
Medal im. ks. Romualda Górskiego 

Ks. Romuald Górski to wyjątkowa i niepowtarzalna postać w historii parafii i gminy Baćkowice. 

Był wielkim organizatorem życia religijnego, społecznego i gospodarczego. Wspólnie z grupą 

parafian stworzył: Kółko Rolnicze, Kasę Stefczyka, Spółdzielnię Mleczarską oraz Spółdzielnię Rolniczo-

Spożywczą. Organizacje te przyniosły wiele korzyści nie tylko ludności gminy i parafii Baćkowice, 

ale również mieszkańcom okolicznych wsi w zasięgu kilkunastu kilometrów. 

Wychowywał parafian na prawych obywateli i dobrych katolików. 

Propagował czytelnictwo i zakładał biblioteki, uświadamiał i przekonywał do zmian w podejściu do 

życia, nauki i pracy. Wiedział, że nauka kształtuje nowe horyzonty myślowe, a wprowadzanie nowych 

rozwiązań w rolnictwie przynosi wymierne korzyści i podnosi zasobność gospodarstw. 

W ciągu 16 lat pracy w Baćkowicach (1925 - 1941) ks. R. Górski stał się wielkim autorytetem 

moralnym i intelektualnym zarówno dla swoich parafian, jak również dla mieszkańców sąsiednich 

probostw i gmin. 

Zapamiętano go jako nieprzeciętnego kaznodzieję, umiejącego trafiać do serc ludzkich oraz jako 

bardzo dobrego spowiednika i kapłana, który widział w swoich parafianach dobrych katolików. 

Był idealistą, ale dzięki temu czynił rzeczy wielkie. 

Był też człowiekiem zasad etycznych i moralnych, co przejawiało się przykładnym życiem, szacunkiem 

i miłością do ludzi oraz wzorowym przestrzeganiem przykazań bożych. W jego pragnieniach próżno szukać 

chęci podniesienia własnego statusu materialnego. Przez 14 lat mieszkał w starej drewnianej ruderze. 

Poświęcił całego siebie ludziom słabym i biednym. Zrezygnował z wielu oferowanych mu 

zaszczytnych funkcji, a wybrał małą zapadłą parafię i tu realizował z wielkim trudem i poświęceniem swoje 

idealistyczne plany. 

Jedyną nagrodą, jaka dawała mu satysfakcję, było moralne zadowolenie z dobrze spełnionego 

obowiązku. Innej nie oczekiwał. 

Wszystkie te cechy sprawiły, że darzono go ogromnym szacunkiem i uznaniem. 

Idea służenia ludziom, a nie tylko Bogu dała mu zapał i siłę do tworzenia rzeczy wielkich, dlatego 

nazywany jest heroldem nowej ery Baćkowic. 

Stowarzyszenie „Gościniec Baćkowski”, odwołując się do postaci ks. Romualda Górskiego i kierując 

się zawołaniem Johanna Wolfganga von Goethego: „Piękno należy wspierać, bo tworzą je nieliczni, 

a potrzebuje wielu”, ufundowało i corocznie przyznaje Medal ks. Romualda Górskiego. 

Medal przyznawany jest osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym 

nieposiadającym osobowości prawnej, które swoją działalnością i postępowaniem przyczyniają się do 

rozwoju Gminy Baćkowice oraz budowania pozytywnego jej wizerunku, wpływają na wzrost poziomu życia 

jej mieszkańców, pielęgnują dziedzictwo historyczne i kulturalne swoich miejscowości, wkładają ogrom 

pracy w kształtowanie młodych pokoleń, przykładną i rzetelną pracą dają przykład innym, niosą wsparcie 

i pomoc - aniołom dobroci. 

Przyznanie Medalu ks. R. Górskiego w uznaniu całokształtu działalności lub za konkretne osiągnięcie 

jest wyrazem szacunku i uznania dla wszystkich jego laureatów. 

 
Projekt medalu wykonali: Wiesław Frejlich i Karol Frejlich 
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