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WSPOMNIENIA ANTONIEGO SZENDRYKA 
Z DZIEJÓW PPR NA ZIEMI GÓROWSKIEJ 
 
Przedstawiamy kolejne wspomnienia przechowywane w zbiorach Archiwum 

Państwowego w Lesznie. Tym razem mają one podwójny charakter. Po pierwsze 
przedstawiają wojenne losy młodego chłopaka – Antoniego Szendryka w Ludo-
wym Wojsku Polskim. Po drugie zaangażowanego działacza PPR w budowę no-
wego ustroju na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Stanowią one ważny przyczynek 
do dziejów „władzy ludowej” na Ziemi Górowskiej, oddają ówczesną rzeczywi-
stość i postawy działaczy komunistycznych. 

Komórka Polskiej Partii Robotniczej w Górze została zorganizowana w lipcu  
1945 r. Pierwszym sekretarzem KP PPR był Franciszek Skalski, drugim – Antoni Nikiel. 
W 1946 r. nastąpiła zmiana – jak wynika ze wspomnień St. Włodarskiego – z powodu 
pijaństwa. Wtedy prawdopodobnie rozpoczął szefowanie Stefan Augustyniak, potem 
następni: Kazimierz Sobkowicz, Feliks Kopacki (od 1 marca 1947 r.), Hieronim Kraw-
czyk (od stycznia 1948 do sierpnia 1948 r.), Antoni Rusiecki (funkcję sprawował w listo-
padzie 1948 r.) Również zwierzchnicy nisko oceniali swych górowskich podwładnych: 
Powiat mało aktywny politycznie. Od dłuższego czasu słabi sekretarze. Górowscy działacze PPR 
sami również wystawili sobie świadectwo: Na odcinku wysuwania kadr part.[yjnych] praca 
idzie ciężko, gdyż u nas w powiecie nie posiadamy członków w partii, których by było można wysuwać 
na jakieś odpowiedzialne stanowisko, jednak staramy się o ile możności członków zdolnych i z autory-
tetem wyławiać, z których tworzymy kadry part.[artyjne] naszego powiatu1. 

 
* * * * * * 
 
Urodziłem się dnia 15 IX 1925 r. w miejscowości Bielica pow. Lida. W roku 1940 

na skutek działań wojennych znalazłem się na terytorium ZSRR mając wówczas lat 14. 
Tam pracowałem w przemyśle leśnym jako drwal. W dniu 8 maja 1943 r. zostałem po-
wołany do Pierwszej Dywizji im. Tadeusza Kościuszki (Sielce nad Oką). 

Pierwszy chrzest bojowy przeszedłem pod Lenino jako zwiadowca w plutonie 
zwiadu i tam uzyskałem stopień kaprala z awansem na zastępcę dowódcy plutonu zwia-
du. Już zaprawiony w walkach po przejściu twardej, wojskowej szkoły, przemierzałem 
front na odcinku: Chełm – Lublin – Puławy – Dęblin, a 8 września 1944 r. szturm War-
szawa – Praga, Jabłonna, Legionowo. 

Dnia 14 stycznia 1945 r. forsowanie Wisły na odcinku Góra Kalwaria, a 18 stycznia 
wymarsz z Warszawy na Bydgoszcz, Wał Pomorski, Jastronie, Wałcz, Drawsko na Zalew 
Szczeciński. Dnia 16 kwietnia 1945 r. forsowanie Odry koło Kostrzyna a stąd na Oro-
menburg [Oranienburg] i szturm na Berlin. Dnia 2 maja 1945 r. w Berlinie na Bismark 
Strasse zastała mnie kapitulacja Berlina. 

                                              
1 K. Kutny, M. Żłobiński, Powiat górowski w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych, Góra – Wąsosz 2016,  
s. 140-145, B. Pasierb, Życie polityczne Dolnego Śląska: 1945-1950, Wrocław 1979 s. 63, 69. M. Żłobiński, Polska Partia  
Robotnicza, „Kwartalnik Górowski” 2003-2004, nr 4, s. XVIII-XXII. 
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Był to najpiękniejszy dzień w moim młodym życiu, jako odwet za Warszawę  
i wszystkie zniszczone nasze miasta. Jak długa i szeroka historia Niemiec Berlin Padł 
[sic], a po hitlerowskich sztandarach deptał but polskiego żołnierza. Ale nie był to jesz-
cze koniec dogorywającej bestii, bo już w dniu następnym wymarsz na Łabę i dopiero  
w dniu 8 maja 1945 r. na całym froncie nastąpiła kapitulacja Niemiec. 

Wojna zakończyła się zwycięsko, zostałem zdemobilizowany otrzymując awans na 
sierżanta i w dniu 1 marca 1946 r. nastąpiło pożegnanie z bronią. Za udział w walkach 
od Lenino do Berlina zostałem odznaczony: Krzyżem Walecznych dwukrotnie, Srebr-
nym Medalem Zasłużonych na Polu Chwały, Brązowy Medal – Zasłużony na Polu 
Chwały, Brązowy Medal za Lenino, medal za Warszawę, medal za wzięcie Warszawy, 
Medal za pobiedy nad Germanią [Za zwycięstwo nad Niemcami w Wielkiej Wojnie Oj-
czyźnianej 1941–1945], medal za Odrę – Nysę – Bałtyk, Medal za Zwycięstwo i Wolność 
[Medal Zwycięstwa i Wolności 1945]. 

Dnia 6 marca 1946 r. przybyłem do miejscowości Bojanowo, a stąd pieszo dotar-
łem do wsi Grabowno, bo tam zamieszkała mama, siostra i brat. Prawie po trzyletnim 
niewidzeniu się z rodziną – przywitanie mnie jest nie do opisania, jednak trzeba wspo-
mnieć tę chwilę w kilku zdaniach. 

Mama zamieszkała czasowo u gospodarza osiedlonego nieco wcześniej o nazwisku 
Gliniak Władysław – który po przybyciu moim mając jedną owcę poniemiecką zabił na 
przyjęcie mnie, wtedy gdy zdjąłem płaszcz wojskowy a na mundurze moim zobaczył 
odznaczenia bojowe, Krzyż Walecznych 2-razy oraz 11 medali otrzymanych: polskich  
i radzieckich za męstwo i odwagę w boju z niemieckim faszyzmem na szlaku bojowym 
Lenino – Berlin. 

Po ugotowaniu mięsa postawiono na stół naszą kominówkę z melasu poniemiec-
kiego. Po jednym głębszym rozwinęła się dyskusja w wyniku której Gliniak Władysław 
stwierdził, że jest członkiem PPR z terenu Lubelszczyzny i nasze poglądy niczem się nie 
różnią. Zapytałem, gdzie mieści się Komitet Powiatowy PPR, po dokładnym określeniu 
po kilku dniach tam się udałem. Wówczas KP PPR mieścił się przy ulicy Fornalskiej 
(obecnie REDP2). W KP PPR zastałem sekretarza tow. Franciszka Skalskiego i szereg 
innych wówczas pracowników.  

Tow. Skalski Fr. przyjął mnie bardzo serdecznie, zapytał w jakiej sprawie – odpo-
wiedziałem, że chcę wstąpić do partii. Z miejsca dał ankietę, do której trzeba było napi-
sać życiorys. Następnie powiedział, że do partii przyjmuje koło – odpowiedziałem, że 
obecnie mieszkam w Grabownie – dobrze tow. tam jest sekretarzem tow. Kulik Fr. pro-
szę się do niego zgłosić, po przyjęciu proszę do nas niezwłocznie zgłosić się. 

Dnia 10 IV 1946 r. po ponownym przybyciu do KP PPR zastałem I sekretarza, 
którym wówczas był Antoni Nikiel a II tow. Fr. Skalski. Tow. Skalskiemu dałem doku-
menty o przyjęciu – po zapoznaniu się z nimi prosił, bym chwilę zaczekał na wypisanie  
i wręczenie mi legitymacji partyjnej. 

Po wręczeniu zapytano mnie, jaki mam zamiar na najbliższy okres – odpowiedzia-
łem, że trzeba szukać pracy by zarobić choć na ubranie cywilne, dość chodzić w woj-

                                              
2 Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych. 
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skowym, które jest zniszczone. Czy towarzysz chciałby pracować w tutejszym KP PPR, 
tylko z płacą to wiecie u nas trudno, bo to jest początek – wyraziłem zgodę. 

Tego dnia nie pytałem co będę robił. Natomiast dnia 11 IV 1946 r. po przybyciu 
rano do pracy zapoznano mnie z pozostałymi wówczas pracownikami jak tow. Grudec-
ki, Małecki, który wówczas zajmował się ewidencją członków partii, Zdzisławą Mielcza-
rek (później żona J. Kończala). Towarzysz Małecki odszedł – ewidencję objąłem ja. 

W niedługo na spotkaniu z kierownictwem PPS – zapoznałem tow. Feliksa Gołę-
biowskiego, Herbsta Augusta Pełnomocnika Rządu na powiat górowski i on należał do 
PPS3.  

Za przepracowany okres od 10 IV-1 V 1946 r. otrzymałem jako wynagrodzenie  
2 paczki UNRY [UNRRA4] i 1 parę zelówek. Tak, że zmuszony byłem chodzić do pracy 
dalej w ubraniu.  

KP PZPR [PPR] wówczas prowadził stołówkę dla przybyszów z terenu, członków 
naszej partii (budynek obecnego kina5). Zaopatrzenie w prowiant na jej prowadzenie jak 
na tamte czasy było skromne. 

Partia wraz ze swymi członkami zbliżała się do wielkiej kampanii politycznej a mia-
nowicie do Referendum na 3 x tak6. Opiekunem w tym okresie ze szczebla Komitetu 
Wojewódzkiego była delegowana tow. Kortyszowa – kobieta poza walorem rozkazywa-
nia nic konkretnego nie wniosła. 

Całością pracy w KP PZPR [PPR] kierował tow. Skalski Franciszek, natomiast tow. 
Nikiel jako reprezentant. Pewnego dnia zostałem poproszony do gabinetu tow. Skalskie-
go, gdzie siedział nieznajomy mi człowiek. Tow. Skalski zapoznał a był nim Antoni Me-
tynowski – który zwrócił się o pomoc w organizowaniu Stronnictwa Ludowego7. On to 
właśnie przez długi czas współpracował z partią. Wiadomo było, że na terenie powiatu 
dość mocno odżyło Polskie Stronnictwo Ludowe, gdyż miało ku temu warunki8. Kie-
rownictwo rolnictwa przez nich właśnie było opanowane, a co tu mówić poparcie 
„Herbsta Augusta” (do tego jeszcze wrócę). 

Pewnego dnia ustaliłem plan, a mianowicie – w Górze stacjonuje wojsko radzieckie 
– sztab mieścił się w obecnym gmachu PPRN. Zaproponowałem tow. Skalskiemu, czy 
przeciw temu nie ma nic, że ze sztabem trzeba nawiązać łączność. Po krótkiej rozmowie 
napisałem pełnomocnictwo po polsku na maszynie, a później przetłumaczyłem odręcz-
nie na język rosyjski. Zaopatrzyłem w pieczęć KP PPR – podpis tow. Skalskiego.  

Zadzwoniłem do poczty by mnie połączono z ich punktem kontroli przy ulicy Ko-
ściuszki wejście na ulicę Mickiewicza. Po zgłoszeniu się oficera dyżurnego, któremu po-

                                              
3 K. Kutny, M. Żłobiński, op. cit., s, 136 – 140., M. Żłobiński, Polska Partia Socjalistyczna, „Kwartalnik Górowski” 2003, nr 2,  
s. XVIII-XX. 
4 United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA (w tłum. z ang. Administracja Narodów Zjednoczo-
nych do spraw Pomocy i Odbudowy, często również Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy) 
– organizacja międzynarodowa utworzona 9 listopada 1943 roku w Waszyngtonie w celu udzielenia pomocy obszarom wy-
zwolonym w Europie i Azji po zakończeniu II wojny światowej. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/United_Nations_ 
Relief_and_Rehabilitation_Administration (dostęp 15 czerwca 2020 r.) 
5 Dziś już nieistniejącego kina „Światowid” przy ul. Podwale. 
6 K. Kutny, M. Żłobiński, op. cit., s. 154-159.  
7 Ibidem, s. 134-136. 
8 Ibidem, s. 131-134., K. Kutny, Członkowie Górowskiego PSL (Mikołajczykowskiego), „Kwartalnik Górowski” 2017-2018, nr 61, 
s. III-VII. 
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wiedziałem, że dzwoni KP PPR i prosi o wizytę u D-cy Jednostki, prosił żeby zaczekać a 
następnie odpowiedział, że D-ca przyjmie przedstawiciela KP PPR, więc udałem się na 
spotkanie. 

Po przybyciu na punkt kontroli przedstawiłem pełnomocnictwo, a następnie do-
prowadzony do gmachu zostałem przedstawiony D-cy. Był nim pułkownik Suncow. 
Rozmowy trwały około godziny i tu zwróciłem się o pomoc materialną, a mianowicie: 

– jako niezbędne to benzyna, bowiem posiadaliśmy „Mercedesa” zużytego. Otrzy-
małem 3 beczki po 200 l. 

– do samochodu 5 nowych opon, za to bez mała nie pocałowałem pułkownika  
w rękę kiedy mu dziękowałem. (Językiem rosyjskim dość dobrze władałem.) 

– oleju jadalnego około 100 l. 
– skierowanie do młyna w Górze po mąkę, kaszę. 
Otrzymana pomoc – benzyna, opony – pozwoliła nam naprawdę przystąpić do 

energicznej pracy w terenie przed zbliżającym się Referendum. Prowadzoną ewidencję 
przekazałem dla tow. Pełki, natomiast ja na polecenie egzekutywy zająłem się wyłącznie 
sprawami organizacyjnymi KP. 

Odbyto wspólne posiedzenie czołowych aktywistów PPR, PPS i SL w sprawie „Re-
ferendum”.  

PPR – wówczas reprezentowali tow. tow. Skalski, Szendryk, Ber, Grudecki, Mitas  
szef UBP 

PPS – Gołębiowski Feliks, Herbst August, Kamraj 
SL – Antoni Metynowski 
Ustalono program działania w terenie. Tak byłem tym wszystkim przejęty, że po 

prostu brak było doby na pracę w terenie. W wyniku pracy terenowej zapoznałem się  
z tow. Józefem Korzonkiem – posterunek MO w Rudna W. [Wielka], Włodarskim Stani-
sławem – posterunek MO Wąsosz. Oni to spełniali rolę pośrednika KP PPR a swym 
terenem działania – dla nich dostarczano materiały propagandowe z przekonaniem, że 
trafią do właściwych rąk i we właściwe miejsce.  

W odpowiedzi na nasze przygotowanie do Referendum – PSL rozpoczął swą dzia-
łalność przeciw nam. Przygotowywał zniweczenie Referendum. Gmina Góra położona 
wokół miasta stanowiła jakby całość ich aktywu. Dlaczego nie?  

Wójt gminy Truskolaski przedwojenny dziedzic – zajadły PSL-owiec, któremu nie 
ustępował jako sekretarz gminy Jańczyk, czemu przyglądał się ich przełożony PPS-iak 
Herbst August Pełnomocnik Rządu. 

Urząd Ziemski skoncentrował się w ręku zażartego i otwartego PSL-owca Molic-
kiego – ten to mnie napsuł krwi w mojej pracy, dlatego go dobrze zapamiętałem. Kiedy 
Herbst August otrzymał 100 sztuk koni z demobilu do rozdziału osobiście o tym, kto 
dostanie miał decydować właśnie Molicki. Wspólnie z tow. Skalskim odbyliśmy z nim 
rozmowę żądając by 50 szt. koni oddał do dyspozycji KP PPR i gdzie nastąpi przydział 
naszym członkom, bowiem z góry wiedzieliśmy, że jego stosunek do PPR doprowadzi 
do tego, że żaden PPR nie otrzyma konia, gdyby nawet był zaszyfrowanym to i tak jego 
plejada udowodni, czego żaden z naszych członków nie ukrywał, że jest PPR-cem. Po 
usilnych perturbacjach jednak uzyskaliśmy 30 sztuk koni, które przyznano członkom 
PPR, a sprawy formalne już załatwił nasz „przyjaciel” pan Molicki. 
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Wyżej wspomniany epilog to tylko marginesowy, bowiem działo się wiele spraw 
poważniejszych, godzących w interes naszej wydawałoby się młodej partii na ziemi gó-
rowskiej – ależ jakiej silnej i nieustępliwej, rozumiejącej kierunek działania (choćby kier. 
PGR – Lutostański przedwoj. II kon [?], zażarty PSL-owiec). 

Zbliża się dzień Referendum – ustalono składy Komisji w dniu głosowania. Ja jako 
przewodniczący Komisji na gminę Góra miałem naprawdę wiele do zrobienia. Lokal 
mieścił się w świetlicy na Kajęcinie. Członkowie komisji byli zgrani, tak samo głosowa-
nie i obliczanie głosów nie sprawiało wielu kłopotów, choć pierwszy raz to przeprowa-
dzałem. 

Nie należy pominąć pochodu 1-Majowego, który został zorganizowany w Górze. 
Trasa prowadziła ul. Bieruta a trybuna była na schodach Apteki. Już tego dnia przegląd 
sił wskazywał, że referendum partia wygra. 

Z partii odchodzi Nikiel – nic poważniejszego nie zdziaławszy dla Partii – jesienią 
1946 r. tow. Franciszek Skalski też odchodzi na stanowisko Przewodniczącego PRN – 
okres tej kadencji był krótki.  

W partii pozostaje – Szendryk, Gradecki, Biełka. W tym okresie przybywa tow. Bo-
rowik celem objęcia stanowiska ref. rolnego i przemysłowego. Zgłasza się tow. Jan Mur-
szewski z prośbą o przydział pracy partyjnej. Co najważniejsze doprowadzam do wyboru 
sekretarza POP przy Kom. Pow. MO – Władysława Karolaka (rodowity warszawiak 
powstaniec), oddany partii. On to właśnie prowadził weryfikację funkcjonariuszy MO. 

W okresie tym przybywa desygnowany na I sekretarza tow. Augustyniak szef UBP 
Wschowa. Protegowany przez KW PPR, a raczej przez samego sekretarza I-go tow. Ja-
nuszewskiego9 – następują wybory tow. Augustyniak zostaje I Sekretarzem, tow. Antoni 
Szendryk II Sekretarzem KP PPR. 

W Urzędzie Bezpieczeństwa jako wówczas liczących na miano członka Partii należy 
wymienić Antoniego Słabisza i tow. im. Adam – nazwiska nie pamiętam. 

Tow. Augustyniak długo kariery nie pełnił wysprzedał silniki samochodowe, karo-
serie mercedesów znajdujące się w magazynie, które ja zwoziłem z byłej gminy „Życz”, 
wieś Siciny, a znajdujące się obok Urzędu RECP [?] (magazyn).  

Po tow. Augustyniaku przybył na sekretarza KP PPR tow. Kamiński, człowiek nie-
co przygarbiony chodzący z pistoletem w ręku. Wydawało się, że on, jako Sekretarz Par-
tii, za którą my wszyscy oddawali życie w ponurych dniach okupacji zgniłego faszyzmu - 
czuje się obecnie spadkobiercą Dzierżyńskiego. To nie najazd na młody Kraj Rad biało-
gwardzistów [sic], to Polska z programem Partii Marksizmu-Leninizmu. Wobec tak zaj-
mowanego stanowiska, opuścił powiat, dalszych losów jego nie znam. 

Po nim obejmuje stanowisko Sekretarza I-go tow. Antoni Rusiecki. W swych 
przemówieniach zaciągający akcentem białoruskim. Sekretarz, który winien przejść do 
historii kroniki KP PPR a następnie PZPR, bowiem u niego posiedzenie egzekutywy 
rozpoczynały się o godzinie 16:00 a zakończenie dnia następnego rano już o godzinie 
4:00. Ilu było członków egzekutywy KP to tyle było wypowiedzi, „nawiązując do słów 

                                              
9 Stanisław Januszewski pseud. Andrzej, Filut, Stach Rączka, Stajan, Andrzej Tokarski (ur. 27 kwietnia 1916 we Lwowie,  
zm. 23 maja 1973 w Łodzi) – działacz komunistyczny, dziennikarz, publicysta, kapitan AL, I sekretarz Komitetów Woje-
wódzkich (KW) PPR we Wrocławiu (1945-1947) i Gdańsku (1947-1948).  
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Januszewski_(1916%E2%80%931973) (dostęp 8 lipca 2020 r.) 
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tow. I Sekretarza” najwyżej dodano jedno zdanie. Taka przyjemność spotkała kiedyś  
i mnie, wówczas Komitet mieścił się (gdzie ostatnio ZMB) wezwany na godzinę 17:00  
a sprawozdanie składałem do śpiących członków egzekutywy o godzinie 4:00 nad ranem 
dnia następnego. 

Przybywa do Góry tow. Leon Maciejewski z Sieradza – „komunista” obejmuje sta-
nowisko Przewodniczącego PRN, człowiek wszechstronnie oddany Partii, z którym tacy 
jak Rusiecki niespecjalnie się liczą. Stawia na nogi rady i partię, pracuje z pełnym zapa-
łem energii i sił, na wiele go stać. Dziś gdy go widzę podziwiam jego energię i oddanie  
w ówczesnym czasie to był przykład „komunisty”. 

Od samego początku współpraca z kołem w Grabownie odbywała się prawie co 
dzień. Tam miałem tow. Gliniak Władysław (zmarł), Kulik Franciszek (zmarł), Wójcik 
(zmarł), Dubiel Wł. (zmarł). Wymienieni spełniali rolę propagandysty z poświęceniem. 
Gliniak mając konika kucyka zabierał materiały propagandowe przed Referendum i roz-
plakatowywał po wsiach takich jak Wierzawice, Lechitów, Wierzawiczki, Ryczeń, Ślubów 
itp., a to było wiele. Byli oni członkami komisji wyborczych Referendum i Wyborów do 
pierwszego Sejmu w 1947 r.  

Moja praca w KP PPR zakończyła się w październiku 1947 r. Od 1 XI 1947 r. roz-
począłem pracować w Gminie Góra, jako referent podatkowy. Przełożonym był Jańczyk 
sekretarz gminy. Zgodnie z tym, że powiat wybitnie rolniczy urząd starosty został objęty 
po Herbście Auguście przez Starostę Skórskiego z SL. Pracując w gminie po prostu staje 
się nie bez mała pracownikiem etatowym partii na terenie gminy. W gminie pracowałem 
do 15 I 1948 r. Od tej daty na wniosek partii po zatwierdzeniu przez starostę Skórskiego 
wyjechałem na kurs dla sekretarzy gminnych do Chorzowa (Katowice). 

Kurs trwał do 15 IV 1948 r. Tam zapoznałem tow. Maćkowskiego Franciszka,  
z którym był przyjemniejszy pobyt na kursie, bowiem dwóch z jednego powiatu.  
W trudniejszych przedmiotach udzielał mnie pomocnych porad, lepiej znał zagadnienia 
gminy.  

Po zdaniu kursu z wynikiem dobrym zgłosiłem się do gminy do dalszej pracy. Se-
kretarz Jańczyk po rozpracowaniu jego działalności PSL-owskiej nie znalazł szacunku  
u starosty Skórskiego (SL) – musiał „nasz przyjaciel” opuścić stanowisko, które ja obją-
łem, jako p.o.  

Starosta Skórski zaproponował mi czy nie chciałbym się przenieść na jedną z gmin 
a mianowicie Psary, Siciny, Luboszyce. Wyraziłem zgodę: po zapoznaniu się z w/w gmi-
nami wybrałem gminę Psary, bowiem ona w tym okresie była najgorszą gminą w pojęciu 
działalności administracyjnej. 

Po przybyciu do Psar dnia 15 VII 1948 r. i objęciu stanowiska sekretarza nie-
zwłocznie zainteresowałem się działalnością naszej partii. Stwierdziłem, że działalność 
jest słaba, brak odpowiedniego aktywu, co prawda został tam oddelegowany tow. Do-
mański – staruszek (komunista z Francji) jednak wśród tamtejszego otoczenia nie miał 
specjalnego szacunku. 

Komendantem posterunku był członek partii tow. Władysław Marszałek (dziś pra-
cownik w KW MO), milicjantem tow. Waląg (dziś pracuje w PGR Witoszyce) oraz sze-
reg innych, z których można stworzyć aktyw partyjny. 
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Po dobraniu aktywu skutecznie zaczynamy pomagać tow. Domańskiemu w jego 
działalności na odcinku pracy partyjnej. W dość krótkim czasie dało się odczuć ożywie-
nie członków partii na terenie Gminy Psary. Nasz Komitet Gminny został dość dobrze 
przygotowany do zjednoczenia PPR i PPS. Po zjednoczeniu z początkiem roku 1949 
tow. Domański odchodzi – Sekretarzem KG PZPR zostaje tow. Edward Katarzyński,  
z którym nawiązuję ścisłą współpracę – staję się jego doradcą i pomocnikiem dla dobra 
Partii. Sołtysów z urzędu angażuję do pracy partyjnej na wsi. Na terenie gminy Psary 
pracuję do 1 XI 1949 r., bowiem tego dnia zostałem przeniesiony do PPRN na kierow-
nika biura. Przełożonym był tow. Bronisław Włoch – członek partii, w roku 1946 był 
komendantem powiatowym MO. 

Pożegnałem tow. tow. Katarzyńskiego Edwarda, Kamińskiego Eugeniusza, Kwiat-
kowską Leokadię, jako członków partii, z którymi pracowałem. Kierownikiem długo nie 
byłem, bowiem w marcu 1950 r. znika raz na zawsze Urząd Starosty. Powstają rady na-
rodowe – przewodniczącym zostaje tow. Bronisław Włoch. Ja natomiast zostaję wybra-
ny I Sekretarzem POP przy Prezydium PRN. Stanowisko to pełnię przez okres dwóch 
kadencji. Stanowisko trudne, lecz jako oddany całkowicie partii ustawiam wraz z człon-
kami egzekutywy wszystkich członków do należytej pracy w administracji państwowej. 

W roku 1958 zostałem wezwany do KP PZPR po krótkiej dyskusji zalecono – ja 
ten z wielu uczestników Odrodzonego Wojska Polskiego mam się zająć ożywieniem 
działalności Związku Bojowników o Wolność i Demokrację10. Tego trudnego zadania 
wobec partii podjąłem się. Na Prezesa Zarządu Oddziału fikcyjnie powołano Eugeniu-
sza Połockiego, którego działalność wiele nie przyniosła pożytku dla tej organizacji. 
Wobec tego zgodnie z wolą Partii funkcję tą objąłem osobiście ja, przez wybranie mnie 
na zjeździe. Funkcję tę pełnię od 1962 r. do chwili obecnej.  

Tak jak pamiętam datę wstąpienia do Partii, tak do dnia dzisiejszego jestem wier-
nym jej członkiem. Bowiem od początku jestem aktywnym członkiem – na polecenie 
Partii niezwłocznie wykonuję polecenia, jestem stałym opiekunem POP Osławice. 

Pracuję w Prezydium PRN Góra, Wydział Finansowy – aktywny członek partii, 
partyjny społecznik, Prezes Zarządu Oddziału ZBOWiD. Nasza kochana młodzież 
szkolna doskonale zna mnie z pogadanek, dla której na terenie całego powiatu przekaza-
łem tradycję powstania i walk narodowo-wyzwoleńczych Narodu Polskiego w okresie 
przeważnie II wojny światowej. 

 
Odnalazł, wstępem i przypisami opatrzył 

Kamil Kutny 

 

                                              
10 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) – organizacja kombatancka utworzona 2 września 1949,  
w wyniku narzuconego zjednoczenia 11 istniejących w tym czasie, działających od 1945, organizacji kombatantów i więź-
niów obozów hitlerowskich. Do 1989 politycznie i organizacyjnie podporządkowany PZPR. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Bojownik%C3%B3w_o_Wolno%C5%9B%C4%87_i_ 
Demokracj%C4%99 (dostęp 3 czerwca 2020 r.) 
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Z NAJNOWSZYCH DZIEJÓW WĄSOSZA  
I OKOLIC: 1945-1950 cz. II 
 
GMINNA RADA NARODOWA W RUDNEJ WIELKIEJ 
Nie jest znana data sesji inaugurującej funkcjonowanie Gminnej Rady Narodowej. 

Może odbyła się 17 lutego 1947 r. Jednak mamy spis radnych z 30 stycznia 1947 r.,  
w której wymieniono skład prezydium z powierzonymi członkom funkcjami. Można 
domniemywać, że na jakimś wcześniejszym zebraniu niż pierwsza sesja im je powierzo-
no. Uczyniono to analogicznie jak w Wąsoszu. 

 
* * * * * 

Skład osobowy Gminnej Rady Narodowej w Rudnej Wielkiej  
(z 30 stycznia 1947 r.)1 
 
Bareła Józef prezes Ślubów PPR 
Ra[t]uszniak Józef zastępca Rudna Wielka SL 
Ciszak Kazimierz Czechnów PPS 
Markowski Julian Bronów PPS 
Rojda Stanisław Cieszkowice PPR 
 
Członkowie GRN 
Gniadek Władysław Rudna Mała PPR 
Molata Jan Rudna Wielka PPR 
Fietkiewicz Henryk Rudna Wielka PPS 
Weis Wincenty Rudna Wielka PPS 
Skipirzepa Stanisław Dochowa PPS 
Peliński Józef Szedziec SL 
Szymczak Piotr Sułów Mały SL 
Kochel Stanisław Ślubów SL 
Jankowiak Franciszek Czechnów SCh 
Janicki Bronisław Sułów Mały  
Kokot Piotr Wiklina Kom. Straży Ogn. 
Osinkowski Apolinary Czarnoborsko Zw. Os. Wojsk. 
Sadowski Michał Zbaków Dolny  zdemobilizowany 
Kiełbowicz Adolf Czarnoborsko nauczyciel 
Nowak Feliks Czechnów bezpartyjny 
 
* * * * * 
 

Pierwszym przewodniczącym GRN w Rudnej Wielkiej był Józef Bareła2. 25 lutego 
1948 r. funkcję po nim objął Julian Markowski. Wówczas nastąpiła „reorganizacja” rady, 

                                              
1 APW: PRN i WP Góra Śląska 74b s. 956. W oryginale użyto nazw tymczasowych. 
2 Więcej o nim: Zofia Hanulak, Józef Bareła, „Kwartalnik Górowski” 2004 nr 6 s. XIII-XV, il.; przedruk w „Przeglądzie Gó-
rowskim” 2011 nr 9 s. 7, il.  
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część radnych usunięto, pojawili się nowi. Podczas tej sesji Józef Bareła zrzekł się funkcji 
przewodniczącego. Prezydium składało się z Józefa Bareły, Marcina Wojciechowskiego, 
Stanisława Rojdy i Józefa Ratuszniaka3.  

 
* * * * * 

Skład Gminnej Rady Narodowej w Rudnej Wielkiej (10 marca 1948 r.)4 
 
Bareła Józef, Ciszak Kazimierz, Giza Mieczysław, Idkowiak Marcin, Indyk Franci-

szek, Jakubowski Stanisław, Janicki Bronisław, Janicki Józef, Kochel Stanisław, Kozyra 
Jan, Lenard Ignacy, Markow Piotr, Markowski Julian, Ratuszniak Józef, Rojda Stanisław, 
Sadowski Michał, Siemek Paweł, Soja Marian, Starczewski Michał, Tomczak Roman, 
Weiss Wincenty, Wermiński Franciszek, Wojciechowski Marcin, Woźniak Jan. 

 
* * * * * 
 

Po kilku miesiącach na sesji 10 listopada 1948 r. podjęto uchwałę o zawieszeniu Ju-
liana Markowskiego i Marcina Wojciechowskiego, ponieważ zostali aresztowani przez 
Urząd Bezpieczeństwa. Postanowiono, że czynności przewodniczącego przejmie jego 
zastępca – Józef Bareła. W obu wypadkach uznano, że ich nieobecność na tej sesji jest 
usprawiedliwiona5. 

18 grudnia 1948 r. przeprowadzono kolejną „reorganizację” Gminnej Rady Naro-
dowej. Wówczas przewodniczącym GRN został Franciszek Wermiński, a w skład pre-
zydium ponadto wchodzili: Piotr Markow, Walenty Kowal, Stefan Surma i Jan Kozyra6, 
a 9 listopada 1949 r.: Piotr Markow – przewodniczący, Jan Kozyra – zastępca, Wincenty 
Siudek, Walenty Kowal, Franciszek Wermiński – członkowie7. 

 
* * * * * 

Skład Gminnej Rady Narodowej w Rudnej Wielkiej (5 września 1949 r.)8 
 
Wermiński Franciszek – przewodniczący 
Prezydium: Kozyra Jan, Kowal Walenty, Siudek Wincenty, Markow Piotr 
 
Członkowie 
Bareła Józef, Dębski Jan, Idkowiak Marcin, Indyk Franciszek, Kamiński Michał, 

Karyś Władysław, Kwaśnikiewicz Bazyli, Najduch Władysław, Nowak Władysław, Roj-
da Stanisław, Roszak Michał, Ryś Kazimiera, Siemek Helena, Siemek Paweł, Skipirzepa 
Stanisław, Skowroński Czesław, Topolski Stanisław, Węgrzyn Jan, Woźniak Jan. 

 
* * * * * 
 

 
 

                                              
3 APW: PRN i WP Góra Śląska74a s. 564. 
4 APW: PRN i WP Góra Śląska 74a s. 559. 
5 APW: PRN i WP Góra Śląska74a s. 522. 
6 APW: Akta gminy Rudna Wielka 7 s. 19, 21. 
7 APW: Akta gminy Rudna Wielka 7 s. 18. 
8 APW: PRN i WP Góra Śląska 76b s. 1162. 
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PRACOWNICY ZARZĄDU GMINNEGO W RUDNEJ WIELKIEJ 
Wg stanu z wiosny 1948 r. pracownikami zarządu gminy byli: Michał Starczewski – 

wójt (od 1 sierpnia 1947 r.), Bronisław Janicki – sekretarz (od 1 czerwca 1945 r.), Józef 
Ratuszniak – podwójci (od 15 sierpnia 1945 r.), Franciszek Kwiczor – rachmistrz  
(od 1 września 1946 r.), pod koniec 1948 r. – sekretarz, Władysław Salek – referent po-
datkowy (od 10 lutego 1946 r.), Stanisław Sas – poborca zawodowy (od 1 października 
1947 r.), w latach 1949-1950 – sekretarz, Edward Kowalczyk – referent aprowizacyjny 
(od 15 stycznia 1948 r.), Czesława Korzonek – maszynistka (od 6 października 1945 r.), 
Ignacy Kmiecik – woźny gminy (od 1 października 1947 r.)9 

 
SOŁTYSI W GMINIE RUDNA WIELKA 
Najniższy szczebel administracji stanowili sołtysi:10 
Bełcz Górny – Wieruszowice – Karol Macharzyński (od 20 sierpnia 1945 r.) 
Bronów – Sułów Wielki – Józef Janicki (od 19 września 1945 r.) 
Czarnoborsko – Józef Woźniak (1946 r.)11 
Czechnów – Sułów Mały – Jan Dębiński (od 1 lipca 1947 r.) 
Dochowa – Stanisław Skipirzepa (od 1 lutego 1946 r.) 
Gola Wąsoska – Józef Lis (od 20 listopada 1946 r.)12 
Rudna Mała – Jan Tubielewicz (od 1 sierpnia 1947 r.) 
Rudna Wielka – Stanisław Szałata (od 1 sierpnia 1947 r.) 
Ruszkowiec [miejscowość nie zidentyfikowana] – Franciszek Rutkowski  

(od 1 stycznia 1946 r.) 
Sądowel – Antoni Tumiłowicz (od 28 maja 1946 r.)13, Nikodem Sokołowski [brak 

daty] 
Szedziec – Tadeusz Ber (od 1 kwietnia 1947 r.) 
Ślubów – Aleksander Wiśniewski (od 15 kwietnia 1947 r.) 
Wierzowice Małe – Nikodem Sokołowski [brak daty] 
Wierzowice Wielkie – Bronisław Jaroszewicz (od 26 marca 1946 r.) 
Wiewierz – Bronisław Jarosiewicz (od 26 marca 1946 r.)14 
Wiklina – Kazimierz Małoczyński (od 20 grudnia 1945 r.) 
Zbaków Dolny – Tadeusz Matuszczak15, Bronisław Dink16, Władysław Najduch 

(od 6 października 1946 r.)17 
 
 

                                              
9 APW: PRN i WP Góra Śląska 74b s. 1189 (wykaz prawdopodobnie z 18 kwietnia 1948 r.). Franciszek Kwiczor –  
APW: Akta gminy Rudna 7 s. 5. Stanisław Sas – APW: Akta gminy Rudna 710, 13, 22, 29, 34, 36, 43.  
10 APW: KW PPR Wrocław 496 s. 58-59. 
11 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 252 (pismo z 28 marca 1946 r.) 
12 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 62. Wcześniej na stanowisko sołtysa wybrano Stanisława Rzepkę, ale ze względu,  
że „nie ma pełnego zaufania ludności gromady Halinów” starosta nie zatwierdził wyboru. (APW: PRN i WP 88 s. 69;  
pismo z 6 listopada 1946 r.) 
13 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 231. 
14 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 257. 
15 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 161. 
16 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 174. 
17 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 127. 
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OSADNICTWO 
4 maja 1945 r. do Góry przybyła trzyosobowa grupa w celu zorganizowania  

placówki Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Instytucja ta miała za zadanie przepro-
wadzić przesiedlenie ludności ze Związku Sowieckiego i na odwrót. 6 maja 1945 r. utwo-
rzono Inspektorat Osadnictwa PUR-u oraz punkt etapowy, który na początku 1946 r. 
mieścił się przy ówczesnej ul. Robotniczej a podpunkt w Wąsoszu (w dokumentach 
określany jako punkt) znajdował się na pl. Wolności 29. 

W ciągu 1945 r. PUR osiedlił na terenie powiatu górowskiego 16 769 osób (ekspa-
triantów 11 215, przesiedleńców 5 554)18. Ekspatrianci to osoby zamieszkałe na terenach 
wcielonych do Związku Sowieckiego, czyli na kresach. Przesiedleńcy to osoby zamiesz-
kałe na terenach, które przed i po wojnie były częścią Polski.  

Jednak pod koniec 1945 r. liczebność polskiej ludności była większa. Wg sprawoz-
dania referatu osiedleńczego obwodu nr 4 (ówczesna nazwa powiatu górowskiego)  
z przebiegu akcji osiedleńczej mieszkało 20 098 osób19. Polskie osadnictwo nie miało 
wyłącznie charakteru zorganizowanego (PUR). Zostawała na terenie powiatu część ro-
botników przymusowych z czasów wojny oraz napływali samorzutnie osadnicy z sąsied-
niej Wielkopolski (osadnictwo żywiołowe). 

Pod koniec 1946 r. na terenie powiatu górowskiego starostwo odnotowało 25 206 
Polaków20; PUR zaś osiedlił 23 873 osoby (ekspatriantów 17 147, przesiedleńców  
6 726)21. 1 grudnia 1947 r. zamieszkiwało wg starostwa 27 762 osoby (ekspatriantów  
18 026, przesiedleńców 9 571, autochtonów 165). Zasiedlanie powiatu zakończyło się  
w 1948 r. Wg spisu z 31 października 1948 r. powiat zamieszkiwało 30 292 osoby22. 
Przyrost ludności raczej nastąpił nie z powodu napływu ludności, a bardziej w wyniku 
przyrostu naturalnego. W 1948 r. urodziło się bowiem 1299 dzieci23. 

Punkt etapowy w Wąsoszu powstał 15 października 1945 r.24 Na jego czele stanął 
Jan Szuba, który przybył jednym z transportów25. Mógł pomieścić 30 osób. Kuchnia 
etapowa wydawała posiłki osadnikom – śniadania, obiady i kolacje; osadnicy otrzymywali 
suchy prowiant na 6 dni. Wypłacano również doraźne zapomogi. Od lutego 1946 r. pra-
cował felczer, który udzielał porad ekspatriantom i przesiedleńcom26. 

Jan Szuba w swym sprawozdaniu z 26 lutego 1946 r. pisał: W terenie spostrzega się kry-
tyczne położenie repatriantów przeważnie z ostatnio przybyłych transportów. 50% zaludnienia uskarża 
się na niedostateczny zapas żywności. 80% na brak okopowych, 90% posiadających bydło na brak 
paszy.27 

                                              
18 APW: PUR Wrocław 542 s. 38 („Sprawozdanie z działu Osadnictwa za miesiąc grudzień 1945 r.” z 31 grudnia 1945 r.); 
PUR Wrocław 55 s. 30 („Kronika do jednodniówki z działalności Oddz. Pow. P.U.R. w Górze Śl.” z 22 października  
1946 r.) 
19 APW: SP Góra Śląskiego 96 (sprawozdania referatu osiedleńczego obwodu nr 4 z przebiegu akcji osiedleńczej od 16  
do 31 grudnia 1945 r.) 
20 APW: SP Góra Śląska 126 s. 211. 
21 APW: PUR Wrocław 55 s. 28 („Kronika działalności Oddziału Powiatowego PUR w Górze” z 13 września 1946 r.) 
22 Charakterystyka powiatu Góra Śląska: materiały statystyczne i opisowe, Góra Śląska 1956 s. 17 (maszynopis). 
23 Charakterystyka powiatu Góra Śląska: materiały statystyczne i opisowe, Góra Śląska 1956 s. 18 (maszynopis). 
24 APW: PUR Wrocław 1282 s. 458 („Sprawozdanie opisowe” z 26 lutego 1946 r.) 
25 APW: PUR Wrocław 55 s. 28 („Kronika działalności Oddziału Powiatowego PUR w Górze” z 13 września 1946 r.) 
26 APW: PUR Wrocław 1287 s. 331. 
27 APW: PUR Wrocław 1282 s. 458 („Sprawozdanie opisowe” z 26 lutego 1946 r.) 



Kwartalnik Górowski 70/2020 

XIV 

Ogromne problemy dla PUR-u w Górze, a tym samym i dla punktu etapowego  
w Wąsoszu, stwarzał brak własnego samochodu. Ze stacji kolejowych osadników roz-
woziły samochody ciężarowe każdorazowo przyjeżdżające z Wrocławia lub korzystano  
z podwód28 wcześniej osiedlonych. 

Pierwsze dane o zasiedleniu wiosek w powiecie górowskim, w tym w okolicach Wą-
sosza, pochodzą z 31 lipca 1945 r. W ciągu trzech miesięcy (maj, czerwiec i lipiec) napły-
nęło 10 793 osoby; w ciągu całego roku zaś 20 098. Jednak osadnictwo nie przebiegało 
bezproblemowo. Nastąpiły dwa załamania, pierwsze pod koniec 1945 r., drugie latem 
1946 r. Skutkowały one zmniejszeniem liczby osób w danej miejscowości lub gminie.  
W przypadku pierwszego nie udało się ustalić, czy objęła interesujący nas teren, w dru-
gim – tak.  

Gmina Rudna Wielka 30 lipca 1946 r. miała 2850 mieszkańców, miesiąc później – 
2401 (30 lipca 1946: ekspatrianci – 2090, 31 sierpnia 1946: 1747; 30 lipca 1946: przesie-
dleńcy – 743, 31 sierpnia 1946 – 637). Podobnie było w gminie Wąsosz. Liczba miesz-
kańców zmniejszyła się z 4772 do 4264. W gminie bez samego Wąsosza liczba 
ekspatriantów spadla z 2627 do 2375, tak samo przesiedleńców z 708 do 668. W Wąso-
szu liczba ekspatriantów zmniejszyła się z 968 do 872 i przesiedleńców z 442 do 322. 
Przyczyn tego załamania demograficznego nie udało się ustalić. 

Na podstawie posiadanych danych możemy prawdopodobnie wskazać wioski, 
gdzie nastąpił odpływ ludności: w gminie Rudna Wielka – Bronów, Czarnoborsko, 
Cieszkowice, Sułów Mały, Szedziec, Ślubów i Wiewierz; w gminie Wąsosz – Ostrawa, 
Pobiel i Wodniki; na pewno w Wąsoszu. 

 

Ludność polska w miejscowościach gminy Rudna Wielka 
 

Miejscowości 
31 
lipca 
1945 

30  
listopada 
1945 

10 
stycznia 
1947 

15 
maja 
1947 

30 listopada 1948 

razem 
ekspa-
trianci 

przesie-
dleńcy 

Bełcz Górny 11 119 133 111 124 92 32 

Bieniowice b.d. 8 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Bronów 113 136 102 115 144 89 55 

Czarnoborsko 100 128 107 107 119 88 31 

Cieszkowice 160 282 233 246 267 168 99 

Czechnów 27 136 251 251 276 140 136 

Dochowa 65 124 212 215 226 200 26 

Gola Wąsoska 5 6 78 46 84 81 3 

Rudna Mała 5 70 119 122 131 106 25 

Rudna Wielka 72 98 117 127 113 75 38 

Sądowel 0 13  75 138 131 7 

Sułów Mały 92 121 112 126 142 65 77 

Sułów Wielki 55 68 83 81 89+3 58 28 

Szedziec 42 174 137 138 193 98 93 

Ślubów 181 251 215 219 385+7 148 230 

Wieruszowice b.d. 34 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

                                              
28 Obowiązek, polegający na dostarczeniu na żądanie władz państwowych lub wojskowych wozu z koniem i woźnicą. 
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Wierzowice 
Wielkie 

0 53  116 131 117 14 

Wiewierz 179 199 155 170 184 152 32 

Wiklina 5 35 133 135 114 89 25 

Zbaków Dolny 5 26 72 70 74 70 4 

Zbaków Gór-
ny 

20 119 120 130 130+1 115 14 
 

31 lipca 1945 – APW: SP Góra Śląska 96 s. 1-10 („Sprawozdanie Referatu Osiedleńczego Obwodu Nr 4  
w m. Góra z przebiegu akcji osiedleńczej za okres od początku akcji do dnia 31 VII 1945 roku”);  
30 listopada 1945 – APW: SP Góra Śląska 96; 10 stycznia 1946 – APW: SP Góra Śląska 227 s. 34;  

Niejasny zapis „Wierzawice (Sądowa Wola) 184”; 15 maja 1947 – APW: SP 227 s. 187;  
30 listopada 1948 – APW: SP Góra Śląska 100 

 

Ludność polska w gminie Wąsosz 
 

Miejscowości 
31  
lipca 
1945 

30  
listopada 
1945 

7  
marca 
1947 

13  
listopada 
1947 

30 listopada 1948 

razem 
ekspa-
trianci 

przesie-
dleńcy 

Bartków 0 24 38 66 78 18 60 

Bełcz Mały b.d. b.d. 47 48 64 31 33 

Borowna b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Chocieborowice 0 135 191 236 255 133 122 

Drozdowice Małe 15 53 85 82 167 44 123 

Drozdowice  
Wielkie 

0 35 119 144 83 43 40 

Górka Wąsoska 0 64 75 88 72 60 12 

Kamień Górowski 0 64 124 145 144+14 35 95 

Kąkolno 0 0 53 b.d. 51 51 0 

Kobylniki b.d. 45 b.d. 57    

Kowalewo 6 40 78 101 125 68 57 

Lubiel 13 76 333 400 348 266 82 

Ługi 10 15 61 97 93 62 31 

Ostrawa 24 92 63 77 88 54 34 

Płoski 65 237 314 329 358 156 202 

Pobiel 80 500 479 492 534 251 283 

Świniary 116 135 269 269 263+2 131 130 

Unisławice 0 0 53 54 50 46 4 

Wąsosz 212 630 1238 1286 1320+21 828 471 

Wodniki 119 167 109 140 141 135 6 

Wrząca Śląska 0 109 75 82 104+5 58 41 

Wrząca Wielka b.d. b.d. 70 96 114+4 74 36 

Załęcze 92 108 92 93 87 49 38 

Zubrza 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
 

31 lipca 1945 – APW: SP Góra Śląska 96 s. 1-10 („Sprawozdanie Referatu Osiedleńczego Obwodu Nr 4 w m.  
Góra z przebiegu akcji osiedleńczej za okres od początku akcji do dnia 31 VII 1945 roku”);  

30 listopada 1945 – APW: SP Góra Śląska 96; 7 marca 1947 – APW: SP Góra Śląska 227 s. 86;  
13 listopada 1947 – APW: SP 227 s. 303-304;  

30 listopada 1948 – APW: SP Góra Śląska 100, po + polska ludność rodzima 
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Ludność polska w gminach Bartków, Rudna Wielka i Wąsosz w 1945 i 1946 r. 
 

Data Bartków Rudna  
Wielka 

Wąsosz 

 Gmina Wąsosz Razem 

31 VII 1945 112 621 625 212 837 

31 VIII 1945 317 990 1333 455 1788 

30 IX 1945 429 1011 1390 455 1845 

31 X 1945 461 1043 1475 504 1979 

30 XI 1945 559 1095 1702 630 2332 

31 XII 1945 713 1130 1737 646 2383 

31 I 1946 897 1138 1179 646 1825 

28 II 1946 897 1177 1397 646 2043 

31 III 1946 897 1266 1609 1832 3491 

30 IV 1946 897 1266/1295 1609 1832 3491 

31 V 1946 897 1302 1616 1832 3491 
 

Źródło: APW: SP Góra Śląska 96, 97  
(sprawozdania referatu osiedleńczego obwodu nr 4 w Górze z przebiegu akcji osiedleńczej) 

 

Ludność polska w gminach Rudna Wielka i Wąsosz w 1946 r. 
 

Data Gmina Rudna Wielka Gmina Wąsosz 

Gmina  
bez Wąsosza 

Wąsosz Razem 

Ex Prz aut razem Ex Prz Aut Ex Prz Aut 

30 VII 
1946 

2090 743 17 2850 2627 708 23 968 442 4 4772 

31 VIII 
1946 

1747 637 17 2401 2375 668 23 872 322 4 4264 

30 IX 
1946 

1747 637  2401 2375 668 23 872 322 4 4264 

31 X 
1946 

1747 637 17 2401 2375 668 23 872 322 4 4264 

30 X 
1946 

1747 637 17 2401 2375 668 23 873 323 4 4266 

31 XII 
1946 

1747 637 17 2401 2375 668 23 873 323 4 4266 

 

Źródło: SP Góra Śląska 126 
 

Ludność polska w gminach Rudna Wielka i Wąsosz w 1947 r. 
 

1947 Gmina Rudna Wielka Gmina Wąsosz 

Ex Prz aut razem Ex Prz Aut Razem 

VI 1738 952 2 2692 2596 373 17 2986 

VII b.d. b.d. b.d. b.d. 2578 1435 41 4054 

VIII 1763 1018 2 2783 2578 1435 41 4054 

IX 1728 1053 2 2783 2565 1610 41 4216 

X 1728 1053 2 2783 2602 1654 44 4300 

XI 1728 1053 2 2783 2625 1696 46 4367 
 

Źródło: kserokopie sprawozdań w posiadaniu Autora 
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Przed nadciągającym w styczniu 1945 r. frontem ludność niemiecka uciekła, po 
ustaniu działań wojennych nieznaczna część z niej powróciła na teren powiatu górow-
skiego. Pod koniec roku 1945 r. odnotowano, że było 320 Niemców. Jednak ta liczba nie 
przedstawia ich prawdziwej liczby, albowiem byli zatrudnieni w sowieckich gospodar-
stwach rolnych i nie mogli być przez polskie władze administracyjne policzeni ze wzglę-
du na niechęć kierowników „chaziajstw”. 

Opuszczenie przez Armię Czerwoną powiatu spowodowało gwałtowny wzrost 
liczby Niemców w polskich statystykach, sięgający prawie 900 osób. W sierpniu i wrze-
śniu 1947 r. zakończono wysiedlanie Niemców29. 

Do połowy 1946 r. odnotowano niemal 100 Niemców w gminie Bartków (wg po-
działu administracyjnego sprzed 1 lutego 1946 r.). Po wyjeździe Niemców w gminie Wą-
sosz (bez samego Wąsosza) zarejestrowano 460 Niemców. Ten stan utrzymał się do 
końca 1946 r. Być może dłużej, ale z braku danych tego nie wiemy. W czerwcu i lipcu 
1947 r. było jeszcze 121 Niemców. W samym Wąsoszu do końca 1946 r. przebywało  
26 Niemców. Nie wiemy, ilu było w pierwszym półroczu 1947 r. Odnotowano niewielką 
liczbę Niemców w gminie Rudna Wielka: w drugiej połowie 1946 r. – 39; w czerwcu 
1947 r. – 27. 

 

Ludność niemiecka w gminach Wąsosz  
i Rudna Wielka w 1946 i 1947 r. 

 

Data 
Wąsosz 
(miejscowość) 

Gmina Wąsosz 
(bez Wąsosza) 

Gmina  
Rudna Wielka 

30 VII 1946 460 26 39 

31 VIII 1946 460 26 39 

30 IX 1946 460 26 39 

31 X 1946 460 26 39 

30 XI 1946 460 26 39 

31 XII 1946 460 26 39 

VI 1947 121  27 

VII 1947 121   

VIII 1947 121   
 

Źródło: APW: SP Góra Śl. 96 
 

Rząd polski postanowił o administracyjnym przesiedleniu ludności cywilnej pocho-
dzenia ukraińskiego z Polski południowo-wschodniej na zasiedlane wówczas tereny na 
zachodzie i północy Polski. Prowadził je PUR pod ochroną oddziałów wojskowych. Do 
powiatu górowskiego trafiło 935 (brak daty) lub 869 (1 października 1948 r.) osób po-
chodzenia ukraińskiego; w nomenklaturze urzędowej nazywano je osadnikami z akcji 
„W”, Ukraińcami lub Łemkami30. Nie będę rozstrzygał kwestii narodowościowych czy 

                                              
29 Więcej na ten temat: K. Kutny, M. Żłobiński, Powiat górowski w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych, Góra-
Wąsosz 2016 s. 94-101; M. Żłobiński, Wysiedlenie Niemców. Spotkania z historią (27), „Życie Powiatu” 2019 nr 6 s. 11. 
30 Więcej na ten temat – M. Żłobiński, Łemkowie na Ziemi Górowskiej, „Kwartalnik Górowski” 2004-2005 nr 8  
s. XXV-XXXII, tab. 
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osiedleńcy z akcji „W” to Ukraińcy czy Łemkowie. Będę starał się konsekwentnie uży-
wać nazwy Łemkowie, dlatego że oni stanowili większość osiedlonych (74%)31.  

29 maja 1947 r. z Jasła wyjechał transport i dotarł 2 czerwca do stacji Wąsosz. 
Przybyło: 67 rodzin, 249 osób. 

Dążono do tego, by przesiedlonych rozmieścić równomiernie tak, by ich liczba nie 
przekraczała 10% ludności zasiedlanej miejscowości. Prawdopodobnie z 1947 r. pocho-
dzi poniższe zestawienie. Na pierwszym miejscu liczba osadników z akcji „W”, w nawia-
sie wcześniej osiedlona ludność polska.  

Gmina Rudna Wielka: Bartków 25 (39), Wrząca Wielka 16 (77), Górka Wąsoska 8 
(80), Kamień Górowski 13 (126), Załęcze 1 (89), Lubiel 45 (315), Drozdowice Male 2 
(84), Ługi 3 (90), Wodniki 25 (111), Drozdowice Wielkie 15 (126). Gmina Wąsosz: Są-
dowel 47 (78), Szedziec 19 (157), Wierzowice 4 (113), Bronów 13 (113). 

Wg danych z 1 października 1948 r. odnotowano w gminie Rudna Wielka 106 
Łemków, w gminie Wąsosz – 130. 

Na terenie powiatu górowskiego było niewiele osób, które można określić jako pol-
ską ludność rodzimą (wg starostwa 1 października 1946 r. – 327 osób). Takie określenie 
jest bardziej precyzyjne niż autochtoni, bo wówczas dotyczyłaby również ludności nie-
mieckiej. Aby uzyskać polskie obywatelstwo trzeba było pozytywnie przejść przez wery-
fikację, a z tym było różnie. W powiecie górowskim stwierdzenie polskiej przynależności 
narodowej wykonano wadliwie i karygodnie32. 

Nie wiemy, jaka była liczebność polskiej ludności rodzimej w 1945 r., dopiero  
w 1946 r. odnotowano, że było ok. 60 przedstawicieli tej grupy (31 grudnia 1946 r. – 63, 
z tego w gminie Rudna Wielka – 17, w gminie Wąsosz bez samego Wąsosza – 23, w Wą-
soszu – 4). W połowie roku 1947 r. odnotowano 136 osób polskiej ludności rodzimej,  
1 grudnia 1947 r. – 16533. Wówczas w gminie Rudna Wielka było 16 (wcześniej: czerwiec 
– 2, wrzesień – 2, listopad – 2), w gminie Wąsosz – 45 (wcześniej: czerwiec – 17, wrze-
sień – 41, listopad – 46). Nieznaczny wzrost polskiej ludności rodzimej może był zwią-
zany z wysiedleniem ludności niemieckiej, wtedy trzeba było określić swą przynależność 
narodową. Być może kilkanaście osób wybrało opcję polską. 

Zasiedlanie powiatu zakończyło się w 1948 r. Wówczas teren gminy Rudna Wielka 
zamieszkiwało 3027 osób i gminy Wąsosz 451234.  

 
cdn. 

Mirosław Żłobiński 

 
 
 

                                              
31 F. Kusiak, Osadnictwo wiejskie w środkowej i północnej części Dolnego Śląska w latach 1945-1948, Wrocław 1982, s. 125.  
32 Więcej na ten temat: K. Kutny, M. Żłobiński, Powiat górowski w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych,  
Góra/Wąsosz 2016 s. 124-130. 
33 APW: PRN i WP Góra Śląska 60. 
34 Charakterystyka powiatu Góra Śląska: materiały statystyczne i opisowe, Góra Śląska 1956 s. 17 (maszynopis). 
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75 LAT SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO W POWIECIE GÓROWSKIM (CZ. IV) 
 

PRZEŁOM LAT 50-TYCH i 60-TYCH 
 
Na przełomie lat 50-tych i 60-tych wzrastająca liczba dzieci w wieku szkolnym wy-

musiła konieczność uruchamiania nowych szkół podstawowych i podnoszenia ich stop-
nia organizacyjnego. O ile w 1955 r. było ich 43, o tyle w 1961 r. – 56. W 1955 r. 
funkcjonowało 28 szkół siedmioklasowych, w 1960 i w 1961 r. – 42. 

 

 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

Liczba szkół 
podstawowych 

43 44 46 51 53 56 56 

Liczba uczniów  
w szkołach 
podstawowych 

4 907 5 471 6 090 6 585 7 012 7 400 7512 

Liczba  
absolwentów 
klasy VII 

420 407 427 430 427 483 600 

Liczba  
nauczycieli 

179 186 203 218 232 247 246 

Liczba izb  
lekcyjnych 

206 206 208 208 208 216 222 

Liczba  
oddziałów 

272 286 292 333 342 347 301 
 

Źródło: APW: PPRN Góra Śląska 335 s. 94; PWRN Wrocław XVII/326 s. 79-80 
 

Rok szkolny 1955/56 rozpoczął się od nietypowej reorganizacji – zlikwidowano 
samodzielną szkołę o jednym nauczycielu w Czechnowie, przekształcając ją w szkolny 
punkt filialny podlegający szkole podstawowej w Zaborowicach; tym samym zmniejszyła 
się liczba szkół w powiecie górowskim1. Utworzono ponadto szkolne punkty filialne  
w Głobicach (przy szkole w Wągrodzie) i w Szedźcu (przy szkole w Ślubowie)2. 

Z kroniki szkoły podstawowej w Wągrodzie możemy się więcej dowiedzieć o oko-
licznościach powstania punktu filialnego w Głobicach: Punkt filialny umieszczony został  
w dawnym budynku szkolnym, który został po kapitalnym remoncie przygotowany do tego celu z fun-
duszów Wydziału Oświaty w Górze. Wyremontowano również mieszkanie dla nauczycielki. W punk-
cie filialnym rozpoczęto pracę od dnia 1 września 1955 r. Pierwszą nauczycielką, która została 
zatrudniona w w/w punkcie była Ob. Teresa Korłub. Punkt filialny otrzymał ławki, jeden stół, jedno 
krzesło, mapę Polski, liczydło, wyprawkę matematyczną ze szkoły macierzystej z Wągrody. W punk-
cie filialnym realizowano program 4-ch klas „Szkoły Podstawowej”. Nauczaniem objęto dzieci ze wsi 

                                              
1 Wg „Wykazu szkół podstawowych czynnych w roku szkolnym 1955/56” (wg stanu z 25 września 1955 r.) były 43 (APW: 
PWRN Wrocław XVII/325 s. 58). Z kolei wg innych dokumentów 44 (APW: PPRN Góra Śląska 298 s. 48).  
2 APW: PPRN Góra Śląska 290 s. 352. 
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Głobice z kl. I-IV, natomiast do klas V-VII uczęszczały do Wągrody. Na terenie punktu filialnego 
w Głobicach czynne było Koło P.C.K.3 

Jak się zwiększała liczba szkół? W roku szkolnym 1956/57 zmieniono klasyfikację 
klasy filialnej w Wierzowicach Małych na szkołę samodzielną. Klasę filialną uruchomio-
no bowiem niezgodnie z zarządzeniem o organizacji klas filialnych. Można ją utworzyć 
przy szkole pełnej, a szkoła w Wierzowicach Wielkich nie była szkołą pełną dla Wierzo-
wic Małych4.  

W roku szkolnym 1957/58 utworzono dwie szkoły o jednym nauczycielu – w Beł-
czu Małym i Goli Górowskiej5 oraz uruchomiono szkolne punkty filialne w Niechlowie  
i Sułkowie6.  

Nietypowo rozpoczął się rok szkolny w Bełczu Małym, w prywatnym mieszkaniu 
sołtysa i radnego Władysława Rękosiewicza, ponieważ budynek szkolny był zajęty7. 
Szkoła mieściła się w budynku PGR przewidzianym dla pracowników, zlokalizowanym 
w otoczeniu zabudowań gospodarskich. W roku szkolnym 1960/61 funkcjonowała  
w innym budynku PGR, położonym na uboczu. Zajmowała jego połowę, w drugiej – 
mieszkali pracownicy PGR. Użytkowała trzy pomieszczenia na parterze i jedno na stry-
chu. Powierzchnia izby lekcyjnej wynosiła 26 m2, mało jak na cele szkolne, ale wystarcza-
jąca wobec liczby dzieci (w sumie 18 dzieci w czterech klasach, na jednej zmianie – nie 
więcej niż 10). Obok izby lekcyjnej znajdowało się pomieszczenie pełniące jednocześnie 
rolę biblioteki szkolnej i kancelarii. Szkoła nie miała boiska, ale obok budynku był wy-
bieg, który mógł być wykorzystywany na zajęcia wychowania fizycznego8. 

W kolejnym roku szkolnym 1958/59 liczba szkół wzrosła o nowo utworzoną szko-
łę w Sułkowie oraz przekształcone szkolne punkty filialne w Czechnowie, Niechlowie  
i Szedźcu na szkoły o dwu nauczycielach, a w Głobicach na szkołę o jednym nauczycie-
lu; ponadto przy szkole w Czerninie powstał szkolny punkt filialny w Ligocie9. Nie obe-
szło się bez problemów. W Sułkowie nie zakończono remontu w terminie, stąd 
rozpoczęcie nauki nastąpiło później niż w innych szkołach. W Szedźcu i Czechnowie nie 
było drugiej sali, więc dzieci w Szedźcu uczyły się na trzy zmiany, a w Czechnowie część 
dzieci uczęszczała do szkoły w Zaborowicach. W roku szkolnym 1958/59 działały dwa 
punkty filialne w Ligocie i Łękanowie10. 

W roku szkolnym 1959/60 powstała samodzielna szkoła w Miechowie, wcześniej 
punkt filialny przy szkole w Szaszorowicach11. 

W roku szkolnym 1960/61 uruchomiono trzy samodzielne szkoły – we Wronińcu 
(przekształcenie szkolnego punktu filialnego funkcjonującego od 1959/60 12) oraz w Bie-
liszowie i Borszynie Małym. W dwóch ostatnich miejscowościach wykorzystano istnieją-
ce budynki szkolne, w Borszynie Małym wymagał on niewielkiego remontu, w Bieli-

                                              
3 Kronika Szkoły Podstawowej w Wągrodzie. Cz. III, „Kwartalnik Górowski” 2013 nr 43 s. XXIII. 
4 APW: PPRN Góra Śląska 303 s. 188. 
5 APW: PPRN Góra Śląska 308 s. 386. 
6 APW: PPRN Góra Śląska 12 s. 179. 
7 APL: PGRN Wąsosz 35 s. 168. 
8 APW: PPRN Góra Śląska 1367 s. 81-82. 
9 APW: PPRN Góra Śląska 317 s. 74. 
10 APW: PPRN Góra Śląska 320 s. 40. 
11 APW: PPRN Góra Śląska 1367 s. 46.  
12 Powstanie szkolnego punktu filialnego odnotowała kronika SP w Naratowie. 
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szowie zaś przeprowadzono remont kapitalny. W tymże roku szkolnym funkcjonowały 
szkolne punkty filialne w Starej Górze (przy Szkole Podstawowej nr 2), w Łękanowie 
(przy szkole w Sicinach) i w Ligocie (przy szkole w Czerninie)13. Ligota od września 1963 
r. stała się samodzielną szkołą czteroklasową14. W roku szkolnym 1960/61 powstała też 
szkoła w Zubrzy15. W 1961/62 szkolny punkt filialny w Łękanowie stał się samodzielną 
szkołą16. 

6 marca 1958 r. radni GRN Żuchlów podjęli uchwałę, w której domagali się prze-
kazania pałacu we Wronińcu na szkołę. Dotychczas mieściły się tam biura rozwiązanego 
zespołu PGR Naratów. Szkoła w Naratowie, do której uczęszczały dzieci z Wronińca 
nie miała odpowiednich warunków do nauki. Droga tych dzieci była niebezpieczna ze 
względu na duży ruch kołowy i ze względu na przechodzenie przez tory kolejowe17. Jed-
nak szkoły w pałacu nie uruchomiono. Po powstaniu zajmowała część budynku typowej 
szkoły jednoklasowej, drugą część budynku użytkowała prywatna osoba18. 

W 1955/56 funkcjonowało 28 szkół z najwyższą klasą VII, w których uczyło się  
4 074 dzieci (83,8% ogółu)19. Istniały one w miejscowościach: Brzeżany, Chocieborowi-
ce, Czarnoborsko, Czernina, Giżyn, Glinka, Góra (jedenastolatka), Góra (nr 2), Góra  
(nr 3), Grabowno, Jemielno, Lubiel, Luboszyce, Lubów, Naratów, Osetno, Płoski, Po-
biel, Psary, Siciny, Sułów Wielki, Szaszorowice, Ślubów, Wągroda, Wąsosz, Witoszyce, 
Zaborowice, Żuchlów20. 

W kolejnym roku szkolnym 1956/57 szkół siedmioklasowych było 32, uczyło się  
w nich 86% ogółu dzieci21. W roku szkolnym 1958/59 znowu wzrosła liczba szkół 
siedmioklasowych z 32 na 3622. W roku szkolnym 1960/61 tych szkół było 4223.  

W roku szkolnym 1961/62 nadal były 42 takie placówki. Uczyło się w nich 7 074 
dzieci (94,2%). Szkoły pracowały w miejscowościach: Bełcz Wielki, Brzeżany, Chociebo-
rowice, Cieszkowice, Czarnoborsko, Czeladź Wielka, Czernina, Daszów, Drozdowice 
Małe, Giżyn, Glinka, Góra (jedenastolatka), Góra (nr 2), Góra (nr 3), Grabowno, Irzą-
dze, Jastrzębia, Jemielno, Kruszyniec, Lubiel, Luboszyce, Lubów, Ługi, Naratów, Nie-
chlów, Osetno, Płoski, Pobiel, Psary, Radosław, Ryczeń, Siciny, Sułów Wielki, 
Szaszorowice, Ślubów, Wągroda, Wąsosz, Witoszyce, Wronów, Wierzowice Wielkie, Za-
borowice, Żuchlów24. 

Wówczas (i w następnych latach) górowskie szkolnictwo trapił brak odpowiednich 
budynków szkolnych i za mała liczba izb lekcyjnych. W czerwcu 1958 r. stwierdzono, iż 
w roku szkolnym 1957/58 i następnym na jednego nauczyciela w szkołach górowskich25 

                                              
13 APW: PPRN Góra Śląska 335 s. 133. Powstanie szkoły we Wronińcu odnotowała kronika SP w Naratowie. 
14 APW: PPRN Góra Śląska 1371 s. 18. 
15 APW: PWRN Wrocław XVII/326 s. 8. 
16 APW: PPRN Góra Śląska 348 s. 61. 
17 APL: PGRN Żuchlów 4 s. 27-28. 
18 APW: PPRN Góra Śląska 1367 s. 122. 
19 APW: PPRN Góra Śląska 298 s. 48. 
20 APW: PWRN Wrocław XVII/325 s. 57-58. 
21 APW: PPRN Góra Śląska 308 s. 36. 
22 APW: PPRN Góra Śląska 320 s. 40.  
23 APW: PPRN Góra Śląska 335 s. 91. 
24 APW: PWRN Wrocław XVII/326 s. 7-8. 
25 Nie wiadomo, czy chodzi o powiat, czy o Górę. 
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przypadało około 43 uczniów, a na jeden oddział 41 uczniów, ale w niektórych klasach 
szkół nr 1 (jedenastolatka) i nr 3 liczba uczniów na jeden oddział przekraczała 50.  

Problem ten pogłębiały wytyczne Ministerstwa Oświaty i Wojewódzkiego Wydziału 
Oświaty nakazujące oddzielenie klas szkoły podstawowej w jedenastolatkach. Celem tej 
reorganizacji było stworzenie właściwych warunków do nauczania i wychowania w li-
ceum ogólnokształcącym. Jednak tego nie można było przeprowadzić, ponieważ szkoły 
górowskie były przepełnione, uczono w nich na dwie zmiany. Rozwiązać to można by 
wskazując na terenie budynek, który po adaptacji stałby się szkołą i pomieściłby uczniów 
ze szkół górowskich26. 

W 1960 r. sytuacja w powiecie nieco się polepszyła. Średnio bowiem na jedną izbę 
lekcyjną przypadało 35,6 uczniów. Jednak w niektórych szkołach było o wiele gorzej.  
W Szkole Podstawowej nr 2 w Górze w roku szkolnym 1959/60 na jedną izbę lekcyjną 
przypadało 66,7 uczniów, w Szkole Podstawowej w Czerninie – 44,6. W roku 1961/62  
ta niekorzystna statystyka miała się pogłębić: Szkoła Podstawowa nr 1 – 79 uczniów  
na jedną izbę lekcyjną; Szkoła Podstawowa nr 3 – 76; Czernina – 52; Grabowno – 52 
uczniów27. 

Oceniano, że w roku szkolnym 1955/56 pracowało prawie 80% młodych nauczy-
cieli, z których znaczna część była słabo przygotowana do nauczania, zwłaszcza w star-
szych klasach. Stwierdzono, iż do lekcji przygotowywali się z podręcznika do nauczania, 
co negatywnie rzutowało na wyniki nauczania. 82,8% uczniów otrzymało promocję, ale 
do egzaminów poprawkowych wyznaczono 2,35%, a w tej samej klasie pozostało 14,4%, 
czyli 700 uczniów. Najgorsze wyniki osiągano w klasach V i VI. Z drugiej strony zbyt 
liberalnie oceniano w niektórych szkołach, np. w Jastrzębiej (wszyscy uczniowie promo-
wani), Grabownie, Lubielu, Psarach, Chocieborowicach, Żuchlowie, Szaszorowicach, 
Bełczu Wielkim, Wierzowicach, Lubowie i Czeladzi Wielkiej28. 

Podobna sytuacja była w roku następnym 1956/57. Do wyższej klasy promowano 
lub ukończyło szkołę 81,76% uczniów, do egzaminów poprawkowych skierowano 
0,82% uczniów, w tej samej klasie pozostało 17,78% uczniów. Wtedy stwierdzono, że na 
obniżenie wyników nauczania miał wpływ dekret o obowiązku szkolnym. Spośród 
uczniów w wieku 14-16 lat zmuszonych do nauki wielu lekceważyło ten obowiązek  
i demoralizowało innych. Nie mieli na nich wpływu ani nauczyciele, ani rodzice. Za to 
zmniejszyła się liczba nauczycieli „niekwalifikowanych”29 – do 15,4% ogółu pracujących 
nauczycieli30. 

Inny problem wystąpił na początku roku szkolnego 1957/58. Brakowało 25 nau-
czycieli. Część szkół więc rozpoczęła pracę w niepełnej obsadzie, np. w Lubowie, Lubie-
lu, Giżynie, Bełczu Wielkim. Z braku nauczycieli nie rozpoczęto działalności w Bełczu 
Małym, Sułkowie, Goli Górowskiej i Głobicach. Z konieczności musiano zatrudnić nau-
czycieli „niekwalifikowanych”, najczęściej absolwentów „jedenastolatki”. Na początku 

                                              
26 APW: PPRN Góra Śląska 15 s. 105. 
27 APW: PPRN Góra Śląska 15 s. 92. 
28 APW: PPRN Góra Śląska 298 s. 48-52. 
29 To określenie występuje w dokumentach. 
30 APW: PPRN Góra Śląska 308 s. 37. 



Kwartalnik Górowski 70/2020 

XXIII 

października 1958 r. nie funkcjonowała tylko szkoła w Głobicach z powodu choroby 
nauczycieli, a uczniowie uczyli się w Wągrodzie31. 

Tak jak w poprzednich latach wskaźniki w roku 1958/59 były podobne: 80,2% 
uczniów ukończyło szkołę lub przeszło do wyższej klasy, 0,8% zdawało egzaminy po-
prawkowe, a 16,3% nie uzyskało promocji. Największy procent drugoroczności wystę-
pował w klasach IV, V i VI32. Latem 1959 r. nadal było zatrudnionych 33 „niekwalifiko-
wanych” nauczycieli33. 

W roku szkolnym 1959/60 (stan 1 marca 1960 r.) w szkołach nadal byli zatrudnieni 
nauczyciele „niekwalifikowani” – 35, z czego 7 ze średnim wykształceniem, 8 z niepeł-
nym średnim wyksztalceniem. Wówczas wśród ogółu nauczycieli 4 posiadało tytuł magi-
stra, czyli ukończyli studia wyższe, a 2 ukończyło te studia, ale nie uzyskali tytułu 
magistra, 18 z niepełnym wyższym34. 

Wskazywano na pewną postawę kadry nauczycielskiej: Jest również pewien procent nau-
czycieli, którzy mają negatywny stosunek do pracy w szkole i wypełniają swoje obowiązki raczej for-
malnie, zupełnie nie interesują się pracą pozalekcyjną, ani też pracą w środowisku. Stan ten oczywiście 
nie wpływa pozytywnie na wyniki nauczania i wychowania i zdaniem tut. Inspektoratu Oświaty wyniki 
nauczania i wychowania mogłyby być znacznie wyższe, gdyby wszyscy nauczyciele szczególnie młodsi 
mieli więcej entuzjazmu do pracy w szkole jak i w środowisku, tym więcej, że przeszło 80% nauczycieli 
to wychowankowie szkół Polski Ludowej. Tę ocenę mogli wysłuchać lub przeczytać członko-
wie egzekutyw KP PZPR35. 

Trzeba zdawać sobie sprawę, że mogła to być reakcja na praktyki lat wcześniej-
szych, gdy nauczycieli zmuszano np. do popularyzowania spółdzielczości produkcyjnej 
na wsi, teraz odżegnywali się od aktywności na rzecz środowiska, żeby uniknąć podej-
mowania takich działań. 

W roku szkolnym 1959/60 promowano 87,7% uczniów, a 12,3% pozostawiono na 
drugi rok. W tych wartościach procentowych nie uwzględniono uczniów zdających eg-
zaminy poprawkowe. Po doliczeniu tych, którzy zdali poprawki, liczba promowanych 
wzrasta do 89%. W stosunku do roku poprzedniego procent uczniów promowanych 
wzrósł o 6,5%. Najwięcej uczniów nie otrzymało promocji w klasach IV, V i VI. Tłuma-
czono, iż: Stan ten jest uzasadniony, bowiem już od klasy IV a szczególnie V materiał programowy 
jest znacznie obszerniejszy i trudniejszy, w wyniku czego wielu uczniów słabszych i nie mających żadnej 
pomocy w domu nie daje sobie rady i pozostaje na drugi rok w tej samej klasie. W wielu wypadkach za 
ten stan rzeczy odpowiedzialność ponoszą nauczyciele, którzy często za mało zwracają uwagi na pracę  
z uczniami słabszymi, odstającymi w nauce36. 

Oceniano, że procent uczniów z ocenami pozytywnymi jest zawyżony w takich 
szkołach jak Daszów, Grabowno, Jastrzębia, Ługi, Niechlów, Radosław, Bełcz Mały, 
Sułków, Świniary, Zubrza i innych. Z kolei w dwóch szkołach – Luboszyce i Szaszoro-

                                              
31 APW: PPRN Góra Śląska 317 s. 75. 
32 APW: PPRN Góra Śląska 323 s. 92. 
33 APW: PPRN Góra Śląska 323 s. 91. 
34 APL: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 19 (posiedzenie egzekutywy KP PZPR 6 lipca 1960 r.) 
35 APL: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 19 (posiedzenie egzekutywy KP PZPR 6 lipca 1960 r.) 
36 APL: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 20 (posiedzenie egzekutywy KP PZPR 6 lipca 1960 r.) 
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wice klasyfikacja była zbyt surowa. Ta ostatnia pracowała w bardzo trudnych warunkach. 
Uczyło w niej przez trzy miesiące dwóch nauczycieli zamiast czterech37. 

W roku szkolnym 1960/61 było zatrudnionych tylko 3 nauczycieli „niekwalifiko-
wanych”, większość nauczycieli pracujących w szkolnictwie podstawowym powiatu było 
absolwentami liceów pedagogicznych38. 

Podnoszono kwalifikacje ideologiczne i zawodowe nauczycieli takimi formami jak 
narady nauczycielskie, odprawy kierowników szkolenia ideologicznego w zarządzie po-
wiatowym ZZNP, konferencje sierpniowe i kursokonferencje dla kierowników szkół  
i nauczycieli, seminaria dla przewodników drużyn harcerskich, zebrania międzyszkolnych 
zespołów metodycznych Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych, wi-
zytacje i inspekcie. Na czym polegało to podnoszenie kwalifikacji niech pokażą węzłowe 
tematy narad i konferencji: „Rola i zadania nauczyciela w rozwoju i umacnianiu spół-
dzielń produkcyjnych oraz w podnoszeniu poziomu kulturalnego na wsi”, „Praca szkoły 
i nauczyciel w świetle III Plenum KC PZPR” (12 lutego 1955 r.), „Jak będziemy realizo-
wać uchwały V Zjazdu ZZNP” (19 listopada 1955 r.), „Nauki XX Zjazdu KPZR  
i o przezwyciężaniu złych skutków kultu jednostki” (21 kwietnia 1956 r.), „Uchwały VII 
Plenum KC PZPR i ich realizacji na odcinku oświatowo-wychowawczym” (29 sierpnia 
1956 r.), „Partyjność nauczania i wychowania” (26 maja 1956 r.), „Podstawowe zadania 
wychowawcze szkół powiatu górowskiego w r. szk. 1956/57” (30 sierpnia 1956 r.) Jaki 
efekt dały te narady i konferencje? W wyniku tej pracy dało się wyraźnie zauważyć rozwój świa-
domości i poziomu ideowo-politycznego nauczycielstwa, wzrost aktywności i zainteresować problemami 
politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi naszego kraju. Jak widać po tych tematach, stawiano 
raczej na podnoszenie „kwalifikacji ideologicznych” nie zawodowych39. 

Rok 1960 przebiegał pod znakiem 1000-lecia państwa polskiego i 15. rocznicy po-
wrotu Dolnego Śląska do Macierzy. W Szkole Podstawowej nr 2 w Górze podczas aka-
demii zapoznano uczniów z historią powiatu, a podczas akademii pierwszomajowej –  
z historią szkoły. Na posiedzeniu rady pedagogicznej mówiono o historii szkoły. Głów-
ne obchody zaplanowano na okres od 18 sierpnia do 1 września 1960 r. pod nazwą „Dni 
Góry”. 18 sierpnia podczas uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej podjęta została 
uchwała w sprawie nadania imion Szkole Podstawowej nr 2 – Henryka III Głogowskie-
go, a Szkole Podstawowej nr 3 – Józefa Lompy. 

W „trójce” nadanie imienia odbyło się 18 września i było połączone z obchodami 
XV-lecia istnienia szkoły. Prawdopodobnie organizatorzy uroczystości uważali, że „trój-
ka” jest kontynuatorką funkcjonującej w tym budynku w latach 1946-1949 szkoły. 
Oprócz oficjalnych przemówień (inspektor szkolny mówił o rozwoju szkolnictwa w Gó-
rze) odsłonięto pamiątkową tablicę umieszczoną obok głównego wejścia. Młodzież za-
prezentowała się w części artystycznej. 

W „dwójce” nadanie imienia szkole nastąpiło 25 września. Po wygłoszonych prze-
mówieniach do zgromadzonej młodzieży szkolnej, nauczycieli, rodziców i gości inspek-
tor szkolny odsłonił tablicę. Następnie młodzież ze szkoły podstawowej i liceum 

                                              
37 APL: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 20-21 (posiedzenie egzekutywy KP PZPR 6 lipca 1960 r.) 
38 APL: KP PZPR Góra Śląska 39 s. 231 (posiedzenie egzekutywy KP PZPR 24 sierpnia 1960 r.) 
39 APL: KP PZPR Góra Śląska 32 s. 291 (posiedzenie egzekutywy KP PZPR 4 października 1956 r.)  
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wyruszyła w pochód ulicami miasta. Po pochodzie w Domu Kultury odbyła się część 
artystyczna i zabawa taneczna dla młodzieży40. 

17 maja 1960 r. podczas posiedzenia Rady Narodowej Osiedla Wąsosz kierownik 
szkoły Jan Frank poinformował, że wybrano Bolesława Chrobrego jako patrona, ponie-
waż ten władca ugruntował granice zachodnie Polski41, a radni podjęli stosowną uchwa-
łę42. W ramach „Dni Wąsosza” 21 listopada 1960 r. miejscowej szkole nadano imię 
Bolesława Chrobrego. Po tym wydarzeniu na budynku umieszczono napis „Szkoła Pod-
stawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu”. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
Załącznik nr 9 
Informacja z przygotowań do zakończenia roku szkolnego. 
 
Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty rok szkolny 1957/58 zostanie za-

kończony w dniu 21 czerwca. O terminie zakończenia roku szkolnego zostali poinfor-
mowani kierownicy szkół na konferencji w dniu 21 maja. Na konferencji tej podano do 
wiadomości, że zakończenie roku szkolnego odbędzie się podobnie jak w ubiegłych la-
tach. 

W dniach od 13-18 VI we wszystkich szkołach odbędą się posiedzenia Rad Peda-
gogicznych, na których zostanie dokonana klasyfikacja oraz podsumowanie osiągnięć  
i braków w poszczególnych szkołach. Na podstawie powyższej analizy rada pedagogicz-
na wysnuje wnioski na następny rok szkolny. Wnioski te będą podstawą do opracowania 
na następny rok szkolny 1958/59. W miarę możliwości w posiedzeniach tych wezmą 
udział pracownicy pedagogiczni Wydziału Oświaty43. 

Wydział Oświaty w dniu 27 V br. zamówił w Centrali Zaopatrzenia Szkół świadec-
twa promocyjne i końcowe, które po otrzymaniu zostaną doręczone szkołom. 

Dzień zakończenia roku szkolnego będzie się składał z 2-ch części, a mianowicie 
części oficjalnej, na której kierownik szkoły dokona krótkiej oceny pracy szkolnej za rok 
1957/58. W ocenie tej zostaną wyróżnione klasy i uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki nauczania. W miarę możności ze zdobytych funduszów przez Kom.[itet] Rodzi-
cielski wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody książkowe. W części tej nastąpi oficjalne 
pożegnanie uczniów, którzy ukończą szkołę. Następnie wychowawcy klasowi rozdadzą 
świadectwa promocyjne i końcowe. Po części oficjalnej będzie część artystyczna, która 
była przygotowywana w ciągu roku w kółkach zainteresowań. Po części artystycznej od-
będą się zabawy dla dzieci na boisku szkolnym. W wielu szkołach Kom.[itet] Rodziciel-
ski z własnych funduszy zorganizuje poczęstunek dla dzieci. W szkołach o większej 
liczbie dzieci planuje się wspólny posiłek i zabawę dla dzieci i rodziców absolwentów 
klasy VII. 

                                              
40 Kronika SP nr 2 w Górze. 
41 APL: RNO Wąsosz 1 s. 65-66. 
42 APL: RNO Wąsosz 1 s. 66, 83. 
43 Od sierpnia 1950 r. do 31 lipca 1958 r. funkcjonował Wydział Oświaty, od 1 sierpnia 1958 r. - Inspektorat Oświaty.  
(A. Bojakowski, Organizacja i rozwój szkolnictwa podstawowego w powiecie górowskim w latach 1945-1959, Warszawa – Góra Śląska 
1959 s. 162, 165 – praca magisterska). 
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Obecnie w szkołach przeprowadza się rekrutację do szkół średnich i zawodowych. 
W każdej szkole z kl. VII znajduje się informator szkół zawodowych oraz informacje  
o różnych typach szkół, które zostały przesłane bezpośrednio przez zainteresowane 
szkoły średnie zawodowe jak i za pośrednictwem tut. Wydziału Oświaty. Tut. Wydział 
Oświaty udziela wyczerpujących informacji o różnych typach szkół zgłaszających się. Do 
dnia 9 bm. [czerwca] takich informacji udzielono około 30 interesantom. […] 

 
Źródło: APW: PPRN Góra Śląska 314 s. 48  

(posiedzenie 12 czerwca 1958 r.) 

 
Załącznik nr 10 
Fragment wniosku w sprawie nadania Szkole Podstawowej Nr 3 w Górze imienia 

Józefa Lompy 
 
Zgodnie z §10 zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 25 maja 1960 r. […] w sprawie 

nazw szkół ogólnokształcących, zakładów kształcenia nauczycieli, szkół zawodowych  
i innych placówek oświatowo-wychowawczych (Dz. Urz. Min. Ośw. Nr 8, poz. 131) Ra-
da Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 3 i Miejska Rada Narodowa w Górze dokona-
ła wyboru imienia Józefa Lompy, który działalnością swoją związany był ze Śląskiem, 
służył idei postępu, walczył o wyzwolenie narodowe i społeczne pod zaborem pruskim, 
a jako nauczyciel zasłużył się dla rozwoju oświaty i kultury narodowej. Źródła archiwal-
ne wskazują, że w pewnym okresie swego życia przebywał on również w Górze i Czer-
ninie i innych miejscowościach powiatu górowskiego. Nauczyciele i uczniowie Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Górze są gruntowanie zapoznani z jego działalnością społeczną  
i oświatową. Posiadają w książkach historycznych odpowiednie materiały do wykorzy-
stania w pracy szkolnej w celu popularyzowania zasług Józefa Lompy dla polskości Ślą-
ska. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze nie była wizytowana w roku szkolnym 1959/60. 
Inspektorat Oświaty posiada jednak dobre rozeznanie w sprawie jej poziomu dydaktycz-
no-wychowawczego i wyposażenia. Na podstawie tego rozeznania stwierdzam [Inspek-
tor Szkolny Antoni Bojakowski], że Szkoła Podstawowa Nr 3 w Górze wykazuje się od 
szeregu lat dobrym poziomem naukowym i wychowawczym, a stan wyposażenia mate-
rialnego jest zadawalający. 

W bieżącym roku szkoła ta wiele uwagi poświęciła zagadnieniom związanym z ob-
chodami rocznic narodowych i lokalnych, a w szczególności z 1000-leciem powstania 
Państwa Polskiego, 600-leciem założenia miasta Góry i 15-leciem wyzwolenia Dolnego 
Śląska. W okresie tych obchodów powstała inicjatywa nadania szkole imienia Józefa 
Lompy. 

W dniu 1 września szkoła ta uroczyście obchodzić będzie 15 rocznicę swego istnie-
nia. W związku z tym Inspektorat Oświaty w Górze popiera powyższy wniosek i prosi  
o szybkie załatwienie tej sprawy. 

 
Źródło: A. Bojakowski, Rozwój oświaty i kultury  

w powiecie górowskim w latach 1945-1964, 
 Góra 1964 s. 114 (maszynopis) 
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Załącznik nr 11 
Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 2 

w Górze odbytego 24 czerwca 1960 r. 
 
Kierownik szkoły ob. Piotr Milinkiewicz zgłosił wniosek, by szkole naszej nadać 

imię Księcia Henryka III Głogowskiego uzasadniając tym, że książę Henryk III Gło-
gowski panujący w latach 1274-1309 nadał w roku 1300 Górze prawa miejskie. W bieżą-
cym roku przypada właśnie 660 rocznica nadania tych praw. Wniosek kierownika szkoły 
ob. Piotra Milinkiewicza został przyjęty jednogłośnie. 

 
Źródło: A. Bojakowski, Rozwój oświaty i kultury  

w powiecie górowskim w latach 1945-1964, 
Góra 1964 s. 115 (maszynopis) 

 
 
 
 
 
 
* * * * *  



Kwartalnik Górowski 70/2020 

XXVIII 

 



Kwartalnik Górowski 70/2020 

XXIX 

 
 
 



Kwartalnik Górowski 70/2020 

XXX 



Kwartalnik Górowski 70/2020 

XXXI 

 

ZIMA STULECIA 
 
Nie, nie, nie chodzi o zimę z przełomu lat 1978-1979, choć zwykle ją nazywa się 

„zimą stulecia”. Na to miano zasługuje zima z przełomu lat 1962-1963. Wówczas w la-
tach 60-tych panowały nieporównanie ostrzejsze zimy. 

W połowie lat 50-tych oceniano, że początek lata datował się około 1 kwietnia, ko-
niec lata i początek jesieni 10 września, koniec jesieni 5 listopada, początek zimy po  
1 grudnia, średnia najzimniejszego miesiąca lutego wahała się między minus 10oC a 15oC. 
Okres zimowych warunków klimatycznych trwał przeciętnie około 105 dni. Rzadko jed-
nak utrzymywały się mrozy trwające bez przerwy – odwilże nadchodziły kilkakrotnie  
w ciągu prawie każdej zimy1. Gwałtowne ocieplenia powodowały tzw. powodzie rozto-
powe. 

 

 
 

Odśnieżanie placu Bolesława Chrobrego, zima 1962-1963 
 

Już w październiku 1962 r. wystąpiły długotrwałe przymrozki. W grudniu tempera-
tura spadła poniżej −15oC i niemal przez cały miesiąc się utrzymywała, niekiedy była 
jeszcze niższa, bo poniżej −20oC. Wówczas do ogrzewania mieszkań powszechnie uży-
wano pieców kaflowych. Niskie temperatury spowodowały, że górowski skład opałowy 
na ul. Armii Czerwonej (obecnie znajdują się na jego miejscu bloki mieszkalne ul. Dwor-

                                              
1 Charakterystyka powiatu Góra Śląska, Góra Śląska 1956 s. 5-6 (maszynopis). 
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cowej) sprzedał swoje zapasy węgla i koksu. Ograniczono sprzedaż węgla do 200 kg dla 
rodziny. Szkole Podstawowej nr 2 w Górze zabrakło opału, więc pożyczyła ponad 8 ton 
koksu ze szkoły w Wąsoszu.  

Mrozy wyrządziły wiele szkód: zamarzły główne przewody wodociągowe, w Wąso-
szu przez około 3 miesiące ludzie nosili z daleka wodę do domów, chodniki i ulice były 
zaśnieżone i oblodzone, co utrudniało poruszanie się pieszych i pojazdów, zakłóciły 
komunikację autobusową, wiele połączeń było nieczynnych, a jeśli były czynne, autobusy 
kursowały nieregularnie. Starano się przy pomocy mieszkańców wsi utrzymać przejezd-
ność głównych dróg w powiecie2. Zwierzęta leśne miały problem ze znalezieniem poży-
wienia, sarny wręcz podchodziły do ludzi w poszukiwaniu jedzenia3. Ministerstwo 
Oświaty wydało specjalny okólnik pozwalający na przerwanie zajęć w tych szkołach, 
gdzie nie można było utrzymać temperatury 12oC w pomieszczeniach. 

W latach 60-tych mieszkańcy Góry korzystali nie z gazu ziemnego, ale z gazu wy-
twarzanego w górowskiej gazowni, która mieściła się na ul. Marchlewskiego (obecnie  
ul. Podwale). Gaz ten zawierał minimalne ilości wody, ale to wystarczyło, by podczas 
zimy przewody gazowe zamarzały. Po powrocie z pracy pierwszą czynnością było 
ogrzanie przewodów, żeby można było ugotować obiad. 

W styczniu 1963 r. nadal trwała zima, wg zapisu w kronice Szkoły Podstawowej  
w Psarach zwana „napoleońską zimą stulecia”. Mrozy dochodziły do −30oC. Drzewa 
pękały. W powiecie górowskim zamknięto kilkanaście szkół. Odczuwano ogromny brak 
opału, toteż Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa wydało zalecenie nadleśnictwom  
o sprzedaży chłopom i instytucjom państwowym drewna opałowego. 

W lutym mróz nadal dawał się we znaki. W styczniu i lutym utrzymywał się średnio 
na poziomie −25o a podczas kilku dni było jeszcze zimniej −30o. Opady śniegu były 
jeszcze większe aniżeli w styczniu. Ministerstwo Oświaty przerwało w styczniu zajęcia  
w dniach od 22 do 26 stycznia. Pod koniec lutego nieco było widać poprawę w pogo-
dzie. Temperatura w ciągu dnia osiągała tylko −10oC, w klasach szkolnych w Psarach 
15o, 18oC.  

Pogoda poprawiła się w kwietniu. Nadeszło ciepło, śnieg i lód zaczął się topić. 
Władze szkolne zarządziły przerwy w nauce – w grudniu i styczniu, co następnie 

wymusiło konieczność przyspieszonej realizacji materiału nauczania. W Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Górze na dwa tygodnie przerwano naukę, w Witoszycach – od 22 do  
26 stycznia, we Wronowie – na 1 tydzień, w Psarach – od 22 do 26 stycznia. W ocenie 
administracji szkolnej z 59 szkół w powiecie górowskim w 35 szkołach przerwa trwała  
6 dni, w 4 szkołach od 7 do 12 dni, w 16 szkołach od 13 do 20 dni i w 1 szkole 34 dni4. 
Rok szkolny został przedłużony do 29 czerwca 1963 r. 

Obecnie w opracowaniach ocenia się, że zimy są łagodne, średnia temperatura 
stycznia to −2°C. W połowie października temperatura po raz pierwszy spada poniżej 
zera, a po raz ostatni – pod koniec kwietnia. Średnia maksymalna grubość pokrywy 

                                              
2 Kronika I. 
3 Kronika SP Osetno. 
4 APW: PPRN Góra Śląska 349 s. 146 (z 18 kwietnia 1963 r.) 
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śnieżnej wynosi 10-15 cm, a utrzymuje się ok. 60 dni5. Zwykła obserwacja wskazuje co 
innego. Przełom 2019/2020 roku trudno nazwać zimą, raczej jest to przedłużona jesień6. 

 
Mirosław Żłobiński 

Pierwodruk: „Życie Powiatu” 2020 nr 2 s. 13  
(bez przypisów i zdjęcia) 

 
Informacja o likwidacji opóźnień w realizacji programów nauczania  
w szkołach powiatu górowskiego 
Tegoroczna wyjątkowo ciężka i mroźna zima spowodowała dość znaczne zakłóce-

nia w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół podstawowych i średnich na terenie na-
szego powiatu. We wszystkich szkołach podstawowych i średnich miały miejsce przerwy 
w nauczaniu, bądź to w wyniku Zarządzenia Ministra Oświaty, który w m-cu styczniu 
zawiesił na okres jednego tygodnia naukę we wszystkich szkołach, bądź to ze względu na 
opał lub niemożność pomimo wysiłków utrzymania w izbach lekcyjnych temperatury 
umożliwiającej prowadzenie nauki. 

Stąd też w wyniku w/w przyczyn we wszystkich szkołach naszego powiatu miały 
miejsce przerwy w nauce. Z ogólnej liczby 59 szkół w powiecie w 35 szkołach przerwa 
trwała 6 dni, w 4 szkołach od 7 do 12 dni, w 16 szkołach od 13 do 20 dni, w 1 szkole  
34 dni. Jedynie w nielicznych szkołach udało się zorganizować zajęcia dla klas VII-mych 
oraz normalne nauczanie klas XI-tych w pomieszczeniu miejscowego internatu. 

Przytoczone wyżej przerwy w nauczaniu oraz często bardzo słaba frekwencja na 
zajęciach w szczególności w klasach I-IV spowodowały dość znaczne opóźnienia w za-
kresie realizacji programów nauczania oraz poważne niedomagania w utrwaleniu już 
przerobionych partii materiału programowego. 

W celu wyrównania zaległości w realizacji programów nauczania w szkołach powia-
tu górowskiego Wydział Oświaty i Kultury zgodnie z poleceniem Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Wrocławskiego w miesiącu marcu przeprowadził szereg prac zmierzających 
do opracowania konstruktywnych środków zaradczych, które w konkretnych warunkach 
powiatu górowskiego umożliwiłyby wyrównanie zaległości i pełną realizację programów 
nauczania. 

W tym celu Wydział Oświaty i Kultury w dniu 11 marca br zwołał naradę, w której 
udział wzięli: Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej ob. Bronisław 
Szczygieł, sekretarz KP [PZPR] Michał Olejnik, Przewodniczący Komisji Kultury  
i Oświaty PPRN ob. Piotr Milinkiewicz, sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP 
ob. Florian Kwiatkiewicz oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego i ośrodka meto-
dycznego. W toku narady zapoznano się z wnioskami, które opracował Wydział w celu 
likwidacji opóźnień w realizacji programów nauczania oraz w dyskusji wysunięto szereg 
konkretnych wniosków, które uznano za konieczne w celu zagwarantowania szkołom 
możliwości pełnej realizacji programów nauczania. 

Wnioski dotyczyły następujących problemów: 

                                              
5 Program ochrony środowiska dla Powiatu Górowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.  
6 Artykuł ten mógł powstać dzięki zapisom w kronikach szkolnych, głównie szkoły podstawowej w Psarach, w mniejszym 
stopniu szkoły w Wąsoszu i szkoły nr 2 w Górze.  
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1. Wymagać od nauczycieli bardziej intensywnej pracy, dobrego przygotowania  
i pełnego wykorzystania każdej jednostki lekcyjnej. 

2. Wzmóc wymagania w stosunku do uczniów, dobrze zorganizować ich pracę do-
mową. 

3. Zwrócić się z apelem do nauczycieli o przeznaczenie swego czasu wolnego na 
organizowanie zajęć (tam, gdzie zachodzi taka konieczność) dodatkowych zwłaszcza  
z uczniami odczuwającymi trudności w nauce. 

4. Zorganizować w szkołach pogotowie lekcyjne dla uczniów potrzebujących po-
mocy. 

5. Wszelkie dodatkowe zajęcia z młodzieżą poprzedzać wnikliwą pracą wychowaw-
czą w celu zapewnienia udziału młodzieży w tych zajęciach. 

6. Od kierowników szkół wymagać sprawniejszej organizacji pracy w szkole, nasile-
nie pracy hospitacyjnej, instruktażu i badania wyników nauczania. 

7. Wzmóc dyscyplinę pracy w szkołach. Zapoznać kierowników szkół i nauczycieli 
z okólnikiem Nr 10 w sprawie podniesienia dyscypliny pracy, ograniczyć urlopy okolicz-
nościowe, usprawnić załatwianie podań i innych spraw osobowych nauczycieli w Wy-
dziale, przeprowadzić kontrolę dyscypliny pracy w szkołach. 

8. Nie odbywać w br szkolnym konferencji rejonowych w dniach pracy. 
9. Zaniechać w br organizowania konferencji przedmiotowo-metodycznych  

w dniach pracy. W pracy POM [Powiatowego Ośrodka Metodycznego] zwrócić główną 
uwagę na pomoc nauczycielom w realizacji materiału programowego i likwidację opóź-
nień. Nastawić się na wyjazdy w teren, konsultacje indywidualne i zbiorowe. 

10. Wszelkie imprezy szkolne, międzyszkolne i powiatowe organizować w dniach 
wolnych od pracy lub po zajęciach szkolnych. 

11. W terminie do dnia 20 marca br odbyć posiedzenia rad pedagogicznych we 
wszystkich szkołach poświęcone omówieniu zarządzeń i wytycznych zmierzających do 
likwidacji opóźnień i ustalenia konkretnych środków zaradczych dla danej szkoły. 

W dniu 14 marca br. Wydział Oświaty i Kultury zorganizował konferencję kierow-
ników szkół, na której szczegółowo omówiono zagadnienia likwidacji opóźnień w reali-
zacji programów nauczania w szkołach naszego powiatu. Na konferencji kierownicy 
szkół otrzymali wyraźne zalecenia i wytyczne działania zmierzające do likwidacji opóź-
nień i pełnej realizacji programów nauczania. 

We wszystkich szkołach zgodnie z zaleceniem Wydziału odbyto w dniu 20 marca 
posiedzenia rad pedagogicznych7, których zadaniem było ustalenie konkretnych środków 
zaradczych, które w warunkach danej szkoły pozwolą na pełną realizację materiału pro-
gramowego i zadawalające utrwalenie przerobionego materiału. 

Pracownicy Wydziału Oświaty rozpoczęli w drugiej połowie marca kontrole i wizy-
tacje szkół, w toku których zebrano materiał pozwalający na wysunięcie uogólnień co do 
sposobu i systematyczności realizacji opóźnień. Spośród 7 wizytowanych szkół w drugiej 

                                              
7 Przymusowa przerwa w nauce od 7 do 25 lutego w szkole podstawowej nr 2 w Górze zrodziła obawy, że nie zostanie 
zrealizowany program nauczania, toteż 20 marca 1963 r. odbyło się posiedzenie rady pedagogicznej poświęcone omówieniu 
opóźnienia w nauce spowodowanego przerwami oraz podniesieniu sprawności szkoły w nauczaniu i wychowaniu uczniów. 
Każdy wychowawca mówił o swojej klasie. Zwykle, że nie ma opóźnień i do końca okresu materiał nauczania będzie opa-
nowany, choć niektórzy wskazywali na pewne opóźnienia. (M.Ż.) 
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połowie marca we wszystkich rady pedagogiczne opracowały środki zaradcze zmierzają-
ce do likwidacji opóźnień i na bieżąco je realizują. Prawie we wszystkich szkołach wizy-
towanych działa pogotowie lekcyjne. Nauczyciele w Czerninie i Cieszkowicach zobo-
wiązali się przygotowywać do lekcji na piśmie, podobnie sprawa przedstawia się w wielu 
innych szkołach naszego powiatu. 

W wielu szkołach nauczyciele zobowiązali się do dodatkowej pracy w celu przyjścia 
z pomocą uczniom mającym trudności w nauce. Organizuje się także pomoc koleżeńską, 
z której korzystają uczniowie słabsi. We wszystkich szkołach w sposób rzetelny realizuje 
się wytyczne Wydziału Oświaty przekazane szkołom na konferencji kierowników szkół 
w dniu 14 marca br. zmierzające do likwidacji opóźnień w realizacji programów naucza-
nia. 

Ogółem należy podkreślić, że wytyczone przez Wydział Oświaty i Kultury i rady 
pedagogiczne środki zaradcze zmierzające do likwidacji opóźnień w realizacji tematyki 
programowej, pozwolą na pełną realizację programów nauczania, bowiem jak zoriento-
waliśmy się w czasie przeprowadzanych wizytacji opóźnienia w realizacji programów nie 
są aż tak duże. Dla przykładu w Szkole Podstawowej nr 3 w Górze, gdzie przerwa trwała 
2 tygodnie, opóźnienia w realizacji materiału występują co prawda we wszystkich klasach 
i przedmiotach, ale są możliwe do realizacji. 

 
Źródło: APW – PPRN Góra Śląska 349 s. 146-148 

(posiedzenie 18 kwietnia 1963 r.) 

 
 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
 
Silne woły z górowskiego  
Chodzi o woły robocze rasy krajowej śląskiej. W drugiej połowie dziewiętna-

stego wieku powiat górowski słynął z ich hodowli, a targowiska w Górze i Wąso-
szu były miejscem, gdzie można było kupić wspaniałe sztuki. 

Od 1850 roku do okresu międzywojennego w Poznaniu wydawano „Ziemianina” – 
tygodnik przemysłowo-rolniczy. W numerze z 15 kwietnia 1882 roku znajduje się m.in. 
artykuł o hodowli wołów roboczych. W tym momencie warto przypomnieć, że nawet w 
tak dobrze rozwiniętym państwie jak ówczesne Niemcy, woły w wielu miejscach stano-
wiły podstawę transportu, a także masowo wykorzystywano je przy pracach polowych, 
wielu gospodarzy nie stać było bowiem na konie. 

Okazuje się, że w powiecie górowskim doskonale rozwinięta była hodowla wołów 
rasy krajowej śląskiej. Były to bardzo silne zwierzęta robocze, które w tamtych czasach 
coraz częściej krzyżowano z rasami oldenburską i holenderską. Wspaniałe okazy wołów 
rasy krajowej śląskiej kupić można było na targowiskach w Górze oraz Wąsoszu.  

 
Damian Szymczak 

Źródło: „Ziemianin” 1882, nr 15 
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KRONIKA AMATORSKIEGO KLUBU FILMOWEGO „PROFIL” (CZ. XIII) 
 

15 LAT MINĘŁO 
 
Amatorski ruch filmowy – dole i niedole 
Dnia 1 III 1961 r. założono koło fotoamatorów przy PDK w Górze – głosi pierwszy 

zapis w kronice AKF „Profil” Domu Kultury w Górze. Od tamtego czasu minęło 
już 15 lat ciężkiej, co prawda, lecz owocnej pracy Klubu. To również 15 lat pracy 
instruktora AKF Józefa Lesiaka, który wraz z kilkoma amatorami od tamtego pa-
miętnego dnia pokonuje trudności, uczy, wychowuje, wzbogaca o nowe doświad-
czenia, nowe wiadomości. Nie mam zamiaru pisać hymnu pochwalnego na część 
kol. Lesiaka, lecz niewątpliwie on był motorem działania Klubu i należy mu się kil-
ka słów uznania. 

Już w maju 1962 r. „Gazeta Robotnicza” pisze: Jednym z najlepiej pracujących kó-
łek przy PDK w Górze jest kółko fotoamatorów pod kier. Józefa Lesiaka (…). Na początku 
brakowało urządzeń, ciemni. Członków wraz z kierownikiem było zaledwie czterech. Mimo to 
kółko zaczęło intensywnie pracować. Wkrótce urządzono pierwszy kurs dla początkujących foto-
amatorów, którzy następnie zasili kółko. Dziś do kółka należą 52 osoby. 

Tamten kurs zapoczątkował cały ruch. Niemal co roku społeczeństwo górow-
skie staje się bogatsze o 30 fotografujących. Potrzeby w tym zakresie rosną i chyba 
już wkrótce trzeba będzie organizować dwa kursy rocznie, co przy skromnych za-
sobach finansowych Klubu będzie nie lada wyczynem. 

Rok 1964, I Festiwal „Pol-8” i start pierwszego filmu nakręconego w AKF 
przez Józefa Lesiaka: „Pierwszy rejs”. Próba wypłynięcia Klubu na szersze wody 
amatorskiego ruchu filmowego zakończona niepowodzeniem. Ale już dwa lata 
później kolejna próba zakończona całkowitym sukcesem. W roku 1967 na III „Pol-
8” film „Czernina wieś” realiz. J. Lesiaka, T. Zielińskiego i K. Dańko otrzymuje 
trzecią nagrodę. 

I tak się zaczęło. Od tamtej pory „Profil” startuje co roku. VIII „Pol-8” przy-
nosi I nagrodę za film „Wiertacze” realiz. J. Lesiaka, S. Rusakiewicza, K. Dańko. Co 
więcej, trudno dziś o ogólnopolską imprezę filmową bez udziału „Profilu”. 

Zafundował sobie „Profil” nawet własną imprezę nie ogólnopolską, co praw-
da, ale dziś już międzywojewódzką. Zaczęło się w marcu 1970 roku Międzyklubo-
wym Przeglądem Filmów Amatorskich, którego zadaniem było ujawnienie 
najwartościowszych filmów mających prawo startu w „Pol-8” oraz ujawnienie in-
dywidualnych filmowców amatorów woj. wrocławskiego i zachęcenie ich do zrze-
szania się w klubach. W tym roku „Profil” po raz ósmy gościć będzie uczestników 
Przeglądu Filmów Amatorskich 8 mm. 

Mówiąc o 15-letnim dorobku AKF „Profil” nie sposób pominąć Kina Filmów 
Amatorskich zorganizowanego w 1971 r. KFA stworzyło „Profilowi” szerokie 
możliwości nie tylko w zakresie popularyzacji ruchu filmowego, działalności roz-
rywkowej czy publicystycznej, doskonalenia warsztatu pracy poprzez dodatkowe 
konfrontacje z dorobkiem innych klubów i wymianę doświadczeń osobistych oraz 
ścisłej współpracy klubów i wzajemnej pomocy. 
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Wiele swego czasu mówiło się o stworzeniu możliwości kopiowania filmów. 
Jednakże od słowa do czynu droga daleka. Na skopiowanie filmu w Polsce prze-
ciętni śmiertelnicy szans nie mają. I dlatego takie cenne inicjatywy jak Kino Filmów 
Amatorskich skazane są na wymarcie. Bo mając tylko oryginał nie chcę, aby został 
szybko zniszczony i pomimo wszystko niezbyt chętnie godzą się na „pożyczki”. 
Nie produkujemy sprzętu do kopiowania – ktoś odpowie – jest drogi. Szkoda. Ale 
czyż mamy założyć ręce i czekać na gwiazdkę z nieba. A może by tak ogłosić kon-
kurs dla racjonalizatorów na zbudowanie niewielkiej i niezbyt drogiej kopiarki  
i wywoływaczki, zainteresować kogoś produkcją. O korzyściach nie trzeba chyba 
przekonywać. Być może i trochę dewiz można by zarobić. 

Od ładnych kilku lat staram się obserwować wiele konkursów filmowych  
i przeglądów eliminacyjnych. Od siedmiu lat mój klub Dolnośląski KFA 8 mm  
w Górze [właściwie Amatorski Klub Filmowy „Profil”] – jest organizatorem takie-
go przeglądu. Po każdej takiej imprezie długo prześladuje mnie niesmak. Wszelkie 
rekordy w tej dziedzinie pobił odbywający się niedawno w Rawiczu Przegląd Eli-
minacyjny do OKFA. Ale to na marginesie. 

Członek jury Przeglądu w Górze red. Krystyna Tyszkowska w Magazynie Ty-
godniowym „Gazety Robotniczej” (Nr 40-718) zamieściła ciekawy artykuł „Co ro-
bić z kamerą?”: Bez wątpienia amatorski film nie powinien być naśladownictwem fabularnych 
obrazów robionych przez profesjonalistów, bo zawsze będzie to wybór jeśli nie samobójczy, to ry-
zykowny. (…) Podstawowym walorem amatorskiej twórczości filmowej powinna być świeżość spoj-
rzenia na sprawy, które dzieją się wokół nas. (…) Przypominam, że z reguły walorem dobrej 
sztuki jest prostota, niewymuszenie, ostrość obserwacji połączona z faktem. No i – koniecznie – 
pełna jasność idei filmu, czyli tego, co ma komunikować, ku czemu skłaniać myśli odbiorcy. Film 
w swym założeniu jest sztuką wyjątkowo dynamiczną. Chwyta ruch, pozwala na zbliżenia, na 
wymowne kojarzenie obrazów, daje szansę kierowania emocjami odbiorcy, szansę opowiadania 
bez wielosłowności. (….) Wielkim wrogiem amatorskiej twórczości filmowej jest jeszcze ciągle 
technika. Filmy są szare, niedoświetlone, to znów czarne, jak smoła. Znawcy przedmiotu twier-
dzą, że nie ma obiektywnych przyczyn tłumaczących takie niedopracowanie. Mści się tylko brak 
doświadczenia, brak wiedzy – dostępnej dla chętnych – brak dbałości o dzieło. Red. Tyszkow-
ska pisała te słowa cztery lata temu i przykro stwierdzić, że są aktualne do dziś. Do-
świadczenie nie przychodzi samo, bez konfrontacji, przymiarek, ewentualnych 
wskazówek. I to jest jednym z podstawowych zadań przeglądów eliminacyjnych. 

Ostatnimi czasy do wszelkich konkursów filmowych wprowadza się nowość – 
jawne obrady jury. Bardzo cenna inicjatywa, tylko … częstokroć nasuwa się myśl, 
że szanowne jury nie ma wiele do powiedzenia, boi się wypowiedzieć własne zdanie 
lub po prostu boi się jawności i wbrew regulaminowi wynosi się „gdzieś”, aby „dłu-
go i owocnie”, w spokoju i ciszy, szafować nagrodami i cieszyć się, że nikomu nie 
trzeba się tłumaczyć. Werdykt jury jest ostateczny i nieodwołalny. 

Takie wrażenie odniosłem w Rawiczu. Nikogo nie obchodzi, że chcę wiedzieć, 
jakie błędy popełniłem, że przegląd jest dla mnie poligonem doświadczalnym, 
przymiarką do innych. Chcę wiedzieć co robię źle, co mam poprawić, usprawnić, 
wreszcie, co robię dobrze i co warto podtrzymywać. Chcę, aby ci mądrzy ludzie ze 
znaczkiem jury w klapie marynarki coś mi powiedzieli, ocenili. Wreszcie spodzie-
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wam się od nich obiektywności i trafia mnie szlag, jeśli te jawne obrady odbywają 
się za zamkniętymi na przysłowiowe cztery spusty drzwiami. Co mnie obchodzi, że 
znaczki „jury” wpina się ludziom nieodpowiedzialnym, którzy w mirażu cieni na 
ekranie dopatrują się „wartości artystycznych”. Ja chcę usłyszeć obiektywną praw-
dę, mieć trochę spokojnych chwil do rozmowy, wymiany doświadczeń czy spo-
strzeżeń. 

Przeglądy eliminacyjne poprzedzają z reguły konkursy ogólnopolskie i tym 
samym stwarzają szanse poprawienia błędów w filmie, jednakże ktoś na nie winien 
zwrócić uwagę realizatora. I o tym wysoka komisja ocen powinna pamiętać. 

Zdaję sobie doskonale sprawę, że nie wszystko, co napisałem, udało się przez 
te minione siedem lat górowskich przeglądów osiągnąć. Dołożymy wszelkich sta-
rań, aby górowska ósemka nie była powtórką rawickiego Przeglądu Eliminacyjnego 
do OKFS, aby regulamin obowiązywał wszystkich, więc i jurorów. 

 
Stanisław Rusakiewicz 

„Kultura i Ty” 1976 nr 7-8 s. 26-27 

 
VII Międzywojewódzki Przegląd Filmów Amatorskich Góra 11-12 IX 1976 
Jak każdego roku, po raz VII we wrześniu w Górze odbył się przegląd. Z tej  

a także z okazji XV-lecia AKF „Profil” uczestnicy przeglądu wyjechali do Ryczenia 
„na barana i piwo”. Przed wyjazdem, aby wszystkich (a przynajmniej prawie 
wszystkich) zadowolić, wręczono zaproszonym gościom (którzy mniej lub więcej 
zasłużyli się AKF-owi) medale wybite z okazji jubileuszu. Zasłużonym wręczono 
70 medali. A moim nabożnym życzeniem jest, aby ci wszyscy „zasłużeni”, którzy 
otrzymali medale niezasłużenie zasłużyli się dla klubu. Wszystkie te mniej lub wię-
cej uroczyste chwile utrwalał na błonach „ORWO” (ORWO w tych ciężkich cza-
sach!) fotoreporter przeglądu Henryk Lenart. Niestety, fotoreportaż w całości nie 
ujrzał światła dziennego z powodu … no mniejsza z tym, uchylając rąbka tajemnicy 
mogę powiedzieć, że fotoreportaż popłynął z prądem Baryczy lub może czegoś 
innego. Po powrocie z Ryczenia udaliśmy się na obrady jury, gdzie nasz klub od-
niósł bezapelacyjne zwycięstwo nad rywalami. Prysły tam nadzieje na nagrody, try-
umfy i zaszczyty wielu filmowców, u wielu też się narodziły. Byle ambicje te  
i nadzieje były wprost proporcjonalne do pracy wkładane w film, aby woda sodowa 
nie uderzyła nikomu do głowy, a brak laurów nie zniechęcił do pracy i udziału w 
przeglądach jak to już nie raz bywało. Duże brawa należą się jury, które otworzyło 
oczy na „choroby i dolegliwości”, na jakie cierpią filmowcy, jak to powiedział szef 
jury Andrzej Jurga. Wydaje mi się, że wszyscy sobie życzymy, aby VIII M.P.F.A. 
był jeszcze lepszy od tegorocznego – i tak b. dobrego – VII Przeglądu. 

 
[Autorem tego wpisu był prawdopodobnie Robert Mazulewicz] 
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Twórcze „pisanie” na wąskiej taśmie 
O powodzeniu społecznych inicjatyw decydują ludzie. Kiedy Józef Lesiak 

działał w AKF „Start” w Trzebnicy klub ten przeżywał okres świetności, kiedy Le-
siak wrócił do Góry, klub w Trzebnicy siadł i do dziś nie może osiągnąć tamtego 
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poziomu – tak mniej więcej wypowiedział się przewodniczący popularnego 
„FAKF-u” – Federacji Amatorskich Klubów Filmowych w Polsce, Józef Milka.  
I trzeba przyznać, że trafił w sedno. O sukcesach Amatorskiego Klubu Filmowego 
„Profil” w Górze w woj. leszczyńskim zadecydowali właśnie ludzie – autentyczni 
działacze kulturalni, ogarnięci pasją dokumentowania współczesności na wąskiej 
taśmie. 

Jeśli się komuś wydaje, że zespołowe, amatorskie kręcenie filmów krótkome-
trażowych jest łatwe, popełnia spory błąd. Trzeba bowiem do tego nie tylko spore-
go zasobu wiedzy filmowej, ale społecznikowskich pasji, umiejętności lepszego  
i szerszego widzenia wielu zjawisk, trzeba wreszcie – odpowiedniej bazy material-
nej, sprzętu i materiałów, które trudno dostać w naszym handlu. Są więc olbrzymie 
trudności. A jednak młodzi z „Profilu” skutecznie trudności te pokonują. 

Pierwszy sprzęt fotograficzny kupowali w 1961 r. za własne, składkowe pie-
niądze. 

- Trudno było od razu żądać dotacji – mówi teraz prezes AKF „Profil” – Jó-
zef Lesiak. – Musieliśmy najpierw pokazać, co potrafimy zrobić dla społeczeństwa, 
musieliśmy coś dać z siebie. 

Trzy kamery 8-milimetrowe, projektor, stolik montażowy i sprzęt towarzyszą-
cy dostali w 1965 r. z inspektoratu kultury i oświaty w Górze. Byli już wtedy znani  
z organizacji – cieszących się powodzeniem – wystaw, konkursów i kursów fotogra-
fowania dla najmłodszych. W dwa lata później wystartowali z filmami w Polskę. Na 
III Festiwalu „Pol-8” w Polanicy podobał się reportaż Józefa Lesiaka, Adama Ko-
walskiego i Tadeusza Zielińskiego pt. „Czernina Wieś”. I to zachęciło ich do dalszej 
pracy. W efekcie przyszły nagrody. Od tego czasu w konkursach i festiwalach 
uczestniczyło 60 filmów amatorskich, które wyszły spod stolików montażowych  
w Górze. Co piąty jest nagradzany. 

Być może zabrzmi to jak truizm, ale wartość całej twórczości górowskiego 
AKF polega na jej ścisłym związku z życiem, z otaczającą nas rzeczywistością, ze 
swym miastem i regionem. „Targ”, „Góra”, „Żniwny dzień”, „Jankiel”, „Dzieło 
rak”, „Wiertacze”, „Dożynki”, „Targi Poznańskie” – to zaledwie kilka tytułów do-
skonale ilustrujących główny nurt klubowej twórczości. 

Klub liczy teraz 15 lat. Jest stałym gospodarzem międzywojewódzkiego Prze-
glądu Filmów Amatorskich 8 mm. Tu jako trzecie w Polsce – po Rawiczu i Wro-
cławiu – utworzono Kino Filmów Amatorskich. Góra w woj. leszczyńskim jest 
więc liczącym się ośrodkiem amatorskiego ruchu filmowego. Wszystko to jest za-
sługą wieloletniej pracy pasjonatów spod znaku wąskiej taśmy takich jak: Józef Le-
siak, Stanisław Rusakiewicz, Tadeusz Zieliński, Jerzy Gudalewicz, Jan Kanicki, 
Kazimierz Dańko, Wojciech Czerski, Ryszard Jagiełło, Jerzy Kozakiewicz, Adam 
Kowalski, Robert Mazulewicz, Mieczysław Lachowski, Franciszek Ogórek czy 
Bogdan Górecki.  

 
Jerzy Zielonka 

„Gazeta Zachodnia” 1976 nr 216, 21 września 1976, wydanie BA 
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Komentarz 
Właściwie to powinno być bez komentarza; powiedzieć zbyt wiele – nie wy-

pada, powiedzieć mało – nie warto, więc może nic nie mówić?… Nie… chyba coś 
warto powiedzieć. 

Impreza „bardzo fajna”… lepsza niż wszystkie dotychczasowe – tak przy-
najmniej wielu stwierdziło. 

Zaczęło się kłopotami, które zresztą towarzyszyły nam przez cały czas. Pierw-
sza sprawa to samochód. Jaką batalię trzeba było stoczyć z „naczalstwem” to nie-
którzy mogą powiedzieć. Ciężkie boje dzięki naczelnikowi miasta i gminy 
wygraliśmy i pojechaliśmy samochodem. Podróż fajna ze śniadaniem […], zakoń-
czyła się pełnym sukcesem. O dziwo dojechaliśmy. Pod ósemką powitania i bez 
przeszkód zakwaterowaliśmy się. Tu przyjemne zaskoczenie – organizatorzy fundu-
ją realizatorom noclegi i zakwaterowanie (noclegi, ile ich to będzie kosztować). Po-
lanicka atmosfera pochłonęła nas od razu i całkowicie (w sklepie obok hotelu 
„Polonia”). Pragnienie (ogromne) męczyło wszystkich, więc… pod zacierkę i na 
projekcję. Wieczorem w „Colombinie” ubaw i VT 18 „ORWO”, co niektórym 
urywa się. Kłopoty z filmem (nie zabraliśmy sklejarki) powodują, że zdenerwowani 
trochę (Józiu, nigdy ci tego nie zapomnę) idziemy spać. Cóż kiedy łóżka niewygod-
ne, spania zatem nie ma. Pragnienie męczy, głód też, więc… wysoko kaloryczne 
płyny (przyjemne z pożytecznym). Wreszcie zupełnie wykończeni zasypiamy. Tuż  
o świcie Zduńska Wola urządza taką pobudkę jakiej najstarsi ludzie nie pamiętają.  
1 września 1939 roku to bajka w porównaniu z tym. Cholera – piwa im się zachcia-
ło. Po śniadaniu projekcja „Dnia międzynarodowego” i dalej po południu „jawne 
obrady jury”. Jak się później okazało – gwóźdź XII Pol-8, ba, prawie gwóźdź do 
trumny. Jak zaproponowano do Grand Prix „Kształt pracy” to po pierwsze okrop-
nie się zdenerwowałem, po drugie przestałem traktować to wszystko serio. Kiedy 
postanowiono, że „Kształt pracy” uzyskał pierwszą nagrodę (po bojach krwawych  
i okropnie zaciętych – Waterloo). Po prostu wyszedłem. Pragnienie miałem okrop-
ne, więc poszedłem je zaspokoić, a tymczasem godnie zastąpił mnie dziesiąty juror. 
Wieczorem spotkanie z prof. Jacoby i mała konferencja robotnicza z kierowcą po-
gotowia i spawaczem. Wywiad niestety nie nadaje się do publikacji. Notatki podczas 
gaszenia pragnienia uległy zniszczeniu. 

Nazajutrz ceremoniał (wzruszający) wręczenia nagród i… do domu. Zaraz, do 
domu to nie takie proste – niedziela, zakazy, paragrafy, więc zdenerwowani zaspa-
kajamy okropne pragnienie i przed północą do domu. W drodze pęka puchar … 
cholera! Trzeba kleić. 

I to wszystko. Co? Że mało… że sucho… w gardle mi zaschło – pragnienie, 
idę się napić. Zresztą, co byście chcieli, to nasze prywatne sprawy… Cholerne pra-
gnienie… 

[…] 
A ja powiem jeszcze… że filmów w konkursie było 24, w tym z „Profila” 7. 

Dwa nagrodzone: 
„Kształt pracy” – realiz. J. Kanicki, St. Rusakiewicz 
- I nagr. Pol-8 
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- nagr. Wydz. Kult. i Szt. U.W. Wałbrzych 
- puchar „Gazety Robotniczej” za film o wys. walorach ideowych 
- puchar DKF „Kamera” – Polanica 
„Zadanie domowe” – realiz. J[uliana]. Zawisza 
- nagr. Specjalna za najlepszy dźwięk 
 
Nie jest źle. Zresztą nigdy nie było tak źle, żeby nie mogło być gorzej. Cholera 

z tym pragnieniem … idę wreszcie się napić … („Motylem jestem”… Hej). 
 

Wasz dobry znajomy 
„Ś.p.iący królewicz” 

 

 
 

Po raz czwarty Wojewódzki Dom Kultury w Białymstoku był organizatorem 
IV Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich „PUBLICYSTYKA 76”. In-
nowacją festiwalu była zmiana siedziby, którą przeniesiono do Hajnówki. Według 
opinii działaczy Amatorskiego ruchu posuniecie to miało na celu wzmożenie akty-
wacji mniejszych ośrodków kulturalnych. Poza tym w Białymstoku impreza ta ze 
względu na duże miasto i liczne imprezy była mało zauważalna. Imprezie towarzy-
szyły liczne wystawy oraz projekcie filmów zagranicznych, ogniska z bigosem [i] 
pieczoną kiełbasą! (…), wycieczki do Białowieży. O popularności imprezy świadczy 
przyjazd Józefa Zawiszy, który jechał 36 godzin po to tylko, żeby uczestniczyć  
w ostatnim dniu przeglądu, by zobaczyć tylko jeden film. 

Na podstawie oglądanych filmów, dokładnej analizy festiwalu, szeregu prze-
myśleń doszedłem do wniosku, że w działalności naszego klubu należy przeprowa-
dzić szereg zmian organizacyjnych szkoleniowych, abyśmy mogli dorównać 
poziomowi, jaki był reprezentowany na festiwalu w Białymstoku. Jestem optymi-
stą… 
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Z GÓRY ŚLĄSKIEJ 
Film amatorski 
Nie tak dawno na łamach „Kultura i Ty” autor występujący w imieniu fil-

mowców-amatorów z Góry Śl. uskarżał się na jurorów bratniego (bo w tym samym 
województwie) Przeglądu Filmów Amatorskich Wielkopolski. Upłynęło zaledwie 
kilka miesięcy a Amatorski Klub Filmowy „Profil” w Górze, będąc gospodarzem 
po raz VII zresztą Międzywojewódzkiego Przeglądu Eliminacyjnego do Festiwalu 
Pol-8 chyba zmienił zdanie. O imprezie, jaką przygotowali, można by pisać w sa-
mych superlatywach, ale po cóż rozpieszczać organizatorów, skoro rysują się już 
przed nimi kolejne doroczne imprezy. Nie wypada jednak nie wspomnieć, że im-
preza była szczególnie starannie przygotowana z dużym rozmachem, dobrą oprawą 
i ciekawym programem. Odczuwalne było duże zainteresowanie i pomoc nowych 
(dla Góry) władz administracyjnych. Nowy podział administracyjny kraju wyszedł 
Górze na korzyść. 

AKF „Profil” obchodził przy tej okazji jubileusz. W licznych przemówieniach 
dominowało przekonanie, że AKF „Profil”, jego działalność, twórczość filmowa, 
rola wychowawcza zauważana jest przez wszystkich i oceniana bardzo wysoko.  
50 członków, dla których klub jest jakby ich drugim domem, zyskało doping na 
dalsze lata. Ich filmy podejmujące bardzo szeroką tematykę spotykały się z uzna-
niem jury, co znalazło potwierdzenie w postaci licznych nagród dla realizatorów  
i nagrody specjalnej za interesujący zestaw prezentowany w przeglądzie. Jury tym-
czasem stosowało te same kryteria, co w krytykowanym Rawiczu, tylko że tym ra-
zem filmy z AKF „Profil” były po prostu dojrzalsze. 

 
Józef Milka 
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Kurs fotografii i filmu 
Po rekrutacji młodzieży w LO, LE oraz dzięki dobremu podejściu Komen-

danta Hufca [ZHP] dh Boguckiego, który przeprowadził werbunek w szkołach 
podstawowych rozpoczęliśmy kurs foto-filmowy w dniu 13 XI 76 r. Po raz pierw-
szy spotkaliśmy młodzież tak wiekowo zróżnicowaną. Nabraliśmy oddechu i ruszy-
liśmy z programem naprzód. Co się okazało, że nasi najmłodsi zabierali głos, 
potrafili wspaniale rozwinąć dyskusję w odróżnieniu od młodzieży ponadpodsta-
wowej. Po wprowadzeniu w zagadnienia filmu amatorskiego przez kol. Józefa Le-
siaka i zapoznaniu z programem, co uczynił kol. St. Rusakiewicz, kol. W. Czerski 
zaczął wykład z zegarmistrzowską dokładnością na temat kamery filmowej, jej dzia-
łania, budowy i konserwacji. Po tych wszystkich wprowadzeniach w tajniki filmu 
rozpoczęliśmy projekcję filmów zrealizowanych przez uczestników poprzedniego 
kursu, żeby zbytnio nie zanudzać nowych ludzi w naszym gronie projekcję przepla-
taliśmy z prelekcją R. Mazulewicza, który tłumaczył nam wszystkim po swojemu co 
to jest scenariusz, z czym go konsumujemy. Po tak wyczerpującej inauguracji 
uczestnicy kursu (których było 53 osób) zadeklarowali uczestnictwo w naszym klu-
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bie w każdy poniedziałek. Zapewniliśmy wszystkich, że program jest b. łatwy i, że z 
pewnością wszyscy zakończą kurs pozytywnie. 
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