 62 roku w związku z dniem Święta Pra-
cy koło urządza wystawę w PDK na widowni, po-
kazane są prace kursantów i członków kółka. 
Wystawa jednak ma mało zwiedzających, gdyż PDK 
jest trochę na uboczu miasta. 30 lipca 62 roku zro-
biono drugą wystawę w kinie „Światowid”, która 
cieszy się uznaniem zwiedzających, osoby zwiedza-
jące wpisują się do książki z uznaniem dla koła. 

W tym czasie PPRN Wydział Kultury i Oświa-
ty z inicjatywy ob. Kubiaka wspólnie z kółkiem fo-
toamatorów przy PDK ogłasza pierwszy konkurs  
w powiecie z nagrodami pt. „Z zabytkami architek-
tury na ty”, który cieszy się powodzeniem u fotoa-
matorów. 

2 sierpnia 62 roku zostaje zakupiony ze skła-
dek 3-ci powiększalnik „Krokus II”. Wyjeżdżamy 
również w odwiedziny do Wronowa [do] ob. Siwego 
w czasie żniw, który zrobił niespodziankę gospoda-
rzom powiatu i wyhodował na jednym słomie [?] od 
5-10 kłosów. 
 
Artykuł z „Gazety Robotniczej” z dnia 8 listopada 1962 r.  
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Od sierpnia w kółku zaczyna brakować sprzętu, okazuje się za mało powiększalni-
ków, amatorzy każdą wolną chwilę od pracy poświęcają [na działalność] w kółku, bo 
każdy chce wziąć udział w wspomnianym konkursie. 

Prac przybywa z miesiąca na miesiąc, na koniec października jest 93, [wpis nieczy-
telny] jest zamknięcie konkursu. Według założenia 5 listopada 62 roku konkurs zostaje 
rozstrzygnięty. Na zaproszenie PPRN Wydziału Oświaty i PDK zaszczyca swoją obec-
nością instruktor WDK artysta fotograf ob. Olszewski Tomasz i jest jako pierwszy czło-
nek komisji przy rozstrzygnięciu konkursu. Pierwsze miejsce przyznano ob. Lesiakowi 
Józefowi. Drugie Lewickiemu Stefanowi z Wąsosza oraz dwa trzecie miejsca ob. Ober-
tyńskiemu Mieczysławowi i Janczukiewiczowi Bogusławowi oraz siedem wyróżnień. 

Również w tym samym dniu t.j. 5 XI 62 rozpoczęto kurs dla amatorów początkują-
cych, na który zapisało się dziewięć [?] członków i ustalono, że trzy razy w tygodniu [bę-
dzie] odbywać się szkolenie. 

9 XI 62 r. załatwiono u kierownika ob. Chudego, że wystawa pt. „Z zabytkami ar-
chitektonicznymi na ty” będzie eksponowana w kinie „Światowid” od dnia 13 XI do  
30 XI 62 r. Przy okazji uwieczniono wystawę zorganizowaną przez Pow. Por. Przeciwal-
koholową. 10 XI 62 r. w PDK odbyła się akademia [z okazji] 45 Rocznicy Rewolucji 
Paździer.[nikowej], na której również zdjęcia wykonano. 

W czasie ciężkiej zimy 1962/63 działalność koła fotoamatorskiego częściowo zo-
stała wstrzymana. Zima była niezwykle ciężka, mrozy dochodziły do -300C, brak było 
opału. Członkowie coraz rzadziej odwiedzali ciemnię. Dopiero z nadejściem wiosny ko-
ło zaczęło znów normlanie pracować. 

W kwietniu 1963 r. zorganizowany był konkurs fotograficzny pod hasłem: „Ziemia 
Górowska w roku 1963”. Napłynęło 68 prac 15 autorów. Prace zostały nagrodzone wy-
sokimi nagrodami pieniężnymi. Wystawa została zorganizowana w kinie „Światowid” – 
15.1.1964 roku. Potem w Wiejskim Domu Kultury w Wąsoszu. 
 

           
 

Wycinek z „Gazety Robotniczej” 14 styczeń 1964 r.           10 luty 1964 r. 
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W październiku 1963 r. poradnia fotoamatorska dla harcerzy została przeniesiona  
z Komitetu Powiatowego do koła fotoamatorskiego Foto-start. 

W listopadzie 1963 r. został zorganizowany kurs fotoamatorski dla początkujących. 
Zapisało się sześć osób. 18 listopada o godz. 2000 rozpoczął się 1-szy wykład. Zajęcia 
praktyczne i wykłady prowadził p. Lesiak. 

Zorganizowano parę wycieczek po Górze Śl., przy tej okazji zrobiono zdjęcia za-
bytków naszego miasta, które uwidoczniamy na zdjęciu. 

16 stycznia 1964 r. o godzinie 2000 wybraliśmy się na wycieczkę po Górze Śl. Robi-
liśmy nocne zdjęcia. Opiekun Koła Foto-Amatorów Józef Lesiak organizował wycieczki 
do lasu i po mieście oraz po okolicach Góry. W lesie jeździliśmy na sankach i robiliśmy 
zdjęcia w ruchu. 

24 lutego 1964 r. ciemnia była poddana lekkiemu remontowi, zamurowano jedne 
niepotrzebne drzwi, wstawiono drugie nowe drzwi. Po kilku dniach ciemnia została po-
malowana. W Kole Foto-Am.[atorów] najbardziej cieszą się koledzy-amatorzy urządza-
nymi co niedzielę wycieczkami po Górze i po powiecie górowskim. Najczęściej 
fotografowanymi obiektami są zabytki, krajobrazy i sceny z życia np. przy pracy w polu, 
w  gospodarce, w zakładzie. 

W Kole Foto-Am.[atorów] jest zawsze wesoło, koledzy-amatorzy przekomarzają 
się. Słyszy się nieraz: „... bo cię wywołam a następnie utrwalę”, „wywołacz z utrwala-
czem znikają jak kamfora”. 

Do Koła Foto-Am.[atorów] przychodzi dawno widziany kolega – kronikarz, jego 
inicjały J.S. Zagląda coraz częściej. 

Koledzy-amatorzy powinni czuwać, aby zawsze być w komplecie. Najbardziej ak-
tywnym foto-amatorem jest kolega Józef Dańko. 

Już rozpoczął się konkurs fotograficzny pod nazwą „Człowiek przy pracy”. Mam 
nadzieję, że prace nadeślą wszyscy koledzy-amatorzy. Termin mija z dniem 30 czerwca 
1964 r. 

W naszej ciemni najmłodsi członkowie koła podjęli się zrobić sobie szafki na od-
czynniki fotograficzne. Pierwszymi, którzy zrobili szafkę do spółki – to Kopciał  
i Chruszcz/ Przykład wzięli potem Dańko, Madej i inni. Nasz opiekun Józef Lesiak or-
ganizuje w lecie wycieczki nocne, dzienne. [...] Prace w ciemni foto-amatorskiej odbywają 
się systematycznie w poniedziałki i czwartki. 

Od 1 lipca 64 r. nasz instruktor przebywał na obozie za granicą (w Niemczech). 
Dzięki Społecznemu Komitetowi Przeciwalkoholowemu w Górze, którego prze-

wodn.[iczącym] jest z-ca przewodn.[iczącego] PPRN w Górze Karol Pliszczyński został 
zakupiony małoobrazkowy aparat marki „Exa”. 

 
11 XI 64 
Kurs fotograficzny 
Fotoamatorzy skupieni przy kole „Foto-Start” z wielkim oczekiwaniem czekali na 

otwarcie kursu. Nadszedł wreszcie dzień – 11 listopada, w którym to dniu pierwszy wy-
kład wygłosił nasz nieoceniony instruktor Józef Lesiak. Pierwsze nasze spotkanie miało 
charakter organizacyjny.  
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Na tym to spotkaniu został wybrany zarząd koła w składzie: 
Przewodniczący – Sława Witucka 
Gospodarz ciemni – Jan Kalinowski 
Skarbnik – Witold Licygiewicz 
Kronikarz i Sekretarz – Wacław Żmiejewski. 
Jednak sprawy organizacyjne nie zajęły całego tak cennego czasu. Po załatwieniu 

formalności z zapartym tchem słuchaliśmy o fotografii i aparacie fotograficznym. Z ża-
lem rozstawaliśmy się z salą PDK, w której jeszcze, gdy wychodziliśmy, brzmiało echo 
słów pana Lesiaka. I tak już co tydzień. Po kolei poznawaliśmy budowę aparatu, techno-
logię obróbki zdjęć. Chcąc sprawić nam przyjemność pan Lesiak postanowił zorganizo-
wać wycieczkę, która nie doszła do skutku. 

Jedna[k] można było sądzić, że Mikołaj nie [nie do odczytania] członków lub 
członkowie nie powchodzili do worka. Wreszcie nadchodzi dzień 9 grudnia, w którym 
to robimy sami pierwsze zdjęcia. Teraz znów czekamy na to, jak wyszły zdjęcia te pierw-
sze, które nigdy nie zatrą się w pamięci. 

 
Pierwsze zdjęcia 
Po długich jednak bardzo ciekawych wykładach na temat robienia dobrych zdjęć 

przystąpiliśmy do praktycznej realizacji wiedzy teoretycznej. Nadszedł wreszcie dzień 
pierwszych prób robienia fotografii, w którym to dniu zebraliśmy się prawie w komple-
cie. Każdemu utkwiły w pamięci ciągle powtarzane słowa „zdjęcia trikowe” i dlatego też 
każdy z nas pragnął od nich zacząć. Jednak znaleźli się tacy, którzy zaczęli obiektywem 
łapać kolegów. Śledziliśmy obiektywem ich zachowanie się i robotę przy sprzęcie foto-
graficznym. Każdy z tymi pierwszymi nigdy nie zapomnianymi wiązał wiele nadziei. 
Chociaż niektórzy byli zawiedzeni, jednak zadowoleni, że to właśnie oni są autorami tych 
zdjęć. [...] 

Spełniły się marzenia każdego z nas. Doszła do skutku wycieczka. Niedziela 17 I  
65 r. wypadła w dzień zimny o niezbyt przyjemnej aurze. Zaszło wiele pomyłek z miej-
scem zbiórki. Każdy z członków wycieczki osobno był sprowadzany ze swoich punktów 
wyjścia, według niego prawdziwych. Wyszliśmy gdzieś koło godziny 1300, chociaż byli-
śmy umówieni na godz. 1230. Jako punkt wyjściowy obraliśmy dom pana Lesiaka i tak się 
rozpoczęło. Z początku szliśmy wygodnymi i szerokimi ulicami stołecznego miasta Gó-
ry. Jednak po półgodzinnym marszu napotkaliśmy na trudności związane z poruszaniem 
się wśród kałuż i błota, gdzie każdy po kolei zapadał się po kostki lub głębiej. W mię-
dzyczasie zaszło kilka przymusowych kąpieli w zimnej podlodowej wodzie. W czasie 
marszu po kolei utrwalaliśmy na naszych błonach dziwy przyrody i wybryki natury. 
Wśród nas znaleźli się zapaleńcy, którym podobało się kilku z nas i zostaliśmy wybrani 
jako dziwne okazy przyrody. Zdarzył się też przykry wypadek, po którym zrywaliśmy 
boki ze śmiechu. Otóż jeden z naszych kolegów robił zdjęcia kilku upodobanych sobie 
osób aparatem przy zakrytym obiektywie. Po przemaszerowaniu zaczęliśmy się rozcho-
dzić do domów. Pierwsza zmarzła sama przewodnicząca, a co się z tym wiązało to spływ 
z wycieczki jednego kolegi. Jednak reszta bez żadnych przeszkód powędrowała dalej  
w knieje i bory. 
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Wreszcie przyszła upragniona słoneczna pogoda. Po krótkim zastanowieniu się 
wybraliśmy się rowerami na naszą dobrą i może udaną wycieczkę rowerową. Wycieczka 
rozpoczęła się bez żadnych przygód. Kiedy wyruszyliśmy z Góry, postanowiliśmy poje-
chać sławnym szlakiem – szlakiem zwycięstwa. Kiedy minęliśmy Starą Górę i dojechali-
śmy do skrzyżowania torów kolejowych z drogą, zrobiliśmy kilka zdjęć. Ale dalej tak 
łatwo nie poszło. Przy pierwszym poruszeniu pedałami jeden z uczestników wycieczki 
wywinął cudowne salto, znajdując się, jak twierdzili koledzy, bądź w rowie, bądź  na to-
rach a utrwalony został na kliszy, kiedy wykonywał efektowne stanie na głowie z rozsze-
rzonymi nogami i pod rowerem. Dalsza wycieczka odbywała się bez przeszkód. Od 
Osetna do Góry zawrócił jeden z kolegów, którego ciągnęła raczej rozrywka niż uroki 
wycieczki. Dotarliśmy do Luboszycy, gdzie zasililiśmy zasób energii jedząc suchy obiad. 
Następnie niektórzy z uczestników przeżywali niezapomniane wzruszenie przejażdżki 
promem. Droga powrotna odbywała się bardziej atrakcyjnie. Otóż pan Lesiak holował 
swoim motorem kilku uczestników, którzy poważnie podupadli na siłach. I tak bardzo  
w przyjemny sposób zakończyła się bogata w wypadki wycieczka rowerowa. 

 

 
 
Dzień 20 stycznia 1965 r. 
Pierwsze posiedzenie Zarządu koła fotoamatorów. W posiedzeniu tym wzięły 

oprócz samego Zarządu udział głowy doradcze w osobach pana Lesiaka i pana Szulca. 
Głównym problemem było zorganizowanie wieczorku rozrywkowego i zrobienie upo-
minków dla władz powiatu i miasta. Wieczorek postanowiono zorganizować w dniu 30 
stycznia, w dniu w którym miała się odbyć uroczysta Sesja Powiatowej Rady Narodowej. 
Dla członków klubu postanowiliśmy zorganizować wieczorek przy czarnej kawie i mu-
zyce. W czasie uroczystości były wręczone dyplomy dla uczestników konkursu fotoama-
torskiego.  
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Dyplomy otrzymali: 
1. Pan Józef Lesiak 
2. Edek Chruszcz 
3. Kazio Dańko 
4. Jan Krysztofiak 

 

 
 

Okładka albumu z okazji dwudziestolecia, które wręczano ojcom miasta i powiatu 
 

 
 

„Gazeta Robotnicza” z 1 lutego 1965 r. 
 

Następnie w dowód wdzięczności za opiekę nad klubem wręczyliśmy albumy pa-
miątkowe oraz tradycyjne kwiatki panu Kubiakowi i panu Mincie. Po wręczeniu albu-
mów poszliśmy robić zdjęcia na Sesję, gdzie została wręczona druga część albumów  
i kwiatów. Zarówno albumy jak i kwiaty sprawiły wiele radości. Naszym honorowym 
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gościem na wieczorku był Redaktor z „Gazety Robotniczej”, który w dowód uznania 
zamieścił artykuł o nas w swojej gazecie. Po zrobieniu zdjęć rozpoczęliśmy zabawę, któ-
ra trwała do godziny 2200. Każdy z uczestników wyraził swoja aprobatę i jak ogólnie 
osądzono, zabawa była udana i wysunięto projekt, aby takie robić częściej. 

 
Wystawa zdjęć kółka fotoamatorów  
przy Powiatowym Domu Kultury w Górze 
W dniu 31 stycznia 1965 r. w klubie Powiatowego Domu Kultury została zorgani-

zowana wystawa zdjęć o różnej tematyce wykonanych przez członków kółka fotoamato-
rów. Zdjęcia zadziwiały swoją oryginalnością i wykonaniem. Fotoamatorzy Ci są bardzo 
młodzi i nie wszyscy jednakowo zaawansowani w swoim zamiłowaniu. Do najbardziej 
aktywnych członków tego koła możemy zaliczyć między innymi Kazimierza Danko, Jó-
zefa Dańko, Mieczysława Krysztofiaka, Witka Licygiewicza, Wacława Żmiejewskiego  
i Jana Kalinowskiego. Zdjęcia swoją tematyką obejmowały krajobraz, pracę w polu,  
w zakładach przemysłowych, pracę listonoszy, kosiarzy, widoki miasta oraz obiektów 
zabytkowych. Obecnie wystawa tych zdjęć została przeniesiona do kina „Światowid”  
w Górze. 

 

160 fotogramów 
Dużym dorobkiem może poszczycić się  koło fotoamatorów Międzyzakładowego Domu Kultury 

w Górze zrzeszające 60 uczestników. Pracami koła kieruje Józef Lesiak, słuchacz dwuletniego Stu-
dium Kulturalno-Oświatowego we Wrocławiu. 

Wydarzeniami kulturalnymi miasta i powiatu są wystawy organizowane przez koło. W ubie-
głym roku urządzono przegląd prac pn. „Góra wczoraj i dziś”, „Piękno mego powiatu” oraz „Ludzie 
XX-lecia przy pracy, nauce i wypoczynku”. Ogółem wystawiono 160 prac. Najlepsze Wydział Oświa-
ty i Kultury Prezydium PRN w Górze nagrodził dyplomami. (d) 

Fotografia roku 
Pialiśmy już, że w maju ub. r. ogłoszono w Górze z okazji obchodów 1000-lecia Państwa Pol-

skiego i XX-lecia Ziem Zachodnich konkurs fotograficzny pod hasłem „Człowiek przy pracy i odpo-
czynku”. Konkurs ten wzbudził wielkie zainteresowanie czego najlepszym dowodem było przysłanie 
przez fotoamatorów ponad 160 prac. Fotogramy zostały udostępnione szerszej publiczności na wystawie 
urządzonej w styczniu. 

Niedawno też odbyło się posiedzenie sądu konkursowego, który rozstrzygnął niełatwy problem 
przyznania pierwszych miejsc. Ostatecznie pierwsze miejsce w konkurencji młodzieżowej uzyskał  
14-letni uczeń Edward Chruszcz za fotogram pt. „Przesyłka pieniężna”. Wśród seniorów zatriumfo-
wał nasz współpracownik J. Lesiak.(ef) 

 

Kiedy rozpoczęliśmy chodzenie na wycieczki, bo już później co niedzielę. Najtrud-
niejsze mimo wszystko były początki. Pogoda w tę niedzielę była wymarzona. Jak zwykle 
wybraliśmy się na łono natury w stałym składzie. Dołączył się do nas nowy kolega, który 
poprzednio chwalił się swoja siłą. Wycieczka rozpoczęła się bez większych przygód. 
Przeszliśmy kawał drogi przez łąki i lasy, aż doszliśmy nad brzeg odwadniającego rowu.  
I tu stało się. Nikt nie wiedział o co chodzi, jedynie zobaczyliśmy jak nasz najmłodszy 
kolega najpierw znalazł się w rękach siłacza, później jak pocisk wzbił się w górę, a na-
stępnie zobaczyliśmy go jak wychodzi z wody zmieszanej z błotem. Najpierw wszyscy 
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oniemieliśmy a następnie wybuchnęliśmy gromkim śmiechem. Co się później działo tego 
nie wiemy, gdyż jak się okazało, dalszy ciąg komedii odegrał się w domu kolegi. 

Kulig!  
W niedzielę 7 marca postanowiliśmy urządzić kulig. Jeden z kolegów dostarczył 

konia. Wszyscy zebraliśmy się na godzinę 1200 koło placu powystawowego. Około go-
dziny 1215 wyruszyliśmy w drogę. I od razu zaczął nas prześladować pech. Koń tylko 
zdążył ruszyć, a wszystkie sanki zostały z tyłu. Rozpoczęła się szaleńcza jazda. Jako 
ostatni jechał Edek Chruszcz, który odstawiał istny cyrk. Pierwszy wypadek, kiedy leżało 
kilka osób w śniegu, zdarzył się przed Starą Górą. Dalej jazda odbywała się bez prze-
szkód aż do krzyżówki drogi do Osetna i Ryczenia. Tutaj kierowca wykazał brak umie-
jętności kierowania koniem. Zamiast do Osetna koń pojechał na Ryczeń. Kiedy zakręcał 
na Osetno nie było takiego, który by nie spadł z sanek, co wywołało wiele śmiechu.  
W czasie jazdy do Osetna rozpoczęła się bójka na śnieżki, w wyniku czego wielu dostało 
śniegiem w ucho bądź głowę. Najwięcej śniegu koledzy potrzebowali na zbicie Jana 
Oskierka. Jednak wycieczka a raczej kulig nie odbywał się bez przeszkód. W Osetnie na 
zakręcie zdarzył się tragiczny wypadek. Otóż jedna z koleżanek wpadła pod sanki, w wy-
niku czego doznała ciężkich obrażeń ciała a szczególnie nóg. Od tego czasu urwał się 
wesoły nastrój. Każdy uważał się za winnego a szczególnie jeden. Wracaliśmy do domu 
pod wiatr zmarznięci na kość. Jednak mimo małych wypadków i zmarznięcia wszyscy 
byli zadowoleni. Oby było takich więcej. 

 

 
 
cdn. 
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ZA NIEMEN cz. VII 
 
Na 11 listopada przeprawiliśmy się za Niemen w Mociewiczach. UBK w Piaskow-

cach a „Ragner” gdzieś pod Bielicą. Chodziło o zademonstrowanie naszego prawa do 
ziemi zaniemeńskiej. Z okazji święta narodowego były przemówienia. Przeprawiliśmy się 
łódkami na lewy, południowy brzeg Niemna i idziemy do Puszczy Zaniemeńskiej zwanej 
też Lipiczańską. Tereny biedniejsze niż na północy, jest tu dużo ruskiej partyzantki. Za-
trzymujemy się w jakiejś większej wsi, jest tu cerkiew prawosławna. Warty wzmocnione 
RKM-ami. Nocą z „Zaniemeńczykiem” byliśmy na placówce w pobliżu cerkwi. Około 
północy słyszymy strzał, a potem serię z RKM. Nic więcej się nie działo. Nie było alar-
mu. Okazało się potem, że nasza placówka zatrzymała okrzykiem jeźdźca. Ten zawrócił 
konia i zaczął uciekać. Stąd ta krótka strzelanina – bez rezultatu. 

 

 

Rankiem, na zbiórce, dowiedzieliśmy się bardzo przykrej rzeczy. „Słowik” i „Zoś-
ka” zgwałcili młodą mężatkę w zaawansowanej ciąży i to w obecności męża. Ten ran-
kiem poskarżył się „Lechowi”. „Lech” wściekł się – ładnie zademonstrowaliście 
polskość. Jesteście na schwał chłopakami, musieliście to robić tu? Na naszych terenach 
chyba rzadko która wam odmówi. Zapowiedział ukaranie po powrocie za Niemen, ale 
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skończyło się na przeniesieniu „Zośki” i „Słowika” do Plutonu Wydzielonego „Lwa”. 
Wkrótce obaj zginęli. 

Po powrocie zza Niemna utworzone zostało Zgrupowanie Nadniemeńskie pod 
dowództwem por. lub od 11.11.43 – kapitana „Lecha”. Było wtedy dużo awansów. 
Zgrupowanie składało się z naszej kompanii, Plutonu Wydzielonego „Lwa”, Kompanii 
UBK, kompanii „Ragnera”. Wszystkie te kompanie miały większe stany niż kompania 
etatowa. Były zwiady konne, jakieś służby itp. Dowództwo naszej kompanii, po odejściu 
„Lecha” na dowódcę Zgrupowania Nadniemeńskiego, objął porucznik „Zych I”. Prawie 
nikt nie wspomina o tym dowódcy. Był to niewysoki, szczupły szatyn. Pracował gdzieś 
w konspiracji, ale jego marzeniem była partyzantka. „Zych I” był nadzwyczaj ludzki, sta-
rał się poznać wszystkich podwładnych, obchodził plutony, drużyny. 

„Lech” utworzył sztab Zgrupowania. „Michał” został adiutantem „Lecha”. Sztab 
stacjonował w maj.[ątku] Hołdowo. W czasie wyprawy za Niemen „Michał” zagadnął 
mnie. Wypytywał jak znoszę ciężkie warunki, w ogóle wykazał dużo troski i serdeczno-
ści. Teraz miał piękny mundur i nowy kawaleryjski płaszcz. Wyglądał wspaniale.  

W ostatnich dniach listopada lub pierwszych dniach grudnia 1943 r. kwaterujemy  
w Mociewiczach. Połowę wsi zajmowała nasza kompania, drugą połowę – UBK. Część 
plutonu „Sosny” kwaterowała za wąwozem schodzącym do Niemna i dzielącym wieś. 
Około godziny 10 rano zaczyna padać bardzo gęsty, lepki śnieg. Świata bożego nie widać 
na parę kroków. Nagle na północy słychać strzelaninę. Alarm! Rozwijamy się w tyralierę 
i idziemy na północ. Strzelanina szybko ucichła. Przeszliśmy około pół kilometra, cicho, 
w gęstym śniegu nic nie widać. Wracamy, ale alarm nie odwołany. Siedzimy w chatach. 
Nagle wybucha krótka strzelanina w rejonie postoju UBK, tuż zaraz w wąwozie obok 
którego stoimy. Wybiegamy i widzimy w wąwozie wozy i różnie ubranych ludzi. Czer-
woni! „Zaniemeńczyk” wali przez chróściany płot serię RKM na wąwóz, tamci gdzieś 
znikają. Teraz zajmujemy pozycję za budynkiem i ostrzeliwujemy wjazd do wąwozu. Wi-
dać nieruchomiejące postacie. Dwóch z naszej drużyny pilnuje nas od wąwozu, reszta 
ostrzeliwuje wjazd. Strzelanina tak gęsta, że nieprzyjaciół wydaje się bardzo dużo. Sły-
chać wybuchy. Granatniki? granaty? rusznice ppanc.? Atakowana jest wieś od wąwozu 
do stanowisk UBK t.j. lasku czy cmentarza. „Wdowczyk” widział, że szli kilku liniami 
tyraliery. Zaczynamy oszczędzać amunicję. Tamci mają widocznie dość amunicji, biją bez 
opamiętania albo w desperacji. Przycisnęli nas do Niemna, zza Niemna też rozlegają się 
strzały. Widocznie akcja jest uzgodniona. Duży atak idzie na małą grupkę „Sosny”, „So-
sna” wycofuje się. Śnieg przestał padać. Mamy teraz ogień z trzech stron: od pól, od 
strony wąwozu i nieskuteczny – zza Niemna. Przybiega goniec – wycofujemy się. My, 
lewoskrzydłowi, schodzimy pierwsi. Kiedy ostatni mija broniących odwrotu, oni zwijają 
obronę. Przebiegamy obok stanowisk UBK, mają CKM Maxi i skutecznie blokują ataki. 
Zbiegamy nad Niemen, zziajani zatrzymujemy się. „Zych I” siedzi na ziemi blady, łyka 
śnieg. Okazuje się, że jest ciężko chory na serce. UBK też już wycofało się. Porządkuje-
my szeregi. Nie ma „Sosny” z drużyną czy półplutonem. Nie ma „Niuśki” – „Szczerba-
tego”. Nikt go nie widział, chyba w ogóle nie wybiegł z chaty po alarmie. Mieszkańcy 
Mociewicz mówili, że ruscy partyzanci złapali go, rozebrali i zabili. „Bartek” to skomen-
tował: był Polakiem, potem folksdojczem, potem znów Polakiem, a nigdzie nie chciał się 
bić. Rannych nie ma. W UBK jest kilku rannych. 
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Strzały w okolicy postoju UBK to potyczka z kilkuosobowym patrolem konnym 
czerwonych. Wjechali nie zauważeni lub wzięci za swoich obsypani śniegiem. Dopiero 
we wsi ostrzelano ich. Zdobyto granatnik 50 mm i kilka pocisków do niego. Odchodzi-
my ok. 3 po południu. Już zapada zmrok. Odchodzimy 8-10 km na wschód. 

Wczesnym wieczorem – chyba o 6-tej, 7-mej, słychać z rejonu Mociewicz znów po-
tężną strzelaninę, widać rakiety. Wzmagamy czujność. Po godzinie wszystko kończy się. 

Dopiero po pewnym czasie dowiadujemy się, co to było, i jak było. Piszę to co sły-
szałem. Jakiś większy oddział, czy kilka oddziałów ruskiej partyzantki przebijało się  
z Puszczy Grodzieńskiej (Ruskiej) przed zimą za Niemen. Liczebność szacowano różnie: 
500-1000 osób. Mieli dużo taborów, kobiet, rannych. Przechodząc przez tory Lida-
Grodno, mieli rozkręcić szyny na odcinku kilometra. Przechodząc koło Żołudka posta-
wili na nogi Niemców. Policję i naszą konspirację. Przed Mociewiczami zahaczyli skrzy-
dłem o Pluton „Lwa”. Tę strzelaninę słyszeliśmy w Mociewiczach. Nad samym 
Niemnem natknęli się na nas i na UBK. „Sosna” trafił najgorzej. Z drużyną, czy też  
z częścią plutonu został odcięty od kompanii. Wycofywał się pod bardzo silnym ogniem 
do pobliskiego lasu. „Wdowczyk” który był z „Sosną” mówi, że dzięki rozwadze, odwa-
dze i opanowaniu „Sosny” ta grupka wyszła ze stosunkowo małą stratą. Mieli tylko jed-
nego zabitego. Dla nas – „baranowickich” była to strata bolesna. Zginął „Kompaci”. 
„Sosna” twierdził że zginął przez własną nierozwagę. Zamiast uciekać pod przykryciem 
zarośli, skarpy, domów „Kompaci” wybiegł na skarpę i został zabity. Nazajutrz po wal-
ce, grupka „Sosny” odnalazła ciało „Kompaciego”. Był chyba ranny, dobity w okrutny 
sposób, rozebrany do naga. Pochowany został w Ruciłach. „Wdowczyk”, który był na 
pogrzebie twierdzi, że „Kompaciego” pochowano w Czechowszczyźnie. 

„Lew” mi opowiadał, że pośpieszył na pomoc „Sośnie” i ocalił tą interwencją życie 
całej grupki. „Sosna” chciał mu za to całować ręce. „Wdowczyk” – który był z „Sosną” 
z oburzeniem temu zaprzecza. Nikt „Sośnie” i jego grupce nie pomógł. Co słyszałem to 
powtarzam. Antoni Kwiatkowski - „Błyskawica” od „Lwa” też nie pamięta, aby „Lew” 
ratował „Sosnę”. Wysłał tylko gońca do „Ragnera”. 

Nocna strzelanina wynikła z interwencji „Ragnera”. Słysząc odgłosy walki pospie-
szył mu na pomoc, ale dotarł już po bitwie. Partyzanci ruscy byli w trakcie przeprawy. 
Łódkami, na drzwiach od stodół, przeprawiali swoje mienie. Widocznie nie zabezpieczyli 
się za dobrze bo „Ragner” wszedł do wsi, oświetlił rakietami rzekę i ostrzelał przeprawę. 
U ruskich wybuchła panika. Nie wiem, ilu ich zginęło, czy „Ragner” miał jakąś zdobycz. 
Pewne jest jedno. Na wiosnę 1944 mieszkańcy Mociewicz wyławiali z wody zatopione 
worki z mąką zamienioną w ciasto, worki ze zbożem i coś jeszcze o czym nie mówili 
wiele. Z wyłowionej mąki i zboża pędzono samogon. To słyszałem od mieszkańca Mo-
ciewicz na wiosnę 1944 r. 

W grudniu 1943 r. odszedł z kompanii „Zych I”, a objął dowództwo „Zych II” – 
Władysław Żogło, który przyszedł do nas z UBK. Przekazanie Oddziału odbyło się bez 
udziału „Zycha I” – widocznie byłoby to dla niego zbyt ciężkie przeżycie. „Zych II” ob-
jął dowództwo dwukompanijnego batalionu – naszej kompanii, której dowódcą został 
„Bartek” awansowany na podporucznika i dwuplutonowej kompanii „Lwa” chyba też  
w tym czasie awansowanym na ppor. „Zych” utworzył sztab batalionu, do którego wziął 
por. „Bruzdę”, „Rogalę”, por. „Sawkę” jako adiutanta, „Oczkowa” jako oficera oświa-
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towego, „Żuka”, „Blaszkina”, „Longina” – którzy pełnili tam jakieś funkcje. Być może 
sztab „Zycha” powstał nieco później, na przełomie stycznia-lutego 1944 r., kiedy utwo-
rzono III kompanię „Dęba”. „Zych” – kpt. Żogło, dość wysoki, mocno zbudowany, lat 
ok. 35 był dowódcą bez wyrazu. Lubił wypić. Jego kwatermistrz – por. „Bruzda” też nie 
wylewał za kołnierz. 

W połowie grudnia 1943 r. przyjechał do naszej kompanii kwaterującej chyba  
w Szawdziniach – ppor. czy por. „Bartek” zwany „Grubym Bartkiem” lub podpułkow-
nikiem. Miał coś w rodzaju pogadanki politycznej. Nie mówił tego wyraźnie, ale nawią-
zywał do konferencji w Teheranie w pierwszych dniach grudnia. Widocznie coś 
przesączyło się z tej konferencji o losach Polski, a zwłaszcza Kresach. „Gruby Bartek” 
coś mówił o linii Curzona, polskości Kresów, konieczności ich obrony. Było to jakieś 
mało wyraźne. „Wdowczyk” wręcz zapytał, co będzie z naszymi ziemiami. „Bartek-
Gruby” był pewien, że Zachód nas obroni. 

Przed świętami Bożego Narodzenia dostajemy niemieckie trzewiki z gwoździami, 
spodnie z brunatnych koców i białe peleryny z lnianego płótna. Spodnie są ze spinacza-
mi na trzewiki. Nareszcie coś wojskowego. Ubrani w peleryny wyglądamy w nocy jak 
duchy. Bardzo przydały się dobre wojskowe buty, z tym zawsze był kłopot. Prawdopo-
dobnie dostarczyła to Warszawa. 

Wigilię ma świętować całe zgrupowanie koło Niecieczy. Tylko „Lew” zostaje gdzieś 
nad Niemnem. My kwaterujemy w Cackach, UBK [Uderzeniowe Bataliony Kadrowe]  
w Klukowiczach, „Ragner” w Niecieczy, niedaleko gdzieś „Lech” ze sztabem. Przejeż-
dżając przez Nieciecz dostajemy ciastka, papierosy, kiełbasy. To świąteczne smakołyki 
od społeczeństwa. W Cackach spotykamy Michała „Chytrego” – rannego pod Dubicza-
mi. Wygląda jak z krzyża zdjęty. Chłop jak dąb, teraz wysechł na trzaskę, mówi cicho. 
Jedzie do Niecieczy – do swoich na wigilię. Zasiadamy do wigilii w jakimś większym 
domu. Zebrała się razem prawie cała nasza grupa baranowicka. 

Wigilia niewymyślna ale obfita. Opłatek, barszcz, kapusta z grzybami, sporo samo-
gonu. Dzielą się opłatkiem „Zych” i „Bartek”. Pod koniec kolacji przyjeżdża „Lech”  
z „Michałem” i kilkoma oficerami ze sztabu. Nawet nie siadają. „Lech” składa życzenia, 
naszego zwycięstwa, zachowania życia i zdrowia, rychłego zakończenia wojny, wolnej 
Polski. „Michał” nas zauważył, prezentuje „baranowickich” „Lechowi”: to mój, to mój, 
to mój… Przyjemnie, że nas pamięta. Wspominamy nieżyjących – „Leśniczego”  
i „Kompaciego”. Idziemy na pasterkę do kościoła w Niecieczy. Kościół pełen ludzi. 
Wielu mocno pod gazem. Kazanie bardzo patriotyczne. Rano rozjeżdżamy się w trybie 
alarmowym. „Ryś” nie wraca z nami, załatwił sobie przeniesienie do „Ragnera”. Tu wi-
dzi większe możliwości wybicia się. 

Po drodze do Mociewczuk dowództwo pozwala zorganizować zabawę. Jest har-
monia, bęben, wszyscy świętują – wieś albo zaścianek katolicki. Schodzi się młodzież. 
Muzykanci rżną polkę. Ścisk, kurz, pisk, tłok. Wesoło, bo takie zabawy były w one lata. 

Nowy Rok spotykamy w Mociewczukach nad Lebiodą. O północy nad Żołudkiem 
rakiety, paciorki pocisków świetlnych. To Niemcy i policja witają nowy 1944 r. Nad 
Niemnem też słychać strzały, pewno ruska partyzantka i może któryś z naszych oddzia-
łów stojący dalej od sztabu. U nas cicho. 
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Chyba w Nowy Rok albo krótko po nim uciekł z UBK „Men” z całym plutonem  
i bronią. „Lew” ma teraz pełne trzy plutony, ale jest szum. Załatwiają to jakoś, bez kon-
sekwencji dla „Mena”. 

W połowie stycznia są prawosławne święta Bożego Narodzenia. Korzystamy z te-
go, aby wprosić się na lepsze jedzenie. Podstawowym świątecznym daniem jest makaron 
z mlekiem i kisiel owsiany. 

Chyba w styczniu przychodzi wieść, że „Słowik” i „Zośka” zginęli w czasie zama-
chu na Rippera. Ripper wyżył. Niemcy go wyleczyli. 

Chyba w połowie lutego drużyna pod dowództwem „Sosny” ma stawić się w szta-
bie „Lecha” w Hołdowie. Mamy zabrać 4 furmanki bez furmanów. Przyjeżdżamy. „So-
sna” idzie po rozkazy, z nami rozmawia „Michał”. Mamy otrzymać broń od Niemców. 
Więcej nikt niczego nie tłumaczy. Nazajutrz, po południu wyjeżdżamy w okolicę mostu 
kolejowego na rzece Dzitwie. Na miejscu mamy być przed zmrokiem. Przyjeżdżamy  
w pobliżu przejazdu na torze kolejowym Lida – Grodno. Jest trochę emocji. Ale „Sosna” 
jest spokojny, umie trochę po niemiecku. Obok przejazdu, przy drodze jest zadbana mo-
giła niemieckiego żołnierza. Z napisu wynika, że poległ w czasie I Wojny Światowej. Ni-
kogo nie ma, ani na przejeździe, ani w pobliżu. Niedaleko jest bunkier niemiecki, który 
strzeże mostu na Dzitwie. „Sosna” idzie tam na zwiady. Jak opowiadał, zaskoczenie za-
łogi bunkra było całkowite. Można byłoby ich rozbroić. To byłaby zdobycz! W bunkrze 
nic o niczym nie wiedzieli. „Sosna” wrócił, czekamy z pół godziny, zapada zmrok. 
Wreszcie po drugiej stronie przejazdu ukazały się dwa samochody ciężarowe. Z jednego 
wyładowano na drogę za przejazdem CKM Maxi, skrzynki z taśmami do CKM-u i jesz-
cze kilka skrzyń. Wszystko to piorunem. Co było w drugim samochodzie pod plandeką 
– nie wiadomo – może żołnierze. Samochody odjechały. Załadowaliśmy CKM i skrzynie 
na swoje furmanki i pojechaliśmy do Hołdowa. W skrzyniach nie było broni tylko amu-
nicja ruska i granaty, okrągłe – jajkowate, mówiono, że to francuskie. Dostaliśmy ten 
CKM dla naszej Kompanii. Nakradliśmy trochę granatów. Amunicję też nam przydzie-
lono. 

Organizuje się w naszym batalionie III kompanię pod dowództwem pchor. „Dęba” 
– Jerzego Dąbrowskiego. Odchodzą do niej „Gien”, „Bury” – vel „Jankiel”. „Żbik” jest 
u „Lwa”. „Śledź” chce do konnego zwiadu. „Ryś” u „Ragnera”. 

Zimowe przemarznięcia dają się we znaki. Wielu dostaje wrzodów, m.in. ja. Bolesne 
te czyraki na szyi, na d…, na łokciach. Dają nam tabletki – zdaje się Prontosil. Zabarwia-
ją mocz na czerwono co ładnie wygląda na śniegu, a pomagają jak umarłemu kadzidło. 

Pod Sucharami nasz patrol miał potyczkę z ruskimi. „Śledź” jest ranny w dolną 
szczękę. Leży w szpitalu w Niecieczy. Po wyleczeniu ma trochę zniekształconą twarz. 

Mamy kilka potyczek z ruską partyzantką na terenach Orla – Suchary, szczegółów 
nie pamiętam, nie we wszystkich brałem udział. 

Koniec lutego. Już dawno na Holendra Petera, niemieckiego administratora mająt-
ku „Żołudek”, a potem majątku Hipiczno, został wydany wyrok śmierci za osobiste za-
strzelenie we wsi Starzyki koło Lipiczna całej rodziny mieszkańca Starzynek. Zasadzki na 
Petera nie udawały się. 

Wreszcie „Bartek” dowiedział się, że raniutko następnego dnia Peter z drugim Ho-
lendrem – Johannem mają jechać przez wieś Długa na stację kolejową Różanka. Wezwał 
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„Wilka”, który dobrze znał Petera i polecił zorganizować zasadzkę. Johanna pod żadnym 
pozorem nie można zabić, można tylko rozbroić. „Wilk” dobrał sobie „Pawia”, „Gra-
ba”, „Janczyka” i „Kłosa”. Przebrali się po cywilnemu i rozmawiając po rosyjsku i biało-
rusku – udając partyzantów ruskich, zrobili zasadzkę w Długiej koło pierwszego domu 
od Lipiczna. Za węgłem ustawili RKM. Nadjeżdżających bryczką Holendrów ostrzegła 
przed niebezpieczeństwem gospodyni domu otwierając niewidoczne dla leżących w za-
sadzce okno i dając rozpaczliwe znaki. Holendrzy wyskoczyli z bryczki, wreszcie jednak 
Peter został zabity, a ranny Johann doczołgał się z powrotem do Lipiczna. „Wilk” dostał 
czternastocalowy zdobyczny pistolet Petera. 

W marcu, leżał jeszcze płatami śnieg, jesteśmy gdzieś w okolicach Orli. Przybiega 
do nas bez ducha jeden z konspiratorów z Orli. Ma krótki karabinek kawaleryjski. Do 
Orli przez Niemen przeprawili się czerwoni. Ktoś zdradził naszego konspiratora i ruscy 
postanowili go rozstrzelać. Jeden z ruskich, potężne chłopisko, poprowadził Polaka za 
miasteczko. Nasz konspirator „Urban” też nie ułomek, postanowił bronić się. Wykorzy-
stał załamanie płotu i śliskość ścieżki. Kiedy był już za załomem, a Rosjanin jeszcze na 
śliskiej ścieżce z wysuniętym karabinem, błyskawicznie chwycił karabin za lufę i wyrwał 
z rąk sowieta. Karabin upadł, a oni chwycili się za bary. Szła walka na śmierć i życie. 
Wreszcie Polakowi udało się chwycić tamtego za gardło i poddusić, a gdy zwiotczał – 
zastrzelić z porzuconego karabinu. Pobiegliśmy do Orli. Ruskich już nie było. Zabity 
leżał pod płotem, śnieg wokół był wydarty do zielonej trawy i czarnej ziemi. Trzeba 
zimnej krwi, odwagi, błyskawicznego refleksu i ogromnej siły, żeby wygrać taką walkę. 

W marcu dowiedzieliśmy się, że „Lech” był sądzony, sądu pilnowała kompania 
UBK. Było to gdzieś aż za Szczuczynem. Odwołano go ze stanowiska Dowódcy Zgru-
powania Nadniemeńskiego. Dowództwo Zgrupowania objął po „Lechu” major „Ko-
twicz”. Ani powód oskarżenia, ani wyrok nie był nam znany. 

W pierwszych dniach kwietnia jedziemy w jakiejś sprawie do Niecieczy. Tam mó-
wią, że pod Dokudowem była duża walka z czerwonymi, zostało zabitych siedmiu czy 
ośmiu „Ragnerowców”, kilku rannych. Zabity został „Ryś” – trzeci z naszej baranowic-
kiej grupy. Trafiliśmy właśnie na pogrzeb. Kilka prostych trumien, wykopane w lasku 
mogiły. Przemawia „Ragner”. Salwa honorowa. My siadamy na wozy i jedziemy do Mo-
ciewczuk. 

Po paru dniach obserwujemy z Przecimia ewakuację Niemców i policji białoruskiej 
z majątku Lipiczno. Przyjechało kilka samochodów z Niemcami. W naszym kierunku 
ustawili działko i karabiny maszynowe. My też zajęliśmy pozycje. Po załadowaniu bam-
betli oddają z armatki strzał w naszym kierunku i odjeżdżają. Idziemy zobaczyć co tam 
było. Koszary w nieczynnej gorzelni b. dobrze umocnione, można długo bronić się. 
Nowoczesny pałac w parku spalony w 1939 r. 

Nowa reorganizacja. „Sosna” zostaje dowódcą batalionowej żandarmerii. Pluton po 
„Sośnie” obejmuje „Wdowczyk”. Ja jestem w plutonie „Wdowczyka”. I Drużyną dowo-
dzi „Staniszewski”, II – „Gryszkin”, III – „Mrówka”. 

„Kotwicz” inspekcjonuje sztab „Zycha”, a potem przegląd naszej kompanii. Oglą-
da wszystkich, z niektórymi zamienia parę słów. Nie podobał mu się „Małyszko” – jest 
za mało żołnierski. Rzeczywiście – „Małyszko” jest niski, gruby, brzuchaty. Ledwie go 
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„Bartek” wybronił za dzielne stawanie w jakiejś potyczce. Potem na cmentarzu każe 
„Wdowczykowi” rozwiązać zadanie ustawienia CKM. 

Wielkanoc 1944 r. 9 kwietnia. Jesteśmy w Długiej, w południe idziemy do Mociew-
czuk. Na kwaterach są gazetki, rozważania nad przyszłym losem Polski, reformą rolną, 
sprawiedliwością, prawami mniejszości. Spotykam „Oczkowa”. Jest teraz w sztabie „Zy-
cha” oficerem oświatowym bez stopnia. „Oczkow” – Józef Cholewa – używał jednak 
wtedy imienia Mietek, był przed wojną studentem prawa na Uniwersytecie Wileńskim.  
Z przekonań – narodowiec, mądry, krytyczny wobec religii. Często z nim rozmawiam i 
dużo korzystam z tych rozmów. Z powodu przekonań politycznych przeniósł się na ja-
kiś czas do UBK, jednak nie wytrzymał tam długo. Wolał wrócić do swoich chłopców. 
Niedawno był w Szczucińskim. Dowiedział się, że rozstrzelany przez swoich został „Pie-
trow” – Piotr – dawny szef Oddziału „Puszczyka” i „Lecha”. Oficjalnie podano, że miał 
kontakty z PPR czy też sam należał. „Oczkow” sądzi, że powodem było zabranie jego 
PPD i stosunek do „paniczyków”, z którym się nie krył. A w Szczuczyńskim parodia 
szlachetczyzny. Ktoś kogoś czymś obraził, ten wysłał sekundantów i wyzwał na pojedy-
nek. Akcja jak z operetki, a ci naprawdę chcą się strzelać. Załadowano im pistolety pa-
pierem. Pojedynek odbył się, nikt nie poniósł szkody, honor uratowany. Pogodzili się. 
Takie zabawy w czasie wojny! Czas na to? 

„Sosna” wyposażył swoją żandarmerię bardzo dobrze. Porządne umundurowanie, 
duża ilość automatów (PPD, PPSz), pistolety. Plutony mają to za złe. Czy rzeczywiście 
żandarmerii potrzebne jest tyle broni automatycznej? A linia. Żandarmeria działa. Roz-
strzeliwują różne osoby, chyba jest rozeznanie za co. Ale są i wątpliwości. Np. w Zbla-
nach zostało rozstrzelanych kilka rodzin – w tym i kobiety, za to że ich synowie poszli 
do partyzantki sowieckiej. Czy terror pomoże? Wątpliwe. Raczej można spodziewać się 
odwetu. „Oczkow” – którego żonę i córeczkę rozstrzelali Niemcy za jego działalność, 
bardzo krytycznie ocenia takie postępowanie. 

 
cdn. 

Olgierd Stankiewicz 
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