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SZCZEGOŁA

WOJEWóDZKA RADA NARODOWA W l KADENCJI
(1954-1958)

Pierwsze wybory do rad narodowych w 1954 r. poprzedzone zostały
administracyjnego na wsi. 25 września 1954 r. Sejm
uchwam ustawę o reformie podziału admini.s.tracyjnego i powołaniu gromadzkich rad narodowych. Ustawa ta powołała również osiedla jako jednostki administracyjne i osiedlowe rady narodowe. Zniosła dotychczasowy
podział na gminy tworząc w ich miejsce gromady, które obejmować miały
obszar od 15 do 50 km' przy liczbie mieszkańców od 1000 do 2000. Odległość od siedziby gromadzkiej rady narodowej do najdalszej wsi nie powinna przekraczać 5 km.
W województwie zielonogórskim sprawy nowego podziału administracyjnego zajmowały wiele miejsca w pracach rad narodowych w 1954 r.
Kierowała nimi utworzona przez Prezydium WRN Komisja Podziału Administracyjnego. Po szczegółowych przygotowaniach do reformy w powiatach i gminach projekt nowego podziału administracyjnego województwa
został przedstawiony na sesji WRN w dniu 5 października 1954 roku. Na
ogólną liczbę 262 nowych gromad utworzonych w miejsce dotychczaso\yych 117 gmin (gmina Polkowice została w 1954 r. przyłączona do województwa wrocławskiego) tylko 151 odpowiadało przyjętym w ustawie
normom obszarowym, a 161 -odległości od siedziby GRN. Ta okoliczność,
przy jednoczesnym stosunkowo niskim zaludnieniu wsi, była jedną z głów
nych przyczyn słabości nowych gromad.
Duży odsetek lasów (około 45 proc. powierzchni województwa) oraz
niE2 usunięte do końca skutki wojny w postaci dużych zniszczeń wojennych,
zwłaszcza \V powiatach nadgranicznych, spowodowały, że przeciętne gromady w województwie zielonogórskim były znacznie większe obszarowe
niż w kraju (kraj 34,3 km', województwo 55,9 km'), przy mniejszej śred
niej liczbie mieszkańców (kraj 1760 mieszkańców na gromadę, województ\vo 1496). Szereg gromad znacznie odbiegało od przeciętnych, np. gromada
Brody w powiecie lubskim liczyła 188 km' (w tym 148 km' lasów), a Torzym w powiecie sulęcińskim posiadał 154 km' (w tym 104 km' lasów).
reformą podziału
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Przyjt;~ą w us:awic gl'r:-Ją granicę 50 kn' obszaru w \VOjewóclzhvie zielonogorskim przekroczyło aż 107 gromad. Hówr:ocześnie 25 gromad liczyło
z_.ac:;;,::;ie poniżej 1000 micszkańCÓ\'.', prz_\· cz::,-m najmn~ejsza gromada s~~·.:.egO\V w ;-0wicL'ie gubi,'J.:o~>.:m, lkzyb 8·)4 mit-~zkańców. S:ri:oro dodamy
cle tego, że \'. ponOtcl 100 gromadal'h przekroczono ..;rt.'dnią odległość od slec:,:.i:'y GE~i, to o:h:ui:e się, ż2 prze!;t·owcdzona \Vówcz.as reforma podziału
adrninis:r<1c::,jnegu :1ic spebiła ~\vego zaJ.aJ~ia. \V województ\vicc zitloDOgó;_sl-;.!m jej ujer:;ne s~m';.ki były o wie:~~ bardziej odczuwalne niż na pozo·
scałym obszarze knJ.ju, gdyż r,owo Ut\vorzone grom:.O:zkil' rady :Iarocio\ve
hyły tu o;zcwgóln;e słabe 1 !:..wb spra\V':lC.
W okresie dyskusji nad r:;O\V)'Il1 p8działem admi.ni"tra.cyj:l.)-'m mieszkańcy v.·si \\·ywie.ra~i duży na.;:_-isk na władze, aby tworzyć wb.śnie liczne
i mc.łc jec!r-'ostki tuYtoriabc. SpociL;cwano sic; bcl\vicm, że w ślad za refon1:ą pójdą dec:-:zje o ;o_owyeh i:-::\vestycjach gospodarczych i kulturalnych
w siedzi-Lach nowych organów· gromadzkich. W praktyce okazało się, że
:;:,z,drn.ier:-ce rozdrv-b":liC1iC administracyjne powodowało najczęściej ujemne
slcu-::.ki, cz:eg:J przykładem byb pL·zt:niesie.:-Jie szeregu kompetencji dotych,_so,~.:ych organów gmim'ycb. na szczebel powiatu. Dotyczyło to np. wy--~- LI _C~'ć)C:c.cÓW, o.~owiązkcl\vych dc::;ta\Y, niektórych spr·aw administracji
~·gólnej.
~<c; s,:>.:~:_ila. również s\\'E:'go zadaGia u~worzor,a wówczas instytucja peł
;--,;:;t-::,;:;cni.O\·,· .rad narodowych pelwołanych do utrzymywania więzi między
mieszi.;.ańcami poszczególnych \Vsi a prezydium g-:-omadzkiej rady narodowej. Instytucja r:ebomocników nie przyjęła się i nie zastąpiła tradyc.;.."jr;ej fut:kcji sołty~Ot, do której pO\Vrócono po kilkuletniej przerwie.
Przy okazji omawiane] reformy dokonano również licznych zmian na
pograniczu z sąsiednimi województwami craz między poszczególnymi
powiatami. Kierowano się tu głównie ciążeniem ekonomicznym i możli
'>Vo.~ciami koml!nikacyjnymi do miejscowości stanowiących ośrodki adrnir_istracyjLO-usługowe. Z większych zmion należy odnotować- obok przejśda PoLtawic do województwa wrocławskiego- przyłączenie Świętna do
pov. in:.·c1 w olsztyńskiego oraz Breona i WijE:'wa z p-owiatu leszczyńskiego
c.o f·oWi<Jtu W5Chowskiego. Powiat wschowski uległ zresz~ą największym
przcobrE:żeniom, gdyż na skutek przyłączenia c:zę;ici powiatu głogowskiego
ze Sbwą ~:większy! swój obszar z 282,10 km' do 685,47 km'.
Koo,zte:n cz(;ic, obszaru pow·iatów gubińskiego, krośnieńskiego i żar
sXlego utworzono nowy powiat lubski. Zapowiedziano również utworzel!ie .,.." Jatach 1955-1956 dwóch dalszyt:h powiató\v z ośrodkami w Drezddlku i Zbąszyr.iu (wojf:\'."ództ-wo poznańskie), do czego jednak nie doszło.
Do r:owiatu zbąszyńskiego proponowano przyłączyć między innymi znane
z tradycji walk z germanizacją wsie Dąbrówka Wlkp. i Podmokle. Rada
Ministrów nie zatwierdziła również uchwały WRN w sprawie utworzenia
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si.e3miu osiedli i m:asta Przernko·wa. Licząc: ;~ ~ys. mieszkańców Pr-ze:nkći\V zos~ał pod'1iesiuny tylko do rangi osi!·d:o.
P;zed grudniC\\'Yllli wyborami (b !"Od ;:rorodowych ·wojewódzki Komie~ Frontu J!:dr:o~ci .\Jarcdu uc:hwa]i{ wojewódzki progrum wyborcz:;.
Byi on jt'szcze bardzo skrom:1y i stanc-w·] próbq syntetycznego podsumowania dorobku vvojewódz~wa w 10-lecLu Po~s!;~ Ludowej. Zapow:adał miliciTy innymi odbudowę i uncho:n:enie :lziesir;,;:u_ większych zakładó1-v przemyslowych, likwidacj•.; 2/.1 tys. ha odłogów, rno•ci0rację 16 tys. ha\\" dorhie
Odry, \Var~y i l<oteci, ą także• budowę Czir•;;it:;ciu nowych szkół i sześc:u
przedszkoli.
Vlybory poprzedzone zostały szeroką kampanią wvjaś':liającą, p_rzy
czym duży r,acisk poleżono na stamrJr;y dobó,, kandydatów, zwłaszcza
w no\vo l worzonych gromadzkich radach narodowych. l\a ws1 pO'\yołano
\V tym celu gromadzkie komi:ety Frontu Jedności .Narodu. Do pracy wyj<L~majqc:ej i propagandowej skiErowano na te<'enie województwa 580 prelegentów i około 2Ll tys. agitatorów. Przcprmvadzono 2317 zebrań i spotkań z kar.dydmami na rad!rych. \Varto dodać, że w wyniKu dyskusji nad
6776 kandydatam; na radl,)Th, wysuni,;to do~ atkowo 2377 osób, z któcych
l U.L3 z:Jalazly sii:i następnie na listach •.vyburczych.
Inauguracyjna sesja \VRN w okresie pierwszej kadencji odbyła się 15
grudnia 1954 roku. Po ~lubowaniu nowo v.rybranych radnych dokonano
wyboru prezydium i stałych komisji WHN.
\V skład pn'zydium weszły następujące osoby· Szczepa:-1 Jurzak'- przewodniczący (dotychczasowy prze\vOdnkzący Prezydium VVRS we \Vrocławiu), Franciszek Aleksandrowicz' ;castępca przewodniczącego, Jan
KoleiJc:zuk' zastępca prze;vodnicząc:ego, Wiktoria Hetmańska' zastępca przewodniczącego, Jerzy Rumianek'- zastępca przewodniczącego,
lVIichał W a lenta' sekre~arz oraz Feliks Lorek (I sekretarz KW PZPR),
1\.n~oni Kopnicwsl<:i (kierownik Wydziału Ośvviaty Prezydium WRN), Czesław Sławek (kierownik Wydziału Handlu Prezydium WRN), Stanisław
Dzit·ciuchowic:z (kierovvnik \Vydziału Zdrow;a Prezydium \VR~) i Cyryl
Fnnek Onerewnik Wyrlziału Finanso\vego Prezyaium WR~) jako członka
wre.
Skład prezydium uległ zatem znacznemu zwiększeniu. Poza I seluetarzem KW PZPR, pozc:s:ali członkc,vie s·.dadali się wyłączr:ie z pn:cownikó,_•,- Prezydium \VR:--.J, UJ byłu zjawiskiem niezbyt korzys:nym. Powołano
t0z d\\-'anaście sta1yc:'1 kom.i:>ji w 15-osobo\vych składach. \V s~dad kor.:J.i:;ji
wybrano 105 rad~1ych \VH>-i, 3iJ zustępc:ów n~dn::ch o,-az 36 członków !;;omisji spoza rady. :0iadal w siedmiu komisjach radr:i \V.r\l\ s~anuwili mniejszość, co z fonualnago punktu widzenia osb.bi.ło s:mteczność działania
rady.
1
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Przewodniczącymi poszczególnych komisji zostali: Sobiesław Piontek
Komisja Finansów, Budżetu T Planu, Zygffil_mt Kokot - Komisja O:iwiaty, Zbigniew Koczanowicz - Komisja Ku1tury, Edmund Stuczyński
- Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, Władysław Basis
Komisja Budownictwa, Henryk Zych - Komisja Komunikacji, Lech Wierusz - Komisja
Zdrowia, Paweł Mokrzan -Komisja Pracy i Opieki Społecznej, Stanisław
Grad - Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Tadeusz Wilusz - Komisja Handlu, Jadwiga Pogorzelska - Komisja Drobnej Wytwórczości, Józef Chrałowicz --Komisja Porządku Publicznego.
Ustanowiona ordynacją wyborczą do rad narodowych instytucja zastępcy radnego umożliwiała w czasie trwania kadencji w latach 1954-1958
swobodne zmiany w składzie WRN w wypadku wygaśnięcia mandatu
radnego. Zmiany te były w obecnej kadencji już zdecydowanie mniejsze
niż w latach 1950-1954. Ogółem wygasło w czasie trwania kadencji osiemnaście mandatów radnych WRN. W pierwszej połowie kadencji, do paź
dziernika 1956 roku, zmiany w składzie Wojewódzkiej Rady Narodowej
były niewielkie i dotyczyły tylko pięciu osób, które opuściły woje\vództwo.
Pozostałe, które nastąpiły od grudniowej sesji WRN w 1956 r., wiązał_y
się już przede wszystkim ze zmianami społeczno-politycznymi kraju, o których będzie mowa niżej. Stosunkowo częste były w trakcie kadencji zmiany w składzie osobowym Prezydium WRN. Wynikały one również z sytuacji zaistniałej po VIII Plcnum KC PZPR \V październiku 1956 r.
W c :1iu 5 grudn_ :l. 1956 r. zrezygncwał ze stanowiska dotychczasowy
prze\VO•jniczący Prezydium WRN Szczepan Jurzak i wybrar:.o na jego
miejsce Jana Lembasa. W trakcie kadencji zwiększono liczbę stanowisk
zastępcy przewodniczącego prezydium z czterech do pięciu, ale po odwołaniu dwóch osób w 1956 r. do końca kadencji funkcję tę pełniły tylko
trzy osoby (F. Aleksandrowicz, J. Koleńczuk i J. Rumianek). Trzykrotnie
również zmienili się sekretarze prezydium.
Powyższe zmiany odbiły się na składzie liczbowym prezydium WRN.
Na sesji inauguracyjnej wybrano 11 osób, w następnym roku liczba ta
wzrosła do 12 (piąty zastęrca przewodniczącego), a w 1956 r. zmalała do
9 osób. Od maja 1957 r. liczba członków prezydium ponownie wynosiła 12
osób. Przy porównaniu składu prezydium z początku i końca kadencji
zwraca uwagę fakt, że w tym okresie pozostawały w nim tylko cztery
osoby (F. Aleksandrowicz, .T. Koleńczuk, J. Rumianek i Czesław Sławek'),
natomiast osiem osób dokooptowano w skład WRN i prezydium.
Szereg zmian nastąpiło również w składach poszczególnych komisji,
np. pięć razy zmieniali się ich przewodniczący. Ponadto w czerwcu 19fi5 r.
odwołano dużą grupę pracowników Wojewódzkiej Rady Narodowej, gdyż
wcześniejsze powołanie ich w skład komisJi nie było zgodne z przepisami
dotyczącymi komisji rad narodowych.
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\V kadenc.ji 1954-1958 można wyodrębnić w pracy WRN trzy okresy
od siebie pod względem zaróv,:no treści, jak i stylu pracy.
r;ennzy o~crcs obejmuje niemal cały rok 1955. Podobnie jak w poprzednich latnch głó\vna uvvaga \VRN poświt;coM! była doraźnym problemom
rolnictwa i \Vsi. I\':e biorąc pod uwagę budżetowej sesji, pozostałe omaw:ały wyłącznie pro.blemy rolnictwa, do których należały:
ana:iza przygotowań do wiosennej kampanii siewnej (4 marca 1955),
sprawozdanie z wykonania uchwał partii i rządu oraz bieżące zadania
w zakresie rozwoju rolnictwa (14 czerwca 1955),
zadania rad narodowych i ich organów w przeprowadzeniu tegorocznych ż.,iw i omłotów (14 lipca 19.55),
przebieg bieżących prac rolnych i realizacja obowiązkowych dostaw
w;:;; dla państwa (14 października 1955).
Zarówno postawior:a na sesjach "\VRR problematyka, jak i sposób jej
ujęcia wskazują na to, że omawiano sprawy, które znajdowały się w zakresie działania prezydium WRN i odpowiednich organów wykonawczych.
W ten sposób sesje zmieniały się w kolejne narady poświęcone bieżącym
zadaniom wsi, z głównym akcentowaDiem problemu dostaw obowiązko
wych i spółdzielczości produkcyjnej. Pozostałc działy życia społeczno-gos
podarczego województwa omawiane były tylko skrótowo przy okazji sesji
budżetowych. Także i działalność komisji WRN w pozarolniczej problematyce nie budziła większego zainteresowania.
Drugi okres działalności Wojewódzkiej Rady Narodo\vej w omawianej
kadencji przypada na okres od grudnia 1955 r. do października 1956 r.
W okresie tym obok tradycyjnej problematyki rolnej podjęto również
i inne zagadnienia związane zwłaszcza z zaspokajaniem potrzeb socjalnobytowych mieszkańców województwa i z pełniejszym zaopatrzeniem rynku w przedmioty codziennego użytku oraz poprawą ilościową i jakościo
wą usług dla ludności.
Problematyce rolnej poświęcono w tym okresie trzy sesje. Omawiano
następujące sprawy:
sytuację na odcinku przygotowań do wiosennych siewów (28 lutego
1956),
przygotowania do żniw i omłotów (30 czerwca 1956),
przebieg bieżących zadań rolnych i realizację dostaw obowiązkowych
(17 września 1956 ).
Były to zatem powtarzające się każdego roku sprawy związane z bieżącą
pracą organów wykonav>czych rad narodowych.
:;>Ja większą uwagę zasługują natomiast cztery pozostałe problemy,
które były w tym okresie przedmiotem obrad sesji WRl'.T:
wykonanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
(20 grudnia 1955),
różniące się
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terenowego i. Sj_::ÓłdzicJczCŚci praL·y W zaspokajaniu codziennych potrzeb ludzi pracy (21 grudnia 1955),
rozwój życia kul~ura\nego w województwie zielonogórskim (29 czerwca 1956),
dz:ahlr.ość nad f''C.r,o=:zcniem zdrowotno-~ci ludzi pracy (18 w:-ześnia
E-!56 ..
WpPJ"\vadzcniF pmvyższoj problemat,vki na sesje WR:;J nic b;. lo prz:·p:-uJkmvc. Po 1I Zjeźchie PZPR w 19;)4 r. partia i rząd podjęły cały szereg
krcków zmierzających do złagod;cenia ujemnych skutków cadmiernego
prccesu industrializacji, co odbiło się na pozi:Jmie życia społeczeństwa.
Zm~-;iejszono \V tym okresie znacznie rozmiar inwestycji przemysłowych
i szukano roZ\viązań zmierzających do poprawy i wzrostu produkcji rynko\vej i usług. Przed raderoi narodowymi postawiono zadanie większej
troski o rozwój przemysłu tcrer.o\vego, rzemiosła i usług. Coraz więcej
uwagi przywiązywano do waru:1ków życia i pracy obywateli. W ostatecznym rachunku chodziło o to, by w cstatnich dwóch latach planu 6-letniego w maksymalnym stopniu wykonać poważnie zagrożone zadania w zakrC'sic wzrostu stopy żyCiowej i płacy realnej.
V.'spomnieć \-vreszcie trzeOa. że w 1956 r. rozszerzono nieco kompetencje rad narodmvych w zakresie k:erowania gospodarką terenową, np. przckaz::mo pcd zarząd Prezyd.i.ur.~ WRN szereg przedsiębiorstw drobnego
_przemysłu, utworzono \Vojewódzki Zarząd PrzCmysłu, Wojewódzki Zarząrl Handlu, powi.erzono również Prezydium WRN kontrolę nad budownict\-;..·em mleszl~:a;-liowym (DBOR). Prezydium uzyskab też większe upra·wnie:cia \Y dziedzinie budżetc\Wj. W drugiej połowie 1956 r. przygotowano
pro.iekt da 1 szegD rozszerzenia kompetencji rad narodowych, który stał sir;
przed:T1iotem dyskusji wśród radnych i działacźy rad narcldow:·ch.
\V wojewóchtwie zielonogórskim jeszcze w okresie dyskusji przed
I1 Zjazdem PZPR uci-lwalono w grudniu 1953 r. 2-letni plan rozwoju
G;·obrego przemysłu, któr:· przyniósł konkretne rezultaty. Realizacja tego plar:u, a tah:e zadania przt'mysłu terenowego na przyszłość były prze:im'otem se3ji Wojewódzkiej Rady Narodowej w grudniu 1955 r. W woje\·;0:~ztw~e pcd koc,icc 1955 r. było 135 przed:;iębiorstw drobnego przemysłu,
liczących łr~cznie 342 zakłady prndukcyjne. Wojewódzki Związek Spół
d<:ie~czc,ści Pracy posiadał 114. s~óldziclni i 262 zakłady, a Wojewódzki
Zarząd Przemysłu 19 przcds:ębiorst\Y i 80 zakładów. Ilość zakładów dość
szybko rosła, aktywizując liczne ośrodki pozbawion:: większego przemysłu,
dając równoczeSnie poszukiwaną na rynku produkcjt; towarów na zao-;_)atrzenie ludności. Na lata 19.55-1957 przypada również ożywiony rozwój
rzemiosła. Liczba warszlatów rzemieślniczych wzrosła w tym czasie z 1 570
do 2 857. Powoli, ale systematycznie rosly również nakłady na gos?odarkę
komunalną i mieszkaniową.
dz:ałaJUOŚĆ przem,·,·słu
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Interesujący przebieg m1ała odb:>ta w czenvcu 1956 r. sesja poświę
cona rozwojowi kultnn' \V województwie zielonogó-rskim. W OŻ}'Wionej
c!;:skusji zabrali rówr..icż głos llcz~i działacze kultury. Sesja cze~wcowa
stała sit:: początkiem zr.aczncgo oży\vienia w Ż:'-Tiu kulturalnym \Yojewódzlwa. Po raz pierwszy potraktov.rano bowiem na niej problemy kultury
\':sposób bardziej komplekso\vy, a więc nie tylko od st-rony .świetlic i zesrałów amatorskich, a!c również spra\v\- ~rodO\Yisk t\\"Órczych, teatru, ży
cia naukowego.itp. W:•powied.zi radr.ych z różnych środow:sk świadczyły
o ogromnym zaf'otrzebowaniu społecznym na twórczość ku1turalną o wys:Jkim poóomie artysty-::znyJl. Trzec~ \VTeszcic okres w omawianej kadenc.fi przypada na kolejne miesiące po VIII Plenum KC PZP!t \V paździer
r.iku 1956 r. Trwał on do końca kadencji, tj. c!o grudnia 1957 r.
Wojewódzką Radę Narodową charakteryzowały w tym czasie poszukiwania nad udoskonaleniem własn:.,rch form i metod pracy oraz rad narodowych niższych stopni. Problematyc2 tej pc>święcono aż cztery sesje
\VRN na przestrzeni niecałego roku. W październiku 1956 r. dokonano
\vstqpncj oceny pracy WRN c:raz omówiono projekt uch\vały Rady Ministrów o rozszerzeniu uprawnień rad narodowych, a w grudniu tegoż roku
generalnie oceniono pracę Prezydium WRN i rad naro~ow;:·c:1 w wo;ewództwie. Ponadto w h.<tym 1957 r. \V~,'słuchar..o s~rawozda:-:tia :po>.voła~·
przez radę doraźn.Ej komisji do opracowar:ia wnios~ów dotyczących ;;m~w
s~ruS:tury i stylu pracy rad narodowych. I\ a zakończer.ie kader;cji w gru~
niu 1957 r. omó\viono spra'Nozdanie Prezydium WRN z okresu trzyletniej
kadencji.
Z pozostałych spraw oma\viar.ych przez sesję \Vojewódzkiej Rady Narodowej na U\vag'~ zasługują:
sprawozdanie z działalności na odcinku handlu i zaopatrze:1ia ludności
(8 lutego 1957),
sprawozdanie Prezydium WR::"J" z dotychczasowej realizacji nowego
progr:>.m'.l rolntgo (28~29 maja 1957),
programowe: zak7enia roz\voju g')Sp-JdarC7'2go \v'Jjewóclztwa zi'2lonogórskiego w latach 1958~1960.
Powyższa problematyka była zapowiedzią bardziej kompleksowego
problemowego omawiania zagadn:eń przez WRN, co stało się regułą już
w L ast<;pnej kadcrcji. \V 1957 r. znikły jL'.i: z porządku s::>s_ji dorsźr!.e, rohocze sprawy rolnictwa, takie jak żniwa, omłoty, siewy itp. Zgodnie z założeniami t=racy pe:.:ydiów rad nandowych pr:)blemy te były rozwiązy
\Vane przez właściwe o:rgacy wy~ona.wcze rad i zail1-:ercsowane komisje.
Wspomniano wyżej, że zmiaoy w treści stylu pracy rad naTodowych,
w tym i WRN w Zielonej Górze, narastały stopniowo od 1955 r. W 1956 r.
znalazło to w:yraz m. in. w coraz treściwszej i bardziej krytycznej dyskusji na s::.>sjach. Radni wysuwali coraz więcej konkretnych wniosków i po-
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dotąd interpelacji. Poważnie oż:ywiła się
komisji. Przykładem takiej dyskusji może być debata
nad analizą przebiegu bieżących zadań rolnych i realizacji dostaw obowiąz
kowych oraz sprawozdaniem z działalności nad podnoszeniem zdrowotnoś.::i
ludzi pracy (17-18 \vrześnia 1956). Rze:::zowa i krytyczna dyskusja na
t('j sesji była zapowiedzią coraz śmie~szego domagania sit; radnych WRN
nadania organom przedstawicielskim właściwej rangi, w tym również
większej jawności życia społeczno-gospodarczego, wy1ażaj~ego się w peł
niejszym informowaniu radnych przez Prezydium WRN o faktycznej sytuacji gospod?-rczej w województwie.
Pierwsze dwie sesje WRN, jakie miały miejsce po VIII Plenum KC
JlZPR, w pełni przywróciły Wojewódzkiej Radzie Narodowej rangę najwyższego organu przedstawicielskiego w województwie. Dla lepszego zrozumier.ia tamtych dni poświęcamy obu tym sesjom nieco więcej uwagi.
Kilka dni po VIII Plenum KC PZPR odbyła się w dniach 25-26 paź
dziernika kolejna sesja WRN, na której obok stałych punktów formalnych
miar:o \vysłuchać sprawozdania z działalności Sądu Wojewódzkiego, dokonać wyboru ławników oraz omówić projekt uchwały o rozszerzeniu
uprawnień rad narodowych. Radni WRN, przybyli na sesję, zaskoczeni
byli okolicznością, ż.e prezydium nie wprowadziło na porządek sesji spraw
dotyczących sytuacji w województwie po VIII Plenum. Na wniosek radnych dodano jeszcze jeden punkt, który otrzymał następujące brzmienie:
"Oświ~dczenie przewodniczącego Prezydium WRN odnośnie sytuacji
w województwie zielonogó:rskim w ostatnich dniach w związku z VIII
Plenum KC PZPR i wyborem tow. Gomułki na I sekretarza KC PZPR".
Schematyczne i ogólnikowe oświadczenie przewodniczącego wywołało
burzliwą dyskusję, w której niezwykle krytycznie oceniono działalność
Prezydium WRN, podnosząc takie kwestie jak brak inicjatywy z jego
strony, kolegialności w pracy, formalizm w zakresie kontroLi realizacji
uchwał itp. Dyskusję zakończono wyrażeniem votum nieufności dla dotychczasowego Prez. WRN. Równocześnie radni w swych wystąpieniach
w rełni solidaryzowali się z uchwałą zakończonego przed kilku dniami
VIII Plenum. Dali temu wyraz również w uchwalonej na sesji rezolucji,
w której czytamy:
"My radni Wojewódzkiej Rady Narodowej, zebrani na sesji WRN
w dniach 25 i 26 października br. w Zielonej Górze, \V okresie przełomo
wym historii naszego narodu zgłaszamy swoje pełne poparcie dla programu politycznego i gospodarczego uchwalonego przez VIII Plenum KC
PZPR.
Równ()cześnie zapewniamy kierownictwo KC PZPR z tow. Wł. Gomułką na czele, że dołożymy wszelkich sił w walce o demokratyzację ży
cia państwowego i gospodarczego.

stulatów,

zgłaszali więcej niż

:óv,·nież działalność
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Uważamy, że dotychczaso,vy przebieg demokratyzacji rad narodowych
na terenie naszego województwa nie dokonuje się w}aściwic i wykazuje
tendencje zachcwawcze. Za ten :;~an rzeczy w po\\'ażnym stopniu ponosi
odpowiedzialno:':{· Prezydium Vv'ojewódzkicj Ra.dy ~arodowej, które nie
tylko że nie przygotowało planu działania, opartego o wyt;;czne VIII Plenum, ale nie zadeklarowało się \V sposób wyraźny i niedwuznaczny, że
stoi na grullc:e nowej polityki państwowej".
Rezolucja postulowała dalej rewizję warunkÓ\V przekazy\vania chło
pom odłogó\v do zagospodarowania. Domagała się też intensywniejszego
\V województwie
rozwoju przemysłu i budownictwa mieszkaniowego.
W zakończeniu zawierała apel do mieszkańców województwa, aby swoją
codzie:mą pracą dopomogli kierownictwu partii i rządu wyprowadzić kraj
z trudności.
W dyskusji nad projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie rozszerzeda kompetencji rad narodowych znacznie wzbogacono zarówno projekt, jak i dodatkowe wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji wśród aparatu
rad narodowych. Lącznie zgłoszono blisko 100 wniosków, w tym 2.5 z dziedziny rolnictwa, 49 dotyczących spraw administracyjno-finansowych, 8 handlu i 3 - g_ospodarki komunalnej. Ze spraw rolnych postulowano m. in.
umorzenie nie pokrytych zobowiązań spółdzielni produkcyjnych, zalesienie gruntów rolniczo nieprzydatnych oraz rozwikłanie kwestii samo~
wolnie opuszczonych gospodarstw.
Zmiany, jakie nastąpiły w kraju po VIII Plenum, spowodowały, że
zarówno projekt Rady Ministrów, jak i dodatkowe wnioski nie odpowiadały zmienionym warunkom społeczno-politycznym. Problemy podniesione
przez radnych na październikowej sesji WRN podjęto na sesji grudnio\vej.
Prezydium WRN przedstawiło na niej obszerną "Ocenę sytuacji i stylu
pracy Prezydium WRN". Dokument ten znacznie odbiegał od dotychczasowych okresowych sformalizo\vanych sprawozdań prezydium składanych
na sesjach. "Ocena" przyznawała, że w poprzednim okresie dała się zauważyć wyraźna wyższość organów wykonawczych nad organami władzy,
jakimi były same rady. Podkreślono też podejmowane na przestrzeni ostatniego roku wysiłki w kierunku zmiany tej sytuaCji. Zawierała również
po raz pierwszy rzetelną i faktyczną analizę sytuacji gospodarczej w województwie.
W rolnictwie "Ocena" wskazywała m. in. na słaby przebieg zasiewów
jesiennych. Ponad 5 tys. ha zasiano już po ostatecznym terminie agrotechnicznym, co nie wróżyło dobrych plonów. ::-Jie udało się do pierwszych
mrozów zebrać wszystkich ziemniaków i buraków cukrowych, zwłaszcza
w spółdzielniach produkcyjnych. Słaby przebieg miały też orki zimowe.
Krytycznie ocenior.o sytuację w spółdzielniach produkcyjnych, które
otrzymywały dotąd niemal \vszystkie środki kierowane przez państwo
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jako pomoc dla wsi. Przvznano się też d<.l administracyjn~-ch metod pny
tworzeniu spółdzielni, do szkodliwej p:1~oni za ilością, bez pełnego uwzględnienia zasad dobrowolności i warunków ekonomicznych. Dla wyrównania minimalnej dniówki obrachunkowej w sbbych ekonomicznie spół
dzielniach tylko w Hl5.'1 r. udzielono 12 mln zł kredytu, niemal w całości
podległego umorzeniu. Na ngólną liczbc: 525 spółdzielni aż 422 rozwiązały
się w ciągu miesiąca po VIII Plenum KC. B:'r'ło wśród nich i wiele takich,
które osiągałv dobre w:vniki ekonominne. Wynikało to m. h. również
z braku określonego stanmviska ze strony służby rolnej w tym okresie.
Bardzo słabo przebi.egał s'·mp zboża, ziemniaków, mifisa i mleka, co
groziło FOważ:rlVmi trudnościami w :>:aopatrzeniu miast. Duży wpł:vw na
tę kwestię miał brak prac:v wvjaśniającej wśród chłonstwa, które w swej
masie zdecydowanie poparto nową poli:tykę rolną partii.
\V ocenie drobnej w_\"twórczości i przemvsłu terenowego zwrócono uwagę, że mimo wvkonywania przez ten dział gospodarki zadań planowych,
słabo wyglądała produkcja towarowa na zabezpieczenie potrzt>b ludności
województwa. Wskazywano na centralizm w zarządzaniu przemysłem terenowym, braki w zaopatrzeniu w surowiec itp. Zwrócono też: uwagę na
niewła§ciwą politykę podatkową wobec rzemieślników. Krytycznej oce"ie
poddano handel i zaopatrzenie ludnnPci, wymieniając długą listę hn1(óW
towa,.owvch. Szczególnie dotkliwie oflcznwano bn"k \>.:ęg1a opałowego
Pów"ież: gcs-cod?rks ko:nunaln::< T':"'7rstawiała \Viele do żvczerta. Pr7Y
wzroście ludności miejsk~ej \V L'ltach 19;)0-Hl.'i5 o około 100 tys. odremontowano i zbudowano zaledwie lR,.S lys. izb, co znacznie pogorszyło
sytuację mieszkaniową w miastach.
Mimo krytycznej oceny pracv nadzoru ppdaqogicznegCl, słusznie podkreślono burzliwy rozwój S7.kolnictwa w woje\vÓd7tvhe. a także niezv:ykle
ofiarną i społeczną posta\vę naucz:;cielstwa i młodzieży szkolnej.
Dużą część "Oceny" po-"więcono omówieniu stvlu pracv organów W\·konawczvch. Wskazywa!"'O na brak kolegialności, słabą kontrolę realizacji
uchwał rady, biurokratyczne podejście do pracy, formalizm itp. Wskazano
na nadmierny rozrost aparatu Prezydium WRN (ponad 1500 pracowników),
co świadczyło o istnie_ią.cej terrleT'cji centralizacji decyzji i zarządzania.
Prezydium zarysowało też '-'·' swoim wystąpieniu program zmierzający
do poprawy sytuacji w ramach istniejąc,ych możliwości prawno-ekonomicznych.
Sesja wybrała spn~rórl radnych WRN l~omisję ci0 opr2cO\"ania wnios~
ków dotyczących uspra\vnienia stylu pracy Prezydium WRN w oparciu
o przebieg .dyskusji i dalsze kor.sultacje. Przyjęto rówrież rezygnację
ośmiu radnych i czterech członków prezydium. Na czele nowo wybranego
pre:~;ydium ~o czym wspomnieliśmy wyżej- stanął Jan Lem bas.
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N2 lutowej sesji w !9C;7 r. \\Twśniej wyłoniona komisja WRN przedprojekt renrranizacji rad narodo\\-ych w województwie. Wskazywał on ra \\tstqpie na nikłe uprawnienia rad narodowych, zwłaszcza na
najnizs7._vm szczeblu oraz na poważne przerosty administrac::,:jne w aparacie V\··ykonawcz.vm. Bardw kr::t:--cznie komisja oceniła przeprO\Vadzon_y
w 1954 r. po8ział odministracyjnv, któr_y doprowadził do pelwstania dużej
llczby riewiclkich g:-om2.d, pozbav;ionych możliwości skuteczrego dztałania. Właśnie w t:/ch grcJmndach, liczących poniżej 1200 mieszkańców,
groma~zkic rady naroC:c\VC niemal zupełnie nie prac~)v;ały. Komisja za·
proro.;ow<lła libvid;;cjt~ t«iuch gromad i znaczac rozszerzenie kompetencji
gromadzkich r<d ut;--w:cm-ych or<n zrezygnowanie z trzech najmniejszych
powiatów w v,:::.icwóJz~wie: gubińskiego, skwierzyńskiego i szprotawskiego.
Je0en z w:· io::;ków kom>;ji proponował powrót do tradycyjnych nazw
w a':iminis~r.1.cji: mL}s, \VóL gmina, starosta i wojewoda, przy zachowariu rov:ej tce:'ei t\Th ir:st·:tucji. \Yysuniqto również projekt wyłonienia
na szczeblu rowiCJ.'u i województwa nowego organu stanowiącego rod;o:aj
pre?yCic!m raciy (odp;wicdnik utworzonego kilka lat później konwentu
s~awiła

se:':Oró·w)_

Wiqkszc:'il: \\"Ciosków spotknła iw: z pcpardem radnych. Odrzucono
rroj\·kt likwidacji trzech powiatów. Podobnie odniesiono się do
:.:, ch prOfCZ.)'l"ji, które nawoł::.'wał.Y do powrotu do dawnego podziału adrninistracji na rZąd:w..:ą i samorządową. Uzupełniony dyskusją projekt :;:alcco:-Jo pc-zesłać wb:::!zom centralnym.
Hea~izując zalecenia lutowej sesji, Prezydium WRN przystąpiło do
rrac zmierzających clo likwidpcji słabych gromad. Wytypowano w porozumieniu z władzo.mi rowiatowymi 76 takich gromad, przeprowadzając
z ich mieszkańcarrJ około 3UO zebrań wiejskich. \V rezultacie spotkań
z mieszkańcami zaproponowano na sesji w listopadzie 1957 r. łikwidacjq
39 gromad, bowiem mieszkańcy pozostałych nie wy-razili zgody na likwidację, głównie z uwagi na dLJże odległości od siedziby prezydium gromadzkiej rady narodowej. Sesja przyjęła pr0jekt Prezydium WRN, w rezultacie
czego ilość gromadzkich rad narodowych w wojewódzhvie zmniejszyła się
z 262 do 221. Na tej samej sesji dokonano też pewnych zmian granicznych
między powiatami oraz uchwalono utworzenie osiedli w Kunicach Żars
kich.
Jeclną z najbardziej ir-ten·sujących sesji WRN w 1957 r. była wrześni>
w'ł S'~sja poświęcona uch\valeniu planu rozwoju g-0spodarczego województwa na Jata 1958-1960, a więc na ostatnie trzy lata realizO\Vanego wówc.:zas pla~u 5-letniego. Po raz rie-rv,;szy przedstawiono wtedy na sesji WRN
wieloletni plan rozwoju województwa, uwzględnia.iący wszechstronny jego rozwój, nie tylko w dziedzinach podległych bezpośrednio radom narodowym.
natom_i~1s
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Dyl to okres, w którym Prezydium WRN, prz~· pełnym poparuu pow l!ll7 r. rządo\vej Komisji Rozwoju Zu:;m Zz_c:l.odnich, czyniło
c u; e wysiłki r. ad f:elr,iejszą aktywizacją gospodarczą \VOjewództwa. Dotyczyło to w szczegO!:~ości całego pusa przygranicz:1ego z takimi ośrodka
llii jak Gubin, Słubice i Kostrzyn. Rezultatem tych zabieg(m- było m. in.
o:ldanic do zagos_t:odarowania paszczególrym resor~om przemyslo\vym
os:emnastu dużych, dotąd niecz~·nnych obiektów gospodarczych, a przem;.:slowi terenowemu dalszych czterciziestu sześciu. Lchwa~ony projek:
planu przewid:nvał rówr.ież dalsz~- szybki rozwój budo-,"-'Hictwa mieszkaniowego zaponątkowany w 1956 r.
>J"a os~abiej sesji WRK omawianej kadeccji, w grudniu 1957 r., dolmnano oceny działalności rady, prezydium i komisji \VRN. \V obszernym
sprawozdaniu przewodniczącego Jana Lembasa i w trakcie dyskusji na
sesji przeprowadzono konfrontacjt; zar.1ierzeń programu wyborczego
z 1954 roku, wzbogacom.--go nowymi pozycjami, ze stanem z końca 1957
roku. :.Ja pozytywną w sumie ocenę trzyletniej kadencji wpłynęło niewątpliwie poważne oży\vienie gospodarcze \VOjcwództwa w Ja~ach 19561957 oraz przeobrażenia w stylu pracy rad narodowych i organów wykor:awczych po VIII Plenum KC PZPR. Wprawdzie od VIII Plenum upłynął
zaieclwie rok, niemniej na bardzo wielu odcinkach życia społeczno-gospo
darczego przemiany były wyraźne.
N"a lata 1955-1957 przypada \V województwie zielonogórskim początek
poważnej aktywizacji gospodarczej i rozwoju przemysłu. Stąd też, mimo
że rady narodowe koncentrowały swoją uwagę przede wszystkim na rolnictwie, bilans dorobku województwa w omawia:1ym okresie zacząć trzeba
od problemów przemysłu, gdyż na tym odcinku postęp był najbardziej
widoczny.
Plan inwestycyjny na lata 1955---1957 wynosił 487 mln zł, z czego na
skutek braku mocy wykonawczej przedsiębiorstw budowlanych zrealizowano inwestycje o wartości 402 mln zł, tj. 82 proc. Znacznego postępu
dokonano w dziedzinie budownict\va mieszkaniowego. W ciągu trzech lat
zbudowano ogółem 7.200 izb, w tym około 5 tys. z budownictwa rad narodowych. Jak duży był postęp na tym odcinku Ś\viadczy fakt, że o ile
w 1954 roku wybudowano w resorcie rad narodowych zaledwie 755 izb,
to w 1957 roku już 2.100. W 1957 roku wygospodarO\vano również w województwie 1.779 izb mieszkalnych na skutek likwidacji przerostów administracyjnych i ścieśnienia lokali biurowych.
\V 1957 roku osiągnięto też pierwsze efekty aktywizacji g8spodarczej
wyrażającej się uruchomieniem nowych, dużych zakładów przemysłowych,
prz~de wszystkim w ośrodkach pozbawionych dotąd przemysłu. W Gubinie rozpoczęły pracę Fabryka Obuwia i Zakłady Odzieżowe, zatrudniające
łącznie 820 osób, w Jasieniu nO\VO uruchomiona Fabryka Maszyn Budow\vołanej
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lanych zatrudniała już 250 osób. ;.Jowe obiekty przemysłowe rozpoczęły
te:>: produkcję w Sulęcinie, Słubicach, Trzebielu i innych miejscowościach.
W Gorzowie Wlkp. pows~ała duża tkalnia jedwabiu. \V wyniku tych posunięć zatrudnienie w przemyśle w latach 1955-1957 wzrosło o 13 tys.
osób, tj. o blisko 20 proc. Do roku 1960 przewidywano dalszy wzrost zatrudnieYlia o 17 tYs. osób. Nie udało się na~omiast zrobić wiele \V celu odburlowy i aktywizacji zburzonego od czasÓ\V vv·ojny Głogow3..
\V rolnictw:e po okresie zastoju, w którym niepokojąco rosła liczba
opuszczonych gosporlarstw rolnych i po przcj.~cio•vym kryzysie spowodowan!"ffi rozpadnięciem się niemal wszystkich spółdzielni produkcyjnych,
rÓ\Vnicż nastąpi~n w!·rażne ożywienie. Była o tym mowa m. in. na sesji
WRN \V majcl 19:J7 r, na której oceniono dotychczasową realizację nowej
polityki rolnej. W 1957 r. nic tylko że zahamowano proc:os porzucania
gospodarstw, ale ~oważnie rozwinięto osadnictwo na ws~, prz:ekazu_jąc na
_rzecz nowych osadników ora:>: na upełnorolnienie poT'ad 17 tys. ha z Pań
sf;•·owego Fu:1duszu Zie:n: oraz 2,5 tys. ha z państ\vmvych gospodarstw
rolnych.
\Vzrowiono U.>ż zahamowaT'e w ostatnich latach prace nad uporządko
waniem spraw wb.s:-tościowych na wsi, przeprowadzając regulację, wydajac pozostałe aktv nadania i dokonując zapisów hipotetycznych. Rezultatem nowej politvki rolnej bvło rÓWl"'ież powstanie ponad 350 kółek rolri~zych. zrzeszając::ch ck. 10 tvs. rolników. Powstało też szereg zrzeszeń
ro;riczo-produkcyj ';;ch, jak np. plantatoróv.: buraków cukrowych, produce,JtóYv trzady chle\vrej itp. O ile wzrost pogłowia zwierząt gospodarskich
n<Jstępował w ostatnich trzech latach bardzo powoli, to np. plonv czterech
7bóż v.-zrosły o około 2 ą z ha, osiągając w 1957 r. wielkość 13,6 q z ha.
Wyraźny :rcsrc;p osiąg,'ięto również w pozostałych działach życia społecz
ro·gospcdarcze.:o: w oświacie, kulturze, ochronie zdrowia, handlu, zaopatrzeniu itp.
Udział \'l70.iewódzkiej Rady Narodowej oraz jej prezydium był w powyższYch dokonaniach bezspornv. \V stylu pracy Prez. WRN zasadnicza
zm'ana l"'ll.stąDiła po VIII Plenum KC PZPR, co wiązało się Pie tylko ze
zmiaYJą s'dadu osobowego prezydium, a"\e przede wszystkim z tendencjami
deccr.tralistvcznymi i kursem na podnoszer..ie rangi rad narodowych w systemie władzy.
Prezydium \VRN w Zielonej Górze w okresie do paździenika 1956 r.
o 'z-·aC?2ło się stosunkoV'O małą samodzielnością i inicjatywą w zakresie
r;:J?Wi~?·-wa~ia po<'!s':awowych problemów województwa. W swej działal
r··o.-cci na ogół rzadko wychodziło poza wytyczne właclz centralnych i partyjr:·ch Niezbyt operatvwnie kierowało również nadmiernie rozbudowaI:ym aparatem administracyjnym. Pozytyvvną stroną Prezydium Woje-
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wódzkiej Rady Naroclmvcj w tvm okresie była nntom!n:>t JOałość: o praterenowego pianu i budżetu.
Po l ~L"i6 r. Prez. \\-'RN skoncentrowało głó\vny \\ :;s~}e;;: na w(;zbwych
pwb:L·mach rozwcj .·V·i'- c~ \vojewódzhva, wytyczeniu kierur:ków jego roz\\Oju i ak1Yv:iracji gos;::or!arczej. Dużo uwagi poś\vięccmo też prob1e:nom
dtTtTtraliz::cji, 2.właszcza w zakresie uchwalania budżetu i planu prze7.
rad,\· caro(iowe niższych stopr:i. Podjęto też szereg k:·ukÓ\V \\' kie-unku usp:·awnienw działalno~ci 8paralu wykonawczego. Połączo:-:o SLereg dublując, ch sit.; komórek aclmi'lis~racyjnych, pmvażGie ogra:-:iczono zbędną spra.woz:i.:.wczość i inne przejawy biurokratyzmu. W aparacie rad narodowych
z!ikwiCowaro w 1957 r. 621 etatów, cszczo:;dzając na tym ponad 5 mln zł,
z którJ-Ch pewną część przeznaczor::o na poprawr; uposażeń p070!';~ałyl'h
pracowników n.d narod~wych.
Z inicjatywy Prezydium WRN w Zielonej Górze powołano też szereg
doraźnych komisji przv innych woje\vódzkich i powiatowych radach narotlO\vych, np. komisję inw('stycyjną i do walki ze speku!Fr.cjq.
wi_;łową :·~a!izc:.c_j;:,:

'SZCZEPAX JCRZAK. syu l·"r:mc:i,;zka_ ;J:i. Grzegorz. urodził Sil; 26 grud;1ia 1900
:!"cJku w Pisarzuwicach_ w obecnym wojewórizt\\·ie bielskim. w rodzinie robotniC"zej_
Po ukończeniu w 1912 roku polskiej ~zkoly elementarnej pod zaborem dU<:tri<Jckim
podjął pracę zarobkową jako mlodnci<lny robotnik. początkowo w firmach buonwlanyC"h. póinwj w fabrykach w Bielsku-BiałeJ i w s:lsiedró::h miejscowo~C"iarh.
F-'o\l"~tanie :li('pudleglC'go paihlW:l pobki('go ".\ koilcu 1913 roku nie \Vpłynęln korzystnie na zmianę jego sytuaCJi m:llerial!ll'J i ~polecmej_ Po udbydu służby wojskowPJ
w lątach 1920-- 1922 nade1l był robotnikiem. do 192~ r. f::bryki zapalt'k w Czechawicach. 2 następnie fabryki .. l\Iewa"" w Bielsku-Bi;:llej_ PD kilkutygodnimvym bezrobociu w 1928 roku otrzymał pr:tcę sanitetriusza w Ohezpieczabi Spule("znej BiC'lsktl
-Białej.
Podcz::l~ pra,·y w Czechowic<!vh Z('lknąl si(~ z le\\·icowym nurtrm ruchu J"ubotniczegu_ Poczqlko\\'0 jego dzio1lalno~ć skup!dł<l ~i(-; w Robotniczym Stowarzyszeniu
KltltUJalno-0~\Yiato\\ylll .. Sila"" któr<'go członkiem Zclstal jul. w 192.3 roku. Był dłu
guletnim przewcJd:Jiczącym Zan:ądu teJ urganizar~ji w Komurowieach kolo BiehkaBi<dej. a nd 1936 r. równie.!. w:ceprzewodnic1.ącym Zarządu Głównego. \V 1926 roku
w.-;tąpił do PPS-Lewicy. która powierzyła mu mand<tt czlonk;-1 Rildy Gmin:-~ej w Konwrowicach. Dzi<Jlal
także w Klasowym Z\viązku Zawodowym Robotników Budowlanych i z ran:ienia lego Związ<cu został wybrany ławnikiem do Sądu Pracy.
\V 1934 roku z8 lewicową działalność wśród robotników. ud;:bl w ~trajkach,
wlecach i demonstr<'cj8ch robotniczych zoolal pozbawiuny pracy przez d\Va lata_
w J93G r. wstąpi! w ~ze~('gi Krmmnistyczne_i Partii Pohki. W roku tyrn otrzym:ll
pracę w KlasD\\'ym Związku z,w:odowym Robotników BudowlCJ.:lych. Powierzouo
mu fu:lkcję sekret:ąza oddziału. a następnie ok,-ęgu. którą pełllił do wrzesnia 19:39 r_
Podczas okupacJi pra,·ow:lł n;J przymusowyc-h n1butach w Bytomiu i okolicy.
pm;zątkowo kilka mies1ęcy na dole w kop;;tl~i. a na::<tęp:tie jako cieślu w przedsię
hiolslwach buduwl:\nych. Przebywanie na przymusowyc-h wbobeh_ w pobliżu rodzinnych stnm ułatwiło Jr,u uozial w kunspir<J\·yjnej dzicJdlności politycznej i ruchu
oporu. Jut w grudniu 1939 r. wspólnie z innymi dział<:~czami robotniczymi przystąpił
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do m·gcmizowaniu Kół Przyjuciól Związku Hadzieckicgo. W pie~·wszeJ polowie 1842
;·oku był w~półnrg,uHzatorem p,,bkie. Pa; ~:. h<Ji~otniczeJ i Gw.ardii Ludowe; ;Ja Gor:lym S!ąEku. Na ota:mwisku se,;:re;.,;rz,l dzie;lticy PPR późnieJ członka Egzekutyv.;y
II Okrc;:gu. s<ekrcLuza poan;.;ręgu i Nh~<.:iXY se;.;re:ai..:a okręgu był org.anhalo:·em
Wlf'!U krnnorek PPH. in~piro'.\\l) dzial.a::lu~0 p:·,Jp"'gando\vo-informacyj:Ją p~rtii or:.;z
Sdbutazmvą ,\. fabryk:.;ch \ gmicldrh ru pod:eglym te;·enie. \V 1944 roku wspołuczes
tr;ic..:yl w t'Yurzeniu krms~:llracyj:J~Th J<>d faCJrycZ~lych i r<1d narodowych. W tyr.1
czasie Z(b\<11 p:ze'.nJd:i:czqcyu konopir<:cy"m'J P,;Wi<~lU\\ej RZtdy ).'arDdowc·j w Biel~ku-Bialcj.

Po 1\'yZwole:liu Gón~t'gc Slą~k:l y:zez ''"j<..;:a radzieckw. w lutym 1945 wku.
orgZtmZO\<.·,miu ;\;iiicj OL>ywZtCels·;;c; <.!dmini<lr<>cji i innych instytucji
na :crenie Bielska-Białej. \V lutym 194:i n.kLi zu.otd pierwszym prezydentem tego
•niasta. W p<>Żdzierniku lQ49 : po\\"iE'l"Z<J:lO mu rów:wr:z;:;d:1e stanowi5ko w Gliwicach. W czerwcu 19.~0 r. zu~Lł skierowa:ly do OpoL1 w celu zorganizowania wbaz
wojewóazkich nuwu powstalegc> woJewodztwa. < lipca WoJewódzka Rada Narodowa
w Opolu na I sesJi po~vierzyld 'llU 5lcmuwisko przewodniczącego Prezydium WRN.
\\' czenn·u 1953 r. przemeslonu go na ~Ó\':r1orzQdne ~tanowisko du Wrocławia.
a w kmlcu 1954 roku z kolei do Zielunej Góry. Na I ~csji nowo powolanej \Vojewódzkiej RZtdy NZtrcdowej w Zielonej Górze w d:1iu 15 grudnia zo~tdl wybrany przewodniezqcyln Prezydium WRN Był takze aktywnym d.>.iałaczem PZPR. pełniąc wiele
funkcji z wyboru. l\Ih::dzy innymi w czZtsle pracy w Zielonej Górt.e był członkierr:
Egzekutywy KW PZPR. Z puwodu choroby i inwalidztwa na początku 1~51 roku
przeszedł na re'lt~ inwalidzką. Zmarł 29 wrze~'lia 19<0 r. w Biel~ku-Białej.
Za długoletnią działalność w rewolucyjnym ruchu rubotniczym w latach między
wojennych i w t:zasie okupaqi. za udział \V ruchu oporu oraz za pracę na kierowniczych stanowiskach w Połscf' Ludowej zu~tał odznaczony. Orderem Sztandaru
Pracy II klasy, Krzyżem Komandorskim O!deru Odrodzenia Polski. Złotym i Srebrnym Krzyi.ern Zasługi. Odznaką Grunwaldu. (Opnn· Maria11 Pietrzak)
brał udział·"·

' FRANCISZEK ALEKSA:'>DROWICZ urodził się l maju 191.3 r. w PowiaciL'.
w pn'c\". bracławskim (ZSRR), w f(!dzLnie chlo;.J~kiej. Pu ukof,czeniu pi~ciu kl<Js gimnazJum i ~zknly rolniczej pozostał w rodzinnej ~niejscowo~ci. pomagając matcE" w prowadze:-tiu gcspodZtrSt\va rolnego. Hównucześnie nadal uzupełniał swoje kwalifikatje
drogą korespondencyjną na dwuletn:m wyzszym kZtrste roiniczym. W latach 1937Hl39 obok prowy w gospodZtrstwie pelnil funkcję i:l3truktora rolnego w Towarzystwi1'
Organizacji i Kołek Rolniczych na po\ViZtt bracłZtw~ki. W 1944 roku wstąpił do Woj~ka Folskiego na terenie ZSRR i w ;ego szeregach uczestniczył w wojnie z ~iem
cami do czasu JeJ zakof1czenia.
\Ve wrześniu 1945 r. został zdemobilizowany i o~iedlił się jako osadnik wojskowy
w Szprotawie. \V latach 1945---1950 pracowal w Powiatowym Oddziale Pailstwowego
Urzędu Repatriacyjnego {PUH) w charZtkterze in~_pektora o~adnictwa, a później naczelr,ika Oddzi~lu. W czerwcu 1950 roku przeszedł du pracy w radZtch narodowych.
Do kwietnia 1951 ruku był kier:;wnikiem \-VydziZtlu Rolnichva w Prezydium Powiatc·wej Rady NarodoWE"] w Szprot<."lwie, a na~lępnie kierownikif'rn Oddziału w Prezydium Wojewódzkiej łl.Ztdy i':Ztrodowej w Zielo~ej Górze. Od maJa 1952 r. du sierpniZt 1953 r. pra('owal na stanowi~ku przewodniczqceio Prezydium Powiatuwej Rady
.c-larodowej w Strzelcach Krajeńskich. Na V se;;j: 24 wrześniZt Ul53 r. Wojewódzka
Rada ~arodowa w Zielonej, Górze pov.;ierzyla mu funkcję zastępcy przewod!1ic:qcego Prezyd1um \VR::\, którą pe!:lił do lutego 1958 r. Z kolei przeszedł na stan~Jwisko
kir;~rownika Wydziitlu Rolnictwa i Le~nictwa Prez)dium WRN. a w maju 1951 r.
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~<:~bywane doświadczenie potrafił •tączyc z podno,zeniem s>voicb kwalifikacji_
\V czasie pracy w Prelydium WojE•\vódzkiej Rady -:\':arodowej w ZieloneJ Górze
ukończył zaocznie Centralną Szkol<:; Partyj:tą przy KC PZPR oraz Wyiszą Szkołę
Rolniczą we Wrocławiu. uzy~kuhc stopień magi~tra inżynierą rolnictwa.
W 1947 roku wstąpił do PPR. W czasie pracy w Szprotawie i Strzelcach Krajcr'l~kich był członkiem Komitetu PowiatDweg" PZPR. a później czlo!lkiem Egzekutywy
KP. Ponadto w Szprotawic był pPlnomocnikiem Wojewódzkiej Komisji Kontroli
Partyjnej_ Od 1953 roku przez kilka kadencji był członkiem Komitetu Wojewódzkicgo PZPR wchodził również w skład wielu komisji problemowych działających przy
instancwch partyjaych. {Oprac. i>Iarian Pietrzak)

• JAN KOLENCZ"L'K urodził się 2:J marca 1912 roku w Opolu. powiecle włodaw
skim. woj. lubelskim (obecnie ch(']ms~im}. w rodzinie małorolnego chłopa. \V czasie
pierwszej wojny światowej ewakuowany drJ RosjL powrócił_ do kraju w 1920 roku
i zamieszkał w Gnie?.nie_ Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1925 roku. rozpoczął
naukę w Seminarium i'\auczyciełskim w Bydgoszczy. Z powodu trudnej sytuacji
materialneJ i koniecznosci podjęcia pracy po dwóch łatach musiał przerwać naukę.
W latach 1934---1[136 odbył służbę wojskową. a następnie pracował krótkoterminowo
w kilku przedsiębiorstwach. Zmobilizowany w 1939 roku. uczestniczył w walkach
z najazdem niemieckim w czasie kampanii wrze.śniowej na froncie pomorskim.
\\' październiku 193[1 roku został wywieziony na przymusowe roboty do Piły. gdzie
przez cały okres okupacji pnieowal w tartaku jaku robotnik.
Po wyzwoleniu Piły pozostał na miejscu i w ciągu kilku tygodni służył w Straży
Ochrony Kolei. W marcu prze~zedł do prrtcy w admini~iracji samorządoweJ. a od
maja \945 r. do państwowej. wo!)ółuczf'_<;tnicząc w organizowaniu Zarządu :\-IiejskfegCJ i St<1wstw:,_ Powi<,towego. W Zarządzie l\iiejskim był sekretarzem. a nastę>:mic
w Starostwie Po\..-iatowym kierownikiem \llydzialu Organizacyjno-Pra\vnego.
W łatach 1947-.1943 uko!lczył \Vyższy Kur~ Administracyj,ny przy Ministerstwie
Ziem Odzyskanych. W marcu 1948 r. został pr;,;enicstony na stanowisko wicestarosty
do Kro~na Odrza!lskiego, a od l stycznia 1949 r. był starostą powirttowym w Gubinie. zaś po reorganizacji administracji w połowie 1ll50 :-. - przewodniczącym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej_
Na l sesji \Vojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze w dniu 8 marca 1951 r.
został wybrctny zastępcą przewodniczącego Prezydium WRN i funkcję tę pełnił do
czasu przejścia na emeryturę w 1969 roku.
\'-/ listopadzie 1946 roku został przyjęty d~ Polskicj Partii SoCJalistycznej w Pile.
W okresie pracy w Skwierzynie był przewodniczącym Powiatowego Komitetu PPS,
a w czasie pracy w Krośnie i Gubinie był członkiem Egzekutyw~- Komitetu Powiatowego PZPR. W latach 1952--1962. \v-chodził w skład Komitetu Wojewódzkiego
PZPR. Przez wiek łrtt był prze\\-odniczącym Zarządu \1.-'ojewodzkiego TPPR. (Oprac.
!W arian Pietrzal-:)
' \VIKTORIA HETMANSKA (córka .Jozefa. z domu Wawrzyniak) urodziła się
lO grudnirt 1902 roku w Palo;:dziu w był~-m powiet:ie pozna!lskim. w rodzime robotnika
rolnego. Po ukoń{'zeniu siedmiu klas szkoły powszechnej pracowala Jako robotnica_
początkowo w majątku rolnym w Dopiewcu w powieciE' pozna!lskim. a późnieJ
w Fabryce Tytoniu .. Garstecki" w Poznaniu. W 192.9 roku straciła pracę na skutek
wzrostu bezrobocia. Odtąd jedynym źródłem utrzymania była praca chałupnicza oraz
handel domokrążny. W 1940 roku niemieckie władze skierowały ją do przymusowej
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n·2cy \,- \\'OJ"krJ\':y:l~ szpitalu w Poz:-~;niu W <Jk:f'~Jc pra<y '': Fabryc<: Tylrmiu nc~
kaJc: d:J k;asnwegCJ zwtąl.kU za,\orhnYC!;''·
Pu -,'.·yzwulr~,iu Poznani.t \'; koi:c·u Ltkgu Hl45 rek:; w>o'<;ptła. do PPR i jednncze~Elr= podjc;la pntct; \\- aparacie pa;·tyJny:n. puczątko\'>'J w Komi:ecie l\l;ejsh:irn
l'J:-'H w charakterze 1:1struktora propagcr.:tdy. a pD
ukoncze:Jiu Centralne.) Szkoły
P11r~yjncj PPR w Łodzi w
HH6 ;·:Jku została kiercmnikicm Wydziału Kobiecego
K\i.' PPR w Poznzmiu. \\' lat:_r.ch 194e-1lJ:JO była prte\l"udniuącą WuiL'WÓdzkie.i Rady
Narodowej, a n:_r.stępnie do lip~<l 1954 ruku sek,·clat·.ccm rohym w KW PZPR w Pozmmiu. Była deleg:_r.tem na I i II Zpzd PPR, K'mgre~ Zjednoczeniowy oraz II Zjazd
PZPR . .:\a Kongresie Z.ieci:luczeniowyrn wdała wybrana zast<::pcą czlonk:_r. Komitetu
Centralnl•go P7PR Pelmla wiele funkCJi z wyburu we władzach partyjnych na szcze~
blach wojewódt-kil n i mirjskJr:l_ \V btach 1952- 19,16 byb ~ównież posłem na Sejm
PRL.
\'..ojewódzka R:_r.da N<lrodow'-i w Zielone. Górze• ua IV 5CSJi w dniu 2 >vrze.bia
J8.)4 roku powier;;yla jej funkcjQ za.;tępcy p1 zewuduicząc·ego Prezydium \NR?'!_ która,
pełniła do grc~d:1i:1 19% r\Jku. (Oprac. Mrrrwn l-'ietrzak)
'JERZY RL'!'.IIA:\EK urodził ~1ę 17 n:aj:_r. 1917 roku w Skowilnie, powio.t Rypin,
w l Ddzinie robotniczej_ Po ukuńczen:u szkoły powszechnej pracowal w tartaku.
a od 1928 r. w mleczarni w Szafar:-~i. .Tc1ko ek!"tcrn >V roku 1935 zdał maturę w Cz.:;~
stochow;e, nastQp:-tie 4 lata .<tudimval na \Vydzialc RDlnym l:niwersytetu Poznail~kiego_ \V cza~ic studiÓ\1" pracował zawDdowo jako inolruktcn poletek doświadczal
!l}Th.

W iateich 1940. liH.l był t"DbrJtnik;em n>byr.1 na pl?yn;u~uwych rohot<lch u gmP"darza :lJemieckJegu w Sz:;fa~·ui
Pu \'>'~ zwokniu zorganizował szknl<; pCJwszcchn') 4-kla;:nw') w Szafarm. gdzie
p:-c;eo\\·ał jako nauezyl'iel wiejbki od lutego do pal.d;;wrnika 194.1 mku. pełni<ll' jednucz!'.'Onie społeczne funkcje człllnka P:-ezydium Gminnej Rady Naro-dowej oraz
prezesa GS ZSCh w Ryphie. ą od kwietnia 1946 r. do lipca 1949 r. był staro~tą
prnviatowym w Rypinie.
Od lipca 1949 do czen,.'ca 1930 r. pełnił Iunkcjr; ;.astr;pcy przewodniczącego 'No_ieKódzkiej Rady '\arodowej w Bydgoszcz:--. a naslt)p:lie sekreta:!"Z<I WK ZSL. Od li~topada 1051 do grudma 1954 r. był prezesem WK ZSL w Bydgoszczy. y,; grudmu
1954 r. zDslał przeniesio:-~y do Zielonej Góry gdzie \\- ci",yczniu l9.'i5 roku powołano
go na ~tarwwioko zastępcy prtewodniczącego Prezydium WRX z :;ednocze~nym powierzeniem obowi'\zkow p;·zewodnlczącf'go \VKPG. \V 1:_r.t:_r.ch 1954----1956 ukoilczył
iTZyletnie ~tudium za::czne przy KC PZPR. \V btyezniu 1957 rokn był pm,km na
SeJm PRL.
?\a terenie \\'".iew0dzl\nt uc·lunogónkiegD pcl;lił liczne fu:lkl'J<' ·>JJ(>lcu,:w wiceCJrezesa WK ZSL. ezłrmka Pt·ezydiu:-n \\'K FJN. członka Prelyciium Z\V TPPR.
Dziaidln_,~c
politycznq rozpoczął w lct'.acll 19:34----19.35 v; z,viązku I\liodziezy
\V:l"i6kie,; ,.Wiei'" a w pói.mej<ozym ,·za"ie dzial,:l \Y Zwiqzku )1.-Iłuazici;· Derr:okr<\lyczn·~--

Du St;·'.:>ru:idAa LJ.<unwego wstąyil "- pażcizierr,iku ~!145 roku. W tym tci roku
wyhrany zuotał na ,t;l~owi~ko prezc~,-, Zar~ądu Powi'-ltD\':ego St:onnietwa Lud-<wegc,
w Rypmic, a nd 1!147 do 1950 roku pelr,ił funkcję c-zl::Jnk<> Prezydium ZW SL w B:"·dgo~lCLy.

Za dzial<llnosć spDłeczną i z:twDdową z<;stał odz:1aczrmy Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia PolskJ, Złotyrr. Krzyzem Zaoiugi i medalem X-lecia PRL
(Oprac. Zygmunt Zadwornll)
11- ROCZ')ik LuQuski
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'\lTCJoHAŁ WALENTA n<J T ~rsJt v,·":e,,ódzLeJ Rad:-- Xa:od·lw~j w l":;rV~WJ Gorze w dnil,l Li grudn:n 19~4 r. ~·J>'tal ''"·'·brc'llY se:uf'tc;:zec Prezycimm KR'\.
Na VII sesJi \\'R'\ w dm·J 14 yiidz:e:;1iKa Ul.J.l r_ zy;LJ~ "0\\·:~ia::-::y ze ~laWJwi~kJ
se;.;retarza Prezydium 1 wyb:·any ZU5tępcą ;"lrzewodnic'zącl'go P:·l'·J:yrliur~'- Ro-,nl•1cze~nie powolano go m; kie:ownika \Vojewoozkiego Zi\r:.ądu Splrt\\ Wn\·"r;~rzn:•c!J.
Obie funkcje pelnil ciu 1856 t (OpraC'. :\h!rWn Pietrzai;J

' CZESŁAW SLDWEK u:n-::lził <ie 2.'i n~rtjrt 192.: wku -,y O:rJ:·u-,,:e. w p'l\\·:ec:e
szamotulskim, w WOJ. pDzcJanskir:l. w rodzmie maloro!negn chlDpa - rze1~1ieślnika.
Po uk(1]lczeniu szkoły pow<t.echncj oo 19.'37 r. do c·.-;a~~.: wybuc!1·.1 wojn~- w 1939 rnklJ
p:·arO\';al w Zarządzie Gn:i:l'~_,-1:1 w Olurnwie w chc;rakterze prakcykanta. W Kor\n:
19-'39 r. wraz z :udzicar::ti <eu~tał '.\'Y~iedlun~- przez władze niemieck:e i p:zez cały
okres okupac;i pr<eeb~c\Vai w .J!!d:ze.i'l\\'ie. w wDj_ :..;:ieleckirn. ;JElC·.l!<JC w Po\\:iltOWC'J
Spółciziel:li Rubiczo-HandlDwei na różnych ~tanowiskach
do kie:nwnika dzi;du
\\'łącznie.

Pn wyzwoleni :..t wrocil \\' rodzt:-t':r >otr0ny. W kwielctiu 1945 r pod;ął prrtc--<:; w Pań
'hvowyrn U;·zo:;dzic Repatriacyjr!cym (PUR) początkowo w :!\Iiędzychodzie. et n;;_st<:;pnir
w Skw;e~zynie jako kierownik punktu etilpowcgo i inspcklo,· osadnictwa \\' 1947
został przeniesiony do Ekspozytury ll:D.;du \Vojewód;ckicgo P<)Lnailskicgn w GCJn.owie Wlkp. na stanowisku rejPrwwegrJ, a nH~t<o;pn:e \V'Jjrcwódl.kicgo in"pektnra Akcji
Uwłaszczenirt Rolniczegn_
\V k\vietniu 1948 roku wstąptł ch Stronnictwa Ludowego, a "d <eJed;HKze:lia rw.:łlu
ludowego \V 1949 r. Je~t rzłonkif'lil ZSL.
Po u· worzeniu woj( -,,·ództ'Sil zie 1onogórskiego w pllłCJwie 19.'1() r. przeszedł clfJ
pracy w "rczydJUtn \V o •wod;ckt('j Rild~- ?\art-,duwej \\ Zielurwj Górze i JWlnil knleJn')
następuj. <:e funkcje: \V.lJCwód0kU.>go komt,ar;,a c.ptsowc;;o. od lu•e,.;o l !l.) l r_ kH::1"0\Vllika Wydziału Handlu i od cr.en\Cd 1961 roku zaotqh·y przewod:liczącegu Prczydi'.lm WR.:\.
\V 190.'3 roku przeszedł do wcw_v ,_, WnJC'\''órlz;.;i,;, Ku!n:tclie ZSL 1 .·eol :Jrzewodn~czącym tego KornitetlJ. Ró\\'llCJ('zcćnl(' prJn; spolccznic fu;JkcJę zaolępcy pEewDclniczącego \VojewódzkicJ Rady NarodoweJ w Ziel<!llCj Górze. (Oprac· . •11arirm T'ietrzak)

