3 lipca 2010 r. przypadła osiemdziesiąta piąta rocznica przybycia
do parafii Baćkowice księdza kanonika Romualda Górskiego –
reformatora, społecznika, pasterza.
Publikacja ta przybliża postać, przypomina o osiągnięciach, próbuje ocalić
od zapomnienia…
„Ku pamięci – człowieka, który kochał piękno w naturze,
do którego przyroda przemawiała harmonią barw i tonów,
a on umiał dostrzec te zjawiska.
Ku pamięci – człowieka, który kochał ludzi,
który muzykalnym uchem chwytał cudne melodie ziemskich sfer,
który widział twórcę tych cudów – Boga”.
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Wprowadzenie
Na mocy ukazu carskiego o uwłaszczeniu z marca 1864 r. chłopi stali
się właścicielami gruntów rolnych. Zniesione zostały wszelkie powinności na
rzecz dworów i właścicieli folwarków. W zamian na nowych posiadaczy
ziemskich nałożono podatek gruntowy. Początkowo mieszkańcy wsi
do uwłaszczenia podchodzili z pewnym dystansem. Jednak powoli,
ale systematycznie przekonywali się, że gospodarzą na swoim i mimo
ogromnych trudności natchnęło to ich wolą działania.
O ile wiek XIX dawał jakieś nadzieje, o tyle XX mocno zweryfikował
wszelki optymizm. Przeludnienie wsi oraz trudności polityczne i ekonomiczne,
jakie pojawiły się na ziemiach Królestwa Polskiego na początku XX w.,
doprowadziły do licznych emigracji zarobkowych. Również mieszkańcy
parafii Baćkowice opuszczali swoje domy w poszukiwaniu lepszego życia
na obczyźnie. Dopełnieniem nieszczęść był wybuch I Wojny Światowej
i działania wojenne, jakie miały miejsce na terenie parafii, szczególnie w maju
i czerwcu 1915 r. Bardzo uciążliwe dla ludności okolicznych wsi były częste
przemarsze walczących armii. Czynniki te doprowadziły do znacznego
pogorszenia się sytuacji materialnej mieszkańców wszystkich miejscowości
w parafii Baćkowice, gdyż zniszczona została duża część budynków, zasiewów
i inwentarza.
Niekorzystna sytuacja nie uległa poprawie również po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości. Właściwie rzecz ujmując, nikt na wsi nie wierzył
w pozytywne zmiany mogące wyniknąć z nowo tworzącego się państwa
polskiego. Władze państwowe nie tylko nie były w stanie zmienić sytuacji na
wsi, ale nie potrafiły nawet rozpocząć jakichkolwiek działań zmierzających
w tym kierunku. Polska, wskutek długotrwałego rozbicia politycznego
spowodowanego rozbiorami, nie stanowiła jednolitego organizmu
ekonomiczno-gospodarczego. Trudności gospodarcze wynikały przede
wszystkim z faktu, że każdy z trzech zaborców posiadał odrębny system
prawno-administracyjny oraz odrębny system monetarny. Przyjęcie w 1919 r.
na terenach całej Polski jednej jednostki monetarnej – marki polskiej, nie
przyniosło oczekiwanych rezultatów. Moneta ta zaczęła szybko tracić
na wartości, pociągając za sobą ogromny wzrost cen, co w konsekwencji
spowodowało liczne protesty i strajki.
W celu zmiany niekorzystnej sytuacji w kraju, ustabilizowania
gospodarki i polityki pieniężnej w grudniu 1923 r. powołano nowy rząd,
na czele którego stanął Władysław Grabski, jeden z najwybitniejszych
ówczesnych ekonomistów w Polsce. Pierwsze decyzje nowego rządu
doprowadziły do ustabilizowania waluty. Pozwoliło to Grabskiemu przystąpić
do dalszych działań w celu powołania instytucji Banku Polskiego oraz do
zastąpienia zdewaluowanej marki nową jednostką monetarną – złotym
3

polskim. Przyniosło to na tyle pozytywne rezultaty, że rok 1924 zakończył się
dla gospodarki dość pomyślnie. Jednak już w pierwszej połowie 1925 r.
Niemcy, chcąc wymusić na Polakach liczne ustępstwa, wstrzymały import
węgla z Polski (do czego były zobligowane), co przyczyniło się
do niepowodzenia dalszych reform Grabskiego. W połowie 1925 r. doszło
do załamania kursu złotego i upadku rządu, a w konsekwencji do przewrotu
majowego.
Reformy Grabskiego nie obejmowały polskiej wsi. Nadmienić tu
należy, że w historii polskich reform sprawy wsi zawsze odsuwano na dalszy
plan. Nie inaczej było z reformami wprowadzonymi przez Konstytucję 3 Maja,
a jedynym wyjątkiem był Uniwersał Połaniecki.
Mimo że mieszkańcy wsi stanowili ok. 75% obywateli Polski uznano,
że reformę rolną należy przesunąć do czasu ustabilizowania waluty.
W rzeczywistości nie wypracowano konkretnych programów pozwalających
rozpocząć korzystne zmiany w polskich wsiach, szczególnie tych z terenów
zaboru rosyjskiego i austriackiego pozostających miejscem z okresu niemalże
średniowiecza – zaniedbanym, zapomnianym i bez przyszłości.
Podobnie przedstawiał się obraz wsi w parafii Baćkowice. Poziom
gospodarstw rolnych i świadomość chłopów były bardzo niskie. Dramatyczną
sytuację pogłębiała ogromna bieda, a w wielu przypadkach wręcz nędza
mieszkańców. Wszystkie domy były drewniane, kryte strzechą (w nielicznych
przypadkach gontem), z klepiskiem zamiast podłogi. Drogi były gruntowe
i poprzerzynane koleinami, w deszczowe dni nie do przebycia. Budziło to
smutne refleksje.
Według przeprowadzonego w 1921 r. spisu powszechnego we wsi
Baćkowice znajdowało się 81 budynków mieszkalnych i przebywało 479
mieszkańców, w Baćkowicach Kolonii naliczono 11 domów i 58
mieszkańców1. W tym czasie w Baćkowicach działały trzy sklepy spożywcze,
jeden kowal, jeden stolarz. Były również dwa młyny i jeden wiatrak.
Od 1918 r. we wsi pracował jeden nauczyciel. Obraz Baćkowic, jak
i pozostałych wsi w parafii, nie przedstawiał się imponująco i nie poprawiał go
nawet malowniczy widok pobliskich Gór Świętokrzyskich.
Ks. dr F. Zbroja, serdeczny przyjaciel ks. Górskiego, bardzo sugestywnie
nakreślił obraz Baćkowic, pisząc: „[…] krajobraz bez większych urozmaiceń.
Cisza, pustka, jak to mówią głucha wieś, zabita od świata dechami” 2.
W takich oto okolicznościach i warunkach rozpoczął pracę
w Baćkowicach ks. Romuald Górski …
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego
spisu ludności z dnia 30.09.1921 r. Część III województwo kieleckie, Warszawa 1925.
2
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik, ks. Romuald Górski, Pawłów k. Wierzbnika [w:] Ateneum
kapłańskie, Rok 1939, Tom 46, s. 396.
1
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1. Dzieciństwo i lata szkolne
7 lutego 1887 r. we wsi Poświętne na ziemi opoczyńskiej
przyszedł na świat syn Heliodora i Józefy Górskich. Urodził się
w wielodzietnej rodzinie, a na chrzcie otrzymał imię Romuald.
Wychowaniem chłopca i ośmiorga jego rodzeństwa zajmowała się
matka, natomiast utrzymanie rodziny spoczywało na ojcu, który
pracował na państwowej posadzie. Rodzina Górskich posiadała
również niewielkie kilkumorgowe gospodarstwo rolne.
Do szkoły powszechnej uczęszczał w swojej rodzinnej
miejscowości, a po jej ukończeniu opuścił Poświętne i rozpoczął
edukację w gimnazjum w Radomiu. Uczniem był pilnym, o czym
świadczą oceny na świadectwach, od dobrych do celujących 3.
Nie dane mu było jednak ukończenie nauki w gimnazjum.
W lutym 1905 r. rozpoczęły się w Radomiu, jak i w całym
Królestwie Kongresowym, strajki młodzieży gimnazjalnej
o polonizację szkolnictwa i zmianę stosunków panujących
w szkołach. W wyniku nałożonych przez władze carskie represji
szkoły zostały zamknięte i młody Romuald musiał opuścić Radom.
Nie miał jednak problemu z wyborem dalszej drogi życiowej,
bowiem od najmłodszych lat pobożność i szlachetność matki oraz
urok obrazu Matki Bożej Studziańskiej 4, jak pisze ks. dr F. Zbroja:
„Żłobiły w duszy wrażliwej młodego Romcia uczucia religijne
o wielkiej głębi. […] Głęboka religijność, mocno skrystalizowany
umysł i dusza sprawiały, że jego decyzje były mocne i stanowcze.
Wyjeżdża do Sandomierza i prosi o przyjęcie do seminarium.
Po rozpatrzeniu świadectw i po wstępnym egzaminie zostaje przyjęty
do grona alumnów”5.
Z pokorą, bez cienia sprzeciwu akceptował ostre reguły życia
seminaryjnego. Całkowicie oddawał się nauce, pracy i modlitwie,
co miało ogromny wpływ na kształtowanie jego charakteru: „[…]
chciał widzieć życie w idealnej szacie. Sądził, że wszyscy powinni
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 192.
Kościół znajdujący się we wsi Poświętne wybudowano znacznie wcześniej niż wieś. Nazwano go
kościołem w Studziennie, a M.B. Studziańską i nazwę tę utrzymano do dziś.
5
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 192-193.
3
4
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nosić w sobie odbicie piękna […]”6. W seminarium nazywany był
idealistą.
Ks. F. Zbroja opisuje alumna Górskiego następująco:
„Szczupły, wątły kleryczek w binoklach o bujnej, jasnej czuprynie,
ujmującej powierzchowności. Twarz drobna, cera blada, czoło
wysokie, oczy błękitne, myślące, z odcieniem melancholii. W całej
postawie i zachowaniu poważny. W stosunku do kolegów uprzejmy,
towarzyski, uczynny. W nauce nie miał żadnych trudności. Czytał
wiele. Posiadał wysoki, dźwięczny, o miłej barwie głos. Kochał
śpiew i muzykę. Skrzypce były jego ulubionym instrumentem.
Natura obdarzyła go poczuciem piękna. Szukał tego piękna w sztuce,
w muzyce, w śpiewie i w życiu”7.
W końcowym etapie nauki w seminarium mocno przeżył
śmierć matki, którą darzył wielką miłością i szacunkiem.
Bezgraniczne oddanie się nauce i modlitwie oraz przeżycia związane
z utratą najbliższej osoby mocno pogorszyły stan jego zdrowia,
w związku z czym zmuszony był wyjechać na leczenie
do Zakopanego. W efekcie odbytej kuracji jego stan zdrowia
znacznie się poprawił, co pozwoliło mu wrócić do Sandomierza,
gdzie w dniu 16 sierpnia 1911 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk
J. E. ks. bpa M. J. Ryxa.

6
7

ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 194.
Tamże, s. 193.
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2. Posługa duszpasterska do 1925 r.
Mszę prymicyjną Romuald Górski odprawił w świątyni
studziańskiej przy ołtarzu Matki Bożej, którą prosił o siłę do bycia
gorliwym i dobrym księdzem, o zapał do pracy, o zdolność
poświęcenia się dla dobra drugiego człowieka. Licznie zebrani
na uroczystości parafianie studziańscy ubrani byli w regionalne
opoczyńskie stroje. Mężczyźni w białych sukmanach z czarnym
szamerunkiem, przepasani kolorowymi, wełnianymi pasami. Kobiety
w kraciastych samodziałach.
Pierwszą placówką ks. Romualda były Rytwiany, gdzie
wśród lasów znajdował się wspaniały kościół poklasztorny
o.o. kamedułów pod wezwaniem Św. Romualda – imiennika
ks. Górskiego. Kościół nie był parafialny, ale urok świątyni
i miejsca, w którym się znajdował ściągał liczne grono wiernych.
Ks. Górski był rektorem tego kościoła. Szybko dał się poznać
jako dobry kaznodzieja, umiejący trafiać do serc ludzkich oraz jako
wspaniały spowiednik. Podobnie odbierany był przez wiernych
w Klimontowie, gdzie przeniosły go władze kościelne
po stosunkowo niedługim pobycie w Rytwianach. Tu również pełnił
funkcję rektora kościoła w podominikańskiej świątyni.
Po pięciu latach pełnienia funkcji rektorów ks. Górski
otrzymał probostwo w Sołku na ziemi opoczyńskiej. Jak pisze
ks. dr F. Zbroja: „Rad był z tego, że będzie mógł odwiedzać swoje
rodzinne strony, a zwłaszcza Matkę Boską Studziańską” 8. Swoją
uprzejmością, przykładnym życiem i zrozumieniem drugiego
człowieka szybko zaskarbił sobie uznanie i szacunek parafian.
Obok pracy kapłańskiej wielkim marzeniem księdza
Górskiego było pogłębienie wiedzy teologicznej. Taką sposobność
stwarzał mu wydział teologiczny otwarty na Uniwersytecie
Warszawskim, gdzie rozpoczął studia w maju 1918 r.
Pojmowanie głoszonych nauk i pozyskiwanie wiedzy były
dla niego ogromną potrzebą i największą przyjemnością, niestety
możliwości korzystania z kształcenia zakłócane były, na większości
8

ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 289.
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etapów jego edukacji, różnymi wydarzeniami. Naukę w gimnazjum
przerwały mu władze carskie decyzją o zamknięciu szkół,
seminarium – choroba. Studia na Uniwersytecie Warszawskim
przedwcześnie zakończył w 1920 r. Z powodu zbliżania się wojsk
sowieckich do Warszawy uniwersytet zamknięto, a ks. Górski
zaciągnął się w szeregi Wojska Polskiego. Otrzymał przydział
do marynarki wojennej, gdzie został kapelanem w nowo utworzonym
Dowództwie Wybrzeża Morskiego w Pucku9. Z wielką dumą
wspominał tę służbę w późniejszych latach.
Po wygranej bitwie o Warszawę określanej mianem „cudu
nad Wisłą” uniwersytet został ponownie otwarty, a ks. Górski
powrócił na studia, gdzie w 1922 r. otrzymał dyplom magistra prawa
kanonicznego. Fakt ten otwierał mu drogę do zaszczytnych funkcji
na polu edukacji: „Władze diecezjalne, doceniając zalety charakteru
i umysłu ks. Górskiego, proponowały mu stanowisko profesora
i vice rektora Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Ks. Górski
odmawia jednak przyjęcia tej zaszczytnej funkcji, uzasadniając
swoją decyzję nie najlepszym stanem zdrowia. Z tych też względów
prosi biskupa o przydzielenie mu zacisznej, wiejskiej parafii” 10.
W związku z powyższym biskup kieruje go na probostwo w parafii
Samborzec, położonej niedaleko Sandomierza.
Praca w nowej parafii nie była łatwa. Odbudowujące się
państwo polskie poszukiwało nowego, jednolitego ustroju.
Działalność wiecowa, związana z wyborami do sejmu, pobudzała
nastawienia antyrządowe i antyklerykalne. Mimo początkowych
trudności ks. Górski dzięki swojej inteligencji, roztropności
i wzorowej posłudze kapłańskiej szybko zaczął zdobywać uznanie
parafian. Niestety, intensywna praca w czasie pasterzowania osłabiła
jego wątły system nerwowy. Poprosił więc władze diecezjalne
o zmianę charakteru swojej pracy.
Po czternastu miesiącach pracy w Samborcu otrzymał
nominację na prefekta Państwowego Żeńskiego Seminarium
Nauczycielskiego w Radomiu. Zadaniem Seminarium było
9

www.jerzy.sopot.pl/index.php?akcja=historia duszpasterstwa w marynarce wojennej, 15.02.2010 r.
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 290.
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kształcenie przyszłych nauczycieli szkół powszechnych, dlatego
od prefekta wymagano odpowiedniego wykształcenia, wiedzy
i doświadczenia oraz wyjątkowych cech osobistych. Ksiądz Górski
bez wątpienia posiadał powyższe umiejętności i cechy charakteru.
Ukończenie
Wydziału
Teologicznego
na
Uniwersytecie
Warszawskim dało mu odpowiednie wykształcenie i ogromną
wiedzę, a kilkuletnia praca duszpasterska w różnych środowiskach
dostarczyła wielu doświadczeń. Poza tym był on wnikliwym
obserwatorem życia i świetnym psychologiem. Bardzo dobrze
rozumiał młodych ludzi, szczególnie młodzież szkolną. Prócz tego
posiadał wiele zalet, z których do tej pracy szczególnie
predysponowały go systematyczność, pracowitość i konsekwencja.
J. Grzyb, od 1938 r. pracownik biurowy baćkowickich spółdzielni,
zwrócił uwagę na zamiłowanie ks. Romualda do samokształcenia:
„Mimo licznych zadań zawsze znalazł czas na czytanie książek
z wybranych dziedzin nauki i życia”11. Ta miłość do książek dawała
mu wielką wiedzę oraz pobudzała jego ideały.
W Seminarium, oprócz religii, ks. Górski wykładał również
historię wychowania i psychologię. Zwiększał tym samym swój
autorytet i zyskiwał wielki szacunek u słuchaczy. Po dwóch latach
pracy w seminarium po raz kolejny dała znać o sobie choroba.
Zmuszony był ponownie udać się na kurację w celu poprawienia
swojego stanu zdrowia. Z żalem opuszczał szkołę. Żegnając się
z maturzystkami, wyraził swoje wzniosłe poglądy ideologiczne,
którymi starał się w życiu kierować. Mówił wtedy: „Może będziecie
pracowały gdzieś w zapadłych kątach […]. Wasza szkoła może
mieścić się będzie w nędznej, dusznej chacie wiejskiej. Może
znajdziecie się w opłakanych warunkach, bez zaspokojenia potrzeb
materialnych, bez bliskiego sąsiedztwa, bez towarzystwa –
pamiętajcie, drogie maturzystki, że dziatwa, którą macie uczyć, jest
przyszłością narodu. Dla tej przyszłości naszej macie żyć, pracować
i poświęcać się. Moralne zadowolenie ze spełnionego obowiązku –
oto wasza nagroda. Innej nie żądajcie od ludzi”12.
11
12

J. Grzyb – Ks. Kanonik Romuald Górski – Kapłan – Społecznik (niepublikowane), Łódź 2001, s. 3.
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 395.
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3. Praca i posługa w Baćkowicach
Po odbytej kuracji ks. Romuald Górski po raz drugi poprosił
władze kościelne o przydzielenie mu probostwa w zacisznej
wiejskiej parafii. Prośba została szybko spełniona, ponieważ
w oddalonych od miejskiego zgiełku Baćkowicach po odejściu
księdza Wróbla wakowało probostwo. Parafia liczyła wówczas około
4 000 mieszkańców. Akt nominacyjny dla księdza Górskiego,
powierzający mu stanowisko proboszcza parafii Baćkowice, podpisał
w dniu 30 maja 1925 r. ordynariusz Diecezji Sandomierskiej –
bp M. J. Ryx.
Ksiądz Górski objął probostwo w parafii Baćkowice w dniu
3 lipca 1925 r. Miał wówczas 38 lat i posiadał duży bagaż
doświadczeń na różnych płaszczyznach pasterskiej działalności.
Jak pisze ks. dr F. Zbroja: „[...] zastał tu kościół jednonawowy
murowany w stylu gotyku nadwiślańskiego. Plebania stara,
spróchniała rudera, unikat w diecezji, ot zwykła wiejska chałupa
pokryta słomą. Niedaleko przy niej o jakie 30 kroków druga waląca
się chałupinka – dawna organistówka. [...] Ogród przy plebanii
maleńki, kilka drzew. Do kościoła prowadził mały ciasny wąwóz,
w dni deszczowe bardzo błotnisty. [...] O jakie 2 – 3 kilometry
ciągnęły się pasma Gór Świętokrzyskich. Poza tym krajobraz
bez większych urozmaiceń. Cisza, pustka, jak to mówią głucha wieś,
zabita od świata dechami”13. J. Grzyb z kolei rozważa,
jak kontrastowo musiała wyglądać „[...] nowa placówka
ks. Romualda Górskiego w stosunku do Radomia, gdzie było
kilkanaście dużych, pięknych kościołów z bogatą tradycją o różnych
stylach architektonicznych, z odpowiednim wyposażeniem
oraz dobrym zapleczem mieszkalnym dla kapłanów. [...] Opisana
wyżej plebania nie miała podstawowych wygód – brak światła
elektrycznego, wodę wydobywano z drewnianej studni. Brak było
odpowiednich urządzeń sanitarnych, kanalizacji itp. Piece kaflowe
ogrzewane były drewnem, a później węglem. Jednak ks. Górski nie

13

ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 396.
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przerażał się tymi warunkami”14.
W pierwszą niedzielę po przyjeździe powitał serdecznie
swych parafian, mówiąc: „Przyszedłem do Was nie na odpoczynek
i nie po grosze, ale po wasze dusze. One są mi najmilsze
i najdroższe. Wasze dusze pragnę pozyskać, by je przekazać Bogu
w stanie czystym i pięknym. Przychodzę do was z ewangelią, tą
dobrą nowiną, by siać zdrowe ziarno nauki Chrystusowej na roli
Waszych serc, by je urabiać, uszlachetniać. Przychodzę do Was
szukać zbłąkanych i zaginionych owieczek, bo i one drogie są memu
sercu”15. Powyższe słowa ks. kanonika Górskiego świadczą o jego
talencie oratorskim, a także o powołaniu duszpasterskim.
Nic dziwnego, że w stosunkowo krótkim czasie parafianie tłumnie
spieszyli do kościoła, aby posłuchać kazań nowego proboszcza 16.
W pierwszych dniach pobytu w Baćkowicach nowy
proboszcz objechał furmanką całą okolicę, aby przyjrzeć się
domostwom swoich parafian. Stopniowo starał się poznać każdą
rodzinę, by zorientować się, w jakich warunkach żyją parafianie.
Ksiądz Zbroja wspominał poglądy księdza kanonika
Górskiego na prowadzenie posługi duszpasterskiej: „Gdy przyjdziesz
na nową parafię, należy przede wszystkim przez szereg nauk
rozbudzić ducha, zapalić, porwać słuchaczy do wyższych, bożych
rzeczy. Gdy pozyskasz dusze, robota pójdzie gładko” 17. Tę właśnie
metodę zastosował ksiądz Górski w Baćkowicach. Przez kilka
miesięcy, przy każdej okazji, w kościele czy w szkole rozpalał dusze
swoich parafian. Gdy przekonał się, że ma je już ze sobą, rozpoczął
planowaną na szeroką skalę pracę kościelną i społeczną. W jego
duszy rodziły się wielkie plany stworzenia, na tej wsi „zabitej
dechami” ośrodka pracy kulturalno-oświatowej. Wszystkie swoje
zdolności, całą wiedzę, nabyte doświadczenie, a przede wszystkim
swoją bogatą duszę, obdarzoną niepospolitą szlachetnością, energią,
wytrwałością i intuicją ofiarował tej pracy, jak się później okazało,
tak bardzo owocnej.
J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 4.
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 396.
16
J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 4.
17
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 396.
14
15
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3.1. Posługa kościelna
Ważnym warsztatem pracy duszpasterskiej ks. Górskiego był
konfesjonał i ambona. Konfesjonał stał się miejscem poznawania
dusz parafian, ale przede wszystkim był źródłem zasilania i wsparcia
duchowego. Słychać było głosy odchodzących od spowiedzi
parafian, że: „[...] nie potępia, ale podnosi, jest mniej sędzią, a więcej
lekarzem”18. Był przecież doświadczonym duszpasterzem, świetnym
znawcą dusz ludzkich i bardzo dobrym psychologiem. Nic dziwnego,
że konfesjonał, w którym spowiadał, był „oblegany” przez parafian.
„Pamiętam bardzo dobrze – wspomina J. Grzyb – jak przed
nabożeństwami lub po nabożeństwach ks. proboszcz siedział
w konfesjonale i w skupieniu słuchał spowiadających się parafian.
W okresie zimowym Jego nogi okryte były kocem, bo przecież
kościół nie był ogrzewany” 19. Ambona była miejscem, z którego
dzięki swojemu darowi przekonywania, trafiał najdobitniej
do umysłów swoich parafian. „W zapale potrafił uderzyć pięścią
w ambonę – wspomina M. Safian z Baćkowic. – Wiele wymagał
od innych, ale do siebie wymagał i dawał jeszcze więcej”20.
Pierwszą organizacją, którą założył ks. Górski, był Trzeci
Zakon Św. Franciszka. Sam od wielu lat był jego tercjarzem.
Wkrótce dość liczna gromada mężczyzn i kobiet stała się braćmi
i siostrami Trzeciego Zakonu. Rozwijał też pracę w kółkach Żywego
Różańca21. W domu parafialnym przy kościele odbywały się często
różne
spotkania,
odczyty
oraz
akademie
rocznicowe
i okolicznościowe z okazji świąt kościelnych i narodowych
z udziałem zaproszonych gości. Stanowiły one konkretne dowody
akcji katolickiej, które wpływały bardzo pozytywnie na aktywność
i zainteresowanie szerokich kręgów parafian. Dom parafialny mimo
skromnych warunków lokalowych stał się punktem spotkań dla
aktywnej części parafian, szczególnie młodych, zaciekawionych
realizacją różnych form pracy podejmowanej z inicjatywy
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 398.
J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 4.
20
Osobista rozmowa z panem Marianem Safianem z Baćkowic z dnia 28.12.2009 r.
21
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 400.
18
19
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pionierskiego proboszcza22.
Dom parafialny dobudowany do organistówki w 1926 r., obok
funkcji czysto religijnych, był również miejscem zebrania różnych
stowarzyszeń i organizacji. Jak pisze ks. Górski do Kurii
Diecezjalnej w 1933 r.: „Tu w Imię Boże są obmyślane poczynania
i plany na teraz i przyszłość dla dobra duchowego i materialnego
wszystkich parafian […]. Tu ma swą siedzibę Czytelnia i Biblioteka
parafialna, Kasa Stefczyka oraz biuro Spółdzielni Mleczarskiej,
których obroty rocznie dosięgają miliona i więcej złotych,
a działalność ich przekracza granicę parafii”.
Ks. Górski kochał śpiew i muzykę, dlatego jego wielkim
pragnieniem było rozwijanie śpiewu liturgicznego. Wspólnie
z wieloletnim organistą panem Adamem Wrocławskim założył chór
kościelny. Stał się on, jak pisze J. Grzyb: „[…] proboszcza oczkiem
w głowie, gdyż poprzez ten chór spełniło się Jego marzenie,
aby wierni łączyli się z kapłanem i Kościołem w czasie wszelkich
nabożeństw. Uważał, że parafianie uczestniczący w nabożeństwach
powinni rozumieć treść modlitw kapłańskich i modlić się razem
z nim podczas obrzędów religijnych. Aby doprowadzić do ożywienia
ducha modlitwy kościelnej, zaszczepił u swoich parafian potrzebę
posiadania mszalików, dzięki czemu cały kościół baćkowicki
śpiewał mszę świętą po gregoriańsku, a ja jako młody chłopiec
należałem do chóru kościelnego i miałem wielką przyjemność
śpiewać w grupie tenorów pod batutą p. Adama Wrocławskiego,
a od roku 1935 młodego organisty p. Władysława Hołodego” 23.
Z kolei pani Władysława Jop z Baranówka wspomina:
„Śpiewałam w chórze kościelnym i pamiętam, jak ksiądz kanonik
zabierał nas do sąsiednich parafii i na Święty Krzyż,
gdzie śpiewaliśmy z okazji większych uroczystości. Pamiętam,
że chór śpiewał również w Katedrze w Sandomierzu. Ja, choć bardzo
chciałam, nie pojechałam, ale dzisiaj to już nawet nie pamiętam
dlaczego. Pamiętam tylko, że bardzo żałowałam, że nie mogłam
śpiewać w Katedrze”24.
J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 5.
J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 5-6.
24
Osobista rozmowa z p. Władysławą Jop z Baranówka z dn. 15.03.2010 r.
22
23
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Osiągnięcia ks. Górskiego w dziedzinie śpiewu liturgicznego
potwierdza ks. dr F. Zbroja: „Parafia Baćkowice była bodaj jedyną
w diecezji sandomierskiej mogącą poszczycić się tak dużą
znajomością śpiewu gregoriańskiego i w ogóle liturgii”25.
W protokole z wizytacji pasterskiej bpa Pawła Kubickiego z 1932 r.
zapisano, że w czasie uroczystości związanych z wizytą chór śpiewał
już bardzo zapomniane, religijne polskie pieśni oraz wykonał „śpiew
gregoriański chyba jedyny taki w diecezji (poza katedrą)”, co mocno
zapadło w pamięć wszystkim uczestnikom wizytacji. Ponadto
znajduje się tam również uwaga, że: „31 sierpnia chór śpiewał
bardzo poprawnie na sumie mszę de Angeles, a 1 września
dwugłosową Jaspersa”26.
Od 1935 r. pan Adam Wrocławski – najbliższy
współpracownik ks. Górskiego, oddał się całkowicie pracy na rzecz
działających spółdzielni i zrezygnował z funkcji organisty.
Ks. Górski bardzo dobrze rozumiał, że w biurze spółdzielni jest
coraz więcej pracy, dlatego nie oponował wobec decyzji swojego
współpracownika. W tym czasie, jak wspomina
M. Safian
z Baćkowic, ks. Górski osobiście jeździł do Sandomierza,
aby pozyskać na organistę parafii pana Władysława Hołodego, gdyż
dowiedział się o jego wyjątkowym głosie.
Trudno nie wspomnieć, jak ważną rolę w pasterzowaniu
ks. Górskiego odgrywała książka i gazeta. Różnymi sposobami
namawiał zarówno młodzież, jak i dorosłych do czytania
i pogłębiania wiedzy. W roku 1926 założył Macierz Szkolną,
dla której zorganizował dużą bibliotekę parafialną, wyposażoną
w książki z różnych dziedzin życia, a szczególnie religijne, rolnicze
i powieści. Aby ułatwić korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, część
książek i czasopism można było wypożyczać u sołtysów lub
członków organizacji kościelnych poszczególnych wiosek. Dobrze
wiedział, że przez prasę, dobrą książkę wyrobi umysły i serca
parafian. Jak wspominała pani Stefania Frejlich (z domu
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 493.
Odpis protokołu wizytacji pasterskiej, odbytej w dniach 30-31 sierpnia i 1 września 1932 r.
przez Jego Ekscelencję ks. bpa Pawła Kubickiego [w:] Dokumenty parafii Baćkowice, Archiwum
Diecezjalne w Sandomierzu.
25
26
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Kaczmarczyk), w jej rodzinnym domu w Janczycach znajdował się
punkt wypożyczania, dzięki czemu nauczyła się czytać.
W 1933r. biblioteka w Baćkowicach posiadała 800 książek różnej
treści oraz w każdej wiosce szafkę z książkami, które były
zamieniane, przechodząc z jednej wioski do drugiej.
Jest rzeczą godną podziwu, że nie mając przez 10 lat
wikariusza, baćkowicki proboszcz znajdował czas na szeroko
zakrojoną pracę duszpasterską, społeczną i osobiste nauczanie religii
w 7-klasowej Szkole Powszechnej, gdzie znał większość dzieci
z imienia. Powtarzał często: „Kocham szkołę. W niej znajduję
natchnienie [...]. Z dziećmi w szkole czuję się bardzo dobrze”27.
Poprzez katechezę ks. Górski przyczynił się w znacznym stopniu
do szeregu powołań zakonnych dziewcząt i chłopców.
Często w bardzo dyskretny sposób udzielał pomocy
materialnej biednej młodzieży28.
Dokumentami świadczącymi o wzorowej działalności
ks. Górskiego są protokoły z wizytacji biskupich z lat 1932 i 1942.
We wspomnianym już wcześniej protokole z wizytacji pasterskiej ks.
bpa Pawła Kubickiego odbytej w dniach 30-31 sierpnia i 1 września
1932 r., znajduje się wyciąg ze sprawozdania, które baćkowicki
proboszcz przedstawił w kościele swoim parafianom zebranym
w liczbie około dwóch tysięcy. Wynikają z niego następujące fakty:
1. W parafii działa 66 kółek różańcowych, w tym męskich 15.
2. Trzeci Zakon Św. Franciszka liczy 120 osób.
3. Bractwo trzeźwości założono w 1927 r.,
4. Papieskie dzieło rozkrzewiania wiary działa od 1930 r.
5. Męskie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej założono w 1932 r.
6. Bractwo Św. Józefa utrzymuje światło i czystość w świątyni.
7. Żeński chór śpiewaczy liczy 50 osób 29.
Z protokołu z wizytacji pasterskiej księdza biskupa Jana
Kantego Lorka z dnia 24 maja 1942 r., która odbyła się w niecały rok
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 399.
J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 4.
29
Odpis protokołu wizytacji pasterskiej, odbytej w dniach 30-31 sierpnia oraz 1 września
1932 r. ..., op. cit.
27
28
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po śmierci ks. Romualda Górskiego, kiedy proboszczem
w Baćkowicach był ks. Piotr Gołębiowski, również wyłania się obraz
szerokiej działalności duchowej ks. Górskiego: „Można śmiało
stwierdzić, że pod względem urobienia duchowego ludzi, parafia
Baćkowice z małymi wyjątkami zajmuje jedno z pierwszych miejsc
w diecezji. Świadczą o tym częste spowiedzi, dwadzieścia cztery
tysiące rozdanych Komunii świętych. Liczne powołania zakonne.
Świadczy to o ochotnym garnięciu się wiernych do Kościoła. Nawet
ich zewnętrzna postawa wobec kultu Bożego, który starają się
uświetnić pięknymi śpiewami i czynnym udziałem swoim. [...]
O żywej wierze i pracy duszpasterskiej proboszcza świadczą liczby
czynnie zaangażowanych parafian w stowarzyszeniach: 89 Kółek
Żywego Różańca mężczyzn i kobiet, 116 sióstr Trzeciego Zakonu
św. Franciszka z Asyżu, które czynnie opiekowały się chorymi
w parafii, a w uroczystość św. Antoniego gromadziły się na swoje
specjalne nabożeństwo, 500 członków Bractwa Trzeźwości, Bractwo
światła pod wezwaniem św. Józefa troszczyło się o świece
dla kościoła, zapalane podczas Mszy świętych i różnych nabożeństw.
Kółko ministrantów liczyło trzydziestu chłopców. Działał też chór
parafialny doskonale śpiewający”30. Opisany w protokole stosunek
baćkowickich parafian do wiary i kościoła oraz ochocze zrzeszanie
się w licznych organizacjach kościelnych to owoc szesnastoletniej
pracy ks. Górskiego.
Wspominając duchową stronę pasterzowania ks. Górskiego
na rzecz swoich parafian, nie można nie napisać o ogromnej trosce
o materialną stronę kościoła i parafii. Dbał przede wszystkim
o wzorową czystość i porządek w świątyni i jej otoczenia.
W sporządzonym w dn. 6.05.1931 r. Inwentarzu mienia kościelnego
i beneficjalnego w rzymsko-katolickiej parafii w Baćkowicach
znajdują się dane dotyczące remontów i ulepszeń m.in.:
1. Dach kościoła pokryto ocynkowaną blachą w 1926 r.
za kwotę 13 063,57 zł.
2. Sufit wyremontowano w 1928 r.
Protokół wizytacji pasterskiej, dokonanej w parafii Baćkowice przez ks. Biskupa Jana Lorka,
Administratora Apostolskiego Diecezji Sandomierskiej z dnia 24 maja 1942 r. [w:] Dokumenty parafii
Baćkowice, Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu.
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Stopnie przed kościołem ułożono w 1927 r. za 4 580 zł.
Marmurową posadzkę w prezbiterium ułożono w 1927 r.
kosztem 2 170 zł, a stopnie marmurowe oddzielające
prezbiterium od nawy kosztem 1 900 zł.
Figurę Matki Bożej w ołtarzu głównym odrestaurowano
w 1929 r. kosztem 520 zł.
Posadzkę w nawie kościoła wykonano w 1927 r. kosztem
5 960 zł.
Boazeria w prezbiterium i pod chórem wykonana została
w 1930 r. kosztem 1 500 zł.
Drogę od kościoła do cmentarza oraz mur z jednej strony
cmentarza grzebalnego wykonano w 1929 r. za 1 100 zł.
W 1928 r. położono bruk przed kościołem.

Ponadto: „Cały kościół pomalowany w 1928 r. (w motywach
ludowych) przez Wincentego Strubińskiego, artystę malarza
z Warszawy, kosztem szesnastu tysięcy złotych. W środku sufitu
stylizacja obrazu M. B. Częstochowskiej, u stóp i nad głową Matki
Boskiej Anioł podtrzymujący godło Polski – orła z dużą koroną.
Po czterech stronach, w medalionie obrazy patronów Polski:
Św. Stanisława Biskupa, Św. Wojciecha, Św. Stanisława Kostki
i Św. Kazimierza. Ściany poprzedzielane tzw. boniami, w górze
zakończone szerokimi pasami, wykonane w kolorach żywych,
imitują bogate gzymsy. Nieco niżej są symetrycznie rozmieszczone
podobizny świętych i błogosławionych polskich. W prezbiterium
imitacja makat z symbolicznymi znakami eucharystycznymi.
W górze dwaj aniołowie z rozłożonymi skrzydłami, zwróceni
w stronę tabernakulum, adorujący Najświętszy Sakrament” 31. Z kolei
z pisma Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu do proboszcza
w Baćkowicach z dnia 31.01.1928 r. zezwalającego na poświęcenie
nowych dzwonów możemy wnioskować, że zakupiono je
na przełomie lat 1927/192832. Całość wykonanych w kościele prac
Inwentarz mienia kościelnego i beneficjalnego w rzymsko-katolickiej parafii w Baćkowicach [w:]
Akta parafii Baćkowice, Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu.
32
Pismo Kurii Diecezjalnej Nr 296/28 z dnia 31.01.1928 r. Do Wielebnego księdza proboszcza parafii
w Baćkowicach [w:] Akta parafii Baćkowice, Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu.
31
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tworzyła piękną paletę barw. Z naturalnymi motywami ścian
harmonizowała posadzka, ułożona w kolorowe wzory. Odrzwia
do zakrystii, chrzcielnica – wzniesione z marmuru. Ołtarze
odnowione, pozłocone, ławki dębowe, bariera wokoło, chorągwie
i sztandary – wszystko to zostało wykonane i sprawione staraniem
ks. Romualda Górskiego. Poza tym powstały zabudowania
gospodarcze dla służby, niwelacja wąwozu, założenie ogrodu
plebańskiego33. Pani Władysława Firmanta z Olszownicy wspomina,
że ksiądz Górski mocno angażował się we wszystko, czego się
podejmował. Dbał o kościół i ciągle coś zmieniał i upiększał, na
suficie umieścił m.in. piętnaście tajemnic. Wykorzystywał
wszystkich chętnych do działania. Dużo czasu poświęcał młodzieży
i nakłaniał ks. wikariuszy do ciągłej pracy z nią.
W cytowanym już protokole z wizytacji ks. bpa Jana Kantego
Lorka czytamy: „Kościół jako miejsce spotkań modlitewnych całej
parafii był w należytym stanie. [...] Na teren cmentarza można było
wejść przez zamykane furtki i bramę. Rozplanowane alejki i ścieżki
oraz podzielone miejsca na poszczególne kwatery grobowe świadczą
o dobrej organizacji i porządku panującym w tym miejscu wiecznego
spoczynku zmarłych parafian. [...] Również kościół jako miejsce
spotkań modlitewnych całej parafii był w należytym porządku”34.
Jak pisze J. Grzyb: „[...] ambitne plany inwestycyjne mógł
realizować dzięki dużemu autorytetowi, jakim cieszył się proboszcz
w społeczności parafialnej. Dlatego parafianie chętnie wpłacali
określone składki pieniężne celem wykonania konkretnych prac.
Wiele prac porządkowych i pomocniczych, np. pomoc przy pracach
murarskich – bardzo chętnie wykonywali parafianie społecznie.
Poprzez ambonę i różne zebrania organizacji kościelnych ks.
proboszcz składał publicznie sprawozdania z zebranych pieniędzy i
rozliczenie kosztów poszczególnych prac inwestycyjnych.
Do realizacji swoich planów zasięgał jednak opinii członków Rady
Parafialnej, do której wchodzili poważani gospodarze i chłopi”35.
Ks. H. Malczyk, wikary u ks. Górskiego, wspomina: „Kościół
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 493-494.
Protokół wizytacji pasterskiej dokonanej w parafii Baćkowice przez ks. Biskupa Jana Lorka..., op. cit.
35
J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 6.
33
34
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zawsze był czysty i pachniał chlebem. Ludzie nie spali na kazaniach.
Baćkowice znane były ze śpiewu gregoriańskiego. Umieli śpiewać
Misję de Angeles. Zwalczał ks. Kanonik zwyczaj spania w domu
podczas sumy”36.
Ks. Romuald Górski, jako dobry pasterz, najpierw
przygotował swoich parafian do życia religijnego i społecznego,
potem zajął się miejscem, w którym mogli pozyskiwać energię
do tego życia i dopiero wtedy pomyślał o sobie. Przez 14 lat
mieszkał w starej ruderze – plebanii bez jakichkolwiek wygód.
Zaskarbiał sobie w ten sposób uznanie i szacunek. Jak podaje ksiądz
F. Zbroja: „Najpierw chciał upiększyć dom boży, a gdy wszystko
doprowadził do należytego porządku, z całym spokojem swojego
delikatnego sumienia przystąpił do budowy nowej plebanii.
Wybudował murowaną, piękną, ze wszystkimi wygodami plebanię,
przypominającą podcieniami dworek polski” 37. W związku
z zamiarem budowy plebanii ks. Górski w liście do Kurii
Diecezjalnej napisał: „[...] inż. arch. Borowiecki z Kielc nadesłał mi
szkic projektowanej plebanii. Ponieważ murowana plebania ma
służyć za mieszkanie wielu pokoleniom księży, przeto nie chciałbym
indywidualnie pertraktować tak strony estetycznej, jak i praktycznej.
I dlatego, abym mógł z całym spokojem zabrać się do budowy, jak
najuprzejmiej proszę Prześwietną Kurię Diecezjalną o łaskawe
przejrzenie załączonego szkicu oraz poczynienie pożądanych zmian
wraz z uwagami”38. Z treści powyższego listu jasno wynika,
że budował bardziej z myślą o swoich następcach niż o własnych
wygodach.
Ks. J. Oktobrowicz, wikariusz parafii Baćkowice w latach 19381944, w liście do J. Grzyba pisze: „ [...] nowa plebania wykończona
została w roku 1939. Do tej nowej plebanii ja już w czerwcu się
przeprowadziłem – do części górnej. Ks. kan. Górski dopiero tuż
przed Bożym Narodzeniem pożegnał starą, a zamieszkał w nowej na
parterze”39.
Kronika parafialna – list ks. H. Malczyka do ks. W. Włodarskiego.
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 494.
38
List ks. R. Górskiego do Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu [w:] Akta parafii Baćkowice, Archiwum
Diecezjalne w Sandomierzu.
39
J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 7.
36
37
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3.2. Praca społeczna
Ksiądz Romuald Górski zanim przybył do Baćkowic
pracował w wielu miejscach, z różnymi grupami ludzi i na różnych
stanowiskach. Była to jednak wyłącznie działalność pasterska,
duchowa. Tu, w Baćkowicach, zmierzył się z zupełnie innym
wyzwaniem – oddał się pracy społecznej. Poświęcenie się takiej
działalności wynikało tak z natury i przekonania ks. Górskiego
o potrzebie pracy „u podstaw”, jak również z jego przerażenia
wywołanego sytuacją materialną okolicznych chłopów. Ten idealista,
postrzegający życie jako jedną modlitwę – jeden ciąg zdarzeń
poświęconych Bogu, musiał zmierzyć się z niedolą i biedą chłopów.
Ksiądz Oktobrowicz w liście do J. Grzyba wspomina, że ks. Górski
często powtarzał: „[...] przyznaję, że nauczałem chętnych parafian
w sali przy kościele nie o Bogu ani o niebie, ale o chlebie. Pusty
żołądek nie akceptuje samej idei, bez środków do utrzymania
rodziny czy rozwoju gospodarstwa rolnego…”40. Jeden z księży
(nazwisko nieznane) w liście do ks. Władysława Włodarskiego pisze:
„Na początku jego duszpasterzowania tutaj przyszła sprawa
uregulowania waluty. Ludzie byli rozgoryczeni – ks. Górski widział
to i dla podtrzymania parafian na duchu uważał za stosowne i nie
przekraczające jego duszpasterzowania, pokazać im drogę
do ekonomicznego postępu wsi”41.
Ks. Górski dostrzegał, jak wielu parafian było nędznie
ubranych i nosiło zamiast butów drewniane trepy. Widział, jak wiele
dzieci przychodziło boso do szkoły, nie miało własnych książek,
nieraz kawałka chleba. Wspólnie z kierownikiem szkoły
panem Janem Wodyńskim, podczas przerw szkolnych, spacerując
po podwórku szkolnym, dyskutowali nad sposobami wcielenia
w życie idei spółdzielczości, w której słusznie upatrywali
orzeźwiające źródło wzmocnienia budżetów rodzinnych i poprawy
doli chłopa. Ci dwaj pionierzy baćkowickiego ruchu spółdzielczego
nie mylili się42.
J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 7.
List osoby nieznanej do ks. W. Włodarskiego [w]: Kronika parafii Baćkowice.
42
J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 8.
40
41
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Znając bardzo trudne warunki materialne (nad którymi często
ubolewał) swoich parafian i mieszkańców sąsiednich wsi,
baćkowicki proboszcz postanowił zorganizować odpowiednią bazę
materialną, która w przyszłości zaktywizuje społecznie
i gospodarczo mieszkańców wiosek należących do jego parafii,
a w perspektywie w to wielkie dzieło gospodarcze zostaną włączone
wsie należące do sąsiednich gmin. Marzył o stworzeniu ruchu
spółdzielczego, który zaktywizuje społeczność wsi i włączy jej
mieszkańców w realizację takich procesów gospodarczych, które
z czasem przyniosą zwiększenie ich dochodów i poprawę warunków
bytowych.
W protokole z pasterskiej wizytacji ks. bpa Pawła
Kubickiego znajduje się zapis mówiący o tym, że ks. kanonik
R. Górski po zakończeniu swoich obowiązków w kościele i szkole
poświęca znaczną część czasu na pracę społeczną, którą wykonuje
w celu polepszenia bytu wiernych i ułatwienia im dobrej oświaty,
która będzie torowała ich duszom drogę do Pana Boga. Protokół
wymienia również działające w parafii organizacje:
1. Kasa Stefczyka od 1928 r.
2. Spółdzielnia Mleczarska od 1928 r.
3. Kółko Kontroli Mleczarskiej od 1929 r.
4. Kółko Rolnicze od 1929 r.
5. Koło Gospodyń Wiejskich od 1929 r.
6. Czytelnia Macierzy od 1926 r.
7. Przedszkole43.
Wszystkie te organizacje założone zostały przez ks. R. Górskiego,
a powyższe dane pochodzą ze sprawozdań składanych w czasie
akademii, która odbyła się w związku z wizytacją pasterską
wieczorem 31 sierpnia 1932 r. w domu katolickim, a które zostały
umieszczone w protokole powizytacyjnym.

43

Jedyna informacja na temat przedszkola została zamieszczona w protokole powizytacyjnym z 1932 r.
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3.2.1. Kółko rolnicze
Pierwszą inicjatywą społeczną ks. R. Górskiego było
stworzenie w Baćkowicach Kółka Rolniczego. Dzięki niemu
proboszcz zamierzał podnieść świadomość i wiedzę w zakresie
agrarnym miejscowych rolników, z których większość nie umiała
pisać ani czytać. Poprzez Kółko zachęcał do czytania gazet
o tematyce rolniczej oraz stosowania nowych rozwiązań w chowie
zwierząt i uprawach rolnych. Pierwsze wzmianki o tej działalności
można znaleźć w spisie powszechnym z 1930 r., z których wynika,
że w Baćkowicach „w podniesieniu wiedzy rolniczej pomagało
istniejące kółko rolnicze”44.
„Poprzez ambonę zachęcał, namawiał, przekonywał. Poprzez
Kółko Rolnicze dawał namacalne dowody – mówi pani Władysława
Firmanta. – Aby uzmysłowić rolnikom potrzebę stosowania
nawozów, sprowadził do Baćkowic dwóch agronomów i przekonał
grupę młodzieży do uprawy poletek doświadczalnych, na których
siano i sadzono kwiaty, warzywa oraz uprawiano zboża. Uprawa
i nawożenie odbywało się pod ścisłym nadzorem agronomów.
Następnie zbierano plony i porównywano do zbiorów z tradycyjnych
wówczas upraw. Ks. Górski poprzez namacalne, rzeczywiste
dowody przekonywał rolników do stosowania nawozów i zmiany
sposobu uprawy gruntów rolnych. Dzięki ks. Górskiemu rolnicy
mieli większe dochody, duża grupa ludzi miała również dodatkową
pracę. Ludzie pracowali w mleczarni, wozacy przywozili śmietanę
i odwozili masło do Kielc, a skupowane świnie specjalnymi
furmankami przewozili na kolej do Jasic”45. J. Marcjanowicz
z Baćkowic wspomina, że: „Ks. Górski z ambony i na różnych
spotkaniach zachęcał do brania kredytów i kupowania krów
mlecznych czy stosowania nawozów. [...] Przy wahaniach
koniunktury niektórzy mieli problemy ze spłatą zaciągniętych
kredytów. Wynikało to z wielu czynników, ale najczęściej przyczyną
było niewłaściwe prowadzenie gospodarstwa rolnego, co często
obserwujemy i dziś. [...] Zachęcał również parafian do zakładania
sadów owocowych, bo z nich jest pożytek”46.
Księga adresowa polski (wraz z W.M. Gdańsk) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa rok
1930, Warszawa 1930.
45
Osobista rozmowa z p. Władysławą Firmanty z Olszownicy, z dnia 15.03.2010 r.
46
Osobista rozmowa z p. J. Marcjanowicz z Baćkowic, z dnia 17.10.2009 r.
44
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J. Gadowski z Nieskurzowa Nowego dodaje, że za jego inspiracją
posadzone zostały drzewa owocowe wzdłuż drogi od Kasy Stefczyka
aż do Górnych Baćkowic47.

3.2.2. Kasa Stefczyka
Jak pisze ks. J. Arcab: „W ciągu pierwszych paru lat
przygląda się nowy proboszcz życiu wsi, orientuje się w jej stanie
moralnym i ekonomicznym; rychło dostrzega liczne bolączki
i niedomagania natury gospodarczej i konstruuje cały, daleko
zakrojony plan pracy” 48. Urządza kursy i pogadanki, głosi referaty,
uświadamia, przygotowuje i wskazuje drogi. A kiedy już obejrzał
teren, występuje na początku 1928 r. z inicjatywą założenia Kasy
Stefczyka. Jednym z głównych celów kasy miało być wyzwolenie
chłopów od lichwiarskich prywatnych pożyczek zaciąganych
na różne potrzeby, np. spłaty rodzinne czy też realizację zadań
budowlanych.
W dniu 3 stycznia 1928 roku w sali parafialnej
w Baćkowicach odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Kasy
Stefczyka, któremu przewodniczył ks. Romuald Górski. Wybrano
piętnastoosobową
Radę
Nadzorczą,
w
której
funkcję
przewodniczącego powierzono Janowi Wodyńskiemu. Spośród Rady
Nadzorczej wybrano Zarząd w osobach:
1. Ks. Romuald Górski – prezes Zarządu
2. Stanisław Kwiatkowski – zastępca prezesa
3. Józef Kaczmarczyk – kasjer49
Zarząd w dniu 10 stycznia 1928 roku złożył wniosek do Sądu
Rejonowego w Radomiu o zarejestrowanie Kasy Stefczyka
w Baćkowicach z odpowiedzialnością ograniczoną. Na swoją
działalność Kasa pozyskała pożyczkę w Kasie Centralnej.
Kasa Stefczyka bardzo szybko zyskała zaufanie parafian.
47

Osobista rozmowa z p. Janem Gadowskim z Nieskurzowa Nowego, z dnia 17.10.2009 r.
ks. J. Arcab – Społeczny wysiłek Baćkowic, Kronika Diecezji Sandomierskiej, 30 (1927), s. 226.
49
J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 8.
48
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Już po czterech dniach istnienia liczyła 114 członków, posiadała
2 425 zł udziałów i 740 zł wkładów oszczędnościowych 50. Terenem
działania powstałej Kasy Stefczyka były miejscowości: Baćkowice,
Baranówek, Janczyce, Olszownica, Stanisławów, Żerniki oraz
Nieskurzów Nowy i Nieskurzów Stary. Każda wieś objęta
działalnością Kasy Stefczyka miała swojego przedstawiciela
w Radzie Nadzorczej. Miało to dość duże znaczenie
dla prawidłowego
rozwoju
tej
organizacji
spółdzielczej,
gdyż członkowie Rady znali dobrze potrzeby mieszkańców
poszczególnych wsi tak w zakresie udzielania kredytów,
jak i rozwijania akcji oszczędnościowej szczególnie wśród osób
wracających z zagranicy. Należy tu nadmienić, że w okresie recesji,
jaka wystąpiła w latach dwudziestych, wiele osób wyjeżdżało
„za chlebem” do krajów Zachodniej Europy i Ameryki. Niektórzy
wracali po kilku latach, przywożąc zaoszczędzone na emigracji
pieniądze. Część powracających chciała dalej pomnażać
zgromadzone środki, a Kasa Stefczyka była idealnym miejscem
na lokowanie z zyskiem posiadanych funduszy. Jak pisze J. Grzyb:
„Niektórzy wpłacili swoje oszczędności na tzw. procent, którego
wysokość była uzależniona od terminu oszczędzania. Złożone
oszczędności były cennymi funduszami, umożliwiającymi
Zarządowi realizację polityki kredytowej dla członków”51.
Polityka Zarządu Kasy była bardzo rygorystyczna. Kredyty
zabezpieczane były m.in. poprzez odpowiednich poręczycieli
posiadających
konkretne
gwarancje
hipoteczne.
Z dużą
konsekwencją przestrzegano również terminów spłacania pobranych
kredytów.
Spłata raty kredytu mogła być sprolongowana jedynie
w uzasadnionych przypadkach losowych, tj: gradobicie, pożar,
choroba itp. Dopiero po spłaceniu wszystkich rat członek Kasy mógł
ubiegać się o następny kredyt. Brak wnikliwości i konsekwencji
w prowadzeniu Kasy bardzo szybko mógł doprowadzić do jej
upadku i ogromnych trudności szerokiej rzeszy jej udziałowców,
50
51

ks. J. Arcab – Społeczny wysiłek..., op. cit., s. 226.
J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 9.
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dlatego jak najbardziej zasadne i zrozumiałe było postępowanie
Zarządu Kasy.
Kasa prowadziła dwa rodzaje kredytów: zwykły i budowlany.
Kredyty budowlane były „obwarowane” większymi wymaganiami
niż kredyty zwykłe, np. kredytobiorca musiał przedstawić zarządowi
dokumentację rozpoczętej budowy bądź wykup działki budowlanej52.
Ożywiona działalność Spółdzielni Mleczarskiej i możliwość
osiągania zysków z produkcji mleka powodowała duże
zainteresowanie kredytami na zakup krów. Sam ks. Górski nakłaniał
często rolników do korzystania z kredytów właśnie na ten cel. Jak
pisze J. Grzyb: „Kasa Stefczyka w ciągu kilku lat […] przyczyniła
się do ożywienia zaniedbanych wsi powiatu opatowskiego, objętych
statutową działalnością spółdzielni w Baćkowicach”53. Szybkiego
rozwoju Kasy można się dopatrywać w zestawieniach liczbowych
przedstawiających jej obroty:
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4 000

154 250

189 562

1932

407
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J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 9.
Tamże, s. 9.
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ks. J. Arcab – Społeczny wysiłek..., op. cit., s. 227.
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Osiem lat istnienia Kasy Stefczyka w liczbach 54:
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911 328
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1 368 546

1931

1 114 930

1930

1 015 684

1929

714 459

1928

895 126

Rok

221 553

Obroty roczne Kasy Stefczyka w Baćkowicach w latach 1928-193655:

Jak szczegółowo i starannie prowadzona była działalność
kasy, opisuje J. Grzyb:
„Zarząd Kasy Stefczyka zażądał
od księgowego pana Adama Wrocławskiego comiesięcznego
sprawozdania finansowego, które musiało być gotowe do każdego
10-go dnia następnego miesiąca. Dlatego na początku każdego
miesiąca pracowaliśmy w biurze Kasy po 10-12 godzin dziennie.
Oprócz miesięcznych sprawozdań obowiązywały sprawozdania
półroczne i roczne, w których uwidoczniony był zysk lub straty.
Sprawozdania musiały być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie
członków. Przynajmniej raz w roku przeprowadzana była lustracja
(rewizja) dokumentów, zgodnie ze statutem, przez pracownika
Związku Rewizyjnego – Oddział w Radomiu lub pracownika
Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych.
Zarząd przestrzegał zasady, aby każdy miesiąc był zamknięty
zyskiem, który z woli Walnego Zgromadzenia członków Kasy mógł
być odpowiednio podzielony np. na dywidendę od udziałów. Można
przypuszczać, że Zarząd Kasy Stefczyka przestrzegał dyscypliny
finansowej i dobrze gospodarzył jej funduszami, skoro już około
1930 r. kupił na własność 2,5 morgi ziemi, a w roku 1936 rozpoczął
budowę dużego domu kasowego (powierzchnia około 700m²). Dom
ten został wykończony i oddany do użytku w końcu 1938 r. Koszt
głównego, piętrowego budynku i pomieszczeń gospodarczych
wyniósł około 60 000 zł. Zarząd Kasy nie posiadał odpowiedniej
ilości własnych funduszy na taką kwotę i był zmuszony zaciągnąć
kredyt hipoteczny. Było to możliwe dzięki posiadaniu własnego
dużego placu, potwierdzonego aktem notarialnym” 56. Jest rzeczą
trudną, aby po ponad siedemdziesięciu latach uświadomić sobie
55
56

ks. J. Arcab – Społeczny wysiłek..., op. cit., s. 227.
J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 9-10.
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w pełni wartość materialną tamtej inwestycji. Inny czas i inne realia
sprawiają, że przytaczane cyfry stają się niemierzalne. Ale jak pisze
ks. F. Zbroja, świadek tamtego czasu i tamtych realiów: „[…]
wprost trudno uwierzyć, aby tego rodzaju instytucja na wsi mogła
obracać tak dużymi kwotami. Samych wkładów oszczędnościowych
w 1939 r. było 260 410 zł, pożyczek wydano w 1939 r. 158 349 zł.
Nigdy nie było deficytu”57.
Pod koniec lat 30-tych w Spółdzielczej Kasie Stefczyka było
zarejestrowanych prawie 1000 członków58.

3.2.3. Spółdzielnia mleczarska
Założenie tak ważnej dla parafian Kasy było jedynie
kolejnym etapem działalności spółdzielczej ks. Górskiego, gdyż jego
starannie przemyślane plany obejmowały o wiele większy obszar
życia mieszkańców wsi. Zdawał sobie sprawę, że aby polepszyć
tragiczną sytuację chłopów, potrzeba znacznie szerszego spektrum
działań. Dużych możliwości zmierzających do poprawy bytu
materialnego chłopów upatrywał baćkowicki proboszcz w produkcji
i przerobie mleka, jako że Baćkowice położone z dala od dużych
rynków zbytu nie mogły prowadzić jego sprzedaży w stanie
nieprzerobionym. Trzeba było również przekonać chłopów
do zakupu nowych ras krów i konieczności dbania o ich jakość
i wydajność. Dlatego zanim na dobre rozpoczęła swoją działalność
Kasa Stefczyka, postanowił wraz z grupą doświadczonych
społeczników założyć Spółdzielnię Mleczarską. W tym celu w dniu
4 listopada 1928 r. odbyło się zgromadzenie założycielskie
Spółdzielni, której podstawowym celem miał być wzmożony rozwój
ekonomiczny gospodarstw rolnych.
W Wydziale Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego
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w Radomiu w Rejestrze Spółdzielni pod Nr. 399, pkt 2 został
dokonany wpis: Spółdzielnia Mleczarska w Baćkowicach
z odpowiedzialnością ograniczoną. Wpisu dokonano w dniu
24 sierpnia 1929 r.
We wpisie czytamy m.in.:
Cele i przedmiot działalności spółdzielni.
Celem spółdzielni jest podniesienie dobrobytu i stanu
gospodarstw hodowlanych członków. Spółdzielnia poprzez
swe zadania gospodarcze i współdziałanie z innymi
organizacjami rolniczymi ma również na celu podniesienie
poziomu gospodarczego i kulturalnego swych członków.
Przedmiotem działalności spółdzielni jest prowadzenie
wspólnej przeróbki lub zbytu mleka i przetworów
mlecznych, prowadzenie zbiórki i zbytu jaj, wspólne
nabywanie artykułów potrzebnych w gospodarstwach
hodowlanych członków. Spółdzielnia ma prawo na terenie
swej działalności prowadzić zakłady dla zbiórki mleka,
produkcji masła, serów i innych przetworów mlecznych
oraz filie dla oddzielania śmietany, jak również zbiórki jaj.
Wysokość udziału, wpłat na udział i czas ich dokonywania.
Udział członkowski wynosi 20 zł i może być wpłacany
w całości lub ratami, a mianowicie 8 zł przy wpisywaniu
się do spółdzielni, reszta w przeciągu 12 miesięcy po l zł.
Imiona i nazwiska członków zarządu.
ks. Romuald Górski, Jan Nowocień, Józef Kaczmarczyk –
zamieszkali w Baćkowicach.
Oświadczenie woli
Oświadczenie woli w imieniu spółdzielni składają
co najmniej dwaj członkowie zarządu59.
Spółdzielnię założono bez żadnego kapitału. Wszystkie
maszyny zakupiono z kredytu zaciągniętego w Kasie Stefczyka.
Dzięki konsekwentnej polityce po dwóch latach spłacono zaciągnięte
59

J. Grzyb – Ks. Kanonik..., op. cit., s. 10.

28

kredyty i stworzono niewielki kapitał zapasowy.
Założono mleczarnię, po wsiach potworzono zlewnie,
w których odwirowywano śmietanę. W 1937 r. było 16 zlewni,
w których przerabiano 13 000 litrów mleka. Cena za dostarczone
do mleczarni mleko uzależniona była od jednostek tłuszczu w nim
zawartych, dlatego znaczna część członków Spółdzielni
Mleczarskiej ubiegała się o kredyt na zakup krów dobrej rasy:
„Na gwałt kupowano krowy mleczne, głównie czerwone
świętokrzyskiej rasy”60.
Mleczarnia uruchomiona została jesienią w porze dość
niedogodnej z uwagi na małą ilość mleka. Rozpoczęto od 70 litrów
dziennie, by po ośmiu latach, w dniu 4 listopada 1936 r. przerabiać
5612 litrów61.
Rozwój mleczarni, podobnie jak Kasy, przybierał
niespotykane
tempo.
Początkowo
znajdowała
się
ona
w prowizorycznym budynku p. Nowocienia, by po kilku latach
przekształcić się: „[…] w mleczarnię z motorem, z maszynami
i przy tym we własnym dużym budynku, przypominającym małą
fabrykę”62. W 1931 r. mleczarnia została przeniesiona
z dzierżawionego drewnianego pomieszczenia do nowo wybudowanego, murowanego budynku na uprzednio zakupionej działce. Już
w 1935 r. mleczarnia na tyle rozszerzyła teren swojej działalności,
a przez to zwiększyła ilość przerabianego mleka, że zaszła
konieczność powiększenia budynku i zmechanizowania wyrobu
masła. Dobudowano pomieszczenia aparatowni, masłowni
i kotłowni, sprowadzono lokomobilę parową oraz wybudowano
ubikacje. Wybito studnię artezyjską,
wykonano kanalizację,
ogrodzenie oraz zamontowano komplet nowoczesnych maszyn
do wyrobu masła. Łączny koszt budowy od podstaw wyniósł około
95 000 zł.
Szybki rozwój Spółdzielni Mleczarskiej najdobitniej ukazują liczby:

ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 495.
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Działalność Spółdzielni Mleczarskiej w liczbach:
Rok

Ilość

Liczba

Udziały

filii

członków

w zł

Przerób

Uzyskane

Wypłaty

mleka

masło

dostawcom

w litrach

w kg

mleka w zł

1928

2

159

1 003

20 257

948

5 956

1929

3

334

6 035

391 790

16 775

79 464

1930

5

490

11 720

741 003

31 404

117 122

1931

5

556

14 280

696 775

29 391

86 943

1932

6

557

14 159

472 270

19 350

45 983

1933

7

708

14 293

681 529

28 610

61 788

1934

12

1323

16 646

1 577 935

65 448

121 507

1935

12

1720

21 767

2 053 052

82 778

174 296

1936

13

2011

28 627

2 658 865

106 696

225 221

J. Grzyb, przedstawiając najważniejsze fakty z działalności
Spółdzielni Mleczarskiej, wymienia:
1. Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej na zebraniu w dniu
14 listopada 1930 roku postanowił zakupić 5 600m² ziemi od
pana Józefa Nowocienia za kwotę 3 000 zł.
2. Na podstawie Księgi Wieczystej, potwierdzającej własność
ziemi należącej do Spółdzielni Mleczarskiej, Państwowy
Bank Rolny w Kielcach udziela jej w 1931 r. kredytu
w wysokości 16 000 zł na budowę mleczarni.
3. Już w roku 1930 zarząd Spółdzielni Mleczarskiej zaciąga
kredyt (trudno ustalić w jakiej wysokości) w miejscowej
Kasie Stefczyka na zakup niezbędnych urządzeń do ręcznego
wyrobu masła, który odbywał się w budynkach
gospodarczych Jana Nowocienia.
4. W 1934 r. Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej podejmuje
decyzję podjęcia z Państwowego Banku Rolnego kwoty
8 000 zł, aby spłacić dług zaciągnięty w Kasie Stefczyka.
5. W dniu 7 kwietnia 1936 roku Walne Zgromadzenie
upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do zaciągnięcia
30

6.

7.

8.

9.

pożyczki w wysokości 60 000 zł na rozbudowę budynku
mleczarskiego w ten sposób, aby przeróbka śmietany
odbywała się mechanicznie a nie ręcznie.
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mleczarskiej w dniu 7 grudnia
1936 roku, działając na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 1936 roku, upoważnia
zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
– amortyzacyjnej w kwocie 50 000 złotych w PBR
na rozbudowę mleczarni i zakup nowych maszyn. Na budowę
mleczarni było przeznaczonych 20 000 zł, a na instalacje
techniczne 30 000 złotych. Kredyt na budowę budynku (1%)
miał być spłacany w 40-stu ratach, a kredyt w wysokości
30 000 zł w 15 ratach.
W początkach roku 1938 wielki, murowany budynek
mleczarski został wykończony i wyposażony w nowoczesne
maszyny i urządzenia techniczne, głównie firmy Alfa - Laval.
Codziennie przyjeżdżali wozacy z 30 filii mleczarskich,
przywożąc wysokoprocentową śmietanę, którą pracownicy
mleczarni
(pod
nadzorem
Antoniego
Pustułki),
wykorzystując nowoczesny sprzęt, przerabiali na masło
w znacznej części eksportowane do Anglii.
Terenem
działalności
Spółdzielni
Mleczarskiej
w Baćkowicach było kilkadziesiąt wiosek należących
do kilku gmin. Oprócz gminy Baćkowice spółdzielnia swoją
działalnością obejmowała również gminy: Modliborzyce,
Sadowie, Piórków, Łagów, Iwaniska i Przyborowice.
Niektóre filie usytuowane były w odległości około
20 kilometrów od centrali mleczarskiej w Baćkowicach.
W rejestrze Spółdzielni Mleczarskiej w Baćkowicach było
zapisanych 3 000 członków63.

I tu, podobnie jak przy Kasie Stefczyka, podane liczby nie dają
nam, współczesnym, pełnej informacji o wielkości inwestycji.
Należy jednak, za ks. F. Zbroją, przytoczyć niektóre z nich,
63
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ponieważ uznaje on, że podane wartości z 1938 r. świadczą o dużym
rozwoju Spółdzielni Mleczarskiej:
1. Kapitał zakładowy
41 802 zł
2. Ilość mleka przerabianego miesięcznie
529 613 litrów
3. Produkcja masła miesięcznie
20 231 kg
4. Wypłaty za mleko miesięcznie
19 952,49 zł
5. Liczba członków
3 602
6. Wartość nieruchomości i ruchomości
135 378 zł
7. Fundusz zasobowy
24 537
8. Fundusz amortyzacyjny
45 455 zł64.
Pan M. Safian, w czasie rozmowy, z pewną nostalgią
wspomina ciężką pracę wykonywaną przez pracowników mleczarni:
„Widzi pan, dzisiaj pewne rzeczy wydają się niemożliwe, trudne
do wyobrażenia. Bo jak Pan sobie wyobraża transport masła
furmankami do Kielc w okresie letnim? [...] Jesienią
przygotowywano ziemne zbiorniki i wypełniano je wodą. Zimą
przychodziły mrozy i skuwały wodę w lód, który następnie cięto
na tafle i składano w przygotowanych dołach. Tak złożone tafle lodu
obsypywano szczelnie trocinami i zasypywano ziemią. Latem
wydobywano poszczególne porcje lodu, obkładano nim pojemniki
z masłem i transportowano na kolej. [...] Dzisiaj taka technika
na świecie, a często słychać u ludzi młodych, że tego czy tamtego
nie da się zrobić”65.
W 1936 r. Spółdzielnia Mleczarska posiadała 16 filii
(zlewni), a w 1939 r. w przededniu wojny już 30.
3.2.4. Spółdzielnia Rolniczo-Spożywcza
W protokole z posiedzenia Zgromadzenia Założycielskiego
Spółdzielni Rolniczo-Spożywczej odbytego w dniu 19 czerwca
1938 r.
w lokalu parafialnym
znajdujemy następujące
wpisy: „Zgromadzenie zagaił ks. Romuald Górski w obecności
64
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76 członków. […] Po przyjęciu porządku obrad ks. R. Górski
zapoznał zebranych z zadaniami i zasadami organizacji Spółdzielni
Rolniczo-Spożywczej. […] Ks. Górski odczytał statut spółdzielni,
opracowany przez Związek Spółdzielni Rolniczych i ZarobkowoGospodarczych RP oraz wyjaśnił poszczególne przepisy tego statutu.
[…] Uchwalono jednogłośnie wpisać do statutu wzorcowego,
co następuje”66:
 Nazwa Spółdzielni: Spółdzielnia Rolniczo-Spożywcza
w Baćkowicach z odpowiedzialnością udziałami.
 Spółdzielnia ma siedzibę w Baćkowicach.
 Członkami spółdzielni mogą być osoby fizyczne zamieszkałe
w Baćkowicach, Baranówku, Janczycach, Stobcu,
Wszachowie, Olszownicy, Stanisławowie, Żernikach,
Nieskurzowie Nowym i Nieskurzowie Starym.
 Udział wynosi piętnaście złotych.
 Rada Nadzorcza składa się z 9 członków: ks. Romualda
Górskiego, Jana Wodyńskiego, Antoniego Wieczorka, Jana
Błaszkiewicza, Stanisława Wosika, Błażeja Barana,
Stanisława Kota, Jana Lipki i Franciszka Grysa.
 Upoważniono
Zarząd
do
zaciągania
zobowiązań
do wysokości
wpłaconych
udziałów
członkowskich
i funduszu zasobowego łącznie.
 Polecono, aby Zarząd złożył podanie o zarejestrowanie
Spółdzielni w sądzie i upoważniono jednocześnie Radę
Nadzorczą do poczynienia ewentualnych zmian.
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dn. 20 czerwca 1938 r.
na przewodniczącego Rady wybrano ks. kan. R. Górskiego,
na zastępcę Stanisława Wosika, a na sekretarza Jana Lipkę.
Wybrano również Zarząd w następującym składzie:
Przewodniczący - Jan Wodyński
Zastępca przew. - Antoni Wieczorek
Skarbnik
- Jan Nowocień 67
66
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Wg J. Grzyba Statut Spółdzielni zarejestrowany został przez
Sąd Rejonowy w Radomiu w dniu 30.09.1938 roku pod nr. 61268.
Spółdzielnia w dniu 31 XII 1941 r. posiadała 173 członków,
a według zawodów największy procent stanowili rolnicy (83%),
wśród których połowa to rolnicy posiadający od 2 do 5 hektarów,
robotnicy rolni stanowili 5%, inteligencja (2 księży i 3 nauczycieli) –
3%.
Warto również za J. Grzybem nadmienić, że te trzy spółdzielnie
w Baćkowicach miały wspólne biuro, w którym pracowali:
Adam Wrocławski – księgowy,
Stanisław Lipka
– zastępca księgowego,
Józef Kaczmarczyk – kasjer Kasy Stefczyka
i Spółdzielni Rol.-Spoż.,
Jan Nowocień
– kasjer Spółdzielni Mleczarskiej.
W sklepie pracowali:
Aleksander Podkański
- kierownik sklepu,
Marianna Lipka
- subiektka,
Józef Grzyb
- pomocnik sklepowego.
Na uwagę zasługuje także fakt, że ks. Romuald Górski, jako
prezes zarządów spółdzielni nie pobierał żadnego wynagrodzenia.
Również przewodniczący rady nadzorczej pracowali społecznie69.
Pan M. Safian z Baćkowic wspomina: Ksiądz kanonik Górski
najpierw swoim postępowaniem dawał przykład parafianom, a kiedy
widać było wymierne efekty tego postępowania, wymagał od
innych. Cały swój czas wolny od pracy pasterskiej poświęcał
na zajęcia służące poprawie sytuacji na wsi. Zanim utworzył
wraz z innymi członkami Spółdzielnię Spożywców, zorganizował
skup trzody chlewnej, który odbywał się dwa razy w tygodniu we
wtorki i piątki. Przyjmowano tuczniki w wadze od 86-120 kg, które
przewożone były samochodem niemieckiej firmy skupującej
do Kielc, a stąd koleją do Katowic. Dawało to możliwość
68
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dodatkowych dochodów dla gospodarstw chłopskich. Wspomina
również, że ks. Górski sprowadzał nawozy sztuczne i zachęcał
rolników do ich stosowania w celu zwiększenia plonów. Wszystko
to było nowe, nieznane dla tutejszych rolników. Dlatego trudno było
przekonać chłopów do dodatkowych wydatków na podniesienie
plonów. Właściwie jedyną osobą kupującą i stosującą nawozy był
wtedy użytkownik 30 mórg pola leśniczy z Nieskurzowa pan Weseli.
Niebawem przyszła wojna i okupacja, a wkrótce śmierć ks. kanonika
i planowane stworzenie z Baćkowic ważnego ośrodka przemysłu
rolno-spożywczego zostało zahamowane. Po wojnie komuniści
doprowadzili do zupełnego upadku wszystkie tak dobrze rozwijające
się przedsięwzięcia”70.
Do realizacji swoich perspektywicznych planów ks. Górski
mobilizował przede wszystkim postępowych parafian, kierujących
się „chłopskim” rozumem, mających silne poparcie i autorytet wśród
społeczności wiejskich. Przecież to mieszkańcy wsi – rolnicy
stanowili społeczność parafialną. Z analizy składu osobowego rad
nadzorczych spółdzielni baćkowickich wynika, że członkami tych
organizacji statutowych były osoby z odpowiednim intelektem i dużą
świadomością społeczną. Posiadali oni dobre rozpoznanie wśród
mieszkańców swoich wsi oraz cieszyli się ich autorytetem. Zwykle
byli to ludzie przestrzegający zasad moralnych i etycznych w życiu
rodzinnym i społecznym. Byli też dobrymi gospodarzami
we własnych obejściach71.
Ks. Romuald Górski bardzo często urządzał posiedzenia
Zarządów Kasy, Mleczarni czy komitetu parafialnego i konferował
z nimi całymi godzinami. Uświadamiał swoich współpracowników,
wychowywał na następców, przewidując, że z czasem go zabraknie.
W liście do swojego przyjaciela ks. dra Zbroi pisał: „Teraz już się
nie obawiam, że upadną nasze spółdzielnie, gdy mnie zabraknie.
Mam już ludzi wyrobionych, już potrafią poprowadzić sami
mleczarnię, kasę i Spółdzielnię Rolniczo-Handlową. Trafiłem
na uczciwych ludzi. Nie zawiodłem się”72.
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4. Okupacja i tajne nauczanie
Ks. Górski w ostatnich latach przed wojną z zadowoleniem
patrzył na dorobek 15-letniej pracy w mleczarni: „[...] jak w fabryce
– bucha dym, warczą maszyny, podjeżdżają wozy z okolicznych wsi
z mlekiem i śmietaną, samochody przywożą węgiel, a zabierają
beczkami masło do kolei, a stamtąd w świat do Gdyni i do Anglii.
W Kasie Stefczyka rozprowadzają kapitały między potrzebujących,
przyjmują wkłady. Przed Spółdzielnię Rolniczo-Handlową
zajeżdżają wozy załadowane towarem, narzędziami rolniczymi,
nawozami sztucznymi. Obroty duże. Droga do szosy niegdyś
błotnista, z wybojami, dziś jest ulicą wybrukowaną, wysadzoną
drzewami. I oto wśród największego rozkwitu przyszła wojna,
straszna w skutkach pod każdym względem”73. 6 września 1939 r.
do Baćkowic, od strony Kielc, wkroczyły wojska niemieckie.
W kilka dni później przybyła również niemiecka administracja.
Dla mieszkańców gminy, jak i dla obywateli całego kraju rozpoczął
się trudny okres pięcioletniej okupacji.
Jednym z pierwszych działań, jakie podjęły władze
okupacyjne, była likwidacja polskiego szkolnictwa. Zamknięte
zostały szkoły średnie ogólnokształcące. Z pozostawionych
formalnie szkół średnich zawodowych i podstawowych usunięto
przedmioty: historię, geografię i język polski. Były to przedmioty,
które budziły i w umysłach młodych ludzi ducha narodowopatriotycznego. Stwarzały więc realne zagrożenie dla okupanta. Duża
część mieszkańców wsi dążyła jednak do zapewnienia możliwości
kształcenia dzieci i młodzieży. W tym celu zakładano komplety
tajnego nauczania, w których naukę prowadziły pojedyncze osoby
lub zespoły nauczycieli. Do nauczania wykorzystano obecność
na wsi nauczycieli przedwojennych oraz ludzi nauki, często
profesorów wyższych uczelni, których okupant zesłał w te strony,
m.in. wykładowców poznańskich uczelni wyższych. Do jednych
z ważniejszych kompletów nauczania na Kielecczyźnie należało
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tajne nauczanie w Modliborzycach74. Najpierw na poziomie szkoły
podstawowej, później gimnazjum i liceum: „Warunki do nauki były
skromne, żadnych pomocy naukowych, podręczniki i lektury
w ograniczonych ilościach. Lekcje odbywały się na ogół
w mieszkaniach prywatnych, a po opuszczeniu budynku szkolnego
przez wojsko niemieckie, częściowo też w budynku szkolnym. [...]
Trzeba było zachować daleko idącą konspirację. [...] Pod koniec roku
szkolnego był przeprowadzany sprawdzian opanowania materiału
programowego w formie pisemnej lub ustnej”75. Jak wspomina
Zuzanna Stawiarzówna: „Z religii egzaminowali nas, najpierw
ks. Romuald Górski – proboszcz parafii Baćkowice, a po jego
śmierci, proboszcz parafii Iwaniska – ks. Jan Kościeński”76.
Nauczyciele tajnych kompletów wykazywali się wielka odwagą
i poczuciem patriotyzmu. Nie każdy jednak wytrzymywał napięcie
związane z zagrożeniem zesłania do obozu koncentracyjnego:
„Łaciny uczył ks. wikary Pawlaczek, ale gdy w czasie lekcji, która
odbywała się w wynajętej izbie szkolnej u Wojciecha Wójcika
zjawili się Niemcy, szukając przypuszczalnie podziemnej prasy, ks.
Pawlaczek zrezygnował z dalszego nauczania”77. Ks. R. Górski,
mający „we krwi” działanie na rzecz innych, bez namysłu rozpoczął
zagrożoną zesłaniem do obozu śmierci pracę jako nauczyciel religii.
Kierowany patriotyzmem i dobrem swoich parafian udostępniał
również plebanię dla działalności związanej z konspiracyjnym
nauczaniem. W Baćkowicach tajne komplety prowadził ks. dr Antoni
Prugiel – przyjaciel ks. Górskiego, ukrywający się na plebanii.
Oprócz niego w zakresie nauczania gimnazjalnego udzielali lekcji:
franciszkanin – Antoni Frejlich oraz Władysław Gierada i Antoni
Staniszewski78.

A. Meissner – Szkoła przy zamkniętych oknach, Rzeszów 1992, s. 185.
J. Kostępski - Okupacyjne gimnazjum i liceum w Modliborzycach, Ostrowiec Św. 2000, s. 6.
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5. Śmierć i pogrzeb ks. Górskiego
Ks. kan. Romuald Górski – człowiek posiadający ogromny hart
ducha, ale wątłe ciało – umiera wieczorem 9 VIII 1941 r. o godz. 19.30.
Ks. dr Zbroja pisze: „Angina pectoris (dusznica bolesna) złamała
serce, które kochało tak bardzo dusze ludzkie. [...] Błyskawicznie
rozniosła się po parafii wiadomość o śmierci ukochanego proboszcza.
Ból szarpnął sercami wszystkich. W każdym domu płacz dzieci
i starszych, jakby umarł ktoś z najbliższej rodziny. [...] Strażacy
i młodzież czuwali przez 3 dni i 3 noce przy trumnie. [...] Na chwilę nie
chcieli go zostawić samego. Jak fale zmieniały się gromadki modlących
się parafian. Trumna cała tonęła w kwiatach. [...] We wtorek po
południu nastąpiła eksportacja zwłok do kościoła. Orszak pogrzebowy
wyglądał jakby wielka, uroczysta procesja. Za krzyżem w dwu
szeregach kroczyli członkowie wszystkich organizacji religijnych,
następnie szła młodzież męska i żeńska, przedstawiciele ziemian,
inteligencji, spółdzielczości oraz zakonnicy i zakonnice, a dalej
55 kapłanów [...]. Za kapłanem prowadzącym kondukt żałobny – tysiące
wiernych, którzy rzucili sierpy, kosy, snopy zboża w polu, przyszli
pożegnać swojego proboszcza. Gdy trumnę wynoszono z plebanii,
załkały serca wszystkich. Tylko dzwony nie mogły pożegnać
proboszcza. Zabrali je Niemcy”79.
Jeden z księży uczestniczących w ceremonii pogrzebowej,
wspomina, że licznie zgromadzeni – mimo wojny – parafianie, jak
i mieszkańcy okolicznych miejscowości ciągle ocierali oczy z łez. Ks.
Antoni Zmysłowski w mowie pożegnalnej powiedział m.in.: „Całe
16-letnie tutaj pasterzowanie świętej pamięci ks. kan. Romualda
Górskiego to jedna wielka Msza Św., która dziś ma koniec” 80. Mówił
również: „Księże Romualdzie, lud rzucił sierpy i kosy, aby cię pożegnać
i podziękować za wszystko [...] ”81.
Pogrzeb odbył się 13 sierpnia 1941 r. Tak oto w czasie
zawieruchy wojennej nieoczekiwanie odszedł wzorowy kapłan, gorący
patriota i wielki pionier spółdzielczości.
ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 498-499.
Kronika parafii Baćkowice (brak numeracji).
81
Tamże.
79
80

38

Podsumowanie
W Archiwum Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu
w osobistych aktach śp. ks. R. Górskiego znajdują się, między
innymi, dokumenty:
1. Nominacja Ks. R. Górskiego na kanonika honorowego
Sandomierskiej Kapituły Katedralnej (pismo X. Bpa
Włodzimierza Jasińskiego, Ordynariusza Sandomierskiego
z dn. 14 IV 1933 r.
2. Pismo X. Bpa Sandomierskiego z roku 1934 – propozycja
objęcia stanowiska proboszcza w Szewnie. Ks. Górski
podziękował i poprosił o pozostawienie go w Baćkowicach.
3. W roku 1937 propozycja objęcia probostwa w Opatowie
– także podziękował i poprosił o pozostawienie go
w Baćkowicach.
4. Nominacja na kanonika gremialnego Kapituły Kolegiackiej
w Opatowie – rok 1938.
5. List Ks. Górskiego do X. Bpa Jana Lorka, aby nie wyrażał
zgody, aby ks. Górski został senatorem.
6. Dokument z dnia 8 III 1936 r. świadczący o odznaczeniu
ks. R. Górskiego Złotym Krzyżem Zasługi. (Latem 1936 r.
do Baćkowic przybył minister rolnictwa Juliusz Poniatowski
i odznaczył ks. Górskiego).
7. Powołanie na członka Okręgowej Rady Spółdzielczej82.
Czy były to wystarczające nagrody, czy takich pragnął?
Odrzucił wiele prestiżowych funkcji, jakie mu oferowano.
Nie pragnął zatem zaszczytów. Czego więc oczekiwał?
Po odejściu z Radomia, miasta, w którym warunki
egzystencjonalne były o wiele bardziej komfortowe niż na wsi,
przyszło mu żyć i pracować w Baćkowicach, w rzeczywistości
takiej, o jakiej mówił do uczennic żeńskiego seminarium. Pracował
w „zapadłym kącie”, a miejsce jego pracy mieściło się „w nędznej,
dusznej chacie wiejskiej”, w której panowały „opłakane warunki”.
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Szybko rozpoczął intensywną pracę pasterską i społeczną.
Zaktywizował młodych i starszych. Zakładał organizacje katolickie,
nauczał, uświadamiał i przekonywał. Wychowywał parafian
na prawych obywateli i dobrych katolików. Jego praca pasterska
przynosiła owoce – chór ze śpiewem gregoriańskim, kilka
organizacji kościelnych, zadbany kościół i cmentarz, frekwencja
na nabożeństwach, liczne powołania zakonne i kapłańskie. Szybko
dostrzeżono jego wielką bezinteresowność i poświęcenie
dla podniesienia świadomości, wiedzy i poziomu życia
mieszkańców. Był wielkim organizatorem życia społecznego.
Wspólnie z grupą parafian stworzył: Kółko Rolnicze, Kasę
Stefczyka, Spółdzielnię Mleczarską oraz Spółdzielnię RolniczoSpożywczą. Organizacje te przyniosły wiele korzyści nie tylko
ludności gminy i parafii Baćkowice, ale również mieszkańcom
okolicznych wsi w zasięgu kilkunastu kilometrów. Owoce jego
działalności dostrzeżono już w 1930 r., czyli po 5 latach pobytu
w Baćkowicach. W spisie powszechnym opisującym gminę
Baćkowice podkreślano wysoką kulturę rolną drobnych
gospodarstw, na podniesienie której znaczny wpływ miało istniejące
kółko rolnicze. Zwracano również uwagę na działalność spółdzielni
mleczarskiej „dobrze prosperującej”83.
W swojej działalności ks. Górski w ciągu kilkunastu lat
osiągnął konkretne, wymierne efekty tak w działalności katolickiej,
jak i w podniesieniu świadomości społecznej i w zakresie ożywienia
gospodarczego: „Trzeba podziwiać zdolności organizacyjne tego
kapłana, że w ciągu kilku lat stworzył trzy instytucje o mocnych
podstawach materialnych, z wyszkolonym personelem składającym
się prawie wyłącznie z elementu miejscowego” 84. Następną
inwestycją, jaką planował, była budowa ochronki i sierocińca
dla dzieci oraz domu dla ubogich i bezdomnych85.
W ciągu szesnastu lat pracy w Baćkowicach (1925 – 1941)
ks. kan. Romuald Górski stał się wielkim autorytetem moralnym
Księga adresowa Polski (wraz z W.M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa rok
1930 – Warszawa 1930.
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i intelektualnym zarówno dla swoich parafian, jak również
dla mieszkańców sąsiednich probostw i gmin. Wszyscy wyrażali
słowa uznania i podziwu dla jego działalności. Jak wspomina
J. Marcjanowicz: „Dzięki kanonikowi Baćkowice były na ustach
wszystkich w promieniu kilkudziesięciu kilometrów”86.
Zapamiętano go jako nieprzeciętnego kaznodzieję,
umiejącego trafiać do serc ludzkich oraz jako bardzo dobrego
spowiednika i kapłana, który widział w swoich parafianach dobrych
katolików, modlących się i przestrzegających zasad ewangelii,
ale widział również te same osoby przyzwoicie sytuowane, syte
dzieci przychodzące do szkoły w butach. Był idealistą, można
powiedzieć skrajnym idealistą, bo tylko tacy potrafią czynić rzeczy
wielkie.
Ks. dr Zbroja napisał: „Nicią przewodnią Jego działalności
była Ewangelia o dobrym pasterzu” 87. Pasł swoje owce z wielką
miłością, ucząc o Bogu, ale i zaspokajając bieżące i materialne
potrzeby swoich owieczek. Często powtarzał, że z uwagi na ogromną
biedę zmuszony był nauczać nie tylko o niebie, ale i o chlebie.
Warunki, w jakich pracował, nie napawały optymizmem.
On jednak z wielką determinacją i poświęceniem nauczał i pracował
dla lepszej przyszłości swoich parafian. Dla tej przyszłości żył
i realizował swoje plany, a jedyną nagrodą, jaka dawała mu
satysfakcję, było moralne zadowolenie z dobrze spełnionego
obowiązku. Innej nie oczekiwał.
Ks. dr Zbroja charakteryzuje ks. Górskiego jako sługę bożego
w sposób następujący: „[…] dobry pasterz, wielki pracownik, który
od świtu aż do zmierzchu był przy pracy […]. Niósł w piersiach żar
wielkiej miłości wszystkiego tego, co piękne, co szlachetne, co
czyste i boże. Tym żył całe swoje życie […]. Dla dobra sprawy bożej
gotów był do największych poświęceń i ofiar […]”88.
Z kolei ks. Oktobrowicz w liście do J. Grzyba postrzega
ks. Górskiego jako sługę ludzi: „[…] idea służenia ludziom, a nie
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tylko Bogu dała Mu zapał i siłę do tworzenia rzeczy wielkich” 89.
Nazywa go także heroldem nowej ery Baćkowic.
Ks. Stanisław Wrocławski, syn wieloletniego organisty
w Baćkowicach, w swoich wspomnieniach pisze, że ks. Górski był
wyjątkowym proboszczem, ale też i opiekunem parafian w sprawach
związanych z szarym, codziennym życiem: „Wychowując się
w tym środowisku, od wczesnych już lat miałem wyrobione
przekonanie, że ks. proboszcz z gorliwością dba o życie religijne
parafian i jednocześnie troszczy się o ich pozycję społeczną. Nagła
i przedwczesna śmierć ks. proboszcza R. Górskiego była dla parafian
wielkim ciosem”90.
Ks. Górski nie był zwykłym kapłanem. Kim zatem był? Żyją
jeszcze osoby, które go pamiętają. Wszyscy, bez wyjątku, z wielkim
pietyzmem i nostalgią wspominają „swojego kanonika”. Mówią,
że był osobą niezwykle poważaną przez parafian za swoją wielką
wiarę i szacunek dla wiary i kościoła, że sam szanował wszystkich:
bogatych i biednych, starych i młodych. – Ludzie nie mogli go nie
szanować – mówi p. J. Marcjanowicz. – Dla ks. Górskiego nie było
rzeczy nie do zrobienia, wszystko, za co się wziął, musiał
doprowadzić do końca, nie uznawał zawracania w połowie drogi –
wspomina p. Władysława Firmanta.
Ks. Górski rozumiał młodych i wiedział, jakie wpajać im
ideały, aby wyrośli na ludzi szlachetnych i uczciwych. Sam posiadał
te cechy, a ponadto był niezwykle systematyczny i pracowity. Był
dobrym nauczycielem i wychowawcą. Jak wspomina p. Władysława
Firmanta – był dobry dla dzieci. Mimo wielu obowiązków, jakich się
podejmował, znajdował czas na prowadzenie religii w szkole i wielu
organizacji młodzieżowych. – Na zadane przez ucznia pytanie czy
najmniejszą wątpliwość potrafił przez godzinę tłumaczyć, przy tym
mówił tak ciekawie i przekonywująco, że nie można było nie
słuchać. Opowiadał tak barwnie, że zapominaliśmy o domu
i że jesteśmy głodni – wspomina M. Safian. Propagował
czytelnictwo i zakładał biblioteki, uświadamiał i przekonywał
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do zmian w podejściu do życia, nauki i pracy. Wiedział, że nauka
kształtuje nowe horyzonty myślowe, a wprowadzanie nowych
rozwiązań w rolnictwie przynosi wymierne rezultaty i podnosi
zasobność wsi.
Rozumiał potrzeby innych ludzi, przede wszystkim ludzi
biednych. Jak pisze ks. dr Zbroja, największym pragnieniem
ks. Górskiego było pomagać zabłąkanym i zagubionym
oraz uszlachetniać ludzi. Czuł się posłańcem – posłańcem niosącym
dobrą nadzieję.
Nie pozostał bezczynny wobec zagrożenia, jakie niosła
czerwona armia. Wstąpił do polskiej armii i pracował w Pucku jako
kapelan marynarki wojennej. Bez zastanawiania się, bez kalkulacji,
w poczuciu obowiązku rozpoczął nauczanie religii na tajnych
kompletach w Modliborzycach, zagrożone przecież zesłaniem
do obozu śmierci. Jego patriotyzm przejawiał się również pracą
u podstaw, z biednymi i niewykształconymi. Na pewno czytał
twórczość pozytywistyczną, która przepojona jest wartościami pracy
u podstaw. Być może to te wartości wyryły największe piętno
w jego duszy i dlatego tak mocno zaangażował się w pracę na tym
zaniedbanym terenie, że poświęcił swoje doczesne życie
dla najbiedniejszej części ówczesnego społeczeństwa, jaką byli
chłopi. Był zatem patriotą – nie tylko tym kochającym bezgranicznie
swoją ojczyznę, ale patriotą w szerokim tego słowa znaczeniu.
Patriotą widzianym nie tylko przez pryzmat miłości do ojczyzny,
ale widzianym oczyma miłości do drugiego człowieka.
Był postępowy, bo zdawał sobie sprawę, że uczestniczący
w nabożeństwach powinni rozumieć treść modlitw kapłańskich
i modlić się razem z nim podczas obrzędów religijnych.
Był stanowczy i konsekwentny. Rzadko zmieniał zdanie.
Uzupełniając te cechy przykładnym życiem, zyskiwał szacunek
i uznanie. Był 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.
Ludzi urzekało takie podejście do dóbr materialnych.
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Jan Wodyński, na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni
Rolniczo-Spożywczej w dniu 11 sierpnia 1941 r., oceniając osobę
zmarłego ks. proboszcza, mówił (mając na myśli wszystkie
spółdzielnie): „To niejako jego dzieci, które ukochał całym sercem,
[…] realnie poświęcając im wszystkie wolne chwile poza
obowiązkami zawodowymi, swoje zdolności organizatorskie, swoje
skromne grosze, zapominając o własnych potrzebach i zdrowiu,
aż do ostatniej chwili życia. Śmierć kategorycznie przerwała Jego
cichą, bez szumu (bo tego nie lubił), szlachetną, twórczą pracę.
[…] wy, członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu najlepiej uczcicie
pamięć swojego Założyciela i Prezesa, rozwijając myśl spółdzielczą
na terenie Baćkowic oraz ślubując Zmarłemu Założycielowi
wytrzymanie w tej pracy, aż do ostatniej chwili swojego życia”.
Po wysłuchaniu przemówienia Rada jako wyrazicielka uczuć
wszystkich członków podjęła uchwałę, w której czytamy:
„Przez wdzięczność do Jego szlachetnej postaci i w uznaniu zasług,
jakie poniósł ś.p. ks. kan. Romuald Górski, Rada składa wyrazy
głębokiego szacunku, czci i hołdu dla cichego i bezinteresownego
propagatora idei spółdzielczej, a dla uwidocznienia tych uczuć
i uczczenia Jego Pamięci na długie lata jednomyślnie upoważnia
Zarząd do wydatkowania sumy tysiąca złotych na fundusz budowy
grobu i następnych sum na fundusz budowy pomnika ś.p. Romualda
Górskiego, Założyciela i Prezesa Rady Nadzorczej”91. Identycznie
postąpiły wszystkie baćkowickie spółdzielnie.
Niezwykle cenne są zachowane w Kronice Parafii Baćkowice
listy pracujących w Baćkowicach wikariuszy, którzy pisząc
do ks. Władysława Włodarskiego, wspominają ks. Górskiego
oraz opisują relacje o nim przekazywane przez parafian.
Ks. Henryk Malczyk w swoich wspomnieniach pisze:
„Ludność miała wielki szacunek do swojego ks. Proboszcza. Dzień
imienin 7 lutego gromadził wielu ludzi na nabożeństwie. Ks. kanonik
zwykle wyjeżdżał tego dnia. W roku 1936 obchodził 25-lecie
kapłaństwa. Pojechał do Częstochowy, a mnie wysłał na urlop.
Księga protokolarna z posiedzeń organów Spółdzielni Rolniczo-Spożywczej w Baćkowicach –
Protokół Rady Nadzorczej z dnia 11.08.1941 r.
91
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Po dwóch tygodniach wróciłem i urządziliśmy uroczystość.
Parafianie obmyślili praktyczny prezent – młodego konia”.
Ks. Mazurkiewicz (nazwisko mało czytelne) wspomina,
że mieszkańcy parafii Baćkowice „[…] zgodnie świadczyli, że dobre
czasy w Baćkowicach nastały od ks. Romualda Górskiego, którego
cenili tak za pracę duszpasterską, jak i społeczną”.
Jeden z księży pracujących w parafii Baćkowice napisał:
„Praca duszpasterska ks. Górskiego wydawała owoce za jego życia
i po jego śmierci. On był prawdziwym i niezapomnianym
wychowawcą parafii Baćkowice. Posiadał charyzmat angażowania
człowieka do każdej pracy, był „Wielkim Panem”, a nie stwarzał
dystansu między sobą a człowiekiem drugim. Praca jego owocuje
i dziś (1958 r.), parafianie sami organizują pielgrzymki na Jasną
Górę, sami starają się o samochód, sami o noclegi w Częstochowie”.
Ks. Józef Romański w swojej „Opinii o parafii Baćkowice”
pisze: „Należy tu podkreślić wielki szacunek i przemiłe wspomnienia
spotykane w każdym domu odnośnie osoby ks. kanonika Górskiego.
Jego działalność do dziś wydaje owoce duchowe w parafii. […]
W czasie mojego pobytu w Baćkowicach, parafianie domagali się
budowy pomnika wdzięczności dla ś.p. ks. R. Górskiego. Uważam
za błąd duszpasterski niespełnienie tego postulatu. Myślę, że sprawa
nie jest przebrzmiała. Ze wspomnień ludzi jasno wynika, że ten
kapłan był rzeczywiście nieprzeciętny. Parafianie szczycili się tym,
że mieli takiego proboszcza”.
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Od autora
Kim dla nas, dzisiaj, jest ks. Górski? Niedoścignionym, choć
zapomnianym wzorem? Osobą, która poświęciła całego siebie, swoje życie
ludziom słabym i biednym? Rezygnował z zaszczytnych funkcji, a wybrał
małą zapadłą parafię i tu realizował z wielkim trudem i poświęceniem
swoje idealistyczne plany. Państwo Władysława i Wojciech Jop
z Baranówka z rozrzewnieniem wspominają dawnego baćkowickiego
proboszcza. Kiedy mówię, że przyszedłem porozmawiać o ks. Górskim,
na ich twarzach pojawia się uśmiech. – Proszę pana – rozpoczyna
p. Wojciech. – Pamięć już nie ta, szczegóły pozacierały się, ale był
to człowiek szczególny, wszyscy go szanowali, podziwiali i nikt nie śmiał
sprzeciwić się temu, co robił, bo za co się wziął, to doprowadzał to
do końca i to z dobrym skutkiem. Pamiętam, jak pracownicy mleczarni
przyśpieszali w pracy na widok zbliżającego się ks. kanonika, a przecież
on nikogo nie zbił, nie zwymyślał. Wszyscy go szanowali za to, co robił
dla ludzi, no to nikt nie chciał pokazywać, że to lekceważy.
Byliśmy też razem z żoną w organizacjach młodzieżowych zakładanych
przez ks. kanonika”.
Wydaje się, że odejście z Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego
w Radomiu nie tylko wiązało się z chorobą. Ks. Górski dążył do czegoś
więcej. Potrzebował pracy pozostawiającej nie tylko owoce duchowe, które
niewątpliwie dawała rola nauczyciela i księdza, ale również pracy,
po której można było pozostawić materialne owoce. Doktor Judym,
czy nauczycielka Stanisława Bozowska byli jedynie bohaterami
literackimi, ks. Górski to jak najbardziej rzeczywisty bohater. Nowemu
proboszczowi po ujrzeniu Baćkowic musiały się nasuwać nie najlepsze
refleksje. Czy tak było, nie wiadomo. Być może jednak, kiedy ujrzał
te biedne wsie świętokrzyskie z uśmiechem na twarzy pomyślał: „Długo
szukałem, ale w końcu znalazłem. Tu mogę się zrealizować. To miejsce
jest w sam raz dla mnie i, jak Bóg pozwoli, tu zbuduję dzieło mojego
życia”. Niestety Jego wspaniałe dzieło przerwała przedwczesna śmierć,
a owoce długoletniej pracy zniweczyły okrucieństwa wojny oraz okres
komunizmu.
Mówi się często, że pamięć jest ulotna. Pamięć o ks. Romualdzie
Górskim zaciera się, blednie, w dużej mierze w wyniku sytuacji
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politycznej, jaka zaistniała po 1945 r. Utopijny socjalizm zniszczył
wszystko to, co z takim trudem i mozołem budował ks. Górski. Z czasem
społeczeństwo nasze przywykło do nowej sytuacji i nowych nazw.
Spółdzielnia spożywców stała się GS-em, Kasa Stefczyka – Bankiem
Spółdzielczym, a Mleczarnia popadła w ruinę. Dorastały nowe pokolenia
i tak ten, który poświęcił zaszczytne stanowiska i życie na rzecz swoich
parafian, powoli odszedł w zapomnienie.
Kilka razy namawiałem ś.p. ks. kanonika Jana Szczodrego
do przeniesienia trumny z ciałem ks. Górskiego, ponieważ miejsce jego
spoczynku zaczęło się rozpadać, a z uwagi na ścisłą i niekontrolowaną
zabudowę sąsiednich grobowców, nie można było do niego swobodnie
dojść. Ks. Jan jednak, jako konserwatysta i tradycjonalista, delikatnie,
ale stanowczo odrzucał ten pomysł mówiąc, że nie można naruszać spokoju
zmarłego. Los jednak niekiedy przynosi dziwne i niezrozumiałe (a może
przewrotne) rozwiązania. I tak oto śmierć ks. Jana Szczodrego w dniu
6 lipca 2007 r. stała się przyczyną przeniesienia trumny z ciałem
ks. Górskiego w inne „lepsze” miejsce. A ja, jako jedyny parafianin,
towarzyszyłem Mu w jego kolejnej drodze, ponownie bez dzwonów, a na
dodatek bez jego ukochanych śpiewów. Towarzyszyłem mu w „ostatniej
drodze” z drżącym sercem i kłębiącymi się myślami, że zanim złożył swoje
życie w ofierze Bogu, żył i pracował na tej ziemi w przekonaniu, że to, co
robi dla mieszkańców tej parafii, będzie kiedyś odbierane jako dar złożony
parafianom, a oni o tym nie zapomną.
Jeden z Jego przyjaciół w mowie pożegnalnej, blisko 69 lat temu,
mówił: „Prosiłeś w testamencie, żeby podziękować parafianom za ich
dobre serca i oświadczyć im, żeś ich kochał całą duszą… Dziś przy tej
trumnie przyrzekają Ci, że miłość ku Tobie nie zatrze się w ich sercach,
pójdzie poza grób. Dzieciom swoim będą opowiadać o Tobie. Całe
pokolenia będą ze czcią wspominać Twoje czyny ofiarne i twoje dzieła,
których dokonałeś w Baćkowicach”92.
Pozostaje nadzieja, że ta publikacja przyczyni się do pozostawienia
w pamięci zasług ks. kan. Romualda Górskiego na rzecz naszej „Małej
Ojczyzny” i ten właśnie cel przyświecał mi w pracy nad nią.
Wiesław Frejlich
92

ks. dr F. Zbroja – Kapłan-społecznik..., op. cit., s. 500.
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