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PAUL SCHULZ Z CZERNINY 
 
Poniżej publikujemy – za zgodą Autorki – obszerne fragmenty pracy magi-

sterskiej Barbary Marii Andruszkiewicz „Rzeźba Paula Schulza (1875-1945)  
z Wrocławia w przestrzeni publicznej”. Ilustracje pochodzą ze zbiorów redakcji.  

(M.Ż.) 
 
Życiorys Paula Schulza1 

Poszukiwanie informacji na temat Schulza utrudnia fakt, że w tym samym czasie  
w Berlinie działał inny rzeźbiarz o tym samym nazwisku, urodzony w 1868 r. uczeń Ern-
sta Hertera, przebywający od 1898 do 1915 r. w Rzymie2. Na internetowych portalach 
aukcyjnych znajdują się fotografie kolejnego zagadkowego Paula Schulza z Paryża, wy-
konane w latach 1900-19383. 

„Śląski” Paul Schulz urodził się 13 stycznia 1875 r. w Czerninie, powiat Góra 
(Tschirnau, Kreis Guhrau). Zgodnie z większością źródeł jego ojciec August był cieślą. Bu-
chwald wspomniał go także jako „majsterkowicza i wykonawcę nagrobków”4, natomiast 
Berhnard Schneck wprost napisał o jego profesji grabarza5. Nietypowy nagrobek, który 
Schulz wyrzeźbił dla ojca w 1937 r. – zmarły opiera się na nim o łopatę (nr kat. 38) roz-
wiewa wszelkie wątpliwości: w inskrypcji August został określony jako Totengraber. Aby 
wesprzeć niezbyt zamożną rodzinę, po zakończeniu edukacji w Volksschule młody Paul 
rozpoczął praktykę w warsztacie kamieniarskim. Tam objawił się jego talent artystyczny, 
oprócz umiejętności pracy w kamieniu opanował rysunek i modelunek. W wieku 22 lat 
wyrzeźbił w kamieniu naturalnej wielkości podobiznę swojego młodszego brata6. Rzeźba 
trafiła do Wrocławia i została pokazana w Schlesisches Museum der bildende Künste. Dzięki 
temu został uczniem w muzealnej pracowni Christiana Behrensa, a na naukę mógł sobie 
pozwolić dzięki czteroletniemu stypendium od władz prowincji śląskiej7. 

W 1901 r. wrócił do rodzinnej Czerniny, gdzie zajmował się rzeźbieniem nagrob-
ków i popiersi. W 1904 r. nieznana nam z nazwiska protektorka Schulza (być może ktoś 
z okolicznej szlachty) wysłała zdjęcia jego dzieł do Augusta Rodina, a ten zaprosił go do 
swojej pracowni8. Swoje Grand Tour rozpoczął od Brukseli, gdzie tworzył słynny rzeź-
biarz tego okresu Constantin Meunier, następnie pojechał do Paryża, do pracowni Rodi-
na9. Mistrz chętnie go przyjął, ale wg Lilo Gwosdz z powodu trudności językowych 

                                              
1 Informacje zawarte w tym rozdziale w większości pochodzą z artykułu J.B., Der Bildhauer Paul Schulz, Schlesien 1907/1908, 
s. 312-313. Inne źródła będą oznaczone przypisami. 
2 Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker, hrsg. von 
Hans Vollmer, Bd. 30, Leipzig 1936, s. 333. 
3 http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/paul-schulz/auktionsresultate, [dostęp: 03.02.2015]. 
4 K. Bimler, Paul Schulz zum 50. Geburstag, „Schlesische Monatshefte. Blätter für Kultur und Schrifttum der Heimat” II 
(1925), s. 29. 
5 B. Schneck, Paul Schulz, „Paul Kellers Monatsblätter: Die Bergstadt“ XIII (1924/25), s. 146. 
6 Ibidem. 
7 C. Buchwald, Zum Geleit, [w:] 50 Köpfe von Paul Schulz, Breslau 1930, [b.p.] 
8 B. Schneck 1924/1925, s. 148. 
9 Ibidem. 
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współpraca obu rzeźbiarzy się nie układała10, zaś Schneck pisze, że trudny w kontakcie  
i dumny Schulz nie chciał się zgodzić na bycie jedynie uczniem lub pomocą Rodina. Jako 
rekompensatę Rodin zasugerował stypendium w Académie Julian, gdzie Ślązak miał 
możliwość doszlifowania swojego stylu11. Śladami jego działalności w stolicy Francji są 
brąz Ujarzmiony (Gefesselter Mann), rzekomo wystawiony na paryskim Salonie w 1904 r.12 
oraz kobiecy półakt z marmuru, obecny na Salonie kilka lat później13. Schulz po zakoń-
czeniu nauki w Paryżu udał się do Londynu, gdzie studiował zbiory British Museum14. 
Potem podróżował po Włoszech, zwiedził Mediolan, Florencję i Rzym. W 1905 r. po-
wrócił na Śląsk i przejął we Wrocławiu atelier po Albercie Rachnerze przy Bahnhofstrasse 
32 (Dworcowa)15. Jednak mimo sporego zainteresowania nowym rzeźbiarzem w mieście, 
zamówień nie przybywało.  

Przełom w jego karierze miał miejsce w 1907 r., kiedy cesarz Wilhelm II przyznał 
mu złoty medal na Wielkiej Wystawie Berlińskiej za półakt męski naturalnej wielkości  
w marmurze, który został kupiony przez Oberlausitze Ruhmeshalle w Görlitz, zaś wersja 
odlana w brązie trafiła do wrocławskiego Schlesisches Museum der bildende Künste16. Interesu-
jący jest fakt, że Schulz otrzymał medal dzięki subiektywnej ocenie cesarza, która nie po-
krywała się z decyzją jury17. Zaraz potem rzeźbiarz otrzymał z polecenia władcy 
ministerialne zamówienie na wykonanie cesarskiego popiersia do nowej siedziby Schle-
sische Gesellschaft für Vaterländiche Kultur (Śląskie Towarzystwo Kultury Ojczyźnianej; dziś 
budynek Akademii Medycznej na wyspie Tamka)18.  

Te wydarzenia oznaczały dla Schulza gwałtowny wzrost popularności, o czym 
świadczy liczba poświęconych mu artykułów w czasopismach. Jego specjalnością stały 
się popiersia wykonywane na zamówienie szlachty i wrocławskich osobistości, które sta-
ły się jednocześnie głównym źródłem utrzymania rzeźbiarza. W 1930 r. wydał katalog 50 
Köpfe von Paul Schulz, będący próbką jego możliwości w zakresie rzeźby portretowej19. 

Poza popiersiami rzeźbił także fontanny, pomniki i tablice pamiątkowe. Po 1918 r. 
w wielu śląskich miasteczkach stanęły pomniki ofiar I wojny światowej jego autorstwa. 
Zachowała się także informacja o udziale w konkursie na tego typu pomnik w Głogowie, 
ale upamiętniający walczących w wojnie niemiecko-francuskiej w 1870 r. Tam Schulz  
w duecie z samym Theodorem von Gosenem zdobył II nagrodę20. Jego prace przekra-
czały niekiedy granice Śląska (Ehrendenkmal w Poczdamie, relief przedstawiający Lutra do 

                                              
10 L. Gwosdz, Porträts in Büsten. Der Bildhauer Paul Schulz, „Schlesischer Kulturspiegel” XXXVII (2002), s. 66. 
11 Elèves et professeurs de l'Académie Julian, https://sites.google.com/site/academiejulian/s/schulz-1, [dostęp: 03.02.2015] 
12 K. Bimler 1925, s. 30 – Schulza nie ma w indeksach katalogów z 1904 i 1905 r., nie wyklucza to jednak jego udziału w 
wystawie. 
13 B. Schneck 1924/1925, s. 148-149; prawdopodobnie mowa o rzeźbie, której fotografia znajduje się w artykule K. Bimler 
1925, s. 32. 
14 B. Schneck 1924/1925, s. 148-149. 
15 P. Łukaszewicz, Rzeźbiarze w życiu artystycznym Wrocławia od końca XVIII do początku XX wieku, [w:] R. Nowak, Rzeźba euro-
pejska XIX i początku XX wieku, Wrocław 2009, s.30; Adressbuch für Breslau und Umgebung 1915, Breslau 1915 , s. 570; W kata-
logu Wielkiej Wystawy Berlińskiej przy jego nazwisku widnieje Palmstrasse 31 (Kniaziewicza), natomiast w 1915 r. w książce 
adresowej Wrocławia obok lokalizacji pracowni znajduje się adres mieszkania – Tauentzienstrasse 72 (Kościuszki).  
16 „Schlesien. Illustrierte Zeitschrift für die Pflege heimatlicher Kultur” I (1907/1908), s. 312; Grosse Berliner Kunst-Ausstellung 
1907, Berlin-Stuttgart-Leipzig1907, s. 4,7, 252. 
17 „Die Kunst für alle“ XXII (1906/1907), s. 536. 
18 „Schlesien. Illustrierte Zeitschrift für die Pflege heimatlicher Kultur” I (1907/1908), s. 182. 
19 50 Köpfe von Paul Schulz, Breslau 1930. 
20 „Zentralblatt der Bauverwaltung” XXVII (1907), s. 410. 
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Lutherhalle w Wittenberdze, popiersie Adolfa Hitlera dla Berlina). Regularnie uczestniczył 
w berlińskich oraz śląskich wystawach sztuki21. W 1908 r. wspólnie z innymi artystami 
założył wspomniany już wcześniej Kunstlerbund Schlesien (Związek Artystów Śląska)22. Nie 
zajmował się działalnością dydaktyczną, ale jego uczniami nazywa się rzeźbiarzy Thoma-
sa Myrthka i Dorotheę von Philipsborn23. 

Niewiele wiadomo o prywatnym życiu Paula Schulza. Szkicowy portret nakreślił  
w swoim artykule Kurt Bimler24. Wspominał go jako małomównego i powściągliwego, 
jednak chętnie i z wielkim szacunkiem mówiącego o swoim mistrzu Behrensie. Z racji 
postury panie nazywały go „małym Schulzem”. Prawdopodobnie nigdy nie założył ro-
dziny. 

Ostatni rok życia Schulza znany jest jedynie z relacji Lilo Gwosdz powtórzonej 
przez Jana Sakwerdę, nie są to więc poparte źródłami informacje25. 13 stycznia 1945 r. 
obchodził swoje urodziny (o jego popularności poza Śląskiem może świadczyć ukazanie 
się życzeń z tej okazji w „Marburger Zeitung”26), kilka dni później ogłoszono natychmia-
stową ewakuację miasta. Artysta nie mógł wrócić do Czerniny, gdzie mieszkały jego sio-
stry, udał się więc w podróż do Kłodzka. Ciężka zima i podeszły wiek sprawił, że  
w drodze ciężko zachorował i nie dotarł do celu. W czerwcu powrócił do Wrocławia. 
Niezdolny do fizycznej pracy (początkowo przydzielono go do odgruzowywania ulic)  
i w konsekwencji pozbawiony kartek żywnościowych wydawanych przez nowe władze, 
zachorował na szalejący wówczas tyfus i zmarł 13 sierpnia 1945 r. Został pochowany 
zgodnie z życzeniem w ceramicznej skrzyni (Tonkiste) na niezachowanym cmentarzu  
św. Magdaleny przy obecnej ul. Ślężnej. 

 
Rzeźba Paula Schulza w przestrzeni publicznej 
[…] Moim zdaniem najciekawszym aspektem całej twórczości Schulza są nagrobki 

z Czerniny z portretowymi przedstawieniami swojego ojca (nr kat. 38) i najprawdopo-
dobniej matki (nr kat. 36). Artysta nie upiększa ich, nie prezentuje ich w bardziej uroczy-
stych ubraniach niż te, w których widział ich na co dzień. Jednak poprzez wyraźne 
podobieństwo do występujących także na Śląsku od średniowiecza płyt nagrobnych ze 
stojącymi postaciami książąt, rycerzy i duchownych oraz otaczającą je inskrypcją, Schulz 
nobilituje trud fizycznej pracy, reprezentowanej przez takie przedmioty jak łopata i sierp, 
stawia na równi z heroicznymi czynami i szlachetnym pochodzeniem. Nie ulega wątpli-
wości, że artysta uległ urokowi Heimatschutz, popularnego na ziemiach niemieckich ruchu 
ochrony wartości ojczyźnianych, który postulował o zachowanie tradycji w obliczu coraz 
szybszej technizacji społeczeństwa i gloryfikował „małą ojczyznę”. Głębszych badań 

                                              
21 Grosse Berliner Kunstausstellung1910, Berlin 1910, s. 19,45; Grosse Berliner Kunstausstellung1913, Berlin-Leipzig 1913, s.55; 
„Schlesien. Illustrierte Zeitschrift für die Pflege heimatlicher Kultur” II 1908/1909), s. 600; „Schlesien. Illustrierte 
Zeitschrift für die Pflege heimatlicher Kultur” III (1909/1910), s. 24; „Schlesische Heimatblätter. Zeitschrift für schlesische 
Kultur”, III (1909/1910), s. 198.  
22 „Schlesien” 1908/1909, s. 263. 
23 R. Nowak, Rzeźba europejska XIX i początku XX wieku, Wrocław 2009, s. 123; Niederschlesische Kunstausstellung 1942, Breslau 
1942 , s. 20. 
24 K. Bimler, 1925. 
25 L. Gwosdz, 2002; J. Sakwerda, Paul Schulz – rzeźbiarz wrocławski, [w:] Wybitni wrocławianie. Z niemieckiej i polskiej historii miasta, 
red. Irena Lipman, Joanna Nowosielska-Sobel, Wrocław 2007. 
26 „Marburger Zeitung” nr 24 (24.01.1945), s. 3. 
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wymaga wytropienie, czym właściwie Schulz się zainspirował. Czy wzorował się bezpo-
średnio na średniowiecznych płytach i tumbach? Czy widział podobną płytę biskupa 
Georga Koppa, zmarłego w 1914 r., wmurowaną w obejście katedry wrocławskiej? Może 
błędnie wykluczyłam jego autorstwo i jest to po prostu wcześniejsze dzieło Schulza? […] 

Koniec I wojny światowej wiązał się z potrzebą uczczenia poległych, mieszkańcy 
właściwie każdego miasta lub wsi wystawiali im pomniki. Przy tak dużej ilości zamówień 
Schulz musiał korzystać z pomocy – prawie nigdzie nie można znaleźć informacji o jego 
uczniach, jedynie przy odsłonięciu pomnika w Strzegomiu dowiadujemy się o jego po-
mocniku Slivitzce. W zależności od budżetu zleceniodawców były to tablice lub mniej-
sze, skromniejsze obeliski pozbawione dekoracji figuralnej, a czasem monumentalne 
realizacje z postacią naturalnej bądź ponadnaturalnej wielkości. Ponadto, Schulzowi zda-
rzało się kopiować już zrealizowane projekty – pytanie, czy dla wygody i zaoszczędzenia 
na czasie, czy takie było życzenie fundatorów, którym np. spodobał się pomnik z innego 
miasta. Z trzech upamiętniających poległych lwich figur, te w Legnicy i Poczdamie są 
właściwie identyczne – lew leży na tarczy, a między łapami trzyma hełm. Zarówno pro-
jektem (spod jego łap wystaje lufa armatnia) jak i wykonaniem różni się od nich lew  
z Kiełczyna. Jego inny sposób opracowania może być kwestią zastosowania nie pia-
skowca, jak w przypadku dwóch pierwszych, ale głazu narzutowego ze Ślęży. Wg wspól-
nego projektu zostały wyrzeźbione figury umierających żołnierzy w Strzegomianach, 
Wąsoszu (nr kat. 26) i Żaganiu – są to półleżące postaci, opierające się ręką o znajdujące 
się za ich plecami koło. Pozostałe pomniki z pełnoplastycznymi lub płaskorzeźbionymi 
postaciami żołnierzy to pojedyncze projekty reprezentujące różny poziom wykonania,  
a ich estetyka kojarzy się z mającą wkrótce nadejść sztuką III Rzeszy.  

Na dwóch pomnikach (w Żórawinie i w Sądowlu, nr kat. 22) znalazła się dekoracja 
w postaci liści dębu, które mają bardzo odpowiednie dla tego typu monumentów zna-
czenie symboliczne. Dąb był świętym drzewem ludów germańskich, utożsamiany z siłą, 
męstwem i sławą. W nowożytności motyw ten był chętnie wykorzystywany w niemiec-
kiej symbolice militarnej, m.in. na odznaczeniach wojskowych.  

Zastanawiające jest, jaki wpływ miał Schulz na oprawę swoich pomników. Niektóre 
z nich tworzą z figurami wspólną całość, mimo że powstawały we współpracy z innymi 
wykonawcami. Inne stanowczo odbiegają od klasycyzujących ideałów artysty, tak jak 
pomnik w Ślubowie (nr kat. 25), gdzie intrygujący relief imitujący pełnoplastyczny obe-
lisk z postacią klęczącego żołnierza umieszczono w nieciekawej, dzwonowatej wieżyczce 
z kamieni.  

W 1945 r. Śląsk znalazł się w granicach państwa polskiego i bardzo szybko zaczęto 
usuwać tu wszelkie ślady niemieckości. Ofiarą tych działań padła także twórczość Paula 
Schulza w przestrzeni publicznej, pozbawiona ochrony zapewnianej przez instytucjonal-
ne mury lub zamożnych kolekcjonerów; większość jego dzieł albo się nie zachowała, 
albo jest bardzo zniszczona. Nagrobki ginęły przy likwidacji całych cmentarzy albo po-
woli ulegały unicestwieniu, pozostawione same sobie lub niszczone bezmyślnymi aktami 
wandalizmu (bo „obce”). Z schulzowskich nagrobków tylko brązowa figura Chrystusa  
z dzieckiem przetrwała bez uszczerbku, w niewyjaśnionych okolicznościach przewiezio-
na aż do Gdańska. Strzaskane pomniki na cmentarzu w Czerninie zachowały się czę-
ściowo dzięki utworzeniu prowizorycznego lapidarium. Także większość pomników 
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ofiar I wojny, w szczególności tych przedstawiających niemieckich żołnierzy została 
zniszczona – cudem zachował się pomnik we Lwówku, zapewne dlatego, że przedstawia 
wojownika, a nie niemieckiego żołnierza. W Strzegomiu przemianowano pomnik na po-
święcony ofiarom II wojny światowej. Fragmenty wysadzonego w powietrze pomnika  
w Zaborowicach leżą w lesie i zostały właściwie zapomniane. Niektóre, jak tablica Paula 
Kellera na wieży wodnej w Wierzbnej czy lew z Kiełczyna znajdowały się na uboczu  
i nie zwracały niczyjej uwagi (poza tym wysokość utrudnia do nich dostęp). Lwia figura 
w Poczdamie miała mniej szczęścia, prawdopodobnie padła ofiarą bombardowań lub 
działań Armii Czerwonej po zajęciu miasta w 1945 r. Również fontanny nie kojarzyły się 
bezpośrednio z niemieckością, jedynie stojąca przy szkole w Lwówku Śląskim Gęsia-
reczka się nie zachowała, prawdopodobnie ze względów bardzo prozaicznych – potrze-
bowano miejsca na boisko.  

Dziś to, co ocalało, często bywa traktowane po macoszemu. Dotyczy to dorobku 
wielu artystów, którzy działali na Śląsku i pozostałych terenach przyłączonych później 
do Polski. Na szczęście powoli budzi się w społeczeństwie świadomość wartości tych 
zabytków. Nowych pokoleń nie dotknęła wojenna trauma i niemiecki rodowód dzieł nie 
wywołuje negatywnych emocji. Także estetyka początku XX wieku przestaje być kwe-
stionowana. Zaczynamy rozumieć, że jest to element nie obcego, a wspólnego dziedzic-
twa, o który trzeba dbać z taką samą troską, jak o spuściznę wcześniejszych wieków. 

 
 
 
 
 
 
* * * * * * * 
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Katalog 
[Przedrukowujemy tylko opisy dzieł związanych z powiatem górowskim] 
 

 
 

4. Nagrobek brata Schulza (?), ok. 1910  
Lokalizacja: Czernina (pow. górowski), cmentarz przy ul. Rydzyńskiej  
Materiał: piaskowiec  
Stan zachowania: pęknięty, brak górnej części (w tym główek puttów), ubytki i po-

wierzchowne zwietrzenia  
Po obu stronach głównego elementu, ustawionego na cokole słupa (lub krzyża), 

stoją małe putta. Na słupie inskrypcja: […] SCHULZ? / BILDHAUER / GEB. D. 13. 
MÄRZ 1888 / GEST. D. 8. FEBR. 1910. Poniżej, na cokole: AMOR POSUIT. Przez 
pierwszy wers inskrypcji przebiega pęknięcie, ale litery nazwiska są czytelne do połowy 
wysokości.  

Bardzo prawdopodobne, że chodzi tu o brata Paula Schulza. Nie znamy jego imie-
nia oraz nie posiadamy informacji o jego śmierci, ale zbieżność nazwiska, wykonywanego 
zawodu (dlaczego nie miałby pójść w ślady starszego, odnoszącego sukcesy brata?) oraz 
zgadzający się wiek (wg Schnecka Schulz w 1897 r. zadebiutował naturalnej wielkości 
rzeźbą swojego małego brata – zmarły, któremu poświęcono nagrobek, miał wtedy 
dziewięć lat) potwierdzają tę hipotezę.  

Literatura: Bernhard Schneck, Paul Schulz, „Paul Kellers Monatsblätter: Die 
Bergstadt“ XIII (1924/25), s. 146. 
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20. Pomnik poległych w I wojnie światowej (Czernina), przed 1926  
Lokalizacja; Czernina (pow. górowski), cmentarz przy ul. Rydzyńskiej  
Materiał: piaskowiec  
Stan zachowania: dobry, drobne ubytki do uzupełnienia  
Mieszkańcy Czerniny upamiętnili poległych pomnikiem w formie płyty w kształcie 

stojącego prostokąta, zamkniętej u góry spłaszczonym łukiem. Na niej znajduje się deko-
racja reliefowa: postać anioła trzymającego palmę (jako symbol męczeństwa) w prawej 
ręce, u jego stóp umierający żołnierz w pozycji półleżącej, który przytrzymuje ramieniem 
drzewiec flagi. Nad postacią anioła widnieje inskrypcja: ER / IST UNSER FRIEDE, na 
prostym cokole zaś: DEM GEDÄCHTNIS / DER GEFALLENEN HELDEN / 
1914-1918.  

Literatura: „Illustrierte Wochenbeilage der Schlesischen Zeitung“ nr 4 (23.01.1926), 
[b.p.] 
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21. Pomnik poległych w I wojnie światowej (Góra), przed 1926 
Lokalizacja: Góra, cmentarz parafialny przy ul. Zielonej1 
Materiał: piaskowiec? 
Stan zachowania: niezachowany 
Imponujący pomnik w formie rozbudowanej, manierystycznej bramy lub aediculi, 

przywodzącej na myśl architekturę obronną, ze schodkowym zwieńczeniem zbudowa-
nym z klińców, na którym stoi płonący znicz. Od aediculi ukośnie odchodzą przypory, 
przypominające zgeometryzowane woluty, zakończone u dołu kulami. Nisza w formie 
zdeformowanej serliany z gładkimi kolumnami, w niej pełnoplastyczna, stojąca figura 
wojownika (gladiatora?) z włócznią i tarczą. Na schodkowym zwieńczeniu inskrypcja: 
1914 -1918 / GEFALLENEN […] / […] GUHRAU. Możliwe, że o szkicu do tej figu-
ry pisze Schneck w swoim artykule. 

Literatura: „Illustrierte Wochenbeilage der Schlesischen Zeitung“ nr 4 (23.01.1926), 
[b.p.]; Bernhard Schneck, Paul Schulz, „Paul Kellers Monatsblätter: Die Bergstadt“ XIII 
(1924/1925), s. 154. 

                                              
1 Pomnik był zlokalizowany w Górze przy nieistniejącym cmentarzu ewangelickim (obecnie ul. Armii Polskiej) (przyp. red.) 
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22. Pomnik poległych w I wojnie światowej (Sądowel), przed 1926  
Lokalizacja: Sądowel (pow. górowski), koło kościoła p.w. NMP Królowej Świata  
Materiał: piaskowiec  
Stan zachowania: dobry  
Jest to prosty pomnik w formie słupa z wyrytymi nazwiskami poległych, w zwień-

czeniu wyrzeźbiony hełm okryty gałązką dębu. W partii cokołu płycina z Krzyżem Żela-
znym. Inskrypcja nad listą nazwisk: Es starben den Heldentod für König und Vaterland.  
W dolnej części: Ihren gefallenenen H[elden] / Dankbarkeit gewidmet von den Gemeiden / Tschi-
stey-Sandewalde Hochbeltsch Gr. Wiersewitz.  

Literatura: „Illustrierte Wochenbeilage der Schlesischen Zeitung“ nr 4 (23.01.1926), 
[b.p.] 
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25. Pomnik poległych w I wojnie światowej (Ślubów), przed 1926 
Lokalizacja: Ślubów (pow. górowski) 
Materiał: piaskowiec (relief) 
Stan zachowania: częściowo zachowany 
Był to oryginalny, choć wątpliwej urody pomnik w formie niskiej, przysadzistej 

wieżyczki o dzwonowatym kształcie z nieregularnie ociosanych kamieni, w której 
umieszczono płaskorzeźbioną płytę imitującą pełnowymiarowy obelisk zwieńczony 
Krzyżem Żelaznym, z przedstawieniem klęczącego żołnierza, widzianego z boku. Po 
drugiej stronie wieżyczki znajduje się zachowana do dziś tablica z nazwiskami poległych. 
Schulz był zapewne odpowiedzialny tylko za relief, gdyż taka nieregularna forma zdecy-
dowanie odbiega od jego pozostałych, bardziej klasycyzujących realizacji. Obecnie  
w miejscu płaskorzeźby stoi figura NMP, a monument służy za przydrożną kapliczkę. 

Literatura: „Illustrierte Wochenbeilage der Schlesischen Zeitung“ nr 4 (23.01.1926), 
[b.p.] 

 
26. Pomnik poległych w I wojnie światowej (Wąsosz), przed 1926  
Lokalizacja: Wąsosz (pow. górowski)  
Materiał: piaskowiec  
Stan zachowania: niezachowany  
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Reprezentował dokładnie ten sam typ pomnika co ten ufundowany w Żaganiu 
(umierający żołnierz trzymający lewą ręką znajdujące się za jego plecami koło, za prawą 
ręką widać lufę armaty). Na cokole zdawkowa inskrypcja: UNSERN HELDEN / 1914 -
1918.  

Literatura: „Illustrierte Wochenbeilage der Schlesischen Zeitung“ nr 4 (23.01.1926), 
[b.p.] 

 

 
 

27. Pomnik poległych w I wojnie światowej (Witoszyce), przed 1926  
Lokalizacja: Witoszyce, przed kościołem ewangelickim  
Materiał: piaskowiec  
Stan zachowania: częściowo zachowany (tylko cokół), skute inskrypcje, pęknięty 

gzyms.  
Pomnik przedstawiał klęczącą, rozpaczającą kobietę (matkę), za jej plecami znaj-

dował się obelisk zwieńczony Krzyżem Żelaznym. Dziś zachował się tylko cokół flan-
kowany wolutami, z inskrypcją po obu stronach (skutą po 1945 r.) 

Literatura: „Illustrierte Wochenbeilage der Schlesischen Zeitung“ nr 4 (23.01.1926), 
[b.p.] 
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36. Nagrobek kobiety, przed 1935  
Lokalizacja, Czernina, cmentarz przy ul. Rydzyńskiej  
Materiał: marmur?  
Stan zachowania: po części zachowany, strzaskany, porośnięty mchem  
Nagrobek stanowi pendant do nagrobka Augusta Schulza (nr kat. 38), uwieczniona 

została na nim postać kobiety w fartuchu i chustce na głowie, z sierpem w prawej ręce i 
bukiecikiem polnych kwiatów w lewej. Inskrypcja na bordiurze: UNSER LEBEN 
WAHRET SIEBENZIG JAHR UND WENN HOCH KOMMT SO SIND ES ACHT-
ZIG JAHRE PS.90.V.10 (Ps 90,10) stanowi początek wersetu, który znajduje się na po-
mniku Augusta Schulza. Biorąc pod uwagę podobieństwo formalne, powiązanie 
nagrobków tym samym wersetem, a także fakt, że były to najbardziej okazałe pomniki 
na cmentarzu (raczej nikogo z mieszkańców nie było stać na coś więcej niż skromna pły-
ta z inskrypcją), należy założyć, że zmarła była najprawdopodobniej matką rzeźbiarza.  

Literatura: „Schlesische Heimatpflege. 1. Veröffentlichung Kunst und Denkmal-
pflege, Museumswesen – Heimatschutz“ 1 (1935), il. s. 277. 

 
38. Nagrobek ojca (Augusta Schulza), ok. 1937  
Lokalizacja: Czernina, cmentarz przy ul. Rydzyńskiej  
Materiał: śląski marmur  
Wymiary: 2 m wys.  
Stan zachowania: po części zachowany, strzaskany, porośnięty mchem  
Artysta uczcił pamięć ojca nietypowym nagrobkiem w formie stojącej prostokątnej 

płyty, na której umieścił płaskorzeźbioną, stojącą postać mężczyzny opierającego ręce  
o łopatę. Na bordiurze na trzech krawędziach płyty biegnie inskrypcja: WENN ES 

KӦSTLICH GEWESEN / IST SO IST ES / MÜHE UND ARBEIT GEWESEN , 
będąca cytatem z Psalmu (Ps 90,10). Na cokole napis: HIER RUHT IN GOTT / 
TOTENGRABER / AUGUST SCHULZ / GEB. 30.12.1847, GEST. 14.11. 1937 / 
NACH 70 JAHRIGER DIENSTZEIT  

Widoczna jest wyraźna analogia do średniowiecznych nagrobków. Podobną styli-
stykę przedstawia płyta nagrobna biskupa Georga Koppa (†1914) z obejścia katedry 
wrocławskiej, jednak różnice formalne nie pozwalają przypisywać tej rzeźby Schulzowi. 
Nagrobek Augusta Schulza został doceniony w Niemczech i pokazany szerszej publicz-
ności dzięki umieszczeniu jego fotografii w albumie 50 preisgekrönte Grabmale.  

Literatura: 50 preisgekrönte Grabmale, Nürnberg [b.d.w.], [b.p] 
 

Barbara Maria Andruszkiewicz 
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NIEZNANY PAUL SCHULZ 
 
6 kwietnia Barbara Maria Andruszkiewicz – autorka pracy magisterskiej „Rzeźba 

Paula Schulza (1875-1945) z Wrocławia w przestrzeni publicznej” obronionej na Uni-
wersytecie Wrocławskim – odwiedziła Czerninę. W bibliotece spotkała się z osobami 
zainteresowanymi przeszłością naszego regionu. Opowiedziała o życiu i dokonaniach 
artystycznych Paula Schulza posługując się prezentacją multimedialną. Do tej wizyty do-
szło dzięki pomocy Marcina Błaszkowskiego z Leszna, obecnego w tym dniu w Czerni-
nie. […] 

W pomnikach upamiętniają-
cych poległych w I wojnie świato-
wej często wykorzystywano motyw 
lwa. Gościa z Wrocławia spytałem 
się o górowskie lwy, znajdujące się 
przed Urzędem Miasta i Gminy. 
Być może to pozostałość pomnika 
żołnierzy poległych w czasie wojny. 
B.M. Andruszkiewicz nie poparła 
mojego przypuszczenia, ale też je-
mu nie zaprzeczyła. 

Podczas wystąpienia Barbara 
Andruszkiewicz mówiła jeszcze o 
jednym dokonaniu artystycznym  
P. Schulza. Wykonał rzeźbę Adolfa 
Hitlera, która miała ozdobić Czer-
ninę. Śladem po tej realizacji jest 
jedynie fotografia. 

Po prezentacji w bibliotece 
udaliśmy się na cmentarz, gdzie 
mogliśmy obejrzeć to, co zachowa-
ło się po starciu z ludzką bezmyśl-
nością i bluszczem z dorobku Paula 
Schulza. Na zakończenie panie z 

biblioteki uraczyły nas ciastem, kawą i herbatą. 
Można więcej dowiedzieć się o tym artyście pochodzącym z Czerniny z pracy magi-

sterskiej Barbary Marii Andruszkiewicz. Jej egzemplarze posiadają biblioteki publiczne  
w Górze i Czerninie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Górze. 29 października 2019 r.  
w Muzeum Narodowym będzie otwarta wystawa poświęcona rzeźbiarzom wrocławskim, 
w tym Paulowi Schulzowi. W katalogu będzie opublikowany artykuł o nim pióra B.M. 
Andruszkiewicz. 

Mirosław Żłobiński 
„Życie Powiatu” 2019 nr 4 
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Problemy dawnych parafian 
Chodzi o parafian ze wsi należących przed Wielką Wojną do powiatu górow-

skiego, które po odzyskaniu niepodległości zostały przyłączone do Polski. Tam-
tejszych mieszkańców odcięto od ich kościoła parafialnego w Czerninie.  

21 listopada 1921 roku katolicy z tych miejscowości napisali prośbę o przysłanie 
kapłana do kościoła w Kaczkowie. Tłumaczyli, że miejscowości: Jabłonna, Kaczkowo, 
Rojęczyn, Januszewo, Lasotki należą do kościoła parafialnego w Tschirnau (Czernina)  
i zostały od niego odcięte przez granicę polsko-niemiecką. Podkreślali, że w związku  
z tym zostali pozbawieni wszelkiej opieki duszpasterskiej ponieważ nie wolno im było 
przekraczać granicy. Nie mógł tego zrobić także ksiądz Kachel czyli proboszcz z Czer-
niny. Następnie podkreślili, że ta sytuacja ma wręcz katastrofalny wpływ na wychowanie 
młodzieży, której nie można przygotować do sakramentów. Jak stwierdzili „socjalizm 
zbiera obfite żniwo z takiego wychowania dzieci.” Najbliższe kościoły były w Gołaszy-
nie oraz Rydzynie, a więc zbyt daleko, aby mogli brać udział w tamtejszych nabożeń-
stwach. 

Był oczywiście kościół w Kaczkowie, lecz pozostawał bez proboszcza. W tej sytua-
cji prosili władze duchowne, aby przysłały tam księdza. Przy czym musiałby to być 
ksiądz znający język polski. W wymienionych wsiach było bowiem 403 polskich katoli-
ków.  

Sprawa ciągnęła się dalej. Z datą 13 października 1922 roku z Urzędu Wojewódz-
kiego w Poznaniu przysłano pismo do Starostwa Powiatowego w Lesznie. Informowano 
w nim, że „duszpasterskie stosunki” dla Jabłonnej, Kaczkowa i Rojęczyna czyli miejsco-
wości należących w przeszłości do powiatu górowskiego (Guhrau), które zostały odcięte 
od kościoła parafialnego w Tschirnau, są już częściowo uregulowane przez władze ko-
ścielne. Przez władze we Wrocławiu, te miejscowości wciąż bowiem należały do tamtej-
szej diecezji. Zgodnie z wrocławskimi wytycznymi, proboszczom w Gołaszynie  
i Rydzynie wolno było „w zastępstwie” udzielać ślubów oraz chrzcić dzieci. Ponadto 
„chorych zaopatrywać i umarłych chować.”  

Natomiast wciąż nie zostały uregulowane sprawy nauk przygotowujących do spo-
wiedzi świętej, komunii, a poza tym w Kaczkowie nie było niedzielnych nabożeństw. Jak 
stwierdzono w piśmie; „tych spraw ksiądz Kachel, jak się zdaje, z ręki wypuścić nie 
chce.” 

Wojewoda stwierdził też, że aby mieszkańców tych miejscowości nie pozbawiać 
opieki duszpasterskiej, poleca staroście wydać na okres trzech miesięcy, przepustkę gra-
niczną dla księdza Kachela. Zaznaczono jednak, że po tym okresie nie zostanie ona 
przedłużona. W ciągu tych trzech miesięcy władze kościelne we Wrocławiu powinny 
znaleźć proboszcza dla parafii w Kaczkowie. Podkreślono, że tak właśnie wyglądało sta-
nowisko katolików z tej i sąsiednich wsi. W tej sytuacji kazano staroście przypilnować, 
aby jak najszybciej napisali oni drugą petycję, tym razem do Wrocławia, domagając się 
księdza w Kaczkowie. Wojewoda zastrzegł, że gdy petycja będzie gotowa, najpierw ma 
zostać przesłana do niego do Poznania.  

Damian Szymczak 
Źródło: Archiwum Państwowe w Lesznie,  

Starostwo Powiatowe w Lesznie, Sprawy Kościelne,  
sygnatura 110 
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KRONIKA AMATORSKIEGO KLUBU FILMOWEGO „PROFIL” (CZ. IX) 
 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, PRZEGLĄDY 
 
Dzień czeski w XVII projekcji KFA 
Dnia 2.03.74 r. w klubie MPDK odbył się Przegląd Kina Filmów Amatorskich, 

którego uczestnikami byli: Stefan Skrzypek – przewodniczący AKF „Radok”, Józef Mil-
ka – przewodniczący FAKF oraz liczne grono ciekawskich. Tym razem wyświetlane były 
filmy naszych sąsiadów z Czechosłowacji. Reprezentantem delegacji z Czechosłowacji 
był Korpuletti. Zaszczytne otwarcie projekcji przypadło w udziale Janowi Mincie – kie-
rownikowi MPDK. Po jego gorącym przywitaniu zostały wręczone kwiaty gościom 
(między innymi kwiaty wręczała Dorota Lesiak). Ogółem filmów było 12, lecz wszystkie 
były interesujące, o czym świadczy chociażby ogólne zainteresowanie widzów. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje film pt. „Ta laska”, którego główny wątek oparty był na miłości. 
Drugim interesującym filmem był film pt. „Koperty”. Film, który „rozładował” atmos-
ferę panującą na sali i przyczynił się do tego, że wielu uczestnikom poprawił się humor. 
Po projekcji odbyła się dyskusja (długa i rzeczowa). Uczestnicy wypowiadali się za naj-
lepszym filmem i bezkonkurencyjnie został wybrany film „Koperty” i „Chleb”. Najważ-
niejsze w tym spotkaniu było wręczenie dyplomów naszym sąsiadom. Ostatecznie 
wszystko zakończyło się pożegnaniem gości. 

 
Nasze kontakty 
Meissen – DDR / Miśnia – NRD 
W dniach 5-7.05. odbywał się w Dreźnie Okręgowy Przegląd Eliminacji Filmów 

Amatorskich. W ramach wymiany doświadczeń w dziedzinie filmu amatorskiego była 
tam nasza polska delegacja. 

Wyruszyliśmy z Wrocławia niczym ekipa rajdowa dzięki wielkiemu opanowaniu 
kierownicy przez p. Milkę i już o 1600 przybyliśmy do Drezna. Tam oczekiwano na nas  
z gorącą kawą, ciasteczkami, no i małym koniakiem, po jakim takim rozprostowaniu ko-
ści obejrzeliśmy materiały filmowe nakręcone przy współudziale naszych filmowców  
w Miśni. Po długiej i ciekawej dyskusji zlądowaliśmy w hotelu, gdzie jeszcze troszkę (tyl-
ko do 300 nad ranem) podyskutowaliśmy. Nazajutrz po śniadaniu zajęliśmy się tym, co 
było celem naszej eskapady. 

Przegląd odbywał się w „okrąglaku” przy Pragerstraβe. Atmosfera małej przytulnej 
sali sprzyjała medytacjom nad filmami naszych przyjaciół. Autorzy z NRD z reguły krę-
cą na 16 mm, uważając format 8 mm za format „pieluchowy” w filmie amatorskim. Ale 
mimo tego, że my robimy większość na 8 mm filmy przyjaciół nie są wcale lepsze od 
naszych. Pokazano nam kilkanaście filmów, w większości dokumentalnych. Po projekcji 
odbyło się seminarium poświęcone amatorskiej twórczości filmowej i gdyby nie grające 
żołądki toczyło by się jeszcze bardzo długo. Jednakże kolacja przestała być kolacją, po 
pierwszych kęskach zamieniła się w burzliwą dyskusję, która trwała do późnych godzin 
nocnych. Następnego dnia moi przyjaciele przygotowali nam wspaniałą niespodziankę, 
była nią wycieczka do Stolpen (przebywała tam hrabina Cosel) oraz do Szwajcarii Sak-
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sońskiej. Piękne skały, lasy, zameczki w towarzyszącej ciągle lawinie wiosennego słońca 
pozostaną na długo w pamięci naszej delegacji. 

Krzysztof Wojciech Czerski 

 
Koledzy! Oto nowa stała pozycja w naszej kronice. Powinna pojawić się wcześniej. 

Trudno powiedzieć dlaczego nie pojawiła się wcześniej, po prostu nikt o tym nie pomy-
ślał. „Nasze kontakty” nieoficjalnie istnieją już od około roku. Pierwszy artykuł z tej serii 
nosi tytuł „Przyjacielska wizyta za Odrą”. „N.K.” to nie tylko współpraca z „zagranicą”. 
Będziemy w przyszłości pisać o współpracy z klubami krajowymi, o ile takowa będzie 
zasługiwać na jakieś choćby małe słowo uznania. 

[nieczytelny podpis] 

 
Nasze kontakty 
Hruba skała / Krajská Soutěź Amatérských Filmů – kwěten 1974 
Uwaga! Trzy… Dwa… Jeden… Start. 
Drogi czytelniku! Oddajemy w Twoje ręce drugi już artykuł z serii „Kontaktów”. 

Czy drugi? To pytanie zada każdy, kto przynajmniej przejrzał poprzednie strony tej księ-
gi. Odpowiedź – dwie strony wstecz. 

Wracając jednak do właściwego tematu. Pierwszy raz byłem na Wojewódzkim 
Przeglądzie Filmów Amatorskich w Czechosłowacji. Pierwszy raz też miałem okazję zo-
baczyć maj w Czeskim Raju. Pierwszy raz byłem w Hrubej Skale. Wszystko to razem 
wzięte pozostawiło w mojej pamięci trwały ślad, że piękna przyroda to znamy, ale to 
piękno w całej okazałości można zobaczyć tam w Hrubej Skale. Bo góry, bo nagie skałki 
strzelające w błękit nieba z gęstej zielni, bo słońce, bo swoisty mrok jaskiń, bo czyste 
wspaniałe wprost powietrze, bo piękny zamek, bo wreszcie ta wspaniała przyjacielska 
atmosfera, otaczająca naszą delegację. 

Ale zacznijmy od początku. Wyjazd odbył się prawie sprawnie. Do Hradec Kralove 
dojechaliśmy – my to znaczy p. Józef Milka, p. Ryszard Filipowicz i ja – czyli i mniej 
więcej w porządku. W Hradec obiad i oczywiście pierwszy kontakt z czeskim piwem. Po 
obiadku zwiedzanie miasta i uroczyste oficjalne powitanie naszej delegacji jako dodatek 
do „małego koniaku”, który we współdziałaniu ze świetnym piwem wypitym uprzednio 
wywołał dziwną reakcję – pewne trudności w wymowie i utrzymaniu postawy godnej 
gatunku „homo sapiens”. Późnym popołudniem wystartowaliśmy do Hrubej Skały – 
ostatecznego celu naszej „misji”. 

Zapadł już zmierzch, kiedy wylądowaliśmy w Hrubej Skale. Nie muszę chyba do-
dawać, że w drodze kilka razy bratałem się ze świetnym piwem pilzneńskim, odwiedzając 
przydrożne knajpki, zajazdy itp. Między innymi złożyliśmy wizytę Rumcajsowi w Iczynie 
[Jiczynie]. Ten dość ładnie „w starym stylu” urządzony zajazd wabił już z daleka dużą 
jaskrawą reklamą. W Hrubej Skale wino, piwo i do łóżeczka. Rano przeprowadzka na 
Zamek, śniadano z nieodstępnym piwkiem i na pierwszą projekcję. 

O filmach cóż. Były różne – lepsze i gorsze – jak u nas (m.in. prezentował swoje 
filmy nasz dobry znajomy pan Wilem Kopuletti [wcześniej Korpuletti]). Większość ama-
torów czeskich realizuje swoje filmy na taśmie 16 mm. Dużą popularnością cieszy się też 
S-8. „Nasza” kochana ósemka nie jest pogardzaną, ale nieco rzadziej stosowaną. 
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O samym Przeglądzie – xxxxxx1 piękna impreza, dobrze zorganizowana. Piękne 
miejsce stwarza specyficzną atmosferę, dobrej pożytecznej rozrywki, wypoczynku, wy-
miany doświadczeń. 

Nasz pobyt w H. Skale trwał tylko 3 dni. Pan Milka został „aresztowany” przez or-
ganizatorów i oddany „do dyspozycji” jury, więc ponarzekał trochę na brak wolnego 
czasu. Ja nie narzekałem. Zwiedziłem prawie wszystko, co na to zasługiwało. Zabawia-
łem się doskonale, zawarłem kilka nowych „znajomości”. 

Trzeci dzień Przeglądu był dniem polskim. Pokazaliśmy kilka polskich filmów, 
m.in. film E. Krala „Powrót” oraz „Wratislavia Cantans”. 

Pomimo „tego i owego”, narzekania i reszty2 – fajnie było. Pozostały bardzo miłe 
wspomnienia. Na zakończenie powtórzę za p. Milką, że warto pomyśleć o podobnie 
zorganizowanej imprezie u nas. Może w przyszłości. 

S.A. Rusakiewicz 

 
IV Ogólnopolski Przegląd Filmów Amatorskich o Zabytkach 
Świdnica – 1974 r. 
Przyjechałem do Świdnicy normalnie, prawie sprawnie – pociąg, autobus i Świdni-

ca. Pierwsze kroki skierowałem do organizatorów – do Muzeum Kupiectwa. Spotkalem 
się z miłym przyjęciem. Niestrudzony przewodniczący FAKF J. Milka nadawał rytm ca-
łej imprezie, organizował projekcje konkursowe i spotkania z młodzieżą szkolną, na któ-
rych dyskutowano o zabytkach istniejących i takich jak z naszego „Dzieła rąk”, po 
których zostaje tylko tabliczka „pod ochroną prawa”. Młodzież rozumie doskonale pro-
blem ochrony zabytków, wie, że jest to skarb narodowy. 

Jednak siły wyższe nie zezwoliły mi wytrwać do końca. W czasie projekcji i spotka-
nia z młodzieżą techników świdnickich doręczono mi telegram z Góry „Wracać na-
tychmiast w b. ważnej sprawie służbowej”. Czyżby impreza ogólnopolska nie była 
„ważną sprawą służbową”. 

Jadąc do Góry, tłukło się we mnie pytanie, co też ważnego stało się w Domu Kul-
tury, pewien byłem tylko jednego, tego mianowicie, że na pewno Dom Kultury stoi jesz-
cze cały. Okazało się, że „ważną sprawą” był wyjazd Kapeli Podwórkowej [„Walcmani”] 
do Austrii i byłem potrzebny jako żyrant pewnej „Syrenki”. 

O wynikach Przeglądu dowiedziałem się nieco później. A oto one. […] [Nagroda 
Dolnośląskiej Komisji Opieki nad Zabytkami w postaci pucharu wartości 1.000 zł Woj-
ciechowi Czerskiemu i Józefowi Lesiakowi z AKF „Profil” w Górze Śląskiej za film 
„Dzieło rąk” – z protokołu posiedzenia jury IV Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów 
Amatorskich o Zabytkach i I Ogólnopolskiego Konkursu Barwnych Przezroczy o Tema-
tyce Zabytkowej z 14 maja 1974 r.]  

 
V Dolnośląski Przegląd Filmów Amatorskich Góra 74 
[Filmy członków AKF „Profil” prezentowane podczas V Dolnośląskiego Przeglądu 

Filmów Amatorskich: „Wynalazek” – Wojciech Czerski; „Pechowy rybak” – Mieczysław 
Lachowski, Franciszek Ogórek; „Drabina” – Jerzy Kozakiewicz; „Fachura z kosmosu” – 

                                              
1 - niecenzuralne. 
2 - niewielkie kłopoty z powrotem do miejsc urodzenia lub zamieszkania, szczegóły ustnie. 
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Mieczysław Lachowski, Bogdan Grodecki, Jerzy Gudalewicz; „Targi poznańskie” – Mie-
czysław Lachowski, Bogdan Grodecki; „Jasne” – Bogdan Grodecki, Mieczysław Gryza; 
„Pokazy straży pożarnej” – Mieczysław Lachowski; „Wierszem” – Bogdan Grodecki, 
Mieczysław Gryza] 

 

             
 

Wycinek z „Gazety Robotniczej” (1974 nr 220 z 18 września) 
 

 
 

Bogdan Grodecki i Mieczysław Gryza 
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X Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich Pol-8  
[27 – 29 IX 1974] 
[Nagroda Zarządu Okręgu Funduszu Wczasów Pracowniczych w Polanicy Zdroju 

w postaci pucharu Wojciechowi Czerskiemu z AKF „Profil” Góra za film „Wynalazek”. 
Ponadto w festiwalu wzięły udział filmy: „Pechowy rybak” M. Lachowskiego i F. Ogór-
ka i „Drabina” J. Kozakiewicza.] 

 

 
 

Publicystyka 74 Białystok 
[11 – 13 października 1974] 
Józef Lesiak – Góra Śląska 
Redakcja: Czym dla Pana jest publicystyka filmowa i jakie ona daje szanse takim 

twórcom jak Pan? 
J.L.: Publicystyka – to zaangażowanie się w sprawy środowiska, pokazanie spraw 

nas nurtujących w danym otoczeniu, to nie tylko rejestracja kamerą, czyli suchy reportaż. 
Moim zdaniem to najtrudniejszy gatunek filmu, jakiego realizator się podejmuje. Aby 
spełnić wymogi filmu publicystycznego musimy się narazić w danym środowisku lub, jak 
kto woli, włożyć przysłowiowy kij w mrowisko. 

Red.: Co Pana zdaniem trzeba lub można byłoby zmienić w jej formule? 
J.L.: W dużym mieście taka impreza ginie, nie widać reklamy ani wkładu pracy 

wniesionego przez organizatorów. W małym środowisku taka impreza byłaby dużym 
wydarzeniem, pozostającym w pamięci nie tylko uczestników Festiwalu. Powracam my-
ślą do I Publicystyki, na której były imprezy towarzyszące wraz z wycieczką do Białowie-
ży i to była duża frajda. 

Red.: Pana najciekawsze wrażenia? 
J.L.: Najciekawszym wrażeniem – przeżyciem na „Publicystyce” były dla mnie jaw-

ne obrady jury w 1972 r. dlatego, że po raz pierwszy spotkałem się z tą formą obrad – 
gdzie bardzo dużo można się nauczyć – nie tylko na własnych błędach. Największym 
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przeżyciem było także wiadomość otrzymana już w Białymstoku, że dwa moje filmy wy-
słane na Festiwal 3 tygodnie temu – nie dotarły jeszcze do organizatorów!” [wywiad  
z gazetki festiwalowej] 
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III Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości 
Filmowej Młodzieży Szkolnej – Łódź 1974 

O istnieniu takowego Przeglądu dowiedzieliśmy się ze 
znanego tygodnika młodzieżowego „Na przełaj”. Pan Lesiak 
oczywiście zaakceptował propozycję wzięcia udziału w tej 
niecodziennej, bo odbywającej się co dwa lata imprezie. Do 
Łodzi wyjechaliśmy czteroosobową grupą złożoną z: 

Franciszka Ogórka 
Stanisława Lesiaka 
Mieczysława Lachowskiego 
Bogusława Grodeckiego 
Kiedy przyjechaliśmy była godzina szósta rano. Posta-

nowiliśmy odnaleźć najpierw Pałac Młodzieży, a potem 
zwiedzić miasto. Wyszło jednak odwrotnie, albowiem naj-
pierw objechaliśmy niemal całą Łódź, zanim wreszcie trafili-
śmy do celu. A po drodze, jadąc tramwajem, zapytaliśmy 
konduktora, która ulica jest ulicą Piotrkowską. On na to: „A 
bo ja wiem …? Liczyć by trzeba”. 

Po przybyciu do Pałacu Młodzieży poszliśmy niemal 
od razu na projekcję. Wszyscy uczestnicy otrzymali teczki z 
programem, zestawem filmów, planem Łodzi, notatnikiem  
i znaczkiem Pałacu. 

Na Przegląd wysłaliśmy 8 filmów, z czego 6 zostało 
zakwalifikowanych do konkursu. Te niezakwalifikowane to 
„Ich dzień powszedni” i „Wierszem”. Na projekcji, gdy uka-
zała się czołówka filmu Ogórka i Lachowskiego, publicz-
ność głośno zastanawiała się, czy „Ogórek” to tytuł filmu, 
czy nazwisko. 

W drugim dniu Przeglądu pojechaliśmy do Wytwórni 
Filmów Fabularnych, gdzie zwiedziliśmy pięć hal zdjęcio-
wych, kilka dekoracji i makieciarnię. Najciekawiej jednak za-
powiadał się trzeci dzień Przeglądu, wręczenie nagród  
i projekcja filmów nagrodzonych oraz ponadplanowo udzie-
lenie wywiadów dla „Trybuny Ludu”, „Filipinki” i „Na prze-
łaj”. Było to przed ogłoszeniem wyników, z tego 
wywnioskowaliśmy, że musieliśmy „wypaść” nie najgorzej.  
I rzeczywiście, film „Fachura z kosmosu” M. Lachowksiego, 
B. Grodeckiego i J. Gudalewicza otrzymał II nagrodę, „Pe-
chowy rybak” M. Lachowskiego i F. Ogórka nagrodę spe-
cjalną, a film „Alarm” K. Dańki i R. Grzelczaka dyplom 
uznania. Ponadto otrzymaliśmy III nagrodę zespołową, a  
p. Lesiak nagrodę dla instruktora za przygotowanie zespołu. 
Wszyscy byliśmy rozpromienieni. W pogodnych nastrojach 
wróciliśmy do Góry. […]                                      B. Grodecki 

[…]                                Joanna Młynarczyk 
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I Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Rodzina i życie” 
 
[…] 
Często zapomina się o niektórych sprawach, choć nie należy. Pozwólcie więc, kole-

dzy, że utrwalę w niniejszej księdze, drobną może, sprawę, jednak dla niektórych z Was  
i dla nas przyjemną, ważną – wręcz doniosłą. 

Niemalże bezpośrednio po otrzymaniu oficjalnych wiadomości o sukcesie naszych 
młodszych kolegów w Łodzi, chcąc zrobić im przyjemną niespodziankę, przedstawić ich 
innym, poznać tych „innych” z efektami ich pracy, poprosiliśmy dyrekcję LO o zorgani-
zowanie spotkania uczniów szkoły z nami. I owszem zorganizowano, specjalnie na naszą 
prośbę, uroczysty apel, na którym dyrekcja szkoły wręczyła swoim „filmowym asom” 
nagrody, a my przekazaliśmy szkole zdobyte przez nich „trofea”. Uczestnicy Łódzkiego 
Przeglądu podzielili się oficjalnie ze swymi koleżanki i kolegami wrażeniami z imprezy, 
przeżyciami, odczuciami. Nie dodam już, że tym samym podbili niejedno niewieście ser-
duszko, które skrycie marzyło o sławie. 

Ktoś może powie, że cóż, że robimy „wielki problem z małej rzeczy”. Pytanie. Czy 
zajęcie III miejsca w skali ogólnopolskiej to mało? Czy nie warto powiedzieć o tym szer-
szemu gronu. Niech ludzie wiedzą. Może przyjdą kiedyś do nas spróbować własnych sił. 
Wierzę, że w ten prosty sposób pozyskaliśmy co najmniej sympatyków amatorskiej twór-
czości filmowej. Może niewielu. Ale czy o ilość w gruncie rzeczy chodzi. Zresztą już 
wkrótce przekonamy się o tym, albowiem za kilka dni lub… naście dni startujemy z kur-
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sem filmu i fotografii amatorskiej. Ilu nowych ludzi pozyskamy, jakich i czy naprawdę 
będą chcieli – zobaczymy. Nie jest łatwo robić dobre filmy. Ilu wytrwa do końca czas 
pokaże.  

I jeszcze jedno. Podziękowanie, zwyczajne nawet, jest niekiedy lepszą nagrodą niźli 
jakakolwiek nagroda pieniężna. Szkoda tylko, że dziękujemy przeważnie my. Bowiem nie 
tylko młodzież potrzebuje bodźców. Jakoweś słowa otuchy przydałoby się niekiedy „in-
nym”. Że go brak to chyba tylko dlatego, że ktoś rozumuje w myśl maksymy „oni mu-
szą”. Ale „oni” są do tego przyzwyczajeni. Przeżyli jedno „to i owo”, przeżyją drugie  
i następne. Nie martwiliśmy się więc koledzy. Może kiedyś… Tymczasem pozostaje ży-
czyć najlepszego. Trzymajcie kciuki – za siebie oczywiście. 

Wasz nie zawsze S. YMPATYCZNY 

 
PS. Gwoli zaspokojenia ciekawości niektórych. W imieniu Klubu „Profil” na apelu 

w charakterze dziękujących, zapraszających oraz przekazujących owe trofea wystąpili 
instruktor filmu i fotografii JÓZEF LESIAK oraz sekretarz AKF STANISŁAW RU-
SAKIEWICZ. W charakterze „asów” zbierających laury wystąpili BOGUSŁAW GRO-
DECKI (LO), STANISŁAW LESIAK (LO), JERZY GUDALEWICZ (LO) orz 
powinni wystąpić (choć z przyczyn im tylko wiadomych nie wystąpili) MIECZYSŁAW 
LACHOWSKI oraz FRANCISZEK OGÓREK (pierwszy z ZSZ, drugi już niestety pra-
cujący). […] 
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Kurs filmu i fotografii 
Część I 
Dzień 3 grudnia 1974 roku to dzień jak co dzień. Zwykły, szary, powszedni. Od te-

go dnia jednak zaczynamy jakoby nowy rozdział naszej pracy. W ciągu ostatnich tygodni 
pozyskaliśmy wielu nowych ludzi. Trzeba ich czegoś nauczyć. Chęć poznania tego inte-
resującego hobby okazali też młodzi ludzie z terenu powiatu (Bełcz W-ki, Bronów). Na 
dobitkę wrocławska Foto-Optyka oraz górowskie Liceum Ogólnokształcące wystąpili z 
prośbą o zorganizowanie kursu dla uczniów LO. Tak więc ruszył jeszcze jeden kurs.  
O ile Foto-Optyka wydawała się być zainteresowana kursem, to Liceum było to szczerze 
obojętne. Jednak najbardziej zainteresowanym wydawał się być Henryk Lenart – szef 
AKF-u w Bełczu Wielkim, który niemal siłą przywlókł swoich ludzi na kurs. My ze swej 
strony, mając tylu chętnych, musieliśmy się „postawić” i zrobić coś na poziomie. A więc 
wspólnymi siłami pod batutą herszta – Lesiaka, Czerski i Rusakiewicz usiłowali coś mą-
drego wymyślić. Tak powstał plan kursu. Po tym przyszła realizacja. 

Niełatwo jest nauczyć czegoś co trudno ująć w ścisłe reguły, wzory. Piękno nie jest 
szablonowe. Dla wielu wszystko, co pokazywaliśmy, było ponad ich możliwości po-
znawcze, albowiem, jak czas najbliższy pokaże, frekwencja na zajęciach zacznie przeraża-
jąco spadać. Przewidzieliśmy to jednak, przekonani, że ci, którzy pozostaną, to będą ci 
najwytrwalsi, z którymi niejedną jeszcze beczkę soli zjeść będzie można. Czas pokazał, 
że mieliśmy rację. Pozostało ich w porównaniu z liczbą początkową niewielu, ale ci nau-
czyli się chyba dostatecznie dużo i wiedzą jak robić film, jak montować, co to takiego 
kserografia, jak naświetlać materiał, wiedzą co to przezrocza, „odwrotki”, potrafią do-
brze lub prawie dobrze komponować obrazy fotograficzne, znają przeżycia związane  
z pracą przy powiększeniach. Słowem – fotografia i film nie jest dla nich magią. Myślę, 
że są zadowoleni i będą chętnie oddawać się przyjemnemu z pożytecznym. 

[podpis nieczytelny] 
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Wystawa Fotograficzna i Archeologiczna „XXX-lecie wyzwolenia Góry” 
 

 
 
cdn. 
 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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WINIARNIA 
 
W lipcu 1954 r. prezydium Powiatowej Rady Narodowej postanowiło stworzyć za-

kład przetwórstwa warzywniczo-owocowego na terenie dotychczas zajmowanym przez 
szkołę zawodową przy ul. Targowej. Pozwoliłby on wykorzystać zaplecze surowcowe 
powiatu oraz zagospodarować nadwyżkę siły roboczej. Wcześniej od 1865 do 1936 r. 
funkcjonował tutaj browar, jego ostatnim właścicielem był Walter Spohn.  

PPRN w uchwale z 6 grudnia 1956 r. przeprowadziło reorganizację przedsiębiorstw 
przemysłu terenowego na terenie powiatu, postanawiając z dniem 1 stycznia 1957 r. 
utworzyć „Górowskie Zakłady Przemysłu Terenowego – Góra Śląska”. Planowano, że 
w ich skład wejdą: Cegielnia Zaborowice i Górna Wrończa podległe Wołowskim Zakła-
dom Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych w Wołowie; Zakład Dziewiar-
sko-Odzieżowy w Górze podległy Wojewódzkiemu Zarządowi Przemysłu Terenowego 
Nr 2 we Wrocławiu; Wytwórnia Win w inwestycji podległa Obornickim Zakładom 
Przemysłu Spożywczego w Obornikach Śl.; drukarnia w Górze Śl. podległa PPRN  
w Górze Śląskiej1. Ostatecznie – na początku 1957 r. – „Górośląskie Zakłady Wielo-
branżowe Przemysłu Terenowego”, bo taką przyjęły nazwę, składały się z trzech zakła-
dów: drukarni, zakładu odzieżowego i projektowanej winiarni2. Funkcję dyrektora pełnił 
Stanisław Lorek3. 

Po dwóch latach, 23 grudnia 1959 r. PPRN podjęła uchwałę o wydzieleniu z dniem 
1 stycznia 1960 r. wytwórni win z „Górośląskich Wielobranżowych Zakładów Przemy-
słu Terenowego” i na jego bazie utworzeniu „Górośląskich Zakładów Spożywczych 
Przemysłu Terenowego”. W jego skład miał wejść górowski browar podlegający Boja-
nowskim Zakładom Spożywczym Przemysłu Terenowego4. Nastąpiło to 1 kwietnia 
1960 r.5 

27 kwietnia 1960 r. doszło do reasumpcji tej uchwały. Chodziło o kwestie języko-
we. Ustalona uprzednio nazwa przedsiębiorstwa przemysłu terenowego nie była zgodna z urzędową 
nazwą powiatu i siedzibą przedsiębiorstw. Teraz to przedsiębiorstwo zaczęło się nazywać 
„Górowskie Zakłady Spożywcze Przemysłu Terenowego”6. Dotychczas powszechnie 
używano nazwy „Góra Śląska”, stąd potworek językowy „górośląskie”, mimo że jeszcze 
w 1946 r. ustalono oficjalną nazwę miasta na „Góra”. W 1960 r. niespodziewanie zaczęto 
używać i egzekwować używanie nazwy urzędowej. Nie znam przyczyny tych działań. 

Znamy nazwiska dwóch dyrektorów, którzy w tamtych latach kierowali czy to Gó-
rośląskimi Wielobranżowymi Zakładami Przemysłu Terenowego – Józef Betliński (1959-
1961 r.), wcześniej szefował krochmalni w Niechlowie; czy to Górowskimi Zakładami 
Spożywczymi Przemysłu Terenowego – Roman Ratajczyk (1961-1966). 20 września 

                                              
1 APW: PPRN Góra Śląska 302. 
2 APW: PPRN Góra Śląska 307 s. 191 („Sprawozdanie Górośląskich Zakładów Wielobranżowych Przemysłu Terenowego 
w Górze Śląskiej” z 23 czerwca 1957 r., s. 191-194. 
3 ibidem, s. 193. 
4 APW: PPRN 330 s. 299. 
5 APW: PPRN Góra Śląska 330 s. 184 („Sprawozdanie z działalności Górośląskich Zakładów Spożywczych Przemysłu 
Terenowego w Górze” z 26 maja 1960 r., s. 181-184). 
6 APW: PPRN Góra Śląska 330 s. 30. 
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1961 r. egzekutywa KP PZPR zatwierdziła wniosek PPRN o zwolnieniu J. Betlińskiego 
(doprowadził zakład do ogólnego chaosu) i powołaniu R. Ratajczyka7. 

Początkowo zakładano, że winiarnia (będę używał takiej nazwy, w oficjalnych do-
kumentach zawsze występuje jako wytwórnia win) będzie wytwarzać wina, kompoty, 
dżemy i miody, ale ograniczono zakres produkcji do win (400 tys. litrów). 

Uruchomienie winiarni wymagało przebudowy byłego browaru. Tego zadania pod-
jęło się Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego we Wrocławiu. 
Zlecenie przyjęło w listopadzie 1957 r. Rozpoczęcie prac planowano rozpocząć  
15 stycznia 1958 r.8, faktycznie – 18 lutego 1958 r.; ich zakończenie planowano na  
31 grudnia 1958 r. Wykonawca nie dotrzymał tego terminu, ponieważ przedsiębiorstwo 
nie załatwiło wielu spraw: niekompletna dokumentacja techniczna przełożyła się na 
przewlekłość robót, były przerywane, nawet na kilka miesięcy; pojawiła się konieczność 
wykonania dodatkowych robót. Przewidywano, że budynek administracyjno-socjalny 
będzie remontowany, ale okazało się, że jest zagrzybiony i wg ekspertów winien być ro-
zebrany. Szybko do tego nie doszło, bo mieszkaniec tego budynku nie mógł uzyskać in-
nego mieszkania.  

12 czerwca 1959 r. zakończono inwestycję9, choć pojawiły się w protokole odbioru 
zastrzeżenia dotyczące sieci elektrycznej. Uważano, że być może trzeba będzie ją wymie-
nić10. Koszt przebudowy byłego browaru przekroczono o 2 445,4 tys. zł i wyniósł  
3 420,4 tys. zł.11 W 1960 r. oceniano koszt budowy winiarni na 4 153 375 zł.12 

Od 22 czerwca 1959 r. przystąpiono do produkcji nastawów. Wówczas dyrektorem 
zakładu był Józef Betliński. Do 20 lipca 1959 r. nastawiono 85 tys. litrów wina, do 1 li-
stopada 1959 r. – 165 tys. litrów (wino czerwone słodkie pod nazwą „Górośląskie”, wino 
czerwone półsłodkie „Barycz”, wino białe słodkie, wino białe półsłodkie). Pierwszy roz-
lew nastąpił 15 lub 18 października 1959 r.13 Do końca roku zamierzano przekazać do 
sprzedaży 125 tys. butelek wina14. W 1959 r. głównymi odbiorcami wytworów winiarni 
były: CHZ Gdańsk, Warzywa-Owoce Wrocław, PZGS Strzelce Krajeńskie, GS-y woj. 
wrocławskiego, PSS Góra Śląska i Spółdzielnia Inwalidów „Jedność” w Górze. Jednak 
planu produkcji w tym roku nie wykonano na skutek opóźnionego terminu oddania za-
kładu do użytku15. 

Podczas Wiosennych Targów Krajowych w Poznaniu w 1960 r. zawarto transakcje 
handlowe na sprzedaż wina z CHZ Gdańsk i Warzywa-Owoce Wrocław oraz umowy na 
dostawy owoców na 1960 r. z Spółdzielnią Ogrodniczą w Grójcu, WZGS woj. warszaw-

                                              
7 APL: KP PZPR Góra Śląska 40 s. 169. 
8 APW: PPRN Góra Śląska 330 s. 181. 
9 APW: PPRN Góra Śląska 330 s. 181. 
10 APW: PPRN Góra Śląska 324 s. 184-187 („Sprawozdanie z realizacji inwestycji i uruchomienia Wytworni Win”  
z 20 sierpnia 1959 r.) 
11 APW: PPRN Góra Śląska 324 s. 184. 
12 APW: PPRN Góra Śląska 330 s. 182. 
13 APW: PPRN Góra Śląska 330 s. 181. 
14 APW: PPRN Góra Śląska 324 s. 187; APW: PPRN Góra Śląska 18 s. 154 („Sprawozdanie z przebiegu prac na Winiarni  
i z sytuacji finansowej przedsiębiorstwa” z 18 listopada 1959 r.) 
15 APW: PPRN Góra Śląska 330 s. 182. 
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skiego i OZH Gdańsk. Podczas tych targów zatwierdzono cenę na wino markowe o na-
zwie „Baszta Górowska”16. 

Wytwórnia win nie posiadała wystarczającej liczby zbiorników na magazynowanie 
moszczu, więc przystąpiono do ich budowy. Wykonawcą było Powiatowe Przedsiębior-
stwo Remontowo-Budowlane w Górze17. 

Dla pierwszej połowy lat 60. mamy informacje, jakie wina i w jakiej ilości wytwa-
rzano, co pokazuje poniższa tabela. 

 
Wyroby górowskiej winiarni w latach 1961-1966 
(w tysiącach litrów) 
 

Nazwa 
wyrobu 

Wino 
owocowe 
białe 
słodkie 

Wino 
owocowe 
czerwone 
słodkie 

Wino 
owocowe 
półsłodkie 

Wino 
owocowe 
„Orle” 

Wino owo-
cowe 
„Grunwald” 

Razem 

1961 224,9 245,5 - 21,6 - 492,2 

1962 186,4 172,8 - 103,9 92,1 555,2 

1963 224,9 245,5 - 21,6 - 492,0 

1964 245,5 273,6 - 0,3 31,4 550,9 

1965 287,6 192,4 - 75,4 -  

1966 288,6 228,5 - 9,6 -  
 

Źródło: APL – PIS Góra Śląska 23, 24 

 
Mamy jeszcze ogólne dane dla r. 1968. Wówczas winiarnia wyprodukowała 310,1 

tys. litrów wina. 
W 1966 r. PPRN postanowiło przekazać z dniem 1 stycznia 1967 r. Górowskie Za-

kłady Spożywcze Przemysłu Terenowego, czyli browar i winiarnię, na rzecz PMRN  
w Legnicy. Miały wejść w skład Legnickich Zakładów Piwowarsko-Słodowniczych 
Przemysłu Terenowego18. Termin przekazania się przesunął. Sama operacja rodziła 
obawy przed likwidacją obydwu zakładów19. 

Nie wiadomo, czy winiarnię podporządkowano PMRN w Legnicy (browar tak), al-
bowiem w 1968 r. funkcjonowała w ramach Kłodzkich Zakładów Spożywczych20; przy-
najmniej do 1970 r.21 Następnie była częścią Bolesławieckich Zakładów Przetwórczych 
„Las”, potem Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las” prawdopodobnie 
do 1978 r. włącznie, a po utworzeniu województwa leszczyńskiego – Poznańskiego 
Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las”. 

W połowie lat 60. zakład odczuwał stały brak opakowań szklanych i brak środków 
inwestycyjnych dla koniecznej wymiany zużytych urządzeń22. 

                                              
16 APW: PPRN Góra Śląska 330 s. 184. 
17 APW: PPRN Góra Śląska 330 s. 184. 
18 APW: PPRN Góra Śląska 375 s. 151-152 (24 listopada 1966 r.) 
19 APW: PPRN Góra Śląska 377 s. 47-49(19 stycznia 1967 r.) 
20 APL: PIS Góra Śląska 24 s. 454-455 (sprawozdanie z grudnia 1968 r.) 
21 APL: PMRN Góra Śląska 83 s. 41 (2 marca 1970 r.) 
22 APW: PPRN Góra Śląska 358 s. 173 („Informacja z wyników gospodarczych i finansowych Górowskich Zakładów Spo-
żywczych Przemysłu Terenowego za I półrocze 1964 r.” z 20 sierpnia 1964 r.; s. 172-182). 
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Na początku lat 80. winiarnia pozyskiwała surowiec z plantacji róży pomarszczonej 
(fałdzistoliściastej) znajdujących się pod Wikliną i Czarnkowem, zarządzanych przez La-
sy Państwowe, oraz kupowała jarzębinę, co pozwalało jej wytwarzać wina markowe, ale 
ilość tego surowca nie wystarczała na całoroczna produkcję. Byli zmuszeni wytwarzać 
wina oparte na moszczu jabłkowym23. 
Zakład pracował w trudnych warunkach lokalowych, zwłaszcza dotyczyło to hali rozle-
wu. Plany jej wybudowania przekreśliła negatywna decyzja konserwatora zabytków. Na 
przejęcie przyległego targowiska nie zgodziły się władze lokalne. Te decyzje przekreśliły 
możliwości modernizacji zakładu, a warunki terenowe i lokalowe wymusiły wykonywa-
nie zadań – jak określił ówczesny kierownik zakładu Henryk Bakuła – sposobem manu-
faktury24. Pełnił tę funkcję w latach 70. i 80. z roczną przerwą 1986-1987, wówczas 
pełniącym obowiązki kierownika był Jarosław Szypiłło. Przed Henrykiem Bakułą sta-
nowisko kierownika piastował Julian Grzemski. 

W 1986 r. winiarnia zaczęła przeżywać trudności tak jak inne zakłady wytwarzające 
wina owocowe. Zmniejszył się zbyt na ich wyroby. Nie wynikało to – w przypadku Góry 
– z pogorszenia jakości produktu lub małego zróżnicowania wytworów winiarni. W po-
równaniu z innymi zakładami wina były tanie25. Trudności ze zbytem okazały się przej-
ściowe, bo w 1987 r. o nich nie wspominano. 

Winiarnia nadal kupowała moszcz, bo miała małe zdolności magazynowania su-
rowca i wina leżakującego. Posiadała 60 zbiorników („tanków”) o pojemności ok. 14 tys. 
litrów. Zamówiono na 1986 r. 15 dalszych zbiorników, ale producent zastrzegł, że z za-
mówienia się nie wywiąże26. 

 W 1987 r. winiarnia wytwarzała wina owocowe oparte na surowcach krajowych ta-
kich jak jabłka, porzeczka, truskawka, jarzębina, róża i inne. Część skupowano w zakła-
dzie, część kupowano w Spółdzielniach Ogrodniczo-Pszczelarskich lub PGR-ach. Nadal 
z powodu zbyt małej pojemności zbiorników nabywano moszcz w innych przedsiębior-
stwach27. 

Winiarnia nie mogła zwiększyć produkcji z różnych powodów: nasycenie rynku wi-
nem popularnym, uzyskano już maksymalną wydajność maszyn i urządzeń, brak możli-
wości rozbudowy zakładu ze względu na usytuowanie w centrum miasta, 
niewystarczająca pojemność zbiorników28. 

Dla pierwszych lat funkcjonowania winiarni nie mamy danych o liczbie zatrudnio-
nych, jedynie dla Górowskich Zakładów Spożywczych: 1962 – 90, 1963 – 82, 1964 – 95, 
1965 – 124. W 1968 r. w winiarni pracowało 35 osób, w 1986 – 33, 1987 – 32. Ze 
względu na posiadane drewniane kadzie zakład zatrudniał bednarza – pana Żankowskie-
go. 

                                              
23 APL: KM-G PZPR Góra 29 s. 112 (pismo z 17 lutego 1983 r.) 
24 APL: KM-G PZPR Góra 29 s. 112 (pismo z 17 lutego 1983 r.) 
25 APL: KM-G PZPR Góra 32 s. 201 („Informacja dot. działalności gospodarczej i politycznej Wytwórni Win w Górze”  
z 18 sierpnia 1986 r.; s. 201. 
26 APL: KM-G PZPR Góra 32 s. 201 („Informacja dot. działalności gospodarczej i politycznej Wytwórni Win w Górze”  
z 18 sierpnia 1986 r.; s. 201. 
27 APL: KM-G PZPR Góra 33 s. 324 („Działalność społeczno-gospodarcza i polityczna za okres od stycznia do czerwca 
1987 oraz zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne Wytwórni Win w Górze” z 9 lipca 1987 r.; s. 324-325). 
28 APL: KM-G PZPR Góra 33 s. 324 („Działalność społeczno-gospodarcza i polityczna za okres od stycznia do czerwca 
1987 oraz zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne Wytwórni Win w Górze” z 9 lipca 1987 r.; s. 324-325). 
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Pod koniec lat 80. wojewoda leszczyński Józef Poniecki zgłosił ówczesnemu pre-
mierowi wniosek o przekazanie dwóch górowskich zakładów – winiarni i zakładu „Las” 
– do Zakładów Przemysłu Spożywczego w Kościanie. Przyłączenie ich spotkało się  
z ostrym protestem ówczesnych władz lokalnych Góry: Decyzja ta została podjęta bez ja-
kichkolwiek konsultacji i rozmów z Radą Narodową Miasta i Gminy w Górze i kierownictwami par-
tii i stronnictw politycznych. Jesteśmy tym działaniem zaskoczeni i oburzeni. […] Rada Narodowa 
Miasta i Gminy w Górze zgodnie z postanowieniem prezydium wraz z kierownictwem wymienionych 
zakładów i kierownictwem partii i stronnictw politycznych tj. PZPR, ZSL, SD i radnymi WRN na-
szego terenu oraz PRON zgłaszają sprzeciw do podjętej decyzji przyłączenia wymienionych zakładów 
do Przedsiębiorstwa w Kościanie i prosimy Obywatela Wojewodę o podjęcie skutecznych działań u pre-
miera Rządu PRL w celu zmiany decyzji tj. pozostawienia naszych górowskich zakładów w gestii Ra-
dy Narodowej Miasta i Gminy w Górze. Pismo to podpisał przewodniczący Rady Narodowej 
Miasta i Gminy w Górze Adam Górny29. Protest ten nie zmienił krzywdzącej Górę de-
cyzji.  

Zarząd Miejski Góry 28 maja i 7 listopada 1991 r. występował o komunalizację tych 
przedsiębiorstw, 16 grudnia 1991 r. odmówiono. Jednakże wcześniej, nie informując gó-
rowskich władz, przekazano nieodpłatnie grunty i budynki Zakładom Przemysłu Spo-
żywczego w Kościanie. O tym przekazaniu informacja dotarła do Góry 2 grudnia, już po 
uprawomocnieniu tej decyzji. Przedsiębiorstwo kościańskie natychmiast wystawiło je na 
sprzedaż. 9 grudnia w „Rzeczpospolitej” ukazało się ogłoszenie. Wówczas do sprzedaży 
nie doszło30. 

W ocenie Zarządu Miejskiego przekazanie przedsiębiorstw nastąpiło z naruszeniem 
prawa. Przedsiębiorstwo w Kościanie stało się właścicielem, bo oświadczyło, że budynki 
zostały przez nich wzniesione lub kupione. Podczas sesji Rady Miejskiej 19 grudnia  
1991 r. radca prawny urzędu stwierdził: Złożone zostało fałszywe oświadczenie woli, bo jak 
można uwierzyć komuś, że coś wybudował czy nabył ze środków własnych, kiedy obiekty te istniały 
przed wojną, a nie ma dowodu na to, że w międzyczasie zapłacił, bo takim dokumentem nie okazali 
się.31 Potwierdził to biegły leszczyńskiego urzędu skarbowego, ale mimo złamania prawa 
nie można już było tej decyzji cofnąć. 29 kwietnia 1992 r. na nadzwyczajnym zebraniu 
Zarząd Miejski uznał za bezcelowe dalsze starania o były browar i winiarnię.  21 maja  
w „Rzeczpospolitej” ukazało się ogłoszenie o sprzedaży: winiarni za 7,5 mld zł, byłego 
browaru za 2 mld zł.32 

W 1993 r. za 4,5 mld zł nabyła ją spółka dwóch firm górowskich – PSS „Społem” 
i mleczarni33. Wówczas właścicielem winiarni była Spółka Cywilna Mleczarnia PSS Wi-
niarnia w Górze (ul. Targowa 3). Po półtora roku odsprzedano ją przedsiębiorcom z Ka-
lisza34, którzy po pewnym czasie zbankrutowali, co doprowadziło do jej likwidacji. Na 
miejscu winiarni powstał i funkcjonuje supermarket Netto. 

Mirosław Żłobiński 

                                              
29 APL: UMiGG 434 s. 2-3 (z 13 lutego 1989 r.) 
30 M. Żłobiński, Grabież, „Przegląd Górowski” 1992 nr 1 s. 1, 5. 
31 „Protokół Nr XII/91 z odbytych obrad Rady Miejskiej Góry w dniach 19 grudnia 1991 i 17 stycznia 1992 roku” s. 12 
(kopia w posiadaniu Autora). 
32 M. Żłobiński, Grabież w majestacie prawa, „Przegląd Górowski” 1992 nr 4 s. 1; M. Żłobiński, Browar i winiarnia – ciąg dalszy, 
„Przegląd Górowski” 1992 nr 11 s. 6; M.Ż., [Winiarnia i były browar]. Wiadomości Gminne, „Przegląd Górowski” 1992 nr 2 s. 2. 
33 ECH, Zmiana właściciela. Wiadomości Gminne, „Przegląd Górowski” 1993 nr 2 s. 2. 
34 G.A.T., Winiarnia znów zmieniła właściciela, „Przegląd Górowski” 1994 nr 14 s. 3. 
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Z PAMIĘCIĄ NA KOLANIE (4) 
 

BALLADA O GWINCIE I ZAKRĘTCE 
 
Winiarnia w Górze produkowała po wojnie przede wszystkim tanie, owocowe wi-

na. Osobiście znane mi były tylko dwie marki tego wina: „Patykiem pisane” i „J – 23”. 
Śmieszne, ale prawdziwe bo mógłbym być nie tylko smakoszem tych win, ale także eks-
pertem ich receptury. Najważniejszą rzeczą w całym procesie produkcji, a później i kon-
sumpcji było rozlewanie wina do butelek. Ponieważ mój rodzinny dom (urodziłem się 
na ulicy Narutowicza 10/4) sąsiadował z winiarnią przez ścianę, od rana słyszałem 
dźwięk butelek pochodzący z produkcyjnej taśmy. Butelki na rozlewni miały „litraż” 0,75 
i barwę: zieloną, brązową, lub były bezbarwne. Na boku butelki naklejona była etykietka: 
np. wino białe owocowe z patykiem napisaną nazwą. Pamiętam czasy, w których „jabol” 
(potoczna nazwa wina) kosztował 19,21 a potem 23 złote – stąd nazwa „J-23” nawiązu-
jąca do bohatera „Stawki większej niż życie” kapitana Klosa. Butelka była zatkana zwy-
kłym korkiem a następnie zalakowana. Gdy pełna butelka trafiła do ręki konsumenta ten 
obijał z jej szyjki lak twardym przedmiotem by następnie lewą ręką, przytrzymując flasz-
kę prawą ręką, uderzał w dno butelki by wybić korek. No i zaczynała się konsumpcja – 
przeważnie metodą – „z gwinta”. 

Wraz ze zmianami cen (ich wzrostem) zwykły korek zastąpiono plastikowym, któ-
rego nie można już było wybić otwartą dłonią. Sięgano wówczas do „serwisu”: drobna 
moneta, scyzoryk, a nawet zęby – siekacze. Często drobne kawałki laku trafiały na pod-
niebienie konsumenta, ale nie stanowiło to większej przeszkody w spożyciu.  

 

    
 

Natomiast browar w Górze od powojnia produkował bardzo dobre piwo, począt-
kowo rozlewane do półlitrowych butelek zamykanych na porcelanową zatyczkę umoco-
waną na prostej, metalowej konstrukcji. Gdy konsument nazbierał trochę pustych 
butelek wykorzystywał je przy domowej produkcji „podpiwku” – napoju na drożdżach 
zbliżonego smakiem do piwa ciemnego, którego nikt w Górze i okolicach nie chciał pić. 
Piwo z browaru nazywało się „jasne” i było naprawdę wyśmienite. Nie pamiętam ceny 
jednej butelki, ale przypuszczalnie było to około 2 złotych. Jedna z kolejnych reform 
sprawiła, że zaczęto produkować piwo rozlewane do butelek (baryłkowatych) o pojem-
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ności 0.33 l. Było to piwo kapslowane. Prawdziwy piwosz umiał je sprawnie i bezpro-
blemowo otworzyć. Posługiwał się przy tym drugą (też pełną) butelką. Jedną butelkę 
trzymał w lewej ręce, a drugą, odwróconą dnem do góry zaczepiał ząbki kapsla pierwszej 
butelki robiąc palcem „dźwignię”. Ze znanych mi piwoszy nikt nie zawalił sprawy, choć 
ja sam tej sztuki nie posiadłem. Piwo takie w 1973 roku kosztowało 3 złote 60 groszy. 

 

    
 
I wino, i piwo górowskie mimo niestarannie naklejanych na flaszki etykietek były 

znane w okolicy i o wiele dalej. Ileż to razy podróżując koleją do Wrocławia człowiek na 
stacji w Bojanowie kupował „piwko z Góry” bo to z Bojanowa było po prostu gorsze.  
A tajemnica dobrej jakości? Mamy tu w Górze znakomitą wodę, więc nie tylko piwo, ale 
i „Oranżada” i „Lemoniada” na tej wodzie mogą być znakomite, choć plastikowe butelki 
zamykane są inaczej. 

Jerzy Stankiewicz 

 
* * * * * 
 
 
 

Sprostowanie 
W dwóch moich tekstach zaistniały pewne popełnione przeze mnie błędy i braki. 
I tak w tekście wspomnieniowym Górowska Śmieciosztuka („Kwartalnik Górowski” – wiosna 62/2018 
str. XL-XLI) pominąłem nazwisko pani Marysi Małachowskiej – która mimo lekkiego niedowładu ciała 
pracowała w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta wiele, wiele lat. 
W tekście drugim Lata 60. i górowskie szalety („Kwartalnik Górowski” lato – jesień 63-64/2018 str. 
XXVII-XXVIII) jest: „Czasami „Piętrówce” w robocie pomagali „Propry” – czyli Rysiek Towarnicki..., 
powinno być: „Czasami „Piętrówce” w robocie pomagali „Propry” – czyli Zbyszek Towarnicki... (po-
mylono imię bohatera tekstu). 
Za oba popełnione błędy przepraszam Czytelników jak i zainteresowane osoby. 

J.S. 
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RADA POWIATU W GÓRZE W LATACH 2014-2018  
CZ. II 
 
Artykuł ten jest efektem kompilacji tekstów wcześniej publikowanych na moim 

blogu, a wyrażane w nim opinie, są opiniami radnego będącego wówczas w opozycji. 
(M.Ż.)  

 
Apel o współpracę 
21 marca 2016 r. na sesji Rady Powiatu już podczas ustalania porządku rozpoczął 

się spór między radnymi opozycyjnymi i radnymi koalicji rządzącej. Jan Przybylski zgło-
sił wniosek o jego poszerzenie o punkt 4a, w którym opozycja chciała odczytać apel. Jan 
Rewers chciał wiedzieć, czego dotyczy, jakby od jego treści zależało, czy będzie włączo-
ny do porządku obrad. Nie został włączony, bo koalicja rządząca odrzuciła ten wniosek. 

W wolnych wnioskach i głosach radny Grzegorz Trojanek odczytał apel, który 
wcześniej radni opozycyjni chcieli wprowadzić jako osobny punkt obrad. W związku  
z problemami powiatu takimi jak: odrzucenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową bu-
dżetu powiatu na rok 2016 i wieloletniej prognozy finansowej w związku z brakiem reali-
zacji programu naprawczego; ogłoszenie upadłości przez PCZ S.A. we Wrocławiu, a tym 
samym zaprzestania przez powiat realizacji zadania ustawowego, jakim jest zapewnienie 
należytej opieki zdrowotnej mieszkańcom powiatu górowskiego; konieczność spłaty 
długów na rzecz Chemeko-System i firmy „Dudkowiak” z Leszna; brak środków na in-
westycje drogowe i na rozwój oświaty ponadgimnazjalnej. 

Pod tym apelem podpisało się sześciu radnych opozycyjnych: Kazimierz Bogucki, 
Teresa Frączkiewicz, Michał Krochta, Jan Przybylski, Grzegorz Trojanek i Mirosław 
Żłobiński. 

Na ten apel błyskawicznie zareagował Ryszard Wawer, oświadczając, że radni koa-
licji rządzącej są obrażani, więc nie może być mowy o jakiejkolwiek współpracy i zgrab-
nie zinterpretował apel, że kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu zdają sobie 
sprawę, iż jego realizacja będzie skutkować likwidacją jednostek i zwolnieniami. 

Równie szybko zareagowała dziennikarka „Elki” zamieszczając artykuł w interne-
cie, zniekształcając fakty1. W apelu dostrzegła wezwanie do „dobrowolnego złożenia 
mandatów”. 

 
Absolutorium za 2015 r. 
Regionalna Izba Obrachunkowa 26 kwietnia 2016 r. negatywnie oceniła wykonanie 

budżetu za 2015 r. Analizy dokonała na podstawie dokumentacji przedstawionej przez 
zarząd: sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich 
rozdysponowania, sprawozdania przedłożonego przez zarząd oraz realizacji programu 
naprawczego. 

Dyskusję nad wykonaniem ubiegłorocznego budżetu na sesji 22 czerwca 2016 r. 
rozpoczął radny Jan Przybylski. Wielokrotnie o tym mówił i teraz też powtórzył, że za-

                                              
1 D. Kozanecka, Apel opozycji, http://elka.pl/content/view/79043/77/ (dostęp 13 czerwca 2019 r.) 
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rząd nie dochował staranności przy spłacaniu długów, przystając na niekorzystne wa-
runki. Starosta Piotr Wołowicz odpowiadał tak samo już kilka razy, że gdyby powiat nie 
przystał na te warunki to w starostwie pojawiłby się komornik i byłoby o wiele gorzej. 

Padło pytanie: dlaczego RIO wykonanie budżetu oceniła negatywnie, a projekt 
uchwały przewiduje ocenę pozytywną? Starosta Piotr Wołowicz bardzo sprytnie odwo-
łał się do opinii RIO, tej z negatywną oceną, w której stwierdzono, iż: ocena realizacji bu-
dżetu pod względem celowości i gospodarności należy wyłącznie do właściwości organu stanowiącego; 
organ stanowiący to Rada Powiatu. Wypowiedź starosty skomentował niezawodny Jan 
Przybylski: o jakiej gospodarności mowa, jeśli dług powiatu rośnie. 

Wynik głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawoz-
dania z wykonania budżetu był do przewidzenia: koalicja rządząca była za, opozycja była 
przeciw. Do budżetu powrócono jeszcze przy absolutorium dla zarządu. 

Absolutorium jest oceną gospodarki finansowej w danym roku, więc bierze wy-
łącznie pod uwagę wydatkowanie pieniędzy. 

Komisja rewizyjna sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium. W tej kwestii 
zabrał głos Andrzej Wałęga – przewodniczący komisji rewizyjnej. W wyniku głosowania 
komisja zarekomendowała udzielenie absolutorium: 2 osoby były za, 2 przeciw, jedna 
osoba w czasie głosowania była nieobecna, więc zadecydował głos przewodniczącego, 
co dało wynik 3 za, 2 przeciw.  

Wobec tego podczas sesji 22 czerwca 2016 r. ponownie padło pytanie o niezgod-
ność dwu opinii – negatywnej RIO z wykonania budżetu i pozytywnej komisji rewizyjnej 
o udzielnie absolutorium. Andrzej Wałęga odpowiedział za siebie. Swą ocenę ograniczył 
tylko do jednego roku, nie brał pod uwagę tego, co rada odziedziczyła po poprzedni-
kach, stąd ocena pozytywna. Z kolei Mariola Szurynowska stwierdziła, że wystarczyły jej 
dostarczone materiały i głos skarbnika. Obydwoje są członkami komisji rewizyjnej i oni 
byli za udzieleniem absolutorium. 

Wniosek komisji rewizyjnej zaopiniowała pozytywnie Regionalna Izba Obrachun-
kowa (17 czerwca). W opinii nie było żadnych przemawiających za tym argumentów. 

Nim przystąpiono do głosowania nad absolutorium, należało zapoznać się z 6 róż-
nymi dokumentami: sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, 
opinią RIO dotycząca budżetu, informacją o stanie mienia, wnioskiem komisji rewizyj-
nej, opinią RIO o wniosku komisji rewizyjnej. Nie wszystkie radni otrzymali na 14 dni 
przed sesją. Na posiedzeniu komisji oświaty wicestarosta zaprezentował interpretację, że 
wystarczy odczytanie podczas obrad rady, co zresztą podczas sesji potwierdziła radczyni. 
Chodziło o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku komisji rewizyj-
nej o udzielenie absolutorium. Mało tego, radczyni stwierdziła, że tę opinię nie można 
sklasyfikować jako materiał na sesję w myśl § 16 punkt 3 statutu. 

Wynik głosowania nietrudno było przewidzieć. Większość radnych udzieliła zarzą-
dowi absolutorium. 

 
Zarząd komisaryczny 
Wojewoda dolnośląski w piśmie z 6 września 2016 r. (wpłynęło do starostwa  

12 września 2016 r.), napisał: w związku z powzięciem informacji, iż sytuacja finansowa Powiatu 
Górowskiego stanowi zagrożenie dla realizacji zadań publicznych, wzywa do przedstawienia w trybie 
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niezwłocznym, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, wyjaśnień. 
W dalszej części pisma wojewoda stwierdza, że realizacja uchwalonych programów na-
prawczych (z 20 lutego 2014 r. i 29 stycznia 2015 r.) nie przyczyniła się do poprawy sy-
tuacji ekonomicznej powiatu. Powiat górowski nie otrzymał pożyczki z budżetu państwa 
oraz nie ponowił wniosku, mimo iż istniały podstawy do jego pozytywnego rozpatrzenia. 
Wojewoda chciał wyjaśnień, dlaczego Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie oce-
niła realizację programu naprawczego. Dostrzegał też „alarmującą” sytuację związaną  
z ochroną zdrowia. Oceniano, że powiatowi grozi zarząd komisaryczny. 

Zarząd powiatu zareagował błyskawicznie. Pismo datowane 15 września 2016 r.  
(14 stron) wpłynęło do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 16 września 2016 r. Ar-
gumentacja w nim zawarta widać przekonała wojewodę, bo sprawa nie miała dalszego 
ciągu. Skończyło się na strachu. 

 
Nadal kontrowersje wokół sprzedaży szpitala 
Na początku obrad XVIII sesji Rady Powiatu 30 marca 2017 r. starosta Piotr Wo-

łowicz z widocznym zadowoleniem poinformował, że to z jego inicjatywy do materia-
łów na sesję dołączono postanowienie prokuratury. Radny Jan Przybylski ustnie złożył 
zawiadomienie o popełnieniu przestępstw, które miały polegać na niedopełnieniu obo-
wiązków i przekroczeniu uprawnień przez osoby odpowiedzialne z ramienia zarządu 
powiatu za przeprowadzenie transakcji zbycia udziałów powiatu w Samodzielnym Pu-
blicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Górze, co stanowiło działanie na szkodę intere-
su publicznego. Zadowolenie starosty wynikało z tego, że prokuratura nie potwierdziła 
zarzutów. 

W 2012 r. sprzedano szpital (precyzyjnie mówiąc – udziały w Powiatowym Cen-
trum Ochrony Zdrowia) Powiatowemu Centrum Zdrowia we Wrocławiu. Podczas sesji 
Rady Powiatu za sprzedażą głosowali radni: Marek Biernacki, Piotr Iskra, Dariusz Wo-
łowicz, Piotr First, Danuta Rzepiela, Edward Szendryk, Jerzy Pala, Paweł Niedźwiedź  
i Marek Hołtra. Zwolennikiem sprzedaży był również starosta Piotr Wołowicz, który nie 
będąc wówczas radnym nie mógł głosować. Uzasadniano ten czyn tym, że powiat nie ma 
środków, żeby zapewnić przyszłość szpitalowi na gwałtownie rozwijającym się rynku 
usług medycznych oraz ze względu na długi powiatu, w tym zobowiązania wobec 
„Chemeko – System”. 

Warto tu przytoczyć słowa Zbigniewa Józefiaka, wtedy radnego, który głosował 
przeciw tej sprzedaży: W mojej ocenie […] Zarząd Powiatu Górowskiego nie jest godzien zaufania, 
żeby powierzyć mu tak poważne zadanie. Jego prorocze słowa sprawdziły się co do joty. 

W marcu i kwietniu 2016 r. zespół kontrolny komisji rewizyjnej w składzie Teresa 
Frączkiewicz i Jan Przybylski przeprowadził kompleksową kontrolę sprzedaży szpitala. 
Sformułowali wnioski: 

1)Komisja nie oceniła rzetelnie wszystkich złożonych ofert; 
2)Wyjaśnić na jakiej podstawie część osób – członków komisji dokonało ostatecz-

nego wyboru, nie przeglądając wszystkich ofert; 
3)Nie zostały zachowane zapisy warunków przetargu – spłata mogła zostać rozło-

żona maksymalnie na 2 raty; 
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4)Wyjaśnienia wymaga sposób wyłonienia firmy konsultingowej Invest Consulting 
S.A. z Poznania. 

I ostatni wniosek. Zespół kontrolny zobowiązał przewodniczącego Rady Powiatu 
Jana Rewersa do przygotowania uchwały w sprawie skierowania sprawy zbycia udziałów 
i sprzedaży majątku szpitala w Górze do prokuratury.  

Jednak Jan Rewers uchylił się od tego. Oświadczył, iż do zawiadomienia o popeł-
nieniu przestępstwa ściganego z urzędu jest zobowiązany każdy kto się o tym dowie-
dział. Odwołał się do kodeksu postępowania karnego (art. 304). Dodał, że przepisy 
prawa nie przewidują obowiązku podjęcia przez organ stanowiący powiatu (czyli Radę 
Powiatu) jakiejkolwiek uchwały w tym przedmiocie. Jan Przybylski w poczuciu obywa-
telskiego obowiązku złożył zawiadomienie do prokuratury. 

Prokuratura nie wykazała się zbytnią dociekliwością. Prokurator zapoznał się z do-
kumentacją przedłożoną przez Jana Przybylskiego i dokumentacją zbycia szpitala udo-
stępnioną przez starostwo i postanowił odmówić wszczęcia śledztwa o czyn, polegający 
na tym, że: Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając 
obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolno-
ści do lat 3. (art. 231. § 1 kodeksu karnego). 

Wg starosty Piotra Wołowicza działania starostwa związane ze sprzedażą szpitala 
było zgodne z prawem. Radni opozycyjni mieli inne zdanie. Kazimierz Bogucki stwier-
dził: nie ma szpitala i uważa się, że wszystko jest w porządku. Podobnie wypowiedział 
się Grzegorz Trojanek: jeśli jest tak dobrze, to dlaczego nie mamy szpitala2. 

 
Wojna jednostek powiatowych 
W protokole z posiedzenia zarządu powiatu z 27 lipca 2017 r. zamieszczono zapis: 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu przedłożył do zapoznania się informację w zakresie 
postępowania administracyjnego związaną z kontrolą jednostki wykonaną przez KK PSP w Górze 
[właściwie KP PSP]. O tym nie było ani słowa w pisemnym sprawozdaniu z pracy za-
rządu. Poprosiłem starostę Piotra Wołowicza o wyjaśnienie, o co tu chodzi. W Domu 
Pomocy Społecznej straż pożarna przeprowadziła kontrolę i uznała, że budynek nie 
spełnia warunków i dlatego stanowi zagrożenie dla życia pensjonariuszy. Nie zgodził się 
z tymi strażackimi ustaleniami dyrektor DPS-u i oddał sprawę do sądu. I wygrał. To 
krótkie wyjaśnienie wywołało burzę. Dla Kazimierza Boguckiego było niezrozumiałe, że 
jedna jednostka powiatowa występuje przeciw drugiej jednostce powiatowej, tym bar-
dziej, że takich jednostek mamy mało. Z kolei ja się dopytywałem, co by było, gdyby 
sprawę w sądzie DPS przegrał. Starosta Piotr Wołowicz stwierdził, że ciężko byłoby 
znaleźć pieniądze na usunięcie usterek wskazanych przez kontrolę strażacką, ale, gdyby 
byłaby kwestia być albo nie być DPS-u, pieniądze musiałaby się znaleźć. 

Ryszard Wawer uznał, że za głęboko wchodzimy w tę sprawę. Myślę, że radny się 
mylił. Dyskusja toczyła się opierając się na kilku zdaniach wyjaśnienia starosty, bo nie 
mieliśmy okazji poznać materiałów źródłowych. W trakcie dyskusji bowiem okazało się, 
że dyrektor DPS informację o sprawie wysłał do komisji zdrowia i komisji finansów. Wg 
oświadczenia przewodniczącej komisji zdrowia Teresy Frączkiewicz nic do niej nie do-

                                              
2 O tym pisałem w artykule „Szpitalne przepychanki” w „Życiu Powiatu” (2018 nr 9 s. 10). 
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tarło. Przewodniczącego komisji finansów nie było, więc nie wiadomo, czy coś o tym 
wiedział. Starosta Piotr Wołowicz zadeklarował, że to wyjaśnimy. 

Na sesji Rady Powiatu 2 października 2017 r. za sprawą radnego Kazimierza Bo-
guckiego powróciła sprawa kontroli Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. Wówczas 
radni więcej dowiedzieli się o tej sprawie. 

Młodszy brygadier Marcin Klefas w 2016 r. przeprowadził kontrolę tej instytucji. 
Wykrył szereg nieprawidłowości zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu pensjo-
nariuszy, m.in. brak wyposażenia klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zady-
mieniu lub służących do usuwania dymu i niewłaściwą szerokość drzwi w wyjściach 
ewakuacyjnych. Wcześniejsze kontrole (6 w latach 1992-2011) nie wykazały takich nie-
prawidłowości. 

W wyniku kontroli z 2016 r. należało wykonać kosztowne prace, a niektóre zaleca-
nia były niewykonalne. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Piotr Grochowiak odwoły-
wał się. 6 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał wyrok 
na korzyść DPS-u. 

Podczas sesji Kazimierz Bogucki odczytał pismo komisji zakładowej „Solidarności” 
funkcjonującej w Domu Pomocy Społecznej. Oceniono w nim, że działania Państwowej 
Straży Pożarnej w Górze zagrażają bytowi DPS-u, a tym samym mogą spowodować li-
kwidację miejsc pracy. Dodajmy, że pracuje tam 50 osób. Podkreślono, że wynik zapo-
wiadanej na październik kontroli jest już znany. W radiu Elka i na stronie internetowej 
tego radia Marcin Klefas wypowiedział się: uważamy, że niezabezpieczenie przed zadymieniem 
klatek schodowych w tym budynku, stwarza realne zagrożenie dla życia. Na zakończenie pisma 
członkowie „Solidarności” stwierdzili: Cała sprawa dla nas jest niezrozumiała i obawiamy się  
o nasze miejsca pracy i o dalsze losy naszych podopiecznych. 

Kazimierz Bogucki dziwił się, że dwie jednostki powiatowe występują przeciwko 
sobie. Działania naszej straży pożarnej mogą spowodować, że wojewoda będzie musiał 
zamknąć Dom Pomocy Społecznej. Zaapelował do starosty o to, żeby doprowadził do 
tego, aby przedstawiciele tych dwóch jednostek siedli do stołu, porozmawiali i znaleźli 
rozwiązanie tej dziwnej sytuacji. Gdyby ta sytuacja nadal się ciągnęła – Kazimierz Bo-
gucki zapowiedział – za pośrednictwem posłów zwróci się o interwencję do komendanta 
głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

 
Kontrole 
2 maja 2018 r. grupa radnych opozycyjnych złożyła wniosek o zwołanie sesji Rady 

Powiatu. Miałaba być poświęcona kontrolom przeprowadzonym przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową i Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Doświadczyły ich starostwo i jednost-
ki organizacyjne powiatu. Dotychczas władze powiatu bardzo skromnie informowały  
o tych kontrolach, w zasadzie jedynie opublikowały w internecie protokół z komplekso-
wej kontroli gospodarki finansowej powiatu, wystąpienie pokontrolne i odpowiedź na 
nie. O innych kontrolach niewiele można było się dowiedzieć.  

9 maja 2018 radni spotkali się na 25. sesji Rady Powiatu poświęconej omówieniu 
wyników kontroli starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych  
w 2017 r. Jak wspomniałem wcześniej, została zwołana na wniosek radnych opozycyj-
nych. Dlaczego przez nich? Wyjaśnił to Kazimierz Bogucki. Na posiedzeniu komisji re-
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wizyjnej Teresa Frączkiewicz złożyła wniosek, żeby omówić wyniki kontroli starostwa 
dokonanej przez Regionalną Izbą Obrachunkową, ale radni z koalicji rządzącej (Andrzej 
Wałęga i Mariola Szurynowska – dysponująca jako przewodnicząca komisji dwoma glo-
sami) go odrzucili. Radni opozycyjni chcieli rozmawiać o kontroli, tego im odmówiono. 
Wobec tego pięciu radnych opozycyjnych złożyło wniosek o zwołanie sesji i przewodni-
czący nie mógł inaczej postąpić, jak ją zwołać. 

„Protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej powiatu górowskiego” li-
czył ponad 100 stron, więc nie da się go tutaj streścić, więc podam jeden przykład z nie-
go zaczerpnięty, jak władze powiatu gospodarują naszymi pieniędzmi. W 2015 r. powiat 
otrzymał kredyt krótkoterminowy z DNB Bank Polska w wysokości 1,5 mln zł. Wów-
czas obsługą bankową powiatu zajmował się Bank Pocztowy (od 2012 r.), ale ocenił kry-
tycznie sytuację finansową powiatu i nie chciał udzielić wsparcia finansowego. DNB 
wybrano bez przetargu, co RIO oceniło negatywnie i potraktowało jako złamanie ustawy 
prawo zamówień publicznych. Wg starosty do tego złamania prawa nie doszło. Wów-
czas wyłoniła się konieczność połączenia systemów bankowości elektronicznej DNB 
(oparty na systemie Windows) i starostwa (oparty na systemie DOS). Okazało się to 
niemożliwe. 

Na sesji chciałem się dowiedzieć od starosty, jak wyglądała konsultacja w tej spra-
wie z informatykiem zatrudnionym w starostwie. Starosta poczuł się oburzony, że miał-
by uzgadniać swe decyzje z informatykiem, więc zrozumiałem, że integracja tych dwóch 
systemów bankowych została podjęta przez niego bez udziału informatyka. Za tę decy-
zję powiat zapłacił 40 tys. zł. Doszło też do szkolenia pracowników wydziału finanso-
wego w bardzo dziwnych okolicznościach. Szkolenie bowiem odbyło się w gabinecie 
skarbnika z wykorzystaniem jednego komputera. Pięć osób stało za plecami szkoleniow-
ca z DNB Polska i przez jego ramię oglądało monitor komputerowy. Za to szkolenie 
zapłacono 30 tys. zł. 

Podczas sesji radni opozycyjni zadali dużo pytań, ale uzyskali mało satysfakcjonują-
cych odpowiedzi. Radni z koalicji rządzącej w ogóle się nie odzywali poza starostą Pio-
trem Wołowiczem, który odpowiadał na pytania. Ta część obrad trwała około półtora 
godziny. 

Nim przystąpiono do omawiania pozostałych kontroli (czterech czy pięciu) zgłosi-
łem wniosek o przerwę w obradach, podczas której moglibyśmy się zapoznać z protoko-
łami pozostałych kontroli po ich udostępnieniu przez przewodniczącego rady Jana 
Rewersa. Radni koalicji rządzącej wniosek odrzucili. Skazali wszystkich radnych na oma-
wianie przebiegu i wyników kontroli bez znajomości szczegółów. Trwało to mniej niż 
trzydzieści minut. Starosta podał kilka ogólników, padło kilka pytań… i na tym koniec. 

Jakie konsekwencje rodziła kontrola finansowa starostwa? Jeśli dobrze zrozumia-
łem starostę – żadne. Wystarczy, że starostwo zadeklaruje, że wytkniętych uchybień nie 
będzie się robiło, co w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne uwidoczniło się przez 
deklarowanie: będzie się odbywać…, przestrzegane będą… (najczęściej), przygotowana 
zostanie…, będzie podejmować…, zachowując zasady… 
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Ostatnia sesja 
30 października 2018 r. radni powiatowi spotkali się na ostatniej w tej kadencji sesji. 

Porządek obrad liczył niewiele punktów. 
Jeszcze na poprzedniej wrześniowej sesji radny Grzegorz Trojanek dopytywał się  

o realizację swojego wniosku, czyli przedstawienia podsumowania działalności Rady Po-
wiatu w mijającej kadencji. Otrzymał wymijającą odpowiedź przewodniczącego Jana 
Rewersa. Teraz okazało się, że takiego sprawozdania nie ma. Przewodniczący Jan Rewers 
tego nie dopilnował. 

Na zakończenie obrad wystąpił starosta Piotr Wołowicz. Podsumował swoją dzia-
łalność, niemal uznał, że uratował powiat i zapewnił mu pomyślną przyszłość. Dzięko-
wał za współpracę. W tym kontekście wymienił dwa nazwiska – Jana Głuszki i Czesława 
Połczyka. Nieoczekiwanie kilka ciepłych słów poświęcił byłemu radnemu Janowi Przy-
bylskiemu (z wystąpienia starosty: […] z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że to była niezwykle 
ciekawa postać dla życia publicznego powiatu i myślę, że wbrew pozorom wniosła wiele, wiele dobrych 
rzeczy i można było z tej dyskusji wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski. […]3) Przemówienie staro-
sty odebrałem jako pożegnanie. 

Warto tu przytoczyć fragment tego wystąpienia: 
[…] zastaliśmy tutaj powiat w sytuacji finansowej można powiedzieć tragicznej, dzisiaj gdy prze-

wija się przez te 8 lat ten wątek medyczny tego szpitala można powiedzieć, że pacjent był w stanie ago-
nalnym bez żadnych perspektyw do żadnych dobrych rokowań, dzisiaj gdybym miał tą samą miarą 
oceniać, to bym powiedział, że być może pacjent ciągle jest jeszcze słaby, ale rokowania są coraz lepsze  
i na pewno przeżyje, dzisiaj pokazujemy finanse, które są przede wszystkim bezpieczne dla funkcjono-
wania powiatu, czyli dla tych wszystkich instytucji, które ten powiat tworzą, które mogą realizować 
swoje zadania w sposób właściwy i myślę że to jest najważniejsze, to jest zakończenie tych 8 lat z taką 
satysfakcją, że nie zwiększyliśmy zadłużenia przez te 8 lat ani o 1 zł, natomiast spłaciliśmy wiele, 
wiele milionów za które można byłoby zrobić wiele, wiele rzeczy, niestety nie wracam już do tej historii, 
bo to nie ma najmniejszego sensu, natomiast zostawiamy powiat w sytuacji, która jest wyjściowo, finan-
sowo przede wszystkim stabilna […]4 

Na zakończenie sesji każdy radny dostał gustowny zegar z okolicznościowym napi-
sem. Wręczali je wspólnie przewodniczący rady Jan Rewers i starosta Piotr Wołowicz. 

 
Mirosław Żłobiński 

radny w latach 2014-2018 

 
Wykonanie budżetu powiatu w latach 2014-2018 

 

Rok Dochody w zł Wydatki w zł 

2014 39 294 0007 39 104 805 

2015 36 743 117,58 36 949 679,58 

2016 36 959 849,28 37 058 749,28 

2017 47 404 932,97 47 914 592,97 

2018 44 158 315,57 45 437 772,57 
 

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu górowskiego 

                                              
3 Protokół z obrad XXVlII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2018 r. [s. 13]. 
4 Protokół z obrad XXVlII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 października 2018 r. [s. 14-15]. 
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Członkowie Rady Powiatu (30 października 2018 r.). Pierwszy rząd: Teresa Frączkiewicz, Jadwiga Górak,  
Marlena Grabarz, Mariola Szurynowska, Piotr Wołowicz; drugi rząd: Jan Rewers, Mirosław Żłobiński,  
Marek Biernacki; trzeci rząd: Paweł Niedźwiedź, Grzegorz Aleksander Trojanek, Kazimierz Bogucki,  

Michał Krochta, Ryszard Wawer, Ryszard Pietrowiak, Andrzej Wałęga. 
 

 
 
 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
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ODSZEDŁ JERZY JAKUCZUN 
 
3 stycznia 2019 r. nadeszła smutna wiadomość o śmierci Jerzego Jakuczuna, muzy-

ka, animatora życia kulturalnego, działacza społecznego. 
Jego rodzice pochodzili z Wilna. Ojciec Jan urodził się 26 kwietnia 1910 r. w Wil-

nie. Rodzice ochrzcili go w kościele św. Jakuba. W 1935 r. ukończył Państwowe Męskie 
Seminarium Nauczycielskie w Wilnie. Ponadto skończył kurs kreślarski w Warszawie, 

gdzie uzyskał uprawnienia elek-
tryka. W nauce wspierał go kore-
petytor Władysław Wałejko – 
nauczyciel wileńskich szkół śred-
nich, który ożenił się z jego sio-
strą Weroniką. Wł. Wałejko po 
wojnie osiedlił się w Górze Ślą-
skiej, gdzie pracował jako nauczy-
ciel fizyki i matematyki w Liceum 
Ogólnokształcącym, a w latach 
1954-1956 piastował funkcję dy-
rektora. 

Jan Jakuczun był nauczycie-
lem zawodu w szkole przy elek-
trowni wileńskiej. 16 lipca 1940 r. 
zawarł związek małżeński z Ireną 
Rukszto w kościele bernardyń-
skim. Poznał ich brat Ireny – 
Czesław Rukszto. Przyjęcie we-

selne odbyło się w Nowej Wilejce. Młodzi zamieszkali przy ul. Nadbrzeżnej Popławskiej 
w Wilnie. 3 lipca 1944 r. w trakcie walk o Wilno urodziła się Anna. Ponieważ Irenę Jaku-
czun poszukiwali Rosjanie, wyjechali 14 września 1945 r. z Wilna. Osiedlili się w Górze 
Śląskiej na Dolnym Śląsku. 

Jan Jakuczun początkowo pracował w Zjednoczeniu Energetycznym w Legnicy, 
następnie jako kierownik Rejonu Energetycznego nr 5 w Górze, w Legnicy, Poznaniu  
i Wrocławiu oraz w krochmalni w Niechlowie; od 1961 r. jako dyrektor Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Górze z krótką przerwą na przewodnicze-
nie Miejskiej Radzie Narodowej. W 1969 r. przeszedł na rentę inwalidzką.  

Jerzy Jakuczun urodził się 27 kwietnia 1948 r. w Górze. Całe życie był związany  
z działalnością kulturalną. Rozpoczął ją już jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego  
w Górze. W latach 1962-1966 grał w szkolnych zespołach muzycznych i w zespołach 
Powiatowego Domu Kultury.  

Po ukończeniu w 1966 r. górowskiego LO kontynuował naukę w Szkole Mechani-
zacji Rolnictwa w Grodkowie. Zbyt długo nie był zawodowo związany z rolnictwem, 
krótko bowiem pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Górze. 
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W 1968 r. był założycielem zespołu instrumentalno-wokalnego „Nasi”, który re-
prezentował miasto we Wrocławiu, Jelczu, Wołowie, Sobótce i Wschowie. Koncertował 
w Czechosłowacji i dla Polonii w Wiedniu w 1973 r. Od 1969 r. współtworzył kapelę 
podwórkową „Walcmany”. Do dziś dla wielu osób Góra kojarzy się właśnie z tym ze-
społem i jego – chyba największym – przebojem „Trzeba łysych pokryć papą”. Razem  
z tą kapelą trzykrotnie występował na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, dwukrotnie 
na festiwalu kapel w Mielcu (1979 – I miejsce, 1980 – III), w warszawskiej restauracji 
„Adria”, w telewizji. Oprócz występów na terenie całej Polski grali w Austrii, Związku 
Radzieckim, NRD i w Czechosłowacji. Pod koniec lat 90. na krótko „Walcmani” wzno-
wili koncertowanie.   

 

 
 

15 stycznia 1972 r. zawarł związek małżeński z Alicją Poźniak, z którą miał córkę 
Joannę. 

Od 1 września 1979 r. jako instruktor ds. środowiskowych został etatowym pra-
cownikiem Domu Kultury w Górze. Praca w tej instytucji zakończyła się w 2003 r. Od  
1 lipca 1992 r. po wygranym konkursie został dyrektorem Domu Kultury. Będąc dyrek-
torem poparł pomysł Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna organizowania konkursu 
piosenki lwowskiej i wileńskiej. W 1993 r. urządzono go po raz pierwszy. Występowały 
w nim „Górowskie Wilnianki”, przy TPGiW bowiem od 1991 do 2009 r. działał chór  
o tej nazwie. W jego skład wchodziła m.in. jego matka Irena. Konkurs zawsze gromadził 
tłumy widzów i uczestników. Będąc na emeryturze bywał jego jurorem. W 1996 r. z jego 
inicjatywy rozpoczęto przerwany remont sali widowiskowej. Po utracie stanowiska  
w Domu Kultury w Górze przez pewien czas sprawował funkcję dyrektora Domu Kul-
tury w Wąsoszu. 
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Będąc na emeryturze nie przestał aktywnie działać na rzecz środowiska. 24 paź-
dziernika 1991 r. w sali restauracji „Parkowa” powołano do życia górowski oddział To-
warzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Na jego czele stanęła Zofia Błaszczyk. Funkcję 
pełniła ponad dziesięć lat. Po niej stanowisko objęła Serafina Dębowicz. W 2009 r. Je-
rzemu Jakuczunowi powierzono funkcję prezesa górowskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Grodna i Wilna.  

Z jego inicjatywy dwukrotnie (2009, 2010) organizowano konkurs „Wschodnie losy 
mieszkańców powiatu górowskiego” skierowany do młodzieży. W pierwszej edycji 
pierwsze miejsce zajęła praca, w której autorka opisała losy swojego dziadka Kazimierza 
Żełobowskiego, pochodzącego z Brasławszczyzny, żołnierza organizacji „Wachlarz”;  
w drugiej edycji – praca, w której autorka przedstawiła wspomnienia swojej babci Cze-
sławy Chudek, która mieszkała we wsi Zaścianowcze w okolicach Trembowli. Podczas 
podsumowania drugiej edycji konkursu „Wschodnie losy mieszkańców powiatu górow-
skiego” prezes Jerzy Jakuczun wypowiedział znamienne słowa (cytuję je za „Przeglądem 
Górowskim”): nie odmawiajcie swych wspomnień dzieciom, gdy o nie zapytają. Wasze losy i przeżycia 
warte są spisania, zapamiętania, utrwalenia w jakiejkolwiek formie. Czas tak szybko płynie, ludzka 
pamięć jest zawodna, więc dopóki można gromadźmy to, co może bezpowrotnie zaginąć. Część prac 
ukazała się drukiem w „Kwartalniku Górowskim”, którego był wiernym czytelnikiem.  

Organizował wycieczki na kresy – do Wilna i na Ukrainę, które cieszyły się dużym 
powodzeniem. Nawiązał kontakt z Polakami na Wileńszczyźnie.   

Od 2008 r. współpracował z Klubem Seniora „Złota Jesień” w Luboszycach. Będą 
go pamiętać jako konferansjera  Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Wojskowej. 

W 2010 r. przyczynił się do reaktywowania działalności Towarzystwa Przyjaciół 
Grodna i Wilna na poziomie ogólnopolskim. Uczestniczył w krajowym zjeździe spra-
wozdawczo-wyborczym tego towarzystwa. Wybrano go członkiem zarządu krajowego. 

W 2014 r. członkowie i sympatycy TPGiW wzięli udział w projekcie Muzeum Et-
nograficznego we Wrocławiu o nazwie „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, 
pieśni, muzyka i tańce ...”. Nawiązuje on do dzieła Oskara Kolberga. Zrealizowano  
15 filmów dokumentalnych prezentujących powojenne osadnictwo na Dolnym Śląsku. 
W jednym z filmów wystąpił Jerzy Jakuczun. 

Okazało się, że działalność górowskiego TPGiW była na tyle atrakcyjna, że człon-
kowie leszczyńskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich z sąsiedniej Wielkopolski wspólnie z górowianami bawili się i jeździli na 
wycieczki, najkrócej mówiąc – obydwie organizacje współpracowały. 

1 października 2016 r. TPGiW obchodziło jubileusz 25-lecia działalności w restau-
racji „Rosette”z udziałem członków, przedstawicieli władz lokalnych, zaprzyjaźnionych 
członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z Lesz-
na, delegacji z Wileńszczyzny, dalekiej – licząc w kilometrach, bliskiej – uczuciowo. Ta-
deusz Tuczkowski – radny samorządu rejonu trockiego, prezes koła trockiego Związku 
Polaków na Litwie i wiceprezes oddziału rejonowego złożył gratulacje, przekazał w da-
rze chleb i sękacz przywiezione z Litwy. Odczytał również list wicemarszałka sejmu li-
tewskiego Jarosława Narkiewicza, który nie mógł osobiście przybyć z powodu wyborów. 

Reaktywował działalność górowskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Był jego pierwszym prezesem. 
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5 stycznia po mszy św. złożono jego prochy do grobu na cmentarzu parafialnym. 
W ostatnim pożegnaniu uczestniczyły tłumy. Warto tu przytoczyć słowa Augusta Wasi-
luka prezesa stowarzyszenia Klub Seniora „Złota Jesień”, który nad grobem powiedział 
Straciliśmy w Tobie bardzo cennego i wartościowego kolegę, przyjaciela, który swoją obecnością stwarzał 
niepowtarzalny klimat¸ będzie nam Ciebie brakować, ale zawsze będziesz żył w naszych sercach,  
a Twoja troska i miłość do nas zawsze nas wspierać w pustce i samotności życia, które po sobie pozo-
stawiłeś. Pochylając głowę nad trumną za Twoje pełne życzliwości serce, dobrą wolę, jaką darzyłeś swo-
ich bliskich i znajomych – dziękujemy Ci, a za wyrządzone krzywdy – przepraszamy.  

 
Mirosław Żłobiński 

 
 

 
 

                                                                                                                                    Fot. Mirosław Żłobiński 
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