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120 LAT KROCHMALNI W NIECHLOWIE 
 
Trudne początki 
Być może to właśnie w tym roku mija 120 lat od rozpoczęcia budowy krochmalni 

w Niechlowie. Pod koniec XIX wieku, prawdopodobnie w roku 1897 lub 1898 rozpo-
częto budowę fabryki skrobi ziemniaczanej we wsi Nechlau (Niechlów), która wchodziła 
w skład gminy Seitsch (Siciny). Nie ma żadnych dokumentów, które wskazywałyby kto 
był inicjatorem i inwestorem tego przedsięwzięcia. Wiadomo tylko, że budowa została 
ukończona wiosną 1907 roku, a jesienią ruszyła pierwsza kampania ziemniaczana. Fa-
bryka pod nazwą Guhrauer Stärkefabrik zu Nechlau E.G.m.b.H. Nechlau należała do 
Towarzystwa Akcyjnego Kochmaun i spółki z Frankfurtu nad Odrą, która w 1922 roku 
przejęła pakiet większościowy akcji i stała się głównym właścicielem niechlowskiej fa-
bryki. Zakład prowadził produkcję skrobi nieprzerwanie do jesieni 1944 roku. 

W styczniu 1945 roku okręg górowski zajęły wojska sowieckie. Podczas działań 
wojennych fabryka odniosła niewiele zniszczeń. Znacznie bardziej ucierpiała wskutek 
grabieży dokonywanych przez czerwonoarmistów, którzy zakład w Nechlau potraktowa-
li jako mienie zdobyczne. Demontowali z niego cenne urządzenia, pakowali na wagony 
kolejowe i wywozili do Związku Sowieckiego. 

Już 4 stycznia 1945 roku Anna Jużykiewicz, pracownik wydziału technicznego Pań-
stwowego Zjednoczenia Przemysłu Ziemniaczanego w Warszawie otrzymała pisemne 
upoważnienie z Ministerstwa Aprowizacji i Handlu do zorganizowania i prowadzenia 
delegatury PZPZ we Wrocławiu. Polecenie to wystawił naczelny dyrektor Centralnego 
Zarządu Państwowego Przemysłu Spożywczego Władysław Okulicz. Jako kierownik 
wrocławskiej delegatury i jednocześnie pełnomocnik i tłumacz MAiH, Anna Jużykiewicz 
przejmowała kolejno poniemieckie fabryki krochmalu i derywatów krochmalowych. 
Podjęła współpracę z generałem lejtnantem Łagunowem ze Sztabu Armii Radzieckiej  
w Legnicy, gdyż wszystkie te zakłady opanowane były jeszcze przez Sowietów. Ich odzy-
skanie nie było łatwe, gdyż Armia Radziecka chciała mieć czas na wywiezienie cennych 
urządzeń w głąb Rosji. Dlatego dopiero 28 czerwca 1946 roku Annie Jużykiewicz udało 
się przejąć pierwszą dolnośląską fabrykę – Zakład Przemysłu Ziemniaczanego w Kątach 
Wrocławskich. 26 lipca 1946 roku w jej ręce trafiła krochmalnia w Niechlowie. Na jej 
majątku utworzono polskie przedsiębiorstwo pod nazwą Państwowe Zakłady Przemysłu 
Ziemniaczanego w Sokółce (Niechlów), gmina Życz (Siciny). Pierwszym dyrektorem 
zakładu od chwili jego przejęcia został Antoni Kujawa. 

 
Skąd nazwa „Sokółka” 
Od końca czerwca 1945 roku podejmowano próby nadawania polskich nazw po-

niemieckim miejscowościom na terenie powiatu górowskiego. 7 lipca w Górze, pełno-
mocnik rządu na IV obwód August Herbst podyktował nazwy dla 81 miejscowości 
zaczerpnięte z „Biuletynu Urzędu Generalnego Pełnomocnika dla Ziem Odzyskanych”  
z dnia 19 czerwca 1945 roku. Wśród nich nie znalazła się jednak polska nazwa dla wsi 
Nechlau. 15 i 26 lipca 1945 roku August Herbst wysłał pisma do pełnomocnika rządu  
w Legnicy z prośbą o nadanie polskich nazw miejscowościom, które takich nazw nadal 
nie posiadają. Odpowiedź jednak nie przychodziła. 18 września Herbst wysłał kolejne 



Kwartalnik Górowski 59/2017 

IV 

pismo z prośbą o przyspieszenie załatwienia sprawy. I tym razem nie doczekał się żadnej 
reakcji. Dlatego inspektor samorządu gminnego W. Kosołka za zgodą pełnomocnika 
„ochrzcił” pozostałe miejscowości nazwami polskimi. Pomagali mu: Helena Sawicka – 
kierowniczka referatu kultury i sztuki oraz urzędniczki Helena Bielecka i Genowefa Tur-
czyniewicz. Wieś Nechlau otrzymała nazwę Sokółka. Starano się, by miejscowościom 
nadać nie tylko piękne, lecz i oparte na przeszłości polskiej nazwy. 3 października 1945 
roku wysłano z Góry pismo zawierające projekt zmian nazw miejscowości. Uzyskały one 
sankcję urzędową pełnomocnika Herbsta. Jesienią wydrukowano w górowskiej drukarni 
„Alfabetyczny wykaz miejscowości obwodu Góry Śląskiej” i rozesłano go do wiadomo-
ści i użytku służbowego. Jednak nazwa Sokółka nie przetrwała długo. 

Jeszcze w 1945 roku powstała w kraju Komisja Ustalania Nazw Miejscowości. Po-
dzielono ją na kilka podkomisji, które zajmowały się ustaleniem nazw geograficznych 
oraz nazw miast i wsi Ziem Odzyskanych. W Krakowie funkcjonowała podkomisja pod 
kierunkiem Władysława Semkowicza, polskiego historyka, profesora Uniwersytetu Ja-
giellońskiego oraz Witolda Taszyckiego, historyka języka polskiego i badacza onomastyki 
i dialektologii historycznej, która zajmowała się ustaleniem nazw na Śląsku. Podkomisja 
opracowała projekty nazw, które potem były rozpatrywane i przyjmowane na posiedze-
niach komisji głównej w Warszawie, której przewodniczył Stanisław Srokowski, geograf, 
polski dyplomata, działacz państwowy II Rzeczypospolitej. Następnie wydawano rozpo-
rządzenie ministrów administracji publicznej i ziem odzyskanych o przywróceniu i usta-
leniu urzędowych nazw miejscowości. Decyzje te ogłaszano niezwłocznie w „Monitorze 
Polskim”, „Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej”. 15 października 1947 
roku ukazał się „Monitor Polski” nr 124, w którym na stronie 4 przy niemieckiej nazwie 
Nechlau zapisano nową – Niechlów. Określono też przypadek II tej nazwy – Niechlowa, 
a także jej przymiotnik – niechlowski. Od tego dnia obowiązuje oficjalnie obecna nazwa 
wsi, choć jeszcze przez kilka kolejnych lat, tak w życiu codziennym jak i zapisach urzę-
dowych używano starej nazwy Sokółka. 

 
Uruchomienie zakładu 
Z chwilą przejęcia zakładu od Sowietów, Anna Jażykiewicz rozpoczęła formowanie 

załogi, której głównym zadaniem było usuwanie zniszczeń wojennych oraz kompleto-
wanie maszyn i urządzeń potrzebnych do przyszłej produkcji. W fabryce pracę znalazło 
wtedy 28 pracowników fizycznych i 5 umysłowych. Wśród nich kronika wymienia Wła-
dysława Andrzejko, Kazimierza Mazura i Stanisława Tomalę. W większości byli to pra-
cownicy niewykwalifikowani, doraźnie przyuczeni do przydzielonych im czynności 
zawodowych. Kadrę fachowców stanowili wtedy: Władysław Błachuta – kierownik pro-
dukcji, Franciszek Anioła – starszy mistrz krochmalnictwa i Józef Tomaszewski – mistrz 
krochmalnictwa. Ta sama zakładowa kronika informuje, że pierwsza po II wojnie świa-
towej kampania w niechlowskiej fabryce rozpoczęła się we wrześniu 1949 roku. Uzyska-
no wtedy dobową zdolność przerobu 120 ton ziemniaków, z których wyprodukowano 
25 ton mączki. Prace produkcyjne wykonywano w prymitywnych warunkach technicz-
nych, ręcznie rozładowując surowiec i układając worki z gotowym produktem w maga-
zynach. 
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Wydaje się jednak, że kampania ziemniaczana z września 1949 roku nie była pierw-
szą lecz drugą po wojnie. W zapisach z dnia 28 września 1948 roku z posiedzenia Gmin-
nej Rady Narodowej w Sicinach, wójt Ignacy Małecki informował o konieczności 
wzmożonej akcji kopania ziemniaków dla Państwowych Zakładów Przemysłu Ziemnia-
czanego w Sokółce. Prawdopodobnie już wtedy fabryka przeprowadziła pierwszy, prób-
ny rozruch urządzeń i test linii produkcyjnej mączki ziemniaczanej. 

 
Losy zakładu do wielkiej modernizacji 
W 1949 roku zmieniono nazwę zakładu na Państwowe Zakłady Przemysłu Ziem-

niaczanego „Sokółka” w Niechlowie. Kolejna zmiana nazwy na Krochmalnia i Płatkar-
nia „Sokółka” w Niechlowie nastąpiła 1 sierpnia 1951 roku. Pod tym szyldem fabryka 
funkcjonowała przez nieco ponad 10 lat. 1 stycznia 1962 roku przyjęto nazwę Zakłady 
Przemysłu Ziemniaczanego „Sokółka” w Niechlowie. 1 lipca 1970 roku niechlowska 
fabryka wraz z ZPZ „Kąty” w Kątach Wrocławskich weszła w skład Wrocławskiego 
Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego z siedzibą w Niechlowie. W 1981 roku na-
stąpił rozpad dwuzakładowego przedsiębiorstwa. Fabryka w Niechlowie przyjęła wtedy 
nazwę Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Niechlowie. 

Począwszy od 1949 roku produkcja mączki ziemniaczanej systematycznie rosła.  
W kolejnych latach wprowadzano niewielkie unowocześnienia i zwiększano poziom za-
trudnienia. W 1960 roku zmodernizowano stację płukania, a rok później zbudowano 
nową trafostację i zainstalowano nowoczesną suszarkę pneumatyczną. W 1966 roku 
unowocześniono stację wymycia i rafinacji, a dwa lata później ukończono budowę ujęcia 
wody z rzeki Barycz. Przełomowym okazał się rok 1970, kiedy zapoczątkowano trwającą 
cztery lata wielką modernizację zakładu, po której niechlowska krochmalnia stała się 
jedną z najnowocześniejszych w kraju. Dzięki nowoczesnym jak na tamte lata urządze-
niom, zwiększono moc produkcyjną przerobu ziemniaków do około 560 ton na dobę. 
Zastosowano wtedy nowoczesne urządzenia wirowe, między innymi wirówki poziome, 
separatory Alfa Laval oraz nową stację rafinacji. Pozwoliło to na uzyskanie najwyższych 
parametrów jakościowych skrobi ziemniaczanej.  

W latach 1946-1970 stanowisko dyrektora zakładu piastowało łącznie 11 osób. Byli 
to: Antoni Kujawa (1946-48), Władysław Zawadzki (1948-49), Karol Pawlaczyk (1949-
50), Stefan Stec (1950-52), Michał Górczyński (1952), Leonard Jarzina (1952-53), Leo-
pold Jakubowski (1953), Mieczysław Otta (1953-55), Józef Betliński (1955-58), Kazi-
mierz Grajkowski (1958-61) i Henryk Rybarczyk (1961-71). W 1950 roku zakład 
zatrudniał 87 osób, pięć lat później już 204. Natomiast w 1964 roku liczba zatrudnio-
nych wynosiła 241 osób. 18 lipca 1969 roku wyróżnienia za długoletnią (co najmniej  
15 lat) i nienaganną pracę otrzymali: Franciszek Stojanowski, Jan Sikora i Piotr Kałużny 
– palacze kotłowi; Stanisław Tomala, Władysław Andrzejko, Władysław Gugała, Ludwik 
Kosowski, Michał Skoczylas, Piotr Sajbura, Antoni Grzywacz, Florian Ratuś, Władysław 
Mikuś, Józef Szumiec, Antoni Winiarski, Wacław Antonicki, Marian Izdebski, Stanisław 
Miałkowski, Aleksander Przybylański, Karol Romak i Józef Zagrobelny – ślusarze; Ka-
zimierz Mazur, Jan Kubicki – kierowcy; Józef Tomaszewski – mistrz krochmalnik; Wła-
dysław Błachut – kierownik produkcji; Franciszek Anioła – majster; Stanisław 
Fedyczkowski – główny ekonomista; Eugeniusz Gładki, Jan Zadyberny, Adolf Pankie-
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wicz i Marian Kasperski – magazynierzy; Janina Grytzbach – kierownik sekcji ekono-
micznej; Michał Narolski – główny technolog; Michał Pytlowany – mistrz warsztatów; 
Henryk Zielony, Henryk Ziubroniewicz i Czesław Kłodziński – elektromonterzy; Józef 
Mazur i Józef Galant – portierzy; Józef Knihnicki – energetyk; Józef Myślicki – kierow-
nik sekcji planowania; Franciszek Maćkowiak i Adam Pomes – stolarze; Zygmunt Zielo-
ny – technik technolog; Jan Milecki – mechanik; Wincenty Kaleta – kierownik działu 
zaopatrzenia; Stanisław Leszczyński – inspektor BHP; Roman Hauptman – maszynista; 
Jan Myhal – murarz; Julia Świerszcz – kucharka; Teresa Fedyczkowska, Helena Zielona  
i Genowefa Skawska – księgowe. 

Kolejnymi dyrektorami zakładu byli: Józef Dunst (1972-73), Błażej Żurkiewicz 
(1973-80), Czesław Radziszewski (1980-92), Andrzej Hirny (1992-94), Czesław Radzi-
szewski (1994-2010) i Paweł Pawlak (od 2010 do dziś). 

 
Późniejszy rozwój technologiczny 
W 1983 roku uruchomiony został nowoczesny w skali europejskiej oddział pro-

dukcji preparatów skrobiowych. Dzięki zastosowaniu reaktorów i suszarek walcowych 
rozpoczęto produkcję modyfikowanej skrobi ziemniaczanej rozpuszczalnej na zimno  
z przeznaczeniem dla przemysłu koncentratów spożywczych, mięsnego, a także dla 
przemysłów papierniczego i włókienniczego. Fabryka w Niechlowie jako pierwsza  
w kraju podjęła próby odzysku białka ziemniaczanego. 

W 1995 roku nastąpiła prywatyzacja niechlowskiej krochmalni. 1 października 1995 
roku rozpoczyna działalność Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego SA w Nie-
chlowie, które funkcjonuje do dziś. Począwszy od 2000 roku rozpoczyna się w zakładzie 
gruntowna modernizacja. Do fabryki wprowadzane są najnowsze maszyny na świato-
wym poziomie, spełniające jednocześnie najsurowsze wymagania sanitarne i ekologiczne. 
Ostatnie najważniejsze inwestycje to instalacja wirówek – dekanterów, które pozwalają 
zwiększyć uzysk do 1,1% z tony ziemniaków. To produkt uboczny przy produkcji skro-
bi, poszukiwany przez firmy produkujące pasze dla zwierząt. Kolejną dużą inwestycją 
zrealizowaną w sierpniu tego roku było oddanie do użytku nowoczesnej kotłowni speł-
niającej wymogi ochrony środowiska. 

Tegoroczna kampania [2017 r.] rozpoczęła się 16 sierpnia i potrwa do 15 listopada. 
Zakład planuje w tym czasie przerobić 75 tysięcy ton ziemniaków. Wyprodukuje około 
16 tysięcy ton mączki. Surowiec napływa do Niechlowa przede wszystkim z plantacji na 
terenie Dolnego Śląska oraz z ziemi sieradzkiej. Gotowy produkt w postaci mączki 
sprzedawany jest na rynkach: krajowym oraz Ameryki Południowej, Azji południowo-
wschodniej oraz Japonii. Mączka jest składnikiem różnego rodzaju zup i sosów oraz 
używa się jej do produkcji klejów. Podczas kampanii w zakładzie pracują 122 osoby, po-
za nią zatrudnienie spada do 87. PPZ SA w Niechlowie posiada certyfikaty jakości 
HCCP, ISO, koszerności oraz Hallal. Spółką obecnie kieruje dwuosobowy zarząd  
w składzie: Paweł Pawlak – prezes zarządu i Ryszard Oleaczek – członek zarządu, dyrek-
tor ds. produkcji. Radę nadzorczą tworzą: Waldemar Kasperski, Krzysztof Konarski, 
Jerzy Wujczak, Maciej Antecki i Tomasz Kasperski. 

W niedalekiej przyszłości PPZ SA w Niechlowie chce zainwestować w kolejne no-
woczesne technologie. Planowana jest wymiana urządzeń w całej krochmalni, gdzie pro-



Kwartalnik Górowski 59/2017 

VII 

dukowana jest skrobia. To będzie bardzo kosztowna inwestycja, dlatego firma planuje 
wstępnie jej realizację nie wcześniej niż w 2020 roku. W Polsce takich zakładów jak ten 
w Niechlowie jest tylko osiem. 

PPZ SA w Niechlowie, powszechnie nazywane „Krochmalnią” wpisało się na stałe 
w krajobraz ekonomiczny i społeczny gminy Niechlów. Firma nie tylko daje pracę dzie-
siątkom mieszkańców naszej gminy, ale także jej władze niezwykle życzliwie spoglądają 
na wszelkie inicjatywy kulturalne i sportowe, które każdego roku odbywają się na naszym 
terenie. W ostatnich latach różnego rodzaju koncerty, spotkania, zawody mogły się od-
być właśnie dzięki wsparciu finansowemu niechlowskiego przedsiębiorstwa. Firma 
wspiera też różnego rodzaju wydawnictwa związane z historią mieszkańców ziemi nie-
chlowskiej. Za to wszystko kierujemy do władz PPZ SA w Niechlowie serdeczne po-
dziękowania.  

Paweł Wróblewski 
Pierwodruk: „Nowiny Niechlowskie” 2017 nr 3 s. 6-7, il. 

 
 
 
 

 
 

Nowoczesna kotłownia oddana do użytku w 2017 r. 
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Filtry próżniowe. Gotowa mączka trafia na taśmociąg 
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LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE  
NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO 
 

„Kiedy człowiek choruje na grypę, lekarz zapisuje mu aspirynę i witaminę »C«.  
Dla zdrowia i higieny młodzieży naszych wsi można by również wypisać receptę: 

 plac do gry plus piłka, ale wykonanie takich zamierzeń nie jest proste.” 1 
 
W maju2 lub lipcu3 1945 r. rozegrano w Wąsoszu spotkanie piłkarskie między Kole-

jowym Klubem Sportowym z Wąsosza i zespołem PKP ze Ścinawy. Zakończyło się 
przegraną gospodarzy 1:2. W kolejnym meczu w Ścinawie zwycięstwo 1:0 odnieśli wąso-
szanie. Drużyna wąsoska składała się z Józefa Stefaniaka (kierownik i zawodnik), Leona 
Dankowskiego (strzelił obydwie bramki dla KKS Wąsosz), Franciszka Kaczorowskiego, 
Bogdanowicza, Józefa Wesołowskiego, trzech braci Rybczyńskich, Michała Horbowego, 
Ludwika Bałdy, Skulskiego, Łańcuckiego, Wydry i Mikołajczyka. Wszyscy oprócz  
14-latka L. Bałdy byli w wieku 28-30 lat4. 

W czasie rządów niemieckich Wąsosz posiadał prawa miejskie, które po II wojnie 
światowej zachował do 1 lutego 1946 r. W tym okresie „miejskości” Józef Stefaniak, któ-
ry sam był kolejarzem, podobnie jak część zawodników, utworzył Kolejowy Klub Spor-
towy. Klub ów z niewiadomych przyczyn został wkrótce rozwiązany5. W 1946 r. z inicja-
tywy Jana Franka powstał Ludowy Zespół Sportowy6. Zarząd tworzyli: Jan Frank – pre-
zes, Józef Stefaniak – zastępca, Bolesław Musiałowski – skarbnik, Bernard i L. Dankow-
ski – członkowie, Dyczko – gospodarz7. Aby uczestniczyć w rozgrywkach piłkarskich 
klasy C drużynę zgłoszono do OZPN.  

W książce „Śladami dobrej roboty” (Wrocław 1971) wydanej z okazji 25-lecia LZS 
podano, iż Jan Frank ogniwo LZS w Wąsoszu powołał do życia 6 września 1945 r.8 Wy-
daje się, że pierwsza wersja – wg mnie – jest bardziej wiarygodna, gdyż dokument, z któ-
rego zaczerpnąłem informacje pochodzi z początku lat 50., a książka opisuje założenie 
LZS w Wąsoszu po 25 latach. A ponadto trudno zorganizować wiejski klub sportowy  
w mieście. 

LZS Wąsosz nie posiadał żadnego sprzętu sportowego. Jego członkowie zorgani-
zowali festyn, z którego dochód przeznaczyli na sprzęt do gry w piłkę siatkową i piłkę 
nożną. Następnie sposobem gospodarczym wybudowali boisko sportowe. W ciągu kilku 
lat brali udział w spotkaniach i rozgrywkach z kołami sportowymi z sąsiednich wsi  
i szkół. W zawodach powiatowych w piłce nożnej zajęli pierwsze miejsce. Podjęli się 
również wyremontowania zniszczonej sali gimnastycznej. 3 tys. zł otrzymali ze Związku 

                                      
1 APL: UW Leszno 4900 s. 91 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres 
sprawozdawczy 1960-1962 r.”; s. 90-103). 
2 A. Szklarz, Moje życie to sport, „ABC” 1996 nr 34 s., il. (mutacja rawicka). 
3 Ten miesiąc podał Józef Stefaniak (rozmowa jesienią 1996 r.) 
4 Skład drużyny podał  J. Stefaniak, nie pamiętał wszystkich imion. (rozmowa jesienią 1996 r.). 
5 APW: SP Góra Śląska 210 s. 55 (sprawozdanie z sierpnia 1947 r.). 
6 APW: KW PO „SP” Wrocław 42 s. 28 („Sprawozdanie z pracy L.Z.S.-ów na terenie pow. Góra Śląska” (znajdujące się  
w zespole Komitet Wojewódzki Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”; s. 28-32). 
7
 Skład zarządu LZS Wąsosz wg informacji J. Stefaniaka (rozmowa jesienią 1996 r.). 

8 Śladami dobrej roboty, Wrocław 1971 s. 7. 
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Zawodowego Pracowników Rolnych, resztę prac wycenionych na 10 tys. zł wykonali we 
własnym zakresie przy pomocy miejscowego PGR. Przy tym LZS-ie istniał zespół pieśni 
i tańca o nazwie „Orla”. W 1953 r. występował 12 razy, a uzyskane środki przeznaczono 
na sprzęt sportowy i świetlicowy, ponadto zdobył I miejsce w eliminacjach wojewódz-
kich9. Członkami wąsoskiego LZS-u byli przeważnie uczniowie szkoły zawodowej, gra-
jący wyłącznie w piłkę nożną10. 

Nie wiadomo, czy w 1946 r. powstały inne Ludowe Zespoły Sportowe na terenie 
powiatu górowskiego, ale w listopadzie 1949 r. funkcjonowały 4 z 86 członkami (w tym 
11 kobietami), a w październiku 1950 r. – 11 z 338 członkami (w tym z 57 kobietami);  
5 było w toku rejestracji11. Jedynie dwa LZS-y były zaopatrzone w sprzęt sportowy, inne 
jedynie posiadały wyposażenie do gry w piłkę siatkową. Związek Samopomocy Chłop-
skiej przeznaczył 117 tys. zł na sprzęt, ale wydano tylko 47 tys. zł, ponieważ brakowało 
sprzętu w magazynie oddziału wojewódzkiego ZSCh12.  

W maju 1951 r. na terenie powiatu górowskiego istniało 20 kół LZS13. Powiatowy 
Komitet Kultury Fizycznej prowadził wówczas rozgrywki w piłce nożnej o mistrzostwo 
powiatu. Brało w nich udział 10 drużyn, w tym 6 LZS-ów; 4 drużyny zrezygnowały z gry 
z powodu braku sprzętu, prawdopodobnie LZS-owskie. Mistrz grał o wejście do klasy 
wojewódzkiej. W lipcu planowano rozegrać piłkarskie mistrzostwa LZS-ów. Ponadto 
organizowano mistrzostwa wewnątrz kół oraz masowe zawody w trójboju lekkoatletycz-
nym, wyścigi kolarskie, turnieje tenisowe i rozgrywki szachowe, mistrzostwa powiatowe 
w piłce siatkowej, piłce koszykowej i piłce ręcznej14. 

Wówczas członkowie kół sportowych, w tym LZS-ów, zajmowali się zdobywaniem 
odznak „Sprawni do Pracy i Obrony”, tyle że sportowcy wiejscy odczuwali trudności 
natury technicznej – brak sprzętu sportowego i urządzeń sportowych. Dla powiatu gó-
rowskiego wyznaczono plan zdobycia 80 odznak, z tego połowa przypadała na LZS-y. 
Plan ten przekroczono o 200%15. 

Wtedy do najlepszych zaliczano LZS-y z Bełcza Wielkiego, Glinki, Ligoty, Zabo-
rowic, Jastrzębiej i Kajęcina16. 

Ludowe Zespoły Sportowe funkcjonowały w ramach Związku Samopomocy 
Chłopskiej do 1951 r.; sportem na wsi także zajmowały się ówcześnie działające organi-
zacje młodzieżowe – początkowo Związek Walki Młodych i Związek Młodzieży Wiej-
skiej RP „Wici”, a od 1948 r. Związek Młodzieży Polskiej. W swoich programach kulturę 
fizyczną miały hufce przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego oraz hufce 
Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” (działające od 1948 r.). Od 23 kwietnia 1952 r. 
Ludowe Zespoły Sportowe jako Zrzeszenie LZS funkcjonowały pod patronatem PO 

                                      
9 APW: KW PO „SP” 42 s. 29-30; KP PO „SP” Góra Śląska 2 s. 21. 
10 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 116 („Sprawozdanie Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej w Górze Śl. z rozwoju 
Kultury Fizycznej i Sportu na terenie powiatu”; s. 115-118). 
11 Ibidem, s. 115, 116. 
12 Ibidem, s. 117. 
13 APW: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 348 („Sprawozdanie z działalności Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej w zakre-
sie rozwoju L.Z.S. i Kół sportowych na terenie powiatu Góra Śląska”; s. 347-350). 
14 Ibidem, s. 348. 
15 Ibidem, s. 348. 
16 Ibidem, s.. 349. 
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„Służba Polsce”17. W 1955 r. stało się samodzielnym zrzeszeniem sportowym kierowa-
nym przez Radę Powiatową. 

W maju 1952 r. powołano Powiatową Radę Zrzeszenia LZS przy Komendzie Po-
wiatowej PO „SP”, która przejęła od Zarządu Powiatowego ZSCh 17 LZS-ów istnieją-
cych na terenie powiatu górowskiego, z tego jedynie 3 przejawiały działalność. Na 760 
członków, około 50% faktycznie nie należało do LZS-ów z powodu zmiany miejsca za-
mieszkania i miejsca pracy, małej aktywności i nieopłacenia składek członkowskich. 
Sprzęt nie był właściwie konserwowany i przechowywany18. Powiatowa Rada Zrzeszenia 
LZS składała się z 18 członków, którzy wywodzili się z organizacji społeczno-
politycznych, Powiatowej Rady Narodowej, ZSCh. W jej skład wchodzili również działa-
cze sportowi. Jan Cieliczka i Ryszard Berechulka byli etatowymi pracownikami odpowie-
dzialnymi za całość pracy LZS-ów. 

10 kwietnia 1953 r. istniało już 28 LZS-ów, czyli powstało 11 nowych, liczących 
690 członków, w tym 138 dziewcząt. 19 funkcjonowało przy spółdzielniach produkcyj-
nych, 8 – przy PGR-ach i 1 w „gromadzie indywidualnej”, czyli we wsi19. Nadal pozostał 
problem składek, gdyż 50% członków ich nie opłacało. W 1953 r. wyróżniano i stawia-
no za wzór innym dwa LZS-y – w Wąsoszu i Chróścinie (powstał w 1950 r. założony 
przez Czesława Woźnego)20. 

W II kwartale 1953 r. było 26 LZS-ów, a w nich 690 członków, z czego 8 LZS-ów 
w „gromadach indywidualnych”, 11 – w spółdzielniach produkcyjnych, 7 – w PGR-ach 
21, co jest nieco niezgodne z wcześniej podanymi danymi. W III kwartale 1953 r. funk-
cjonowało 30 LZS-ów, liczących 932 członków, w tym 230 kobiet; z czego w PGR-ach 
– 6, w spółdzielniach produkcyjnych – 9, w „gromadach indywidualnych” – 15. Wów-
czas istniały LZS-y w takich miejscowościach jak Wąsosz, Bełcz Wielki, Czernina, Stara 
Góra, Chróścina, Rogów Górowski, Psary, Jastrzębia. Oceniano, że na wyróżnienie za 
swą pracę zasługiwali: Jan Frank (Wąsosz), Władysław Petryniak (Bełcz Wielki), Edward 
Siekanowicz (Chróścina), Zdzisław Kalczyński, Wacław Doroszyński, Roman Sitnik22.  

Pod koniec IV kwartału 1953 r. nadal funkcjonowało 30 LZS-ów z 820 członkami, 
w tym 230 dziewcząt, z tego w PGR-ach – 6, w spółdzielniach produkcyjnych – 16,  
w „gromadach indywidualnych” – 823. W II kwartale 1954 r. było 31 LZS-ów (powstał 
jeden w gromadzie Karów), liczących 1062 członków, w tym 220 kobiet24. W III kwarta-
le 1954 r. powstały 3 LZS-y – w Luboszycach, Giżynie i Zaborowicach25. 

                                      
17 J. Hankiewicz, T. Radwański, Dwadzieścia siedem lat sportu wiejskiego, Rocznik Dolnośląski, T.2, Wrocław-Warszawa 1973  
s. 238. 
18 APW: KW PO „SP” Wrocław 42 s. 28. 
19 Ibidem, s. 29-30. 
20 Ibidem, s. 30. 
21 APW: Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” Góra Śląska 2 s. 29 („Kwartalne sprawozdanie  

z pracy Kom. Pow. P.O. »SP« Góra Śląska za kwartał II-gi 1953 r.”; s. 28-30). 
22 Ibidem, s. 25 („Sprawozdanie z pracy Kom. Pow. P.O. »SP« Góra Śl. za III kwartał 1953 r.”). 
23 Ibidem, s. 21 („Sprawozdanie Kom. Pow. »SP« Góra Śl. z IV kwartału 1953 r.”). 
24 Ibidem, s. 9 („Sprawozdanie Kom. Pow. P.O. »S.P.« Góra Śl. za II-gi kwartał 54. rok.”; ). W innym dokumencie z 24 
czerwca 1954 r. autor podaje, że funkcjonowało 30 LZS, więc ta liczba nieznacznie się różni od podanej w sprawozdaniu 
PO „SP”, Dodatkowa informacja dotyczy rozkładu kół: spółdzielnie produkcyjne – 16, PGR – 8, „gromady indywidualne” 
– 6. (APW: KP PZPR Góra Śląska 49 s. 273a). 
25 APW: Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” Góra Śląska 2 s. 10 („Sprawozdanie Kom. Pow.  

Powsz. Org. »Służba Polsce« Góra Śl. za III-ci kwartał 54 r.”). 
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Do tej listy miejscowości, gdzie istniały LZS-y można dodać jeszcze kilka: Naratów, 
Niechlów, Glinka, Dochowa, Ślubów, Stara Góra26, Wiewierz, Ryczeń27, Brzeżany, Kło-
da Wielka28, Lubów, Borszyn Mały29, Płoski, Cieszkowice, Pobiel, Załęcze, Czechnów30.  

Oceniano, że najlepiej pracowały: LZS Wąsosz (działający przy PGR), LZS Czech-
nów (przy spółdzielni produkcyjnej) i LZS Stara Góra. Posiadały sekcje piłki nożnej, 
piłki siatkowej, lekkoatletyczne, szachowe, tenisa stołowego. Poza udziałem w różnych 
imprezach sportowych grały w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo klasy „C” podo-
kręgu leszczyńskiego31. 

Wiosną 1956 r. na terenie powiatu działało 25 kół LZS-ów z 1550 członkami,  
w tym z 490 kobietami. Najlepsze było koło w Wąsoszu, wyróżnione na szczeblu woje-
wództwa. Otrzymało bowiem 150 tys. zł od Wojewódzkiej Rady LZS na przebudowę 
stadionu. Pomagał mu miejscowy PGR kupując sprzęt sportowy i użyczając środki 
transportu. Innym zasługującym na wyróżnienie kołem był LZS w Starej Górze. Poza 
sekcją piłki nożnej prowadził sekcję kolarską, która w poprzednim [1955] roku zdobyła 
mistrzostwo Dolnego Śląska indywidualnie i drużynowo. Inne wyróżniające się LZS-y 
pracowały w Czechnowie, Luboszycach, Bełczu Wielkim i Naratowie. W tym roku  
12 LZS-ów uczestniczyło w rozgrywkach piłkarskich klasy „B”, a Wąsosz i Stara Góra – 
w klasie „C”32. 

W latach 1956 i 1957 wraz z rozpadem większości spółdzielni produkcyjnych (na 
terenie powiatu górowskiego tylko jedna pozostała) i rozwiązaniem takich organizacji jak 
ZMP (w 1957 r.) i PO „SP” (w 1955 r.) znaczna część LZS-ów zaprzestała działalności.  

Po likwidacji Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” Ludowe Zespoły Sportowe 
funkcjonowały samodzielnie, powołując w wyborach Radę Powiatową (skład na końcu 
tekstu). Rada ta pracowała słabo. W kadencji 1957-1959 zebrała się tylko na 5 posiedze-
niach (w 1958 – 1, w 1959 – 4). Przez rok nawet nie było przewodniczącego. W tym cza-
sie pracą kierował kierownik biura Edward Stebnicki do czasu powołania do odbycia 
służby wojskowej. Podobnie słabo pracowało prezydium rady, które w 1958 r. zebrało 
się tylko raz, w 1959 – 7 razy. Wielu jej członków zrezygnowało z pracy33. 

Nie lepiej było w czasie trwania następnych kadencji. W okresie 1960-1962 rada 
zebrała się tylko 3 razy – raz w roku; prezydium odbyło 11 posiedzeń34. W następnej ka-
dencji obejmującej lata 1963-1964 było jeszcze gorzej – posiedzenie raz w roku, czyli     

                                      

26 Tabela rozgrywek klasy »C«, „Gazeta Górowska” 1956 nr 9 s. 4. Na początku maja 1. miejsce w tabeli zajmował LZS 
Stara Góra, na 7. – LZS Wąsosz, na 9. – „Sparta” Góra Śl. 
27 St. Migdał, Kampania sprawozdawczo-wyborcza do Rad LZS-ów, „Gazeta Górowska” 1956 nr 1 s. 4. 
28 T. Zajkiewicz, Wybory na papierze, „Gazeta Górowska” 1955 nr 11 s. 4. 
29 Uliczny bieg kolarski, „Gazeta Górowska” 1956 nr 17 s. 4. 
30 APW: KP PZPR Góra Śląska 49 s. 273a („Sprawozdanie z rozwoju sportu na terenie powiatu Góra Śląska w roku 1954”; 
s. 273a-274). 
31 Ibidem, s. 273a. 
32 APL: KP PZPR Góra Śląska 31 s. 279 („Sprawozdanie Wydziału Propagandy K.P. z rozwoju sportu i pracy Zarządu 
Powiatowego LPŻ na terenie powiatu Góra Śląska” na posiedzenie egzekutywy 10 maja 1956 r.) 
33 APL: UW Leszno 4900 s. 59 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Górze Śląskiej za okres sprawozdawczy 
1957-1959”; s. 55-67). 
34 Ibidem, s. 93 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdawczy 
1960-1962 r.”; s. 90-103). 
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w sumie 2. Nieco lepiej wypadło prezydium, które obradowało 14 razy35. Dotychczas  
w biurze ZP LZS było zatrudnionych dwóch pracowników. W 1963 r. zwolnił się in-
struktor Eugeniusz Młynarski, a na jego miejsce przyszedł Zenon Matuszewski, ale dłu-
go nie popracował, bo nastąpiła redukcja etatów, która go objęła. Od maja 1964 r.  
w górowskiej Radzie Powiatowej pozostał jeden pracownik36. W kadencji 1965-1966 ra-
da obradowała 2 razy, a prezydium 16; trzykrotnie zmieniała się obsada etatu w biurze, 
pod koniec kadencji pracował Stefan Kasperski37. Odwołano go w połowie 1971 r.38 

Z braku dokumentów, nie wiemy jak wyglądała praca Rady Powiatowej w następ-
nych latach. 

Rozwój Ludowych Zespołów Sportowych na terenie powiatu górowskiego obrazu-
ją dwie tabele. Do przedstawionych liczb należy podchodzić z pewnym dystansem, gdyż 
wiele kół nie posiadało ewidencji swoich członków39 lub nie prowadziło szczegółowej 
ewidencji40. Mimo tego widać, że LZS-y były masową organizacją młodzieży wiejskiej. 

 

Rozwój LZS-ów 1957-1966 

Rok Liczba LZS 
Liczba członków 

ogółem w tym kobiet 

1957 18 617 85 

1958 25 895 121 

1959 26 941 136 

1960 29 1114 142 

1961 34 1237 210 

1962 37 1352 237 

1963 40 1386 246 

1964 42 1447 261 

1965 45 1536 278 

1966 46 1593 291 

1972 56 1450 b.d. 
 

APL: UW Leszno 4900 s. 56; 92; 115; 156 
 

Członkowie LZS-ów w latach 1970-1973 
Rok Członkowie Zawodnicy 

1970 2512 2197 

1971 1860 1785 

1972 1450 1236 

1973 1401 1252 
 

Roczniki statystyczne województwa wrocławskiego  

                                      
35 Ibidem, s. 116 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1962-1964 r.”; s. 113-125). 
36 Ibidem, s. 116-117 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawoz-
dawczy 1962-1964 r.”; s. 113-125). 
37 Ibidem, s. 157 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1964-1966 r.”; s. 155-164). 
38 APW: KP PZPR Góra Śląska 84 s. 11 (posiedzenie egzekutywy KP PZPR 7 lipca 1971 r.)  
39 APL: UW Leszno 4900 s. 91 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres 
sprawozdawczy 1960-1962 r.”; s. 90-103). 
40 Ibidem, s. 155 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1964-1966 r.”; s. 155-164). 
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1971-1974 

Większość kół była zdominowana przez młodzież pochodzącą z rodzin rolników 
indywidualnych, znacznie rzadziej w działalność sportową angażowała się młodzież  
z rodzin zatrudnionych w PGR-ach. W 1959 r. na 26 kół tylko 6 (z 230 członkami) dzia-
łało przy PGR-ach41, w 1962 r. – na 37 kół tylko 9 z 377 członkami42, w 1964 – na 42 
koła tylko 1443, w 1966 r. – na 46 tylko 15. 

W dokumentach pojawiają się nazwiska osób zaangażowanych w organizowanie  
i popularyzowanie sportu wiejskiego: Jan Frank (szczególnie często), Aleksander Baran – 
nauczyciel z Sicin, Kazimierz Gołębiowski – nauczyciel z Radosławia44, Tomasz Szwe-
chłowicz z Jemielna45, Mieczysław Karaś (LZS Czechnów), Kazimierz Sokołowski (LZS 
Witoszyce), Ryszard Włodarczyk (LZS Czernina)46, Mieczysław Karaś, Jerzy Laubsch, 
Józef Stefaniak, Zenon Zygmunt47, Stanisław Talarowski (LZS Czechnów), Kazimierz 
Pawliczak (LZS Osetno)48. 

Ludowe Zespoły Sportowe funkcjonowały dzięki dotacji z Rady Wojewódzkiej 
LZS, składkom członkowskim oraz pomocy finansowej przekazywanej przez instytucje  
i zakłady pracy. Wielokrotnie działacze wypowiadali się, że GS-y i PZGS jako instytucje 
handlowe czerpiące zyski z działalności gospodarczej na wsi, winne wspierać aktywność 
sportową wsi, ale jedynie GS Góra i GS Wąsosz pomagały w zakupie sprzętu sportowe-
go49; pod koniec lat 50. także GS Luboszyce50. Z roku 1967 pochodzi informacja,  
że pomoc przekazywały: Związek Zawodowy Pracowników Rolnych, PZGS, Okręgowy 
Zarząd Mleczarni, kółka rolnicze i Bank Spółdzielczy51. Na początku lat 70. odnotowa-
no, że pomagały PGR-y (Wąsosz, Jastrzębia, Czechnów, Ligota), GS Czernina, GRN 
Góra, GRN Kamień Górowski, GRN Wąsosz, GRN Jemielno, mleczarnia i POM52. 

Na początku 1960 r. 9 sekcji piłki nożnej skupiało 125 zawodników. Najlepsze 
wyniki osiągnięto w Wąsoszu (drużyna uczestniczyła w rozgrywkach o mistrzostwo klasy 

                                      
41 Ibidem, s. 62 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Górze Śląskiej za okres sprawozdawczy 1957-1959”;  
s. 55-67). 
42 Ibidem, s. 100 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1960-1962 r.”; s. 90-103). 
43 Ibidem, s. 123 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1962-1964”; s. 113-125). 
44 Ibidem, s. 99 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdawczy 
1960-1962 r.”; s. 90-103). 
45 APW: PPRN Góra Śląska 344 s. 16 („Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w pow. Góra” 
na posiedzenie 12 czerwca 1962 r.; s. 12-16). 
46 APL: UW Leszno 4900 s. 122 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres 
sprawozdawczy 1962-1964”; s. 113-125). 
47 Ibidem, s. 162 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1964-1966 r.”; s. 155-164). 
48 Ibidem, s. 245 („Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres 
1971-72 r.”; s. 242-249). 
49 Ibidem, s. 100 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1960-1962 r.”; s. 90-103). 
50 Ibidem, s. 62 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Górze Śląskiej za okres sprawozdawczy 1957-1959”;  
s. 55-67). 
51 Ibidem, s. 172 („Założenia problemowe z aktualnych potrzeb Zrzeszenia LZS w środowisku wiejskim za lata 1967-70”;  
s. 165-175). 
52 Ibidem, s. 247-248 („Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres 
1971-72 r.”; s. 242-249). 
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„C”), Naratowie, Czechnowie i Psarach53. Piłkarze wąsoscy rywalizowali z zawodnikami 
z Rawicza, Sarnowej, Leszna, Bojanowa, Rydzyny, Jutrosina i Góry Śląskiej54. Po trzech 
latach funkcjonowało 9 sekcji z 135 zawodnikami. 8 brało udział w rozgrywkach ligi 
„W”. Wyróżniające wyniki osiągnęły sekcje z Dochowej, Sicin, Cieszkowic, Radosławia  
i Wąsosza. Drużyna wąsoska uczestniczyła w sezonach 1960/61 (po raz pierwszy)  
i 1961/62 w rozgrywkach klasy „B” w podokręgu leszczyńskim. Po sezonie 1962/63 
awansowała do klasy „A”, co było niewątpliwie dużym sukcesem. Rywalizowała z takimi 
drużynami jak Mosiński KS, „Obra” Kościan, „Ravia” Rawicz, RKKS Rawicz, „Dysko-
bolia” Grodzisk, „Promień” Opalenica, „Stomil” Poznań, „Warta” II Poznań, „Patria” 
Buk i Luboński KS. Największą niespodziankę sprawiła wiosną 1964 r. zwyciężając Lu-
boński KS 4:155. Jednak pobyt w klasie „A” trwał tylko rok. Od tego czasu drużyna „Or-
li” na przemian grała w klasie „B” i w klasie „A” (1966/67, 1967/68). W sezonie 
1967/68 zajęła ostatnie miejsce w klasie „A”, prawdopodobnie wycofała się z rozgrywek 
w klasie „B” i w sezonie 1968/69 występowała w klasie „C”56. 

Ponadto LZS w Wąsoszu zgłosił drużynę do rozgrywek w klasie „C” w sezonie 
1960/61, ale ze względów finansowych musiał ją wycofać. Sekcje w Psarach i w Czerni-
nie przeżywały trudności organizacyjne57. 

W sezonie 1963/64 w podokręgu leszczyńskiego OZPN Poznań grały jeszcze dwie 
drużyny w klasie „C” – LZS Wąsosz i LZS Czechnów. Na wysoką ocenę zasługiwał 
Mieczysław Karaś z Czechnowa. Ponadto zorganizowano rozgrywki ligi wiejskiej (tzw. 
ligi „W”), w której brało udział 8 sekcji z 144 zawodnikami. W sezonie obejmującym rok 
1964 najlepiej wypadły drużyny z Czechnowa i Radosławia58, a w sezonie 65/66 – LZS 
Czechnów, Witoszyce, Glinka, Naratów. 3 drużyny grały w podokręgu leszczyńskim  
w klasie „C”: Czechnów, Witoszyce i Wąsosz (niezależnie od tego pierwsza drużyna w 
klasie „B”)59. 

W sezonie 1967/68 występowało 13 drużyn z 169 zawodnikami: 1 w klasie „A”,  
6 w klasie „C” i 6 w klasie „W”60. W sezonie 1969/70 w klasie „C” na szczeblu powiatu 
uczestniczyło w rozgrywkach 17 LZS-ów. Zespoły podzielono na dwie grupy celem 
uniknięcia dalekich wyjazdów. LZS Wąsosz występował w klasie „B”. Do lepszych LZS-
ów należały: Wąsosz, Rudna, Ryczeń, Glinka, Naratów, Żuchlów, Czechnów, Giżyn, 
Osetno, Jastrzębia61. Na początku lat 70. występowało 30 drużyn w trzech grupach. Naj-
lepsze wyniki osiągnęły LZS-y ze Ślubowa, Naratowa, Czechnowa, Glinki, Luboszyc, 

                                      
53 Ibidem, s. 57 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Górze Śląskiej za okres sprawozdawczy 1957-1959”;  
s. 55-67). 
54 APL: RNO Wąsosz 29 s. 18 („Sprawozdanie z działalności Rady LZS Orla Wąsosz za rok 1959”; s. 17-20). 
55 „Gazeta Poznańska” 1964 nr 82 s. 2 (z 7 kwietnia 1964 r.). 
56 APL: KP PZPR Góra Śląska 51 s. 60 (posiedzenie egzekutywy 10 lipca 1968 r.) 
57 APL: UW Leszno 4900 s. 94-95 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za 
okres sprawozdawczy 1960-1962 r.”; s. 90-103); APW: PPRN Góra Śląska 344 s. 13 („Sprawozdanie z działalności Zrzesze-
nia Ludowe Zespoły Sportowe w pow. Góra” na posiedzenie 12 czerwca 1962 r.; s. 12-16). 
58 APL: UW Leszno 4900 s. 117 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres 
sprawozdawczy 1962-1964”; s. 113-125). 
59 Ibidem, s. 158 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1964-1966 r.”; s. 155-164). 
60 APW: KP PZPR Góra Śląska 90 s. 45 („Informacja Rady Powiatowej Zrzeszenia „LZS” w Górze z działalności sportowej 
w powiecie górowskim w roku 67/68”; s. 44-47). 
61 APW: PPRN Góra Śląska 258 s. 86-88 (na posiedzenie 15 września 1969 r.) 



Kwartalnik Górowski 59/2017 

XVI 

Irządz-Ciechanowa. W podokręgu leszczyńskim w klasie „B” grał LZS Wąsosz62. Poza 
rozgrywkami ligowymi urządzano turniej z okazji 1 Maja, Święta Ludowego i na zakoń-
czenie sezonu tzw. ostatki piłkarskie63. 

Na przełomie 1959/1960 roku istniało 25 sekcji piłki siatkowej zrzeszających 210 
zawodników (w tym 6 kobiet), z których 6 drużyn brało udział w rozgrywkach klasy 
„C”. Najlepsze wyniki osiągnął LZS Luboszyce, który zajął w 1959 r. IV miejsce w mi-
strzostwach wojewódzkich LZS. Dobrze pracowały sekcje w Wąsoszu, Witoszycach  
i Zbakowie Górnym64. 

Po trzech latach podczas konferencji sprawozdawczo-wyborczej w styczniu 1963 r. 
poinformowano, że na terenie powiatu 253 osoby uprawiały piłkę siatkową w 33 sek-
cjach, z których 11 uczestniczyło w rozgrywkach klasy „C”. Najlepiej pracowały LZS-y 
w Luboszycach, Naratowie, Radosławiu i Ryczeniu. Reprezentacja powiatu składająca się 
w większości z zawodników LZS Luboszyce zajęła III miejsce w mistrzostwach woje-
wództwa, w rozgrywkach o Puchar Zootechnika w okręgu poznańskim zajęła I miejsce, 
w Strzelinie podczas Dnia Spółdzielczości uplasowała się na III miejscu. Piłka siatkowa 
cieszyła się powodzeniem. W tej dyscyplinie odnoszono sukcesy – mimo braku instruk-
torów65. 

W okresie 1962-1964 najlepszą drużyną siatkówki dysponował LZS Radosław. Jej 
członkowie stanowili większość reprezentacji powiatu. Wyróżniającą się sekcję posiadał 
LZS Siciny66. 

W latach 1964-1966 funkcjonowało 40 sekcji, część z nich brała udział w rozgryw-
kach klasy „C”. Oceniano, że dobrze pracowały sekcje: Witoszyce, Radosław, Czech-
nów, Glinka. Reprezentacja powiatu składała się z zawodników z Radosławia i Wito-
szyc67. W sezonie 1969/70 w rozgrywkach uczestniczyło 20 LZS-ów68. W latach 60. na-
wiązano kontakty z NRD, pod koniec 1972 r. wznowiono je, rozgrywając dwa mecze –  
u siebie i na wyjeździe – obydwa wygrane69. 

W okresie 1957-1959 w tenisie stołowym najlepiej wypadał Wąsosz, dobrze pra-
cowały sekcje w Luboszycach, Borszynie Małym i Naratowie. Uczestniczyły one w roz-
grywkach ligi „W”70. Wielokrotnie narzekano na brak pomieszczeń do gry.  

W latach 1971-1972 przeprowadzono rozgrywki najpierw na szczeblu wiejskim  
o tytuł „najlepszej rakiety wsi”, następnie gromadzkie; uczestniczyło w nich 150 zawod-
ników i 15 zawodniczek. W mistrzostwach powiatu wzięło udział 74 uczestników.  

                                      
62 APL: UW Leszno 4900 s. 247 („Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  
w Górze za okres 1971-72 r.”; s. 242-249). 
63 Ibidem, s. 245-246. 
64 Ibidem,  s. 57 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Górze Śląskiej za okres sprawozdawczy 1957-1959”;  
s. 55-67). 
65 Ibidem, s. 95 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdawczy 
1960-1962 r.”; s. 90-103). 
66 Ibidem, s. 118. 
67 Ibidem, s. 159 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1964-1966 r.”; s. 155-164). 
68 APW: PPRN Góra Śląska 258 s. 86-88 (na posiedzenie 15 września 1969 r.) 
69 APL: UW Leszno 4900 s. 247 („Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  
w Górze za okres 1971-72 r.”; s. 242-249). 
70 Ibidem, s. 58 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Górze Śląskiej za okres sprawozdawczy 1957-1959”;  
s. 55-67). 
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Po raz pierwszy rozgrywano je w kategorii seniorów, tytuł mistrza po raz drugi zdobył 
Jan Góralik z LZS Naratów, w kategorii juniorów – Bogdan Harc z LZS Radosław71. 
Największe zasługi w popularyzowaniu tenisa miały – Naratów, Czechnów, Cieszkowice 
i Bełcz Wielki, z których startowało najwięcej zawodników72. 

W okresie 1957-1959 32 szachistów z 11 sekcji walczyło o mistrzostwo powiatu73. 
W następnych latach dzięki pracy etatowych pracowników ZP ZLZS (organizacja symul-
tan i innych imprez) zwiększyło się zainteresowanie tą dyscypliną. Reprezentacja LZS-ów 
wygrała mecz z reprezentacją Góry w stosunku 5,5 pkt do 3,5 pkt, a sekcja LZS Wąsosz 
dwukrotnie pokonała szachistów z klubu Związku Młodzieży Socjalistycznej74. 20 grud-
nia 1964 r. rozegrano mecz z drużyną z NRD, ale nie znamy wyniku75. W połowie lat 60. 
odnotowano brak zainteresowania tą dyscypliną sportową, czemu starano się zaradzić, 
organizując różne imprezy, m.in. trzykrotnie grano z reprezentacją powiatu Nosky  
w NRD76. 

Na początku lat 70. zorganizowano rozgrywki o tytuł mistrza wsi, w których star-
towało 600 zawodników, następnie rozgrywki indywidualne i gromadzkie z udziałem 
300 osób, największa frekwencja w Czechnowie, Wąsoszu i Bełczu Wielkim, końcowym 
efektem były indywidualne mistrzostwa szachowe – turniej „Złota Wieża” w kategorii 
kobiet i mężczyzn. Zwyciężyli Helena Talarowska – wiceprzewodnicząca RP LZS i Ta-
deusz Palczyński (LZS Naratów). W tym turnieju startowało 50 uczestników77. 

W listopadzie 1958 lub 1959 r. z inicjatywy Michała Garbaczewskiego powstała  
w Niechlowie sekcja podnoszenia ciężarów78. W kolejnych latach sekcja ta została 
wyposażona w sprzęt sportowy, ale była mało żywotna, ponieważ brakowało pomiesz-
czeń na treningi79. Na początku lat 60. powstała sekcja w LZS Czernina80. W połowie lat 
60. zajęła 4 miejsce w rozgrywkach wojewódzkich, a bracia Włodarczykowie reprezen-
towali powiat na indywidualnych mistrzostwach Polski81. 

Na początku 1963 r. odnotowano istnienie sekcji kolarskiej, ale niestety bez po-
dania miejsca funkcjonowania. Liczyła ona 20 zawodników, którzy reprezentowali po-

                                      
71 Ibidem, s. 244 („Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres 
1971-72 r.”; s. 242-249). 
72 Ibidem,  s. 245 („Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres 
1971-72 r.”; s. 242-249). 
73 Ibidem, s. 58 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Górze Śląskiej za okres sprawozdawczy 1957-1959”;  
s. 55-67). 
74 Ibidem, s. 97 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdawczy 
1960-1962 r.”; s. 90-103). Wynik punktowy za: APW: PPRN Góra Śląska 344 s. 12 („Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w pow. Góra” na posiedzenie 12 czerwca 1962 r.; s. 12-16). 
75 APL: UW Leszno 4900 s. 120 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres 
sprawozdawczy 1962-1964”; s. 113-125). 
76 Ibidem, s. 160 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1964-1966 r.”; s. 155-164). 
77 Ibidem, s. 244 („Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres 
1971-72 r.”; s. 242-249). 
78 Ibidem, s. 58 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Górze Śląskiej za okres sprawozdawczy 1957-1959”; 
 s. 55-67). 
79 Ibidem, s.. 97 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdawczy 
1960-1962 r.”; s. 90-103). 
80 Ibidem, s. 120 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1962-1964”; s. 113-125). 
81 Ibidem, s. 160 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1964-1966 r.”; s. 155-164). 
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wiat na zawodach urządzanych na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W 1962 r. Rada 
Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe zwróciła się do Powiatowego Komi-
tetu Kultury Fizycznej i Frontu Jedności Narodu w Lesznie z propozycją zorganizowania 
wyścigu kolarskiego. Wyścig odniósł duży sukces i postanowiono go organizować w ko-
lejnych latach82. Inny wyścig – dwuetapowy – zorganizowano wspólnie z Radą Powiato-
wą Zrzeszenia LZS w Wołowie. Odbył się on 22 lipca83. 

Sekcja kolarska pracowała 80 godzin w czynie społecznym przy sianokosach  
w PGR w Ryczeniu, za co w rewanżu dostała dresy, pantofle kolarskie i spodenki84. 

W połowie lat 60. podpisano umowę z drużyną „Traktor” z NRD, jej zawodnicy 
kilkakrotnie brali udział w zawodach u nas, kilkakrotnie nasi zawodnicy wyjeżdżali do 
nich85. 

W 1961 r. sekcja lekkoatletyczna mimo braku odpowiednich urządzeń i fachowej 
pomocy prowadziła działalność, m.in. zajęła III miejsce w województwie, ale następnie 
jej aktywność zmalała86. 

Sekcja lekkoatletyczna pracowała niesystematycznie i słabo, wynikało to z braku 
urządzeń sportowych i fachowej pomocy. Zorganizowano imprezę powiatową pod ha-
słem „Szukamy olimpijczyków”, gdzie odkryto talent sportowy – Marian Partyka z LZS 
Czernina. W zawodach w Warszawie uplasował się w pierwszej piątce, rzucając oszcze-
pem na odległość 53,70 m.87 

Brak odpowiedniego sprzętu i urządzeń, brak instruktora rzutowało negatywnie na 
pracę sekcji88. 

W połowie lat 60. powstała sekcja łucznicza w LZS Bronów przy szkole rolni-
czej, ale nie rozwinęła szerszej działalności89. 

Rada Powiatowa LZS w czasie swojej kadencji, obejmującej, lata 1957-1959 zorga-
nizowała mistrzostwa PGR-ów w lekkiej atletyce i piłce siatkowej, i dwie imprezy tury-
styczne (wycieczki na „winobranie” i do Sobótki)90. Członkowie LZS-ów startowali  
w masowych zawodach walterowskich i kościuszkowskich organizowanych przez Ligę 
Przyjaciół Żołnierza przy współudziale ZP LZS, w biegach narodowych i przełajowych. 
68 drużyn (w tym 12 kobiecych) walczyło o puchar redakcji „Dziennika Ludowego”. 

                                      
82 APL: UW Leszno 4900 s. 95-96 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za 
okres sprawozdawczy 1960-1962 r.”; s. 90-103); APW: PPRN Góra Śląska 344 s. 14 („Sprawozdanie z działalności Zrzesze-
nia Ludowe Zespoły Sportowe w pow. Góra” na posiedzenie 12 czerwca 1962 r.; s. 12-16). 
83 APL: UW Leszno 4900 s. 118 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres 
sprawozdawczy 1962-1964”; s. 113-125). 
84 Ibidem, s. 95-96 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawoz-
dawczy 1960-1962 r.”; s. 90-103); APW: PPRN Góra Śląska 344 s. 14 („Sprawozdanie z działalności Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe w pow. Góra” na posiedzenie 12 czerwca 1962 r.; s. 12-16). 
85 APL: UW Leszno 4900 s. 159 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres 
sprawozdawczy 1964-1966 r.”; s. 155-164). 
86 Ibidem, s. 96 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdawczy 
1960-1962 r.”; s. 90-103). 
87 Ibidem, s. 118 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1962-1964”; s. 113-125). 
88 Ibidem, s. 159 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1964-1966 r.”; s. 155-164). 
89 Ibidem, s. 160. 
90 APL: UW Leszno 4900 s. 58 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Górze Śląskiej za okres sprawozdawczy 
1957-1959”; s. 55-67). 
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Zgłoszono 32 drużyny do turnieju szachowego o „Złotą Wieżę”. W ciągu trzech lat zor-
ganizowano ogółem 370 imprez i zawodów sportowych z udziałem 6992 zawodników 
(w tym 763 kobiet)91. 

W kolejnych latach, do początku 1963 r., organizowano ponadto spartakiady śro-
dowiskowe i gromadzkie, które były formą uczczenia tysiąclecia państwa polskiego. 
Uczestniczyło w nich 882 zawodników (w tym 152 kobiety). Najlepiej zorganizowana 
spartakiada środowiskowa odbyła się w Cieszkowicach dzięki Janowi Maczanowi, a gro-
madzka – w Niechlowie dzięki Michałowi Garbaczewskiemu i Marianowi Zdrzewiel-
skiemu. LZS-owcy startowali w biegach narodowych. 72 drużyny rywalizowały w turnie-
ju piłki siatkowej o puchar redakcji „Dziennika Ludowego”, a do walki o puchar redakcji 
„Robotnika Rolnego” zgłoszono 7 drużyn piłki nożnej. Podsumowując w 1963 r. upły-
wającą kadencję ZP ZLZS stwierdzono, że odbyło się 518 imprez i zawodów sporto-
wych z udziałem 5536 zawodników (w tym 342 kobiet). Nadal kulała działalność 
turystyczna, ograniczająca się do zorganizowania 5 wycieczek92. 

W latach 1962-1964 organizowano spartakiady środowiskowe i gromadzkie, które 
miały charakter uczczenia tysiąclecia państwa polskiego: biegi narodowe, turniej piłki 
siatkowej o puchar „Dziennika Ludowego” (76 drużyn), turniej o puchar redakcji „Ro-
botnika Rolnego” w piłce nożnej (8 drużyn), powiatowa spartakiada (wspólnie z Inspek-
toratem PGR) dla pracowników PGR (212 zawodników, w tym 28 kobiet). W 1964 r. 
urządzono wojewódzki festyn WZGS93. W sumie zorganizowano 576 imprez i zawodów 
sportowych z udziałem 6981 zawodników, w tym 458 kobiet94. 

W latach 1964-1966 organizowano spartakiady środowiskowe, gromadzkie i powia-
towe, które miały charakter uczczenia tysiąclecia państwa polskiego, biegi narodowe, 
turniej piłki siatkowej o puchar „Dziennika Ludowego” (86 drużyn), turniej o puchar 
redakcji „Robotnika Rolnego” (86 drużyn piłki nożnej)95, wspólnie z Inspektoratem 
PGR – 2 powiatowe spartakiady dla pracowników PGR (z udziałem 523 zawodników,  
w tym 76 kobiet)96. W tym okresie urządzono 656 imprez i zawodów z udziałem 7717 
zawodników, w tym 674 kobiet97. 

 

  Kadencja 

  1957-1959 1960-1962 1962-1964 1964-1966 

Piłka nożna 
imprezy 16 233 247 253 

zawodnicy 192 2430 2520 2587 

Piłka  
siatkowa 

imprezy 68 215 256 287 

zawodnicy 1114 2358 2472 2698 

Kolarstwo imprezy - 22 19 21 

                                      
91 Ibidem, s. 65. 
92 Ibidem, s. 97-98 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawoz-
dawczy 1960-1962 r.”; s. 90-103). 
93 Ibidem, s. 120 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1962-1964”; s. 113-125). 
94 Ibidem, s. 120. 
95 Ibidem, s. 160 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1964-1966 r.”; s. 155-164). 
96 Ibidem, s. 162. 
97 Ibidem, s. 161. 
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zawodnicy - 359 426 416 

Tenis  
stołowy 

imprezy 12 13 12 11 

zawodnicy 196 117 126 156 

Szachy 
imprezy 5 23 24 26 

zawodnicy 69 154 161 174 

Podnoszenie 
ciężarów 

imprezy 8 b.d. 4 9 

zawodnicy 105 b.d. 40 56 

Turystyka 
imprezy 2 5 15 16 

zawodnicy - 189 255 412 

Lekka  
atletyka 

imprezy - 12 14 14 

zawodnicy - 118 235 352 
 

Źródło: Sprawozdania Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe za okres sprawozdawczy 
(APL: UW Leszno 4900) 

 

W roku 1971 zorganizowano 21 zawodów sportowych, w których startowało 668 
zawodników, oprócz tego LZS-owcy z powiatu górowskiego brali udział w 14 zawodach 
organizowanych przez innych, z tego 12 dotyczyło piłki nożnej, prawdopodobnie w ten 
sposób odnotowano udział „Orli” w rozgrywkach ligowych98. Na terenie powiatu urzą-
dzono jeszcze 6 imprez masowych z udziałem 3600 osób, w tym 620 kobiet. Ponadto 
zorganizowano 11 imprez turystycznych z 532 uczestnikami99. 

Zimą 1971/72 wspólnie z ZMW urządzono kulig z udziałem 400 osób (członków 
LZS i niezrzeszonych), wspólnie z Powiatowym Komitetem Kultury Fizycznej i Tury-
styki imprezę na lodowisku w Górze o nazwie „Jazda szybka na lodzie” z bezpłatną wy-
pożyczalnią łyżew dla startujących (udział 20 członków LZS z 13 kół z powiatu)100.  
W spartakiadzie PGR po raz pierwszy wprowadzono ocenę za masowość udziału101. 

Zawodnicy LZS-ów mieli do dyspozycji – przełom 1959/1960 – 13 boisk do piłki 
nożnej, 25 do piłki siatkowej, jedną bieżnię 400-metrową i jedną salę gimnastyczną  
w Wąsoszu. Zwracano uwagę, że często dochodziło do sytuacji, że niewykorzystane boi-
ska przemieniały się w łąki i pastwiska (np. w Starej Górze)102. Wówczas ogłoszono, że 
budowa boisk do piłki siatkowej, skróconych 100-metrowych bieżni klepiskowych, 
skoczni i rzutni czy obsadzanie obiektów sportowych (boisk do piłki nożnej lub siatko-
wej) drzewkami lub ich ogradzanie będzie formą uczczenia tysiąclecia państwa polskiego 
i XV-lecia PRL103. 

Na początku 1963 r. stan obiektów sportowych nieznacznie się poprawił: przybyło 
jedno boisko do piłki nożnej i 9 boisk do piłki siatkowej. LZS-y w Naratowie, Cieszko-
wicach, Sicinach i Jemielnie prowadziły społeczne budownictwo boisk i podstawowych 
urządzeń sportowych104. 

                                      
98 APL: PIS Góra Śląska 18 s. 274. 
99 Ibidem,  s. 275. 
100 APL: UW Leszno 4900 s. 244 („Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  
w Górze za okres 1971-72 r.”; s. 242-249). 
101 Ibidem, s. 246. 
102 Ibidem, 63 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Górze Śląskiej za okres sprawozdawczy 1957-1959”;  
s. 55-67). 
103 Ibidem, s. 64. 
104 Ibidem, s. 101 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1960-1962 r.”; s. 90-103). 
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W okresie 1962-1964 na około 115 wsi prawie w każdej był wytyczony plac na boi-
sko sportowe; istniało 14 boisk sportowych do piłki nożnej, 34 do piłki siatkowej, jedna 
bieżnia 400-metrowa i jedna sala gimnastyczna w Wąsoszu (dwa lata w remoncie)105. Boi-
ska i place obrotni gospodarze wykorzystywali na wypas bydła czy nierogacizny106. Zor-
ganizowano społeczne budownictwo boisk do piłki siatkowej – na podłożu żużlowym  
z naciągiem automatycznym. Powstało 7: Czechnów, Ryczeń, Czernina, Cieszkowice, 
Radosław, Siciny i siódmej miejscowości nie wymienionej z nazwy107. 

W latach 1964-1966 w każdej prawie wsi wytyczono place pod boiska, liczba boisk 
do piłki nożnej się nie zmieniła (nadal 14), ale przybyło boisk do piłki siatkowej – dys-
ponowano już 37. Wybudowano 11 typowych boisk do piłki siatkowej (na podłożu żuż-
lowym z krawężnikami oraz rurami żelaznymi i wyciągiem linowym). Część przestała 
pełnić swoją funkcję. W dalszym ciągu korzystano z jednej bieżni 400-metrowej i sali 
gimnastycznej w Wąsoszu, której remont został zakończony w 1965 r. (remont kapitalny 
i instalacja centralnego ogrzewania). Często zaniedbane boiska wykorzystywano na wy-
pas bydła108. 

W 1967 r. LZS-y użytkowały 35 boisk, 10 skoczni, 8 rzutni. Włączenie się do kon-
kursu „Boisko w każdej wsi” przyczyniło się do modernizacji boisk109. 

W 1972 r. korzystano z 24 boisk do piłki nożnej, 50 boisk do piłki siatkowej.  
W drugiej połowie 1972 r. w Wąsoszu rozpoczęto budowę pawilonu sportowego, jej za-
kończenie planowano na wiosnę 1973 r.110 

Pod koniec lat 50. poza sportem ZP LZS prowadził działalność kulturalno-
oświatową. Posiadał 7 własnych świetlic, a członkowie mogli korzystać dodatkowo  
z 19 gromadzkich, zakładowych i innych. Pod egidą LZS funkcjonowało 6 zespołów 
artystycznych, 3 zespoły czytelnicze i 4 zespoły przysposobienia rolniczego. Zorganizo-
wano jeden kurs kroju i szycia111. 

Likwidacja powiatów w 1975 r. i wejście gmin leżących na terytorium powiatu gó-
rowskiego w skład województwa leszczyńskiego miało katastrofalne skutki dla sportu 
wiejskiego na naszym terenie.  

30 października 1975 r. doszło do zjazdu likwidacyjnego Powiatowego Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe. Wzięli w nim udział członkowie rady Powiatowego Zrze-
szenia LZS oraz członkowie Rad Gminnych LZS. Obradom przewodniczył Mieczysław 
Karaś.  

Stanisław Filaber – sekretarz PZ LZS wygłosił referat na temat likwidacji PZ LZS 
w Górze. Rada Główna Zrzeszenia LZS wspólnie z Głównym Komitetem Kultury Fi-
zycznej i Turystyki określiła nową strukturę organizacyjną zrzeszenia, m.in. powołując 
nowe wojewódzkie zrzeszenia LZS. 30 lipca 1975 r. odbył się w Lesznie zjazd, na któ-

                                      
105 Ibidem, s. 122-123. 
106 Ibidem, s. 124. 
107 Ibidem, s. 124. 
108 Ibidem, s. 163 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres sprawozdaw-
czy 1964-1966 r.”; s. 155-164). 
109 Ibidem, s. 242 („Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze za okres 
1971-72 r.”; s. 242-249). 
110 Ibidem, s. 243. 
111 Ibidem, s. 64 („Sprawozdanie Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Górze Śląskiej za okres sprawozdawczy 1957-1959”;  
s. 55-67). 



Kwartalnik Górowski 59/2017 

XXII 

rym wybrano władze i wytyczono kierunki działania. W skład tych władz weszła część 
lokalnych działaczy, m.in. Mieczysław Karaś, Zdzisław Kalczyński, Władysław Łuczko, 
Stanisław Talarowski. Stanisława Filabra wyznaczono na inspektora, który będzie odpo-
wiadał za działalność na terenie czterech gmin – Czernina, Góra, Jemielno i Niechlów; 
Wąsosz miał podlegać pod inspektora rawickiego. 

Dotychczasowy przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS Mieczysław Karaś 
podziękował działaczom za pracę i zaapelował o dalsze zaangażowanie na rzecz sportu 
wiejskiego. 

Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Powiatowego Zrzeszenia LZS 
w Górze z dniem 30 października 1975 r. Jego majątek przejęły koła i Wojewódzkie 
Zrzeszenie LZS w Lesznie112. 

W pierwszym półroczu 1975 r. zorganizowano szereg imprez na szczeblu powia-
towym, takich jak mistrzostwa powiatowe LZS w szachach i warcabach, liga gminna  
w piłce nożnej, turniej gmin powiatu górowskiego w Ryczeniu, mistrzostwa powiatowe  
o „Złoty kask”, turniej piłkarski na otwarcie sezonu i spartakiadę powiatową kombina-
tów PGR, PZGS i POM. W drugim półroczu 1975 r. po wejściu do województwa lesz-
czyńskiego nie odbyła się żadna impreza. Z kolei w pierwszym półroczu 1976 r. prze-
prowadzono mistrzostwa gminy Góra w tenisie stołowym kobiet i mężczyzn oraz  
w szachach i warcabach, rejonowe mistrzostwa w tenisie stołowym kobiet i mężczyzn 
oraz w szachach mężczyzn, biegi zwycięstwa, turniej piłkarski z okazji 1 Maja i wyścig 
kolarski113. A potem nastąpiła zapaść. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
112 Ibidem, s. 269-272 („Protokół ze Zjazdu Likwidacyjnego Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Górze 
w dniu 30.X.1975 rok”). 
113 APL: RNMiG Góra 145 s. 51-52 („Sprawozdanie z działalności sportowej w Gminie Góra za rok ubiegły i I półrocze 
1976 roku”). 
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Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe  
 
Kadencja 1957-1959 (stan z 16 kwietnia 1959 r.) 
Zdzisław Kalczyński – przewodniczący (Góra Śląska), Jan Frank – wiceprzewodni-

czący (Wąsosz), Stanisław Raus – wiceprzewodniczący (Góra Śląska), Franciszek Dzia-
dura – sekretarz (Stara Góra), Janusz Jasiak (Czernina), Kazimierz Filimoniak (Rudna 
Mała) i Michał Garbaczewski (Bełcz Wielki)114.  

 
Konferencja sprawozdawczo-wyborcza 24 stycznia 1960 r. 
Rada Powiatowa:  
Jan Frank – przewodniczący (Wąsosz), Zdzisław Nosal – wiceprzewodniczący (Gó-

ra Śląska), Kazimierz Nowak – sekretarz (Wąsosz), Jan Tupaj – skarbnik (Góra Śląska), 
Stanisław Raus – członek prezydium (Góra Śląska), Antoni Sulima – członek prezydium 
(Góra Śląska), Michał Garbaczewski – członek prezydium (Naratów) 

Komisja Rewizyjna: Bogdan Bartkowiak – przewodniczący, Józef Krajewski i An-
toni Walczak115. 

 
Konferencja sprawozdawczo-wyborcza 9 stycznia 1963 r. 
Plenum Rady Powiatowej:  
Jan Frank, Jan Tupaj, Józef Szczęśniak, Zdzisław Nosal, Zofia Dwojna, Halina Oli-

chwer, Kazimierz Nowak, Jan Maczan, Stefan Pawliczak, Zdzislaw Sowa, Jan Graczyk, 
Edward Hołtra, Aleksander Baran, Ryszard Janusz, Czesław Paliwoda, Włodzimierz 
Raus, Michał Mochenek 

Komisja Rewizyjna:  
Janusz Kowaluk, Stanisław Raus, Bronisława Topolska116. 
 
Konferencja sprawozdawczo-wyborcza 17 grudnia 1964 r.  
Plenum Rady Powiatowej:  
Jan Frank, Zdzisław Nosal, Zofia Dwojna, Kazimierz Nowak, Zdzisław Springer, 

Mieczysław Karaś, Kazimierz Sokołowski, Tadeusz Drewnik, Ryszard Włodarczyk, Eu-
geniusz Młynarski, Marian Kidon, Zdzisław Fokin, Jerzy Laubsch, Włodzimierz Raus, 
Antoni Kęsicki, Stanisław Golimowski, Janusz Kowaluk, Stanisław Migdał, Józef Sztof 

Komisja Rewizyjna:  
Zenon Zygmunt, Józef Tworkowski, Urszula Owczarczuk117. 
 
Prezydium Rady Powiatowej [1966] 
Jan Frank – przewodniczący, Zofia Dwojna – wiceprzewodnicząca, Włodzimierz 

Raus – wiceprzewodniczący, Kazimierz Nowak – sekretarz, Mieczysław Karaś, Zdzisław 
Springer, Zdzisław Nosal, Jerzy Laubsch, Tadeusz Drewniak 

                                      
114 APL: UW 4900 s. 51 (nie datowany, dołączone pismo przewodnie z 16 kwietnia 1959 r. s. 1). 
115 Ibidem,  s. 68 (pismo Powiatowego Zrzeszenia LZS z 26 stycznia 1960 r.). 
116 Ibidem,  s. 105-106. 
117 Ibidem, s. 110 (Protokół komisji skrutacyjnej konferencji sprawozdawczo-wyborczej 17 grudnia 1964 r.;  
s. 109-110). 
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Konferencja sprawozdawczo-wyborcza 11 lutego 1967 r. 
Prezydium plenum Rady Powiatowej: 
Jan Frank – przewodniczący (wiceprzewodniczący ZP ZMW, LZS Wąsosz), Ewa 

Kołwa – wiceprzewodnicząca ds. kobiet (kierownik PGR Bronów, LZS Bronów), Zdzi-
sław Springer – wiceprzewodniczący ds. PGR (Inspektorat PGR Zaborowice), Stefan 
Kasperski – sekretarz, Mieczysław Karaś – skarbnik (LZS Czechnów), Władysław Łucz-
ko (LZS Ryczeń), Kazimierz Markowski (LZS Kłoda Mała) 

 
Pozostali członkowie plenum:  
Zofia Dwojna (Naratów), Ryszard Kowaluk (Wąsosz), Włodzimierz Raus (Góra), 

Eugenia Uściło (Polanowo), Jan Teresiak (Wierzowice), Marian Wołowski (Kamień Gó-
rowski), Władysław Kierkiewic (Rudna Mała), Jerzy Laubsch (Góra), Helena Połomka 
(Jastrzębia), Józef Halczuk (Ślęszów), Stanisław Jakubowski (Czernina), Władysław Or-
łowski (Żuchlów), Maria Zaręba (Kietlów), Józef Kostewicz (Siciny) 

 
Komisja Rewizyjna:  
Kazimierz Nowak – przewodniczący (ZS Wąsosz), Jadwiga Nejman (PGR Czech-

nów), Zdzisław Nosal (Góra)118. 
 
Konferencja sprawozdawczo-wyborcza 20 grudnia 1970 r. 
Rada Powiatowa:  
Jan Frank – przewodniczący (wiceprezes PZGS Góra), Stanisław Migdał (prze-

wodniczący PKKFiT), Józef Bareła – skarbnik (instruktor ZP ZMW),  
Stefan Kasperski – sekretarz RP Zrzeszenia LZS, Helena Talarowska – wiceprze-

wodnicząca (LZS Czechnów), Władysław Łuczko – wiceprzewodniczący (Nadleśnictwo 
Jemielno), Stanisław Włodarski (sekretarz Oddziału Związku Zawodowego Pracowni-
ków Rolnych), Stanisław Wyskwarski (instruktor KP PZPR), Józef Siudmak (instruktor 
PK ZSL), Mieczysław Karaś (Wydział Rolnictwa PPRN), Zygmunt Wujczak (Inspekto-
rat PGR Zaborowice), Lech Gertych (księgowy PGR Ligota), Włodzimierz Raus (In-
spektorat PZU), Krystyna Rudna (LZS Ślubów), Roman Wrzeszcz (LZS Zaborowice), 
Gustaw Wasiluk (LZS Wąsosz), Franciszek Niedbała (LZS Osetno), Antoni Arendar-
czyk (Wydział Oświaty PPRN), Jerzy Woziński (Powiatowy Związek Kółek Rolniczych 
Góra), Kazimierz Gołębiowski (nauczyciel SP), Hieronim Drobniewski (przewodniczący 
GRN Jemielno), Marian Lankiewicz (LZS Rogów Górowski), Maria Krasicka (Spół-
dzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa Czernina), Jan Okienko (LZS Żuchlów), Anna 
Jaźwińska (LZS Radosław) 

 
Komisja Rewizyjna:  
Zdzisław Maczulski – przewodniczący (LZS Cieszkowice), Władysław Kierkiewicz 

– (LZS Rudna Wielka), Andrzej Kokot (LZS Ligota), Mieczysław Kida (LZS Gola Gó-
rowska), Maria Murzyn (LZS Siciny)119. 

 

                                      
118 Ibidem, s. 185, 187. 
119 Ibidem,  s. 203. 
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Zmiany na plenarnym posiedzeniu 29 grudnia 1971 r. 
Odwołani z plenum:  
Jan Frank i Maria Lankiewicz (wyjechali z terenu powiatu) 
Powołani do plenum:  
Marian Trześniowski, Zdzisław Springer, Irena Augustyniak, Henryk Głuszko 
Odwołani z prezydium: 
Jan Frank, Stefan Kasperski 
Powołani do prezydium: 
Henryk Głuszko, Marian Trześniowski, Jerzy Woziński 
Mieczysław Karaś – przewodniczący, Henryk Głuszko – sekretarz120. 
 
Konferencja sprawozdawczo-wyborcza 1 lutego 1973 r.  
Rada Powiatowa:  
Mieczysław Karaś – przewodniczący (Wydział Rolnictwa PPRN), Ewa Lewandow-

ska – wiceprzewodnicząca (Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku Góra), 
Władysław Łuczko – wiceprzewodniczący (Nadleśnictwo Góra Śląska), Franciszek Da-
widowicz – sekretarz, Józef Siudmak – skarbnik (PK ZSL Góra), Walenty Szabłowski 
(PKKFiT w Górze), Marian Trześniowski (ZP ZMW Góra), Stanisław Wyskwarski (KP 
PZPR), Stanisław Włodarski (PGR Kietlów), Henryk Głuszko (PZ LZS Góra), Józef 
Bareła (Powiatowy Związek Kółek Rolniczych Góra), Helena Talarowska (LZS Czech-
nów), Jan Okienko (LZS Żuchlów), Jerzy Woziński (GRN Góra), Jerzy Niewrzał 
(POSTiW Góra), Kazimierz Gołębiowski (SP Wronów), Lech Gertych (PGR Ligota), 
Zdzisław Springer (Kombinat PGR Zaborowice), Eugeniusz Kobylak (LZS Wąsosz), 
Stanisław Migdał (OSM Góra), Antoni Arendarczyk (ZNP Góra), Józef Stefaniak (LZS 
Wąsosz), Jan Chmura (Wydział Oświaty i Kultury PPRN), Jerzy Rzepiela (LZS Rudna 
Wielka), Włodzimierz Raus (PZU Góra), Stanisława Ślęzak (LZS Naratów) 

 
Komisja Rewizyjna: 
Zdzisław Maczulski (LZS Cieszkowice), Władysław Kierkiewicz (LZS Rudna Wiel-

ka), Janusz Kowaluk (LZS Wąsosz)121. 
 
Prezydium i plenum 30 października 1975 r.  
Mieczysław Karaś – przewodniczący, Władysław Łuczko – wiceprzewodniczący, 

Stanisław Filaber – sekretarz, Krystyna Hames – wiceprzewodnicząca, Józef Siudmak – 
skarbnik, Jerzy Niewrzał, Zdzisław Kalczyński, Walenty Szabłowski, Zenon Jachimo-
wicz, Józef Stefaniak, Andrzej Straszewski, Marian Kistowski, Kazimierz Gołębiowski, 
Bogdan Komisarek, Stanisław Talarowski, Ryszard Szarek, Zdzisław Szpringer, Kazi-
mierz Pawliczak, Michał Kowalski, Ryszard Borawski, Tadeusz Drewnik, Julian Kosti-
kiewicz, Eugeniusz Kaczmarek, Grażyna Szafraniec, Józef Bareła122. 

 
 

                                      
120 Ibidem, s. 240. 
121 Ibidem, s. 259-260, 263. 
122 Ibidem, s. 273. 
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HOTEL KOMUNALNY W GÓRZE 
 
W 1950 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” uruchomiła w Górze ho-

tel. Jednak względy sanitarne i wyposażenie zadecydowały o tym, że go zamknięto  
w 1951 r. Wówczas hotel utworzyła Miejska Rada Narodowa. Liczba łóżek (patrz tabela) 
zaspokajała potrzeby. Miejsc brakowało jedynie podczas „nasilonych akcji państwo-
wych” (zjazdy powiatowe, konferencje)1. 6 września 1957 r. uchwałą Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej nadano mu nazwę „Barycz”2. 

 

Rok 1951 1952 1953 1954 1955 

Liczba łóżek 25 28 30 30 30 

Liczba osobonoclegów 2800 6118 7103 5127 5700 
 

Źródło: Charakterystyka powiatu Góra Śląska, Góra Śląska 1956 s. 86 
 

Niemal co roku w hotelu wykonywano bieżące remonty takie jak: wymalowanie 
pokoi i korytarza farbą olejną (1954)3, odmalowanie 9 pokoi oraz zakup krzeseł i lampek 
nocnych (1955)4, wymiana przewodów wodociągowych (1957)5, remont kotła do goto-
wania bielizny, wymiana dwóch grzejników w suszarni bielizny oraz wstawienie 4 umy-
walek w pokojach (1958)6, uzupełnianie instalacji elektrycznej i założenie lamp z białymi 
kloszami (1960), wymiana pieca c.o. (1960)7, bieżący remont pomieszczeń hotelowych 
(1970)8. W 1954 r. przy wejściu zrobiono przegrodzenie chroniące wnętrze hotelu od 
nieprzyjemnych zapachów dochodzących ze znajdującej się na parterze budynku gospo-
dy9. W tym samym roku urządzono świetlicę czynną w godzinach od 9.00 do 20.00,  
z tym, że mogła w przypadku większego nasilenia gości być wykorzystywana jako pokój 
noclegowy. W hotelu znajdowała się biblioteczka z książkami z biblioteki publicznej, 
które co pewien czas wymieniano. Goście bardzo chętnie z niej korzystali. Mankamen-
tem hotelu był brak szachów i warcabów, o które upominali się goście10. 

Planowano, że w 1965 r. będzie przeprowadzony remont kapitalny hotelu, ale oka-
zało się, że ze względu na zły stan techniczny budynku będzie nieopłacalny, więc posta-
nowiono na razie ograniczyć się do remontu bieżącego (odnowienie wnętrz i elewacji). 

                                      
1 Charakterystyka powiatu Góra Śląska, Góra Śląska 1956 s. 86 (w posiadaniu Autora). 
2 APL: PMRN Góra Śląska 68 s. 244. 
3 APW: PPRN Góra Śląska 1295 s. 39 („Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i finansowego za rok 1954  
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Górze Śląskiej” z 9 lutego 1955 r.; s. 33-44). 
4 APL: PMRN Góra Śląska 5 s. 117 („Sprawozdanie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Górze Śląskiej z wykonania 
planu gospodarczego i budżetu w roku 1955 oraz projektu planu gospodarczego i budżetu na rok 1956” z 4 czerwca 1956 r.; 
s. 125-130). 
5 APL: PMRN Góra Śląska 6 s. 71 („Sprawozdanie z działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Górze Śląskiej  
za II kwartał 1957 rok” z 31 lipca 1957 r.; s. 64-79). 
6 APL: PMRN Góra Śląska 7 s. 110. 
7 APL: PMRN Góra Śląska 72 s. 57 („Sprawozdanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Górze  
z działalności gospodarczo-finansowej za rok 1960” z 22 lutego 1961 r.; s. 56-62). 
8 APL: PMRN Góra Śląska 84 s. 51. 
9 APW: PPRN Góra Śląska 1295 s. 39 („Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i finansowego za rok 1954  
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Górze Śląskiej” z 9 lutego 1955 r.; s. 33-44). 
10 APW: PPRN Góra Śląska 1295 s. 39 („Sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego i finansowego za rok 1954  
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Górze Śląskiej” z 9 lutego 1955 r.; s. 33-44). 



Kwartalnik Górowski 59/2017 

XXVII 

Zamiast remontu kapitalnego uznano, że lepszym rozwiązaniem będzie budowa nowego 
hotelu do 1970 r. Zamierzano w 1966 r. opracować założenia projektowe budowy no-
wego hotelu11. Jednak zamiast tego w III kwartale roku rozpoczął się sposobem gospo-
darczym remont kapitalny, który polegał na wykonaniu elewacji, naprawieniu dachu  
i rynny, odnowieniu wnętrz; do każdego pokoju doprowadzono ciepłą wodę, założono 
nowe linoleum, itp. Hotel wyposażono w nowe meble i inny sprzęt12. Remont zakoń-
czono w I półroczu 1967 r. Liczono, że dzięki temu hotel będzie mógł być zakwalifiko-
wany do wyższej kategorii – III, jednak nie udało się tego osiągnąć. Szczupłość pomiesz-
czeń, brak możliwości urządzenia świetlicy, bagażowni, poczekalni i ich niefunkcjonal-
ność przekreśliła te plany. Hotel posiadał zbyt mało pokoi jednoosobowych, najchętniej 
wynajmowanych przez gości, w stosunku do ogólnej liczby pokoi13. 

W 1967 r. hotel dysponował 32 miejscami w 14 pokojach: 3 jednoosobowe, 6 dwu-
osobowych, 3 trzyosobowe i 2 czteroosobowe. Pracowało w nim 8 osób: 3 recepcjoni-
stów, 1 p.o. kierownika, 2 pokojowe, 1 praczka i 1 palacz c.o.14 

 

Rok Pokoje Łóżka stałe 

Udzielone 
noclegi 

Liczba osób,  
które skorzystały  
z noclegów 

w tys. 

1957  30 5113 2130 

1958 13 30 6100 2200 

1960 13 30 6200  

1961 13 30 6400  

1962 14 33 8,1 2,0 

1963 14 33 7,6 1,9 

1964 14 33 6,6 2,6 

1965 14 33 7,2  

1966 14 33 8,3 Wykorzystanie miejsc w % 

1967 14 32 8,2 70,2 

1968 14 32 8,0 68,5 

1969 14 32 8,0 68,5 

1970 14 32 8,6 73,7 

1971 14 32 9,1 78,3 

1972 14 32 8,4 71,9 

1973 14 32 9,4 80,5 
 

Źródło: regionalne roczniki statystyczne; 
dane dotyczące 1962 r, skorygowano wg APL: PIS Góra Śląska 84 s. 13 

 

                                      
11 APL: PMRN Góra Śląska 78 s. 42 („Sprawozdanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Górze  
z wykonania zadań gospodarczych i finansowych za rok 1965” z 14 II 1966 r.; s. 40-49). 
12 APL: PMRN Góra Śląska 17 s. 68 („Sprawozdanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Górze  
z wykonania zadań gospodarczych i finansowych za 1966 r.” z 29 III 1967 r. ; s. 66-71). 
13 APL: PMRN Góra Śląska 18 s. 62 („Sprawozdanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Górze  
z wykonania zadań gospodarczych i finansowych za rok 1967” z 27 III 1968; s. 59-67). 
14 APL: PMRN Góra Śląska 18 s. 62 („Sprawozdanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Górze  
z wykonania zadań gospodarczych i finansowych za rok 1967” z 27 III 1968; s. 59-67). 
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Hotel „Barycz” funkcjonował w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalne-
go, a od 1969 r. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i Mieszkaniowego. Od 1974 
do 1979 r. był częścią najpierw Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku 
w Górze a następnie Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przejęcie nastąpiło w lipcu 1974 r. Ho-
tel był wówczas w bardzo złym stanie15. Od 1980 r. stał się częścią Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Turystycznego w Lesznie. Właściciel zarzucił używanie nazwy „hotel” 
na rzecz określenia „pokoje gościnne”16. Na początku lat 90. hotel zaprzestał działalno-
ści i budynek został sprzedany. 

 

Rok 
Miejsca nocle-

gowe 
Korzystający z 

noclegów 
Udzielone  

noclegi 

1980 32 733 10 905 

1983 32 719 6 127 

1985 32 766 5 241 

1988 32 709 4 688 

1991 32 130 182 
 

Źródło: regionalne roczniki statystyczne 

Mirosław Żłobiński 
 
 

 
 

1968 r., zdjęcie udostępniła Julita Kruszka 

 

                                      
15 APW: UP Góra 55 s. 15 („Informacja z działalności Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku w Górze  
w 1974 r.” z 16 stycznia 1975 r.; s. 13-15). 
16 APL: KM-G PZPR Góra 33 s. 511. 
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KRONIKA AMATORSKIEGO KLUBU FILMOWEGO „PROFIL” (CZ. V) 
 

KINO FILMÓW AMATORSKICH 
 
1971 
Klub nasz został zaproszony na inaugurację Kina Filmów Amatorskich do Rawi-

cza, które zostało założone jako drugie w Polsce po Wrocławiu, gdzie spotkaliśmy na-
szego przyjaciela Przewodniczącego Federacji Józefa Milkę. Po opłaceniu 1 zł za szatnię 
weszliśmy na salę projekcyjną i zostaliśmy zmuszeni do obejrzenia 5-ciu filmów. Po pro-

jekcji filmowej dyskutowano przy 
kawie nad wyświetlonymi filmami. 
Najbardziej ciekawym, po dyskusji, 
okazał się film „Rodzina” z AKF – 
Świdnica. My byliśmy wzruszeni nie 
tylko filmami, ale i locum, jakie po-
siada AKF „Radok”. 

Po projekcji i dyskusji uczest-
niczącym członkom AKF – „Pro-
fil” z Góry nasunął się pomysł, aby 
Kino Filmów Amatorskich założyć 
jako 3-cie z kolei w Polsce w Górze. 

 
W dniu 28 lutego 1971 r. odbył się w Legnicy Rejonowy Przegląd Filmów Oświa-

towych, na który ZP ZMW zaprosił członków naszego klubu. Przegląd odbył się w 
MPiK-u1, gdzie oprócz filmów oświatowych widzieliśmy pięknie ubrane kelnerki, które 
podczas projekcji „drażniły” nas parówkami i brzękiem spadających sztućców. Pomimo 
naszej interwencji w projekcji nie zaszły żadne zmiany, a atrakcją dalszej imprezy było 
ciągłe zrywanie się filmów. W akcję wszedł nasz operator J. Lesiak i dobrnął z imprezą 
do oczekiwanego końca. Najbardziej ciekawym filmem okazał się film „Kongo Miller”.  

Po spożyciu obiadu udaliśmy się do domu. W czasie powrotu zorganizowaliśmy 
konkurs na „Najlepszą piosenkę wycieczki”. Po podsumowaniu – I miejsce zdobył duet 
J. i T. Zielińscy, którzy przedstawili nam piosenkę, dla której ustaliliśmy tytuł – „Szczę-
ście małżeńskie”. 

 
Novum [15 marca 1971 r.] 
Amatorski Klub Filmowy „Profil”, który działa – dla przypomnienia przyszłych 

pokoleń – przy MPDK w Górze, idąc śladem klubów Wrocławia i Rawicza zorganizo-
wał jako 3-ci klub w Polsce Kino Filmów Amatorskich. Celem organizowanych – jak 
przyjęto ogółem – co trzeci piątek miesiąca przeglądów, jest ambicja projekcji filmów 
amatorskich realizowanych przez czołowych przedstawicieli tego kierunku w Polsce. Po-
czynaniom tym towarzyszył oraz zagwarantował stałą opiekę Wydział Oświaty i Kultury 

                                      
1 Właściwie Klub Międzynarodowej Prasy i Książki (M.Ż.) 
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PPRN oraz MPDK. Oficjalnie do życia – wobec zebranego audytorium K.F.A. – 
wskrzesił kierownik MPDK p. Jan Minta. Króciutką prelekcję, która poprzedziła projek-
cję, wygłosił kol. T. Zieliński. Inaugurację KFA miały zaszczyt rozpocząć filmy AKF 
„Esperanto” z Gliwic, które to nota bene zmonopolizowane przez kol. Rajmunda Czo-
ka. A było ich aż 6, mianowicie: 

1. „Dziwny jest ten świat” 
2. „Miasto polskiego renesansu” 
3. „A jednak” 
4. „Życie jest piękne” 
5. „Osaczeni” 
6. „Juhas śpiewo” 
Zakończenie projekcji okazało się najbardziej interesującą i najdłuższą częścią tego 

wieczoru, bo rzeczową i zaciekłą dyskusją, która wywiązała się między uczestnikami. 
Dyskusję chciał zmonopolizować p. Edward Korotecki i to wyraźnie z pozycji siły i sta-
nowiska, który dziwnie zwątpił w swoje dowody po wejściu na salę kol. Olka Minty  
(ok. 120 kg żywej wagi). Pierwsi uczestnicy dyskusji KFA upodabniali się w swych wy-
powiedziach do „gniewnych”, która okazała się również doskonałym forum nauki sztuki 
i sposobu dyskusji filmowej. Przeprowadzone głosowanie wyłoniło najlepszy film prze-
glądu – oczywiście nie bez kontrowersji pt. „Dziwny jest ten świat” zrealizowany oczy-
wiście przez kol. Rajmunda Czoka. Na zakończenie pierwszego spotkania miejscowych 
filmowców amatorów i ich entuzjastów z okazji K.F.A. malowało się na twarzach 
wszystkich zebranych zadowolenie z przyjemnie spędzonego i kulturalnego wieczoru, 
który powiał ożywczym prądem – bardzo dopingującym do szlachetnej twórczej rywali-
zacji tutejszych realizatorów z pozostałymi AKF-ami w Polsce. Oby to nie był początek 
końca – takie życzenie towarzyszyło wszystkim na zakończenie tego wieczoru. 

 
II Projekcja Kina Filmów Amatorskich dn. 7.04.71 r. 
… niestety – filmy czeskie nie dotarły. W związku z czym odbyła się projekcja fil-

mów naszego klubu, po czym jak zwykle „szumna” dyskusja. 
Wyświetlono następujące filmy: 
„Życiorys” – real. J. Lesiak, T. Zieliński, A. Kowalski 
„Malarze” – real. J. Kozakiewicz, W. Czerski 
„Pech” – real. K. Dańko 
„Jankiel” – real. J. Lesiak, A. Kowalski, W. Czerski 
„Hobby” – real. J. Lesiak, T. Zieliński 
„Czernina wieś” – real. J. Lesiak, T. Zieliński, A. Kowalski 
„Pociechy” – real. J. Lesiak, T. Zieliński 
 
III Projekcja Kina Filmów Amatorskich dn. 18.04.71 r. 
Projekcja filmów z Czechosłowacji. 
Wyświetlono trzy filmy 16 mm, tj. film „Pet gramu” realizacja Zdenek Vrba, Vac-

law Havlicic, Zdenek Fojta, Peter Sysel; film „Lazebnik” real. Bohuslaw Kuczera, Ivan 
Skopce, Kvetoslaw Muska; oraz film „Kostnica”. 
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Kronika. Wydarzenia Kulturalne Ziemi Ra-
wickiej Kwiecień 1971 r. 

23 IV w Sali projekcyjnej AKF „Radok” 
przedstawiono V program Kina Filmów Amator-
skich. Przedstawiono siedem filmów AKF-u „Pro-
fil” przy Powiatowym Domu Kultury w Górze 
Śląskiej, które zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia 
na festiwalach i konkursach ogólnopolskich. Fil-
mem wieczoru wg uznania publiczności wybrano: 
„Pociechy” realizacja Józef Lesiak i Tadeusz Zieliń-
ski. Ponadto pokazano filmy: „Życiorys” real. Józef 
Lesiak, Tadeusz Zieliński, Andrzej2 Kowalski, „Ma-
larze” realizacja Jerzy Kozakiewicz, Wojciech Czer-
ski, „Pech” realizacja Kazimierz Dańko, „Jankiel” 
real. Józef Lesiak, Antoni Kowalski, Wojciech Czer-
ski, „Hobby” real. Józef Lesiak i Tadeusz Zieliński, 
„Czernina wieś” – real. Józef Lesiak, Tadeusz Zie-
liński i Antoni Kowalski – wszystkie zrealizowane 
na taśmie 8 mm. 

 

KFA – IV dn. 17.05.71 r. 
Projekcja filmów z AKF w Łodzi. 
Wyświetlono: „Fragmenty” i „Rdza” – real. W. Jastrzębski – AKF „Paralaksa” 

Łódź; „Niezwyciężony napis” – real. Jerzy Biegański – AKF przy ŁDK Łódź; „Las 
otwarty dla wspomnień” i „Żale na yale” – real. Zbigniew Peterson; „Homo aquaticus” – 
real. Wiesław Pawłowski, Zbigniew Listowski – AKF „Emdek”. 

 
KFA – V dn. 27.05.71 r. 
Sekretarz z AKF – Ra-

wicz [opowiedział] dzieje 
swego klubu. 

Następnie odbyła się pro-
jekcja filmów zrealizowa-
nych przez AKF „Radok” 

w Rawiczu. 
Wyświetlono następujące 

filmy: 
„Chłopcy” 

„Inwazja decybeli” 
„Turniej wsi” 

 
Wielka szkoda, że nie mogliśmy oglądnąć filmu pt. „Wczoraj wieczorem, dzisiaj ra-

no” zrealizowanego przez Jana Fenglera, którego realizator nie zgłosił do naszego kina. 

                                      
2 W oryginale „Antoni”. 

„Sztandar Młodych” 1971 nr 118. 
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W związku z czym film pozostał wielką tajemnicą, a o jego niedoszłej projekcji głosi 
pamiątkowy dyplom, który był przeznaczony dla realizatora […] 

 
Film pt. „Nie tylko maszyny” podczas realizacji 
Po przerwie urlopowej członkowie klubu filmowego „Profil” w składzie Józef Le-

siak, Kazimierz Dańko i Tadeusz Zieliński wybrali się na motorze MZ do PGR Ślubów 
w celu nakręcenia filmu z praktyki studenckiej. Ekipa realizatorów w swym krótkim fil-
mie chciała pokazać zwykły dzień „zielonego” studenta. Studenci mimo swych codzien-
nych ciężkich zajęć z humorem podchodzili do zdjęć filmowych i z piosenką na ustach 
„Przewróć mnie w te koniczyny”. 

 
[„Dzieło rąk”] 
Film pt. „Dzieło rąk” od początku spotykał się z trudnościami. Samo dostanie się 

na miejsce zdjęć było utrudnione, ponieważ przez Odrę chodzi prom, upał był okropny 
i przewoźnicy poszli na „piwko”. Po odczekaniu 1,5 godz. zjawili się i raczyli nas prze-
wieźć. Następną trudnością była niemożność osiągnięcia zamierzonych efektów we wnę-
trzach obiektu. Gdy obróbka i montaż zostały zakończone, zjawiła się nowa trudność … 
jaki tytuł. Tytuł powstał w ostatniej chwili. 

 
„Kwiaty i dziewczyny” 
Komentarzy nie trzeba. Już sam tytuł mówi o treści tego filmu. Jest to barwna mo-

zaika, którą stworzyli Kazimierz Dańko i Ryszard Grzelczak. 
Wiele mieli przyjemności przy kręceniu tego filmu, bo komuż nie są przyjemne 

kwiaty, a tym bardziej dziewczyny. Były i kłopoty. Płeć piękna nie zawsze chciała się fil-
mować – może bały się kamery? – a może nas? Już wcześniej przewidzieliśmy te niepo-
wodzenia i wybraliśmy nieco więcej dziewcząt niż to przewidywał scenariusz. 

Po obróbce chemicznej filmu stwierdziliśmy, że film jest udany, z czego byliśmy 
bardzo zadowoleni. 

Pewnego wieczornego dnia zawitali do naszego klubu goście z Belgii. Młode mał-
żeństwo pokazało nam dwa filmy nakręcone na materiale „kodakowskim”. Różnica mię-
dzy tymi filmami, a naszymi była szalona. Barwa i ostrość była idealna. Byliśmy 
rozczarowani, a pan Lesiak pocieszał nas jak dobry ojciec swoich wychowanków. 

 
Szybko zbliżamy się do II Dolnośląskiego Przeglądu Filmów Amatorskich. Pracu-

jemy na trzy zmiany, I zmiana dobrze włada pistoletem i wykańcza się razem ze zwisami. 
II zmiana obrabia całoroczne opóźnienia w realizacji filmów, gdzie w jednym tygodniu 
powstają 3 filmy, a na II Dolnośląskim Przeglądzie startujemy z 6 filmami. III zmiana 
doszlifowuje montażowo filmy i gromadzi płytotekę i taśmotekę do nagrywania dźwięku. 
Efektem tej pracy jest to, że rośnie nie tylko napięcie Przeglądu, ale wszyscy po kolei 
wykańczamy się nie tylko pracą. Na tym pobojowisku do końca zostają niezmordowani: 
Minta Aleksander, Filipowicz W., Dzidziejko J., Wiśniewska K., Kanicki J., Hirsz Zbi-
gniew, Lisiecki A., Czerski W., Kozakiewicz J., K. Dańko, R. Grzelczak, Kuliniak B., Ru-
siniak A., Leśniewski A., Zielińska J., Skoczylas Ludwik, Kubiak Jan. 

Od czasu do czasu pomagali J. Lesiak i Tadeusz Zieliński. 
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Organizatorzy AKF dziękują wyżej wymienionym i obiecują, że nie zapomną o nich 
w razie powtórnej pracy społecznej. 

 
II Wojewódzki Przegląd Filmów Amatorskich 
Nasza impreza zorganizowana została w ramach Festiwalu Kulturalnego Związków 

Zawodowych, której organizatorami są MPDK w Górze, WKZZ oraz Wojewódzki 
Dom Kultury we Wrocławiu. 15 klubów, które zgłosiły swój udział zaprezentowało 
ogółem 48 filmów. 

 

 
 

„Gazeta Robotnicza” z dn. 22 września 1971 r. 
 

Filmy AKF „Profil”, które brały udział w II Wojewódzkim Przeglądzie Filmów 
Amatorskich: 

„Kwiaty i dziewczęta” – realizacja K. Dańko, R. Grzelczak 
„… sam sobie wybrałem” – realizacja J. Lesiak, T. Zieliński, K. Dańko 
„Czy się stoi, czy się leży” – realizacja Wojciech Czerski, Jerzy Kozakiewicz, Anna 

Siewierska 
„Dzieło rąk” – realizacja Wojciech Czerski, Józef Lesiak, Jerzy Kozakiewicz 
„Strach ma wielkie oczy” – realizacja Wojciech Czerski, Jerzy Kozakiewicz 
„Podrywacz” – realizacja Henryk Leśniewski 
Wszystkie czołówki do wyżej wymienionych filmów zostały wykonane przez Tade-

usza Zielińskiego. 
II Przegląd Filmów Amatorskich zakończony. Według werdyktu Jury zostało za-

kwalifikowanych 12 filmów na Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Pol – 8”  
i dwa filmy na Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich w Oświęcimiu. Nasze dwa 
filmy zostały zakwalifikowane na „Pol – 8”. Są to filmy – „Dzieło rąk” i „Sam sobie wy-
brałem”, który dostał wyróżnienie. Dzięki zaangażowaniu członków klubu w realizację 
filmów zdobyliśmy również nagrodę za zestaw filmów w sumie 5 tys. zł. 

 
cdn. 
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25 LAT KONKURSU  
PIOSENKI LWOWSKIEJ I WILEŃSKIEJ 
 
3 maja 2017 r. w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze po raz 25. odbył się 

konkurs piosenki lwowskiej i wileńskiej; po raz pierwszy, jako I Gminny Konkurs Pio-
senki Lwowskiej i Wileńskiej, odbył się 20 czerwca 1993 r. 

Pomysł organizacji takiej imprezy narodził się podczas spotkania opłatkowego gó-
rowskiego koła Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Podchwycił go ówczesny dy-
rektor Domu Kultury Jerzy Jakuczun. Wspólnie zorganizowały go – Dom Kultury  
i Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. Podczas konkursu Jerzy Jakuczun zapowie-
dział, że będzie wydarzeniem cyklicznym. 

Początkowo planowano, że impreza odbędzie się w amfiteatrze, ale deszczowa po-
goda zmusiła organizatorów do przeprowadzenia jej w kinie „Światowid”. Uchroniło  
to uczestników przed krótkim i obfitym deszczem, który rozpadał się po południu. Wy-
konawcy występowali w trzech kategoriach wiekowych: klasa I-IV, V-VIII, dorośli.  
W sumie 60 osób z Góry, Jemielna, Ślubowa, Glinki, Niechlowa i innych miejscowości 
zaprezentowało się widzom. Część chętnych do śpiewania zbyt późno się zgłosiła,  
a część nie dojechała. 

W kategorii kl. I-IV pierwszą nagrodą uhonorowano Joannę Sornat (GOK Nie-
chlów), Marcina Mielniczuka (SP Glinka) i Agnieszkę Paliwodę (GOK Niechlów). W tej 
kategorii wystąpili jeszcze: duet Małgorzata Rusak i Marcin Mielniczuk (SP Glinka), Jo-
anna Siomiak (DK Góra) oraz zespół wokalny SP w Glince. 

W drugiej kategorii przyznano dwie równorzędne nagrody: Małgorzacie Miłek 
(GOK Niechlów) i Marcie Lachowicz (DK Góra); dwa równorzędne drugie miejsca: 
Alicji Kubiak i Gabrieli Kaszczyszyn (obie DK Góra); dwa równorzędne trzecie miejsca: 
Agnieszce Sajdak (DK Góra) i Joannie Kędzierskiej (GOK Niechlów). Ponadto w tej 
kategorii wystąpili: duet Aneta Pawlicka i Marta Pilarska (SP Ślubów), Magdalena Zabo-
rek (DK Góra), zespół wokalny SP w Ślubowie, zespół wokalny SP w Jemielnie. 

W kategorii osób dorosłych najwyżej oceniono Jolantę Ludkowską i Danutę Gałę 
przyznając im równorzędne pierwsze miejsca; dwa równorzędne drugie miejsca otrzyma-
ły Zofia Kanicka i zespół „Wilnianki” (później zmienił nazwę na „Górowskie Wilnian-
ki”) składający się z członkiń Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Wówczas 
wystąpiły Maria Wójcik, Irena Zielonkowska, Serafina Dębowicz, Weronika Danielewicz, 
Tekla Ćwik, Zofia Kanicka, Maria Pojasek, Jadwiga Rożnowska, Marianna Bazylewicz, 
Jadwiga Szukiel i Irena Jakuczun. Bardzo wysoko oceniono ich występ za zaangażowanie 
i uczucie włożone w wykonywane piosenki. Ponadto w tej kategorii wystąpiła indywidu-
alnie Maria Pojasek.  

O powodzeniu tej imprezy niech świadczy frekwencja. Zajęto wszystkie miejsca 
siedzące, część osób siedziała lub stała na stopniach przejść, a część nie mogła wejść do 
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sali1. Nie można się temu dziwić. Piosenki kresowe jeszcze do niedawna był owocem 
zakazanym, nie można ich było wykonywać publicznie, jedynie w zaciszu domowym. Do 
tego większość mieszkańców Góry albo pochodzi z kresów, albo jest potomkami takich 
osób. 

21 listopada 1993 r. w kinie „Światowid”, przed licznie zgromadzoną publicznością, 
ponownie wystąpili uczestnicy konkursu piosenki lwowskiej i wileńskiej2. 

 

 
 

Górowskie Wilnianki, 3 maja 2008 r. 
 

Gwiazdą pierwszych konkursów była Danuta Gała, która wygrywała w kategorii 
dorosłych wykonawców w latach 1993, 1994, 1995, 1996 i 1997. W 2002 r. ta kategoria 
zniknęła. Wówczas najwyższa kategoria wiekowa obejmowała wykonawców powyżej  
16 lub 17 lat, a w 2008 r. nawet powyżej 13 lat. W tej kategorii wiekowej najwyżej oce-
niano następujące osoby: Jolanta Ludkowska (1998), Agnieszka Sajdak (1999), Alicja 
Kubiak (2000), Agnieszka Kaszkur [z domu Sajdak] (2001, 2004). Magdalena Zielińska 
(2002, 2004), Angelika Fornalik (2005), Agata Seminowicz (2006), Paulina Korthals 
(2007), Marta Kochan (2008, 2010), Monika Czepelska (2009), Agnieszka Gortych (2011, 
2013; w 2011 – również nagroda specjalna Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna), Ka-
tarzyna Konopnicka (2012), Katarzyna Wyszyńska (2014, 2015), Andrzej Płuciniczak 
(2016) i Danuta Metelica (2017). Wśród tych wykonawców dominowali lokalni soliści, 
przygotowywani przez Jana Kubiaka z górowskiego Domu Kultury. Jego twórczy wkład 
uhonorowano w 2006 r. poprzez przyznanie Grand Prix „za profesjonalne opracowanie pod-
kładów instrumentalnych a także za wieloletni wkład w przygotowanie przeglądów piosenki lwowskiej 

                                      
1 M. Żłobiński, Śpiewanie na kresową nutę, „Przegląd Górowski” 1993 nr 12 s. 1, 2; „Wykaz uczestników I Gminnego Konkur-
su Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej organizowanego przez Dom Kultury w Górze w dn.20.06.93 r.” (kserokopia w posiada-
niu Autora). 
2 (MŻ), Koncert piosenki lwowskiej i wileńskiej, „Przegląd Górowski” 1993 nr 22 s. 2. 
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i wileńskiej”3. Dominację lokalnych wykonawców przełamał w 2016 r. Andrzej Płucini-
czak z Gminnego Centrum Kultury w Przemęcie (woj. wielkopolskie). 

Soliści wygrywający w najwyższej kategorii nie ograniczali się do jednorazowego 
występu, rywalizowali wcześniej w niższych kategoriach wiekowych również zdobywając 
nagrody i doświadczenie estradowe. Magdalena Zielińska, zanim zwyciężała w 2002  
i 2003 r. w kategorii powyżej 17 lat, zajęła trzykrotnie trzecie miejsce w latach 1997  
i 1998 wśród uczestników z klas VI-VIII oraz w 1999 wśród wykonawców ze szkól po-
nadpodstawowych. W 2001 r. zwyciężyła w kategorii obejmującej kategorię wiekową od 
16 do 20 lat. Katarzyna Wyszyńska zanim dwukrotnie zwyciężyła w najwyższej kategorii 
wiekowej zajęła trzecie miejsce w kategorii do 12 lat (2007), trzykrotnie wygrywała  
w kategorii do 13 lat (2008, 2009, 2010) oraz trzykrotnie w kategorii od 13 do 16 lat 
(2011, 2012, 2013). Agnieszka Gortych dwukrotnie zajęła trzecie miejsce w kategorii do 
lat 16 (2009 i 2010), w 2011 zwyciężyła w ówcześnie najwyższej kategorii wiekowej (po-
wyżej 16 lat), a w 2016 w tej kategorii zajęła drugie miejsce. 

 

 
 

Wąsoszanki, 3 maja 2010 r. 
 

W 2002 r. Zofia Kanicka otrzymała nagrodę Grand Prix „za wieloletni udział w kon-
kursach piosenki wileńskiej i lwowskiej w Górze oraz przekazywanie dzieciom i młodzieży lekcji histo-
rii” 4. Zofia Kanicka – osoba starsza - występowała jako członkini zespołu „Górowskie 
Wilnianki” oraz indywidualnie (1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000). 

                                      
3 „Protokół z przesłuchań konkursowych XIV Konkursu Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej”. 
4 „Protokół z przesłuchań X Jubileuszowego Konkursu Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej […] w dniu 23.06.2002 r. na pl. 
Bolesława Chrobrego”. 
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Podczas pierwszej edycji konkursu wystąpiło 18 solistów oraz 2 duety i zespoły 
wokalne składające się z uczniów, ponadto „Górowskie Wilnianki” jako jedyny zespół 
wokalny złożony z osób dorosłych. W 1997 r. wystąpiło 16 solistów, w 1999 – 18,  
w 2005 – 14, 2008 – 20, w 2009 – 18, w 2012 – 25, w 2013 – 17. W tym ostatnim roku 
zgłosiło się tylu chętnych, że właściwy konkurs piosenki lwowskiej i wileńskiej poprze-
dziły eliminacje, które wyłoniły uczestników. W 2014 r. wystąpiło indywidualnie 9 osób, 
w 2015 – 19, w 2016 – 21 i w 2017 – 16.  

 

 
 

Niezapominajki, 3 maja 2010 r. 
 

Niezależnie od indywidualnych wykonawców występowały zespoły muzyczne, 
składające się głównie z osób dorosłych. W 1993 i 1994 r. na scenie zaśpiewały tylko 
członkinie Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna – „Górowskie Wilnianki”. Po raz 
ostatni pojawiły się na tym konkursie w 2009 r. W 1995 i 1996 r. do „Górowskich Wil-
nianek” dołączył zespół „Niezapominajki”, wówczas reprezentujący górowski Klub Se-
niora, obecnie Dom Kultury. W 1997 r. wystąpiły już cztery zespoły. W kolejnych latach 
liczba zespołów rosła: w 2014 i 2015 r. – 13, w 2017 r. – 16.  

Na początku zespoły muzyczne reprezentowały teren obecnego powiatu górow-
skiego, poza „Górowskimi Wilniankami” i „Niezapominajkami” były to „Wąsoszanki”  
i „Wronowianki”. Obecnie konkurs gromadzi zespoły z terenu trzech województw – 
dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Niech świadczą o tym spisy z 2014, 2015  
i 2017 r.  

W 2014 r. w Górze wystąpiły: „Czeremcha” (Miejski Ośrodek Kultury w Głogo-
wie; śpiewali w języku ukraińskim), „Wąsoszanki”, „Familia” (koło Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kuklinowie, woj. wielkopolskie), „Dojrzale Kłosy” 
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(Szprotawski Dom Kultury, woj. lubuskie), „Niezapominajki”, „Razem Raźniej” (Samo-
rządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie, woj. wielkopolskie), „Nadodrzanie”, „Ra-
docha” (Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie), „Lutnia” (Siedlnica, woj. lubuskie), 
„Polonez” (Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie), „Chabry” (Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Siedlisku, woj. lubuskie), „Karolinki” (Gminny Ośrodek Kultury  
w Święciechowie, woj. wielkopolskie), „Włościanie” (Ośrodek Kultury, Sportu i Aktyw-
ności Lokalnej w Miejskiej Górce, woj. wielkopolskie)5.  

 

 
 

Wronowianki, 3 maja 2013 r. 
 

W 2015 r. rywalizowały zespoły: „Dębowe Nutki” (Dębowa Łęka, woj. lubuskie), 
„Harfa” (Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku), „Jutrzenka” (Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Siedlisku, woj. lubuskie), „Kropki małe i duże” (Górowski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku), „Mojęcice” (Wołowski Ośrodek Kultury w Wołowie), „Osetnopolanie”, 
„Niezapominajki”, „Pod Klonem” (Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej  
w Miejskiej Górce, woj. wielkopolskie), „Radocha” (Miejski Ośrodek Kultury w Głogo-
wie), „Srebrne Nuty” (Wołowski Ośrodek Kultury), „Wąsoszanki, „Włościanie” (Ośro-
dek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, woj. wielkopolskie), 
„Wronowianki”6. 

W 2017 r. zaprezentowały się: „Sasanka” (Centrum Kultury w Rudnej), „Nadod-
rzanie”, „Wąsoszanki”, Zespół Śpiewaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum 
Kultury i Rekreacji we Wschowie (woj. lubuskie), „Astry” (Szprotawski Dom Kultury, 

                                      
5 „XXII Konkurs Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej” (spis wykonawców sporządzony przez Dom Kultury w Górze). 
6 „XXIII Konkurs Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej” (spis wykonawców sporządzony przez Dom Kultury w Górze). 
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woj. lubuskie), „Marzenie” (Stowarzyszenie „Leśna Płaszczyzna” z Przemkowa), „Pod 
Klonem” (Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce, woj. wiel-
kopolskie), „Srebrny Włos” (Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach, woj. wiel-
kopolskie), „Włościanie” (Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej 
Górce, woj. wielkopolskie), „Osetnopolanie”, „Śpiewajmy Razem”, „Lutnia” (Siedlnica, 
woj. lubuskie), „Niezapominajki”, Zespół Śpiewaczy Górowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku „O’Kropy”, „Wronowianki”, duet Danuta Metelica i Bronisław Barna7. 

 

 
 

Nadodrzanie, 2014 r. 
 

Pierwsze edycje konkursu odbywały się w kinie (do 1996 r.), potem - na placu Bole-
sława Chrobrego w ramach „Dni Góry”. Nie zawsze „Dni Góry” miały bogaty program, 
więc konkurs piosenki lwowskiej i wileńskiej bywał główną atrakcją tej imprezy.  
W 2000 r. konkurs przeprowadzono w kinie, a laureaci zaprezentowali się 18 czerwca  
w ramach „Dni Góry”. Po raz ostatni – w 2005 i 2006 r. – konkurs odbywał się w czasie 
„Dni Góry” na stadionie. Od 2007 r. Konkurs Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej jest bar-
dzo sprawnie organizowany w sali widowiskowej Domu Kultury w Górze zawsze w tym 
samym terminie – 3 maja.  

W skład jury najczęściej wchodzili: Marzanna Skrzypczak-Mizgalska, Dawid 
Skrzypczak-Mizgalski, Ilona Twardowska, niekiedy dołączały inne osoby, np. Jerzy Jaku-
czun – prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Bardzo ciekawy skład jury odno-
towano w 2001 r.: Grażyna Kasprzak z Państwowej Szkoły Muzycznej w Lesznie, 

                                      
7 „Zestawienie wykonawców XXV Konkurs Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej” (spis sporządzony przez Dom Kultury  
w Górze). 
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Barbara Sidorowicz – pedagog z Litwy i Alina Kamilewicz – autorka tekstów ludowych  
z Litwy8. Barbara Sidorowicz napisała wiersz „Do wileńskich górowiaków”, który pu-
blicznie odczytała. 

 

 
 

Osetnopolanie, 2017 r. 
 

Kilkakrotnie podczas obrad jury czas oczekiwania wypełniały różne zespoły:  
w 2000 i 2014 r. zespół „Troczanie” z Litwy, w 2001 r. – „Połuknianie” z Litwy,  
w 2016 r. – zespół „Roztoka” z Rudnej, w 2017 r. – „Osetnopolanie” prezentując pio-
senki łemkowskie.  

25. Konkurs Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej odbył się 3 maja 2017 r. w sali wido-
wiskowej Domu Kultury. W rywalizacji wzięło udział 16 solistów i 16 zespołów, które 
wcześniej wymieniłem. W kategorii od 7 do 9 lat pierwsze miejsce zajęła Maja Bójko, 
drugie – Blanka Żurawska; w kategorii od 10 do 12 lat: pierwsze miejsce – Wiktoria Mu-
szyńska (Fundacja Centrum Sztuki Integracja w Lesznie), drugie – Emilia Nowak (SP nr 
10 w Lesznie), trzecie – Bartosz Kamiński (Zespól Szkół w Jemielnie); w kategorii po-
wyżej 17 lat: pierwsze miejsce – Danuta Metelica, drugie – Kornelia Kuczyńska; wśród 
zespołów: pierwsze – „Marzenie”, drugie – „Wronowianki”, trzecie – „Sasanka”. Przy-
znano nagrody specjalne: burmistrza Góry zespołowi „Astry” (Szprotawski Dom Kultu-
ry) i dyrektora Domu Kultury Zespołowi Śpiewaczemu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
we Wschowie.  
 

Mirosław Żłobiński 

 

                                      
8 „Protokół z Konkursu Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej […] przeprowadzonego w dniu 24.06.2001 r. na pl. Bolesława 
Chrobrego w Górze”. 
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ZA NIEMEN cz. XI 
 
Jestem u p. Snopków chyba od 15 września. Do sąsiadów p. Snopków przyjeżdża 

ktoś z Warszawy. Opowiada przerażające rzeczy o powstaniu. Niemcy wybijają ludność 
cywilną, kobiety, dzieci. Palą, niszczą, mordują. Pani Snopkowa bardzo krytycznie ocenia 
powstanie. Nie dość było doświadczenia w Wilnie? Kto pyta cywilów, czy chcą umierać 
całymi rodzinami. Zbrodnicza głupota. Zabrania też kategorycznie jakiejkolwiek działal-
ności mogącej narazić jej dom. 

Chodzę do sióstr szarytek na zastrzyki, mają one swój dom przy ul. Kanoniczej nad 
Wilią, tuż obok kościoła św. Piotra i Pawła. Zastrzyki robi siostra Genowefa. Rodzina  
p. Snopków jest bardzo religijna. W październiku odmawiamy w domu różaniec. Cho-
dzimy do kościoła Trynitarzy (Paca). 

Staś Snopko ze swoim młodszym kolegą – Marianem Malakiem bawią się niebez-
piecznie. Kiedyś zaciągnęli mnie w Góry Antokolskie. W okopach niemieckich znajdują 
granaty, spłonki itp. Cała gromada chłopców po 12 – 15 lat. Proszę Stasia, aby to zosta-
wił, zabawa z dziećmi – do tego niebezpieczna. Daje mi granat, żebym rzucił. Odma-
wiam. Rzuca sam. A wkoło pełno wojska. Ani mnie, ani matki Staś nie słucha. Grożę, że 
powiem matce. Nie boi się – taką świnią nie będziesz. Prowadzi jeszcze do starych for-
tów, gdzie leżą zapasowe lufy do CKM i jeszcze jakieś żelastwo. Mówię, że więcej z nim 
nigdzie nie pójdę. 

Widzę, że moja obecność ciąży p. Snopkom coraz bardziej. Jedzenie bardzo 
skromne, nie dojadam, ale cała rodzina też. Przyjeżdża ze wsi siostra p. Snopkowej. 
Opowiada, że na wsi sto razy gorzej. Jakieś oddziały przychodzą, nie wiadomo kto. 
Istrebitieli podają się za akowców, potem aresztują. Osobiste porachunki, grabież, aresz-
towania, zabójstwa, piekło. Siostra p. Snopkowej zostaje u p. Snopków. Nie ma miejsca 
dla tylu osób. 

Proszę siostrę Genowefę o skontaktowanie z kimś, kto decyduje jak postępować, 
co robić. Mówi, że wszystko aresztowane, reszta zakonspirowana tak, że trudno do ko-
goś kompetentnego dotrzeć. Co robią inni? Jedni ukrywają się i czekają, drudzy idą do 
Armii Berlinga, gdzieś prawdopodobnie są nasze oddziały partyzanckie, ale nie wiadomo 
gdzie, tropione, wybijane. Mówi się już o wyjeździe wszystkich Polaków do Polski – za 
Bug. Obiecuje coś znaleźć dla mnie. 

Koło połowy października poszliśmy z siostrą Genowefą ul. Holendernia – Krzywe 
Koło nad Wilenkę. Przeszliśmy przez kładkę i doszliśmy do posesji przy ul. Markucie 16. 
Właściciel, pan Olechnowicz, zgodził się wziąć mnie do siebie. Siostra wystarała się dla 
mnie o dość dobry półkożuszek. 

Nazajutrz pożegnałem się z p. Snopkami, podziękowałem za gościnę, przeprosiłem 
za narażanie ich rodziny na niebezpieczeństwo i poszedłem do państwa Olechnowiczów. 
W czasie rozmowy ustaliliśmy, że jestem z Wilna, mieszkam na Pohulance, nie mam ro-
dziców więc zatrudnił mnie p. Olechnowicz, abym miał z czego żyć. Na noc chodzę do 
domu na Pohulance, ale gdy jest dużo pracy, wcześnie zapada zmrok, nocuję u niego. 

Dom p. Olechnowiczów leżał na dużej pochyłości od ul. Markucie do Wilenki. 
Droga od bramy do domu szła łukiem, drzewa zasłaniały dom całkowicie. Państwo 
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Olechnowiczowie rozpytują mnie skąd pochodzę, wyciągają mapę Wileńszczyzny i No-
wogródczyzny. Siostra Genowefa poinformowała o stanie mego zdrowia. Zatrudnionym 
w gospodarstwie mam mówić jak najmniej. Moje imię – Rysiek, Ryszard – wymawiają jak 
Ryszka, albo Ryśka. Opowiadają o tragicznym natarciu naszych oddziałów na Zarzecze. 
Z ich obejścia było doskonale widoczne. Natarcie szło od Francuskiego Młyna doliną 
Wilenki na Zarzecze mając na prawo górę Belmont obsadzoną przez Niemców. Kiedy 
rozwidniło się, Niemcy mieli partyzantów jak na dłoni. Według opowiadania p. Olech-
nowiczów, zaczęła się rzeź oddziałów. Mówili o kilkudziesięciu zabitych i rannych. Oce-
nili ten atak jako straceńczy. Nie mogli odżałować chłopców. Ze zgrozą opowiadali  
o rannych, którym nie można było pomóc. Skonali na oczach obserwatorów, bezsilnych, 
niemych świadków. 
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W domu mieszkał pan Olechnowicz ok. 75-letni, ale czerstwy, jego żona – ok. 60- 
letnia i Staś – zwany tu Staśka, półsierota, syn sąsiadów p. Olechnowiczów, nieco młod-
szy ode mnie. Powoził koniem. Państwo Olechnowiczowie mieszkali w pokoju, my  
w pomieszczeniu, które było połową domu i służyło jako kuchnia, jadalnia, śpiżarnia  
i sypialnia moja i Staśki. Przechowywano tu cebulę w wiankach, czosnek, jabłka. Pan 
Olechnowicz był ogrodnikiem, ale miał też konia, 2 krowy, 2 świnie, kury, kaczki. Pań-
stwa Olechnowiczów nazywaliśmy gospodarzem i gospodynią. Działka zaczynała się 
przy ulicy Markucie i sięgała do Wilenki. Miała chyba 5 ha. Były dwa stawki, jeden przy 
domu, drugi nad Wilenką. 

U gospodarza pracowała tylko młodzież. Starszych nie lubił zatrudniać, bo mieli 
już swoje narowy. Gospodarze wiedzą o moim nie najlepszym zdrowiu, ale tu wszyscy 
mają po 15-16 lat. Zasadą jest system niemiecki – powoli, ale porządnie. Nie rwać, nie 
łamać, wszystko można zrobić sposobem. Staśka jeździ z gospodarzem na targ, ja z Ka-
ziukiem wywozimy taczkami ziemię na pryzmę z inspektów. Dziewczęta grzebią coś w 
cieplarni i na grzędach. 

Wstajemy około 6-tej i po umyciu się, zaraz do roboty. Staśka karmi, poi i czyści 
konia, ja obrządzam krowy i świnie. Gospodyni doi krowy. Wszyscy zajęci do 8-mej bo 
na śniadanie trzeba zarobić. 

Gospodarz lubił wypić, chociaż w domu nigdy nie widziałem go pijanego. Po „ba-
ni” – łaźni ruskiej, sam wypijał szklankę samogonu, nam dawał też – dla rozgrzania wnę-
trza. Pewnego dnia, chyba już pod koniec listopada, ktoś wieczorem dał znać 
Gospodyni, że pijany Gospodarz leży przy drodze niedaleko domu. Gospodyni wysłała 
mnie i Staśka, żebyśmy przyprowadzili Gospodarza do domu. Gospodarz rzeczywiście 
leżał przy drodze w krzaczkach, pijany „w drobiazgi”. Podnieśliśmy go, ale nie mógł iść, 
więc ciągnęliśmy, założywszy jego ręce sobie na szyje. Wyczuliśmy smród, chyba narobił 
w spodnie. 

Przekazaliśmy pijanego w ręce gospodyni złej jak osa. 
Nazajutrz przy śniadaniu, wobec nas wszystkich, Gospodyni zaczęła wstydzić mę-

ża. „Jak tobie nie stydno napić się tak! Sąsiedzi widzieli, Staśka i Ryśka przyciągnęli ciebie 
jak kłoda do domu, jeszcze speckawszy się!” 

Gospodarz wcale nie speszony ani zażenowany, zaśpiewał: 
                                   Pani moja pani, 
                                       pomyj moje sztani 
                                           ja nie będa myci 
                                               bo w nich napeckano! 
                                                   ja nie będą prosić 
                                                       benda z gównem nosić!!! 
Mało nie pospadaliśmy z ławek ze śmiechu, tylko gospodyni, zła jak chmura gra-

dowa, nie uśmiechnęła się nawet. Może już nieraz słyszała tę piosenkę. 
Śniadanie obfite, misa kaszy manny, którą robotnicy kradną z Francuskiego Młyna, 

zacierki lub innej mlecznej zupy. Chleba – ile się chce. Około 11-tej drugie śniadanie 
przynosi gospodyni do pracy, 2 pajdy chleba ze smalcem, miodem, serem. Obiad około 
2 po południu, zupa i kasza, kluski, rzadko mięso. Ale dużo. Podwieczorek – znów przy 
pracy – kromka chleba z czymś ok. 5-tej. Kolacja o 7-8, mleko, czasem masło, ser. Przed 
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pójściem do łóżek możemy jeszcze zjeść podkurek. Chleb leży na stole – cebula w wian-
ku. 

Od kolacji do spania – gra w karty. Obrzydziło mi to karty na całe życie. W sobotę 
po południu – bania – zainstalowana w schronie przeciwlotniczym, parowanie, chwosta-
nie brzozowymi miotełkami – wienikami. Jeszcze moje płuca nie wytrzymują pary. Go-
spodarz każe mi oddychać nad miednicą zimnej wody. Zmiana bielizny. Po bani 
gospodarz nalewa każdemu po pół szklanki samogonu – to na rozgrzanie wnętrzności 
po bani. Potem wypłata zarobków. Ja dostaję najmniej i z reguły wytyk – że pracuję naj-
gorzej. Robię odpowiednią minę, reszta broni mnie – on, że ź miasta, ale są zadowoleni, 
że mają swego ofermę. Do tego mówię nie tak jak trzeba – na dół, zamiast na doł, słoń-
ce jest gorące zamiast sonce jest gorońce itp. 

Przez podwórko żołnierze sowieccy przeciągnęli linie telefoniczne – gdzieś od ul. 
Subocz na Belmont. Przechodzą nikogo nie pytając, piorą w stawku nie odzywając się do 
nikogo, ale też nic ich nie obchodzi, co dzieje się wokół. 

Gospodarz kontaktuje mnie z kimś z konspiracji – ok. trzydziestoletnim podchorą-
żym. Ten twierdzi, że koło Niemczyna jest polska partyzantka, ale z moim zdrowiem nie 
kwalifikuję się do oddziału. Na zimę przewiduje się przejście na meliny, ślady umożliwią 
przetrwanie. Zaraz potem wiadomość – oddział rozbity. Urywa się kontakt. Idę do sio-
stry Genowefy – aresztowana, reszta sióstr w popłochu, każą natychmiast uciekać, ich 
dom jest pod obserwacją NKWD. 

W niedzielę, za pozwoleniem gospodarza idę odwiedzić p. Snopków. Przez Wilenkę 
dostaję się na Belmont i wzgórzami Antokolskimi na Leśną. Tu spokojniej, ale oczy 
mam z przodu i z tyłu. U państwa Snopków tragedia. Staś ze swoim kolegą Marianem 
Malakiem – aresztowani. Znaleźli jakieś żelastwa wojskowe i nieśli gdzieś. Zatrzymała 
ich obsługa dział przeciwlotniczych. Zamknęli obu w więzieniu na Łukiszkach. Pani 
Snopkowa oskarża mnie za to, co się stało. Nie wiem czy moje tłumaczenia skutkują – 
nie byłem przecież już u nich przez dłuższy czas. Nie wiem czy przekonałem, odchodzę 
przybity. Już po wojnie dowiedziałem się, że Staś wziął winę na siebie i Mariana jako ma-
łoletniego po miesiącu zwolniono. W domu go nie poznali, na głowie miał „czapkę” ze 
zbitych włosów, wszy, ropy i krwi. Staś Snopko został wywieziony na Syberię. Pracował 
tam w dużym mieście w kanalizacji. Po powrocie wstąpił do zakonu. 

Chyba na początku grudnia powietrzem wstrząsnął potężny wybuch, a koło wileń-
skiego dworca podniósł się grzyb wybuchu. Wyleciał w powietrze cały transport amuni-
cji. Koła wagonów znajdowano na dachach odległych domów. Poległo wielu wojsko-
wych, kolejarzy i cywilów. 

Parę dni przed wigilią 1944 r przyszło trzech młodych oficerów sowieckich z ol-
brzymymi tobołami. Zamiast w Wilnie, wysiedli w Kolonii Wileńskiej i ktoś skierował 
ich do naszego gospodarza. Jechali ze szkoły oficerskiej – na froncie byli podoficerami. 
Zostali bardzo dobrze wyposażeni. Dostali po dwie pary mundurów, dwie pary butów, 
walonki, fufajki i watowane spodnie, półkożuszki, rękawice itp. Rozłożyli się na słomie 
na nocleg, zażądali samogonu i nie ruszyli się, aż przepili wszystko. Zostawili po jednym 
mundurze, płaszczu i butach. Zostali na wigilię, zaproszeni na wigilijną kolację opowia-
dali, że do szkoły oficerskiej poszli po to, żeby na kilka miesięcy uniknąć frontu. Teraz 
będąc młodszymi lejtnantami byli jeszcze bardziej narażeni na śmierć. Dowódca plutonu 
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na froncie po miesiącu był albo ranny albo zabity. Dlatego przepijają wszystko. Nie boją 
się niczego – dalej, jak na front, nie poszlą, a tam snajper już czeka. Najbardziej podobał 
się im opłatek i puste nakrycie dla tego, kto może nadejść w czasie wigilii. Nic nie wie-
dzieli ani o religii, ani o tradycjach. Zachowywali się kulturalnie. Poszli po świętach Bo-
żego Narodzenia. 

Już nie pamiętam dlaczego, nocowaliśmy ze Staśką u jego babci, która była stróżem 
domu nr 3 albo 5 przy ul. Subocz. Około drugiej w nocy łomot do bramy i krzyki – 
otkrywaj! Babcia nas wysłała do piwnic, a sama zaczęła bić w kawałek szyny zawieszonej 
zamiast dzwonu, i krzyczeć ALER! ALER! Według niej miał to być ALARM. Tamci zza 
bramy zaczęli krzyczeć – babuszka, niet triewogi, ale babcia swoje, póki nie zeszliśmy do 
piwnicy. Potem otworzyła bramę i udając głuchawą HA?! SZTO?! – pozbyła się natrę-
tów. Może to nie było NKWD, a może widząc, że babcia postawiła na nogi cały dom – 
dali spokój. 

Około 15 stycznia 1945 r. robiłem coś w stodole. Około pierwszej po południu 
przybiegła blada jak śnieg gospodyni i szepnęła – chowaj się, przyszli po ciebie, po czym 
szybko poszła z powrotem. Wlazłem pod stóg liści zebranych na podściółkę. Braliśmy 
liście, więc na śniegu było dużo śladów. Leżałem tam parę godzin dosłownie sparaliżo-
wany niespodzianką. Wreszcie zebrałem trochę myśli i zacząłem zastanawiać się, co ro-
bić dalej. Nie wiedziałem czy jest już noc, bałem się poruszyć, a tylko w nocy mogłem 
uciekać. Leżeć mógłbym i parę dni, jeśli założyli kocioł na dłużej. Szkoda mi było go-
spodarzy, mogą ich aresztować, a z więzień NKWD tak jak kiedyś z niemieckich, były 
przerażające wiadomości. Może przyjdzie Staśka, chyba pozwolą karmić żywiołę. Ale 
może przyjść „z tymi”. Słyszę wreszcie ciche głosy gospodarzy – Ryśka, Ryśka! Czekam 
jeszcze, ale szukają dalej, mówią wyłaź, poszli. 

Idziemy do domu. Tam zastrachany Staśka. Wysyłają Stasia do roboty i opowiadają 
jak było. Przyszło trzech enkawudzistów, pytali o mnie. Gospodarz powiedział, tak jak 
było umówione, że mieszkam w Wilnie na Pohulance. Jestem sierotą. Z litości przyjął 
mnie do pracy. Dzisiaj nie przyszedłem. A czemu mam tu posłanie? Bo noc zapada 
szybko i nie zdążę wrócić do domu przed godziną policyjną, więc muszę tu spać. Na 
szczęście nie pytano o nic Stasia. Jeden enkawudzista stanął w drzwiach i nikogo nie wy-
puszczał. Zapowiedzieli, że będą na mnie czekać. Gospodarze wiedzieli, że na drugą 
przyjdę na obiad. 

Najodważniejsza i najrozważniejsza okazała się gospodyni. Powiedziała, że musi 
wyjść do cielącej się krowy. Nielzia! Wtedy narobiła krzyku, to krowa może zdechnąć 
dlatego, że szukacie jakiegoś małoletniego (w dokumentach byłem z 1928 r. – wtedy 15-
letni). Muszę iść! Odepchnęła stojącego w drzwiach enkawudzistę i wybiegła. Zaskoczyła 
chyba ich pewnością siebie, tupetem, krzykiem. Wróciła za chwilę – spokojniejsza. Czy 
enkawudziści zorientowali się, co mogło zajść, czy im się nie chciało dłużej czekać, czy 
myśleli, że naprawdę nie przyszedłem – nie wiadomo. O zmroku zwinęli kocioł i kazali 
mi przyjść do nich, jak tylko się zjawię, nie czekając, aż przyjdą drugi raz. Nie wiadomo 
też, czy szukali mnie przy ul. Pohulanka. 

Ustaliliśmy, że jedynym wyjściem jest wojsko – Armia Berlinga. Wszystkie kontakty 
pozrywane. Nikt nie chce ryzykować życiem i mieniem swojej rodziny dla sprawy, która 
budzi coraz więcej zastrzeżeń. Z największym szacunkiem wspominam bohaterów ci-
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chych. Siostrę Szarytkę Genowefę, Rodzinę pani Doktor Straszyńskiej, państwa Snop-
ków, państwa Olechnowiczów, a takich było tysiące. 

Nie rozbierając się przedrzemaliśmy do świtu, czuwając, nadsłuchując, czy psy nie 
podnoszą alarmu. Zjadłem śniadanie. Nie zabierałem żadnej torby, walizki, plecaka. 
Wziąłem tylko coś do kieszeni i zarobione pieniądze, które prawdę mówiąc, były raczej 
kamuflażem dla innych, niż wynagrodzeniem, bo utrzymanie mnie kosztowało więcej niż 
wartość mojej pracy. 

Gospodarz zauważył jeżdżąc do miasta, że patrole często legitymują idących, rzad-
ko jadących. Pożegnałem się, gorąco podziękowałem za opiekę i wyszedłem na drogę. 
Dopiero któryś z kolei „dziadźko” podwiózł mnie do miasta. Dotarłem na Zygmuntow-
ską, gdzie był punkt rejestracji do Armii Berlinga. 

Przysłuchuję się rozmowom stojąc w kolejce. Mówią, że zamiast do wojska wiozą 
już do pracy w kopalniach Donbasu. Że dokumenty nie stanowią żadnej ochrony przed 
zatrzymaniem. Wreszcie staję przed stołem sierżanta – rejestratora. Spojrzał na doku-
ment – rocznik 1928 nie podlega poborowi, następny! 

Wychodzę, zastanawiam się, pożyczam nóż, wyskrobuję z ósemki brzuszki, powsta-
je coś w rodzaju „S”. Poprawiam ołówkiem na „5”. Zamazuję, idę do drugiego rejestra-
tora i bez kłopotów jestem zarejestrowany jako rocznik 1925, mam zgłosić się za  
2 tygodnie. 

Gdzie przeczekać 2 tygodnie? Wracać nie ma po co. Włażę w gruzy, ale zimno, 
mróz z 15 stopni. Pętam się tak do wieczora. Nagle widzę kolumnę cywilów z workami, 
walizkami maszerującą czwórkami. Dołączam na końcu i pytam gdzie idą. Na dworzec – 
wyjeżdżają dzisiaj do Polski jako ochotnicy do Armii Berlinga. To ja z wami! A idź! 

Na dworcu zapędzają nas w jakiś kąt, każą czekać. Ciepło, widno. Kręcę się, roz-
glądam, słucham. Wreszcie wybieram któregoś z Wilna i pytam, czy tu nie ma jakiegoś 
starszego stopniem Polaka, bo konwojuje nas ruski kapitan. Jest – podchorąży Lange. 
Proszę, aby powiadomił tego Langego, że chcę z nim pomówić na osobności. Za chwilę 
Lange kiwa na mnie ręką, prowadzi w jakiś zakątek, pyta o co chodzi. Mówię, że muszę 
uciekać i proszę o pomoc. Bierze ode mnie dokument, uzgadnia z paru chłopcami, że 
załaduję się do ich wagonu. Mówi, że o ile na granicy będzie czytał listę, to wyczyta i mo-
je nazwisko. Chyba nie zorientują się, że jedzie nie 160 a 161 ludzi. Najlepiej, żeby grani-
cę można było przekraczać w nocy. 

Ogromna ulga po godzinach napięcia. Czekamy niedługo, ładujemy się do bydlę-
cych wagonów z żelaznymi piecykami, ruszamy w kierunku Lidy. Niewtajemniczeni za-
czynają mnie wypytywać. Czemu nie w swoim wagonie, jak się nazywam, gdzie 
mieszkałem. Mówię, że na Wielkiej Pohulance 21. I od razu wpadka. Ktoś mieszkał  
w sąsiedztwie i nie zna mnie. Pytają o numer mieszkania – wymieniam 45 czy 68. A tam 
nie było tylu mieszkań. Wreszcie ktoś uspokaja: dajcie spokój, mieszkał gdzieś w oficynie 
to wstydzi się przyznać. Odczepili się gdy powiedziałem, że byłem długo na wsi koło 
Wilna w czasie wojny. 

Dojeżdżamy do Lidy, tu przesiadka do Grodna. Jedziemy przez nasze partyzanckie 
tereny, Skrzybowce koło Żołudka, Różankę koło Szczuczyna. Grodno było bombardo-
wane, spalono jakieś magazyny, może są uszkodzone tory. Czekamy cały dzień, wieczo-
rem ładujemy się do wagonów. Chwała Ci Panie, granicę będziemy przekraczać w nocy. 
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Jedziemy niezbyt długo. Granica. Wysiadać! Grupą stoimy kilkanaście kroków od 
wagonów, dookoła żołnierze – chyba NKWD. Wyczytuje z listy ruski kapitan, przeło-
żony naszej grupy. Lange jest wprawdzie w pobliżu, ale niewiele może zrobić. Niepew-
ność, co robić, iść na czyjeś nazwisko, czekać do końca? Nagle gdzieś z tyłu transportu 
wybucha wymyślanie. Robi się zamieszanie, przerywają wyczytywanie, pada komenda – 
pa wagonam! Wsiadamy i ruszamy natychmiast. Za kilkanaście minut nasz transport za-
trzymuje się na bocznicy. Noc, nic nie widać, jesteśmy chyba już w Polsce. 

Lange robi zbiórkę dla kapitana: samogon, chleb, słonina. Stoimy dość długo. Oka-
zuje się, że za nami jechał jakiś transport z amunicją, paliwem czy bronią. Te transporty 
mają pierwszeństwo, a my chyba tarasowaliśmy drogę. Stąd to ruganie i rezygnacja ze 
sprawdzania listy. Rankiem ruszamy do Białegostoku.  

W Białymstoku jesteśmy w południe. Wprowadzają nas na plac ogrodzony drutem 
kolczastym i tam zaczyna się zdawanie przywiezionych komisji z 5 Pułku Zapasowego. 
Znów kapitan czyta listę. Wyczytani przechodzą i ustawiają się w grupie pod komendą 
podoficera. Znów niepokój. Tu dzień, druty, nigdzie nie można się ukryć. Po przeczyta-
niu całej listy zostaje nas, nie wyczytanych, około dwudziestu. Podnosi się rwetes. Jak to? 
Na granicy czytali, a teraz nas nie ma na liście? Co się stało?  

Kapitan naradza się z Komisją, zbliżamy się, słychać co mówią. Kapitan twierdzi, 
że jakby zabrakło – to dopiero byłaby bieda. A że przywiózł więcej? W czym rzecz? To 
jeszcze lepiej. Postanawiają wreszcie spisać pozostałych. Teraz mógłbym podać swoje 
prawdziwe nazwisko, ale Lange ma mój dokument, koledzy już znają mnie jako Ryszarda 
Cydzika – trudno ujawniać się w tej chwili. Uważam, że można wpaść już na samym po-
czątku i postanawiam zostać nadal Ryszardem Cydzikiem tylko datę urodzenia podaję 
właściwą – 27-10-1925 r. 

Podchorąży Lange opowiadał mi, że w czasie postoju transportu po przekroczeniu 
granicy zebrał dużo samogonu i upił kapitana. Wyciągnął mu z torby listę przewożonych 
i wyrwał jedną kartkę. Stąd w Białymstoku była nadwyżka nie jednego a 20 ludzi. 

Nazywamy sami siebie „ochotnikami z ostatniej obławy”. Dają nam kwaterę w nie-
ogrzewanym pomieszczeniu. Pozwalają brać ze stogu słomę na legowiska. Zaczyna się 
rozciąganie słomy, bałagan. Jakiś podoficer, chyba szef, dobrze zorientowany w sytuacji, 
zawstydza nas. „Nie dość, że będziecie spali spokojnie nie bojąc się obławy, aresztowa-
nia, wywiezienia, to jeszcze zachowujecie się jak dzikusy!” Pomaga. 

Nazajutrz ponowna rejestracja i komisja lekarska. Można pisać listy, najlepiej krót-
kie, szybciej dojdą bo cenzura szybciej przeczyta. Na początek 2-3 zdania. Piszę do  
p. Olechnowiczów. List składa się w trójkącik, poczta bezpłatna. 

Przy rejestracji pisarz, jakiś przedwojenny podoficer, przyczepił się do mnie, abym 
mu oddał swoje buty, bo i tak zabiorą przy mundurowaniu. Nie dałem. Za chwilę przy-
szedł jego kolega kapral, czy plutonowy, wywołał mnie i wziął w obroty ni z tego,  
ni z owego. Widząc, że to sitwa, a bojąc się dodatkowo grzebania w mojej biografii, od-
dałem buty. Dostałem stare trzewiki, bochenek chleba, dwie cebule i starą torbę, bo nic 
ze sobą nie miałem. Komisja lekarska bada nagusów pobieżnie, płuca, serce, poruszyć 
rękami i nogami. Mimo to, kilku kolegów kwalifikują do służby nieliniowej. 

Na obiad dostajemy niewiele, ale bardzo smacznego makaronu ze „świnoj tuszon-
koj”. Koło polowej kuchni stos puszek po tej tuszonce. Służą za menażki. Łyżkę zrobi-
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łem z kawałka blaszki. Jakiś przechodzący starszy żołnierz widząc moją łyżkę, zatrzymu-
je się i poucza. 

Pamiętaj, że żołnierz może rzucić karabin, ale nigdy łyżki i menażki. 
Niespodziewanie natykam się na kolegę z 24 Brygady Brasławskiej, który leczył się 

ze mną u Doktor Straszyńskiej. Jest tu około miesiąca, czeka na ostateczną decyzję ko-
misji lekarskiej. Ma rękę usztywnioną w łokciu, ramię z przedramieniem tworzy kąt 90°, 
nie daje się rozprostować. Był w domu, z powodu ciągłych obław musiał iść do wojska. 

Nazajutrz zaczęli wzywać nas do Informacji (wojskowe UB) na „spowiedź”. Jeżeli 
koledzy w wagonie zadając parę pytań, zaczęli coś podejrzewać, to dla specjalisty rozgry-
zienie mnie stanowiłoby pestkę. Nie poszedłem. Zgłosiłem się natomiast do „kupca”, 
który wybierał sobie żołnierzy do jednostki liniowej – do artylerii. Chciałem jak najprę-
dzej być w linii, byle dalej od „badaczy”. 

Oficer, rudy Rosjanin, nie zakwalifikował mnie do artylerii – za słaby. Ale po za-
kończeniu naboru do obsługi dział i do zwiadu zebrał chyba cały zapasowy pułk, ustawił 
w literę „C”, stanął pośrodku i ogłosił: kto się zna na radiu – wystąp! Wystąpiłem pierw-
szy. Przywołał mnie do siebie i spytał po rosyjsku skąd znam radio. Odpowiedziałem, że 
pracowałem w radiostacji Baranowicze. Ucieszył się – wot nam takich nada. Nie nasunął 
mu wątpliwości ani mój wiek, ani fakt, że radiostację w Baranowiczach wysadzili w po-
wietrze Rosjanie cofając się przed Niemcami w 1941 roku. Ponieważ odpowiedziałem 
po rosyjsku z białoruska, spytał czy umiem czytać i pisać po rosyjsku. Odpowiedziałem 
twierdząco, przez 2 lata uczyłem się w białoruskiej szkole, gdzie wykładano też język 
rosyjski (1939-41r.) 

Rudy oficer, kapitan Rak, dał mi zeszyt i kazał zapisywać zwerbowanych po polsku 
i obok – po rosyjsku. Kiedy dowiedział się, że jestem z Wilna, powiedział: namawiaj ko-
legów do mojej jednostki. To ciężka artyleria, stoi daleko za frontem, będziecie zadowo-
leni ze służby. Nie powiedział, że ta jednostka ma jeszcze jeden walor, służy w niej syn 
dowódcy całej artylerii polskiej – generała Czerniawskiego. Ojciec nie chciał narażać 
synka, i Brygada pętała się za frontem, za to stała w Niemczech po wojnie aż do sierpnia, 
zwożąc oficerskie „trofieje”. 

Porozmawiałem z kolegami z naszego transportu. Zgłosiło się wielu, paru telegrafi-
stów z poczty czy kolei, technik radiowy z prawdziwego zdarzenia. Po naborze do radia, 
kapitan zaczął nabierać kandydatów na topografów. Pokazywał kompas – „znajesz szto 
eto?” Jeśli otrzymał odpowiedź – znaju, brał do topografii. 

Do Informacji mimo rozkazów przekazywanych przez kolegów – nie zgłosiłem się. 
Dlaczego nie doprowadził mnie podoficer – szef, który był opiekunem naszej grupy – 
nie wiem. 

Kapitan Rak wybrał około stu ludzi. Wydano nam prowiant na kilka dni, po parę 
bochenków chleba i koncentrat zupy grochowej. Załadowano do wagonów i ruszyliśmy 
przez Włodawę do Izbicy, gdzie kwaterowała 10 brygada Artylerii Ciężkiej – 36 dział 
kalibru 152 mm. 

W wagonie zaczęto mnie wypytywać co ja za radzista. Powiedziałem, że o radiu 
wiem tylko tyle, że jest na świecie. Nie słyszeli, co mówiłem kapitanowi w Białymstoku. 
Zaczęli mnie straszyć, co to będzie jak spytają, przeegzaminują. Nie bałem się tego zu-
pełnie. Przecież nie odeślą mnie z powrotem do Białegostoku, coś tam zrobią. A zresztą, 
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zagadnąłem radiotechnika, zamiast straszyć, możesz mnie pouczyć trochę, przecież i tak 
nie ma nic do roboty. Jechaliśmy tak długo, zostawiali nasze wagony czasem na parę dni, 
na bocznicach, a czasem w szczerym polu. Radiotechnik z nudów uczył mnie co to bate-
ria, akumulator, lampa, opornik, kondensator, cewka, fala. Rysował. Tylko pokazać tych 
detali nie mógł. 

W Brygadzie egzaminował nas szef łączności kapitan Sołowiow. Na pierwszy ogień 
poszedł radiotechnik. Zaskoczył kapitana wiadomościami. Radio nie miało dla niego 
tajemnic. Zadziwił się Sołowiow – to u was wsie takije orły? Okazało się, że nie wszyscy. 
Kiedy kolej przyszła na mnie – nie wypadłem najgorzej. Ponieważ poziom był bardzo 
zróżnicowany, od geniusza do zupełnego nieuka, postanowiono uczyć wszystkich od 
początku. Dawałem sobie radę zupełnie dobrze. 
 

Olgierd Stankiewicz 
„Kniaziew” – „Wacek” 

 
 
 

 
 

Olgierd Stankiewicz (1925-2012) – autor 
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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI  
 
Sobotni poranek 16 września 2017 roku, okazał się niezwykłym dla grupy czytelni-

ków Biblioteki Publicznej w Wąsoszu. Tego dnia z wizytą do biblioteki po raz drugi 
przybył Pan Roman Waśko. Pan Waśko był polskim robotnikiem, który trafił do ówcze-
snego Herrnstadt na przymusowe roboty w gospodarstwie ogrodniczym Wilhelma Ja-
nisha w lipcu 1942 r. Mieliśmy przyjemność gościć pana Romana wraz z synem po raz 
pierwszy w 2015 roku. Była to jego pierwsza wizyta w Wąsoszu od 1945 roku. Wojenne 
wspomnienia polskiego robotnika zostały spisane w „Kwartalniku Górowskim” 
53/2015-2016.  

 

 
 

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się w czytelni Biblioteki Publicznej w Wąsoszu, 
w której mieliśmy okazję posłuchać opowieści z „tamtych” czasów. Pan Roman mile 
zaskoczył nas swoim talentem – grą na harmonijce ustnej, na której zagrał kilka utworów 
patriotycznych. Następnie pan Waśko z przyjaciółmi udał się na spacer po Wąsoszu. 
Towarzyszyli im nasi czytelnicy – Pani Maria, dzięki której mieli okazję poznać historię 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wąsoszu, w którym przed laty  
w okresie II wojny światowej, mieścił się zakład dla dzieci polskich robotnic przymuso-
wych, które urodziły się w niewoli i były odbierane matkom. Zakład ten od 1943 roku 
był miejscem eksterminacji. Pani Maria zaprowadziła również naszych gości na cmentarz 
pod obelisk, który upamiętnia małe i bezbronne ofiary hitlerowskiego barbarzyństwa.  
W dalszej podróży po Wąsoszu naszym gościom towarzyszył pan Stanisław, z którym 
mieli okazję odwiedzić gospodarstwo, w którym pan Waśko pracował w czasie wojny. 
Pan Waśko spotkał się także z mieszkańcem Wąsosza, który jest repatriantem i dobrze 
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pamięta gospodarstwo ogrodnicze Wilhelma Janisha. Po długim dniu „podróżowania po 
przeszłości” nasi goście spędzili wieczór i noc w pizzerii „Mr. Jan”.  

Kolejny powrót do przeszłości i spacer po teraźniejszym Wąsoszu wywołał u pana 
Romana Waśki wzruszenie na twarzy. Nasz gość zapewnił nas, że jeśli pozwoli mu 
zdrowie, to na pewno ponownie nas odwiedzi. Czytelnicy Biblioteki Publicznej w Wąso-
szu bardzo się cieszą z takich odwiedzin i spotkań, które zawsze są ciepłe i pełne cieka-
wych opowieści o historii naszej „małej ojczyzny”. Historia pana Waśki obejmuje lata 
okupacji – czas II wojny światowej, dla nas jest on kopalnią wiedzy o tamtych czasach  
i ludziach.  

Wspomnienia Pana Romana Waśki przeczytać można pod adresem: 
http://www.wasosz.eu/index.php/zalatw-sprawe/ogloszenia-i-komunikaty/598-

wspomnienia-z-niemieckiego-wasosza 
 

Elżbieta Poprawska 
Biblioteka Publiczna Wąsosz 
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