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MIEJSKA RADA NARODOWA W GÓRZE  
W LATACH 1946-1972 
 

Pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej o charakterze organizacyjnym od-
było się 9 listopada 1946 r. w sali Zarządu Miejskiego w Górze Śląskiej z udziałem prze-
wodniczącego Powiatowej Rady Narodowej Leona Maciejewskiego i burmistrza Góry 
Michała Zamojskiego. Rozpoczęło się o godz. 16.00, zakończyło o 20.00. 

Zebranych powitał burmistrz M. Zamojski. Przewodniczący PRN L. Maciejewski 
zagaił posiedzenie i fachowo określił ważność działalności Miejskiej Rady Narodowej oraz Prezydium 
Miasta Góra liczące 5250 osób, będzie liczyło 24 radnych. Prezydium będzie liczyć 5-ciu członków. 
Partie zblokowane uwzględniając się wzajemnie delegowały 16 członków do M.R.N. Pozostałe  
7 mandatów zostanie obsadzone delegatami związków zawodowych i stowarzyszeń w ten sposób, aby 
M.R.N. była reprezentowana przez jak najszersze warstwy obywateli. Burmistrz wchodzi z urzędu w 
skład M.R.N. Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej podkreśla ważność współpracy wszystkich 
radnych bez względu na przynależność partyjną i wskazuje na jeden cel dla wszystkich t.j. dobro miasta 
i dobro Rzeczypospolitej. Rada Miejska będzie odbywać posiedzenia przynajmniej raz w miesiącu, na-
tomiast prezydium 2 razy w miesiącu. Następnie przewodniczący PRN odebrał ślubowanie  
i przekazał prowadzenie obrad zastępcy przewodniczącego MRN Jerzemu Lisowi. 

Wówczas (i przez kilka następnych dziesięcioleci) radni nie pochodzili z demokra-
tycznych wyborów, byli delegowani przez „organizacje demokratyczne”, czyli faktycznie 
związane z ruchem komunistycznym. Raczej nie można napisać, że reprezentowali spo-
łeczność lokalną. Ich wpływ na administrację miał charakter iluzoryczny1. 

J. Lis przeprowadził wybór 3 członków prezydium. Stanowisko przewodniczącego 
piastowane przez Kazimierza Banaszaka2, nieobecnego podczas tego posiedzenia, obsa-
dzono wcześniej. Podobnie było z Jerzym Lisem. K. Banaszak mandat radnego i funkcję 
przewodniczącego objął 7 listopada 1946 r. Kto mu je powierzył, nie wiemy, prawdopo-
dobnie prezydium Powiatowej Rady Narodowej albo Polska Partia Robotnicza; a może 
PPRN na polecenie PPR. W czasach Polski Ludowej system rad narodowych miał cha-
rakter hierarchiczny, co oznacza, że rada wyższego stopnia mogła narzucić swą wolę ra-
dzie niższego stopnia.  

Zgłoszono 3 wnioski: 1. Tadeusza Lewandowskiego – 2 członków prezydium  
z PPS i 1 członek z SD; 2. Jana Murszewskiego – 1 z SL, 1 z PPS i 1 z SD; 3. Stanisława 
Nowickiego – 1 z SL, 1 z PPR i 1 z PPS. Trzeci wniosek uzyskał większość, ale uznano, 
że do prezydium partie „weszły nieproporcjonalnie”. Burmistrz M. Zamojski zgłosił 
wniosek, żeby do prezydium weszli przedstawiciele czterech partii, a piąty z partii „prze-
głosowanej”. W głosowaniu tą partią okazała się PPS. Do prezydium weszli: Kazimierz 

                                      
1 N. Honka, Ewolucja systemu samorządu terytorialnego w Polsce po II wojnie światowej, Wrocław 2012, s. 53. 
2 Urodził się 1 lipca 1916 r. w Berlinie lub we Wrześni w woj. poznańskim. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej. Pracował 
jako formierz-odlewnik. Od 31 stycznia 1945 r. w PPR. W 1946 r. skierowany do powiatu górowskiego na stanowisko kie-
rownika personalnego w cukrowni. Po zwolnieniu otrzymał z dniem 1 lutego 1948 r. stanowisko inspektora gminnych rad 
narodowych pow. górowskiego. (APW: PRNiWP Góra Śląska 74a s. 465; KP PPR Góra Śląska 9 s. 132). 
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Banaszak – PPR, Jerzy Lis – SL, Wiktor Dereń – SD, Tadeusz Lewandowski – PPS i Jan 
Murszewski – PPS3. 

MRN najogólniej mówiąc zajmowała się gospodarką komunalną i mieszkaniową, 
ale możemy to sprecyzować podając kilka przykładów: 11 listopada – przydział miesz-
kań4; 21 listopada – opłaty i czynsze mieszkaniowe, powołanie opiekunów społecznych5; 
28 listopada – uchwalenie preliminarza budżetowego Zarządu Miejskiego, wodociągów  
i kanalizacji oraz działu elektrycznego na 1947 r., zorganizowanie Komitetu Daniny Na-
rodowej oraz wobec deficytowości gospodarki miejskiej postanowiono wystąpić do 
Funduszu Pożyczkowo–Zapomogowego o bezzwrotną zapomogę6; 3 stycznia 1947 r. – 
omówienie wyborów do sejmu, oczyszczanie miasta ze śmieci postanowiono powierzyć 
mieszkańcom7; 1 lutego – uchwalenie świadczeń w naturze, sprawa gazowni, wywóz 
śniegu z miasta8. Na kolejnych sesjach rozpatrywano podobne sprawy. 

1 lutego 1947 r. podczas sesji MRN doszło do wyboru burmistrza. Został nim do-
tychczasowy burmistrz Michał Zamojski, a jego zastępcą Florian Kwiatkiewicz, repre-
zentujący w radzie Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ówczesne „porozumienie 
międzypartyjne” 9, ciało skupiające przedstawicieli PPR i partii sojuszniczych, decydujące 
o istotnych kwestiach, a zwłaszcza personalnych, ustaliło, że stanowisko burmistrza będzie 
obsadzone przez członka P.P.S. Ponieważ partia P.P.S. zgadza się na kandydaturę dotychczasowego 
burmistrza ob. Zamojskiego Michała, kandydatura została przyjęta. 

Tu musimy przerwać cytowanie protokołu posiedzenia MRN. Wówczas formalnie 
rada miasta dokonywała wyboru burmistrza i wiceburmistrza10, a faktycznie decydujący 
wpływ na to miało bliżej nieokreślone „porozumienie międzypartyjne”. 

Wracamy do sesji MRN. Przewodniczący P.R.N. [Leon Maciejewski] wyjaśnił, że 
M.R.N. może wysunąć inną kandydaturę i w takim wypadku odbędzie się głosowanie. […] Ponieważ 
była wysunięta tylko jedna kandydatura, wybrano na burmistrza zawodowego ob. Zamojskiego Micha-
ła przez aklamację .Ob. Zamojski Michał wybór przyjął. Dokonano też „jednogłośnie” wybo-
ru pięcioosobowego prezydium, w skład którego weszli: Mikołaj Jaworski z SL, Andrzej 
Paduch ze związku kupców, Stanisław Borowik z PPR, Karol Szpilarewicz z Cechu 
Zbiorowego i Jadwiga Parchimowicz z PCK11. Nominacja kolejnych osób na stanowisko 
burmistrza nie odbywała się podczas sesji MRN. 

18 września 1947 r. w czasie obrad MRN podjęto uchwałę nr 83: Na wniosek prezy-
dium M.R.N. uchwalono godło miasta w postaci św. Katarzyny z mieczem w prawej dłoni pomiędzy 
dwoma basztami. Godło takie, prawdopodobnie z czasów piastowskich, widnieje na spalonym budynku 
starego magistratu i widnieje na różnych książkach i monogramach. Równocześnie uchwalono, że godło 

                                      
3 APW: MRN i ZM Góra 36 s. 1-1a. 
4 APW: MRN i ZM Góra 36 s. 37 s. 4-5 (posiedzenie PMRN 11 listopada 1946 r.) 
5 APW: MRN i ZM Góra 36 s. 2-4a (posiedzenie MRN 21 listopada 1946 r.) 
6 APW: MRN i ZM Góra 36 s. 6-8a (posiedzenie MRN 28 listopada 1946 r.) 
7 APW: MRN i ZM Góra 38 s. 1-3 (posiedzenie MRN 3 stycznia 1947 r.) 
8 APW: MRN i ZM Góra 38 s. 4-6 (posiedzenie MRN 1 lutego 1947 r.) 
9 Używano też określenia „szóstka partyjna”. 
10 N. Honka, op.cit., s. 41. 
11 APW: MRN i ZM Góra 38 s. 4a (posiedzenie MRN 1 lutego 1947 r.) 
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będzie na pieczęci miejskiej.12 Podczas tej samej sesji postanowiono uruchomić kino miejskie 
„Światowid”13. 

Z kolei na sesji 12 maja 1948 r. na wniosek burmistrza Bronisława Włocha uchwa-
lono, żeby zwrócić się do Milicji Obywatelskiej z prośbą, aby ta dopilnowała, żeby bydło 
pędzone przez miasto było prowadzone na uwięzi, idące bowiem luzem było przyczyną 
wypadków, niszczyło zieleńce, kwietniki i zanieczyszczało chodniki14. 

12 lipca 1948 r. doszło do „reorganizacji” składu MRN. Dokooptowano osiem 
osób, z tego grona trzy osoby weszły w skład prezydium, m.in. przewodniczący. Wów-
czas nowe prezydium MRN utworzyli: Józef Łabędzki – przewodniczący (PPR), Euge-
niusz Burski – zastępca (SL), Bronisław Samborski (PPS), Stefan Bieniuta (PPS) i Józef 
Skowroński (PPR)15. Dotychczasowy przewodniczący Kazimierz Banaszak odszedł na 
stanowisko powiatowego inspektora rad narodowych16. 

21 listopada 1949 r. podczas sesji MRN Józef Łabędzki oświadczył, że ze względu 
na podeszły wiek nie może nadal pełnić swojej funkcji i zgłosił swą rezygnację. Już 
wcześniej „szóstka polityczna” wytypowała na to stanowisko Rudolfa Gajczaka. Zebrani 
tę kandydaturę przyjęli, tylko jedna osoba była przeciwnego zdania17. 

Z 20 marca 1950 r. pochodzi ustawa o terenowych organach jednolitej władzy pań-
stwowej18, która zlikwidowała dualistyczny model administracji państwowej i na wzór 
sowiecki cała władza przeszła w ręce rad, czyli nastąpiło połączenie władzy ustawodaw-
czej i wykonawczej. Zniesiono wówczas stanowiska wójtów, burmistrzów i starostów 
oraz niektóre urzędy (np. administrację szkolną). W ich imieniu organem wykonawczo-
zarządzającym stał się przewodniczący prezydium, który dzięki swym uprawnieniom 
dominował nad radą. Radni nadal nie pochodzili z wyborów19. 

W ustawie bardzo szeroko określono zakres i tryb działania rad narodowych: kierują 
na swoim terenie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną20. Można sprecyzować, czym 
się zajmowała MRN: wodociągi i kanalizacja, gazownia, łaźnia, oczyszczanie miasta, ho-
tel, oświetlenie uliczne, zieleńce, ogrodnictwo, czyli gospodarka komunalna. Jednym  
z ważnych zadań, które realizowała MRN, to gospodarka mieszkaniowa – remonty i bu-
downictwo mieszkaniowe, początkowo w bardzo skromnych rozmiarach. W ramach bu-
downictwa rad narodowych w 1958 r. uzyskano 41 izb, w kolejnych latach było ich 
więcej. Następnie ciężar budownictwa mieszkaniowego przejęła spółdzielnia mieszka-
niowa. MRN utrzymywała szkoły podstawowe, ale nie sprawowała nadzoru pedagogicz-
nego. MRN zorganizowała obchody 600-lecia miasta. Przyczyniła się do powstania 
basenu kąpielowego. 

21 czerwca 1950 r. w sali Domu Społecznego po odegraniu hymnu państwowego 
uroczystą sesję rozpoczął Rudolf Gajczak, który poinformował, że celem obrad jest wy-

                                      
12 APW: MRN i ZM Góra 38 s. 25a (posiedzenie MRN 18 września 1947 r.) 
13 APW: MRN i ZM Góra 38 s. 26a (posiedzenie MRN 18 września 1947 r.) 
14 APW: MRN i ZM Góra 41 s. 12 (posiedzenie MRN 12 maja 1948 r.) 
15 APW: MRN i ZM Góra Śląska 41 s. 17a (posiedzenie MRN 12 lipca 1948 r.)  
16 APW: MRN i ZM Góra Śląska 41 s. 21 (posiedzenie MRN 12 lipca 1948 r.)  
17 APW: MRN i ZM 42 s. 119a (posiedzenie MRN 21 listopada 1949 r.) 
18 Konstytucja i podstawowe akty ustawodawcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1958, s. 326-334. 
19 W. Witkowski, op. cit., s. 426-427. 
20 Konstytucja... , op. cit. s. 327 (art. 6 pkt 1). 
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bór nowego prezydium MRN w związku z ustawą o jednolitej państwowej władzy tere-
nowej21. 

Wcześniej tą kwestią zajmowali się członkowie egzekutywy KP PZPR. 1 czerwca 
typowali skład prezydiów gromadzkich rad narodowych i Miejskiej Rady Narodowej.  
W Górze na przewodniczącego wskazano Jana Murszewskiego, na jego zastępcę – 
przedstawiciela SD, ale bez imiennego wskazania osoby, na sekretarza – Wincentego 
Urbanowicza z PZPR22. Ponownie ustalaniem składu prezydiów zajęto się 15 czerwca. 
Egzekutywa zatwierdziła skład PMRN23: Jan Murszewski (PZPR), Kazimierz Borysow-
ski (ZSL), Wincenty Urbanowicz (PZPR), Rudolf Gajczak (PZPR) i Roman Pietrzak 
(SD). Nie przypisano osobom konkretnych stanowisk. Ponadto ustaliła termin sesji na 
20 czerwca, na której należało dopełnić formalności i dokonać „wyboru”24. 

 Wśród gości tej sesji był przewodniczący PPRN Bronisław Włoch. Referat o za-
daniach i funkcjonowaniu terenowych organów jednolitej władzy państwowej przedsta-
wił Anatol Dobrowolski. W imieniu klubów radnych wygłoszono deklaracje ideowe 
(Józef Łabędzki – PZPR, W. Gajewska – ZSL) oraz przez I sekretarza KM PZPR Jana 
Wyszyńskiego. Przewodniczącym MRN wybrano Jana Murszewskiego25, a jego zastępcą 
Kazimierza Borysowskiego26. 

Za dotychczasowe osiągnięcia MRN – na podstawie sprawozdania wygłoszonego 
podczas sesji – należy uznać uruchomienie zakładów komunalnych. W czerwcu 1945 r. 
rozpoczęły funkcjonowanie wodociągi i kanalizacja. Początkowo w części miasta, a od 
1947 r. niemal w całym. W 1947 r. podjęto decyzję o remoncie gazowni, który zakończył 
się w 1948 r. Wówczas mieszkańcy mogli korzystać z gazu, a ulice miasta oświetlono 
lampami gazowymi. W 1949 r. gazownię przekazano Zjednoczeniu Energetycznemu.  
W tym samym roku wyremontowano rzeźnię miejską. W 1946 r. wszystkie nieruchomo-
ści w mieście przekazano zarządowi miejskiemu. Od 1947 r. zaczęto wykonywać drobne 
naprawy, od 1949 r. – kapitalne naprawy i remonty izb mieszkalnych. Uruchomiono 
szkoły podstawowe i szkołę zawodową. Po remoncie w 1950 r. oddano do użytku żło-
bek. Od 1947 r. przyjęto do pracy ludzi, którzy zajmowali się sprzątaniem miasta i wy-
wozem śmieci furmanką. Ogrodnictwo miejskie uporządkowało i obsadziło kwiatami 
skwery. Ulice Szpitalna (od 1960 r. Hirszfelda) i Stalina (od 1956 r. Wrocławska) obsa-
dzono drzewkami. Zajmowano się działaniami z zakresu opieki społecznej, m.in. prowa-
dzono kuchnię ludową27. 

W 1952 r. PPRN zamierzała zmienić przewodniczącego PMRN – w miejsce Jana 
Murszewskiego to stanowisko miał objąć Jan Wyszyński – prezes PSS „Społem”, ale tej 
zmiany 18 września 1952 r. nie zatwierdziła egzekutywa KP PZPR, ponieważ nie miałby 
kto objąć jego dotychczasowej funkcji28. 

                                      
21 APW: MRN i ZM Góra Śląska 47 bp. 
22 APW: KP PZPR Góra Śląska s. 121. 
23 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. 
24 APW: KP PZPR Góra Śląska 36 s. 149. 
25 Więcej o osobie J. Murszewskiego: M. Żłobiński, Jan Murszewski 1901-1981, „Kwartalnik Górowski” 2013-2014 nr 45  
s. XLI-XLIV. 
26 APW: MRN i ZM Góra Śląska 47 bp. 
27 APW: ZM i MRN Góra Śląska 77 s. 81-82 („Sprawozdanie z osiągnięć na terenie mi[a]sta Góry w ciągu 6-cio-lecia” wy-
głoszone podczas wspólnej sesji MRN i PRN 21 lipca 1950 r.) 
28 APL: KP PZPR Góra Śląska 23 bp (posiedzenie 18 września 1952 r.) 
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Jan Murszewski swą funkcję pełnił do 27 marca 1953 r. Wówczas radni jednogło-
śnie odwołali go ze stanowiska. Nowego kandydata Kazimierza Pietrakiewicza29 reko-
mendowano jako dobrego pracownika i społecznika oraz członka PZPR. Radni 
jednogłośnie wybrali go na przewodniczego PMRN. Oświadczył, iż: iść będzie po linii Par-
tii i Rządu P.R.L.30 Ponownie wybrano go na sesji 18 grudnia 1954 r. 

5 grudnia 1954 r. doszło do wyborów do rad narodowych, ale faktycznie nazwanie 
tego wydarzenia „wyborami” jest dużym nadużyciem; bliższe rzeczywistości będzie okre-
ślenie „głosowanie”. Do MRN wytypowano 40 kandydatów na radnych (w tym 16 do-
tychczasowych członków MRN) i 12 zastępców radnych. Ordynacja wyborcza stanowiła 
(art. 42), że prawo zgłaszania kandydatów do rad narodowych miały organizacje poli-
tyczne, zawodowe i spółdzielcze, Związek Samopomocy Chłopskiej, Związek Młodzieży 
Polskiej oraz inne „masowe organizacje społeczne ludu pracującego”, nie precyzując,  
o jakie organizacje chodzi. Z kolei ta sama ordynacja (art. 46) orzekała, że liczba kandy-
datów nie może przekraczać liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, 
jednak nie uściślała, kto ma decydować, którzy kandydaci znajdą się na listach wybor-
czych. Właściwe „wybory” odbywały się w zaciszu gabinetów partyjnych, a nie przy 
urnach wyborczych. W lokalach wyborczych jedynie przyjmowano do wiadomości decy-
zje, które zapadały na posiedzeniach egzekutywy KP PZPR. Kandydatów zgłaszano pod 
szyldem Frontu Narodowego31, który też firmował inne działania związane z tym gło-
sowaniem. 

W inauguracyjnej sesji po „wyborach” do rad narodowych uczestniczyło 37 rad-
nych z 40, 8 zastępców z 12. Po ślubowaniu dokonano wyboru przewodniczącego 
PMRN i prezydium. Na stanowisko przewodniczącego jednogłośnie „wybrano” Kazi-
mierza Pietrakiewicza, którego kandydaturę zgłosił przedstawiciel KM FN. Jego zastępcą 
został Józef Kurek, sekretarzem – Wincenty Urbanowicz, członkami – Stanisław Twa-
róg i Michał Chruszcz. Następnie wybrano komisje rady. Referat PMRN „Zadania Rad 
Narodowych w realizacji Frontu Narodowego” wygłosił przedstawiciel PK FN32. 

„Głosowania”, które wyłaniały radnych do MRN przeprowadzono jeszcze 2 lutego 
1958 r., 16 kwietnia 1961 r., 30 maja 1965 r. i 1 czerwca 1969 r.  

Po kolejnych „wyborach” stanowisko przewodniczącego prezydium utrzymał Ka-
zimierz Pietrakiewicz. Na sesji inaugurującej nową kadencję Miejskiej Rady Narodowej 
12 lutego 1958 r. ponownie został „wybrany” przewodniczącym prezydium. Oprócz 
niego w skład prezydium weszli: Antoni Hryniewiecki jako zastępca, Janina Marcinkie-
wicz, Władysław Małek, Klemens Gołębski jako członkowie. Kazimierz Pietrakiewicz  
w referacie zapoznał radę z osiągnięciami gospodarczymi i kulturalnymi poprzedniej 
MRN i podał zadania na lata najbliższe33. Długo nie popracował na tym stanowisku, 
bowiem odwołano go na sesji MRN 14 sierpnia 1959 r. Nie była to decyzja jednomyślna: 
2 radnych wstrzymało się od głosu. Od 1 sierpnia 1959 r. pracował w PRN, a już 1 lipca 

                                      
29 Ur. 1 stycznia 1907 r. w Gierczanach (pow. brasławski). Pochodzenie robotnicze. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej  
i 2 klasy kursu rzemieślniczego. W czasie II wojny światowej i po wojnie pracował jako elektromonter. W PPR od 23 listo-
pada 1947 r. (APW: KW PPR 590 s. 203). 
30 APW: PMRN Góra Śląska 27 s. 35. 
31 M. Żłobiński, Front Narodowy, „Kwartalnik Górowski” 2006-2007 nr 17 s. XXXIII-XXXIV. 
32 APW: PMRN Góra Śląska 28 (paginacja nie zapisana). 
33 APL: PMRN Góra Śląska 7 s. 1-7. 
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1959 r. odszedł na urlop, zdając urzędowanie swemu zastępcy34. Wówczas ponownie 
przewodniczącym PMRN został Jan Murszewski35. 

Na sesji 28 kwietnia 1961 r. „wybrano” prezydium na kolejną kadencję. Występują-
cy jako gość przewodniczący PPRN Bronisław Szczygieł zgłosił Stanisława Włodarskie-
go36, sekretarza KM PZPR, na stanowisko przewodniczącego. Oprócz niego w skład 
tego ciała weszli: Stanisław Fornal – zastępca, zootechnik w OSM, Wincenty Urbano-
wicz – sekretarz, Janina Marcinkiewicz – zastępca dyrektora NBP i Walenty Wolicki – 
pracownik umysłowy PZGS jako członkowie37. Na sesji 29 sierpnia 1961 r. stwierdzono 
wygaśnięcie mandatu radnego Jana Murszewskiego38. A dopiero 20 września 1961 r. eg-
zekutywa KP PZPR zatwierdziła wniosek o odwołaniu Jana Murszewskiego ze stanowi-
ska przewodniczącego PMRN39. 

 

 
 

Po niecałym roku urzędowania doszło do zmian personalnych w prezydium pod-
czas sesji 26 stycznia 1962 r. Walenty Wolicki złożył rezygnację z mandatu radnego  
z powodu zmiany pracy i przeprowadzki do innego miasta. Na jego miejsce wszedł Wła-

                                      
34 APL: PMRN Góra Śląska 8 s. 171-172, 184. 
35 APL: PMRN Góra Śląska 8 s. 172-174. 
36 Jest autorem wspomnień Na posterunku MO (Trudne dni, t. 3, Wrocław 1962 s. 87-95) i To były trudne dni (Tworzyliśmy cząstkę 
nowej Polski, Wrocław 1974, s. 416-473). W pierwszej publikacji znajduje się biogram St. Włodarskiego (s. 480-481, il.),  
ponadto pisała o nim Zofia Hanulak Stanisław Włodarski. Zostawili po sobie ślad („Przegląd Górowski” 2011 nr 11 s. 7, il.)  
i Wspomnienia Stanisława Włodarskiego. Zostawili po sobie ślad („Przegląd Górowski” 2012 nr 1 s. 7, il.). 
37 APL: PMRN Góra Śląska 10 s. 52-59. 
38 APL: PMRN Góra Śląska 10 s. 220. 
39 APL: KP PZPR Góra Śląska 40 s. 169. 
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dysław Jeziorski. Stanisław Włodarski przeszedł do pracy w Powiatowym Zarządzie Kó-
łek Rolniczych i złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego. Na jego miejsce zgło-
szono i „wybrano” Jana Jakuczuna40, dotychczasowego dyrektora MPGK41. Formalnie  
z funkcji dyrektora MPGK odwołano go z dniem 1 lutego 1962 r. na posiedzeniu prezy-
dium MRN 13 lutego 1962 r.42  

Po półtora roku zaczął się zbliżać kres jego urzędowania. 17 lipca 1963 r. egzeku-
tywa KP PZPR podjęła uchwałę o odwołaniu Jana Jakuczuna ze stanowiska przewodni-
czącego PMRN za nieprzestrzeganie uchwał PZPR odnośnie polityki wobec prywatnej 
inicjatywy (wydzierżawił prywatnym osobom lokal na zakład fryzjerski i na zakład foto-
graficzny). 15 stycznia 1964 r. podtrzymała tę uchwałę43.  

Na sesji MRN 28 kwietnia 1964 r. Jan Jakuczun złożył rezygnację i poprosił o prze-
sunięcie go na wcześniej zajmowane stanowisko dyrektora MPGK, gdzie wówczas był 
wakat. Na przewodniczącego PMRN „wybrano” Lucjana Myckę44. Zmiany te zaczęły 
obowiązywać od 1 maja 1964 r.45 

17 czerwca 1964 r. na posiedzeniu znowu zajęto się osobą Jana Jakuczuna, zatwier-
dzono jego odwołanie na wniosek PPRN z funkcji przewodniczącego PMRN i powoła-
no na jego miejsce Lucjana Myckę, dyrektora Zakładów Remontowo-Montażowych przy 
PZGS. Jednocześnie zatwierdzono Jana Jakuczuna na stanowisku dyrektora MPGK, 
które wcześniej piastował46. 

Po kolejnych „wyborach” inauguracyjna sesja odbyła się 11 czerwca 1965 r. Prze-
wodniczącym prezydium nadal pozostał Lucjan Mycka. W skład prezydium weszli po-
nadto Edward Bachurski (kierownik techniczny PPRB) jako zastępca, Mateusz 
Kitajewski jako sekretarz, Stanisław Mohr (drogomistrz REDP), Wacława Calaba (księ-
gowa Banku Rolnego)47. Mateusz Kitajewski funkcję sekretarza sprawował od sesji  
12 kwietnia 1965 r. Wówczas dotychczasowy sekretarz Wincenty Urbanowicz w związku 
z przejściem na emeryturę złożył rezygnację i „wybrano” Mateusza Kitajewskiego, księ-
gowego w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych48. 

Po „wyborach” do rad narodowych na sesji 9 czerwca 1969 r. wyłoniono prezy-
dium na kolejną kadencję: Lucjan Mycka jako przewodniczący, Zdzisław Józefiak (kie-
rownik zakładu energetycznego w Górze) jako zastępca, Bogumiła Grzempowska 
(kierowniczka referatu gospodarki komunalnej PMRN) jako sekretarz, Władysław Wałek 
(pracownik POM-u), Stefan Piaseczny (sekretarz KP ZMS), Florian Kwiatkiewicz (pra-
cownik ZNP)49. 

                                      
40 Z. Hanulak, Jan Jakuczun. Zostawili po sobie ślad, „Przegląd Górowski” 2011 nr 4 s. 7. 
41 APL: PMRN Góra Śląska 11 s. 4-6. 
42 APL: PMRN Góra Śląska 73 s. 49. 
43 APL: KP PZPR Góra Śląska 45 s. 299 (posiedzenie egzekutywy 15 stycznia 1964 r.) 
44 Urodził się 7 stycznia 1910 r., zmarł 15 kwietnia 1991 r. Od 1964 r. kierował Zakładami Remontowo-Montażowymi.  
Miał wykształcenie podstawowe - ukończone 7 klas szkoły powszechnej. Był członkiem PZPR. (APW: PPRN Góra Śląska 
361 s. 32). 
45 APL: PMRN Góra Śląska 13 s. 88-89, 105. 
46 APL: KP PZPR Góra Śląska 45 s. 161 (posiedzenie egzekutyw 17 czerwca 1964 r.) 
47 APL: PMRN Góra Śląska 15 s. 1-7. 
48 APL: PMRN Góra Śląska 14 s. 87-89. 
49 APL: PMRN Góra Śląska 20 s. 1-7. 
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4 października 1972 r. egzekutywa KP PZPR zatwierdziła odwołanie Lucjana Myc-
ki z funkcji przewodniczącego oraz odwołanie Romana Śnieguły z funkcji kierownika 
wydziału zatrudnienia i powołanie go na przewodniczącego PMRN50. 

15 października 1972 r. odwołano ze stanowiska przewodniczącego prezydium Lu-
cjana Myckę z powodu przejścia na emeryturę i sekretarza Bogumiłę Grzempowską ze 
względu na wyjazd z Góry. Jak widać, najdłużej stanowisko przewodniczącego PMRN 
piastował Lucjan Mycka – od 1964 do 1972. Przewodniczący PPRN Tadeusz Podwiński 
zgłosił Romana Śniegułę na przewodniczącego i Teresę Gardys na sekretarza, co radni  
w tajnym głosowaniu zaakceptowali51. 

O znaczeniu (lub raczej o niewielkim znaczeniu) Miejskiej Rady Narodowej świad-
czy obecność samych zainteresowanych, czyli radnych, podczas obrad. Na sesje 27 
stycznia 1956 r. z 40 radnych nie przyszło 19; 28 stycznia 1965 r. – na 27 radnych było 
nieobecnych 11; 24 stycznia 1969 r. z 30 radnych na obradach zabrakło 13. Nie były to 
przypadki wyjątkowe, raczej standardowe zachowanie. Podczas sesji 19 grudnia 1956 r., 
26 czerwca i 31 lipca 1957 r. na 40 radnych przybyło tylko 14. Znamienne, że to był czas 
przesilenia politycznego, który skutkował społeczną aktywnością, która jednak ominęła 
górowską MRN. 

 Kres funkcjonowaniu Miejskiej Rady Narodowej położyła reforma administracyjna 
pierwszej połowy lat 70. W pierwszym etapie zlikwidowano gromady, a tym samym 
MRN. Jednym, być może najważniejszym, powodem utworzenia gromad była kolekty-
wizacja polskiej wsi. Wówczas już nie miało to znaczenia wobec dekolektywizacji. Utwo-
rzono gminy – większe jednostki administracyjne. W naszym przypadku Góra (jako 
miasto) utraciła samodzielność organizacyjną, stając się częścią gminy i jej siedzibą.  

 
 
Radni Miejskiej Rady Narodowej 
9 listopada 1946:  
Kazimierz Banaszak, Stanisław Borowik, Eugeniusz Burski, Wiktor Dereń, Tadeusz 

Kopyciel, Franciszek Kurpisz, Tadeusz Lewandowski, Wacław Leździej, Jerzy Lis, Jan 
Murszewski, Karol Nowak, Mieczysław Nowak, Stanisław Nowicki, Stanisław Perz, Sta-
nisław Wojcieszek, Bronisław Wolniakiewicz, Michał Zamojski, Franciszek Zawadzki52. 

 
30 stycznia 1950: 
Stanisław Braniewicz, Halina Domalik, Władysław Domalik, Weronika Gajewska, 

Andrzej Gronowski, Marian Karaś, Jan Kaźmierczak, Stanisław Krechowicz, Tadeusz 
Kuliniak, Józef Łabędzki, Jan Majka, Konstanty Mandał, Wawrzyniec Maślankowski, 
Józefa Meus, Zygmunt Płuchowski, Kazimierz Prusiewicz, Wiktoria Smaza, Antoni So-
lima, Stanisława Stefanowicz, Leon Wehsman, Stanisław Włodarski, Mieczysław Worek, 
Włodzimierz Żogał53. 

 

                                      
50 APW: KP PZPR Góra Śląska 87. 
51 APL: PMRN Góra Śląska 23 s. 96-104. 
52 APW: MRN Góra 36 s. 1. 
53 APW: ZM i MRN Góra s. 1-4b. 
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5 grudnia 1954: 
Zenon Anioła, Ludwik Balcerowicz, Michał Chruszcz, Józef Czajka, Stanisław 

Domański, Stanisława Flis, Bolesław Gurgurewicz, Witold Henik, Jan Hryniewicz, An-
toni Hryniewiecki, Józef Idzikowski, Józef Iwanowski, Piotr Jakuszewski, Franciszek Ja-
nowski, Antoni Kalinowski, Zygmunt Kempa, Henryk Kowieszko, Leon Krysztofiak, 
Józef Kurek, Władysław Małek, Aldona Mazulewicz, Leon Mielcarek, Anna Miskis, Le-
on Perczak, Kazimierz Pietrakiewicz, Józef Radajewski, Lucjan Rosa, Stanisław Rosik, 
Jan Sajdak, Franciszek Sobkowiak, Rościsław Sokołowicz, Kazimierz Szafraniec, Marta 
Szczepańska, Stanisław Twaróg, Wincenty Urbanowicz, Witold Wirchanowicz, Józef 
Wojtysiak, Kazimierz Zajączkowski, Ludwik Zmuda, Edward Zontek. 

Zastępcy radnych: Anna Aleksandrowicz, Józef Baraniak, Franciszek Bogdanowicz, 
Konstanty Boniecki, Stanisława Gajdamowicz, Marta Giezek, Helena Kolbusz, Jan Ku-
lesza, Michał Lis, Rajmund Napierała, Waleria Pientka, Stanisław Wiśniewski54. 

 
2 lutego 1958: 
Anna Aleksandrowicz, Zygmunt Anioła, Hieronim Chalecki, Józef Czajka, Fryde-

ryk Dembowski, Klemens Gołębski, Józef Grzempowski, Andrzej Hawryluk, Zbigniew 
Henszel, Antoni Hryniewiecki, Józef Jabłoński, Franciszek Janowski, Zdzisław Józefiak, 
Józef Korzonek, Henryk Kubiak, Henryk Mackiewicz, Władysław Małek, Janina Mar-
cinkiewicz, Stanisław Mohr, Stanisław Perczak, Kazimierz Pietrakiewicz, Jerzy Piotrow-
ski, Stanisław Rosik, Alina Samotyja, Franciszek Sobkowiak, Rościsław Sokołowicz, 
Bronisław Szczygieł, Wincenty Urbanowicz, Zygmunt Wielowiejski, Józef Wojtysiak55. 

  
16 kwietnia 1961: 
Anna Aleksandrowicz, Kazimiera Arciszewska, Paweł Azarko, Kazimierz Biernac-

ki, Józef Czajka, Fryderyk Dembowski, Stanisław Fornal, Alfons Giluń, Michał Gór-
czyński, Marek Iwanicki, Zdzisław Izdebski, Władysław Jeziorski, Eleonora Katkowska, 
Józef Kaźmierczak, Franciszek Kleman, Alina Kłak, Józef Korzonek, Janina Marcinkie-
wicz, Franciszek Mendyka, Stanisław Mohr, Jan Murszewski, Lucjan Mycka, Michał 
Olejnik, Ireneusz Penczar, Alicja Pilarska, Janusz Piński, Bronisław Szczygieł, Zofia Ti-
moszyk, Wincenty Urbanowicz, Walenty Wolicki56. 

 
30 maja 1965: 
Paweł Azarko, Edward Bachurski, Bolesław Baranowski, Wiesława Calaba, Włady-

sław Cegliński, Józef Czajka, Fryderyk Dembowski, Stanisław Fornal, Zbigniew Glajzer, 
Michał Górczyński, Kazimierz Grabarczuk, Zdzisław Józefiak, Eleonora Katkowska, Jan 
Kazimierczak, Mateusz Kitajewski, Irena Kwiatkowska, Bronisława Mackiewicz, Stani-
sław Mohr, Lucjan Mycka, Irena Nowicka, Stefania Pająk, Stanisław Palewicz, Stanisław 

                                      
54 APW: Akta komisji wyborczych 1954 (Akta komisji wyborczych do rad narodowych w Górze Śl. s. 1-13). 
55 APW: Akta komisji wyborczych 1958 („Protokół wyborów w okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Miejskiej 
Rady Narodowej w Górze Śląskiej”, s. 51-56). 
56 APW: Akta komisji wyborczych 1961 („Protokół z wyborów w okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Miejskiej 
Rady Narodowej w Górze”, s. 1-3a). 
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Pałubiak, Zofia Pończocha, Franciszek Sobkowiak, Maria Trusewicz, Wincenty Urba-
nowicz, Józef Wiejak, Henryk Wójtowicz, Antoni Żywicki57. 

 
1 czerwca 1969: 
Bronisław Anklewicz, Jakub Baranowski, Jan Borysowski, Józef Czajka, Stanisław 

Górny, Bogumiła Grzempowska, Zdzisław Józefiak, Eleonora Katkowska, Barbara Ko-
per, Henryk Kowieszko, Florian Kwiatkiewicz, Lucjan Mycka, Irena Nowicka, Zofia 
Obertyńska, Stefania Pająk, Stefan Piaseczny, Irena Piskadło, Maria Plachowiak [?], Jerzy 
Przybyłowski, Kazimierz Przybyłowski, Leszek Sługocki, Ryszard Solski, Stefan Strzy-
żewski, Krystyna Sufryd, Helena Suszko, Jadwiga Tawrel, Maria Trusewicz, Jan Tupaj, 
Władysław Wałek, Janusz Żurek58. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
 
PO SĄSIEDZKU PRZED WOJNĄ  
Niewiele wiemy o kontaktach między mieszkańcami powiatu górowskiego 

oraz powiatów polskich przed wojną. W każdym razie nie zawsze układały się 
one źle, o czym świadczą te szczątkowe informacje przechowane w Archiwum 
Państwowym w Lesznie.   

W dniu 23 czerwca 1935 przyjechała do Leszna wycieczka kolejarzy z powiatu 
Guhrau [Góra]. Gości było 53. Do tego miasta przyjechali na zaproszenie działającej tu 
organizacji Radfahrer Verein „Concordia”, która w tym dniu organizowała „popisy spor-
towe”. Wycieczka tego samego dnia wróciła do Niemiec. 

Dwa dni później, czyli 25 czerwca nad granicą zjawiła się grupa dzieci z miasta 
Tschirnau [Czernina]. Była to jedna klasa z miejscowej szkoły wraz ze swoim nauczycie-
lem. Nie przekraczali jednak linii granicznej, tylko szli wzdłuż niej „z zadaniem zapozna-
nia się z granicą Państwa i przyrodą.” 

Następna data to 30 czerwca, gdy odbył się w Guhrau zjazd niemieckiego klubu 
gimnastycznego z tego powiatu. Brali w nim udział także obywatele polscy narodowości 
niemieckiej z Rydzyny oraz z Bojanowa i Rawicza. Było ich „około 67 osób”. Zjazd od-
był się w formie wycieczki, w której udział brało około 500 osób.  

Damian Szymczak 
Źródło: AP Leszno, Sprawozdanie sytuacyjne społeczno-polityczne XII 1935, sygnatura 821 

 
 

                                      
57 APW: Akta komisji wyborczych 1965 („Protokół wyborów w okręgach wyborczych utworzonych dla wyboru Miejskiej 
Rady Narodowej w Górze”, s. 1-3a). 
58 APW: Akta komisji wyborczych 1969. 
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Górowscy rycerze św. Floriana (cz. V) 
 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  
W LATACH 1965-1975 
 
W 1967 r. na terenie powiatu górowskiego funkcjonowało 67 terenowych i 7 zakła-

dowych jednostek OSP. Ochotnicze Straże Pożarne miały 1470 czynnych członków,  
w tym 192 w zakładach pracy. Ponadto funkcjonowało 17 drużyn młodzieżowych  
(8 żeńskich i 9 męskich), skupiających 214 osób1. Jednostki OSP dysponowały 13 bojo-
wymi samochodami pożarniczymi różnego typu, 65 motopompami w terenowych struk-
turach i 6 w zakładowych, 25 400 m węży tłocznych różnego rodzaju, 490 pasami 
bojowymi, 240 hełmami strażackimi, 210 ubraniami ochronnymi i 150 kombinezonami2. 

Na terenie wszystkich GRN znajdowały się jednostki OSP typu samochodowego  
z motopompą (Km), z motopompą o wydajności 400 litrów wody na minutę oraz 5-6 
jednostek OSP innego typu3. 

Poważną barierą w działalności OSP był brak remiz, co prowadziło do wykorzy-
stywania pomieszczeń i budynków nieodpowiednich do celów przeciwpożarowych.  
W 1967 r. informowano, że wybudowano 6 nowych remiz strażackich w następujących 
miejscowościach: Czernina, Jemielno, Luboszyce, Ługi, Płoski i Rudna Wielka, a w Żu-
chlowie trwała budowa nowej remizy4. 

W roku 1966 z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych przekazano 3 samocho-
dy zastępcze marki „Lublin”, które otrzymały OSP Siciny, Lubiel i Chróścina. Jednostka 
OSP w Górze otrzymała z przydziału Komendy Głównej Straży Pożarnej fabrycznie 
nowego „Stara 26”. Ponadto jednostkom straży pożarnej na terenie powiatu z przydziału 
Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej przekazano motopompy bezodpływowe, węże 
tłoczne, ubrania ochronne, pasy bojowe i inne. Część wyposażenia zakupiły gromadzkie 
rady narodowe (motopompy, hełmy, ubrania ochronne, ubrania galowe, syreny elek-
tryczne)5. 

Nie zawsze jednostki OSP dysponowały syrenami, musiały sobie radzić w inny 
sposób. Stanisław Białkowski – w latach 50. ubiegłego stulecia komendant OSP w Glin-
ce wspominał, iż w pierwszej połowie lat 50. na co 10. domu był zawieszony kawał bla-
chy, najczęściej lemiesz od pługa, w który uderzano zawieszoną obok śrubą. 

67 jednostek OSP używało w 1967 r. 12 samochodów i 12 wozów rekwizytowych 
do przewożenia sprzętu przeciwpożarowego. W pozostałych jednostkach wyjazd do po-
żarów był opóźniony, a sprzęt przewożony na wozach zastępczych, przez co ulegał 
zniszczeniu6. 

                                      
1 APW: PPRN Góra Śląska 380 s. 21 („Sprawozdanie Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Górze w sprawie zagad-
nień ochrony przeciwpożarowej na terenie tut. powiatu” z 27 czerwca 1967 r., s. 21-25). 
2 Ibidem, s. 22. 
3 Ibidem, s. 24. 
4 Ibidem, s. 21. 
5 Ibidem, s. 22. 
6 Ibidem, s. 23. 
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W 1967 r. siedmiokrotnie odbyły się zawody rejonowe z udziałem 57 jednostek 
OSP, a 25 czerwca 1967 r. – zawody powiatowe z udziałem 17 jednostek OSP. Spraw-
dzono gotowość bojową jednostek urządzając 67 nocnych i dziennych alarmów7. 

Na początku 1968 r. na terenie powiatu górowskiego istniało 11 straży typu „S”,  
50 typu konno-mechanicznego, 11 straży z sikawkami i 6 zakładowych; w sumie 72 jed-
nostki. Skupiały 1015 czynnych strażaków, 54 chłopców i 40 dziewcząt w drużynach 
młodzieżowych, ponadto działały 2 drużyny harcerskie. Informowano, że rozpoczęto 
budowę nowej remizy w Niechlowie (prawdopodobnie chodzi o rok 1967). Oceniano, że 
jest konieczna budowa remiz w Brzeżanach i w Psarach, w tej ostatniej miejscowości 
użytkowana remiza znajdowała w walącym się pałacu poniemieckim8. 

Pracownicy PPRN kontrolowali jednostki OSP: Dokonując wyrywkowych kontroli w te-
renie stwierdza się, że niektóre straże ochotnicze są utrzymane w stanie idealnym. Do takich należy 
OSP w Kamieniu Górowskim, w Żabinie i wiele innych. Są też straże, w których w czasie kontroli 
spotkano zalany deszczówką sprzęt (Jemielno), tam też brak było benzyny, którą nie zużyto według 
przeznaczenia, brak było benzyny w Irządzach, chociaż naczelnik naprawdę oddany strażak (a do 
sprawdzenia czy motopompa czynna to wylewał paliwo ze swego motocykla), remiza w Lubowie była 
niezamknięta, brak raciąża, a dzieci urządzały dowolne zabawy ze sprzętem, ostatnio w Czerninie 
brak benzyny w samochodzie i motopompie.9 

W drugiej połowie roku 1971 r. pracownicy Komendy Powiatowej Straży Pożar-
nych ocenili, że plan sieci straży i ich rozmieszczenia (zatwierdzony uchwałą PPRN z 11 
lipca 1963 r.) zrealizowano w 1968 r.10 

W 1971 r. prowadziły działalność 82 jednostki OSP i 6 zakładowych. Zrzeszały one 
1685 osób (128 w drużynach młodzieżowych, 824 w wieku do 25 lat, pozostali w wieku 
do 60 lat). 13 jednostek było wyposażonych w samochody różnego typu (7 samochodów 
„typowych”, 3 „Żuki”, 3 „Lubliny”, 1 „Żuk” ciężarowy, 27 jednostek posiadało po 2 
motopompy oraz potrzebny sprzęt do działania, 42 jednostki po 1 motopompie i pozo-
stały niezbędny sprzęt. Każda jednostka posiadała uzbrojenie osobiste i ochronne, jed-
nostki typu „S” po 16 kompletów, pozostałe – po 8. Przewidywano budowę remiz  
w Psarach i Sułowie Małym.  

Przy części jednostek istniały młodzieżowe drużyny pożarnicze; w sumie 18, liczące 
128 dziewcząt i chłopców w wieku do 18 lat. Funkcjonowały przy OSP Zaborowice 
(żeńska i męska), OSP Czechnów (żeńska), Borszyn Wielki (żeńska), Giżyn (żeńska), 
Wiewierz (żeńska), Lubów (męska), Lubiel (żeńska i męska), Siciny (żeńska), Naratów 
(żeńska i męska), Psary (żeńska i męska), Pobiel (żeńska i męska), Irządze (żeńska i mę-
ska). 

Drużynom młodzieżowym wyróżniającym się w swej działalności przyznane zostały przez Zwią-
zek OSP mundury galowe, PKSP wyposażyła w odzież ochronną – treningową tj. dresy. Przyznawane 
też były wyróżniającym się członkom odznaczenia korporacyjne, jeden z członków młodzieżowej dru-
żyny z Zaborowic wyróżniony został nagrodą pieniężną przyznaną przez PZU w wysokości 500 zł. 

                                      
7 Ibidem, s. 23. 
8 APW: PPRN Góra Śląska 220 s. 9 („Sprawozdanie Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Powiatowej Rady Narodo-
wej w Górze z działalności straży pożarnych za II półrocze 1967 r.” z 28 stycznia 1968 r., s. 8-10).  
9 Ibidem, s. 9-10. Dokument podpisał kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych Eugeniusz Kamiński. 
10 APW: PPRN Góra Śląska 419 s. 104 („Analiza stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie” z 16 września  
1971 r.; s. 104-109). 
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Wyróżniający się członkowie byli wysyłani na obozy letnie organizowane przez WKSP, w br. [1971] 
były 2 osoby.” 11 

Prawdopodobnie w 1971 r. ochotnicze formacje strażackie osiągnęły szczyt swojej 
aktywności. 

Pod koniec 1972 r. funkcjonowało 66 jednostek OSP (59 terenowych i 6 zakłado-
wych) zrzeszających 1720 członków, z czego 940 osób w wieku do 30 lat. W porówna-
niu z 1971 r. liczba jednostek OSP zmalała.  

W każdej gromadzie istniała jedna jednostka wyposażona w samochód, a w groma-
dach Lubiel, Luboszyce i Wąsosz nawet używano po dwa samochody. Ponadto działało 
18 drużyn młodzieżowych żeńskich i męskich z 132 członkami przy następujących jed-
nostkach: Borszyn Wielki, Czechnów, Giżyn, Irządze, Lubiel, Lubów, Naratów, Pobiel, 
Psary, Siciny, Wiewierz, Zaborowice. Jednostki młodzieżowe nagradzano za dobrą pracę 
nieodpłatnym umundurowaniem galowym i ochronnym oraz udziałem w bezpłatnych 
obozach szkoleniowo-wypoczynkowych12. 

W drugiej połowie 1974 r. na terenie powiatu górowskiego działały 63 jednostki 
OSP: 15 terenowych typu S-1 posiadających pożarnicze samochody bojowe i podstawo-
wy sprzęt pożarniczy, 42 terenowe typu M z motopompami i podstawowym sprzętem 
pożarniczym, 1 zakładowa typu ZS-1 przy Wrocławskim Przedsiębiorstwie Przemysłu 
Ziemniaczanego w Niechlowie z samochodem pożarniczym i podstawowym sprzętem 
gaśniczym, 5 zakładowych typu ZM w młynie w Górze, cukrowni Góra Śląska, Merze-
Elmat, tartaku w Górze i Zakładach Wytwórczych Ogniw i Baterii „Centra” w Wąso-
szu13. 

Przeprowadzone inspekcje gotowości bojowej w ochotniczych strażach pożarnych wykazały, że jed-
nostki straży typu „S” są w większości prawidłowo przygotowane do działań interwencyjnych na wypa-
dek powstania pożaru. Znacznie gorsza sytuacja panuje w jednostkach ochotniczych straży pożarnych 
typu M. Duże braki osobowe w obsadzie posiadanego sprzętu (dot. również jednostek typu „S”), brak 
typowego budownictwa pożarniczego […] rzutują na znaczne obniżenie gotowości bojowej w niektórych 
jednostkach typu „M”.14 

Wówczas sygnalizowano problem, że członkowie OSP zatrudnieni w zakładach na 
terenie powiatów górowskiego i lubińskiego w godzinach 7.00-16.00 byli nieosiągalni, co 
negatywnie rzutowało na sprawność bojową jednostek. Wg górowskiej komendy winni 
temu zaradzić naczelnicy gmin, uzupełniając stany osobowe jednostek OSP15. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 

 

                                      
11 Ibidem, s. 104. 
12 APW: PPRN Góra Śląska 224 s. 143, 144 („Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Gó-
rze” na posiedzenie PPRN 17 listopada 1972 r., s. 141-152). 
13 APW: UP Góra Śląska 50 s. 76-77 („Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w powiecie górowskim” z 11 września  
1974 r., s. 74-86). 
14 Ibidem, s. 77. 
15 Ibidem, s. 77. 
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Ochotnicze straże pożarne w powiecie górowskim (lata 60.) 
 

Miejscowość 
Data wpisu do rejestru  
stowarzyszeń PWRN 

Skład zarządu 

Bełcz Górny 12 września 1962 r. prezes – Jan Szypiło 
naczelnik – Stanisław Jurek 
zastępca naczelnika – Stanisław Jurek [?] 
skarbnik – Stanisław Szpył 
sekretarz – Bolesław Szpył 
 

Bełcz Wielki 25 sierpnia 1963 r. 
 
 
 
 
 
[Brak daty] 

prezes – Bogdan Baretkowiak 
naczelnik – Kazimierz Kamiński 
zastępca naczelnika – Henryk Fijałkowski 
skarbnik – Antoni Krzysztofiak 
sekretarz – Tadeusz Mrożek 
 
prezes – Bogdan Baretkowiak 
naczelnik – Kazimierz Kamiński 
zastępca naczelnika – Henryk Fijałkowski 
skarbnik – Antoni Krzysztofiak 
sekretarz – Jan Graczyk 
 

Borszyn Mały 27 sierpnia 1963 r. prezes – Franciszek Wasilewski  
naczelnik – Michał Rusinek  
zastępca naczelnika – Józef Wojtowicz  
skarbnik – Antoni Rzeżułko  
sekretarz – Władysław Ulman  
 

Borszyn Wielki  14 sierpnia 1962 r. prezes – Jan Tybieli [Tekieli] 
naczelnik – Władysław Kurczok  
zastępca naczelnika – Mieczysław Homeniuk  
skarbnik – Jan Kupiecki [?]  
sekretarz – Józef Dworniczak  
 

Brzeżany 30 lipca 1963 r. prezes – Wacław Gudz  
naczelnik – Zdzisław Jamiak  
zastępca naczelnika – Władysław Leszkie-
wicz  
skarbnik – Witold Badura  
sekretarz – Roman Zagólski  
 

Chocieborowice  7 listopada 1962 r. prezes – Antoni Soszyński  
naczelnik – Józef Soszyński  
zastępca naczelnika – Jan Drewniak  
skarbnik – Kazimierz Małaszewski  
sekretarz – Stanisław Józieńko  
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Chróścina 11 marca 1958 r. 

 
 
 
 
 
[Brak daty] 
 
 
 
 
 
[Brak daty] 

prezes – Bazyli Kowalczuk  
naczelnik – Edward Krzemień  
zastępca naczelnika – Bernard Woziński  
skarbnik – Michał Koszowski 
sekretarz – Stanisław Józwa  
 
prezes – Bazyli Kowalczuk  
I wiceprezes – Stanisław Koszowski  
II wiceprezes – Stanisław Kłoszniak  
skarbnik – Michał Koszowski  
sekretarz – Stanisław Józwa  
 
prezes – Bazyli Kowalczuk  
naczelnik – Franciszek Słabkowski  
zastępca – Bolesław Kościuk  
skarbnik – Michał Koszowski  
sekretarz – Stanisław Józwa  
gospodarz – Władysław Panicz  
księgowy – Stanisław Bieganowski  
 

Cieszkowice 23 września 1963 r. prezes – Jan Strugała  
naczelnik – Kazimierz Rojda  
zastępca naczelnika – Edwin Rojda  
skarbnik – Zdzisław Szyszko  
sekretarz – Franciszek Werno  
 

Cukrownia 11 stycznia 1966 r. prezes – Zbigniew Saraniecki 
naczelnik – Władysław Sobczak 
sekretarz – Wacław Piniuta 
skarbnik – Czesław Walkowiak 
 

Czechnów 29 września 1962 r. prezes – Juliusz Markowski 
naczelnik – Władysław Chrostek 
sekretarz – Stanisław Grzegorzewski 
 

Czeladź Wielka 7 listopada 1962 r. prezes – Zdzisław Mądry [?] 
naczelnik – Feliks Szymczak 
zastępca naczelnika – Jan Brzuchalski 
skarbnik – Zdzisław Macho 
sekretarz – Czesław Jaduł 
 

Czernina 14 listopada 1962 r. 
 
 
 
 

prezes – Antoni Antkowiak  
naczelnik – Kazimierz Tomaszewski  
skarbnik – Stanisław Szymański 
Edward Krzywosz  
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[Brak daty] 
 

prezes – Antoni Antkowiak 
I wiceprezes – Kazimierz Tomaszewski 
II wiceprezes – Jan Bordulak 
skarbnik – Władysław Kuklis 
sekretarz – Józef Kryla 
gospodarz – Zdzisław Czerwonka 
 

Daszów 20 sierpnia 1962 r. 
 
 
 
 
[Brak daty] 

prezes – Roman Branas 
naczelnik – Konstanty Dąbrowski 
zastępca naczelnika – Sergiusz Sackiewicz 
skarbnik – Franciszek Metelica 
 
prezes – Franciszek Sech 
zastępca prezesa – Jan Hawik 
sekretarz – Edward Kosak 
skarbnik – Ignacy Marcinkowski 
 

Dochowa 27 kwietnia 1964 r. prezes – Jan Wolak 
naczelnik – Stanisław Apis 
zastępca naczelnika – Jan Jaskuła 
skarbnik – Leon Cybulski 
 

Giżyn 23 września 1963 r. prezes – Jan Guziołek 
naczelnik – Kazimierz Nowacki 
zastępca naczelnika – Jan Armała 
sekretarz – Antoni Rogusik 
skarbnik – Józef Staniewski 
 

Glinka 27 sierpnia 1963 r. prezes – Feliks Białkowski 
naczelnik – Antoni Skupiń 
zastępca naczelnika – Gołębiowski ? 
skarbnik – Marian Sobolewski 
 

Głobice 29 lipca 1963 r. prezes – Edmund Rataj 
naczelnik –Tadeusz Feta 
zastępca naczelnika – Edward Marciniak 
skarbnik – Stanisław Wiszniewski 
sekretarz – Edward Miler 
 

Gola Górowska 13 grudnia 1967 r. prezes – Filip Wdowicki 
I wiceprezes – Wincenty Pasierbek 
II wiceprezes – Emil Lukas 
skarbnik – Tadeusz Lis 
sekretarz – Franciszek Jabłoński 
gospodarz – Stefan Lukas 
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Irządze 29 lipca 1963 r. prezes – Władysław Glądała 
naczelnik – Stanisław Kloziński 
zastępca naczelnika – Stanisław Gądela 
skarbnik – Jan Baranowski 
sekretarz – Bolesław Zienkowicz 
 

Jemielno 7 listopada 1962 r. prezes – Eugeniusz Szwechłowicz 
naczelnik – Władysław Czopowicz 
zastępca naczelnika – Jan Węgrzyn 
skarbnik – Marian Szwechłowicz 
sekretarz – Ludwik Ucinek 
 

Kamień Górowski 14 października 1962 r. prezes – Józef Płaza 
naczelnik – Andrzej Wołowski 
zastępca naczelnika –Andrzej Papuga 
skarbnik – Antoni Barański 
sekretarz – Stanisław Wąsiołek 
 

Karów 25 lipca 1963 r. prezes – Stanisław Szostek 
naczelnik – Zenon Galant 
zastępca naczelnika – Józef Siwak 
skarbnik – Stefan Fuglewicz 
sekretarz – Tadeusz Gliniak 
 

Lechitów 23 września 1963 r. prezes – Jan Bierzeła 
naczelnik – Piotr Bursztyn 
zastępca naczelnika – Józef Tomiłowicz 
skarbnik – Tadeusz Arciszewski 
sekretarz – Wiktor Kościukiewicz 
 

Ligota 21 sierpnia 1962 r. prezes – Jan Maryszczak 
naczelnik – Tadeusz Postoł 
zastępca naczelnika – Bolesław Postoł 
skarbnik – Adolf Kolman 
sekretarz – Józef Żugał 
 

Lubiel 20 sierpnia 1962 r. prezes – Jan Zięba 
naczelnik – Michał Sampordak 
skarbnik – Stanisław Barna 
sekretarz – Stanisław Modera 
 

Luboszyce 29 lipca 1963 r. prezes – Czesław Wiszniewski 
naczelnik – Jan Kopacz 
zastępca naczelnika – Zenon Radzewicz 
skarbnik – Henryk Szarek 
sekretarz – Czesław Król 
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Lubów 20 sierpnia 1962 r. prezes – Władysław Szymek 
naczelnik – Bronisław Wegrzyniak 
zastępca naczelnika – Leon Puścian [lub Pu-
ściasz]  
skarbnik – Marian Pukała 
sekretarz – Adam Strąbek 
 

Łękanów 20 sierpnia 1962 r. prezes – Józef Fedorowicz 
naczelnik – Michał Dancewicz 
zastępca naczelnika – Józef Palewicz 
skarbnik – Michał Przybyłowski 
sekretarz – Jan Twardowski 
 

Ługi – Unisławice  21 września 1962 r. prezes – Jan Mądry [?]  
naczelnik – Władysław Kosowski  
zastępca naczelnika – Michał Nicpoń 
skarbnika – Józef Zentel  
sekretarz – Mikołaj Piechowski 
 

Miechów 23 września 1963 r. prezes – Władysław Głuszko 
naczelnik – Florian Korbecki 
zastępca naczelnika – Eugeniusz Przepiórka 
skarbnik – Władysław Canjner [?] 
sekretarz – Michał Hasiuk 
 

Młyn 9 maja 1966 r. prezes – Przemysław Kubowicz  
naczelnik – Bronisław Kozakiewicz 
sekretarz – Bronisław Ryndzionek 
skarbnik – Ryszard Biedulski 
 

Naratów 23 sierpnia 1963 r. prezes – Józef Wyszkiewicz 
naczelnik – Stanisław Palczyński 
zastępca naczelnika – Bronisław Matyjasz 
[lub Matyjan]  
skarbnik – Władysław Karaś 
sekretarz – Tadeusz Mrożek 
 

Nowa Wieś 20 sierpnia 1962 r. prezes – Franciszek Kiałka 
naczelnik – Michał Opat 
zastępca naczelnika – Czesław Kiałka 
skarbnik – Edmund Lewandowski 
sekretarz – Michał Lorko 
 

Osetno 16 grudnia 1967 r. prezes – Mikołaj Kulhawiec 
I wiceprezes – Piotr Buchar 
II wiceprezes – Michał Kupicki 
skarbnik – Ryszard Jaworski 
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sekretarz – Bronisław Ratajczak 
gospodarz – Stanisław Tajchman 
 

Osławice 29 września 1962 r. prezes – Kazimierz Dobrzański 
naczelnik – Tadeusz Nawrocki 
zastępca naczelnika – Jakub Ciechanowicz 
skarbnik – Władysław Oryszczyn 
 

Płoski 29 września 1962 r. 
 
 
 
 
[Brak daty] 
 
 
 
 
[Brak daty] 
 

prezes – Jan Łagocki 
naczelnik – Andrzej Grys 
skarbnik – Stefan Oleksiuk 
sekretarz – Władysław Dolata 
 
prezes – Jan Zagórski 
naczelnik – Andrzej Grys 
skarbnik – Stefan Oleksiuk 
sekretarz – Władysław Dolata 
 
prezes – Jan Łagocki 
I wiceprezes – Józef Guzikowski 
II wiceprezes – Eliasz Bogusław 
skarbnik – Władysław Dolata 
sekretarz – Michał Kołczun [?] 
 

Pobiel 29 września 1962 r. prezes – Edward Łakaszewski 
naczelnik – Władysław Guzik 
skarbnik – Walenty Fogt 
sekretarz – Adam Ptak 
 

Psary 29 września 1962 r. 
 
 
 
 
[Brak daty] 

prezes – Eugeniusz Osowski 
naczelnik – Stanisław Dec 
skarbnik – Julian Wlaźlak 
sekretarz – Józef Dec 
 
prezes – Władysław Wilk 
wiceprezes – Stanisław Dec 
sekretarz – Józef Dec 
skarbnik – Franciszek Pałyk 
 

Radosław 23 września 1963 r. prezes – Józef Janiszewski 
naczelnik – Mieczysław Frankiewicz 
zastępca naczelnika – Stanisław Janik 
skarbnik – Władysław Ciebień 
sekretarz – Bronisław Witkowski 
 

Rogów Górowski 20 sierpnia 1962 r. prezes – Jan Wolski 
naczelnik – Stanisław Bodera 
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zastępca naczelnika – Zbigniew Konecki 
skarbnik – Stanisław Łagódka 
sekretarz – Jan Szymuś 
 

Rudna Wielka 14 listopada 1962 r. prezes – Henryk Sinkiewicz 
naczelnik – Jan Knapik 
zastępca naczelnika – Sebastian Surma 
skarbnik – Michał Jerków 
sekretarz – Fryderyk Surma 
 

Ryczeń 29 lipca 1963 r. prezes – Jarosław Dąbkowicz 
naczelnik – Aleksander Włodarek 
zastępca naczelnika – Stanisław Dziszczyński 
skarbnik – Władysław Berger 
sekretarz – Tadeusz Kubicki 
 

Siciny 20 sierpnia 1962 r. prezes – Paweł Krupa 
naczelnik – Hieronim Górny 
zastępca naczelnika – Władysław Szyszka 
skarbnik – Bolesław Baranowski 
sekretarz – Józef Krężel 
 

Smolne 4 października 1962 r. prezes – Stanisław Napora 
naczelnik – Marian Kowecki 
zastępca naczelnika – Bogusław Dziedzic 
skarbnik –Władysław Zloty 
sekretarz – Jarosław Petejko 
 

Sokółka 9 maja 1966 r. prezes – Władysław Wierzbicki 
naczelnik – Stanisław Felerz 
skarbnik – Piotr Sajbura 
sekretarz – Michał Kowalski 
 

Stara Góra 27 sierpnia 1963 r. 
 
 
 
 
 
[Brak daty] 

prezes – Franciszek Kalczyński 
naczelnik – Bolesław Dąbrowski 
sekretarz – Józef Kuł [?] 
skarbnik – Antoni Nocuń 
[7 lutego 1965 r.; Kut] 
 
[prezes] – Franciszek Kalczyński 
I wiceprezes – Tadeusz Błaszczyk 
II wiceprezes – Walenty Pietrań 
skarbnik – Józef Styczyński 
sekretarz – Grzegorz Markiewicz 
gospodarz – Władysław Soleczyński 
przedst. GRN – Józef Tymczyszyn 
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Strumienna 12 września 1962 r. prezes – Jan Kozakiewicz 
naczelnik – Stanisław Barnik 
zastępca naczelnika – Zygmunt Lucerek 
skarbnik – Michał Lis 
sekretarz – Józef Skórski 
 

Sułów Mały 20 sierpnia 1962 r. prezes – Karol Szymański 
naczelnik – Feliks Czempo 
zastępca naczelnika – Bronisław Gołębiow-
ski 
skarbnik – Jan Czempo 
sekretarz – Tadeusz Pogorzelski 
 

Szaszorowice 6 listopada 1967 r. prezes – Michał Jóźwin 
I wiceprezes – Władysław Kawula  
II wiceprezes – Władysław Łukowicz 
skarbnik – Eugeniusz Palica 
sekretarz – Jan Kawula 
 

Szedziec 4 października 1962 r. prezes – Józef Papnel 
naczelnik – Jan Strużyński 
zastępca naczelnika – Eugeniusz Birecki 
skarbnik – Kazimierz Łuczak 
sekretarz – Stanisław Jakubowski 
 

Ślubów 23 września 1963 r. prezes – Ludwik Woziński 
naczelnik – Stanisław Badres [?] 
skarbnik – Franciszek Florkiewicz 
sekretarz – Leon Pawlak 
 

Świniary 4 października 1962 r. prezes – Tadeusz Stecnik 
naczelnik – Tadeusz Denas 
zastępca naczelnika – Mieczysław Bogdano-
wicz 
skarbnik – Antoni Leszczyński 
sekretarz – Jan Kolber 
 

Tartak 23 listopada 1965 r. prezes – Tadeusz Traczyk 
naczelnik – Józef Szlachetko 
sekretarz – Józef Dudziński 
skarbnik – Stefan Sarnecki 
 

Wągroda 21 sierpnia 1962 r. prezes – Antoni Wrona 
naczelnik – Jan Krężel 
zastępca naczelnika – Marian Wacławek 
skarbnik – Władysław Stodoła 
sekretarz – Stanisław Świderski 
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Wąsosz 29 lipca 1963 r. 
 
 
 
 
 
[Brak daty] 

prezes – Stanisław Grabowski 
naczelnik – Bolesław Zięba 
zastępca naczelnika – Bronisław Waleryś 
skarbnik – Kazimierz Bałda 
sekretarz – Wojciech Kidziński 
 
prezes – Bolesław Zieba 
zastępca prezesa – Bronisław Waleryś 
skarbnik – Kazimierz Balda 
sekretarz – Wojciech Kidziński 
 

Wiewierz 12 września 1962 r. prezes – Stefan Chanik 
naczelnik – Jan Kozyra 
zastępca naczelnika – Wacław Dorożyński 
skarbnik – Teodor Chomicki 
sekretarz – Zbigniew Wdowicki 
 

Wierzowice  
Małe 

27 sierpnia 1963 r. prezes – Bronisław Osowski 
naczelnik – Jan Cieloń 
zastępca naczelnika – Henryk Krawiec 
skarbnik – Władysław Dec 
sekretarz – Piotr Budnik 
 

Wioska 21 kwietnia 1964 r. prezes – Michał Józków 
naczelnik – Władysław Szymański 
zastępca naczelnika – Kazimierz Gondecki 
skarbnik – Józef Czarnecki 
sekretarz – Michał Pietura 
 

Witoszyce 30 lipca 1963 r. prezes – Teodor Kubiński 
naczelnik – Franciszek Słabkowski 
skarbnik – Jan Sokołowski 
sekretarz – Stanisław Słabkowski 
 

Wodniki 20 sierpnia 1962 r. prezes – Jan Łopczyński 
naczelnik – Zenon Szczepański 
zastępca naczelnika – Jan Zielony 
skarbnik – Dymitr Posypanko 
sekretarz – Maciej Lesek 
 

Wroniniec 17 września 1963 r. prezes – Leon Broczkowski 
naczelnik – Tadeusz Broczkowski 
skarbnik – Michał Głuszko 
sekretarz – Józef Orsa 
 

Wronów 23 września 1963 r. prezes – Leon Broczkowski 
naczelnik – Tadeusz Broczkowski 
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zastępca naczelnika – Mieczysław Mackie-
wicz 
skarbnik – Józef Tymczyszyn 
sekretarz – Stanisław Bidny 
 

Wrząca Śląska  12 września 1962 r. prezes – Józef Cielążek 
naczelnik – Kazimierz Barańczak 
zastępca naczelnika – Franciszek Kasprzy-
szak 
skarbnik – Franciszek Wójcicki 
sekretarz – Mieczysław Kowalczyk 
 

Zaborowice 23 września 1963 r. prezes – Edmund Matuszewski 
naczelnik –Władysław Szymczak 
sekretarz – Michał Wrzeszcz 
skarbnik – Stanisław Włodarczyk 
 

Zawieścice 6 listopada 1967 r. prezes – Piotr Olichwer 
naczelnik – Piotr Ćwik 
II wiceprezes – Zygmunt Wilkosiewicz 
skarbnik – Roman Czarnecki 
sekretarz – Bolesław Uglik 
gospodarz – Wacław Ćwirko 
 

Zdziesławice 21 sierpnia 1962 r. prezes – Tadeusz Szozda 
naczelnik – Marian Boczyński 
zastępca naczelnika – Franciszek Berbisz 
skarbnik – Bronisław Załazowski 
sekretarz – Stanisław Derewienko 
 

Żabin 6 listopada 1967 r. prezes – Józef Kaczorowski 
I wiceprezes – Piotr Sajbura 
II wiceprezes – Stanisław Serafin 
skarbnik – Wacław Motozny 
sekretarz – Leopold Błachowicz 
 

Żuchlów 30 września 1963 r. prezes – Tadeusz Sokołowski 
naczelnik – Marian Izdebski 
zastępca naczelnika – Czesław Kłodziński 
sekretarz – Kazimierz Kwiatkowski 

 
Uwaga: Wszystkie nazwiska podane zostały zgodnie z ręcznym zapisem w rejestrze, z tym że nieznaczna część została po-
prawiona. Nazwiska nieczytelne zostały pominięte. 
 

Źródło: APW: PPRN Góra Śląska 957 s. 3-34,  
kilka stron bez paginacji
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KRONIKA AMATORSKIEGO KLUBU FILMOWEGO „PROFIL” (CZ. IV) 
 

I WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD FILMÓW  
AMATORSKICH ORAZ INNE IMPREZY  
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I Wojewódzki Przegląd Filmów Amatorskich 8 mm w Górze 
Zgodnie z programem imprez uroczystego otwarcia Przeglądu dokonał inspektor 

do spraw kultury PPRN w Górze, który w krótkich słowach powitał przybyłych gości  
i zaproszonych przedstawicieli władz terenowych. Sekretarz AKF (bez fajki) zapoznał 
uczestników z programem i udzielił głosu Prezesowi WSS „Społem” w Górze, który 
wręczył dyplomy i nagrody książkowe uczestnikom konkursu fotograficznego pn. „Po-
znaj swój kraj, region i spółdzielnię”. Przewodniczący Federacji Amatorskich Klubów 
Filmowych w Polsce pan Józef Milka wręczył legitymacje członkowskie nowo przyjętym 
członkom AKF „Profil”, a następnie omówił wszystkie sprawy związane z VI OFFA  
8 mm Pol-8 w Polanicy Zdroju, odpowiadając na liczne pytania w tej sprawie. 

Następnie głos zabrał z-ca Przew. FAKF i redaktor tygodnika „Ekran” pan Janusz 
Skwara, który wygłosił prelekcję na temat obecnej sytuacji w filmie amatorskim. Po pre-
lekcji i burzliwej dyskusji wszyscy spotkaliśmy się na towarzyskim wieczorku w klubie 
MPDK. 

W drugim dniu oglądaliśmy 28 filmów zakwalifikowanych do przeglądu. 
1. „Góra” – AKF „Profil” 
2. „Jankiel” – AKF „Profil” 
3. HPP-70 – AKF „Profil” 
4. „Bywa i tak” – AKF „Profil” 
5. „Żniwny dzień” – AKF „Profil” 
6. „Etiuda” – AKF „Lubań Śląski” 
7. „Jak Monika swojej lali pokazywała wiosnę” – AKF „Plener” Bolków 
8. „Bazylika” – AKF „Start” Trzebnica 
9. „Srebrny Jubileusz” – AKF „NOT” Wrocław 
10. „25” – AKF „NOT” Wrocław 
11. „Na targach w Libercu” – AKF „Start” Trzebnica 
12. „2x8” – AKF „NOT” Wrocław 
13. „Monaster Baczkowski” – AKF „NOT” Wrocław 
14. „Exlibris Sergiusza Kazanowicza” – AKF „NOT” Wrocław 
15. „Zakopane pamięta” – AKF „NOT” Wrocław 
16. „Bułgarskie spotkanie” – AKF „Wrocław” przy WDK 
17. „Alarm dla Bolkowa” – AKF „Plener” Bolków 
18. „A może na lwy by …?” – AKF „Plener” Bolków 
19. „Piosenka o Silenie” – AKF „Plener” Bolków 
20. „Paczków” 
21. „Póki my żyjemy” – AKF „Grupa album” Wrocław 
22. „Nikopolis miasto zwycięstwa” – AKF „NOT” Wrocław 
23. „Na plaży” – AKF „NOT” Wrocław 
24. „Wizyta” – AKF „NOT” Wrocław 
25. [brak wpisu] 
26. [brak wpisu] 
27. [brak wpisu] 
28. [brak wpisu] 
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Po zakończeniu projekcji nasze filmy natychmiast przekazaliśmy komisarzowi fe-
stiwalu Pol-8 p. J. Milce. 

 
Faktem jest, że skrzętnie zbieramy wycinki prasowe o naszym klubie i jego działal-

ności. Odnotowujemy i tym razem kolejne dwie wzmianki w „Gazecie Robotniczej” za-
mieszczone tym razem na podstawie materiałów nadesłanych przez Sekretarza AKF do 
Red. Bogusława Panka, który zawsze pamięta o nas i stara się śledzić naszą działalność 
na bieżąco. Dziękujemy. Polecamy się na przyszłość i już pakujemy manele na Festiwal 
„Pol-8” w Polanicy Zdroju. 

 

 
 

„Gazeta Robotnicza” z 11 września 1970 r. 
 

[„Dziś rozpoczyna się »Pol-8« 1] 
Tytuł mówi sam za siebie. Nawet jest zgodny z prawdą!! Wyruszyliśmy z Góry  

w ekipie dwuosobowej (Józef z Adamem) zaopatrzeni w żywność, dobre humory, rady 
na drogę i … fajki, w sobotę o godz. 2100. Tym razem nie braliśmy kamery, jedynie apa-
rat z dwoma „lufami” i „czemajdan”. Już we Wrocławiu „dobiła” do nas ekipa z Trzeb-
nicy w składzie „długi” Jan Sokołowski, Zbyszek Miszewski i oczywiście nieodłączny 
Franek Piotrowski. Jak zwykle w karty grało nam się świetnie i już rano pojawiliśmy się 
na dworcu w Polanicy wraz z panem Wylęgałą, którego spotkaliśmy w Kłodzku. Cel-
sjusz nam nie dopisał i zziębnięci oczekiwaliśmy na otwarcie biura festiwalowego. Z noc-

                                      
1 Tytułu artykułu  z „Gazety Robotniczej” z 18 września 1970 r. (nr 222) wklejonego do kroniki.  
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legiem mieliśmy kłopoty, wreszcie dostaliśmy czteroosobowy pokój „bezfrankowy”, 
gdzie natychmiast zamieszkaliśmy. Jak zwykle wydawane były „mini-gazetki” wraz z do-
kładnymi wykazami filmów i imprez towarzyszących festiwalowi. 

W pierwszym dniu słuchaliśmy wystąpień na temat sytuacji w filmie amatorskim. 
Między innymi głos zabierali pan Ostrowski, reżyser Butkiewicz, przedstawiciel CRZZ 
oraz przedstawiciele ZMW ZG. Oczywiście, spotkaliśmy wielu znajomych m.in. Józefa 
Milkę, Janusza Skwarę, zawarliśmy znajomość bliższą z Sekretarzem Generalnym FAKF 
panem Henrykiem Dziubą. Wieczorem byliśmy na tradycyjnym Wieczorku Zapoznaw-
czym, którego wodzirejem byli: pani Zofia Kobak i Janusz Przybyłowicz. Przedstawiono 
nam składy delegacji zagranicznych przybyłych na nasz Festiwal. Grał świetny zespól 
„Piotrusie”. Rano „wypoczęci” z nową energią wystartowaliśmy do maratonu filmowe-
go. Obejrzeliśmy masę filmów, choć sekretarz przez „moment” zdrzemnął się na pro-
jekcji. Dopiero własne filmy go obudziły (dźwięk). W drugim dniu również obejrzeliśmy 
film Andrzeja Wajdy pt. Krajobraz po Bitwie. Przed projekcją krótkie wprowadzenie 
miał reżyser tego filmu Andrzej Wajda oraz jego współpracownicy Jan Butkiewicz i Ta-
deusz Janczar. Do późnych godzin nocnych (1-sza po północy) dyskutowano na temat 
filmu w ogóle, a w szczególności filmu amatorskiego. Trzeci dzień, dzień najważniejszy, 
bo z odczytaniem protokołu Jury w programie, był zarazem dniem międzynarodowym. 
Obejrzeliśmy w sumie 21 filmów z siedmiu krajów poruszających różnorodne problemy 
i co ciekawe wykonanych zaskakującymi nieraz technikami. Werdykt Jury dotyczący fil-
mów pokazanych w „polskiej” części „Pol-8” był całkowicie zgodny z typowaną kolej-
nością filmów przez naszą ekipę. Jedynie przez „nieuwagę” sami siebie nie wytypowa-
liśmy. Tym większe zaskoczenie i bardziej gorące gratulacje, które składaliśmy sobie na-
wzajem. Pięknym ukoronowaniem całości był artystycznie wykonany dyplom honorowy, 
którego reprodukcję postaramy się w najbliższym czasie wykonać. 

A oto i my dostąpiliśmy zaszczytu włamania naszych marnych podobizn w łamy 
tak poczytnego i poważnego pisma, jakim z pewnością jest tygodnik „Wiadomości”.  

 

 
 

„Wiadomości” 1970 nr 39 z 27 września 1970 
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[I Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Filmów „Publicystyka – 70”] 
… i wyjechaliśmy. Już po 18 godzinach jazdy znaleźliśmy się w Białymstoku. Z tru-

dem znaleźliśmy biuro festiwalowe, gdzie otrzymaliśmy programy imprez, proporzec  
i pamiątkowe emblematy. Najważniejsza rzecz to bilet wstępu na imprezę początkującą 
do kawiarni „Cechowa”. Był to jeden z najbardziej udanych wieczorków zapoznaw-
czych, choć nikogo nie zapoznaliśmy. Obejrzeliśmy za to twarze naszych starych znajo-
mych, takich jak Janusz Skwara, Józef Milka, Wiesław Stradomski, Apolinary Flatu-
szewski, Józef Godlewski z CRZZ oraz znani filmowcy amatorzy. W drugim dniu przy-
był również Sekretarz Generalny FAKF – Henryk Dziuba, fajny kumpel. Po pierwszej 
części projekcji autokarem zabrano nas do Białowieży. Zwiedziliśmy masę ciekawych 
obiektów, jesteśmy z żubrem na „ty” i z żubrówką. Pełni wrażeń wróciliśmy wieczorem 
na końcówkę projekcji ostatnich filmów. 

Czyli jednym słowem GRANDa na całego. Przed momentem truchleliśmy na sali, 
słuchając kolejnych zdań protokołu Jury i patrząc na emocjonalne zachowania się pana 
Henryka (I nagroda 2), a teraz w linii prostej ze sceny w kierunku lewego Józefa od Le-
siaków z szybkością 330 m/sek. leciała czwarta nagroda3 tylko i wyłącznie dla Góry.  
A spodnie z wrażenia to niektórym drżały jak struny na cymbałach w „Jankielu” …, tyl-
ko dźwięk był trochę inny. Z tej radości natychmiast całą paką wyruszyliśmy do War-
szawy, a po chwili pan Henio nauczył nas grać [zapis nieczytelny]. 

A w Warszawie już po siedmiu godzinach naszego zwiedzania miasta znaleźliśmy 
się koło Dworca Centralnego. Zdjęć z wycieczki brak, gdyż oczy nam wcale z radości nie 
świeciły i ciemno było, choć w kieszeni … „włóż złotówkę”. Na trasie mieliśmy: Dwo-
rzec Wschodni, Trasa W-Z, al. Panieńska, Starówka, Fabryka Papierów Wartościowych 
(produkują tam „brudasy” 4), most Poniatowskiego, i oto stadion X-lecia… A z powro-
tem do upragnionego celu tylko krok… wystarczy się tylko zapytać o drogę. Lecz my 
Warszawę doskonale znamy i już po 40-tu kilometrach obejrzeliśmy w nocnej mgle iglicę 
Pałacu Kultury [i Nauki]. W sumie w Warszawie zobaczyliśmy w nocy masę ciekawych 
rzeczy m.in. 6 rożnów z kiełbaskami po 8 zł sztuka, a nie tak jak w Górze. Po załatwie-
niu spraw w Federacji wyjechaliśmy z tego strasznie długiego miasta i dotarliśmy szczę-
śliwie do Poznania. Tu spotkaliśmy p. Kobaka i wspólnie z nim i zepsutym 
elektrowozem już o godz. 2400 byliśmy w Bojanowie (planowy przyjazd 2150). Na szczę-
ście nasz „teksas” czekał „pod parą” i ruszył z kopyta. 

 
Tak skutecznie, że na skutek tarcia o warstwy powietrza rozgrzał się do czerwono-

ści, a następnie zapłonął pięknym światłem. Na szczęście w ostatnim wagonie była ga-
śnica, ładowana tuż, tuż przed wojną i byłaby z pewnością pożar ugasiła, ale miała 
malutki feler – brakowało wody. Ugaszono wodą z latarki karbitowej [karbidowej]! 
Sprawa jest niezwykle prosta. Godz. 100 a my już w domu. Sprawa jest niezwykle prosta. 

 

                                      
2 Nagroda specjalna za film „Portret Iljicza” Władysława Janusza i Henryka Dziuby z AKF „Histrion” z Warszawy (Ag, 
Festiwal filmowy – zakończony, „Gazeta Białostocka” 1970 nr 277 s. 2; wycinek wklejony do kroniki). 
3 AKF „Profil” otrzymał nagrodę rzeczową (Ag, Festiwal filmowy – zakończony, „Gazeta Białostocka” 1970 nr 277 s. 2; wyci-
nek wklejony do kroniki). 
4 Popularne określenie banknotu pięćsetzłotowego z głową górnika i rysunkiem przedstawiającym pracę górników w kopal-
ni, w obiegu w latach 1950-1977 (M.Ż.) 
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Znów rozpoczął się rok szkoleniowy 
W każdą środę zbierają się członkowie klubu należący do „grupy zaawansowanej”, 

by nabywać  dalsze szlify z teorii, która jest niezbędna w praktyce. Natomiast w piątek 
wykłady teoretyczne ma grupa niezaawansowana. Pozostałe dni tygodnia członkowie 
klubu wykorzystują na praktyczne zastosowanie teorii. Robią wtedy zdjęcia albo wywołu-
ją filmy. Nowoprzybyli członkowie wywołują filmy barwne z aparatu fotograficznego  
i kamery filmowej. Ze zdenerwowaniem i napięciem oczekiwali na efekt swej pracy.  
Po zakończeniu procesu wywołania, gdy ujrzeli na filmie bardzo ładne zdjęcia z miejsca 
miny ich się poprawiły i można było nawet dostrzec z ich twarzy ciut dumy. Na następ-
nych zajęciach członkowie AKF zaprezentowali swoje przezrocza barwne. P. Kaczor 
prezentował przezrocza z Bułgarii. P. inż. J. Frączek dał zestaw przezroczy ze swoich 
wczasów. P. Giecewicz 5 pokazał swój ostatni film z Bieszczad. A w Wydziale Rolnictwa 
PRN tak zaimponował swoim filmem, że kierownictwo tego wydziału zdecydowało za-
kupić sprzęt filmowy dla wydziału. […] 

 
Spotkanie u filmowców we Wrocławiu 
Organizowane corocznie tradycyjne zebranie AKF „NOT” we Wrocławiu, które  

w tym roku odbyło się 6 grudnia, zostało uświetnione obecnością Przewodniczącego 
Federacji Amatorskich Klubów Filmowych w Polsce. W organizowanym zebraniu wzięła 
udział 3 osobowa delegacja naszego klubu. Delegacja nasza była jedną z licznych, które 
ściśle współpracują z AKF „NOT”. 

Początkowo „aktywne” zebranie zamieniło się w bardzo przyjemne towarzyskie 
spotkanie ludzi ogarniętych pasją amatorskiego filmowania. Przede wszystkim organiza-
torzy tego spotkania mieli na uwadze przedstawienie i podzielenie się z zaproszonymi 
gośćmi swym dorobkiem w dziedzinie filmu amatorskiego. Między innymi pokazano 
zaproszonym gościom swój dorobek z roku bieżącego w postaci około 15 filmów. 
Wśród przedstawionych filmów kilka z nich spotkało się z widocznym zainteresowaniem 
naszych przedstawicieli jak i pozostałych zaproszonych gości. Dowodem tego może być 
fakt znacznego ożywienia się sali po skończonej projekcji. Niewątpliwie na największą 
uwagę zasługuje Ex libris Sergiusza Kazanowicza, którego autorami są Andrzej Kargo  
i Zygmunt Kobak.  

Z zainteresowaniem spotkało się wystąpienie przewodniczącego federacji Józefa 
Milki, który w swej wypowiedzi szczególną uwagę poświęcił zagadnieniu amatorskiego 
ruchu filmowego w Czechosłowacji i NRD. Wypowiedź tę można uznać jako krytykę 
problemu zagadnień technicznych nienadążających za omawianymi krajami. Wypowiedź 
tę zebrani przyjęli jako doping do dalszej pracy. 

Niestety nasza delegacja musiała opuścić miłą salę klubu oraz przyjemną atmosferę, 
ponieważ wyjeżdżaliśmy z Wrocławia pociągiem o godz. 2033. Niektórzy członkowie 
czynili to z nieukrywanym żalem, ponieważ podsumowaniem tego zebrania był wieczo-
rek towarzyski, którego ponoć bohaterem miał być bóg Bachus. 

 
 

                                      
5 W oryginale Gicewicz. 
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XXV lat Liceum Ogólnokształcącego w Górze 
Z okazji uroczystych obchodów 25 lecia założenia LO w Górze oraz V rocznicy 

nadania imienia, klub aktywnie włączył się do organizowanych uroczystości. 
Zorganizowana wystawa fotogramów obrazujących istnienie i działalność szkoły 

objęła okres od chwili jej powstania w roku 1945 jako pierwszej szkoły na terenie powia-
tu po wyzwoleniu aż do jej historii współczesnej. 

Fotogramy przedstawione na wystawie pokazywały nam zewnętrzny wygląd szkoły 
i jej otoczenia, obrazowały one również zachodzące ciągłe zmiany wyposażenia klas  
i gabinetów. Przedstawione reprodukcje ukazywały dostojne grono pedagogiczne, ludzi, 
którzy podjęli się nauczania młodzieży tutejszego powiatu. Wystawa również nie pomi-
nęła zobrazowania w formie fotogramów wkładu grona nauczycielskiego i uczniów 
szkoły w pracach społecznych, które wykonywali na rzecz miasta i szkoły. 

W dowód uznania za włożoną pracę w organizowaniu wystawy, którą przeprowa-
dzono w czynie społecznym jest podziękowanie wyrażone przez dyrekcję szkoły w for-
mie okolicznościowego dyplomu. 

 
cdn. 
 
 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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KARMILI PÓŁ POLSKI: 
„HARPOL” 1990-2008 
 
Od czasów transformacji ustrojowej na terenie naszej gminy powstało i upadło 

wiele firm. Taki jest „urok” kapitalizmu, że nic nie trwa wiecznie. Jedną z firm, które za-
łożono na fali gospodarczych przemian był Zakład Przetwórstwa Spożywczego „Har-
pol”1.  

Założycielami i właścicielami „Harpolu” było małżeństwo: Ryszard i Agnieszka 
Hołowniowie, którzy pod koniec roku 1990 wydzierżawili od górowskiej – dzisiaj już nie 
istniejącej – Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” pomieszczenia po zlikwido-
wanej ciastkarni mieszczącej się na tyłach restauracji „Syrena” przy ul. Podwale (obecnie 
nieczynnej). 

 

 
 

Początki firmy były bardzo skromne. Właściciele „Harpolu” (skrót od: Hołownia 
Agnieszka i Ryszard) dokonują zakupu jednej maszyny i rozpoczynają produkcję. 
Współwłaściciel firmy wyniósł doświadczenie w branży spożywczej z kierowania pań-

                                      
1 W Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje rok 1992 jako data założenia firmy. Numer KRS 0000195089, a pełna nazwa 
brzmi: Zakład Przetwórstwa Spożywczego Harpol R i A Hołownia spółka jawna. Źródło: http://www.krs-
online.com.pl/zaklad-przetworstwa-spozywczego-harpol-r-krs-186115.html. 
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stwową firmą „Las” w latach 80. Tam produkowano flaki i tę swoją wiedzę i umiejętno-
ści wykorzystał do rozruchu nowej firmy. Zakładał, że „Harpol” zaistnieje na wolnym 
rynku dzięki produkcji warzywno-mięsnej w postaci słoików2.  

Początki są trudne. W firmie początkowo pracuje właściciel oraz dwie pracownice. 
Brakuje kapitału na zakup maszyn, toteż słoiki zakręcane są ręcznie. Wkrótce do pra-
cowników „Harpolu” dołącza żona i współwłaścicielka – Agnieszka, która traci pracę  
w jednej z górowskich instytucji3. Ważne jest jednak to, że produkcja ma zbyt, co pozwa-
la właścicielom firmy na snucie planów na jej dalszy rozwój, w myśl zasady „Kto się nie 
rozwija, ten pada”.  

W roku 1993 nadarza się okazja by firma znalazła nową siedzibę, która da podstawy 
do jej dalszego rozwoju. Gmina Góra wystawiła na przetarg lokal gastronomiczny „Par-
kowa”. Ryszard Hołownia przystąpił do przetargu na nabycie obiektu. Jego oferta zwy-
ciężyła, gdyż zobowiązał się on do uruchomienia w byłej restauracji zakładu 
produkcyjnego, w którym miejsce pracy miało znaleźć 20 osób. W sytuacji wciąż rosną-
cego bezrobocia na ternie gminy Góra była to z punktu widzenia ówczesnych decyden-
tów bardzo atrakcyjna wizja.  

„Parkową” nowi właściciele nabyli od gminy za 400 ówczesnych milionów złotych4. 
Połowę mieli zapłacić w momencie podpisania aktu notarialnego, a resztę w 3 ratach  
w ciągu jednego roku (dwa razy po 50 mln zł i 100 mln zł)5.  

By jednak można było w „Parkowej” rozpocząć produkcję trzeba było tam doko-
nać niezbędnych remontów. Obiekt wymagał remontu dachu, udrożnienia i uszczelnie-
nia szamba i kanalizacji, pomalowania wielu pomieszczeń w budynku, wymiany 
centralnego ogrzewania. Wszystkie te prace pochłonęły ok. 50 milionów złotych6.  

Z dniem 16 listopada 1994 roku „Harpol” rozpoczął swoją produkcję w nowej sie-
dzibie przy ul. Mickiewicza 17. Powierzchnia zakładu wynosiła ok. 800 m2. Firma zbu-
dowała chłodnie i dysponowała 2 halami produkcyjnymi. Zakupiono nowe urządzenia 
niezbędne do wzmożonej produkcji (2 duże autoklawy, zgrzewarka elektryczna do folii 
termokurczliwej, wytwornica pary). Zakupiony autoklaw służył do sterylizacji produk-
tów7. Miał on wydajność 700 słoików, które sterylizowały się od 3 do 4 godzin. Doko-
nano zakupu samochodów do rozwożenia produktów (Star, Iceco, tir Iveco, Ford 
Transit). Ruch w interesie był tak duży, że firma wynajmowała dodatkowo środki trans-
portu8. 

I od tego czasu rozpoczyna się okres prosperity firmy. Już w 1994 roku produko-
wany asortyment uległ wzbogaceniu. Oprócz flaków produkowano gołąbki, pulpety w 

                                      
2 Wywiad z Ryszardem Hołownią przeprowadzony 15 sierpnia 2013 r. Źródło: https://www.blogger.com/blogger.g?blog 
ID=7992722034148006813#editor/target=post;postID=2016016697585595937;onPublishedMenu=allposts;onClosedMen
u=allposts;postNum=1;src=postname. 
3 Ibidem. 
4 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło wówczas w Polsce 3.995.000 zł. Źródło: 
http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/przecietne_wynagrodzenie_w_latach_19502009-a_81.htm  
5 Akt notarialny sprzedaży „Parkowej” zawarto 2 września 1993 r. W imieniu zarządu MiG akt notarialny podpisali Broni-
sław Barna, Krzysztof Łazik. 
6 P. Cieliczko, Tuczenie chudych lat, „Panorama Leszczyńska” 1994 nr 4 s. 6. 
7 Sterylizacja produktów spożywczych, jedna z metod utrwalania żywności; polega na niszczeniu drobnoustrojów i ich za-
rodników przez działanie temp. powyżej 100°C na produkty zamknięte w hermetycznych opakowaniach.  
Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sterylizacja-produktow-spozywczych;3979683.html. 
8 Firma transportowa p. Romana Lesiuka, która już nie istnieje.  
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sosie pomidorowym i koperkowym, fasolkę po bretońsku, fasolkę po bretońsku z kieł-
basą. Z czasem oferta handlowa wzbogaciła się o gulasz w sosie węgierskim i wołowy, 
bigos, żeberka, zrazy siekane z kapustą, zupę grochową, kapuśniak, zupę pomidorową, 
zupę fasolową, groch z podgardlem, fasolę w sosie pomidorowym, kiełbaski w sosie 
pomidorowym, klopsiki w sosie pomidorowym i jarzynowym. W szczytowym okresie 
produkcyjnym „Harpol” oferował 17 produktów. Największym zbytem na rynku cieszy-
ły się jednak flaki.  

Słoiki napełniano ręcznie, 
fasolkę odmierzano specjalną 
miarką, a sos do niej podawany 
był z dozownika wyposażonego 
w fotokomórkę, by nie doszło 
do przedawkowania. Produkt 
pakowano po 12 słoików w fo-
lię termokurczliwą, w tzw. szta-
ple. Wyprodukowane słoiki ła-
dowane były na paletę. Jedna 
paleta mieściła 800 słoików, tir 
zabierał jednorazowo 24 palety. 

Produkty firmy trafiały do 
odbiorców w całej Polsce. W 
sierpniu 1998 r. w firmie pra-
cowało 41 osób i był to zakład 
liczący się na ubogim, górow-
skim rynku pracy9. Ponadto 
firma dawała zarobić innym 
górowskim przedsiębiorcom. 
Etykietki na słoiki „Harpol” 
drukował w drukarni Leszka 
Podrazy. Cukier kupowano w 
górowskiej, już nieistniejącej 
Cukrowni, mąkę z nieistniejące-
go młyna, mąkę ziemniaczaną  

z PZZ Niechlów, warzywa dostarczali rolnicy z terenu gminy, mięso nabywano na tere-
nie naszej gminy oraz z terenu ówczesnego woj. leszczyńskiego10.  

Do dużych odbiorców produktów „Harpolu” należało PKP (Białystok, Wrocław, 
Zielona Góra). Można powiedzieć, że produkty „Harpolu” znane były od Świnoujścia 
do Görlitz i od Suwałk po Jelenią Górę. Obsługa takiej liczby odbiorców była zasługą 
sprawnej logistyki firmy. W sprawnym wchodzeniu na rynek pomogli właścicielom 
„Harpolu” akwizytorzy z bliźniaczych firm w Międzychodzie i Kościanie, którzy praco-
wali również dla górowskiej firmy. Wyroby firmy trafiały do hurtowni w całym kraju.  

                                      
9 O. Borewicz, Pracując dla Ziemi Górowskiej, „Przegląd Górowski” 1998 nr 9 s. 3 (wydanie z 15.08.1998 r). 
10 Ibidem. 
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Firma zrezygnowała z własnego transportu. W kraju powstawały firmy kurierskie, 
które oferowały dostawę towaru „zawsze i wszędzie”. Zaletą takiego rozwiązania były 
niższe koszty, ubezpieczenie towaru, a za potłuczone słoiki firma zwracała pieniądze.  

W najintensywniejszym okresie swojego istnienia „Harpol” zatrudniał ok. 70 osób, 
które pracowały na 3 zmiany. Przeciętne zatrudnienie oscylowało w granicach 30 do 40 
osób. Wynikało to z faktu, iż zbyt na asortyment miał charakter sezonowy. Szczególnie 
wytężonym okresem produkcyjnym była jesień (wrzesień – listopad), co wiązało się ze 
wzmożonym popytem na tzw. posiłki regeneracyjne11. W ciągu doby z taśm produkcyj-
nych firmy schodziło ok. 7 tysięcy słoików z produktami warzywno-mięsnymi opatrzo-
nymi znakiem firmowym „Harpolu”. W każdym słoiku było 0,5 kg produktu. Dodać 
należy, że firma była jednym z największych odbiorców gazu ziemnego, gdyż technolo-
gia produkcji opierała się głównie na nim. Miesięczne rachunki za jego zużycie, w zależ-
ności od natężenia produkcji, wynosiły od 9 do 12 tys. zł.  

W szczytowym okresie produkcyjnym miesięczne zapotrzebowanie na surowce wy-
nosiło ok. 5 ton flaków, 4 tony kapusty, 2 chłodnie mięsa po 10 ton.  

Wraz z rozwojem firmy wzbogacał się jej park maszynowy. Rozwój i rosnące wy-
mogi odbiorców wymusiły zakup automatycznej etykieciarki, maszyny do mielenia mięsa 
na siłę, zgrzewarki do pakowania słoików po 12 sztuk. 

By istnieć i przetrwać na szalenie trudnym rynku żywnościowym, trzeba było stwo-
rzyć sobie markę. „Harpol” uczestniczył w wielu targach, by dać poznać się potencjal-
nym Klientom. Ale targi i wystawy nie były za darmo. Za prezentację oferowanych 
produktów organizatorzy targów i wystaw kazali sobie płacić. Przetrwanie na rynku i do-
bra marka produktu wymagały jednak udziału w takich przedsięwzięciach. Firma „Har-
pol” uzyskała „Wielkopolski Znak Jakości”, który wówczas nobilitował i pozwalał 
uzyskać chociaż minimum zaufania u potencjalnych kontrahentów. Aby otrzymać ten 
znak należało wykazać się minimalnie 5 pozytywnymi opiniami o swoim produkcie. Do-
datkowo oceniany wyrób wysyłany był do specjalnego laboratorium, które oceniało go 
pod względem jakościowym. Gdzie owe laboratorium się mieściło, nikt z zainteresowa-
nych nie wiedział.  

Firma zaopatrywała w swoje produkty ponad setkę hurtowni. Odbiorcy solidnie 
płacili za dostarczone produkty. Właściciel szacuje, że straty z tytułu niezapłacenia mu 
za dostarczone produkty nie przekraczały 1%. Jeżeli zestawimy to z rocznymi obrotami 
rzędu 10 mln, to można mówić o dużej uczciwości hurtowników.  

Od roku 2000 w Polsce zaczęły obowiązywać obowiązkowe przetargi, do których 
„Harpol” musiał stawać, by uzyskać zbyt na swoje wyroby. Firmie udało się w drodze 
wygranego przetargu uzyskać zamówienia od 4 dużych firm, co zapewniło jej pewny 
zbyt i stabilizację.  

Do roku 2004 „Harpol” nie miał problemu z pozyskaniem pracowników. Proble-
my zaczęły się po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Kilku ważnych dla firmy pracow-
ników wyjechało za granicę. Zaznaczyć należy, że pracownicy zatrudnieni w firmie mieli 
umowy o pracę i nie występowało tam zjawisko „pracy na czarno”.  

                                      
11 W myśl art. 232 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szcze-
gólnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.  
Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-posilek-regeneracyjny-komu-przysluguje. 
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Zresztą, taki proceder nie był w „Harpolu” możliwy. Firmę licznie odwiedzali prze-
różnej maści kontrolerzy: Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid (na-
gminnie), Powiatowy Urząd Pracy. Ot, zwykły żywot polskiego przedsiębiorcy.  

W roku 2008 właściciele firmy uznali, że czas gospodarczego żywota „Harpolu” 
dobiegł końca. Decyzja o zamknięciu firmy zapadła w 2005 roku. Stały za nią przesłanki 
ekonomiczne. Cena za 1 słoik tego typu wyrobów ustabilizowała się na poziomie 2,30 zł. 
Problem polegał na tym, iż ceny surowców, energii, słoików (słoik z zakrętką kosztował 
0,50 zł) i pracy ludzkiej poszły w górę12. Dzisiaj (11.10.2017 r.) w promocji w „Netto” 
można kupić fasolkę z kiełbasą o pojemności 0,5 l za 2,99 zł. A minęło 9 lat! W tej sytu-
acji, jak dowodzi cena, dalsze prowadzenie tego typu działalności byłoby czystym altrui-
zmem. A kogo na to stać w ustroju wolnorynkowym?13 

Firma „Harpol” istnieje do dnia dzisiejszego. Pod jej szyldem funkcjonuje restaura-
cja oraz hotel „Parkowa – bis”14. Podobnie jak „Harpol” miał bardzo dobrą markę, tak  
i „Parkowa – bis” stała się obiektem z wyrobioną marką, a na świadczone przez nią 
usługi (wesele, chrzciny, rocznice) trzeba się zapisywać z dużym wyprzedzeniem.  

 
Robert Mazulewicz 

 

 
 
 

                                      
12 „Był rok 2005, gdy w tej branży wystąpiły pierwsze symptomy stagnacji. Rosły ceny energii elektrycznej, surowca, koszt 
płac, a cena słoiczka zawierającego danie ustabilizowała się na poziomie 2,30 zł w sprzedaży hurtowej. I za diabli nie chciała 
drgnąć w górę. Doszło do tego, że po skalkulowaniu kosztów wychodziliśmy praktycznie na zero. A żyć trzeba! I czekaliśmy 
tak dwa lata na oznaki ożywienia. Jeszcze we wrześniu 2007 r. w oczekiwaniu na to ożywienie kupiliśmy maszynę za 40 tys. 
zł. Nikt nie myślał o zamknięciu firmy. Maszynę kupiliśmy, a cena słoiczka wyrobu jak zaczarowana – 2,30!” Źródło: 
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7992722034148006813#editor/target=post;postID=2016016697585595937;
onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=1;src=postname 
13 „Nie chcemy robić klasycznej restauracji, która będzie czynna 7 dni w tygodniu. Idziemy w stronę specjalizacji – wesela, 
stypy, zabawy sylwestrowe, imprezy rodzinne, zakładowe. Stawiamy na jakość, komfort i wysoki poziom obsługi klientów. 
A to wymaga ogromnych nakładów. Budujemy „Parkową” z dodatkiem „bis” nieomal od podstaw. Stare są tylko mury.”  
Źródło: https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7992722034148006813#editor/target=post;post 
ID=2016016697585595937;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=1;src=postname 
14 W KRS zmieniono dział działalności gospodarczej. Obecnie brzmi on: „Restauracje i inne stałe placówki gastronomicz-
ne.” 
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ZA NIEMEN cz. X 
 
Raniutko przechodzimy koło kościółka przy skrzyżowaniu dróg, przez otwarte 

drzwi widać ołtarz, palące się świece, słychać śpiew księdza. 
Pojawiają się samoloty śledzące nas. Chowamy się w lasach. Wchodzimy na jakieś 

opustoszałe zupełnie tereny. Spalone wsie, wąwozy, dziko, nie ma ludzi, nieprzyjemnie. 
Przechodzimy wreszcie zaludnioną wieś i wchodzimy do majątku Szwajcary. Jest  

6 lipca 1944 r. Mówią, że do Wilna jest stąd 13 kilometrów. Duży dom stoi na niewielkiej 
polance w lesie na otaczających polankę wzniesieniach. Odpoczywamy w tym lesie.  
W domu oficerowie mają odprawę. 

Wyruszamy ze Szwajcar wieczorem, jest zupełnie ciemno. Idziemy najpierw drogą, 
potem jakimiś wąwozami. Zatrzymujemy się w takim wąwozie, zbierają nas do kupy. 
Mówią, że będziemy atakowali Wilno. Ktoś znający te okolice – może „Rogala” albo 
„Oczkow” informuje, że jesteśmy już na terenie Wilna od strony cmentarza na Rossie. 
Byłem na tym cmentarzu na wycieczce w 1937 roku. 

Wąską drogą schodzimy do jakiejś dolinki. Zejście strome, niewiele jeszcze widać. 
Przy drodze stoją kobiety, dają nam papierosy i słodycze. Papierosy oddaję, cukierki jem 
chyba pierwszy raz od paru lat. 
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Dolina jest obszerna, ledwo widać jakieś zabudowania, łąka zarośnięta rzadkimi ło-
zami. Majaczą wzgórza. Rozwijamy tyralierę, podejście dość strome, posuwamy się  
w lewo wskos. Zaczyna się strzelanina. Niemcy już nas zauważyli, słychać wybuchy gra-
natów. Niewiele jeszcze widać, ale z lewej strony od tyłu nasila się ogień. Ktoś krzyczy, 
że „Kogut” – dowódca jednego z naszych plutonów – zdobył bunkier. Słychać wybuchy 
granatów. Przed nami u góry widać już błyski wystrzałów. Dostajemy też ogień z tyłu od 
lewej. Rzucić granatu nie można bo pod górę, spadnie z powrotem. Strzelamy. Wreszcie 
naprzód, podrywamy się i pochyleni jak tylko można, drapiemy się pod górę. Czuję jakby 
mocne uderzenie kijem w lewy bok. Zakręciło mnie, padam. Obok „Kłos” z mojej dru-
żyny nieludzkim głosem krzyczy „moje nogi, moje nogi”. Wołam – ale czy głośno? „Za-
niemeńczyk”, ja ranny! Ogień z góry piekielny. Poruszyłem się i lecę w dół z tego chyba 
dość stromego pagórka. Spadłem do płytkiego strumyka i straciłem przytomność. Nie 
wiem, ile tam leżałem. Strumyk mały i płytki, woda otrzeźwia. Myśl – „to już koniec, 
trzeba zastrzelić się, jakby brali do niewoli” i już mi nic nie trzeba i nic się nie chce. Nie 
cieszy już mój PM, ale nie rzucam. Zawieszam pasek broni na szyję i pełznę ze strumyka 
na małe wzniesienie nad wąwozem. Tam siadam. W wąwozie moździerzyści. Niemcy 
sieją kulami tak gęsto, że nikt mnie nie ściąga. Wołają – złaź do nas! To dziwne, że nie 
rozsiekli mnie kulami. 

Jakiś oficer każe dwóm żołnierzom odprowadzić mnie na punkt opatrunkowy. Za-
kładają moje ręce sobie na szyję i tak mnie prowadzą, a raczej ciągną przez łączkę. Łącz-
ka jest pod obstrzałem, padają więc co chwila. Ja nie mam na to siły – stoję, mam jeszcze 
automat na szyi, całe oporządzenie i granaty w chlebaku. Oglądają gdzie mam ranę, wlot 
koło szyi, wylot na plecach. 

Podprowadzają mnie pod mały domek. Wychodzi mimo strzelaniny staruszka, bab-
cia, załamuje ręce – „Boże, Boże”. Dają mi wody i kładą na ławeczce przy domu, ale 
dostaję strasznych kurczy żołądka, aż skręca mnie we dwoje. Zabierają mnie od babci  
i prowadzą dalej. Po drodze, jakiś młody chłopak z Wilna, widzi mnie rannego, błaga  
o broń. Rwie się do boju. Oddaję mu bez żalu tak wymarzony automat, chlebak z amu-
nicją, granatami, ręcznikiem i jedzeniem. Jest tak ucieszony, że nie wie jak dziękować. 
Nie pyta nawet, jak to co ma strzela – potrafię! - i znika. Jest jeszcze więcej takich czeka-
jących na rannych z bronią. 

W stodole gdzie jest punkt opatrunkowy, robią mi opatrunek. Zdejmuję mundur, 
koszulę. Jest dużo rannych. Niewiele pamiętam, bo tracę co chwila świadomość. 

Strzela chyba artyleria, samoloty pikują z przeraźliwym wyciem. Nagle panika. Po-
żar? Pali się nasza stodoła czy coś innego? Pamiętam to jak przez mgłę. Dzielne kobiety 
– sanitariuszki ładują nas na wozy. Skąd te wozy? Trafiam w wozie na dół, na mnie leżą 
inni. Nie mogę oddychać ani krzyczeć o wyciągnięcie. Słyszę krzyk kobiet: „Żuk” – po-
móżcie wypchać wozy! Chłopcy – pomóżcie! Ale nikt nie pomaga. Potem ci, co leżeli na 
wierzchu opowiadali, że te słabe kobiety i woźnice – cywile, wypychali każdy wóz pod 
stromą górkę. Nie pozostawiły nikogo! Na całej drodze do Szwajcar gdzie był szpital 
polowy (ok. 13 km od Wilna), ostrzeliwują nas samoloty. Naszego wozu nie trafili. 

Brak słów na opisanie odwagi i oddania sprawie naszych sanitariuszek. Nie opuściły 
nas, nie zostawiły nikogo, szły przy wozach mimo ciągłych ataków samolotowych. To 
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samo można powiedzieć o cywilach – woźnicach, nie uciekli, nie porzucili, dowieźli. A 
droga do Szwajcar to chyba 2 godziny jazdy. 

Droga do Szwajcar była dla mnie niesamowicie ciężka. Przyduszony innymi ranny-
mi nie mogę oddychać, a ranny jestem w płuco. Tracę przytomność, proszę o pomoc, 
ale każdy coś krzyczy, woła, wyją samoloty. Są chyba ranni po raz drugi z ostrzału samo-
lotowego. Zostało wrażenie potwornej męki. 

Wreszcie rozładowują nas w Szwajcarach. Mnie wnoszą od razu do sali operacyjnej 
i kładą na kozetce. Doktor „Hel” rzucił okiem – nie trzeba operacji – zostawić. Zajął się 
potrzebującymi zabiegów. 

Jestem półprzytomny, ale słyszę jak przez mgłę polecenia doktora, krzyki, prze-
kleństwa, jęki operowanych. Jakieś potworne odgłosy – chyba piłowanie kości, zapach 
eteru. Wzywanie Boga, matki, płacz. Trwało to do późnego popołudnia. 

Wreszcie operacje skończone, zmordowany doktor „Hel” i siostry operacyjne sia-
dają. Cicho. Pokój pełen zakrwawionej waty, bandaży. Ktoś przychodzi sprzątać. Doktor 
zauważył mnie w kącie. Podchodzi, mówi kilka ciepłych słów, pyta czemu nie jestem 
rozebrany – miałem spodnie i buty na nogach. Kazał mi dać wina z jakichś zdobycznych 
zapasów. To wino smakowało mi bardzo, cały dzień nie piłem. Głodu nie czułem. 

Przeniesiono mnie do pokoju obok, i nie wiem dlaczego, położono na szerokim 
łóżku, chociaż inni leżeli na podłodze. Było mi dobrze, tylko dusił dym tytoniowy. Palili 
ranni w ręce i nogi. Lekarz stwierdził, że mam przestrzelony obojczyk, ale gipsu nie za-
kładał. 

Na sali ze znajomych leżał tylko „Orlik” erkaemista z „tankawikiem”. Przyszedł do 
Oddziału „Puszczyka” razem z „Sękiem” i „Mrówką”. Nazywał się Józef Baranowski. 
Ranny został w rękę powyżej łokcia. Rękę mu amputowano. Na trzeci dzień „Orlik” 
zmarł z zakażenia. Pochowany w Szwajcarach. 

W Szwajcarach słychać dobrze odgłosy walki o Wilno, artylerię, bombardowania, 
nieustający huk. Okolice szpitala też są bombardowane. Słychać niedalekie wybuchy.  
Z pobliskiej okolicy zwozili i znosili rannych cywilów. Ze mną leżał młody chłopak  
z sąsiedniej wsi, ranny w rękę podczas bombardowania. Na trzeci dzień przywieziono do 
szpitala młodego Tatara, sowieckiego żołnierza. Znaleźli go cywile. Miał pogruchotane 
obie nogi, po których przejechało działko. Był on w oddziale dywersyjnym. Samochód  
z kilkunastoma żołnierzami dobrze uzbrojonymi, przyczepione działko. Starali się nocą 
przedostać na tereny zajęte przez Niemców i silnym ogniem szerzyć panikę. Ten Tatar 
zdrzemnął się nocą na ogonie działka, i spadł pod koła. Nikt tego nie zauważył. Doktor 
„Hel” poskładał mu nogi, leżał obok mnie z szeroko rozstawionymi, zagipsowanymi 
nogami. Kiedy obudził się z narkozy zaczął wołać – patynki, gdie mai patynki. Nikt nie 
wiedział o co chodzi, potem domyślono się że chodzi o batinki (buty trzewiki). Przynie-
siono mu te buty, zaraz położył je pod głowę i nie rozstawał się z nimi. Były to czerwo-
ne amerykańskie trzewiki, prawdopodobnie nieprzemakające. Ciekawe, że i mnie nic nie 
zginęło. Przed transportem do Wilna oddano mi mundur, dokumenty, fotografie, tylko 
czapki i płaszcza nie było. Komu w zamieszaniu bitewnym chciało się troszczyć o te że-
brackie mienie i wieźć spod Wilna do Szwajcar? A przywieźli. 

Któregoś dnia – alarm. Niemcy! Rannym w ręce, w nogi – dają po szklance wódki, 
rannym w brzuch, piersi – morfinę. Dostaję morfinę, bardzo przyjemne uczucie, czło-
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wiek robi się lekki, odważny, spokojny. Znika ból. Drugie ukłucie już jest niewyczuwal-
ne. Ładują nas na wozy, wiozą do lasu. Ale zaraz wracamy. Ktoś rozbroił Niemców, nie 
słychać nawet było strzelaniny. 

Krępujące jest cewnikowanie. Po szoku prawie nikt nie może oddać moczu. Siostry 
rozdają butelki po winie, namawiają do wysiłków we własnym zakresie. Po dłuższym 
czasie – udaje się. 

Walki ustają. Przyjeżdża jakiś pułkownik, Rosjanin, chyba lekarz. Zabiera wszyst-
kich rannych sowieckich żołnierzy. Dziękuje „Helowi” za opiekę. Mówią, że daje mu na 
pamiątkę niemiecki pistolet, czy PM i order odpięty ze swego munduru. 

Chyba 14 lipca 1944 r. zabierają nas do Wilna. Jedziemy bardzo wygodnie, na każ-
dym wozie tylko jeden ranny. Furmanki wymoszczone słomą, zasłane dzieruhami. Jest 
bardzo ładny, pogodny dzień. Na zakręcie oglądam się, jest chyba kilkadziesiąt furma-
nek, olbrzymi tabor. Dowożą nas do Kolonii Urzędniczej w Kolonii Wileńskiej. 

Tu jest zwyczajny szpital. Są łóżka, prześcieradła, poduszki, koce. Dostajemy nowe 
koszule i kalesony. Na sali, do której mnie wnoszą, leżą ranni z naszego batalionu. Ktoś 
rozdziela rannych według jednostek. Łóżek chyba 12. Jest „Sawko” ranny w drugą rękę, 
ale tym razem tylko jedną kulą. „Żuraw” nasz kucharz, ranny w obie ręce, jedną ma am-
putowaną, cekaemista ranny pod Subotnikami, innych nie pamiętam. Na innej sali leży 
ranny w nogę „Zaniemeńczyk”. „Kogut” zginął przy zdobywaniu bunkra. 

Przyjeżdża na koniu „Oczkow”, obchodzi rannych, rozmawia. Proszę go, żeby za-
wiadomił „Wdowczyka”, że jestem ranny. Obiecuje. 

Na drugi dzień, pod wieczór, wchodzi na salę bardzo przystojna, elegancka panien-
ka. Nie wiem, o co chodzi, bo pokazuje na niektórych ręką i mówi: ten, ten, ten. Wska-
zuje i mnie. Każą ubierać się, pomagają. Kto może chodzić, schodzi sam, mnie wynoszą. 
Konsternacja. Na podwórzu stoi ruska karetka z czerwonym krzyżem. Panienka uspaka-
ja. Mnie i jeszcze kogoś wsuwają na noszach, reszta siada na ławeczce, bo karetka jest 
duża. Panna siada przy szoferze, dwóch oficerów sowieckich z nami. Jedziemy nie przez 
Wilno, a jakimiś okrężnymi drogami. Leżąc widzę drzewa, jedziemy przez las. 

Dojeżdżamy do Kolonii Magistrackiej położonej na przedłużeniu ulicy Antokol-
skiej, w lasach, przy szosie prowadzącej do Niemenczyna. Niedaleko przepływa Wilia. 
Dojeżdżamy do dużej, drewnianej jeszcze niezupełnie wykończonej willi doktor Stra-
szyńskiej. Ładna panna, która nas zabierała z Kolonii Wileńskiej, to kuzynka pani Dok-
tor. 

Wnoszą nas na piętro, umieszczają w dużym pokoju – 7 łóżek. Dwa duże okna, 
drzwi na taras. W kilku innych pokojach leżą ranni z różnych oddziałów. Oddzielny po-
koik ma tylko pani, sanitariuszka, bardzo ciężko ranna, raz w boju, a drugi raz kilkakrot-
nie z samolotu. Jest z wileńskiej brygady. Na parterze mieszkają lekarze sowieci z jednos-
tki, która stacjonuje w lesie, tuż za płotem posesji pani Doktor. To oni dali karetkę do 
przewiezienia nas, poproszeni przez nasze panny. Do nas nie mają pretensji – partyzany 
– charaszo. 

Pani Doktor Straszyńska ma ok. 35 lat, ale już siwe pasemka włosów. Jej córka – 
Halinka – 13-14-letnia już bierze udział w opatrywaniu rannych. Deklamuje nam przej-
mujący wiersz Słonimskiego „Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy…” Słyszę to pierw-
szy raz. Jest kilka panien z sąsiedztwa, które gotują, sprzątają, roznoszą jedzenie i poma-
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gają we wszystkich pracach. Pan Tadeusz – chyba krewny p. Doktor jest z Warszawy. 
Ma ponad 30 lat. Chyba pełni jakieś funkcje w konspiracji, ale jest dość małomówny, 
dobrotliwie – ironicznie uśmiechnięty. Kuzynka p. Doktor, ta która nas tu przywiozła, 
mieszka niedaleko. 

Nazajutrz lub drugiego dnia naszego pobytu wiadomość, że „Wilk” – dowódca ca-
łej operacji i wszyscy oficerowie zostali aresztowani, a żołnierze rozbrojeni w Puszczy 
Rudnickiej, prowadzeni są do Miednik. Przychodzi ktoś z wileńskiej konspiracji, mamy 
zadeklarować dalszą działalność. Deklarujemy wszyscy wierność przysiędze. Dostajemy 
dokumenty – ja otrzymuję kenkartę Ryszarda Cydzika urodzonego w 1928 r. w Wilnie, 
zamieszkałego na Pohulance. Robią nam zdjęcia. Dokumenty są już z naszymi zdjęciami 
i ostemplowane jakimiś pieczęciami o rejestracji u władz sowieckich. Czy te pieczęcie  
i wpisy były podrobione, czy prawdziwe, nie wiem. Prawdopodobnie działały jeszcze 
sprawnie wszystkie służby konspiracyjne AK. 

Którejś nocy jest nalot niemiecki na Wilno. Bombardują rejon dworca kolejowego. 
Oświetlają miasto racami na spadochronach. Świecą reflektory sowieckie. Bije artyleria 
przeciwlotnicza. Jest jej tak dużo, że całe niebo usiane jest paciorkami zapalających  
i świetlnych pocisków. Bije wszystko, od cekaemów do dział wielkiego kalibru. U nas już 
poza miastem, odłamki sieką po gałęziach drzew jak grad – cach, cach, cach, cach! 

Kilku warszawiaków wybiera się do domu. Jeden z nich bierze moje trzewiki,  
a mnie zostawia b. dobre, niemieckie buty z cholewami. Nasz cekaemista z Lidy, ranny 
pod Subotnikami ma chyba znajomych czy krewnych w Wilnie. Zabierają go i mają od-
transportować do domu. NKWD dokonuje aresztowań, poszukuje partyzantów, zabiera-
ją nawet rannych. Lekarze rosyjscy wyjeżdżają, ale wprowadzają się nowi, z jednostki 
zapasowej. Koło naszej willi kręci się dużo żołnierzy sowieckich, są to ordynansi lekarzy, 
gońcy, sanitariusze, aptekarze, koledzy lekarzy, więc dom jest jakby poza zainteresowa-
niem NKWD, a może nie ma ono wstępu na tereny wojskowe, gdzie działa wojskowa 
służba bezpieczeństwa? 

Odwiedzający nas lekarze i członkowie konspiracji wileńskiej przynoszą wiado-
mość, że w Miednikach zebrano kilka tysięcy polskich partyzantów. Przyjechali oficero-
wie z Armii Berlinga namawiać do wstępowania do tej Armii, był z nimi Putrament 
znany w Wilnie przed wojną. Pierwszy raz słyszę to nazwisko. Na apele nasi odpowiada-
ją okrzykami – my chcemy „Wilka”. Opornych wywożą do Rosji – może na Sybir. 

Wiadomość o wybuchu Powstania Warszawskiego. Komentarze różne. Od – tam 
dopiero pokażą, do – ostatnia zbrodnicza głupota. Warszawiacy są optymistami. Podle-
czeni wychodzą wszyscy. Śpieszą do Warszawy. Codziennie ktoś ubywa. Któregoś dnia 
alarm! Chowają nas w kryjówce w podwójnej ścianie działowej i na stryszku. Siedzimy 
tam krótko. Było NKWD, ale w jakiejś innej sprawie, odeszli szybko. A może to tylko 
zwiad przed właściwą akcją? Ewakuacja willi narasta. Zostaje nas tylko czterech. Wileń-
czuk ranny w łydkę koło Krawczuk, 30-letni ułan od Łupaszki (Żydowicz) ranny w ko-
lano mający sztywną nogę, mój rówieśnik z 24 Brygady Brasławskiej ranny w łokieć – ma 
usztywnioną w łokciu rękę pod kątem prostym, i ja. „Sawko” dowiedział się, że oficero-
wie z Okr. Nowogródzkiego nie zostali aresztowani z „Wilkiem”. Rusza na zwiady. 
Mieszkamy teraz w pokoiku na poddaszu z możliwością ukrycia się. Nowa „wizyta” 
NKWD. Palą mój mundur, legitymację, fotografię, chyba innych też. Dostaję jakąś lichą 
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koszulinę i samodziałowe spodnie, które wypuszczam na buty. Wileńczuk z łydką od-
chodzi. Któregoś dnia – chyba w niedzielę, idziemy nad Wilię koło naszego cmentarzy-
ka. Stały tu „Katiusze”, ostrzeliwujące Wilno. 

Mój obojczyk już zrósł się, ranka z przodu zagoiła się, tylko ta na plecach ciągle ro-
pieje. Zapadam na zapalenie płuc, mam też coś z nerkami. Przychodzi na konsultację 
koleżanka p. Doktor. Zastrzyki, leki. Polepsza się. Obie panie Doktor prowadzą mnie – 
a raczej konwojują do szpitala na Antokolu, gdzie robią prześwietlenia płuc. Coś jest źle. 
Dostaję zastrzyki wapna i glukozę. 

Zostaję sam. Moich kolegów gdzieś rozlokowano, może poszli do domów? Z walki 
o Wilno słyszę przerażające wieści. Niemcy nie pozwalali zabrać z przedpola naszych 
rannych. Nie pozwalali nawet podać wody. Konali długo wołając o pomoc. Wrzucali 
granaty do piwnic z cywilną ludnością. Czy ci sadyści są jeszcze ludźmi, jeśli cierpienie 
sprawia im przyjemność? 

Był zamach na Hitlera, niestety nieudany – czy rzeczywiście nad tą bestią czuwa 
opatrzność?  

Powstanie w Warszawie trwa, ale są też wiadomości o niebywałym okrucieństwie 
Niemców. Czy nie boją się Boga ani odwetu. Przecież przegrywają wojnę – to jasne. 

Nowa porażająca wiadomość – mjr „Kotwicz” zabity. Zwołał naradę na polanie, 
ktoś zdradził, zostali wybici do nogi. Ktoś przynosi wiadomość o „Zaniemeńczyku” – 
nazywają go „Niemen”, ale z opisu postaci – to „Zaniemeńczyk”. Był ranny w nogę, 
chodził o szczudłach. Na melinę przyszło NKWD. Zatrzymali wszystkich. „Zaniemeń-
czyk” poprosił o skorzystanie z ustępu na korytarzu. Pozwolili, widząc całkowitego in-
walidę, a „Zaniemeńczyk” zostawił szczudła na korytarzu i znikł. Nikt nie wie, jakie są 
dalsze jego losy. 

Rana na plecach wciąż nie goi się. Halinka teraz robi mi opatrunki, długo moczy 
przyschnięty bandaż, delikatnie odrywa, ciągle pyta czy boli. Inni się nie patyczkują. 
Ciach, ach, i po wszystkim. 

Byłem w odwiedzinach u żony oficera. Zabrała mnie p. Doktor, ugościła. Nienawi-
dzi bolszewików, jej mąż zginął w Katyniu. Za parę dni p. Doktor mówi, że ta żona ofi-
cera dowiedziała się o grożącym jej aresztowaniu. W nocy powiesiła swoją suczkę, żeby 
nie poniewierała się, a sama uciekła. Rano NKWD znalazło tylko trupa psa. 

Zjawił się „Sawko”. Byłem na terenie posesji, gdy wyszedł z zarośli. Witam go 
zdziwiony – pan porucznik! Cicho – ostrzega mnie. Opowiada, jak wyjeżdżał z Wilna. 
Miał jeszcze mój automat i pistolet. Przez posterunek miała przenieść broń w zawiniątku 
jakaś pani. „Sawko” szedł za nią „czysty”. Tą panią z bronią zatrzymano i aresztowano. 
„Sawko” zwiał. Jakoś przedostał się w swoje strony. Opowiada, że „Smok” z „Bąkiem” 
miał do niedawna swój oddziałek koło Ostryny. Popijali. „Oczkow” ich odwiedzał i ra-
dził ukrywać się pojedynczo lub przedostać się do Polski. Nie usłuchali. Ktoś ich wydał  
i zginęli wszyscy. O „Kotwiczu” wie niewiele. Jest pewne, że zginął. Wieczorem konferu-
je z p. Doktor i p. Tadeuszem. Nazajutrz znika. 

Od wczesnego rana dokoła maszerują żołnierze z pułku zapasowego, śpiewając 
ciągle – „idiot wajna narodnaja, świaszczennaja wajna!”. Zapasowy pułk składa przysięgę 
na granicy posesji p. Doktor. Przyglądam się. Każdy podpisuje tekst przysięgi. Zaczepia 
mnie jakiś żołnierz. Jest spod Mińska. Katolik, pokazuje krzyżyk na szyi. Jest bardzo 
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przygnębiony. Mówi, że dowództwo nie szczędzi żołnierzy, czeka go śmierć, w najlep-
szym przypadku rana. Pocieszam go jak mogę. Dziękuje, ale odchodzi przygnębiony, jak 
na szafot. 

Znów NKWD – na szczęście nie ma mnie w domu. Co prawda nie słyszę ani złego 
słowa, ani nawet aluzji, że jestem uciążliwym lokatorem, ale czuję sam, że trzeba uwolnić 
gościnny dom p. Doktor. 

O organizacji, oddziałach, coraz gorsze wiadomości, masowe areszty, coraz większy 
strach. Za czasów okupacji niemieckiej wykryto w ciągu paru lat dwie nasze radiostacje. 
Teraz w ciągu 2 miesięcy zlikwidowano wszystkie. Na ulicy patrole zatrzymują ludzi, 
okazane dokumenty rwą i rzucają, a zatrzymanego aresztują. 

Siostra zakonna „Genowefa”, szarytka, znajduje mi nowe miejsce przy ul. Leśnej – 
w pobliżu ul. Borowej, u p. Snopków. Niedaleko domu wzgórza Antokolu i las. Uliczka 
Leśna jest wąska, niebrukowana. Jest to właściwie droga leśna. Rodzina p. Snopków 
składa się z 5 osób. Pan Snopko ok. 40-letni, pani Snopkowa, syn w moim wieku Staś, 
trochę młodsza Danusia i najmłodsza, 12-letnia Hanka. Staś był w oddziale niedługo, 
miesiąc czy półtora. Pracuje tylko pan Snopko. Ma warsztat ślusarski w centrum Wilna, 
codziennie raniutko idzie do pracy, wraca wieczorem. Reszta obrabia dość spory ogró-
dek, pasie krowę. 

cdn. 
Olgierd Stankiewicz 
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LEGIONISTA, KOLEJARZ I ŻOŁNIERZ  
GENERAŁA ANDERSA 
 

Stanisław Jakubczyk, urodził się 13 listopada 1899 roku w 
Warpiu koło Będzina w zaborze rosyjskim. Ukończył 3 klasy Szko-
ły Realnej w Sosnowcu. Ojciec Stanisława Andrzej był robotnikiem 
w hucie „Katarzyna”. Matka Marianna z Siwców gospodynią do-
mową. W 1915 roku będąc u krewnych w Sędziszowie powiat Ję-
drzejów, gdzie stacjonowało wojsko austriackie, postanowił 
wstąpić do armii, w której znajdowali się Polacy. Jako niepełnoletni 
musiał uzyskać zgodę matki na służbę w wojsku. Po załatwieniu 
formalności i krótkim przeszkoleniu otrzymał list polecający do 
generała Hauera przebywającego w Jędrzejowie, w pociągu z woj-

skiem jadącym z Besarabii na front wołyński. Na stacji kolejowej Maniewicze przydzie-
lono go do 2 pułku piechoty Legionów. Po przybyciu na miejsce koncentracji, następne-
go dnia skierowano go na front. Brał udział w walkach z Rosjanami pod Lissowem  
i Bielgowem na Wołyniu. Podczas ostrzału artyleryjskiego przez wroga został przysypa-
ny ziemią, doznając urazu klatki piersiowej i nóg. Został odwieziony do wsi Wołczeck, 
gdzie lekarz 2 pp. Stefanowicz skierował go do szpitala. Poprosił o zwolnienie z wojska  
i wrócił do Sosnowca, gdzie się leczył. W 1917 r. rozpoczął pracę w fabryce Hulczyń-
skiego w Sosnowcu. Uczestniczył w działalności niepodległościowej, będąc członkiem 
Związku Walki Czynnej, Polskich Drużyn Strzeleckich i Drużyn Bartoszowych oraz 
POW w Sosnowcu. Brał udział w rozbrajaniu Niemców w Zagłębiu Dąbrowskim. Pod-
czas zatrzymywania pociągu z wojskiem niemieckim, został ranny w nogę. W 1919 roku 
w czerwcu wstąpił do Wojska Polskiego do II Kieleckiego Batalionu Etapowego. Przy-
dzielony do 3 pułku piechoty Legionów. W 1920 roku bierze udział w walce z „bolsze-
wikami’’ na froncie nad Berezyną, Bugiem i Warszawą. Awansowany do stopnia kaprala. 
Służył w tym pułku do 25 sierpnia 1921 roku. Po zawarciu pokoju przez Polskę w Rydze 
od 25 sierpnia tego roku do września 1922 roku służył w Baonie Celnym Nr 28. Od 
września w Baonie Straży Granicznej Nr 28 w Słobódce. Stacjonując w 2 kompanii  
w Drui poznaje swą przyszłą żonę Martę Siwocho. Został zwolniony do rezerwy jako 
rocznik 1899. Wrócił do Sosnowca, gdzie podjął pracę w fabryce. W 1923 roku zwolnił 
się i wrócił do Drui, by zawrzeć związek małżeński z ww. Martą. 

W sierpniu został zaangażowany przez Dowódcę Baonu Celnego Policji i Straży 
Granicznej w charakterze kancelisty w Ignalinie. Tutaj 31 stycznia 1924 roku urodził się 
mu syn Stanisław. Po przejęciu granicy z Litwą przez Korpus Ochrony Pogranicza zo-
stał zwolniony. W październiku 1926 roku rozpoczął pracę na PKP jako pracownik 
Służby Drogowej stacji Dukszty. W 1930 roku pracownik biurowy stacji Lubiaź. W 1933 
roku WZ Dukszty stacja kolejowa Słobódka – agent handlowy. W 1936 roku po zdaniu 
egzaminu mianowany zawiadowcą stacji PKP Słobódka Wąska. W 1937 roku 25 marca 
urodził się piszący te słowa syn – Andrzej Janusz (od grudnia 1945 r. do 1948 r. oraz od 
1959 mieszkał w Górze, w międzyczasie w Łomży. Pracował w górowskiej służbie 
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zdrowia.) W 1939 roku Dyżurny Ruchu PKP Druja Wąska. Po wkroczeniu 17 września 
wojsk sowieckich aresztowany i po kilku dniach wypuszczony uciekł na Łotwę. Wrócił 
do Drui po zajęciu Łotwy przez ZSRR. Został aresztowany przez NKWD i osadzony  
w więzieniu w Białymstoku (od 29 maja 1940 do września 1941 roku). Osądzony na 8 lat 
łagrów jako „element niebezpieczny” i za nielegalne przekroczenie granicy z Łotwą ze-
słany do „Workutłagu” republika Komi (od czerwca do września 1941 roku). Zwolniony 
na mocy postanowienia Sikorski-Majski wstąpił do Armii Polskiej generała Andersa,  
w której utworzono z byłych pracowników PKP 11 Baon Saperów Kolejowych 2 Kor-
pusu (Wrewskaja-Uzbekistan). Wraz z wojskiem 2 Korpusu ewakuowany z ZSRR od-
pływa z portu w Krasnowodsku do Pahlawi w Iranie. Poprzez Irak, Palestynę, Egipt  
to jego dalsza wojenna droga. Wojskowa służba na kolei (szkolenie, obsługa transportu 
kolejowego w Egipcie). W lutym 1944 roku transportem morskim przewieziony do por-
tu Taranto (Włochy).  

 

    
 

2 pp Legionów 1920 r., nasz bohater                                                                                                    Słobódka 1937 r. 
pierwszy po lewej 

 

 
 

Kurs instruktorów w Egipcie 1944 r., bohater oznaczony strzałką 
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Podczas walk we Włoszech bierze udział w transportowaniu sprzętu i zaopatrzeniu 
wojska. Służy w Kompanii Warsztatowej i Kompanii Ruchu na trasie Potenza-Piedi-
monte, a potem na odcinku Ancona – Imola. W 1946 roku uczestniczy w likwidacji 
sprzętu wojskowego we Włoszech. W sierpniu 1946 roku opuszcza Włochy wraz z woj-
skiem 2 Korpusu i 21 sierpnia 1946 drogą morską płynie do Liverpool w Wielkiej Bryta-
nii. Przebywa w obozie wojskowym Aberporth (Walia), a następnie w 1948 roku  
w obozie Shobdon (Herefordshire). Tutaj po poszukiwaniach odnalazła go rodzina 
mieszkająca w Polsce (Góra Śląska). Wrócił do Polski i pracował jako dyżurny ruchu  
i zawiadowca stacji PKP w Łomży Wąsk., Nowogrodzie, Kolnie do przejścia na emery-
turę. Będąc na emeryturze wrócił do Góry, gdzie mieszkali synowie. Od przyjazdu do 
Polski cały czas był traktowany jako element wrogi władzy ludowej. Zmarł w Górze  
w 1975 roku. Odznaczony: Medalem pamiątkowym za wojnę 1918-1921, Brązowym 
Krzyżem Zasługi, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Medalem X  
i XX za pracę, Odznaką POW, Odznaką KOP. Polskimi odznaczeniami za II wojnę 
światową: Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska 1939-1945, Pa-
miątkową odznaką 2 Korpusu. Brytyjskimi: Gwiazdą za Wojnę 1939-1945, Gwiazdą 
Afryki, Gwiazdą Italii, Medalem Obrony, Medalem Wojny. Pośmiertnie Krzyżem Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie przez Prezydenta Lecha Wałęsę. 

 
Janusz Jakubczyk 

 
 

     
 

Bari (Włochy) 1944 r.                                                                                                             Aberporth (Walia) 1947 r. 

 
 
 


