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GÓROWSKA MLECZARNIA
Górowska spółdzielnia mleczarska zwana „starą mleczarnią” została założona
w roku 18821. Położony przy Niederwallgartenstrasse [obecnie ul. Podwale] zakład przetwórczy mógł być otwarty 5 października 1882 r. W roku 1924 przerabiana dziennie
największa ilość mleka wynosiła 24 000 l, które pochodziło głównie z dostaw okolicznych dużych właścicieli ziemskich jak i dominiów. W tym okresie górowska spółdzielnia
mleczarska liczyła 80 udziałowców.
Działały wówczas w powiecie górowskim jeszcze inne mleczarnie: nowa spółdzielnia mleczarska Góra2 na Schlabitzer Strasse [obecna ul. Poznańska] oraz mleczarnie
w Wąsoszu, Czerninie, Ciechanowie, Wronowie i Sicinach. Znakomitą jakość produktów
pochodzących ze „starej mleczarni”, szczególnie masło i ser firmowy (ser na kwaśnym
mleku do produkcji sera turyńskiego w sztabach), jak też niemiecki ser miękki z przyprawami (ser myśliwski, śniadaniowy, romadur), czasami też kazeina, mogła utrzymać
dzięki dostawom mleka od większych obór. Jako największy dostawca może tu być wymienione gospodarstwo w Sicinach (z dzienną dostawą w ilości 800 l).
W latach 1924-1933 dostarczano też stąd dziennie 12 000 l mleka stołowego do
Berlina. Transport odbywał się pociągiem w specjalnie dostosowanych izolowanych wagonach. Mleko nalewane było w konwie 40 l oraz beczki 120 l. Później trzeba było jednak zaprzestać dostaw mleka do Berlina na korzyść mleczarni w Brandenburgii. Były one
bowiem w znacznie korzystniejszej odległości od berlińskiego rynku zbytu. Odległość
od Góry to ponad 300 km. Trudności wywołane powstałą w związku z tym nadwyżką
mleka zostały przezwyciężone w drodze zakupu urządzeń technicznych umożliwiających
przeróbkę mleka na masło, sery i zdobycie nowych rynków zbytu. Głównym rynkiem
zbytu dla serów był Berlin, dla masła i serów kwaśnych zaś Drezno.
W roku 1933 na skutek działania Związku Mleczarskiego i Gospodarki Zapasami
podjęto decyzję przeróbki w mleczarniach wszystkich wolnych do tego czasu ilości mleka. Do tej pory większość drobnych gospodarstw chłopskich przerabiała we własnym
zakresie mleko na masło, a także sery. Wyroby te sprzedawano na tygodniowych targach
w mieście. Jakość i trwałość tych wyrobów była różna, a dochody niższe aniżeli przy
przerobie w mleczarni.
Sytuacja powstała w związku z wprowadzeniem obowiązku dostawy mleka i zwiększenia ilości surowca stała się dla niektórych mleczarni uciążliwa. Na początku II wojny
światowej zostały ze względów racjonalizacyjnych zamknięte mleczarnie w Ciechanowie,
Wronowie, Sicinach. Do „starej mleczarni” w Górze dostarczało teraz swoje mleko
w ilości ca 36 000 l ok. 500 hodowców. Nowo zwerbowani dostawcy mleka zorganizowali się w spółdzielnie dostawców mleka, a te z kolei stały się członkami – udziałowcami
spółdzielni mleczarskiej. W ten sposób nie musiał każdy nowy dostawca zdobywać
O początkach mleczarni w Górze można przeczytać w nrze 16 „Kwartalnika Górowskiego” (Otto Tippel, Góra na przełomie
wieków, Część III, s. XIII-XIV; publikacja Guhrau an der Jahrhundertwende z 1901 r.)
2 Wg Zb. Gryczki powstała w 1890 r. (Spółdzielnia Mleczarska »Demi« 1900-1997, Góra 1998 s. 7). Data ta jest wątpliwa, ponieważ Otto Tippel w swojej książce z 1901 r. (Guhrau an der Jahrhundertwende) jej nie wymienia, co wskazywałoby, że powstała później.
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udziału w spółdzielni mleczarskiej. Te „zbiorowe udziały” pozwoliły rolnikom uniknąć
nowego obciążenia finansowego.
Nie bez znaczenia był też zakład produkcji ubocznej przy „starej mleczarni”, mianowicie tuczarnia świń. W tuczarni z pomieszczeniami wymiennymi w Kajęcinie [Kainzen] stało przed I wojną światową ok. 900 świń. Przed II wojną było to jeszcze około
500 sztuk. W ten sposób zagwarantowane było racjonalne wykorzystanie produktów
odpadowych jak serwatka, popłuczyny względnie także nadwyżki mleka chudego.
Główne rynki zbytu dla świń to Wrocław i Drezno.
Przez osiąganie wysokich cen za wysokiej klasy produkty mleczarskie w powiązaniu
z całkowitym wykorzystaniem odpadków można było zapewnić dostawcom mleka górowskiej mleczarni ponadprzeciętne ceny mleka. To dobre wykorzystanie ich surowca
zawdzięczają dostawcy przezornemu szefowi mleczarni panu dyrektorowi Hellenbroichowi. Przejął on kierownictwo mleczarni w roku 1909 i piastował to stanowisko aż do
swojej śmierci w roku 1937. Od roku 1906 do 1909 był pan Hellenbroich kierownikiem
„nowej mleczarni” w Górze, które to stanowisko przejął po nim dyrektor C. Prause. Po
śmierci dyrektora Hellenbroicha kierownictwo górowskiej mleczarni przejął jego syn –
pan Heinz Hellenbroich, który kierował nią do roku 1942, tj. do powołania go do służby
wojskowej.
Podczas II wojny światowej obydwa
zakłady mleczarskie („stara mleczarnia”
i „nowa mleczarnia”) zostały połączone
w jedno przedsiębiorstwo, tzw. „połączone górowskie mleczarnie”. Ten zakład był
dalej prowadzony w pomieszczeniach
produkcyjnych „nowej mleczarni” przy
Schlabitzer Strasse, które w tym celu zostały rozbudowane pod względem pomieszczeń i umaszynowienia. Dzienna
zdolność przerobowa wynosiła 60-65 000
l mleka. Pomieszczenia „starej mleczarni”
zostały wykorzystane na fabrykę chemiczno-farmaceutyczną. Po zakończeniu
wojny zjednoczone zakłady mleczarskie
przy Schlabizter Strasse zostały pod polskim zarządem znowu uruchomione.
Mleczarnia Ruegg w Czerninie została
przez Polaków wyłączona z produkcji.
Mleko przypadające na tę mleczarnię było
dostarczane do Góry. Polacy włączyli do
górowskiej mleczarni zakład produkcji
mleka proszkowanego.
Günter Rasper
Heinze Fritz, Heimatbuch des Kreises Guhrau,
Schelsien, 1973 s. 259-262, tł. Jan Napierała
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HISTORIA JEDNEGO MIEJSCA NA ULICY PODWALE
Górowską mleczarnię założono w 1882 r. przy obecnej ul. Podwale. Na terenie
powiatu górowskiego funkcjonowały jeszcze inne mleczarnie, m.in. druga w Górze przy
obecnej ul. Poznańskiej. Podczas II wojny światowej obydwie mleczarnie połączono.
(Więcej na ten temat w poprzednim artykule tego numeru „Kwartalnika”.) Mleko przetwarzano
w mleczarni na ul. Poznańskiej, obiekt na ul. Podwale wykorzystano na fabrykę chemiczno-farmaceutyczną.

Fabryka chemiczna
6 lipca 1945 r. Zarząd Miejski w Górze stwierdził, iż częściowemu zniszczeniu uległy lokalne zakłady, w tym fabryka chemiczna środków leczniczych. W wyżej podanych fabrykach i zakładach zostały urządzenia wewnętrzne częściowo zniszczone 1. Fabrykę chemiczną
przejęło Zjednoczenie Przemysłu Chemiczno-Farmaceutycznego w Łodzi. W marcu
1946 r. zamierzało tu wytwarzać krople od kaszlu, syrop i inne lekarstwa2. Jednak na początku maja trwał tam remont3, a 14 czerwca pojawił się enigmatyczny zapis, że fabryka
jest „częściowo czynna” 4.
W 1946 r. fabryka chemiczna najpierw znajdowała się pod zarządem Zjednoczenia
Przemysłu Chemiczno-Farmaceutycznego w Łodzi, następnie przeszła do Poznańskiego
APW: SP Góra Śląska 326 s. 23.
APW: SP Góra Śląska 249 s. 65 („Sprawozdanie z działalności Referatu Przemysłowego przy Starostwie Powiatowym
w Górze za miesiąc styczeń 1948 r.” z 3 lutego 1946 r.; 64-65).
3 APW: SP Góra Śląska 249 s. 133 (pismo z 8 maja 1946 r.)
4 APW: SP Góra Śląska 249 s. 186 (pismo z 14 czerwca 1946 r.; s. 186-187).
1
2
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Zjednoczenia Przemysłu Chemiczno-Farmaceutycznego, a w grudniu tego roku odnotowano, że ma ją przejąć Dolnośląskie Zjednoczenie Przemysłu ChemicznoFarmaceutycznego5. W uruchomieniu zakładu nie pomogło to, że zarząd wyjechał, pozostawiając pracowników6.
W 1947 r. fabryka była nadal nieczynna, ale zatrudniała 6 osób7. Kolejne informacje
pochodzą z grudnia 1947 r. Albo optymistycznie stwierdzały, że jest w stadium uruchamiania8, albo nieczynna9. W tym drugim przypadku, mimo że fabryka chemiczna mieszcząca się przy ówczesnej ul. Roli-Żymierskiego 35 była nieczynna, miała dyrektora
Stefana Kordeckiego i 4 pracowników.
Pod koniec 1947 lub na początku 1948 r. doszło do osobliwego incydentu, aktywista PPR-u i funkcjonariusz PUBP do spółki przegonili dyrektora (nie znamy jego nazwiska) fabryki chemicznej z Góry. Był dla nich podejrzany, ponieważ służył w armii
Andersa, przybył do Polski ze strefy angielskiej Niemiec i chodził w mundurze angielskim bez dystynkcji10.
W połowie listopada 1948 r. oceniano, iż fabryka chemiczna miała budynki w dobrym stanie, ale urządzenia częściowo zdekompletowane. Planowano w niej uruchomić
wyrób półfabrykatów morfiny oraz zatrudnić przypuszczalnie około 50 pracowników11.
Pracownicy fabryki chemicznej (członkowie PPR-u i nieliczni bezpartyjni) uczcili
zjednoczenie PPS-u i PPR-u i utworzenie PZPR-u (15 grudnia 1948 r.) deklarując uruchomienie zakładu przed wyznaczonym terminem, wykonując dodatkową pracę. Uzyskane w ten sposób środki finansowe zamierzali przeznaczyć na wspólny dom
robotniczy w Warszawie12.
Fabrykę chemiczną uruchomiono pod koniec 1948 r.13 Jako Dolnośląska Wytwórnia Preparatów Nikotynowych produkowała „Castanit”, a w 1952 r. przestawiła się na
wytwarzanie środka owadobójczego 20% siarczanu nikotyny14.
W lutym 1959 r. oceniano, że Dolnośląska Wytwórnia Preparatów Nikotynowych
nie posiadała żadnych planów rozwoju, a przestawienie zakładu na inny rodzaj produkcji
był problematyczny. Władze lokalne nie widziały żadnych rozwiązań, sprawa mogła być
rozstrzygnięta na szczeblu ministerialnym15. Wtedy (prawdopodobnie ostatnim) dyrektorem Dolnośląskiej Wytwórni Preparatów Nikotynowych był Wacław Borzym16.
APW: SP Góra Śląska 249 s. 316 („Sprawozdanie z działalności Referatu Przemysłowego przy Starostwie Powiatowym
w Górze za okres od dnia 15 VI 46 r. do dnia 8 XII 46 r.” z 7 grudnia 1946 r.; s. 316-317).
6 APW: WK PPS 350 s. 112 (pismo z 6 sierpnia 1946 r.)
7 APW: SP Góra Śląska 251 s. 144 („Sprawozdanie z działalności Referatu Przemysłowego Starostwa Powiatowego w Górze
za czas od dnia 28 IV 47 r. do 30 VII 47 r.” z 29 lipca 1947 r.; s. 144-145); 251 s. 151 („Sprawozdanie z działalności Ref.
Przemysłu i Handlu Starostwa Powiatowego w Górze za miesiąc sierpień 1947 r.”, s. 151-153).
8 APW: WK PPS 350 s, 63.
9 APW: WK PPS 350 s. 64 („Ankieta przedsiębiorstw przemysłowych pow. Góra Śląska”).
10 APW: KP PPR Góra Śląska 6 s. 71 (pismo z 12 marca 1948 r.)
11 APW: PRN i WP Góra Śląska 28 s. 38 (protokół z konferencji 19 listopada 1948 r. dla opracowania planu sześcioletniego;
s. 36-38).
12 APW: KP PPR Góra Śląska 6 s. 169 (pismo z 17 listopada 1948 r.)
13 APW: PPRN Góra Śląska 1 s. 44 (sprawozdanie przewodniczącego PPRN Bronisława Włocha wygłoszone 12 lutego
1951 r. z okazji pięcioletniej rocznicy oswobodzenia ziem powiatu; s. 37-49).
14 Charakterystyka powiatu Góra Śląska, Góra Śląska 1956 s. 21 (maszynopis). Nie udało mi się znaleźć informacji
o castanicie i siarczanie nikotyny.
15 APL: KP PZPR Góra Śląska 36 s. 72 (na posiedzeniu egzekutywy KP PZPR 25 lutego 1959 r.)
16 APW: PPRN Góra Śląska 324 s. 177 (pismo z 20 sierpnia 1959 r.)
5
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Dyrekcja Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego w Warszawie zaproponowała likwidację Dolnośląskiej Wytwórni Preparatów Nikotynowych w Górze z uwagi na brak
zaplecza i mały zbyt. Produkcja była deficytowa. Uznała, że zamknięcie winno nastąpić
w I kwartale, bo na dłużej nie starczy surowca. PPRN bała się, że tak szybka likwidacja
spowoduje, że kilkudziesięciu robotników zostanie wyrzuconych na bruk.
Fabrykę należy zostawić, tylko zmienić produkcję17. Od 1 lipca 1959 r. pozostawała
niezagospodarowana, na co wskazuje data likwidacji górowskiej Dolnośląskiej Wytwórni
Preparatów Nikotynowych, czyli prawdopodobnie z końcem czerwca 1959 r.18
Zakład wytwarzający proszek do prania
Niemalże od razu pojawił się projekt zagospodarowania obiektu po byłej fabryce
chemicznej. W „Ocenie sytuacji gospodarczej powiatu górowskiego za rok 1960” pojawiła się informacja, iż tam uruchomi się zakład produkujący środki piorące. Zatrudni on
ponad 70 osób, co w znacznym stopniu miało rozwiązać problem zatrudnienia poszukujących pracy19. Wielokrotnie przy omawianiu wykorzystania byłej fabryki chemicznej
powtarzano, że celem jest zagospodarowanie nadwyżki siły roboczej. Pod koniec 1955 r.
oceniano, że 6 400 osób było bez pracy, w tej grupie przeważały kobiety – 5 02220. Dziesięć lat później sytuacja poprawiła się, odnotowano bowiem nadwyżkę rąk do pracy tylko
w wysokości ponad 1000 osób21.
31 grudnia 1960 r. przekazano obiekt Wołowskim Zakładom Chemicznym Przemysłu Terenowego w Ścinawie22, które zamierzało wytwarzać proszek do prania i wykonywać rozdzielanie syntetycznych kwasów tłuszczowych. Założono optymistycznie, że
zakład rozpocznie pracę 1 maja 1962 r. W pierwszym etapie w maju rozpoczęłaby się
produkcja proszku do prania, w czerwcu – proszku do czyszczenia naczyń23.
Górowski zakład miał funkcjonować w ramach Wojewódzkiego Zjednoczenia
Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego we Wrocławiu. Zjednoczenie
zleciło 25 września 1961 r. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Centralnemu Biuru Studiów i Projektów Przemysłu Drobnego „Drobprojekt” w Warszawie;
18 stycznia 1962 r. – dokumentacji wycinkowej na uruchomienie produkcji proszków,
tego ostatniego zlecenia „Drobprojekt” się nie podjął. Wówczas wykonanie dokumentacji na produkcję proszków zlecono Biuru Dokumentacji Technicznej we Wrocławiu
w terminie do 15 kwietnia 1962 r. Biuro nie wywiązało się z tego zadania24. W marcu
zmieniło ten termin na 15 lipca 1962 r.25

APW: PPRN Góra Śląska 320 s. 149 (posiedzenie 26 lutego 1959 r.)
APW: PPRN Góra Śląska 347 s. 51 (pismo z 5 stycznia 1963 r.)
19 APW: PPRN Góra Śląska 335 s. 51 („Ocena sytuacji gospodarczej powiatu górowskiego za rok 1960”; s. 50-98).
20 Charakterystyka powiatu Góra Śląska, Góra Śląska 1956 s. 19 (maszynopis w posiadaniu Autora).
21 APW: PPRN Góra Śląska 398 s. 17 („Ocena polityki zatrudnienia oraz aktualnego rynku pracy w powiecie górowskim”
z 2 października 1969 r.; s. 17-21).
22 APW: PPRN Góra Śląska 347 s. 51 (pismo z 5 stycznia 1963 r.)
23 APW: PPRN Góra Śląska 341 s. 58-59 („Sprawozdanie z postępu prac uruchomienia zakładu w Górze” z 23 stycznia
1962 r.)
24 APW: PPRN Góra Śląska 342 s. 206 (pismo z 24 kwietnia 1962 r.; s. 206-208).
25 APW: PPRN Góra Śląska 346 s. 181 („Sprawozdanie z przebiegu prac związanych z uruchomieniem Zakładu w Górze”
z 7 grudnia 1962 r.; s. 181-182).
17
18
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Ustalenie strefy ochronnej to kolejny problem, który odwlekał uruchomienie zakładu. Najpierw trwały przepychanki, kto ma ją ustalić. Ostatecznie określiła ją 17 grudnia
1962 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Kolejne kroki polegały na
opracowaniu projektu technicznego strefy ochronnej dla poszczególnych obiektów na
terenie zakładu. Podjęło się go Biuro Dokumentacji Technicznej. Następnie dokumentacja winna być zatwierdzona przez wojewódzkie władze architektoniczne, a potem powiatowy architekt mógłby wydać zezwolenie na budowę. Dopiero wtedy bank mógłby się
podjąć finansowania tej inwestycji. Mogłoby to nastąpić w lutym 1963 r.26
Pojawił się problem z pieniędzmi na tę inwestycję. Początkowo miała być finansowana przez Wojewódzką Radę Narodową, ale ta nie przekazała środków. 16 kwietnia
1962 r. zaś poleciła Wojewódzkiemu Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Państwowego
Przemysłu Terenowego we Wrocławiu sfinansować uruchomienie górowskiego zakładu
jako inwestycję przedsiębiorstwa. Wtedy Zakłady Chemiczne w Ścinawie otrzymały
środki na górowską inwestycję, ale w niewystarczającej wysokości, bo pokrywały jedynie
30% potrzeb. Te trudności spowodowały przesunięcie terminu uruchomienia produkcji
proszków do prania na III kwartał 1963 r.27
Mimo braku odpowiedniej dokumentacji Zakłady Chemiczne w Ścinawie deklarowały – w grudniu 1962 r. – iż zakupiły 50% potrzebnych materiałów do przebudowy
górowskiego zakładu, ponadto młyn do mielenia proszku, a na mieszarkę pionową i na
mieszarkę poziomą złożono zamówienia28.
Te wszystkie opisane działania nie przekonały KP PZPR i PPRN, że zakład powstanie. Oświadczono, że jeśli do końca br. wytwórnia proszku do prania nie zostanie
uruchomiona to miejscowe władze postawią wniosek o odebranie tego obiektu Zakładom Chemicznym w Ścinawie na rzecz PZGS w Górze. I tak się stało29.
Zakład nr 3
Władze lokalne rozważały koncepcje wykorzystania obiektu po byłej Dolnośląskiej
Wytwórni Preparatów Nikotynowych. Pierwsza to utworzenie zakładu produkcji środków piorących i syntetycznego rozdziału kwasów tłuszczowych. Druga to uruchomienie
na skalę przemysłową produkcji karotenu przez Górowskie Zakłady Spożywcze Przemysłu Terenowego. Trzecia koncepcja polegała na zagospodarowaniu obiektu przez spółdzielczość zaopatrzenia i zbytu, i uruchomieniu tu produkcji wafli, wytwórni wód
gazowanych, mieszalni pasz treściwych. To ostatnie rozwiązanie zaaprobowała egzekutywa KP PZPR, więc doczekało się realizacji30. Zaakceptowano wniosek PZGS o przejęciu byłej fabryki chemicznej, w której zamierzano uruchomić produkcję wafli i mieszalnię pasz treściwych31.

APW: PPRN Góra Śląska 346 s. 181-182 („Sprawozdanie z przebiegu prac związanych z uruchomieniem Zakładu
w Górze” z 7 grudnia 1962 r.; s. 181-182).
27 APW: PPRN Góra Śląska 342 s. 206-207 (pismo z 24 kwietnia 1962 r.; s. 206-208).
28 APW: PPRN Góra Śląska 346 s. 182 („Sprawozdanie z przebiegu prac związanych z uruchomieniem Zakładu w Górze”
z 7 grudnia 1962 r.; s. 181-182).
29 APW: KP PZPR Góra Śląska 106 s. 123-125
30 APW: PPRN Góra Śląska 1301 s. 92-93 (z 3 sierpnia 1963 r.)
31 APL: KP PZPR Góra Śląska 44 s. 144-145 (26 czerwca 1963 r.)
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Sytuacja szybko się zmieniła, to nie PZGS a Górowskie Zakłady Spożywcze Przemysłu Terenowego miały uruchomić zakład spożywczy w obiekcie po byłej fabryce
chemicznej (zakład nr 3). Górowskie Zakłady Spożywcze Przemysłu Terenowego funkcjonowały od 1960 r. Składały się z browaru i winiarni. W interesującym nas okresie ich
dyrektorem był Roman Ratajczyk. Odwołano go jesienią 1966 r. za złe wyniki ekonomiczne zakładów.
Planowano, że w pierwszej fazie do 1967 r. zakład w byłej fabryce chemicznej będzie przerabiał sago (90 ton), tapiokę (90 ton), wytwarzał marmoladki (300 ton) i wafle
(100 ton), zatrudniając 67 osób. Od 1967 r. nastąpiłaby druga faza rozwoju zakładu, planowano przystąpienie do produkcji karotenu, zwiększając zatrudnienie o 60 osób32.
Usunięto część maszyn i ustawiono nowe. Nowe maszyny i urządzenia pochodziły
z Poznańskich Zakładów Koncentratów Spożywczych i Zakładów Przemysłu Terenowego zgrupowanych w Wojewódzkim Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Spożywczych Państwowego Przemysłu Terenowego we Wrocławiu. Przekazano je nieodpłatnie.
Urządzenia z PZKS w Poznaniu znajdowały się w stanie nienadającym się do montażu.
Zlecono ich remont Spółdzielni Pracy Remontowo-Konserwacyjnej Przemysłu Spożywczego w Poznaniu. W połowie grudnia 1964 r. planowano zakończenie remontu i montaż maszyn33.
Z różnych względów (ekonomicznych, transportowych i bhp, głównie koszt instalacji zewnętrznych wody, pary, kanalizacji, energii elektrycznej) postanowiono usytuować
przetwarzanie sago, tapioki i wytwórnię wód gazowanych w budynku głównym zlokalizowanym przy ulicy Marchlewskiego, obecnie Podwale, a przyszłą produkcję karotenu
w budynkach przyległych. Budynek główny posiadał pełne uzbrojenie, ale też niepotrzebne wyposażenie po wytwórni preparatów nikotynowych, które miała zdemontować
własna brygada34.
W 1964 r. opracowywano dokumentację techniczną, ale brak inwentaryzacji budowlanej hamował prace projektowe. Dokonano uzgodnień technologicznych i możliwości lokalizacji zamierzonej produkcji35. W 1965 r. zakład nr 3 ruszył, ale wtedy
okazało się, że powstanie tego zakładu było chybioną inwestycją. Nie wykonał on planów produkcyjnych z powodu późnego uruchomienia zakładu oraz z powodu częstych
awarii urządzeń i braku odpowiednio przeszkolonej załogi. Wytwarzano sago, tapiokę
i grysik, ale nie znajdowały one nabywców36. Ówczesny dyrektor GZS Roman Ratajczyk
musiał się tłumaczyć ze strat na posiedzeniu egzekutywy KP PZPR. Uważał, że ich część
powstała w wyniku opóźnienia uruchomienia produkcji zakładu nr 3, pozostałych strat

APW: PPRN Góra Śląska 356 s. 190-191 („Zadania Wydziału Przemysłu i Handlu w świetle tez przedzjazdowych na lata
1966/70”; s. 190-199).
33 APW: PPRN Góra Śląska 357 s. 149a („Informacja o sytuacji finansowo-gospodarczej G.Z.S.P.T. w Górze za I kwartał
1964 oraz stopniu zagospodarowania obiektu po byłej Wytwórni Preparatów Nikotynowych”; s. 142-150).
34 APW: PPRN Góra Śląska 357 s.149a-150 („Informacja o sytuacji finansowo-gospodarczej G.Z.S.P.T. w Górze za I kwartał 1964 oraz stopniu zagospodarowania obiektu po byłej Wytwórni Preparatów Nikotynowych”; s. 142-150).
35 APW: PPRN Góra Śląska 357 s. 150 („Informacja o sytuacji finansowo-gospodarczej G.Z.S.P.T. w Górze za I kwartał
1964 oraz stopniu zagospodarowania obiektu po byłej Wytwórni Preparatów Nikotynowych”; s. 142-150).
36 APW: PPRN Góra Śląska 35 s. 208 („Ocena sytuacji gospodarczej powiatu górowskiego za rok 1965” z 26 kwietnia
1966 r.; s. 202-218 ); APL: KP PZPR Góra Śląska 47 s. 79 („Wykonanie zadań gospodarczych przez jednostki planu
terenowego i centralnego w roku 1965” z 13 kwietnia 1966 r.; s. 76-80).
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nie umiał wyjaśnić37. 24 listopada 1966 r. PPRN postanowiła o likwidacji zakładu nr 3
Górowskich Zakładów Spożywczych PT. Planowano, że maszyny i urządzenia do produkcji sago i tapioki zostaną zdemontowane i zagospodarowane do 15 lutego 1967 r.
przez Legnickie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze PT38, a zakład nr 3 zostanie przekazany Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PPRN w Górze, a ten z kolei – Wrocławskim Zakładom Elektronicznym „Elwro” we Wrocławiu. 15 lutego 1967 r.
miałoby nastąpić fizyczne przekazanie zakładu39.
„Elam”
W wyniku aktywizacji regionu dolnośląskiego w latach 1967-1968 WZE „Elwro”
prowadziło inwestycje w obiekcie po byłej fabryce chemicznej, ale ich nie zakończyła, bo
w 1969 r. powstał zamiejscowy oddział produkcyjny Wrocławskiego Przedsiębiorstwa
Automatyzacji „Elam” w Górze. Opóźnione zostało wykonanie centralnego ogrzewania,
urządzeń technologicznych (kompresorownia i lakiernia) oraz instalacji wodnokanalizacyjnej. Równolegle prowadzono prace adaptacyjno-remontowe magazynów
i zaplecza technicznego. Wykonawcą było Powiatowe Przedsiębiorstwo RemontowoBudowlane w Górze. Jednocześnie uruchomiono produkcję40.
Wybudowano halę produkcyjną z działem montażu, mechanicznym i lakiernią.
Zaadaptowano już istniejący budynek na drugą halę produkcyjną41. Od 1 października
1972 r. zaczęto ją wykorzystywać do wytwarzania drukarek wierszowych. Hala ta miała
powierzchnię ok. 300 m2 z kompletnym zapleczem socjalnym42.
Na początku 1973 r. zapadła decyzja o budowie hali produkcyjnej o powierzchni
1 600 m2, w której będzie się mieściła lakiernia i oddział montażu drukarek; 200 m2 przeznaczono na urządzenia socjalne i sanitarne. Obiekt ten finansował Fundusz Aktywizacji
Gospodarczej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego. Miało
przystąpić do prac w marcu 1973 r. „Gazeta Robotnicza” odnotowała „niebywałe tempo
robót”, ponieważ murarze (brygada Antoniego Radoszki) pracowali od godz. 6.00 do
21.00, a niekiedy nawet w dni świąteczne. Wiosną 1974 r. PBK budowało stołówkę43,
którą oddano do użytku w 1976 r.44
Program produkcji opracowany pod potrzeby przedsiębiorstwa „Elwro” zmieniono
w związku z powołaniem „Elamu”. Produkowano automatykę dla wirówek cukrowniczych łącznie z montażem, uruchomieniem i wysyłką, następnie filtrów stellara oraz pieców wapiennych. Początki „Elamu” nie były łatwe, ponieważ kontynuowano roboty
inwestycyjno-remontowe i jednocześnie młoda załoga prowadziła produkcję. Przed jej
rozpoczęciem przeszkolono 45 osób, w I kwartale 25 osób ukończyło kurs monterów,
APL: KP PZPR Góra Śląska 47 s. 72 (posiedzenie 13 kwietnia 1966 r.)
APW: PPRN Góra Śląska 375 s. 153-154.
39 APW: PPRN Góra Śląska 377 s. 47-49 (19 stycznia 1967 r.)
40 APW: KP PZPR Góra Śląska 83 s. 190 („Informacja na temat rozwoju Oddziału Produkcyjnego WPA »Elam« w Górze”
z 5 maja 1971 r.; s. 190-195).
41 Od prostych szaf sterowniczych do skomplikowanych urządzeń na eksport, „Gazeta Robotnicza” 22 maja 1970 r.
42 Nowoczesne urządzenia w nowej hali produkcyjnej, „Gazeta Robotnicza” 14 września 1972 r.
43 (jot), Nowa hala produkcyjna dla „Mery”, „Gazeta Robotnicza” 5 marca 1973 r.; S. Ławniczak, Punkt dla górowskiej „Mery”,
„Gazeta Robotnicza” 23 maja 1974 r.
44 APL: RNMiGG 113 s. 32 („Informacja Naczelnika Miasta i Gminy w Górze o realizacji poprawy warunków socjalnobytowych ludzi pracy na terenie Miasta i Gminy” z 22 czerwca 1976; s. 29-32).
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kurs ślusarzy – 8 osób, kurs lakierników – 12. Pod koniec III kwartału załoga była
w pełni przygotowana do pracy45.
„Mera – Elwro”
Górowski zakład wielokrotnie zmieniał nazwę, wraz z przedsiębiorstwem, w którego skład wchodził. Na początku 1967 r. był oddziałem zamiejscowym przedsiębiorstwa
„Elwro” 46. W 1969 r. wchodził w skład Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Automatyzacji
„Elam”, następnie – „Mera-Elmat” 47 Na mocy zarządzenia Ministra Przemysłu Maszynowego z 5 marca 1976 r. połączono Wrocławskie Zakłady Elektroniczne „MeraElwro” i Wrocławskie Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „Mera-Elmat” i utworzono Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów „Mera-Elwro” 48.
W 1982 r. zmieniono jego nazwę na Zakłady Elektroniczne „Elwro” 49.

APW: KP PZPR Góra Śląska 83 s. 191 („Informacja na temat rozwoju Oddziału Produkcyjnego WPA »Elam« w Górze”
z 5 maja 1971 r.; s. 190-195).
46 B. Maćkowiak, A. Myszkier, B. Safader, Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu. Rola Wrocławskich Zakładów
Elektronicznych ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce, red. nauk. Grażyna Trzaskowska, Wrocław 2018 s. 20.
47 Ibidem, s. 20, 19. Pojawia się też nazwa „Mera-Elmot”, ale trzeba ją traktować jako błąd. (ław, Od tapioki do… szat sterowniczych, „Gazeta Robotnicza” 16/17 stycznia 1974).
48 Ibidem, s. 27.
49 Ibidem, s. 90.
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1 maja 1969 r. oficjalnie uruchomiono filię „Elamu” w Górze. Data nie była przypadkowa. W krajach rządzonych przez komunistów lubowano się w otwieraniu zakładów w święta ważne dla komunistów, w Polsce np. 1 maja czy 22 lipca. O tym, że był to
ważny czy nawet bardzo ważny zakład dla powiatu górowskiego świadczy fakt, że najważniejsza figura ówczesnych władz lokalnych – I sekretarz KP PZPR Stefan Kaługa –
została członkiem zakładowej organizacji partyjnej50. Ranga zakładu nie zmalała w czasach województwa leszczyńskiego. Wówczas podlegały one dyrekcjom umiejscowionym
w Lesznie lub przynajmniej na terenie województwa leszczyńskiego. Prawdopodobnie
jedynym wyjątkiem był tu opisywany zakład, którym nadal zarządzał Wrocław.
1 stycznia 1969 r. zakład miał 8 pracowników, 30 czerwca – 74, pod koniec roku 73; pod koniec roku 1970 – 9351. W 1969 r. najwięcej pracowników miało wyksztalcenie
podstawowe – 28 i zasadnicze zawodowe – 19; w 1970 r. pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 45, podstawowym – 39 oraz jedną osobę z wyższym
wyksztalceniem52. W 1985 r. średnie zatrudnienie wynosiło 356 osób, w 1986 r. – 36353,
a pod koniec 1989 r. – 33154.
W pierwszym półroczu 1970 r. wystąpiły przejściowe trudności, np. w I kwartale
odnotowano 1998 godzin postojów, w związku ze zmianą profilu produkcji. Wówczas
zakład przygotowywał się do wytwarzania elementów mechanicznych pamięci taśmowej
PT-3, drukarki wierszowej DW-21 i układacza papieru. Wykonywał również wirówki, na
1970 r. m.in. planowano wykonanie 150 sztuk wirówki KS-555.
Planowano w ramach kooperacji z przedsiębiorstwem „Mera” systematyczny
wzrost produkcji urządzeń peryferyjnych do maszyn cyfrowych, jak się można domyślić
– do komputerów. O ile w 1971 r. zamierzono wykonać 35 sztuk elementów do pamięci
taśmowej PT-3, o tyle w 1975 r. – 800; po 50 elementów do drukarki wierszowej DW-21
i układacza papieru w 1971 r., po 1000 sztuk w 1975 r. Ponadto zakład wykonywał prace
lakiernicze i częściowo mechaniczne dla potrzeb całego przedsiębiorstwa i kontynuował
je56.
Prawdopodobnie wytwarzanie urządzeń peryferyjnych nie doszło do skutku,
w prasie bowiem rozpisywano się o produkcji szaf sterowniczych do wirówek dla cukrowni. Najpierw były to szafy sterownicze do wirówek AWTB, następnie – w marcu
1970 r. – szafy sterownicze KS-5, które łącznie z urządzeniami wykonywanymi w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Mechanicznych były wysyłane do ZSRR, Czechosłowacji
i Hiszpanii57.
Od prostych szaf sterowniczych do skomplikowanych urządzeń na eksport, „Gazeta Robotnicza” 22 maja 1970 r.
APW: KP PZPR Góra Śląska 83 s. 191 („Informacja na temat rozwoju Oddziału Produkcyjnego WPA »Elam« w Górze”
z 5 maja 1971 r.; s. 190-195).
52 APW: KP PZPR Góra Śląska 83 s. 193 („Informacja na temat rozwoju Oddziału Produkcyjnego WPA »Elam« w Górze”
z 5 maja 1971 r.; s. 190-195).
53 APL: KM-G PZPR Góra 33 s. 29 („Informacja o pracy zakładu Elektro-Automatyki »Elwro« – Góra” z 22 stycznia
1987 r.; s. 29-31).
54 „Stan zatrudnienia w uspołecznionych zakładach pracy na terenie Miasta i Gminy Góra wg stanu na dzień 1989-12-31
i wg stanu na dzień 1990-02-28” (maszynopis w posiadaniu Autora).
55 APW: KP PZPR Góra Śląska 83 s. 193-194 („Informacja na temat rozwoju Oddziału Produkcyjnego WPA »Elam«
w Górze” z 5 maja 1971 r.; s. 190-195).
56 APW: KP PZPR Góra Śląska 83 s. 194 („Informacja na temat rozwoju Oddziału Produkcyjnego WPA »Elam« w Górze”
z 5 maja 1971 r.; s. 190-195).
57 Górowski »Elam« wkroczył w drugi rok produkcji, „Gazeta Robotnicza” 5 marca 1970 r.; Od prostych szaf sterowniczych do skompli50
51
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Zakład wytwarzał szafy sterownicze dla przemysłu cukrowniczego (które niejednokrotnie instalowano w cukrowniach budowanych przez polskie przedsiębiorstwa za granicą), części mechaniczne do drukarek (efekt współpracy z zakładem w Błoniu pod
Warszawą), przekształtniki i oprawy oświetleniowe dla „Pafawagu” i zakładów H. Cegielskiego. Następnie zajął się produkcją obudów do pamięci taśmowych dla warszawskiego „Mermotu”, przetwornic dla kolejnictwa, nowych wzorów transformatorów
i przekształtników58.
Szybki rozwój zakładu spowodował, że pracownicy pochodzili nie tylko z Góry, ale
z okolicznych miejscowości. Ich dojazdy komplikowały organizację pracy, albowiem ze
względu na rozkład jazdy druga zmian rozpoczynała pracę o godz. 12.0059.
W 1981 r. pojawiły się poważne problemy, odbiorcy zaczęli rezygnować z wyrobów
górowskiego zakładu oraz przez brak „dewiz”, czyli dolarów, musiał zaprzestać produkowania opraw samochodowych i autobusowych. Próbowano podjąć się wytwarzania
zapalaczy do kuchenek gazowych, żeby ludzie mieli pracę, ale nie wiadomo, czy do tego
doszło. Zakład osiągnął zysk, ale w kolejnym – 1982 r. – pogłębiły się problemy60.
W 1983 r. zakład do RFN sprzedawał kasety do narzędzi, do ZSRR – urządzenia peryferyjne do komputerów, do USA – kółka jezdne61.
W połowie lat 80. obowiązywał system ekonomiczno-finansowy, który narzucał
produkowanie wyrobów przede wszystkim dla przedsiębiorstwa „Elwro”, a następnie w
ramach rezerw produkcyjnych pozwalał wykonywać niezbyt wielkie i krótkoterminowe
zamówienia na rzecz innych odbiorców. Reguła ta wywoływała nierytmiczną aktywność
zakładu. Były okresy, w których wykorzystywano wszystkie moce produkcyjne; były
okresy, gdy brakowało zamówień. Korzystna sytuacja panowała w wydziale mechanicznym, a niekorzystna – w wydziale elektrycznym62.
Od początku istnienia zakładu kierował nim Zdzisław Podwiński (8 listopada 1933
– 25 lipca 1985). Po jego śmierci konkurs na stanowisko dyrektora wygrał jego dotychczasowy zastępca Karol Tomków63.
Na początku 1987 r. optymistycznie zakładano, że zakład rozpocznie wytwarzanie
zasilaczy do minikomputerów Elwro-800 na potrzeby przedsiębiorstwa „Elwro” i dla
innych odbiorców, m.in. do Związku Radzieckiego64.
Zakład Elektro-Automatyki „Elmech”
Minister Przemysłu w zarządzeniu z 15 kwietnia 1991 r. utworzył z dniem 1 kwietnia 1991 r. zakład państwowy o nazwie Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” w Górze.
kowanych urządzeń na eksport, „Gazeta Robotnicza” 22 maja 1970.
58 (erka), Z Górowskiej „Mery” dla „Cegielskiego” i „Pafawagu”, „Gazeta Robotnicza” 14 czerwca 1973 r.; S. Ławniczak, Punkt
dla górowskiej „Mery”, „Gazeta Robotnicza” 23 maja 1974 r.
59 (ław), Od tapioki do… szaf sterowniczych, „Gazeta Robotnicza” 16-17 stycznia 1974 r.
60 WAKAT, Skomplikowana produkcja – skomplikowane problemy, „Panorama Leszczyńska” 1981 nr 13 s. 5; P. Gabryel, „Mery”
dole i niedole, „Panorama Leszczyńska” 1981 nr 34 s. 6;(jp), Elektronika w odcieniu zieleni i seledynu, „Panorama Leszczyńska”
1982 nr 10 s. 5.
61 J. Piotrowski, Dole i niedole Kopciuszka, „Panorama Leszczyńska” 1983 nr 27 s. 5.
62 APL: KM-G PZPR Góra 33 s. 29 („Informacja o pracy zakładu Elektro-Automatyki »Elwro« – Góra” z 22 stycznia
1987 r.; s. 29-31).
63 APL: KM-G PZPR Góra 31 s. 209-210. 16 października 1985 r. egzekutywa KM-G PZPR w Górze zatwierdziła go
na to stanowisko.
64 APL: KM-G PZPR Góra 33 s. 30.
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Nastąpiło to jako efekt podziału Zakładów Elektronicznych „Elwro” we Wrocławiu
(również zarządzenie z 15 kwietnia 1991 r.). Przedmiot działania „Elmechu” wg zarządzenia to:
1. Współpraca techniczno-organizacyjna i kooperacyjna z partnerami krajowymi i zagranicznymi
w zakresie wdrażania prac badawczo-rozwojowych, nowoczesnej technologii i nowych materiałów,
2. Konstruowanie, produkcja i dostawy urządzeń III peryferii,
3. Konstruowanie, produkcja, dostawy i serwis wyrobów automatyki przemysłowej i podzespołów
elektronicznych oraz innych wyrobów metalowych,
4. Prowadzenie handlu krajowego i zagranicznego towarami własnymi i obcymi.
Wtedy dyrektorem został Leszek Biskupski, absolwent Politechniki Poznańskiej.
Wcześniej pracował w oddziale zasilania elktro-energetycznego w Poznaniu (1973-1991).
Jego zastępcą był Andrzej Rogala65.
Rzeczywistość górowska była zupełnie inna. Wówczas – w 1992 r. – zakład informował, że produkuje metalowe szafy ubraniowe i warsztatowe, stoły warsztatowe, wózki
warsztatowe, regały metalowe, metalowe kasety narzędziowe o dowolnych wymiarach
i kolorach, oświetleniowe stateczniki elektroniczne, przetworniki pomiarowe automatyki
przemysłowej. W 1991 r. 52,67% swoich wyrobów eksportował66.
O tym, że „Elmech” nie radził sobie na rynku, niech świadczą słowa Włodzimierza
Foltynowicza, dyrektora Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego
w Lesznie:
- Elmech ma znakomite warunki do uruchomienia takiej działalności gospodarczej, która jest na
rynku potrzebna – ale jej zakład nie uruchamia. […]
- Elmech posiada do dyspozycji budynek produkcyjny o dużej powierzchni – ponad 1400 m, tzw.
pakownie ponad 300 m, niewykorzystaną stołówkę, w której można uruchomić składownictwo, albo
opakowania – ponad 400 m, dużą wiatę magazynową, która znakomicie nadaje się na hurtownię –
ponad 1000 m. Krótko mówiąc – ten zakład jakby nie wie, co dalej ze sobą zrobić. Oczekuje się, że
przyjdzie tam duży inwestor i zainwestuje […]
- Jestem do Elmechu bardzo rozczarowany, bowiem wydawało się, że te kontakty, które nie kto
inny jak Urząd Wojewódzki dał Elmechowi, np. na eksport do Niemiec – zostaną wykorzystane.
Różne szafki, różne skrzynki, a oni jakby na rynku nie istnieją. Jest zapotrzebowanie w samym Lesznie na regały nowoczesne do hurtowni, do sklepów. Elmech jest znakomitością w tej branży i… nic,
i… nie ma. […]67.
Z dniem 1 lipca 1993 r. decyzją Ministra Przemysłu i Handlu „Elmech” został objęty postępowaniem naprawczym i ustanowiono zarząd komisaryczny. Zarządcą został
dotychczasowy dyrektor, czyli Leszek Biskupski. Postępowanie naprawcze zakończono
31 grudnia 1995 r. Od 1 stycznia 1996 r. zarządzanie powierzono w drodze umowy cywilno-prawnej L. Biskupskiemu. 26 lutego 1997 r. wojewoda leszczyński rozwiązał

APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 2 („Kwestionariusz przedsiębiorstwa
do prywatyzacji” [1996]) (nlb).
66 Pismo z 1992 r. podpisane przez dyrektora L. Biskupskiego. Była to odpowiedź na zapytanie Zarządu Miejskiego, który
uzyskane informacje zamierzał zamieścić w planowanej publikacji dotyczącej gminy i miasta Góry. Nigdy ona nie powstała.
Zarząd Miejski w tej sprawie zwrócił się również do innych zakładów oraz instytucji i organizacji społecznych.
67 (T.J.), Co z Elmechem? „Gazeta Poznańska” („Gaz. Leszcz.”) 1994 nr 243 s. 8 (z 18 października 1994 r.)
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umowę z L. Biskupskim i z dniem 1 marca 1997 r. powierzył zarządzanie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Lesznie, L. Biskupski pozostał jako pełnomocnik zarządcy68.
O tym, dlaczego „Elmech” objęto programem naprawczym, wyjaśnia Leszek
Biskupski w opracowaniu „Etapowy program rozwoju Zakładu Elektro-Automatyki
»Elmech« w Górze” z lutego 1997 r.: W blisko 6 lat po utworzeniu […] przedsiębiorstwa ZEA
Elmech w przedsiębiorstwie tym nie doszło do jednoznacznie pozytywnych zmian. Do najistotniejszych,
nie rozwiązanych problemów należy zaliczyć niewypracowanie trwałej zdolności do generowania zysku
oraz nieprzeprowadzenie rekstrukturyzacji podmiotowej69. Przez ten okres zakladem kierowal
Leszek Biskupski, mało tego, za swą pracę w 1997 r. otrzymał nagrodę w postaci
jednomiesięcznego wynagrodzenia70. Ze względu na trudną sytuację finansową zakladu
wypłacono mu ją w dwóch ratach71.
W 1995 r. charakteryzowano „Elmech” jako zakład produkujący wyroby z cienkich
blach stalowych i elementy elektro-automatyki przemysłowej: kasety metalowe – 74,70%,
szafy metalowe – 10,73%, elektronika – 9,77% i pozostałe - 4,80%72.
Zakład pracował na bardzo mocno wyeksploatowanych maszynach, których nie
poddawano remontom kapitalnym, naprawiano je tylko pobieżnie. Odczuwano, że
niezbędne są inwestycje dotyczące tłoczenia i obróbki blach, była konieczna
komputeryzacja zakładu, unowocześnienie sieci telefonicznej oraz remont i przebudowa
pomieszczeń biurowych; w dalszej kolejności – modernizacja wewnątrzzakładowych
dróg i ciągów komunikacynych73.
Mimo problemów zakład starał się unowocześnić stosowaną technologię. W grudniu 1992 r. wdrożono urządzenie do malowania farbami proszkowymi. Pozwoliło to wyeliminować drogie i szkodliwe rozpuszczalniki. Pod koniec 1993 r. zastosowano suszarkę
tunelową wraz z podwieszonym przenośnikiem torowym. W październiku 1995 r. zainstalowano mniejszą kabinę do malowania proszkowego pozwalającą na malowanie krótkich serii wyrobów różnymi kolorami74.
Od 1994 r. poszukiwano dla „Elmechu” inwestora strategicznego, który pozwoliłby
zakładowi wyjść z kłopotów, które polegały na braku płynności finansowej, małej liczbie
zleceń, długach. Wręcz krążyły pogłoski o rychłym upadku przedsiębiorstwa, choć wyroby z Góry trafiały na zagraniczne rynki. Za zachodnią granicę eksportowano metalowe
skrzynki do narzędzi. Był to wyrób technologicznie prosty, więc uzyskiwano za niego
niskie ceny i niewielki zysk. Na rynku krajowym sprzedawano szafy metalowe, cieszące
się sporym zainteresowaniem. Brak środków nie pozwalał tej koniunktury wykorzystać.
Załoga była zainteresowana prywatyzacją zakładu, co pokazały wyniki referendum
z 10 listopada 1995 r. Treść pytań referendalnych uzgodniono z pracownikami, wywieAPL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 12 („Informacja dodatkowa sprawozdania finansowego za 1997 rok”) (nlb).
69 APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 4 (nlb).
70 APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 11 (uchwala nr 1/97 Rady Nadzorczej w Zakładzie Elektro-Automatyki „Elmech” w Górze z dnia 27 maja 1997 r.) (nlb).
71 APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 11 „Protokół nr 7/97 z posiedzenia
Rady Nadzorczej w Zakladzie Elektro-Automatyki »Elmech« w Górze w dniu 04.08.1997 r.” (nlb).
72 APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 2 („Kwestionariusz przedsiębiorstwa
do prywatyzacji” [1996]) (nlb).
73 Ibidem.
74 Ibidem.
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szono je na tablicy ogłoszeń i przekazano związkom zawodowym, ponadto omówiono je
na zebraniach złogi (17 i 31 października 1995 r.). W referendum wzięło udział 129 osób
spośród 137 uprawnionych. Oddano 120 głosów ważnych i 9 nieważnych. Na pierwsze
pytanie – czy jesteś za powierzeniem zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie – 64 osób odpowiedziało twierdząco, 50 było przeciw. W pierwszym
pytaniu chodziło o wybór takiej formy zarządzania przedsiębiorstwem, żeby móc przygotować zakład do prywatyzacji. Na drugie pytanie – czy jesteś za prywatyzacją przedsiębiorstwa – 107 osób było za, 13 – przeciw75.
W konsekwencji dyrektor, a właściwie zarządca komisaryczny wystąpił 3 lutego
1996 r. do Ministra Przemysłu i Handlu z wnioskiem o prywatyzację „Elmechu” jako
przedsiębiorstwa państwowego poprzez likwidację w celu utworzenia spółki z udziałem
zagranicznym (art. 37 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych). Szczegółowy tryb prywatyzacji miał być doprecyzowany
w trakcie negocjacji z potencjalnymi inwestorami strategicznymi, którzy skierowali do
przedsiębiorstwa listy intencyjne76. 19 czerwca 1996 r. dyrektor Biskupski otrzymał odmowną odpowiedź, ponieważ: po wstępnym przenalizowaniu wniosku został on oddalony ze
względu na brak poważnego kontrahenta do utworzenia wspólnego przedsięwzięcia ze Skarbem Państwa. Do sprawy będzie można powrócić po znalezieniu inwestora strategicznego i uaktualnieniu informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa77.
„Elmech” nie miał możliwości prywatyzacji w formie spółki pracowniczej. Brakowało zainteresowania ze strony przedsiębiorców czy inwestorów krajowych. Wpłynęły
listy ofertowe dwóch potencjalnych inwestorów – Mabic HB ze Szwecji i Inwico AG ze
Szwajcarii, którzy chcieli kupić zakład lub podjąć wspólne przedsięwzięcia78. Z Inwico
„Elmech” od 1992 r. ściśle współpracował, był największym odbiorcą produkcji eksportowej. Jednak żadne z tych zagranicznych przedsiębiorców nie złożyło listów intencyjnych i nie doszło do prywatyzacji z ich udziałem79.
Na przełomie II i III kwartału 1995 r. pertraktowano w sprawie prywatyzacji z angielską firmą Ital Ltd, długoletnim partnerem gospodarczym górowskiego zakładu, choć
obroty z nią były zdecydowanie mniejsze niż z Inwico AG. Negocjacje prywatyzacyjne
zamarły jesienią 1996 r. W tym samym czasie nawiązano kontakty z firmą Baupol GmbH
z Heilbronn w Niemczech. Oceniano, że prywatyzacja z jej udziałem jest najbardziej
prawdopodobna. W grudniu 1996 r. w Milanówku odbyło się spotkanie z udziałowcami
spółki z o.o. Brennpol, jednym z nich był dyrektor Inwico AG. Z powodu wypadku nie

APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 11 („Protokół Komisji powołanej
przez Zarządcę Komisarycznego pismem z dnia 23 października 1995 roku w sprawie przeprowadzenia w dniu 10 listopada
referendum […]”, „Opinia prawna w sprawie przeprowadzonego w dniu 10.11.95 referendum”) (nlb).
76 APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 11 (wniosek o prywatyzację przedsiębiorstwa z 3 lutego 1996 r.) (nlb).
77 APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 11 (pismo Ministerstwa Przemysłu
i Handlu z 19 czerwca 1996 r.) (nlb).
78 APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 2 („Kwestionariusz przedsiębiorstwa
do prywatyzacji” [1996]) (nlb).
79 APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 9 („Sprawozdanie z działalności
Przedsiębiorstwa za okres 01.01-31.12.96 r.” z lutego 1997 r.) (nlb).
75

XVI

Kwartalnik Górowski 62/2018

przybył dyrektor Baupol GmbH. Celem było przedyskutowanie możliwości przekształcenia „Elmechu”. Ostatecznie nie podjęto konkretnych decyzji80.
Na podstawie negocjacji w sprawie prywatyzacji oceniono, że początkowe zainteresowanie wejściem w prywatyzację zagranicznych partnerów jest zapewne spore. Po szczegółowym jednak
zapoznaniu się, ile trzeba w fabrykę włożyć i w jakim faktycznie jest stanie, potencjalni inwestorzy
rezygnują. Jeśli zakładu nie udałoby się sprywatyzować, fabryce grozi upadłość 81.
W marcu 1997 r. wojewoda leszczyński (od 1 października 1996 r. pełniący funkcję
organu założycielskiego, wcześniej Ministerstwo Przemysłu i Handlu82) ogłosił zaproszenie do rokowań dla osób prawnych i fizycznych zainteresowanych udziałem w prywatyzacji „Elmechu”. Ukazały się identyczne ogłoszenia w dzienniku „Rzeczpospolita”
(1997 nr 56) i tygodniku „Panorama Leszczyńska” (1997 nr 12). Zaprosił w nich osoby
prawne i fizyczne zainteresowane prywatyzacją do rokowań. Proponował trzy formy
prywatyzacji: sprzedaż przedsiębiorstwa, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki z udziałem Skarbu Państwa i oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.
10 kwietnia 1997 r. wojewoda leszczyński wyznaczył zespół negocjacyjny w sprawie
prywatyzacji „Elmechu”. W jego skład weszli: Tomasz Malepszy – przewodniczący Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie, Krystyna Dutkowska i Waldemar Milarczyk – członkowie Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Wojewódzkiego, Michał Lichaj – Agencja Rozwoju Lokalnego w Lesznie i Leszek Biskupski – „Elmech”. Dzień później ten zespół przeglądał oferty inwestorów zainteresowanych prywatyzacją83. Wpłynęły cztery oferty: Krzysztofa Trojnarskiego z Krakowa,
Inwico AG z Szwajcarii, Baupol Consulting GmbH Handel-Dienstleistungen z Neckarwestheim i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Kaloria Leszno z Kłody k. Rydzyny84.
Dwa zgłoszenia były ogólnikowe, więc jej odrzucono. Wymogi przedstawione w publicznym zaproszeniu do rokowań spełniały – Baupol i Eko-Kaloria.
12 maja 1997 r. zespół negocjacyjny jednomyślnie dokonał wyboru inwestora dla
„Elmechu”. Eko-Kaloria zaoferowała, że zapłaci tyle, ile wynoszą długi przedsiębiorstwa. Oferta Baupolu była korzystniejsza i ona została wybrana. Baupol Consulting zadeklarował wkład kapitałowy w wysokości ok. 350 tys. zł; zatrudnienie wszystkich
pracowników „Elmechu” i zwiększenie zatrudnienia w ciągu trzech lat do ok. 200 osób;
pozyskanie w ciągu 3 lat kredytu inwestycyjnego wielkości ok. 800 tys. – 1 mln marek
niemieckich; wprowadzenie nowego produktu oraz podpisanie pakietu spraw pracowniczych i socjalnych85.
Pojawiły się zastrzeżenia wobec oferty Baupolu. Uznano, że wkład skarbu państwa,
czyli przedsiębiorstwa, wydawał się poważnie zaniżony. Ze względu na brak dokumenAPL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 9 („Sprawozdanie z działalności
Przedsiębiorstwa za okres 01.01 – 31.12.96 r.” z lutego 1997 r.) (nlb).
81 Ibidem.
82 APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 12 (pismo do Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie z 15 lutego 1999 r.) (nlb); M. Żłobiński, Prywatyzacja „Elmechu”, „ABC” 1997 nr 75 s. 3.
83 APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 12 („Protokół z dokonania przeglądu
zgłoszeń, które wpłynęły do Wojewody Leszczyńskiego od inwestorów zainteresowanych udziałem w prywatyzacji Zakładu
Elektro-Automatyki »Elmech« w Górze” z 11 kwietnia 1997 r.) (nlb).
84 Ibidem.
85 APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 12 („protokół z posiedzenia Zespołu
Negocjacyjnego w sprawie prywatyzacji Zakładu Elektro-Automatyki „Elmech” w Górze w dniu 12.05.1997 r.”).
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tów podważano wiarygodność finansową inwestora (pod koniec 1996 r. strata trzykrotnie przewyższała aktywa). Oceniono, że przedstawione analizy nie były dostosowane do
wymogów rozporządzenia rządowego, w szczególności dotyczyło to stanu i perspektyw
rozwoju przedsiębiorstwa (brak informacji o rynkach zbytu, charakterystyki konkurencji,
powiązań z kooperantami i klientami, i inne), brak biznesplanu dla tworzonej spółki
„Elmech – Baupol” S.A.86 Jak te kwestie rozstrzygnięto, nie wiadomo.
„Elmech – Baupol”
31 grudnia 1997 r. po uzyskaniu zgody Ministra Skarbu wojewoda wydał zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej. Odpowiedzialna za nią była Agencja Rozwoju Regionalnego w Lesznie87.
Kolejne kroki związane z prywatyzacją to: 16 stycznia 1998 r. postanowieniem sądu
rejonowego w Lesznie wpisano przedsiębiorstwo do rejestru zakładów podlegających
prywatyzacji bezpośredniej; w „Rzeczpospolitej” (1998 nr 18) zamieszczono ogłoszenie
o prywatyzacji przedsiębiorstwa i wezwano wierzycieli do zgłaszania roszczeń; 24 lutego
1998 r. zawiązano spółkę akcyjną „Elmech – Baupol Polska S.A.” w Górze, do której
skarb państwa wniósł przedsiębiorstwo „Elmech”; 28 lutego 1998 r. pelnomocnik ds.
prywa-tyzacji wydał spółce przedsiębiorstwo; z dniem 1 marca 1998 r. „Elmech –
Baupol Polska S.A.” przejął pasywa i aktywa „Elmechu”; 16 lipca 1998 r. postanowieniem sądu rejonowego w Lesznie wykreślono „Elmech” z rejestru przedsiębiorstw państwowych88.
Po prywatyzacji Marek Kalus – prezes „Elmech – Baupol Polska S.A.” zapowiedział: Firma aktualnie ma 2 mln zł długu i pracuje na około połowę swych mozliwości. Muszę
przede wszystkim sprowadzić nowoczesną technologię i sprzęt. W najbliższym czasie uruchomimy nową
lakiernię proszkową. Planowany milion marek chcę zainwestować już w ciągu roku, ale myślę, że
trzeba będzie i drugiego miliona, aby firma stala się nowoczesna i konkurencyjna. […] Za pół roku
firma stanie na nogi. W tym czasie nie uda się odrobić wieloletnich zaległości, ale wyjście na zero będzie
całkiem realne. Natomiast po 1,5-2 latach ELMECH BAUPOL POLSKA jako pierwsza
leszczyńska firma wejdzie na giełdę papierów wartościowych. […] Wprowadzenie ELMECHU na
giełdę to leitmotiv mojego pobytu w Górze89.
Jednak nie wszystko poszło po myśli Adama Kalusa. Ówczesny wojewoda
leszczyński Leszek Burzyński zapewniał, że natychmiast podpisze akt notarialny,
w którym przeniesie prawo własności. Uczynił to po trzech kwartałach. Chciał
wprowadzić – jak stwierdził Adam Kalus – protegowanego do zarządu górowskiego
„Elmechu Baupolu”. Plany ratowania firmy opierały się o przyrzeczony preferencyjny
kredyt w wysokości miliona marek, ale bez wpisu notarialnego go nie uzyskano; ponadto
stracono zagraniczny kontrakt. Firma spłacała odziedziczone długi oraz opłacała bieżące
należności, ponadto utrzymywała 50 osob, dla których nie było pracy (wówczas załoga
APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 11 (pismo Ministerstwa Skarbu Państwa do wojewody leszczyńskiego z 22 października 1997 r. ) (nlb).
87 APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 12 (zarządzenie nr 58/97 wojewody
leszczyńskiego z 31 grudnia 1997 r. o prywatyzacji bezpośredniej Zakładu Elektro-Automatyki „Elmech” w Górze) (nlb).
88 APL: Zakład Elektro-Automatyki „Elmech” Przedsiębiorstwo Państwowe w Górze 12 („Sprawozdanie z przebiegu
prywatyzacji bezpośredniej Zakładu Elektro-Automatyki »Elmech« w Górze” z 10 sierpnia 1998 r.) (nlb).
89 (max), Sprywatyzowane blachy, „Panorama Leszczyńska” 1998 nr 13 s. 29.
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liczyła ponad 140 osób), ale byli chronieni pakietem socjalnym90. Firma „Elmech –
Baupol Polska S.A.” nigdy nie uzyskała jakiekolwiek kredytu, co przyczyniło się do jej
upadku91.
Adam Kalus pozwał skarb państwa w osobie wojewody dolnośląskiego (wtedy
nastąpila zmiana przynależności terytorialnej Góry) o zapłatę 2 mln zł tytułem
wyrównania strat i ministra skarbu o 84 tys. zł za niemożliwość wywiązania się z umowy
inwestycyjnej z 1997 r. Leszek Burzyński bronił się tym, że musiał sprawdzić
wiarygodnośc firmy, a jej kierownictwo nie dostarczyło wymaganych dokumentów. Wg
Adama Kalusa wojewoda uzurpował sobie jednocześnie rolę notariusza i sędziego.
Minister Skarbu nie miał zastrzeżeń, bo wydał zgodę na prywatyzację92.
Likwidacja zakladu
W maju 2008 r. sąd rejonowy w Legnicy ogłosił upadłość likwidacyjną „Elmech
Baupol Polska S.A.”. Chcąc podnieść atrakcyjnośc tej firmy, wyznaczył syndyka masy
upadłościowej – Krzysztofa Górniaka, który prowadził ją jako „Elmech Metal”. Firma
zatrudniająca 27 osób zaprzestała płacenia długów, przejęła dotychczasowe kontrakty,
co pozwoliło w lipcu osiągnąć rentowność. 80% produkcji szło na eksport do Niemiec
i Francji93. Starano się znaleźć kupca na 3 ha terenu wraz z budynkami i linią
produkcyjną. Nikt taki się nie znalazł. W 2012 r. zakład upadł i zaprzestano jakiejkolwiek
działalności gospodarczej94.
Mirosław Żłobiński

♠♠♠♠♠♠♠

R. Makowski, Pozew za nadgorliwość, „Panorama Leszczyńska” 1999 nr 10 s. 27.
(mach), Syndyk ratuje górowską firmę, „Panorama Leszczyńska” 2008 nr 35 s. 9.
92 R. Makowski, Pozew za nadgorliwość, „Panorama Leszczyńska” 1999 nr 10 s. 27.
93 (mach), Syndyk ratuje górowską firmę, „Panorama Leszczyńska” 2008 nr 35 s. 9.
94 A. Grochowiak, Na cmentarzysku dawnej gospodarki, „ABC” 2011 nr 68 s. 12.
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STRAŻNICY ŁADU PUBLICZNEGO
5 maja 1945 r. przybyła z Trzebnicy do Góry ekipa, która miała za zadanie zorganizowanie w powiecie górowskim polskiej administracji. Była kierowana przez Augusta
Herbsta, późniejszego pierwszego starostę. Liczyła ona ok. 20 osób, w tym 8 funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Początki działalności Milicji Obywatelskiej w powiecie górowskim opisał jeden z tych funkcjonariuszy – Stanisław Włodarski w swych
wspomnieniach „Na posterunku MO” opublikowanych w 1962 r.:
Komendę Powiatową Milicji Obywatelskiej zainstalowaliśmy w budynku przy ul. Kościuszki,
gdzie obecnie znajduje się internat 11-letniej szkoły ogólnokształcącej. W dwu pokojach na parterze
urządziliśmy wartownię, a na górze sypialnię. Określenie wartownia może pasuje do pokoi parteru –
lecz sypialnię stanowiło parę wiązek słomy i koce. Nasza działalność w pierwszych dniach polegała na
pełnieniu służby wartowniczej. Właściwie to nie było miasta przed kim pilnować – bowiem w całej
Górze żyło wówczas nie więcej niż sto osób; nie licząc, naturalnie, niewielkiego garnizonu żołnierzy
radzieckich, którzy uruchomili dla potrzeb wojska młyn i browar. Niemniej chodziliśmy po martwych
ulicach Góry. Patrole były dwuosobowe, jeżeli dwa takie posterunki akurat spacerowały po mieście, to
w nocy nawzajem słyszały swoje kroki... [...]
W końcu czerwca 1945 zaczęliśmy więc werbować do MO nowych funkcjonariuszy; ludzie na
ogół chętnie wstępowali do naszych szeregów i na brak ochotników nie mogliśmy wówczas narzekać.
Wkrótce zorganizowano nowe posterunki MO w Luboszycach, Naratowie, Czerninie, Zaborowicach
i w Wąsoszy. [...] Okazało się, że tam gdzie istniał posterunek MO ludzie chętniej osiedlali się.
Wkrótce, w miejscowościach, w których posiadaliśmy nasze posterunki nie było żadnej wolnej gospodarki 1.
Jednak temu wyidealizowanemu obrazowi przeczą sprawozdania starosty. Już
w sprawozdaniu z września 1945 r. raportował: Jednostki organizacyjne Milicji Obywatelskiej
pracują normalnie, są duże braki w wyszkoleniu i wyrobieniu zawodowym. Wśród milicji znajduje się
wiele jednostek stojących na bardzo niskim poziomie intelektualnym i moralnym. Niefachowość, niski
stopień inteligencji i moralności, zaniedbanie zewnętrzne i niedostateczna prezencja są czynnikami tymi,
które wpływają na hamowanie zaufania społeczeństwa do organów wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa publicznego. W znacznie lepszej sytuacji znajdują się funkcjonariusze organu Bezpieczeństwa
Publicznego2.
Taki obraz był przedstawiany niemal w każdym miesięcznym sprawozdaniu starosty, żeby go dopełnić zacytuję jeszcze dwa bardzo charakterystyczne opisy poczynań
funkcjonariuszy MO.
Stan bezpieczeństwa publicznego w stosunku do ubiegłego okresu sprawozdawczego uległ pogorszeniu. Wpłynęło na to bagatelizowanie spraw związanych z porządkiem, spokojem i bezpieczeństwem
publicznym przez milicję obywatelską i niektórych urzędników bezpieczeństwa publicznego, pracujących
S. Włodarski, Na posterunku MO [w:] Trudne dni, T.3., Wrocław 1962 s. 90. Tych posterunków było więcej: Psary, Wroniniec, Rudna Wielka, Chróścina oraz wcześniej wymienione: Czernina, Luboszyce i Wąsosz (stan 24 listopada 1946 r.)
(APW: SP Góra Śląska 319 s. 121 „Wykaz budynków przewidzianych do remontu lub odbudowy w latach 1947-1949 […]”
z 24 listopada 1946 r.; s. 115-123). Prawdopodobnie nie jest to pełna lista. Być może już wtedy funkcjonował posterunek
MO w Sicinach. (P. Wróblewski, Dzieje wsi Siciny, Siciny 2015 s. 302).
2 APW: SP Góra Śląska 56 s. 7.
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w terenie. Milicja, jak np. w Czerninie, Zyczu [Sicinach] i in. miejscowościach nie tępi przestępców.
Nie spieszy z pomocą wójtom gminnym i sołtysom gromadzkim, nawet na specjalne wezwanie czy też
prośby i biernie patrzy na wszelkie przejawy życia społecznego. Występki, wykroczenia i inne przestępstwa przybierają na sile z każdym tygodniem, a organa bezpieczeństwa nie starają się o pozorowanie
pracy. Pijaństwo, zadłużanie się u różnych osób, głównie u restauratorów, kłusownictwo i tępienie rybostanu sposobami karalnymi, izolacja od ludności oraz niekiedy nieżyczliwy stosunek do interesantów
i t.p. są przymiotami niektórych milicjantów. Bezczynność władzy szerzy się coraz więcej i moje upomnienia i pouczenia nie odnoszą żadnych skutków dodatnich, a tym bardziej, że w powiecie następują
ciągłe zmiany komendantów M.O. Niebezpieczne są wypadki, jak np. ma to miejsce w Czerninie, że
tamt. [ejszy] posterunek milicji obywatelskiej zatrudnił u siebie Niemców, którzy dotychczas nie zostali
zarejestrowani i nie wiadomo skąd tu przybyli i w jakim celu.
M.O w obwodzie przepojona jest mniemaniem o swej nadrzędności i swoich obowiązków nie pojmuje i nie wypełnia tak, jak nakazuje instrukcja i prawo obowiązujące (sprawozdanie z 1 kwietnia
1946 r.)3
Ostatnio zaobserwowano, że milicja nieufnie odnosi się do władz i urzędów w obwodzie, np. wydałem zarządzenie odebrania konia jednemu gospodarzowi w gromadzie Kęcin [Kajęcin]. Wysłany
milicjant pozwolił sobie nie wykonać mego polecenia, bo uważał, że ten koń tam jest potrzebny (sprawozdanie z 30 kwietnia 1946 r.)4
W t. 1 „Kroniki m. Góry Śląskiej i ziemi górowskiej”, obecnie przechowywanej
w Bibliotece Miejskiej w Górze, pojawił się jeszcze nowy wątek: Zdarzały się też wypadki,
że niektórzy milicjanci samowolnie uczęszczali na różne konferencje i zebrania, zwoływane przez sołtysów albo wójtów gminnych, celem wykonania prawnego obowiązku służbowego. Zabierali tam głos
w sprawach dla nich obojętnych i w stosunku do osób odmiennego zdania, w dyskutowanej materii stosowali groźby bezprawne. Niektórzy komendanci posterunków milicji niepotrzebnie wtrącali się do gospodarki gminnej lub gromadzkiej, co również nie było korzystne dla pracy samorządowej.
August Herbst w swym „poufnym” sprawozdaniu z 3 sierpnia 1946 r. scharakteryzował funkcjonowanie Milicji Obywatelskiej na terenie powiatu:
Jak dało się zaobserwować, to korpus milicji tutejszej możnaby podzielić na dwie grupy, do jednej
grupy wchodzą ci milicjanci, którzy chętnie podporządkowują się wszelkim zarządzeniom władz, pracują chętnie i pragną poświęcić się tej służbie zawodowo, i druga, do której wchodzą ludzie o niskim
poziomie intelektualnym, moralnym i zawodowym, niechętnie pracują i zdradzają chęci osiągnięcia bezprawnych korzyści materialnych dla siebie i osób najbliższych w czasie lub też w związku ze służbą i
uważają pracę dotychczasową jako przejściowe zajęcie.
Dotychczas nie można było prowadzić planowej pracy milicyjnej i podciągnąć milicjantów wzwyż
pod każdym względem, bo komendanci powiatowi są zbyt często zmieniani. Zdarzały się wypadki,
że komendanci ci nie byli dłużej jak tydzień czasu w powiecie. Taki stan nie sprzyja ani służbie milicyjnej, ani też nie wpływa dodatnio na milicjantów. Należałoby już raz skończyć z tymi zmianami
i zaprowadzić właściwą pracę milicyjną. (sprawozdanie z 3 sierpnia 1946 r.)5
Parę nazwisk komendantów powiatowych MO udało się ustalić: Bronisław Włoch
(17 sierpnia 1946 r.)6, Piotr Konieczny (kwiecień 1947)7, (wrzesień 1947)8, (październik
APW: SP Góra Śląska 56 s. 89.
APW: SP Góra Śląska 56 s. 96.
5 APW: SP Góra Śląska 56 s. 140.
6 APW: ZM i MRN Góra Śląska 26 s. 4.
3
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1947 r.)9, Mikołajczyk Stefan (26 lipca 1948 r.)10, Karol Tabakiernik (18 grudnia 1948 r.)11
W nawiasach daty dokumentów, w których pojawiły się te nazwiska.
O tym, z jakimi wypadkami mogli mieć do czynienia górowscy milicjanci, niech
świadczy opisane poniżej zdarzenie.
Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu w dalszym ciągu jest zły. Zaszło kilka wypadków zatrzymania osób przez nieznanych osobników, pierwszy wypadek pociągnął za sobą śmierć Wicedyrektora Cukrowni w Górze, której sprawcą byli nieznani dwaj osobnicy. Najprawdopodobniej byli to dwaj
żołnierze Armii Czerwonej, gdyż byli w płaszczach sowieckich. Wypadek miał charakter morderstwa
rabunkowego. Nie można brać wiadomości jako pewnik, gdyż mogli to być osobnicy innej narodowości
przebrani za sowietów. Wypadek taki miał miejsce przy napadzie na dróżnika z Urzędu Drogowego,
sprawców nie ujęto. Oprócz tego były jeszcze dwa wypadki zatrzymania obywateli na drodze, które
miały charakter rabunkowy12.
Po II wojnie światowej cukrownia najpierw znajdowała się pod nadzorem wojsk
sowieckich. Składowano tu różnego rodzaju mienie poniemieckie takie jak maszyny, motocykle, silniki, pościele, maszyny do pisania, itp. Przed przekazaniem zakładu Polakom
zgromadzone dobra wywieziono, choć bez zawartości magazynu cukru, który Sowieci
dopiero później opróżnili. 8 sierpnia 1945 r. oficjalnie przekazano go władzom polskim,
które reprezentował inż. Jerzy Otto. Przebywał w Górze do 30 września
1945 r. Od 1 października 1945 r. stanowisko dyrektora cukrowni objął inż. Stanisław
Waligórski. Kierował nią do 31 marca 1948 r. Jego zastępcą został 1 lutego 1946 r. Henryk Szczekocki, członek PPR. Pełnił swoją funkcję do 19 października 1946 r.13 W tym
dniu go zamordowano na drodze z Rydzyny do Czerniny podczas napadu rabunkowego14.
O poczynaniach armii sowieckiej na terenie powiatu górowskiego pisałem już
wcześniej, więc tego wątku tutaj nie będę rozwijać15.
Poza zwalczaniem przestępczości Milicja Obywatelska miała inne problemy.
Zabezpieczenia urzędów milicyjnych z zewnątrz przed ewent. agresją czynników wrogich przez
ustawianie kozłów albo też budowanie parkanów z drutem kolczastym na dużych, stosunkowo, przestrzeniach, zachowanie się wobec interesantów i przechodniów jako wobec domniemanych wrogów, jest
tematem różnych komentarzy nieżyczliwych dla milicji. Powszechnie słyszy się o tym, że jeżeli milicja
zabezpiecza się i odgradza od ludności w czasie względnego spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego i to w tym czasie, kiedy stacjonują tu jeszcze oddziały wojska radzieckiego, to cóż się stanie
APW: KW PPR Wrocław 590 s. 49.
APW: PK PPS Góra Śląska 1 s. 17.
9 APW: KP PPR Góra Śląska 9 s. 185.
10 KP PPR Góra Śląska 2 s. 2.
11 APW: KP PPR Góra Śląska 6 s.126-127.
12 APW: SP Góra Śląska 54 s. 584 („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc październik 1946 r.” podpisane przez kierownika
Referatu Społeczno-Politycznego H. Szymańskiego; s. 583-584). W sprawozdaniu („poufnym”) starosty za październik
1946 r. nie ma o tym napadzie ani słowa (APW: SP Góra Śl. 56 s. 163-165).
13 B. Kaczmarek, [Historia cukrowni], [Góra 1989] (maszynopis w posiadaniu Autora).
14 By inni mogli żyć spokojnie. Z dziejów walk o utrwalenie władzy ludowej na Dolnym Śląsku, pod red. Mariana Orzechowskiego,
Wrocław 1967 s. 197. Publikacja ta zawiera listę osób poległych „za władzę ludową”. Z terenu powiatu górowskiego wymieniono cztery osoby: Henryk Szczekocki oraz Antoni Wajsztok, Jan Wilk i Aleksander Zalewski. Osobliwe jest to, że dwie
osoby – H. Szczekocki i Al. Zalewski – prawdopodobnie zginęły z rąk żołnierzy sowieckich.
15 M. Żłobiński, Armia Czerwona w powiecie górowskim w latach 1945-1946, „Kwartalnik Górowski” 2013 nr 42 s. XVII-XXIX.
Przedrukowano w wersji rozszerzonej w książce K. Kutny, M. Żłobiński, Powiat górowski w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych, Góra/Wąsosz 2016 s. 79-94.
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w tym czasie, kiedy Sowieci opuszczą teren? Jeżeli dziś uzbrojony milicjant chroni się poza kolczastymi
drutami w domy silnym [?], to czy można dziś i w przyszłości żądać pomocy? W jaki sposób i przed
jakim wrogiem ma się obronić i bronić ludność cywilną? Są to tematy dnia (sprawozdanie z 30
kwietnia 1946 r.)16
Innym problem trapiącym Milicję Obywatelską było górowskie targowisko. Funkcjonariuszom nie podobało się, że w pobliżu komendy powiatowej znajdowało się targowisko. Nalegali na przeniesienie w inne miejsce, ale władze miejskie tego nie
wykonały. Ówczesny komendant powiatowy Bronisław Włoch odgrażał się, że: „będzie
zmuszony wszystkie zbierające się targi rozganiać lub wysyłać pod gmach Zarządu Miejskiego”, oraz przypominał o sprzątaniu placu targowego (pismo z 17 sierpnia 1946 r.)17
Wówczas komenda funkcjonowała w późniejszym budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego, a targowisko było w tym samym miejscu co obecnie.
Burmistrz Michał Zamojski odpowiedział natychmiast w piśmie z 17 sierpnia
1946 r., ale nie odniósł się do kwestii przeniesienia targowiska, jedynie poinformował, że
targi będą się odbywać dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki do godz. 1300 przy ul.
Kościuszki, i zadeklarował, że plac targowy będzie sprzątany po zakończeniu handlu.
Prosił o to, żeby nie urządzano targów w inne dni18.

Budynek mieszkalny, ul. Kościuszki 15, 2018 r.

APW: SP Góra Śląska 56 s. 103. Sprawozdanie z 30 kwietnia 1946 r., jest to brudnopis sprawozdania, przytoczone słowa
nie pojawiły się w czystopisie.
17 APW: ZM i MRN Góra Śląska 26 s. 3.
18 APW: ZM i MRN Góra Śląska 26 s. 5.
16
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Ten poważny dla Milicji Obywatelskiej problem rozwiązał się sam. Powiatowy
Urząd Bezpieczeństwa zajmował budynek przy ul. Michała Roli-Żymierskiego 26 (obecnie ul. Podwale 26), ale w 1947 r. go opuścił, przenosząc się na ul. Kościuszki; obecnie
to budynek mieszkalny nr 15. Byłą siedzibę PUBP w sierpniu 1947 r.19 zajęła MO, a teraz użytkuje policja20.
W połowie 1946 r. relacje starosty z MO i UB, w świetle jego sprawozdań, poprawiły się i ocena tych formacji zaczęła wypadać pozytywnie:
Moja współpraca z M.O. i ze Służbą Bezpieczeństwa Publicznego jest nacechowana życzliwością, poprawnym stosunkiem. (prawdopodobnie czerwiec 1946 r.)21
Współpraca moja [starosty] z M.O. i U.B. jest dobra. (lipiec 1946 r.)22
Milicja Obywatelska i Urząd Bezpieczeństwa przyczyniają się do istniejącego porządku na terenie miasta i powiatu. Współpraca z nimi jest możliwa, regulowana ciągle na posiedzeniach, na których
jest obecny wicestarosta A. Góral. (lipiec 1946 r.)23
W dniu 6 października b.r. [1946] obchodzono uroczyście »Dzień Milicjanta«. Po uroczystym
nabożeństwie odbyła się defilada, w której wzięła udział M.O., O.R.M. oraz Straż Cukrowni wraz
z orkiestrą. Po defiladzie odbyła się Akademia urozmaicona występami Szkoły Powszechnej oraz chóru miejscowego. Cała Akademia miała charakter dość miły, w której można było wyczuć przyjazną
atmosferę między społeczeństwem a M.O. (październik 1946 r.)24
Opinia kierownika Referatu Społeczno-Politycznego Henryka Szymańskiego na
temat „bezpieczeństwa”, jak wówczas nazywano Urząd Bezpieczeństwa, była inna, chyba bliższa rzeczywistości:
W okresie sprawozdawczym [wrzesień 1946 r.] na terenie miasta Góry zaszło kilka wypadków, które pociągnęły za sobą nieżyczliwe ustosunkowanie się obywateli do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Pierwszy wypadek to pobicie przez członków P.P.R. nie wiadomo na jakiej
podstawie jednego z obywateli miasta, który po przeleżeniu czterech tygodni nie może w dalszym ciągu
pracować. Bezpieczeństwo tą sprawą w ogóle się nie zainteresowało. Druga sprawa to poturbowanie
w restauracji członka Cechu Zbiorowego w Górze oraz pracownika Urzędu Skarbowego przez organ
Bezpieczeństwa Publicznego. Bliższych danych nie można było ustalić. Prawdopodobnie działali oni
pod wpływem alkoholu. Trzeci wypadek pociągnął za sobą śmierć członka Cechu Zbiorowego, zarazem
członka P.P.S. w Górze, spowodowany przez funkcjonariusza U.B. Wypadek miał charakter napadu.
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Górze Śląskiej organizował Józef
Mitas, młodszy referent w WUBP w Krakowie, członek PPR, wcześniej w chrzanowskiej
Armii Ludowej. Był członkiem grupy operacyjnej na Dolny Śląsk. Od 1 lipca 1945 r.
pełnił obowiązki kierownika PUBP w Górze Śląskiej. Zajmował to stanowisko do połowy sierpnia 1946 r. Wiosną 1947 r. został zwolniony z UBP25.

E. Maćkowska, W służbie społeczeństwa, Góra 2004 s. 14.
APW: UWW VII 409 s. 244-243; pismo przewodnie z 8 stycznia 1948 r.; UWW VII 409 s. 241.
21 APW: SP Góra Śląska 56 s. 140.
22 APW: SP Góra Śląska 56 s. 131 (sprawozdanie starosty za lipiec 1946 r. s. 131-132).
23 APW: SP Góra Śląska 54 s. 449 (inne sprawozdanie sytuacyjne za lipiec 1946 r. s. 448-449).
24 APW: SP Góra Śląska 54 s. 584 (sprawozdanie sytuacyjne za październik 1946 r. s. 583-584).
25 Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945-1956, red. Robert Klementowski, Krzysztof Szwagrzyk, Wrocław 2012 s. 58;
Twarze dolnośląskiej bezpieki, red. i oprac. Paweł Piotrowski, Krzysztof Szwagrzyk, Wojciech Trębacz, Wrocław 2010 s. 228.
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Pomagał mu w organizacji UB Antoni Słabisz, również członek grupy operacyjnej
na Dolny Śląsk. Od 1957 do początku 1970 r. był zastępcą komendanta powiatowego
MO w Górze ds. bezpieczeństwa26.
Po J. Mitasie stanowisko kierowników lub szefów PUBP/ PUdsBP/Delegatury
w Górze Śląskiej zajmowali Jan Przybylski (1946-1947), Stefan Turlej (1947), Stanisław
Grzyb (1949-1952), Józef Wojciechowski (1952-1954) i Stanisław Lorek (1955-1956)27.
Więcej o śmierci członka Cechu Zbiorowego napisano w piśmie lokalnej organizacji PPR-u z 7 listopada 1946 r.:
Od czasu przybycia do Góry Śl. szefa U.B. [Jana Przybylskiego] uwidacznia się brak dyscypliny w jego urzędzie. Ogólnie biorąc U.B. jest postrachem spokojnej ludności przez incydenty przy każdej okazji. Nie było zabawy, aby funkcjonariusze wyżej wspomnianego urzędu nie zrobili awantury po
pijanemu. Miejscami chodzą całymi gromadami, biją się między sobą (wyciągając broń) i terroryzując
przechodniów.
Przykłady:
1) W restauracji na ul. Stalina [obecnie ul. Wrocławska] we wrześniu zostało pobitych przez
ob. do krwi.
2) W dzień Święta spółdzielczości U.B. nawiązało po pijanemu awantury z dyżurnemi M.O.,
wymachiwali bronią koło głów dyżurujących grożąc, że wybiją wszystkich.
3) Kilka tygodni temu pracownik U.B. w prywatnym mieszkaniu szewca nazwiskiem Gołąbek
rozbroił milicjanta, który był za prywatnem sprawą pod groźbą pistoletu i zastrzelił wyżej wymienionego szewca Gołąbka. Na mieście jest duże oburzenie, że sprawca zabójstwa nie pociągnięty do odpowiedzialności. Na komórce partyjnej M.O. były wysuwane wnioski przy obecności obu sekr. pow.
o konieczności interwencji u wyższych instancji, dlatego że szef U.B. jest wobec wszystkich wyczynów,
pijaństwa i awantur jego podwładnych bezradny i nie wyciąga żadnych konsekwencji.
Dalej następuje opis lekceważącego stosunku wobec osób związanych z nową władzą i podsumowanie:
„Uogólniając szef U.B. Przybylski przez niedołężność czy złośliwość wprowadził dezorganizację
do aparatu bezpieczeństwa, która odbija się szkodliwie w całym powiecie. Jawnie się nie przeciwstawia,
tylko wszystko zbywa, unika oczu28.
Franciszek Gołąbek urodził się 27 września 1919 r. w miejscowości Kodlewo (nie
udało się zidentyfikować tej miejscowości); rodzice to Walenty i Stanisława z domu Mikołajczyk. Zamordowano go 28 września 1946 r. Pochowano 2 października 1946 r. na
cmentarzu w Rawiczu. Żonaty z Anną z domu Jankowiak. W Górze mieszkał przy ul.
Małej 1. Był szewcem („mistrz obuwniczy”) i członkiem górowskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Ówczesny kierownik PUBP Jan Przybylski urodził się w 1912 r. w rodzinie robotniczej. Ukończył szkołę powszechną. Z zawodu ślusarz. Od sierpnia 1944 r. pracował w
UB29. Nic nie wiadomo, żeby wyciągnął jakiekolwiek konsekwencje wobec mordercy
Franciszka Gołąbka.
Mirosław Żłobiński

Twarze dolnośląskiej bezpieki, red. i oprac. Paweł Piotrowski, Krzysztof Szwagrzyk, Wojciech Trębacz, Wrocław 2010 s. 270.
Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 1, 1944-1956, Warszawa 2005 s. 482-483.
28 APW: KP PPR Góra Śląska 9 s. 369.
29 APW: KW PPR Wrocław 106 s. 33. W publikacji Twarze dolnośląskiej bezpieki nie ma jego biogramu.
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Pierwsi funkcjonariusze zatrudnieni
w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego
w Górze Śląskiej30
Henryk Andrzejewski, Kazimierz Balaza, Jan Baraniak, Tadeusz Besztacha, Tomasz
Brański, Halina Grabowska, Mieczysław Klimowicz, Mieczysław Kozioł, Zdzisław
Kuczkowski, Julian Laskowski, Adam Mielczarek, Piotr Norys, Witold Oberg, Stanisław
Oleżadajewski (vel Ojczadajewski), Józef Puk, Władysław Rogowicz, Stanisław Sendal,
Jan Siemek, Jan Suchocki, Henryk Śmigielski, Jan Witosiński, Zdzisław Tym, Czesław
Zebilowicz (vel Zebitowicz)
Spis członków koła PPR przy PUBP w Górze (z 2 marca 1946 r.)
Jan Hołys – I sekretarz, Stefan Kaczmarczyk – II sekretarz, Jan Baraniak – skarbnik, Bolesław Zezyk – członek zarządu, Mieczysław Kozioł – członek zarządu, Stanisław Bednarski, Władysław Cegliński, Emil Chechelski, Mieczysław Domanowski, Jan
Fabiański, Czesław Górny, Franciszek Jamroz, Stefan Jasko, Piotr Jodzis, Tadeusz Kałużny, Ryszard Karpowicz, Czesław Laskowski, Edward Miszczak, Józef Mitas, Piotr
Norys, Teodor Oberg, Witold Oberg, Michał Pawlik, Czesław Rejdych, Władysław Rejdych, Władysław Rogowicz, Aleksander Rutkowski, Władysław Sikora, Antoni Słabisz,
Władysław Strycharski, Stanisław Szczypek, Janina Szewczyk, Jan Witosiński.

♦♦♦♦♦♦♦

30

Urząd Bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku 1945-1956, red. Robert Klementowski, Krzysztof Szwagrzyk, Wrocław 2012 s. 58.
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W OKOPACH NOMENKLATURY
Nieodłączną cechą Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (i innych krajów znajdujących
się w bloku komunistycznym) była zasada nomenklatury. Polegała ona na tym, że osoba
sprawującą funkcję kierowniczą musiała mieć rekomendację odpowiedniego komitetu
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale niekoniecznie odpowiednie kwalifikacje do
objęcia stanowiska. Cofnięcie rekomendacji oznaczało partyjne wotum nieufności i zwykle kończyło się zwolnieniem tej osoby z kierowniczego stanowiska1.
Pod koniec 1954 r. nomenklaturze Komitetu Powiatowego PZPR w Górze Śląskiej
podlegało 521 stanowisk: wydziałowi organizacyjnemu – 234, wydziałowi rolnemu – 237
i wydziałowi propagandy – 65. Po zsumowaniu liczby stanowisk nomenklatury poszczególnych wydziałów nie dają ogólnej sumy. Wcześniej nawet przed reformą administracyjną (zniesienie gmin i utworzenie gromad) 262 stanowiska podlegały wydziałowi
organizacyjnemu.
Nomenklatura wydziału organizacyjnego obejmowała przewodniczących i sekretarzy Gromadzkich Rad Narodowych, posterunki Milicji Obywatelskiej, sekretarzy Podstawowych Organizacji Partyjnych PZPR, nadleśnictwo. Wydziałowi rolnemu podlegali
m.in. przewodniczący spółdzielni produkcyjnych2.
W 1958 r. nomenklaturze KP PZPR w Górze Śląskiej podlegało już mniej stanowisk, bo tylko 175. Był to efekt przełomu październikowego z 1956 r. Odnotowano, że
bez porozumienia z KP PZPR zatrudniano osoby na stanowiskach podlegających nomenklaturze. Dla przykładu wymieniono, że Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego we Wrocławiu zatrudnił dyrektora i głównego księgowego w Powiatowym
Przedsiębiorstwie Przemysłu Terenowego3. Prawdopodobnie chodzi o Górośląskie Zakłady Wielobranżowe Przemysłu Terenowego. Składały się one z drukarni, zakładu
odzieżowego (późniejsza „Moda Dolnośląska”) i winiarni. W 1958 r. dyrektorem był
Zbigniew Leeg4, a od maja 1959 r. – Józef Betliński5. Chcę opisać podobny, choć lepiej
udokumentowany przypadek działania wbrew regule nomenklatury.
Podczas posiedzenia PMRN 8 lutego 1957 r. wystąpił przewodniczący Powiatowej
Komisji Planowania Gospodarczego Wacław Leździej z wnioskiem, żeby zwolnić dotychczasowego dyrektora MPGK Emila Chechelskiego. Pełnił tę funkcję od 1955 r.
Uzasadnił to rozluźnieniem dyscypliny w zakładzie i brakiem kwalifikacji dyrektora. Zaproponował, żeby szefem MPGK został Feliks Szułczyński6. To wystąpienie poprzedziła decyzja I sekretarza KP PZPR Mieczysława Kostrzewskiego, który zlecił, żeby PPRN
nakazało PMRN odwołanie E. Chechelskiego ze stanowiska dyrektora MPGK. Miało to

Z. Zblewski, Leksykon PRL-u, Kraków 2001 s. 99-100.
APL: KP PZPR Góra Śląska 28 s. 55-58.
3 APL: KP PZPR Góra Śląska 45 s. 115-119.
4 APW: PPRN 315 s. 20 („Analiza działalności przedsiębiorstwa za okres od stycznia 1958 r. do 30 czerwca br.”
z 24 lipca 1958 r.; s. 12-20).
5 APL: KP PZPR Góra Śląska 36 s. 198 (posiedzenie egzekutywy 20 maja 1959 r.)
6 APL: PMRN Góra Śląska 68 s. 31-32.
1
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nastąpić dopiero po doprowadzeniu do porządku centralnego ogrzewania w PDK,
w czasie zimy bowiem doszło do jakiejś awarii7.
Leon Krysztofiak, członek PMRN, od razu podważył podane uzasadnienie, choć
nic nie miał przeciw tej kandydaturze. Był zaskoczony, że pojawiła się kwestia zwolnienia E. Chechelskiego. Uważał, że zmiana następuje ze względu na to, że kandydat na dyrektora został zwolniony z aparatu partyjnego, czyli KP PZPR, i trzeba dla niego znaleźć
inną pracę8.
Przewodniczący PMRN Kazimierz Pietrakiewicz przyjął bez jakichkolwiek zastrzeżeń konieczność zwolnienia Emila Chechelskiego i jego uzasadnienie w postaci braku
kwalifikacji. Stwierdził, że stosunek służbowy z nim będzie rozwiązany z dniem 1 marca
1957 r. z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia9. Jednak wówczas nie
doszło do zwolnienia, bo Wojewódzki Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w imieniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej je zakwestionował (pismo
z kwietnia 1957 r.). Prezydium musiało wyrazić zgodę na tę decyzję personalną, w jej
bowiem gestii znajdowało się wyrażenie zgody na powoływanie i odwoływanie dyrektorów przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, więc PMRN uchyliło swe postanowienie
o zwolnieniu E. Chechelskiego10.
Do sprawy zwolnienia E. Chechelskiego powrócono 7 marca 1958 r. na posiedzeniu PMRN. Przewodniczący K. Pietrakiewicz odczytał wyciąg z protokołu Podstawowej
Organizacji Partyjnej PZPR przy MPGK mówiący o gorszącym zachowaniu E. Chechelskiego. K. Pietrakiewicz poinformował, że był niejednokrotnie upominany za wybryki
nie licujące z godnością członka PZPR, pił wódkę z pracownikami oraz „niemoralnie
zachował się wobec portierki Hotelu Miejskiego”. Na zakończenie swego wystąpienia
postawił wniosek o zwolnienie E. Chechelskiego ze stanowiska dyrektora. Członkowie
PMRN podjęli więc uchwałę o rozwiązaniu stosunku służbowego z E. Chechelskim,
motywując to niemoralnym zachowaniem się, zaniedbywaniem się w obowiązkach służbowych. Ponadto pomimo kilkuletniej pracy na stanowisku dyrektora nie starał się on
zdobyć potrzebnych kwalifikacji, a chwiejnym charakterem rozprężał obowiązkowość
wśród pracowników MPGK11. Emil Chechelski został zwolniony z dniem 30 czerwca
1958 r.12
Nie był to koniec perypetii z obsadzeniem stanowiska dyrektora MPGK. PMRN
wystąpiło do władz nadrzędnych, czyli prawdopodobnie do Wojewódzkiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wrocławiu, o zatwierdzenie Rościsława
Sokołowicza na stanowisko dyrektora MPGK. Okazało się, że ta decyzja została podjęta
bez uzgodnienia z egzekutywą KP PZPR. W swoim piśmie egzekutywa wyjaśniła, że
w świetle wytycznych Komitetu Centralnego PZPR z czerwca 1957 r. o nomenklaturze
kadrowej decyzje kadrowe podlegają uzgodnieniu z instancją partyjną działającą na danym terenie. A Prezydium Miejskiej Rady Narodowej tej czynności nie dokonując, działało na własna rękę. K. Pietrakiewicz podczas posiedzenia 6 czerwca 1958 r. oznajmił, że
APW: PPRN Góra Śląska 300 s. 157-158.
APL: PMRN Góra Śląska 68 s. 31-32.
9 APL: PMRN Góra Śląska 68 s. 32-33.
10 APL: PMRN Góra Śląska 68 s. 120.
11 APL: PMRN Góra Śląska 69 s. 77-78.
12 APL: PMRN Góra Śląska 69 s. 191.
7
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skontaktował się z egzekutywą i omówił kandydaturę na dyrektora MPGK. Egzekutywa
wskazała Zdzisława Wójcika. Członkowie PMRN tę decyzję przyjęli do wykonania13.
Zdz. Wójcik długo nie podyrektorował, bo od 1 października 1959 r. stanowisko
szefa MPGK objął Czesław Orłowski14. Kolejni dyrektorzy: Jan Jakuczun (w latach19611962 i od 1964 r.), Eugeniusz Połocki (od 1962 do 1963). W 1968 r. podjęto decyzję
o połączeniu MZBM (siedziba na ul. Kościuszki 9, dyrektor Kazimierz Borysowski)
i MPGK (siedziba na ul. Marchlewskiego 49, obecnie ul. Podwale; dyrektor Jan Jakuczun) w MPGKiM. Dotychczasowi dyrektorzy utracili swe stanowiska15. Z dniem 31
grudnia 1968 r. powołano na stanowisko dyrektora MPGKiM Zbigniewa Hołyńskiego,
pracownika PPRN16. W 1972 r. odwołano Zb. Hołyńskiego, a jego miejsce zajął Kazimierz Paluch17. W 1975 r. funkcję dyrektora pełnił Władysław Fogt18.
Mirosław Żłobiński

♣♣♣♣♣♣♣

APL: PMRN Góra Śląska 69 s. 214.
APL: PMRN Góra Śląska 70 s. 306.
15 APL: PMRN Góra Śląska 80 s. 222-224.
16 APL: PMRN Góra Śląska 80 s. 291.
17 APW: KP PZPR Góra Śląska 86 s. 155.
18 APL: RNMiGG 42 s. 72.
13
14
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Górowscy rycerze św. Floriana (cz. VI)
Góra Śląska dnia 11.6.1968.

INFORMACJA Z ZABEZPIECZENIA
P/POŻAROWEGO OBIEKTÓW
NA STACJI GÓRA ŚLĄSKA
Poniżej prezentujemy odpis dokumentu obrazującego ochronę przeciwpożarową
na stacji kolejowej Góra Śląska.
Stacja Góra Śląska posiada szereg mniejszych obiektów funkcjonalnych jak: biura
stacyjne, poczekalnie dla podróżnych, magazyny towarowe, magazyny przeznaczone na
składowanie paliw płynnych oraz stałych, garaże parowozowni oraz wózków bagażowych, stacje pomp, kotłownie CO, oraz budynki mieszkalne zajmowane przez pracowników przedsiębiorstw PKP. Ponadto w ramach stałego nadzoru stacji podlegają
budynki kolejowe znajdujące się wzdłuż linii kolejowej na odcinku Borszyn Wielki, Borszyn Mały, Sławęcice Górowskie, Strumienna.
Wszystkie wymienione wyżej obiekty zostały wyposażone w nowy sprzęt
p/pożarowy do akcji ratowniczej.
W magazynach rozmieszczono odpowiednią ilość skrzyń z piaskiem, beczki z wodą, bosaki, potrzebną ilość gaśnic śniegowych, tetrowych względnie pianowych.
Personel pracujący w magazynach i biurach jest przeszkolony z zakresu: obsługi
posiadanego sprzętu oraz natychmiastowego przystąpienia do likwidacji pożaru w jego
zarodku.
Ponadto na terenie stacji Góra Śląska znajduje się Kolejowa Jednostka Straży Pożarnej. Załoga Jednostki składa się z osiemnastu członków strażaków wyszkolonych na
specjalnych kursach p/poż. Kierownictwo tej jednostki to Komendant oraz jego zastępca.
Jednostka pracuje na terenie stacji od roku 1950, wyposażona w sprzęt bojowy jak:
1 motopompa na przyczepie samochodowej
60 odcinków węży sawnych [ssawnych] oraz tłocznych
10 drabin różnego przeznaczenia
10 hydrantów wodnych
15 bosaków
5 kocy asbestowych [azbestowych]
10 worków asbestowych [azbestowych] do ratowania akt oraz taki sprzęt jak linki
i gwoździe ratownicze, ubrania ochronne dla załogi kolejowej straży p/poż; maski gazowe, latarki, topory strażackie, hełmy bojowe.
Posiadany sprzęt jest należycie konserwowany i zdatny w każdej chwili do akcji.
Kolejowa Straż Pożarna odbywa stałe ćwiczenia szkoleniowe zgodnie z planem ustalonym przez jednostkę nadrzędną w Poznaniu. Stały nadzór oraz kontrolę nad jednostką
sprawują Inspektorzy Dyrekcji w Poznaniu oraz miejscowej straży pożarnej w Górze.
XXX
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Pracownicy zakładu, którzy nie stanowią członków kolejowej straży pożarnej, zostali przeszkoleni z zakresu obsługi sprzętu podręcznego oraz zapobiegania powstania
pożaru na terenie stacji, jeden raz w roku wszyscy pracownicy składają z tego zakresu
egzamin sprawdzający. Tereny kolejowe szczególnie zagrożone na możliwość powstania
pożaru są zabezpieczone i stale obserwowane, do takich należą magazyny paliw oraz tereny lasu przylegające bezpośrednio do linii kolejowych.
P.K.P.
Stacja Góra Śląska

*****
W międzynarodowym rajdzie
Tak go szumnie nazwano, choć bardzo możliwe, że jego trasa prowadziła jedynie
przez Niemcy i Polskę. Choć jakby nie patrzeć nawet dwa państwa to już rywalizacja
międzynarodowa. Start jednego z etapów odbył się w Górze skąd wjechano do Polski.
Niestety o tej imprezie nie wiemy prawie nic. Nazywała się po prostu Międzynarodowy Rajd Samochodowy. Odbywał się w dniach 16-23 czerwca 1929 roku. W dniu 20
czerwca w Górze, czyli ówczesnym Guhrau odbył się start do kolejnego etapu rywalizacji. Jechano do Leszna, następnie do Kościana i przez Stęszew do Poznania, gdzie kończył się ten odcinek. Później jeszcze, w pozostałych dniach, ścigano się na terenie
Wielkopolski.
Jako ciekawostkę warto podać, że nie zamykano dróg, gdy mieli nimi jechać rajdowcy. Lokalne samorządowcy informowały mieszkańców, by w dniach przejazdu uważali na drogach, usuwali z nich bydło, drób i najlepiej nie wpuszczali na drogi dzieci.
Odnalazł i spisał Damian Szymczak
Źródło: „Orędownik Powiatu Bydgoskiego”,
nr 23 z 1929 r.
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KRONIKA AMATORSKIEGO KLUBU FILMOWEGO „PROFIL” (CZ. VII)

ŻYCIE FESTIWALOWE
Wiertacze
Film pt. „Wiertacze” wziął swoje początki pod koniec tegorocznych wakacji.
Członkowie klubu w składzie: Józef Lesiak, Kazimierz Dańko, Stanisław Rusakiewicz
postanowili nakręcić film pod wspomnianym tytułem. Film ten był kręcony przede
wszystkim w plenerze. Był on poświęcony nafciarzom pracującym przy poszukiwaniu
gazu ziemnego. Na uwagę zasługuje grzeczność. Mimo że byli bardzo zajęci, znaleźli dla
nas zawsze chwilę cennego czasu. Szczególnie uprzejmy był kierownik bazy. Do miejsca
pracy dojeżdżaliśmy popularnymi rowerami. Dojazdy nasze obfitowały w różne przygody. I tak w pierwszy dzień na skutek naddźwiękowej jazdy doszło do tylnego zderzenia
Kazika ze Staszkiem, z czego ten ostatni wyszedł z kontuzją nogi i porwanymi spodniami.
W początkowym montażu montowanym przez kol. Kazika film trwał 10 minut.
Natomiast po gruntownym i szczegółowym montażu film trwał zaledwie 7 min. Dźwięk
był bardzo udany i niewątpliwie przyczynił się do tego sukcesu filmu, a nagrywali go
dwaj bezkonkurencyjni dźwiękowcy: Ryszard Lisiecki, Wojtek Czerski pod kierownictwem znakomitego operatora Tadeusza Zielińskiego.
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[III Dolnośląski Przegląd Filmów Amatorskich
Góra, 9, 10 IX 1972 r.]
Na kilka dni przed III Dolnośląskim Przeglądem Filmów Amatorskich zajęliśmy się
dekoracją miasta. Tutaj wyróżnili się: Józef Lesiak, Jerzy Kozakiewicz, Ryszard Lisiecki,
Aleksander Minta, Stanisław Rusakiewicz, Edward Chruszcz, Wojciech Czerski, Stanisław Lesiak.
Do spraw organizacyjnych przyłączył się Powiatowy Zarząd ZMS z Jackiem Wawrzyniakiem na czele, który wychodził z siebie nie schodząc z motoru, aby załatwić nagrody dla uczestników przeglądu oraz plakietki, które były symbolem przeglądu.
III Dolnośląski Przegląd Filmów Amatorskich miał swoje miejsce w kinie „Światowid”. Było ono ze względu na to święto szczególnie przystrojone podobnie jak całe miasto. Zawieszali emblematy tylko Ci, którzy mieli zimną krew w żyłach. Na szczególną
uwagę zasługuje Stanisław Lesiak, który pomimo grożącego niebezpieczeństwa zdecydował się ofiarnie wejść na drzewo. Wejść to jakoś wszedł, tylko przy zejściu cała ekipa
z Olkiem na czele musiała mu pomóc.
W kinie w holu była wystawa prac foto-amatorów. Natomiast w sali projekcyjnej
obok emblematu przeglądu wisiały emblematy klubów, które przysłały tylko AKF Bolków, Dzierżoniów, Szczecin oraz MDK Legnica. […]

Rozpoczęcie III Dolnośląskiego Przeglądu Filmów Amatorskich
przez niezawodnego konferansjera Tadeusza Zielińskiego

Dzień otwarcia był szczególnie uroczysty. Nareszcie po wielu tygodniach ciężkiej
pracy przygotowawczej całego personelu MPDK, gdzie wszyscy pracowali z taką samą
energią prześcigając się nawzajem pomysłami, skończył się ogromnym sukcesem. Na
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otwarcie III Dolnośląskiego Przeglądu Filmów Amatorskich zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele PZPR, WDK oraz sami filmowcy. Frekwencja była ogromna. Panował porządek za wyjątkiem pierwszego dnia, gdzie przeszkadzały dzieci. Wszystkich
filmów było 59, a do ogólnopolskiego festiwalu zakwalifikowało się 17 filmów. Jest to
bardzo dużo zważywszy, że w sąsiednim województwie nie zakwalifikował się żaden
film. Mimo że była duża rywalizacja, nasz klub wyszedł zwycięsko otrzymując I miejsce.
Decyzję jury potwierdziło otrzymanie I miejsca na ogólnopolskim festiwalu, co było
ogromnym zwycięstwem i osiągnięciem naszego klubu.

„Już po fanfarach dla zwycięzców na festiwalu filmów amatorskich Pol-8. Dolnoślązaków mieliśmy w tym roku wśród nagrodzonych skąpo. Ledwo jeden film. Dlaczego? Wydaje się, że warto to dziś spokojnie rozważyć.
Na wojewódzkim dorocznym przeglądzie filmów amatorskich zorganizowanym
w Górze pokazano aż 49 obrazów. To – na tle innych województw – bardzo dużo. Może był to nawet rekord. Ale tylko ilościowy, bo poziomem, techniką i odkrywczością tematyczną mało kto z autorów się odznaczył.
Do rodzynków tego przeglądu jury zaliczyło zgodnie nagrodzony także na Pol-8
film „Wiertacze”, nakręcony przez członków AKF „Profil” z Góry, film łączący walory
tematyczne i techniczne. Podobnie pozytywnie oceniono filmy „My” i „Dni kultury”,
przywiezione przez studencki AKF „Tapeta” z Wrocławia. Także filmową opowieść
o pracy robotników MPK „Pomarańczowi”, opowieść rodziną „Maniuś 72”, żart filmowy „Niesforny Telesfor”, ambitny, choć opatrzony nie najlepszym komentarzem, reportaż o Koperniku, błyskotliwą metaforę „Tempora mutantur”, piękną technikę i kolor
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fabularnego obrazu „Maligna”. I to mniej więcej wszystko. Reszta filmów budziła wiele
zastrzeżeń, a spora część nie nastręczała żadnych wątpliwości co do tego, że mamy do
czynienia z nieporozumieniem, że amatorzy, którzy otrzymali kamery i warunki umożliwiające pracę, jeszcze sobie nie zdążyli odpowiedzieć na podstawowe pytanie: co mianowicie robić z tą kamerą. […]”
Krystyna Tyszkowska, Co robić z kamerą?
„Gazeta Robotnicza” Magazyn Tygodniowy
nr 40, 7-8 X 1972 r.) – fragment

VIII Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich Pol-8
Polanica – Wrzesień 72 / czyli rzecz o nas samych
autora nieznanego, który / staje się znany poniżej
Z Góry wyjeżdżałem w jakimś napięciu nerwowym. W Pol-8 miałem wziąć udział
po raz pierwszy. Jak też to będzie? – to pytanie zadawałem sobie wielokrotnie. Pan Lesiak natomiast już jako „stary wyga filmowy” zdawał się specjalnie niczym nie przejmować – pozwolił sobie nawet na smaczną drzemkę w pociągu. Mnie stale coś trzymało
w napięciu, paląc papierosa po papierosie, rozmyślałem. Co nas czekało, mieliśmy się
dowiedzieć już wkrótce.
W Kłodzku… pierwsza kawa (co prawda nie najlepsza, jeśli nie najgorsza) no
i „dzień dobry” – słówko, które dziś wywołuje najlepsze wspomnienia i od którego
„wszystko” się zaczęło. A zaczęło się dość interesująco. Na wesoło „dokulaliśmy się”
jakoś naszymi poczciwymi kolejami do Polanicy.
Na dworcu cisza, ani śladu zwiastującego tak doniosłą – przynajmniej dla mnie –
imprezę. Prosto z dworca forsownym marszem dotarliśmy do klubu „Pod ósemką”. Tu
znowu „u drzwi twoich”. Byliśmy więc pierwszymi uczestnikami Pol-8, a już za kilka godzin mieliśmy okazję poczuć się współorganizatorami festiwalu – zaproszono nas do
dekoracji miasta i kina „Światowid”, w którym miała przebiegać „poważniejsza” część
festiwalu.
„Zaokrętowaliśmy się” w hotelu „Polanica”, gdzie zresztą po upływie doby niezbyt
delikatnie dano nam do zrozumienia, że mamy sobie poszukać innego locum. Mimo to
nie przestałem interesować się frędzelkami przy damskich torebkach i dobę tę spędziliśmy „po byku”. Gwoli informacji dodam jeszcze, że przez te „frędzelki” musiałem grubo po północy odwozić taksówką kogośtam gdzieś tam, co wskazywało, że jeśli tak dalej
będzie to doprowadzę siebie do ruiny finansowej i nie tylko takiej. Doszedłem jeszcze do
innego wniosku, że „imprezy towarzyszące” zapowiadają się doskonale i że chyba na
koszt ewentualnej nagrody nie przestanę interesować się frędzelkami. Tak w wesołej
i ciepłej – ba gorącej – atmosferze minął pierwszy dzień i pierwsza noc.
Rano „odnalazł się” Kazik Dańko i razem zadowoleni choć zmęczeni i z-coś tam
jeszcze udaliśmy się do baru gasić mlekiem pragnienie. Ze zgrozą pomyślałem, że czeka
nas obejrzenie 35 filmów oraz zaplanowane i niezaplanowane przez organizatorów imprezy towarzyszące.
Najbardziej męczące, chociaż i najbardziej interesujące były te drugie (a były przeważnie rodzaju żeńskiego). Dzień 22 września z przerwami na posiłki i wodę zdrojową
(bo suszyło) spędziliśmy w kinie na projekcjach konkursowych. A wieczorem „Kolombina”. Nadzwyczaj udany wieczorek zapoznawczy.
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Pan Lesiak oraz „mgr Edward” (taki pseudo upodobał sobie Kazik, który dostał
gdzieś wizytówkę z takimi mniej jak więcej danymi) właściwie znali brać filmową z lat
poprzednich, ja natomiast jako „świeże ciało” musiałem się wkupić, czego skutki odczuwałem nazajutrz. Koniec tego zapoznawania nastąpił dopiero nad ranem, ale już nie
w „Kolombinie”.
Rano znowu na mleko i na projekcję konkursową. Pierwsze gratulacje przyjęliśmy
trochę nieufnie, do werdyktu jury jeszcze daleko, a niektórzy już osądzili – czy nie za
wcześnie? Zobaczymy. Wieczorem imprezy towarzyszące – różne (?).
I już niedziela, 24 dzień września, nieuchronnie zbliża się koniec festiwalu – szkoda.
Dziś dzień międzynarodowy no i … werdykt Jury. Ale na razie to na mleko, bo to cholerne pragnienie. Prosto z baru idziemy do kina. Pełne napięcia oczekiwanie i nareszcie
werdykt ………………………………

Tu następuje długie milczenie, bowiem zaniemówiłem z wrażenia. Nie – to nie
do… wiary, nie wierzę własnym uszom, w końcu jednak wierzę, muszę wierzyć własnym
oczom (ostrość powinna być w normie), w mini-gazetce festiwalowej, której wydanie w
tej chwili dostałem, stoi jak „koń” – I nagroda Pol-8 filmowi „Wiertacze” realizacja itd.
Jeszcze raz oglądamy „Wiertaczy” na ekranie, tu jestem trochę niezadowolony i dźwięk
za głośno. Niezadowolenie szybko jednak ustępuje radości. Huraaaa! Zwycięstwo!
Załatwiamy jeszcze tylko formalności, które ku utrapieniu ludzkości wymyśliła biurokracja i… tu następuje długa impreza towarzysząca (rodzaju różnego tzn. i męskiego,
i odmiennego). Wtajemniczeni się radują, tylko biedny Kazik czuje „w kościach hongkong czy inną mniej rasową grypę, zresztą i mnie głowa „zdrowo” boli.
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Rano – jak zwykle na mleko, potem sprawy finansowe i codzienna dolnośląska prasa, w której już czarno na białym Nasz Sukces. Ostatnie refleksje i żegnamy Kazia, który
autostopem udaje się do Legnicy.
I na tym koniec. VIII Pol-8 przechodzi do historii, a my do pociągu. Wracamy do
domu do stęsknionych żon i rodziny, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Tu się ujawniam, bowiem jest już 27 lat po wojnie i ukrywanie się może być poczytane za dywersję. Miłe wspomnienia przy małej czarnej – na papierze utrwalił i tytułem
opatrzył uczestnik VIII Pol-8 i laureat I nagrody St. Rusakiewicz. […]
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„Publicystyka 72”
Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich organizowany co dwa lata w Białymstoku, tzw. festiwal filmów zaangażowanych. Tu nasuwa się pytanie – czy może być film
niezaangażowany. Nasz klub uczestniczy od pierwszego festiwalu (tj. od 1970 r.), więc
już po raz drugi w tej imprezie.
Nowością tegorocznego festiwalu były jawne obrady Jury, prawdopodobnie pierwszy raz w Polsce odnośnie do filmu amatorskiego. Obrady polegały na tym, że każdy
członek Jury miał wyrazić swoje zdanie na dany film. Będąc jedynym przedstawicielem
naszego klubu – a szkoda – sądzę, że sam sposób miał dobre intencje, natomiast wypowiedzi typu – „nie mam zdania”, „wstrzymuję się”, itp. – które dominowały w obradach
nasuwają pytanie – czy w Polsce nie ma osób kompetentnych w ocenie amatorskiej
twórczości filmowej?
Drażniącym problemem festiwalu był fakt, że Jury uznało kilka filmów niezgodnych tematycznie z festiwalem (np. „Przenikanie” – AKF Białystok) – pytanie: czym kierowała się komisja kwalifikacyjna festiwalu – kumoterstwem?
Całość festiwalu podsumować można wypowiedzią przewodniczącego Jury –
„Człowiek nie krowa i zdanie może zmienić”.
J. Lesiak [?]
Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Filmowej
Dąbrowa Górnicza – 72 Pałac Kultury Zagłębia
3 grosze uczestnika
Przyszło zawiadomienie do klubu, że OPTF odbędzie się w dniach 9-10 VI 1972
w Dąbrowie Górniczej. Szef zaproponował, abym uczestniczył w Przeglądzie. Nie mając
przeszkód ze strony dyrekcji Cukrowni, gdzie odbywałem praktykę, zdecydowałem skorzystać z okazji.
Z Góry wyjechaliśmy oczywiście samochodem, ale tylko do Rawicza. Na zegarku
była godz. 23.00, a że pociąg mieliśmy dopiero o 24.00, weszliśmy do kawiarni dworcowej w Rawiczu. W gardle zasychało, poprosiliśmy więc o kawę. Otrzymawszy kawę, zdążaliśmy do stolika i nagle … „kawiarnia jest już nieczynna panowie”. Cóż robić w takiej
sytuacji, kawa stawała się coraz to cięższa, postawiliśmy ją na turystycznym stoliku tuż
obok nogi od ławki, która była przepełniona.
Byliśmy zaskoczeni, żądając najpierw wyjaśnień, które były nie do przyjęcia, a później książeczkę „Życzeń i zażaleń”. Jak pech to pech. Książka była zapisana do ostatniej
strony i przebywała w dyrekcji w Poznaniu (podobno od dwóch tygodni). Popijając już
prawie zimną kawę zagrzewaliśmy nasze płuca „sportem”. Później pociąg, rozrywki „pociągowe”, audycje radiowe, gry karciane i przemęczenie ponocne.
Piękny, słoneczny, jednakże chłodny ranek przywitał nas w Dąbrowie Górniczej.
Byliśmy pierwszymi uczestnikami przeglądu. Ledwie doczekaliśmy się 8 godziny. Chodząc po barach i innych spelunach zdecydowaliśmy się na pól chleba i kilogram kiełbasy.
Korzystając z „przyjemnego” powietrza usiedliśmy w parku i konsumowaliśmy znakomitą kiełbasę zagryzając chlebem i utrwalając papierosem.
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Po śniadaniu zwiedzanie wspaniałego daru A. Zawadzkiego – Pałacu Kultury Zagłębia – w którym była wystawa prac fotograficznych i plakatów klubów filmowych
(oczywiście były i nasze).
Hejnałem w wykonaniu uczniów szkoły górniczej rozpoczęła się impreza. Festiwal
otworzył przewodniczący FAKF Józef Milka. W pierwszym dniu wyświetlane były filmy
AKF – stanowiące najwartościowszą pozycję klubu. Projekcja była fatalna ze strony operatorów. Co drugi film był kilkakrotnie wznawiany. Na sali rozlegały się gwizdy oraz złośliwe aluzje pod adresem operatorów. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na film nasz
„Sam sobie wybrałem”, który przeszedł gładko. Niektóre filmy były tak nudne, że z powodzeniem można było odrobić zaległości z nocy, a ciemność na sali stwarzała okoliczności sprzyjające. Zasnąłem, śnił mi się interesujący film, gdy nagle szarpiąc obudził
mnie nieznajomy uczestnik – „Proszę pana, pan chrapie, a to przeszkadza w projekcji”.
Doczekałem przerwy. W przerwie spotkaliśmy znajomych z całej Polski. Po kolacji zawieziono nas do (…) nad jezioro, gdzie nocowaliśmy w campingu.
Sobota 10 czerwiec
Przegląd najwartościowszych Filmów Polskich (oczywiście amatorskich). Projekcja
była ciekawa, z której wynieśliśmy sporo korzyści i spostrzeżeń.
W przerwie wyruszyliśmy w głąb miasteczka na obiad. Chodząc po różnych spelunach, nie mogliśmy znaleźć dobrego obiadu (to nie było ziemniaków, to znowu do
ziemniaków). W pewnej restauracji polecono nam „wyśmienite płucka”. Mnie nie smakowały, ale pan Józiu dodawał mi apetytu, dodając do każdego kęsa sporo epitetów różnego rodzaju. Z zamkniętymi oczami skonsumowałem jakoś tę cholerną potrawę, która
smakowała Panu Józiowi. Wnętrzności mi się skręcały, gdy w końcu usłyszałem potwierdzenie mojej opinii z ust Pana Józia. Mój biedny żołądek jakoś to „przerobił”, co
prawda dość głośno narzekał, co doskonale było słychać na projekcji. Wieczorem miał
odbyć się wieczorek – odbył się, tylko w naszym campingu ze „starymi” znajomymi.
11 czerwiec – niedziela
W tym dniu odbywał się Walny Zjazd Delegatów AKF zwołany przez Zarząd
Główny FAKF. Wybory przeciągały się. Toczyły się burzliwe spory na temat członków
nowego zarządu FAKF. Z niecierpliwością czekaliśmy końca.
Rozdano nagrody. Niestety, mimo że nasz film był dobry, musieliśmy zadowolić się
tylko dyplomem uczestnictwa. Zwinęliśmy manatki i „nogi za pas” na dworzec kolejowy.
W pociągu przysiadło się do nas bardzo miłe małżeństwo, mnie najbardziej zainteresowała ich pociecha, bardzo milutka dziecina – 18-letnia Krysia, z którą przyjemnie się
o tym i owym rozmawiało. Udało się, spławik drgnął, rybka połknęła haczyk, teraz
ostrożnie do brzegu, czy się uda – czas pokaże.
We Wrocławiu nie zdążyliśmy na pociąg do Góry. Jechaliśmy w towarzystwie „morowej” babki (młodej) do Rawicza. Z Rawicza chcieliśmy pojechać taksówką, zabrakło
jednak 10 zł i w ogóle taksówkarz za dużo zażądał. Nie było innego wyjścia, zabawiliśmy
się w autostopowiczów. Do Góry zawinęliśmy o godz. 300 rano. Mimo jednak męczącej
podróży i pechowych sytuacji warto było uczestniczyć w Ogólnopolskim Przeglądzie
Amatorskiej Twórczości Filmowej.
cdn

wz. K. Dańko
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Z PAMIĘCIĄ NA KOLANIE (2)

GÓROWSKA ŚMIECIOSZTUKA
Są różne zawody, jednym z nich jest zawód dziennikarza, innym zawód historiozofa, są także ludzie którzy są tylko amatorami – najzwyklejszymi świadkami sytuacji z życia bo takie istniały, istnieją i będą istnieć. Piszący te słowa nie jest ani zawodowym
dziennikarzem, ani też historiozofem czy historykiem. A postanowił napisać te kilka
słów z pamięci, której nie ma żaden komputer bo czas, o którym chce napisać to epoka,
w której komputerów jeszcze nie było. Zresztą ludzie, bohaterowie tej krótkiej opowieści
nie znaleźli się (bo nigdy nie znajdowali się) w annałach, w kronikach, w złotych księgach. Co to za jedni? To ludzie pracujący od bladego świtu w naszym mieście, które
prawie zawsze było schludne i najogólniej mówiąc zadbane. A dbali o to miasto nie tylko
jego Ojcowie ale także ci, niewykształceni, często bywający „pośmiewiskiem” innych
„tych mniej śmiesznych”.
Żyły w Górze i mieszkały na ulicy Narutowicza dwie rodziny znane w całym mieście. Byli to państwo Iwankiewiczowie i państwo Wrońscy. Staruszka, pani Iwankiewiczowa miała dwie córki Bronię i Helę, dziewczyny ładne – mniej więcej w moim wieku
(mam 63 lata) i dwóch synów Stefuka i Józiuńkę. Dziewczyny nie myślały zbytnio o karierze w Górze, ale życie jako tako sobie ułożyły. Chłopcy natomiast pracowali w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta. Było to wszystko w latach 60-tych ubiegłego stulecia.
Ich nauczycielką była nasza pani Wrońska, kobieta którą nazywano: „Agata co nogą zamiata”. Do jej obowiązków należało utrzymanie w czystości ulic i chodników. Psie ekskrementy na trotuarach były wówczas rzadkością, najczęstszym obiektem na jezdni był
koński „pączek”. Do miasta przyjeżdżali chłopi z okolicznych wsi – przeważnie na targ
– stąd te „przygody końskie”. I pani Wrońska radziła z tym sobie doskonale. Jej narzędziem pracy były zwykła miotła oprawiona na kiju i szufla także z dłuższą rękojeścią.
I miotła i szufla układane były na dwukołowym, blaszanym wózku-pojemniku – po
prawej jego stronie. Kiedy pani Wrońska spotykała koński „pączek” na jezdni szybko
odwracała miotłę drewnianym uchwytem do jezdni i jego końcem zdrapywała przyschnięty do ziemi koński ekskrement. Potem podsuwała szuflę i znowu odwracając kijaszek zmiatała obiekt na szuflę, by w końcu wrzucić go do pojemnika na kołach. Zbierała
także śmieci i papiery. Tego w mieście nikt robić tak jak ona nie umiał. No, z wyjątkiem
Stacha – jej młodszego syna. Ten w czasie niedyspozycji matki, często ją wyręczał. Trzeba zaznaczyć, że w latach 60-tych XX wieku ulice Góry nie były wyasfaltowane. Ich nawierzchnię stanowiły tzw. ,,kocie łby” – nie mylić z kostką brukową. „Koci łeb” to był
średniej wielkości polny kamień przycięty najczęściej do dwu, niekiedy kilku części. Osadzano te części w ziemi, płaszczyzną jako podstawą. W praktyce „kocie łby” można zobaczyć na ulicy Staromiejskiej. W najmniej widocznych zakamarkach miasta ustawione
były blaszane kubły na śmieci, do których wsypywano „produkty” z mieszkań i domów.
Kubły te obsługiwała śmieciarka – nasz polski „Star” z zamocowanym na podwoziu
kontenerem. Wszystkie śmieci, i te z wózka pani Wrońskiej, i te z zakamarkowych kubłów wsypywane były do tego kontenera. Nie było żadnej mechanizacji, do wszystkiego
potrzebna była siła męskich ramion. Kubły wysypywali do kontenerów przeważnie syXL
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nowie pani Iwankiewiczowej: Stefuk i Józiuńka, którzy pieszo szli za „Starem” i robili to
codziennie z wyjątkiem niedzieli. Pewnie, że miasto było podzielone na sektory, ale porządek musiał być. Kubeł był też miejscem zsyłki. Kiedyś do niego wrzucono jednego
z naszych dzielnicowych, funkcjonariusza MO. Tkwił w nim biedak wsunięty głową
w dół kilka godzin, musiał użyć milicyjnego gwizdka zanim go stamtąd wyciągnięto. Był
to podobno odwet naszego półświatka za wypisywane w nadmiernej ilości mandaty,
głównie tzw. klasie robotniczej. A dzielnicowego z kubła wyciągnęli pracownicy przedsiębiorstwa oczyszczania miasta – wątpię, że ów dzielnicowy pozostał im wdzięczny.
Po robocie bracia Wrońscy i bracia Iwankiewiczowie spotykali się w restauracji
„Ratuszowa” albo „Syrena” na zawodowym piwku produkowanym przez górowski browar. I ja tam byłem, i ja z nimi piłem – wszak to po robocie. A dorabiałem na wakacjach
w PeGieeRach, we młynie i magazynach zbożowych. I kiedyś po robocie spotkałem
w kawiarence „Fafik” panią Wrońską, sączyła piwko „Grodziskie” ze szkolną młodzieżą.
Oprócz pań Wrońskiej i Iwankiewiczowej w MPO pracowały także pani Prociowa
z córką Marylą i synem Michałem i pani Czarniawska. Był też nasz kolega szkolny „Globus” – tak go przezywano, ale i on – mimo że to młodsze pokolenie, także o czystość
miasta zadbał. Wszystkie panie: Wrońska, Iwankiewiczowa, Prociowa, Czerniawska były
kobietami samotnie wychowującymi dzieci, a dzieci te na swój chleb zapracowały. Żadne
z nich nie żebrało i nie prosiło ani o papierosa, ani o 2 złote „na piwo” co z żalem te
słowa piszący widział u „wyższej sfery”.
Wielką frajdą dla dzieci w upalne, gorące dni lata był przejazd ulicami miasta „polewaczki”, czyli „Stara” ze zbiornikiem na wodę pryskającym z dwóch rurek po lewej
i po prawej stronie szoferki, tuż przy zderzaku. Najmłodsi byli odświeżeni i ochłodzeni
dokładnie, a ulice podlane zimną wodą.
Jerzy Stankiewicz
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STANISŁAW ŻYJEWSKI
(19 WRZEŚNIA 1953 – 28 LIPCA 2017)
Na ulicy Błotnej, tam gdzie wylewał rów, była łąka między dwoma rzędami topól.
Jeśli rów nie wylał, chłopcy próbowali grać między drzewami szmacianką, wśród nich
Staś Żyjewski, miał wówczas 8, 9, 10, 12 lat; a jak rów wylewał, to pływali w balii. Szmacianka była piłką, zwój gałganów, dobrze obszyty, ale krzepa tam grających powodowała, że musiała iść ciągle do renowacji.
Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze. Podczas nauki w górowskim Liceum Ogólnokształcącym (które ukończył w 1973 r.) grał na bramce w reprezentacji szkolnej w piłce ręcznej i trochę w siatkówkę za sprawą Antoniego Nasiadki.
Próbował grać w piłkę nożna: Były to lata 70. Wówczas, przypominam, polska piłka przeżywała swoje wielkie dni. Wszystkie boiska były pełne, nawet między drzewami koło »Magnolii« grano.
Tam byli najlepsi, ja do nich nie należałem. Przyznaję po prostu – nie wstawiałem nogi tam, gdzie inni
głowy wstawiali1. Grał w drużynie juniorów i seniorów górowskiej „Pogoni”. Przez pewien
czas prowadził zespół juniorów starszych2.

Stanisław Żyjewski, Otwarty Turniej Tenisa Stołowego w Górze, 1983 r.,
źródło: Kronika LZS, Góra 1983 (kopia w posiadaniu Autora)

S. Żyjewski, Nasz człowiek w świecie wielkiego sportu, Z panem Stanisławem Żyjewskim, sędzią pierwszoligowym i międzynarodowym, rozmawia Mirosław Żłobiński. „Gazeta Górowska” 1995 nr 10 s. 10-11.
2 J. Dwornik, Górowianin arbitrem ekstra klasy, „Przegląd Górowski” 1994 nr 14 s. 9.
1
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Naukę kontynuował w Studium Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Pracę zawodową rozpoczął w 1975 r. w Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Lesznie, następnie pracował w Ośrodku Badań Kontroli Środowiska we
Wrocławiu.
W latach 1982-1986 pracował w Wojewódzkim Zrzeszeniu Ludowych Zespołów
Sportowych jako inspektor rejonowy. Tak wspomina te lata: A w tamtym okresie – 1982 r.
– Ziemia Górowska to była pustynia. Grał zespół »Pogoni«, »Orla« Wąsosz, Kłoda, Chróścina czy
Osetno. Brak infrastruktury... […] Trzeba było praktycznie zacząć wszystko od nowa. A co się zmieniło? Z drewnianych połamanych bramek wszyscy przeszli na metalowe. Powstał nowy stadion w Osetnie, odgrażają się, że w tym roku wybudują szatnię. Glinka nie miała stadionu, ale była zdolna
młodzież. Praktycznie połowa »Pogoni« to chłopcy z Glinki. Zbudowano tam stadion. Na wysypisku
w Chróścinie - też stadion z szatnią, która jest modernizowana. Chcieliśmy zrobić stadion w Ślubowie,
nic z tego nie wyszło. Rozpoczęliśmy stadion w Kłodzie. Padły PGR-y i stoi tam szkielet do dziś.
Ogrodziliśmy te obiekty. Dla mnie rejon to także Jemielno, dla mnie rejon to także Wąsosz, dla mnie
rejon to także Niechlów. Tam stoi kontener, dzięki temu, że pracowałem w zrzeszeniu. Być może za
mało załatwiłem, ale kto się spodziewał, że tak wszystko wypadnie3.
W 1986 r. Rada Miejsko-Gminna LZS-ów zajęła 4 miejsce w kraju wśród ponad
2000 jednostek, Góra stała się najlepszym rejonem w ramach spartakiady zakładów pracy i najbardziej usportowionym rejonem trzy razy z rzędu.
W 1986 r. został powołany na stanowisko zastępcy przewodniczącego Rady Wojewódzkiej LZS; od 1987 do 2000 r. – był przewodniczącym4. Wybrano go na szefa kolegium sędziów w randze wiceprezesa OZPN w Lesznie. Od 1995 do 2000 r. pełnił
funkcję prezesa OZPN w Lesznie, w latach 1997-2000 – wiceprezes makroregionu dolnośląskiego5.
Od 1986 lub 1987 roku stawiał pierwsze kroki w sędziowaniu6. Wtedy w Górze
brakowało trzeciego sędziego. Do sędziowania namówił go inny górowski arbiter Janusz
Sokołowski. St. Żyjewski oceniał, że w niższych ligach brak umiejętności sportowych
piłkarzy był nadrabiany faulami. Kibiców cechował silny patriotyzm lokalny. Często winą za przegraną swojej drużyny obciążali sędziów. Początkujący sędziowie po dwóch lub
trzech meczach nie wytrzymywali psychicznie takich sytuacji i rezygnowali z sędziowania. St. Żyjewski przeżył taki ciężki mecz: Zawody odbywały się w Wąsoszu i ewentualne zwycięstwo gospodarzy chroniło ich przed spadkiem. Odgwizdałem jako liniowy przewinienie, które było
ewidentne. Skutkiem tego główny sędzia nie uznał bramki dla gospodarzy. Co się wtedy działo na stadionie. Dopiero po latach działacze tamtejszego klubu podali mi rękę i przyznali rację7.
Po 3 latach sędziowania w III lidze, 4 sierpnia 1990 r., zadebiutował jako sędzia
w II lidze w meczu „Odry” Wodzisław z „Miedzią” Legnica. Nim to nastąpiło, przeszedł przez procedurę kwalifikacyjną: Zanim jednak uzyskałem uprawnienie do prowadzenia
rozgrywek w tej lidze, musiałem przejść dość ostre sito eliminacyjne. Latem ze 130 arbitrów IIIS. Żyjewski, Nasz człowiek… op. cit.
J. Dwornik, Górowianin arbitrem… op. cit.
5 J. Dwornik, Absolwenci górowskiego liceum: działacze, sportowcy, sędziowie, „Przegląd Górowski” 2000 nr 9 s. 13.
6 W wywiadzie z 1990 r. pada data 1987. (S. Żyjewski, Odpowiedzialne hobby. Rozm. przepr. Robert Lewandowski. „Panorama
Leszczyńska” 1990 nr 36 s. 5). Podobnie w artykule J. Dwornika, Górowianin arbitrem… op. cit.
7 S. Żyjewski, Odpowiedzialne hobby, op. cit. Prawdopodobnie chodziło o sezon 1986/1987. Wówczas „Orla” Wąsosz spadła
na jeden sezon z klasy okręgowej „A”.
3
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ligowych wytypowano 29 najlepszych. Z tej grupy po specjalnym kursie zakończonym egzaminem teoretycznym i sprawnościowym do sędziowania w II-lidze awansowało sześć osób. Miałem szczęście znaleźć
się wśród wyróżnionych8.
Po 4 latach w II lidze od lipca 1994 r. rozpoczął sędziowanie w I lidze meczem
„Olimpia” Poznań – „Raków” Częstochowa (30 lipca 1994 r.)9 W ówczesnej najwyższej
klasie rozgrywkowej sędziował do sezonu 1999/2000. Najpierw reprezentował leszczyński OZPN, następnie dolnośląski. Dwa mecze sędziowane przez St. Żyjewskiego są pamiętane do dziś.
Praca sędziego pozwoliła mu spełnić młodzieńcze marzenia: We Wrocławiu miałem
okazję mieszkać koło stadionu »Śląska«. Dosłownie kilkadziesiąt metrów od ulicy Oporowskiej. Chodziłem tam jako kibic. Zawsze siedząc na trybunach, marzyłem, żeby po tej pięknej zielonej murawie
pobiegać. W ubiegłym roku po awansie »Śląska« do ekstraklasy przed jego meczem z »Górnikiem«
zacząłem się do siebie uśmiechać, na co obserwator z Warszawy zapytał, dlaczego jestem taki wesoły.
Mówię mu, że spełniły się moje młodzieńcze marzenia. Chciałem kiedyś po tej murawie biegać i teraz
jestem na niej jako osoba mogąca swoją postawą wywierać istotny wpływ na widowisko sportowe10.
20 maja 1998 sędziował mecz między „Petrochemią” Płock i „Lechem” Poznań.
W 9 minucie podyktował rzut karny, a „Petrochemia” wygrała 1:0. Jeden z zawodników
„Lecha” – Piotr Reiss - groził mu połamaniem rąk i nóg, i straszył mafią.
St. Żyjewski nie wpisał tych gróźb do protokołu meczu, myślał, że zawodnik działał w warunkach stresu i jak ochłonie, to go przeprosi. Przeliczył się. Wkrótce nieznani
sprawcy próbowali podpalić mu dom. W nocy z 27 na 28 maja jeden „koktajl Mołotowa” wybił szybę w oknie i wywołał pożar w mieszkaniu. St. Żyjewski i jego żona ugasili
ogień, przy czym sędzia dotkliwie się poranił. Przedpokój spłonął, drzwi, sufity i boazeria zostały zniszczone. Drugi „koktajl Mołotowa” rozbił się o ścianę budynku11.
Piotrowi Reissowi i Tomaszowi Szymańskiemu – kierownikowi drużyny udowodniono wysuwanie gróźb karalnych pod adresem St. Żyjewskiego12.
6 maja 2000 r. w Zabrzu spotkały się drużyny „Górnika” i „Ruchu” Chorzów. Gospodarze walczyli o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej (ostatecznie się utrzymali), goście – o mistrzostwo Polski i grę w europejskich pucharach (ostatecznie zajęli
trzecie miejsce i grali w pucharach). W drugiej połowie meczu St. Żyjewski odgwizdał
rzut karny dla „Górnika”. Wtedy dwaj piłkarze „Ruchu” – Mariusz Śrutwa i Marcin
Baszczyński – „skopali go”. St. Żyjewski twierdził, że pośliznął się na serpentynie, a
M. Śrutwa – że sędzia potknął się na kretowisku. Decyzja sędziego wywoła ponadto zamieszki na trybunach13.
Piłkarzy „Ruchu” i St. Żyjewskiego ukarano kilkumiesięcznymi dyskwalifikacjami.
Do końca sezonu nie wystąpili na boiskach piłkarskich. Wydział Dyscypliny PZPN ukarał sędziego trzymiesięczną dyskwalifikacją (zawieszeniem na rok) i odsunięciem od
S. Żyjewski, Debiut na czerwono. Rozm. przepr. Andrzej Cieślik. „Panorama Leszczyńska” 1994 nr 34 s. 15.
S. Żyjewski, Debiut na czerwono, op. cit.; J. Dwornik, Górowianin arbitrem… op.cit.
10 S. Żyjewski, Nasz człowiek w świecie wielkiego sportu. Z panem Stanisławem Żyjewskim, sędzią pierwszoligowym i międzynarodowym, rozmawia Mirosław Żłobiński. „Gazeta Górowska” 1995 nr 10 s. 10-11.
11 W. Wiśniewski, J. Roszkowski, Koktajl dla sędziego, „Życie” 1998 nr 125 s. 16.
12 A. Lewandowski, Reiss do sądu, „Gazeta Wrocławska” 1998 nr 298 s. III. (21 grudnia 1998 r.); A. Lewandowski, Oskarżony
Reiss, „Gazeta Wrocławska” 1998 nr 304 s. 31 (30 grudnia 1998 r.)
13 S. Żyjewski, Sędzia Żyjewski wspomina pamiętne derby. Rozm. przepr. Zbigniew Cieńciała. http://katowickisport.pl/pilkanozna/lotto-ekstraklasa,wspomnienia-stanislawa-zyjewskiego,artykul,557215,2,12446.html; dostęp 1 sierpnia 2017.
8
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prowadzenia meczów na szczeblu centralnym do końca 2000 r. Przyczyną kary było to,
że nie przerwał meczu „Górnika” i „Ruchu”. Odwołał się on do Najwyższej Komisji
Odwoławczej, która uchyliła wcześniejsze orzeczenie Wydziału Dyscypliny14.
Po tym meczu St. Żyjewski zakończył karierę sędziowską15. Został obserwatorem
PZPN, od 2005 reprezentował Lubuski ZPN, mimo że nadal mieszkał w Górze w województwie dolnośląskim.
Bilans sędziowania wypada zdecydowanie pozytywnie. Świadczy o tym to, że trzykrotnie otrzymał „kryształowy gwizdek”, nagrodę przyznawaną przez czasopisma sportowe. Otrzymał ją w 1995, 1997 i 2001 r.16
Inaugurację rundy wiosennej sezonu piłkarskiego 2000/2001 w Górze połączono
z wręczeniem „kryształowego gwizdka”. Najpierw w Domu Kultury St. Żyjewski otworzył wystawę „Przez klepiska do Wembley”. Kilkadziesiąt fotografii przedstawiało mecze
z jego udziałem, zagraniczne podróże, spotkania z ludźmi sportu, polityki i artystami.
Wembley w tytule ekspozycji ma związek z tym, że St. Żyjewski sędziował nie tylko w
Polsce, ale również za granicą. W 1994 r. w ojczyźnie piłki nożnej – w Anglii był sędzią
liniowym w meczu Anglia – Chorwacja17.
Przed rozpoczęciem meczu V rundy Pucharu Polski między miejscową „Pogonią”
i trzecioligową „Miedzią” Legnica otrzymał wyróżnienie w postaci trzeciego „kryształowego gwizdka”. Spotkanie zakończyło się przegraną górowian 1:518.
16 lipca 2009 r. został zatrzymany pod zarzutem udziału w aferze korupcyjnej
w polskiej piłce nożnej. Wrocławscy prokuratorzy postawili mu zarzuty związane z meczem „Amiki” II Wronki z „Kujawiakiem” Włocławek rozegranym 13 października
2004 r. Wówczas St. Żyjewski pełnił funkcję obserwatora19. Sprawa nie doczekała się
(i już się nie doczeka) rozstrzygnięcia.
W grudniu 2003 r. wygrał konkurs na stanowisko specjalisty ds. zarządzania halą
sportowo-widowiskową, późniejszą halą „Arkadia” 20. 12 stycznia 2004 r. pierwsi uczniowie rozpoczęli zajęcia, 15 lutego 2004 – oficjalne otwarcie. Pełnił tę funkcję do czasu
wyłączenia hali ze starostwa i utworzenia w 2012 r. Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nadal tu pracował jako inspektor. Dzięki jego staraniom w 2005 r. przy „Arkadii” otwarto Park Edukacji Ekologicznej im. Jana Pawła II. W czasie pogrzebu obecny
kierownik hali Tomasz Krysiak powiedział: Mogę śmiało stwierdzić, że Arkadia to był jego
drugi dom, a otaczający ją ogród to jego duma na czele z pięknymi różami, których był miłośnikiem.
Był wrażliwy na krzywdę zwierząt, kochał je, ale najbardziej swoje koty, które uwielbiały przesiadywać na jego kolanach.
W czasie kierowania halą zorganizował wiele bardzo atrakcyjnych imprez sportowych, np. XXI Ogólnopolski Mityng Brydżowy „Ziemia Górowska – 2004”, mecz siat(ceg), Sędzia wygrał z PZPN, „ABC” 2000 nr 51 s. 2.
S. Żyjewski, Sędzia Żyjewski wspomina pamiętne derby, op. cit.
16 J. Dwornik, Stanisław Żyjewski najlepszy w klasyfikacji katowickiego „Sportu” i krakowskiego „Tempa”, „Przegląd Górowski”
1995 nr 13 s. 1; (CAN), Drugi gwizdek, „Panorama Leszczyńska” 1997 nr 29 s. 26; [J. Dwornik ], Stanisław Żyjewski ponownie
laureatem Kryształowego gwizdka, „Przegląd Górowski” 1998 nr 2-3 s. 6; J. Dwornik, Piłkarskie święto w Górze,
„Przegląd Górowski” 2001 nr 4 s. 13.
17 K. Ratnicyn, Sędziował na Wembley, „Gazeta Głogowska” 2001 nr 52 s. 24.
18 J. Dwornik, Piłkarskie święto w Górze, „Przegląd Górowski” 2001 nr 4 s. 13.
19 A. Jakubowski, Pod dyktando Fryzjera, „Panorama Leszczyńska” 2010 nr 33 s. 11.
20 Konkurs rozstrzygnięty, „ABC” 2003 nr 99 s. 11.
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kówki żeńskiej między zespołami ZEC SV „Gwardia” Wrocław a AZS-AWS Poznań,
mecz ekstraklasy kobiet w piłce ręcznej między „Zagłębiem Mercus” Lubin i „Zgodą”
Ruda Śląska, mecz mistrza Polski w piłce ręcznej „Wisły” Płock z „Zagłębiem” Lubin,
mecz towarzyski w siatkówkę mężczyzn między „Gwardią” Wrocław z GTPS Gorzów
Wielkopolski i wiele innych.
Współpracował z prasą sportową, ale nie tylko z nią. Przez pewien czas pisywał do
„Przeglądu Górowskiego”, ale na szczególną uwagę zasługują jego komentarze na temat
piłki nożnej o nazwie „Powiatowy Przegląd Piłkarski” publikowanej na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W latach 1984-1988 był bezpartyjnym radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Górze. Pracował w komisji oświaty, kultury, wychowania i zdrowia21. W 1991 r. kandydował z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach do senatu, mimo że
nie był członkiem tej partii. Pracując w Wojewódzkim Zrzeszeniu Ludowych Zespołów
Sportowych w Lesznie (od 1987 przewodniczący Rady Wojewódzkiej LZS22), był związany ze środowiskiem wiejskim. LZS-y zawsze kojarzono z ruchem ludowym i to przełożyło się na jego start do senatu. Wtedy każdy z kandydatów musiał dbać o swój
wizerunek, a w związku z tym musiał osobiście rozlepiać plakaty i ulotki.
W 1998 r. kandydował do sejmiku województwa dolnośląskiego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Uzyskał 4 384 głosy, ale nie wszedł do sejmiku. W 2001 r. Maria
Berny zrezygnowała z mandatu radnej, bo wygrała wybory senatorskie, wówczas Stanisław Żyjewski zajął jej miejsce. Wtedy Góra i powiat górowski miały dwóch radnych w
sejmiku, bo w 1998 r. mandat radnego zdobył Stanisław Hoffmann startujący z listy Akcji Wyborczej „Solidarność” (5 040 głosy).
Pod koniec października 1999 r. został przewodniczącym Zarządu Rady MiejskoGminnej SLD23. W grudniu 2001 r. ponownie wybrano Zarząd Miejsko-Gminny, który
ukonstytuował się w styczniu 2002 r. St. Żyjewskiemu znów powierzono funkcję przewodniczącego. Już wówczas był przewodniczącym Zarządu Rady Powiatowej SLD24.
W 2002 r. Rada Miejsko-Gminna SLD skrytykowała nabór rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego dokonany przez Urząd
Miasta i Gminy. Wówczas funkcję zastępcy burmistrza pełnił Jerzy Żywicki25. Rozwiązano klub radnych SLD w Radzie Miejskiej Góry pod pretekstem, że jej przewodniczący
Jerzy Żywicki nie jest członkiem miejscowych władz miejsko-gminnych SLD. Jednocześnie odebrano klubowi prawo do posługiwania się symbolem SLD26.
W czasie wyborów samorządowych w 2002 r. część działaczy, m.in. Jerzy Żywicki
i Jerzy Maćkowski, zawiesiła swe członkostwo w SLD. Powstały dwa konkurencyjne
komitety wyborcze – SLD Stanisława Żyjewskiego i Samorządowy Komitet MieszkańAPL: RNMiGG 26 s. 10. W połowie kadencji w ocenie aktywności radnych Stanisława Żyjewskiego zaliczono do aktywnych radnych. W ciągu dwu pierwszych lat bycia radnym z 11 sesji był obecny na 10, złożył 5 interpelacji, trzykrotnie zabierał głos; jako członek komisji oświaty uczestniczył w 14 posiedzeniach na 18 zwołanych, 13 razy zabierał głos. (APL: KM-G
PZPR Góra 32 s. 89, 91).
22 J. Dwornik, Górowianin arbitrem… op. cit.
23 Z.H., Po wyborach w SLD, „Przegląd Górowski” 1999 nr 7 s. 4.
24 E.M., Ruch w górowskim SLD, „Przegląd Górowski” 2002 nr 2 s. 11.
25 Kontrowersje wokół spisu, „Przegląd Górowski” 2002 nr 4 s. 5.
26 (map), Odebrane symbole, op. cit.
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ców Jerzego Żywickiego. Członkowie SLD startujący z list innych komitetów niż SLD
zostali wyrokiem sądu partyjnego wykluczeni z tej partii27.
W 2002 r. Stanisław Żyjewski był jednym z ośmiu kandydatów w bezpośrednich
wyborach na stanowisko burmistrza Góry. Uzyskał 523 głosy (7,22%), zajmując szóste
miejsce. Tadeusz Wrotkowski i Jerzy Żywicki (1284 głosów; 17,73%) zdobyli najwięcej
głosów, w drugiej turze wygrał Tadeusz Wrotkowski28. Ta przegrana zakończyła karierę
polityczną Stanisława Żyjewskiego.
28 lipca 2017 r. około godziny 22.00 na drodze powiatowej w Dzięczynie (gmina
Poniec w powiecie gostyńskim) zatrzymało się Renault Scenic. Zaniepokoiło to domowników pobliskiego domu. Zadzwonili na policję, ale ta się nie zjawiała, więc sami postanowili to sprawdzić. W samochodzie znaleźli nieprzytomnego kierowcę, który nie dawał
znaków życia. Wezwali karetkę. Pierwszy przybył zespół ratownictwa medycznego
z Krobi. Przystąpiono do reanimacji, ponadto wezwano na pomoc drugą karetkę. Walka
o życie mężczyzny zakończyła się porażką. Był nim Stanisław Żyjewski. Sprzęt wędkarski w samochodzie sugerował, że wracał z wędkowania.
4 sierpnia 2017 r. spoczął na cmentarzu komunalnym w Górze.

Mirosław Żłobiński
Artykuł powstał przy pomocy Tomasza Krysiaka

27
28

(map), Wykluczeni z Sojuszu, „Panorama Leszczyńska” 2002 nr 43 s. 8.
E.M., Wybory samorządowe, „Przegląd Górowski” 2002 nr 11 s. 3.
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