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Milówka — gdzie urodził się Karol Michalski — jest małym mia- 
steczkiem-wsią w dolinie Soły, oddalonym około 20 km od Żywca. 
Położona na skrzyżowaniu dróg łączących dolinę Soły z Przełęczą 
Jabłonkowską i Śląskiem Cieszyńskim była głównym centrum gos
podarczym okolicznych wsi. Przemysł w Milówce prawie nie istniał. 
Jedyna fabryka papieru, której właścicielem był Niemiec Leopold 
Skarg, zbudowana w latach 1924— 1936, została wkrótce zamknięta. 
Żywiecki kartel „Solali" wypłacił właścicielowi fabryki w Milówce 
odpowiednią sumę, równą wysokości rocznego dochodu przynoszone
go przez zakład. Część tej sumy przeznaczył Skarg na rozbudowę 
fabryki zatrudniając nieliczną tylko grupę miejscowych chłopów. 
Innych zakładów przemysłowych w Milówce nie było.

Znana była przede wszystkim Milówka z tamtych lat jako miej
sce jarmarków, odpustów i wypłacania najbiedniejszym chłopom „za
siłków". Tutaj mieściła się również siedziba sądu grodzkiego, najlicz
niej odwiedzanej oprócz kościoła instytucji w miasteczku. Mieszkań
cy okolicznych wsi prowadzili bardzo wiele procesów sądowych. 
Procesowano się z różnych powodów, jak o pobicie, o szkody wyrzą
dzone w gospodarstwie przez ptactwo domowe czy też bydło, o prze
oranie miedzy lub o długi, a przede wszystkim załatwiano prawie 
całymi latami sprawy spadkowe. Ówczesne sądownictwo i adwoka
tura zainteresowane były w przewlekaniu procesów sądowych, które 
stanowiły ważne źródło dochodu dla miejscowych przedstawicieli 
sprawiedliwości. Chłop sprzedawał ostatnią ćwiartkę masła, aby *

* Materiały do wspomnień czerpałem z protokołow Spółdzielni Produk
cyjnej w Kamienicy Nyskiej oraz z przeprowadzonych wywiadów z K. Mi
chalskim.



uciułane pieniądze oddać adwokatowi broniącemu w sądzie dawno 
już przegranej sprawy. Nic też dziwnego, że w Milówce do r. 1939 
było aż 6 adwokatów.

Znana była Milówka również z wystąpień chłopskich, a przede 
wszystkim z wystąpień w 1933 r.,-które są jedną z najpiękniejszych 
kart tego miasteczka. Wiosna tego roku. była szczególnie ciężka dla 
okolicznych wsi. Ludność pozbawiona pracy w lasach arcyksięcia 
żywieckiego czy też przy regulacji Soły żyła w skrajnej nędzy. Ska
sowano bezpłatne obiady wydawane dla najbiedniejszych, skasowano 
również zapomogi pieniężne, co jeszcze bardziej pogłębiło istniejącą 
nędzę.

15 marca rozpoczęły się wystąpienia chłopów w Milówce, Rajczy, 
Cięcinie, Szarem i Nieledwi. Wczesnym rankiem 16 marca na rynku 
w Milówce odbył się wiec chłopów z okolicznych wsi, Postanowiono 
wyruszyć na starostwo powiatowe w Żywcu, żądać pracy lub wy
płaty bezrobocia. W wiecu tym brał udział również Michalski wraz 
ze swoim sześćdziesięcioletnim ojcem. W kierownictwie chłopskiego 
wiecu nie było jednak zgody. Popularny wówczas przywódca chło
pów z Milówki i Nieledwi, Karol Kąkol, zdecydowanie wystąpił prze
ciwko jakimkolwiek radykalnym poczynaniom chłopskim. Przeciw
stawił się również wyruszeniu na Żywiec. Przyrzekł, że jako ich 
reprezentant załatwi osobiście u starosty żywieckiego bolączki chło
pów z Milówki. Równocześnie agenci antyżydowskich bojówek, aby 
skompromitować wystąpienia chłopskie i odwrócić ich uwagę od 
prawdziwej przyczyny nędzy, podburzali zebranych do uderzenia 
zamiast na starostwo na miejscowe żydowskie sklepy. Policja, oba
wiając się siły chłopskiej, dyskretnie usunęła się w cień czekając na 
posiłki z Bielska. Tymczasem część mniej uświadomionych chłopów, 
którym głód najbardziej dawał się we znaki, rzeczywiście przystą
piła do rozbijania żydowskich sklepów. Zabierano przede wszystkim 
zapasy żywności: mąkę, żyto, pszenicę. Część chłopów, zwłaszcza 
z Nieledwi, obładowanych łupem powróciła do domu. Ta część, która 
nie Igrała udziału w rabunku, czekała na ostateczną decyzję kierow
nictwa pochodu.

Około południa nadjechała na 8 samochodach policja z Żywca 
i Bielska. Przybycie posiłków ośmieliło miejscowych „stróżów bezpie
czeństwa" do energicznego wystąpienia. Rozpoczęto brutalną pacy
fikację grożącego powstania. Schwytanych chłopów odwożono do 
więzienia w Wadowicach. Aresztowaniu towarzyszyło bicie pałkami 
aż do krwi. Zamykano nawet starców, często boso i bez odzieży. Pa



cy fikać ja trwała kilka tygodni. Toteż, aby uniknąć więzienia, chłopi 
z omawianych wsi ukrywali się przez kilka tygodni w lasach Bara
niej Góry i Lipowej. Ukrywał się również i Michalski.

Zdecydowane wystąpienie policji, aresztowania i terror zlikwido
wały w zarodku powstanie chłopów najbiedniejszej części Żywiec
czyzny. Że było ono groźne dla starostwa żywieckiego, świadczy 
o tym przyznanie po kilku latach przez ówczesnego premiera Sławoj- 
Składkowskiego Kąkolowi z Milówki dyplomu uznania ,,za pra
cę społeczną". Kąkol, jak wiadomo, nie dopuścił do rozruchów chłop
skich. Wykorzystał on swój wpływ na miejscowych chłopów, przy
rzekł im wywalczenie w starostwie zapomóg i możliwości zarobku, 
paraliżując tym samym powstanie chłopskie w Milówce. Przyrzecze
nie bowiem nie zostało zrealizowane. Po zlikwidowaniu wystąpień 
przydzielono jedynie najbiedniejszym chłopom niewielką tylko ilość 
zboża, która ratować ich miała od głodu w okresie przednówka 1933 r.

Nie ujarzmiona Soła nadal niszczyła wiosną i jesienią chłopskie 
poletka położone nad je j brzegami. W 1937 r. chłopi Żywiecczyzny 
wystąpili ponownie przeciwko starostwu i ponownie zostali rozbici.

W takich czasach żył K. Michalski, właściciel dwuhektarowego 
gospodarstwa, które było głównym źródłem utrzymania jego i ro
dziny. Dorabiał czasem przy regulacji Soły lub melioracji gruntów 
gminnych czy też kościelnych. Jednak możliwość otrzymania pracy 
zdarzała się rzadko, a na wynagrodzenie trzeba było czekać po kilka 
miesięcy. Toteż tuż przed wojną trudnił się Michalski wyrabianiem 
przedmiotów drewnianych, które sprzedawał w Żywcu lub w Biel
sku.

Wiosną 1939 r. nadarzyła się dla chłopów z Milówki i okolicy 
okazja do zarobku — rozpoczęto budowę obiektów wojskowych 
w Węgierskiej Górce. Zarobek ten jednak nie trwał długo. Na sze
roką skalę zakrojona budowa betonowych schronów i gniazd oporu 
została przerwana już w sierpniu tegoż roku. Wrzesień przyniósł 
wojnę i ewakuację. Tak jak prawie cała ludność pograniczna Ży
wiecczyzny również i rodzina Michalskiego została ewakuowana na 
wschód, aby po stracie prawie całego majątku powrócić w połowie 
września do Milówki. Jesienią 1940 r. Michalski wraz z rodziną zo
stał wysiedlony do Lubelskiego. Tutaj otrzymał pracę przy karczo
waniu lasów. Zarobki wystarczały zaledwie na skromne wyżywienie. 
„W pierwszych dniach naszego pobytu na nowych terenach — mówi 
Michalski — byliśmy prawie bez opieki. Nikt się nami nie intereso
wał. Niemcy przywożąc nas oświadczyli miejscowej ludności, że



jesteśmy zbrodniarzami nie zasługującymi na miano ludzi. To jesz
cze bardziej pogłębiało beznadziejność naszego położenia. Niektórzy 
mieszkańcy traktowali nas rzeczywiście jak złodziei. Trzeba było 
dopiero pracą udowodnić, że to, co głosili hitlerowcy, było nieprawdą".

W 1943 r. na skutek fałszywej pogłoski o rzekomej możliwości 
powrotu do domu Michalski wyruszył przez „zieloną granicę" do Mi
lówki. Dobrnął wprawdzie szczęśliwie do rodzinnych stron, lecz tutaj 
nie było dla niego pracy, dom był zburzony, a pole zajęte przez nie
mieckich osadników. Nie było więc ani mieszkania, ani środków do 
życia. Po dwutygodniowym pobycie, na skutek denuncjacji ze strony 
Niemców, Michalski został ponownie wywieziony, tym razem już na 
roboty do Niemiec.

W Rajskiej Wsi koło Koźla Portu doczekał się wyzwolenia. Do 
Żywiecczyzny nie było po co wracać, nie było gdzie mieszkać, nie 
było ani bydła, ani trzody chlewnej. Nie było również zboża na ob
sianie dwuhektarowego gospodarstwa, które pozostawił w Milówce. 
Toteż wraz z innymi wyruszył na zachód. W czerwcu przybył do 
Kamienicy Nyskiej, gdzie otrzymał siedmiohektarowe gospodarstwo.

Kamienica Nyska była wioską nie zniszczoną i bogatą. Ciągnie się 
óna na przestrzeni 9 kilometrów wzdłuż szosy prowadzącej z Paczko
wa do Złotego Stoku. Na południu wznoszą się lesiste Sudety przy
pominające Beskidy Zachodnie, na północy niewysokie wzgórza zło- 
tostockie. W czerwcu osiedliła się tutaj ludność powiatu żywieckiego, 
a przede wszystkim z wiosek: Kamesznicy, Nieledwi, Ciśca i Milówki. 
Później w latach 1947—1948 przybyło kilka rodzin zza Bugu. Nie 
było w wiosce biblioteki, przedszkola ani świetlicy, były natomiast 
dwie restauracje i sklep, w którym również sprzedawano alkohol. 
Wioska liczyła 250 numerów, w tym 100 zagród robotniczych bez 
ziemi.

Kamienicą w tym czasie rządzili ludzie, którzy mieli na celu nie 
dobro wsi, lecz swoje własne korzyści. Nic też dziwnego, że w wiosce 
panowała anarchia, że była to dla Kamienicy prawdziwa „epoka 
szabru". Nowi mieszkańcy zajęci swoimi sprawami nie interesowali 
się życiem gminy, byli zadowoleni z istniejących w niej porządków. 
Sprawy dotyczące wsi, zmiany urzędów, wójta czy doboru personelu 
urzędniczego nic prawie ich nie interesowały. Nie interesowało ich 
również życie polityczne w kraju.- Było wprawdzie w Kamienicy 
Stronnictwo Ludowe, lecz nie prowadziło żadnej poważniejszej dzia
łalności politycznej. PPR liczyła 5 członków. Je j założycielem był 
jeden z dawnych działaczy KPP, a opiekunem Dziekan — obecnie



drugi sekretarz KW PZPR w Opolu. Również i działalność PPR była 
stosunkowo słaba. Mieszkańcy wsi nawet nie wiedzieli, że istnieje 
na terenie gminy komórka PPR. Członkami byli nieraz ludzie, któ
rzy do Partii wstąpili dlatego, że liczyli na pewne korzyści material
ne. Niejednokrotnie sekretarz komórki partyjnej podporządkowywał 
swoim osobistym interesom sprawy wsi. Zdarzały się wypadki, że 
członkowie Partii nie płacili składek, nie uczęszczali na zebrania, nie 
wiedzieli nawet, co dzieje się z ich organizacją1. Takim był Karol 
Pytel, były sołtys Kamienicy, wybrany w 1947 r. sekretarzem ko
mórki partyjnej. Wybór był rzeczywiście niefortunny. Pytel nie in
teresował się sprawą rozwoju organizacji partyjnej, nie rozumiał jej 
założeń. Pełnił funkcję sekretarza z tytułu swojego byłego stanowi
ska sołtysa.

Tymczasem mnożyły się we wsi trudności. Należało zmienić 
kierownictwo gromady, zwłaszcza że pod koniec 1945 r. posterunek 
MO przeniesiono do Paczkowa. Utworzono również dla okolicznych 
wsi: Kamienicy, Lisich Kątów, Goście, Kozielna i Starego Paczkowa 
urząd gminny w Paczkowie, likwidując tym samym dawne urzędy 
istniejące do tej pory w poszczególnych gromadach. Pozornie wyda
wało się, że życie wsi toczy się starym, w pierwszych tygodniach 
utartym torem. Tymczasem w Kamienicy dokonywało się wiele po
ważnych zmian. Rodziła się nierówność majątkowa ukryta za sied- 
miohektarowym gospodarstwem, wynikająca z różnicy jakości grun
tów, z posiadania lepszego inwentarza i maszyn rolniczych.

Minęło referendum, zbliżał się r. 1947 i wybory do sejmu. Mi
chalski pracował na swoim gospodarstwie, czasem odwiedzał pobliską 
restaurację, w której odbywały się zebrania gromadzkie, aby poga
dać o sprawach wsi i jej kłopotach.

Jeszcze latem 1946 r. wybrano Michalskiego do „trójki agitacyj
nej która miała wyjaśniać mieszkańcom Kamienicy zasady refe
rendum. W czasie êj działalności Michalski zaznajomił się gruntow
nie z życiem wsi, poznał również działalność SL i PPR. Zrodziło się 
wtedy w nim głębsze zainteresowanie sprawami Kamienicy i jej 
mieszkańców. Dowiedział się, że w wielu gospodarstwach dzieje się 
źle, że wiele z nich ma stosunkowo bardzo daleko od swoich zagród 
rozrzucone działki ziemi, że wiele gospodarstw, zwłaszcza tych, które 
zajęto później, nie posiada narzędzi rolniczych, a nawet sprzętu do
mowego. W czasie tej działalności również zetknął się Michalski z ów

1 Protokoły z zebrań komórki PPR znajdują się u sekretarza POP w Ka
mienicy Nyskiej.



czesnym sekretarzem KP PPR, Dziekanem. Dziekan, jako właściwy 
opiekun komórki partyjnej w Kamienicy, interesował się również 
wsią i je j mieszkańcami, interesował się przede wszystkim ludźmi, 
którzy żyli sprawami wsi. Mały, trochę kulawy, był na każdym ze
braniu gromadzkim; z jego inicjatywy powstały trójki agitatorów 
i on również podał kandydaturę Michalskiego do jednej z nich. Roz
mawiał często z Michalskim o jego pracy, o życiu w „Guberni" 
i o kłopotach już na Ziemiach Zachodnich. Od niego to Michalski 
dowiedział się o statucie Partii, o jej zadaniach oraz o obowiązkach 
członka PPR.

W wyniku rozmów z Dziekanem Michalski na wiele rzeczy 
zwracał baczniejszą uwagę, wiele spraw mu się nie podobało w Ka
mienicy. Nie mógł pogodzić się przede wszystkim z działalnością nie
których członków Partii. W 1947 r. złożył podanie o przyjęcie go do 
PPR. Wniosek załatwiono pozytywnie.

Komórka partyjna w Kamienicy liczyła w tym czasie 10 człon
ków, jednak w dalszym ciągu wielu z nich nie rozumiało zadań sto
jących przed Partią. Życie wsi biegło swoim toreim, a życie komórki 
swoim. Dla większości członków było zupełnie obojętne, co działo się 
w wiosce. Michalski tak jak i inni gospodarze uprawiał ziemię, żął 
zboże, jednak spraw gromadzkich nie stawiał już na marginesie 
swoich zainteresowań; były mu równie bliskie jak sprawy jego wła
snego. gospodarstwa. W 1948 r. w Kamienicy odbyły się wybory no
wego sołtysa. Został nim Michalski. Ta nowa funkcja przyniosła mu 
oprócz zaszczytu reprezentowania wsi wiele nowych kłopotów i do
datkowych zajęć. Zgłaszali się do niego ludzie w różnych sprawach, 
trzeba było je załatwiać, trzeba było starać się o znizki na mleko dla 
gospodarstw, które nie mogły wywiązać się z obowiązujących dostaw, 
o pożyczki dla gospodarzy biedniejszych, przydzielać nowym osie
dleńcom gospodarstwa jeszcze nie zajęte.

Tymczasem zbliżała się jesień 1948 r. Mówiono i w Kamienicy
0 zjednoczeniu partii robotniczych, o oczyszczeniu szeregów PPR
1 PPS z ludzi, którzy nie zasługiwali na miano członka Partii. W gru
dniu 1948 r. wydalono z PPR kilku członków. Na miejsce Pytla wy
brano nowego sekretarza. Został nim Topoliński, człowiek rzetelny 
i mądry. Znajdował się jeszcze w tym’ czasie w Kamienicy spory 
szmat ziemi leżącej odłogiem od czasów wojny. Ciągnęła się ona 
szerokim pasem wzdłuż granicy czechosłowackiej. Nikt się tą ziemią 
nie interesował, podobnie jak nie interesowano się coraz mniejszą 
wydajnością zbóż z hektara czy też coraz bujniej krzewiącym się na



polach ostem. Mówiono wpfawdzie, że w Warszawie produkuje się 
traktory, że gdzieś taim zaorywuje się ugory, że zakłada się spół
dzielnie produkcyjne — były to jednak dla większości mieszkańców 
Kamienicy sprawy jeżeli nie obce, to bardzo odległe. Zresztą szerzo
no również wtedy wiadomości, że Ziemie Zachodnie musimy oddać 
Niemcom, że Polacy zostaną stąd wysiedleni, gdzie jednak — na ra
zie nie mówiono. Niejeden rzeczywiście pakował wyszabrowany ma
jątek wyjeżdżając do rodzinnych stron.

Tymczasem w Wilamowie, w sąsiedniej gminie, wiosną 1949 r. 
założono spółdzielnię produkcyjną. W Trzeboszowicach, oddalonych 
o kilkanaście kilometrów od Kamienicy, powstał POM. Z powiatu 
nyskiego wyjechało kilku działaczy chłopskich do Ursynowa koło 
Warszawy na kurs z zakresu organizacji gospodarki spółdzielczej. 
Wśród nich był również i sołtys z Kamienicy, Michalski. Kurs trwał 
kilka miesięcy. Późną jesienią Michalski powrócił do domu przywo
żąc z sobą świeży zapał do dalszej pracy. Myślał o rzeczach nowych, 
o przekształceniu Kamienicy z wioski politycznie biernej na przo
dującą w powiecie, a może i w województwie.

19 XII 1949 odbyło się w Kamienicy nadzwyczajne zebranie. 
W świetlicy gromadzkiej urządzonej w dawnej restauracji Studenc
kiego zebrali się prawie wszyscy gospodarze gromady. Zebranie za
gaił sekretarz komórki PZPR, Topoliński. Miano radzić nad zało
żeniem spółdzielni produkcyjnej. Pierwszy zabrał głos Michalski. 
Mówił o konieczności przejścia na gospodarkę zespołową stwierdza
jąc, że jedynie ta forma gospodarowania może podnieść plony 
z hektara. Do spółdzielni włączy się ugory leżące nad granicą cze
chosłowacką. Spółdzielnia otrzyma pomoc od państwa na zagospo
darowanie, ziemię orać będą traktory, a głęboka orka przyniesie 
o wiele lepsze plony niż dawniej. Spółdzielnia otrzyma pod dostat
kiem nawozów sztucznych, dzięki którym zwiększy się wydajność 
z hektara.

Zebrani różnie reagowali na słowa Michalskiego. Wielu z nich 
zgadzało się z przytoczonymi faktami, wielu jednak wypowiedziało 
się przeciwko gospodarce zespołowej. Dochodziła godzina 23, dalszy 
ciąg zebrania postanowiono przenieść na dzień następny.

20 grudnia na zebraniu gromadzkim był również obecny Dzie
kan. Zebranie przebiegało tak jak i w dniu poprzednim, równie 
burzliwie: padały pytania, ile Michalski jako sołtys otrzyma pie
niędzy, jeżeli w Kamienicy powstanie spółdzielnia produkcyjna? 
I.ub też, co ewentualnie zrobią z tymi, którzy nie zrezygnują z wła



snej gospodarki? Odpowiedział na nie sekretarz KP PZPR, Dziekan: 
nikogo do spółdzielni nie będzie się zmuszało, nikt nie będzie pła
cił Michalskiemu za założenie spółdzielni, nikogo nie będzie się rów
nież karało za to, że nie należy do spółdzielni produkcyjnej. O tym, 
czy powstanie spółdzielnia w Kamienicy, zadecydują sami gospoda
rze. Na potwierdzenie tego Dziekan rozdał zebranym kilka egzem
plarzy statutów spółdzielni, a następnie odczytał najważniejsze po
stanowienia zawarte w tym statucie.

Na sali zapanowała zupełna cisza. Dym z papierosów unosił się 
grubą warstwą ponad głowami zebranych. Tę ciszę przerwały pyta
nia Dziekana: kto przystąpi do spółdzielni, kto pierwszy podpisze de
klarację członkowską? Nikt się nie zbliżył do stołu prezydialnego. 
Słychać było tylko szepty. Powoli sala pustoszała, ludzie powracali 
do domów. Niektórzy cieszyli się, że nie doszło do założenia „koł
chozu". Na zebraniu 20 grudnia powstał jedynie Komitet Założy
cielski Spółdzielni, w którego skład weszli: Karol Michalski, Michał 
Słowiak, Józef Lach, Tomasz Słowik oraz Michał Tomaszek. Komi
tet Założycielski postanowił przeprowadzić rozmowy z poszczegól
nymi gospodarzami w gromadzie. „Praca niewątpliwie była trud
na — mówi Michalski — często nawet nie chciano z nami gadać. 
Nie załamywaliśmy się. Uparcie tłumaczyliśmy potrzebę założenia 
spółdzielni w Kamienicy" 2 3.

W styczniu 1950 r. zwołano ponownie zebranie gromadzkie. Po 
burzliwej dyskusji podpisało deklaracje członkowskie kilkunastu 
gospodarzy. Uchwalono również, że każdy z poszczególnych człon
ków obowiązany jest wnieść jako wkład do spółdzielni: ziemię, 
10 q zboża, 20 q ziemniaków, 1 krowę i 1 konia (gospodarze nie po
siadający konia — 2 krowy). Uchwalono również, że spółdzielnia 
produkcyjna będzie nazywała się „Siła" i będzie spółdzielnią trze
ciego typu (RZS).

Do końca marca 1950 r. remontowano stajnie i stodoły, wno
szono wkłady członkowskie, przyjmowano również nowych człon
ków. W pierwszych dniach kwietnia rozpoczęto wspólny siew.

Ogółem spółdzielnia posiadała 813 ha ziemi oraz 86 członków ?. 
Już w kwietniu wyłoniła się pierwsza zasadnicza trudność — człon
kowie nie wychodzili do pracy. Część z nich szukała zatrudnienia 
w pobliskich fabrykach Złotego Stoku i Paczkowa, część pracowała

2 Protokół z założenia spółdzielni zaginął, pozostały tylko protokoły z ze
brań komórki partyjnej i roczne sprawozdanie.

3 Protokół z ogólnego zebrania członków z grudnia 1950 r.



tylko na swojej działce przyzagrodowej. Wydawało się, że na sku
tek braku rąk do pracy nie podoła się z uprawą ziemi, że spółdziel
nia nie mogąc obrobić posiadanego areału zostanie rozwiązana. 
Przeciętnie przypadało na jednego członka spółdzielni pracującego 

. na gruntach spółdzielczych 16 ha ziemi 4 5. Było to stosunkowo dużo. 
Orkę wiosenną i siewy jeszcze zakończono pomyślnie. Dniem i nocą 
orało 5 traktorów z POM Trzeboszowice likwidując miedze i nie
potrzebne drogi. Uprawiano ziemię pod pszenicę jarą, jęczmień, 
groch i ziemniaki. Przewodniczący spółdzielni Michalski stworzył 
specjalną brygadę roboczą przede wszystkim z członków zarządu, 
którą zawsze wysuwał do najtrudniejszej roboty. Zdarzało się czę
sto, że do 'pracy zjawiał się tylko on i jego brygada. Reszta człon
ków wyraźnie bojkotowała pracę w spółdzielni. Postanowiono więc 
zasiać jak najwięcej zboża, mniej natomiast sadzić ziemniaków i ro
ślin przemysłowych, które wymagały więcej pracy.

Zaledwie ukończono siewy wiosenne, już trzeba było przystąpić 
do obróbki buraków. Teraz stanowczo brak było rąk do pracy. Nie 
można było przy słabej frekwencji równocześnie pracować przy 
obróbce ziemniaków i buraków cukrowych. Uradzono więc, by naj
pierw przystąpić do obróbki zieimniaków, a potem rozpocząć pracę 
przy burakach. Skoro jednak ukończono obróbkę ziemniaków, na 
polach zasadzonych burakami wyrosła piękna trawa; trzeba było 
najpierw przystąpić do koszenia trawy, a potem pomyśleć o dalszej 
pracy. Tak też zrobiono. Kosiarkami zżęto trawę, następnie przy
stąpiono do plewienia buraków. Oczywiście obróbka ta trwała aż 
do żniw.

Żniwa w 1950 r. zapowiadały się dobrze. Na polach spółdziel
ców dojrzewało piękne zboże. Trzeba było je tylko skosić i wymłó- 
cić. Przy braku rąk do pracy w spółdzielni było to jednak niemoż
liwe. Toteż przed rozpoczęciem żniw zwołano nadzwyczajne zebra
nie gromadzkie. Michalski postanowił już nie apelować do człon
ków spółdzielni, gdyż ci wyraźnie dążyli do tego, aby spółdzielnia 
rozpadła się, lecz zawrzeć umowy z chłopami gospodarującymi sa
modzielnie. Zawarto umowy z posiadaczami koni na zwózkę zboża 
spółdzielczego. Chłopi gospodarujący indywidualnie podjęli się 
zwieźć odpowiednią ilość zboża do stodół spółdzielczych z,a wyna
grodzeniem. Za każdą przepracowaną parą koni dniówkę płaciła 
spółdzielnia 100 zł \ Zawarł również Michalski dodatkową umowę

4 Jw.
5 Protokół z zebrania sprawozdawczego 1950 r.



na zwózkę zboża z POM Trzeboszowice, który zobowiązał się zwieść 
zboże z dwustuhektarowej powierzchni. W ten sposób Michalski 
i zarząd spółdzielni zabezpieczyli się przed ewentualnymi trudno
ściami w czasie żniw, które zapowiadały się równie trudne jak 
pierwsze spółdzielcze siewy.

Dobrze uprawiona ziemia wydała o wiele lepsze plony niż daw
niej. Orka traktorami okazała się o wiele skuteczniejsza niż orka 
przy pomocy koni czy też krów. Rozpoczęto żniwa pod koniec lip- 
ca. Na polach spółdzielczych pojawiły się pierwsze traktorowe sno- 
powiązałki. Tak jak akcja siewna trwała dniem i nocą, również żni
wa trwały bez przerwy całą dobę. Zmieniały się tylko brygady ob
sługujące maszyny. Wprawdzie teraz już więcej ludzi zgłaszało się 
do pracy — ciągle ich było jeszcze za mało.

Zżęte zboże trzeba było ustawiać w kopy, a następnie zwozić 
i młócić. Michalski zgodnie z umową z gospodarzami indywidual
nymi wezwał ich do pomocy. Wezwano również do pomocy POM. 
Tu jednak zobowiązanie nie zostało wykonane. POM Trzeboszowice 
wprawdzie skosił przewidziany umową areał zbóż, ale nie przyszedł 
z większą pomocą przy zwózce. Do zwózki przewidzianego umową 
zboża z powierzchni 200 ha przysłał tylko 3 przyczepy — było to 
stanowczo za mało.

Nie posiadała też spółdzielnia ani wielkich maszyn do omłotów, 
ani dostatecznej ilości silników elektrycznych, które mogłyby ob
sługiwać te maszyny. Zarząd spółdzielni na czele z Michalskim 
w najtrudniejszych chwilach stawał bezradny. Brak praktyki w kie
rowaniu tak wielkim gospodarstwem, jakim była RZS ,,Siła“, od
bijał się ujemnie na sprawności pracy załogi spółdzielni. Wpraw
dzie trudności te pokonywano, jednak z pewnymi stratami. Sprzęt 
zbóż nie był tak sprawnie przeprowadzony jak wiosenne siewy. 
Jeszcze więcej kłopotów było z omłotami. Nadal odczuwano brak 
rąk do pracy. Postanowił wtedy Michalski bezpośrednio przydzielać 
zboże z pierwszych omłotów członkom jako zaliczkę za pracę spół
dzielni; na ogólnym zebraniu spółdzielców oświadczył, że pierwsi 
otrzymają zboże ci, którzy mają największą ilość przepracowanych 
dniówek. Po zebraniu w wiosce nastąpiła reakcja. Zaczęto regular
niej uczęszczać do pracy. Przeciętnie zgłaszało się dziennie 60 ro
botników. Można więc było już teraz pomyśleć o bardziej plano
wym gospodarowaniu. W dalszym ciągu pomagali również chłopi 
gospodarujący indywidualnie.



Do grudnia 1950 r. ukończono w zasadzie najważniejsze prace 
w spółdzielni: młockę i siewy jesienne. Wprawdzie jeszcze wielu 
członków nie wywiązało się ze swoich zobowiązań — nie wniosło 
wkładów, zarząd nie uregulował jeszcze należności za orkę w POM, 
jednak można już było przystąpić do obliczenia dniówki obrachun
kowej i do rocznego sprawozdania z działalności spółdzielni. Jesz
cze w grudniu na jednym z zebrań Michalski oświadczył, że ci 
wszyscy, którzy nie uregulują wkładów członkowskich, zostaną ze 
spółdzielni wykluczeni, pozostaną tylko ci, którzy chcą pracować, 
którzy się wywiązali z obowiązków członkowskich. To poskutko
wało. Do stycznia 1951 r. członkowie wyrównali swoje zaległości. 
Do spółdzielczej obory dostarczono: 83 krowy, 2 jałówki, 4 woły, 
42 konie i 2 źrebaki. W tym było kilkanaście krów wybrakowa
nych 6. Było oczywiście błędem zarządu, że przyjmowano od człon
ków bydło stare; wtedy jednak chodziło przede wszystkim o ilość, 
a nie o jakość. Te sztuki bydła, które nie nadawały się do hodowli, 
spółdzielnia sprzedała, a za uzyskane pieniądze kupiono: 11 krów, 
9 koni, 36 świń oraz kilkanaście cieląt7. Tak więc w styczniu 1951 r. 
jeszcze przed dniówką obrachunkową RZS ,,Siła“ posiadał: 109 
sztuk bydła rogatego, 93 sztuki trzody chlewnej i 32 konie8. 
Zebrano zboża: z 202 ha pszenicy, z 70 ha żyta, z 10 ha jęczmienia 
oraz rzepaku z kilkunastu hektarów. Zasiano zbożem ozimym 593 ha 
i dokonano podorywki na 200 ha. W styczniu 1951 r. przystąpiono 
do obliczenia pierwszej dniówki obrachunkowej 9.

Na ogólnym zebraniu członków spółdzielni podsumowując rocz
ny dorobek Michalski powiedział: Przeciętnie osiągnęliśmy z hekta
ra 14 q pszenicy, 16 q żyta, 16 q jęczmienia i 14 q owsa. Pracowa
liśmy na gospodarstwie rolnym o powierzchni ponad 800 ha. Było 
nas stosunkowo mało; na 86 członków przeciętnie przychodziło do 
pracy dziennie 30 ludzi. Popełnialiśmy wiele błędów, nie potrafi
liśmy należycie wykorzystać wszystkich sił, którymi dysponowaliś
my. Zarząd spółdzielni składający się z 5 członków nie panował nad 
całością gospodarki spółdzielczej. Istniejąca komisja rewizyjna nie 
pracowała w ogóle. W ciągu roku przeprowadzono tylko jedną kon
trolę. Sąd koleżeński nie wykazał również zbyt wielkiej aktywności. 
Były kradzieże, zdarzały się wypadki źle wykonywanej pracy, sąd

6 Protokół komisji rewizyjnej z 15 stycznia 1951 r.
8 Jw.
7 Protokół z ogólnego zebrania za rok 1950.
9 Jw.



na to nie reagował, a jeżeli coś robił, to zbyt opieszale i nieudolnie. 
Wieile zboża zniszczyło się w polu, buraki cukrowe nie wydały ta
kich plonów, jakie powinniśmy osiągnąć, nie wykorzystaliśmy 
w ogóle bazy paszowej. Mamy jednak również osiągnięcia. Odda
liśmy państwu 364 tony zboża, to jest 100 ton ponad plan. Spłaci
liśmy pożyczkę narodową w sumie 54 524 zł. Zapłaciliśmy również 
podatek. Kupiliśmy maszyn rolniczych i silników elektrycznych na 
sumę 50 000 zł. Wyremontowaliśmy we własnym zakresie 5 mło- 
carń, 4 silniki elektryczne, doprowadziliśmy do stanu używalno
ści 4 obory na 120 sztuk bydła, przeprowadziliśmy remont kilku 
stodół.

Przystępujemy do podziału pierwszych plonów z naszego gospo
darstwa. Będzie to dochód ze sprzedaży zboża, mleka, ziemniaków 
i buraków cukrowych. Dniówka wynosi 18 zł. Są wśród nas człon
kowie, których dochód jest większy dwa razy od dochodu z ich da
wnego gospodarstwa, są jednak i tacy, których dochód jest o wiele 
mniejszy. Tegoroczna dniówka obrachunkowa wykazała więc, że 
dochód członka spółdzielni zależy od jego pracy. Taki jest więc bi
lans naszej rocznej gospodarki10.

Na tym samym zebraniu dokonano wyboru nowego zarządu. 
Przewodniczącym ponownie został Michalski. Nowy zarząd posta
nowił przekształcić RZS z gospodarstwa ‘produkującego zboże na 
gospodarstwo hodowlano-zbożowe. W tym celu przede wszystkim 
trzeba było przeprowadzić dalsze remonty stajen, chlewów i obór. 
Trzeba było zagospodarować wiele hektarów łąk, które mogłyby do
starczyć paszy dla bydła. Toteż miesiąc luty i marzec 1951 r. były 
okresem intensywnej przebudowy gospodarki spółdzielczej. Napra
wiano lub budowano stajnie, obory i chlewy. Znaleźli tutaj zatrud
nienie wszyscy ci, którzy chcieli pracować.

Ledwie ustąpiły śniegi z łąk spółdzielczych, a już przystąpiono 
do zakładania pastwisk słodkotrawnych na szeroką skalę. Łąki za
orywano, a następnie obsiewano kilkoma rodzajami traw. Tak za
gospodarowane łąki dostarczać miały prawie przez cały rok zielo
nej paszy dla bydła, chroniły pastwiska przed wydeptywaniem. Po
magał Michalskiemu w kierowaniu tymi pracami agrotechnik Zda
nowski. Służył on swoimi cennymi radami, często przyjeżdżał do 
Kamienicy, aby pomóc spółdzielcom w zakładaniu nowych pastwisk. * 11

> 10 Jw.

11 — Sobótka R. X . 1955, z. 4



Tak więc jeszcze przed akcją siewną założono przeszło 40 ha łąk 
i pastwisk słodkotrawnych 11.

Równocześnie z pracami przy zagospodarowywaniu nowych łąk, 
przeprowadzono wiosenną kampanię siewną. Orało już 8 traktorów 
na dziewięćsethektarowym gospodarstwie należącym do 114 rodzin. 
Oprócz zbóż spółdzielnia zasiała wiele roślin przemysłowych, jak 
len, konopie i miętę.

W zarządzie spółdzielni w Kamienicy są protokoły z zebrań ogól
nych oraz sprawozdania z posiedzeń komisji rewizyjnej i sądu ko
leżeńskiego. Zestawiając protokoły i sprawozdania z lat 1950—1951 
z protokołami lat następnych uderza przede wszystkim jedno: za
interesowanie tym, co dzieje się w spółdzielni, zainteresowanie 
członków planami spółdzielni oraz ich realizacją. I jeżeli w r. 1951 
udział członków w pracy spółdzielni jeszcze był słaby — przecięt
nie przychodziło do pracy 70°/o członków — to już w latach następ
nych frekwencja się polepsza. Protokoły z zebrań 1951 r. wspomi
nają również o współzawodnictwie brygad polowych i o przodow
nikach pracy. W czasie akcji żniwnej 1951 r. do przodujących trak
torzystów czwartej brygady FOM Trzeboszowice pracującej na po
lach RZS Kamienicy należeli: Dominik Maślanka i Czesław Tomi
czek. Ci młodzi ludzie, którzy spółdzielni zawdzięczali naukę jazdy 
na traktorach (spółdzielnia wysłała ich na swój koszt na kursy trak
torowe), walnie przyczynili się do przedterminowego zakończenia 
akcji siewnej oraz wyróżnili się w czasie żniw przy żęciu zboża 
w drugich z kolei spółdzielczych żniwach 12. We współzawodnictwie 
brygad polowych odnieśli zwycięstwo członkowie brygady Ludwika 
Szczotki, którzy akcję żniwną zakończyli 7 dni wcześniej od pierw
szej brygady i w dużej mierze przyczynili się do sprawnego sprzętu 
zbóż. Ogólne zebranie postanowiło wynagrodzić przodowników pre
mią w postaci zboża 13.

W 1951 r. K. Michalski zostaje wybrany sekretarzem komórki 
partyjnej w Kamienicy. Toteż na walnym zebraniu członków spół
dzielni w 1952 r. przewodniczącym wybrano Michała Słowiaka. Mi
chalski natomiast został przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Na podstawie sprawozdania złożonego przez Michalskiego na 
tym zebraniu możemy odtworzyć obraz rozwoju gospodarczego Ka
mienicy od 1945 r.. do grudnia 1951. Przeciętnie w 1945 r. zbierano

11 Protokół sprawozdawczy za rok 1951.
12 Jw.
13 Jw.



z hektara 16 q zboża, w 1951 — 20 q. W 1945 r. Kamienica nie po
siadała ani świetlicy, ani biblioteki; w 1951 r. założono w wiosce 
bibliotekę gromadzką i świetlicę, urządzono przedszkole na 38 dzie
ci oraz żłobek na 14 dzieci. W 1951 r. w spółdzielni pracowało 114 
rodzin na ogólnej powierzchni ziemi około 900 ha. Na wkłady człon
kowskie przypadało 815 ha, reszta areału pochodziła z Funduszu 
Zięmi oraz z dawnych nieużytków.

Struktura gospodarstw rolnych należących do RZS przedsta
wiała się w 1951 r. następująco: 15 gospodarstw posiadało po
wierzchnię do 2 ha, 3 gospodarstwa od 2 do 5 ha, 96 gospodarstw 
od 5 do 10 ha, bezrolnych 14 rodzin 14 15. Ogółem areał gruntów rol
nych wynosił 709 ha, oprócz tego członkowie użytkowali 116 dzia
łek przyzagrodowych o łącznej powierzchni 78,71 ha 1:\

Spółdzielnia wyremontowała 4 obory na 92 sztuki bydła, 3 staj
nie na 34 konie oraz dwie chlewnie na 100 świń. Urządzono spich
lerz na 120 ton zboża. Do 1 września 1951 r. spłacono 64 370 zł kre
dytów sezonowych w Banku Rolnym w Nysie, tj. sumę, którą za
rząd zobowiązał się spłacić w tym terminie. Spółdzielnia posiadała 
109 sztuk bydła rogatego, 93 sztuki trzody chlewnej. Zebrała zbóż 
z następującej powierzchni: żyta z 123 ha, pszenicy z 280 ha, jęcz
mienia z 62 ha, owsa z 85 ha, mieszanki zbożowej z 36 ha, bura
ków cukrowych z 35 ha oraz ziemniaków z 56 ha. Przeznaczono na 
sprzedaż i do podziału 3876,60 q zboża. Dniówka obrachunkowa 
wynosiła 20 z ł16.

Michalski przekazując nowemu przewodniczącemu kierownictwo 
RZS ,,Siła‘: mógł z dumą stwierdzić, że z najtrudniejszego okresu 
wyprowadził spółdzielnię zwycięsko, że 1951 r. ostatecznie ugrun
tował jej istpienie w Kamienicy. Dwuletnia gospodarka spółdziel
ców oraz ich dochody przekonały ostatecznie pozostałych gospoda
rzy w Kamienicy o wyższości gospodarki zespołowej nad indywidu
alną. Lepsze plony, większe dochody miały swoją wymowę. W gru
dniu 1951 r. złożyła podanie o przyjęcie do RZS reszta gospodarzy. 
Wiosną 1952 r. spółdzielnia liczyła 160 członków oraz posiadała 
1200 ha ziemi, w tym 880 ha ornej. Przeciętnie na jednego członka 
spółdzielni przypadało wraz z działką przyzagrodową 8,80 ha 
areału 17.

14 Jw.
15 Jw.
10 Jw.
17 Protokół sprawozdawczy za rok 1952.



W 1952 r. RZS przechodzi ponowny kryzys. Oto w pobliskich 
zakładach przemysłowych .Złotego Stoku i Paczkowa ogłoszono wer
bunek robotników do pracy. Zwłaszcza bardzo dobre warunki ofia
rowała dla zgłaszających się huta arsenu w Złotym Stoku. Robotnik 
miesięcznie mógł zarobić 1500 zł; dodać trzeba, że mieszkając na 
wsi nie musiał przecież płacić za mieszkanie ani też kupować żyw
ności, gdyż tę zapewniała mu działka przyzagrodowa oraz dorywcza 
praca w spółdzielni. Groził więc spółdzielni w Kamienicy odpływ 
mężczyzn do fabryk. Wtedy Michalski na jednym z zebrań oświad
czył, że zarząd nie będzie tolerował tych członków, którzy pracując 
w fabrykach wysyłają do pracy w RZS kobiety. Kto podpisał 
deklarację członkowską, zobowiązany jest pracować w spółdzielni. 
W razie niepodporządkowania się temu zarządzeniu spółdzielnia bę
dzie opornych wykluczała. Wniosek Michalskiego został przyjęty. 
Groźba odpływu męskiej siły roboczej została zażegnana.

Obecnie Michalski jako przewodniczący komisji rewizyjnej zde
cydowanie wystąpił przeciwko niesumiennie wykonywanej pracy, 
przeciwko nadużyciom i kradzieży. Zdarzały się bowiem wypadki, 
że w czasie pilnych robót w polu niektórzy traktorzyści orali ziemię 
nie należącą do spółdzielni. Tak było 22 kwietnia 1952 r., kiedy 
ciągnik Zetor przeznaczony do orki pod ziemniaki orał prywatną 
działkę w Złotym Stoku, gdy w spółdzielni wysychał od dłuższego 
czasu obornik rozrzucony na 27 ha 18.

Inny protokół komisji stwierdza, że podorywki na kilkunastu 
hektarach ziemi są całkowicie niedbale wykonane lub że praca przy 
sprzęcie buraków cukrowych na licznych odcinkach pozostawia wiele 
do życzenia. Zdarza się, że ludzie, którzy tę pracę wykonywali, uda
ją się ponownie na działki w czasie wolnym od pracy, w spółdzielni 
i dokonują ponownej zbiórki buraków tym razem już dla siebie. 
Tak było na działce Jana Stopki19. Trzeba było również przepro
wadzać kontrolę magazynów narzędzi rolniczych, trzeba było czę
sto sposobem gospodarczym naprawiać budynki, w których mieści
ło się mienie spółdzielcze. Tak na przykład w ośrodku gospodarczym 
nr 3 trzeba było wyczyścić kanały odwadniające piwnice; groziło 
to bowiem w razie niepodjęcia natychmiastowej naprawy zniszcze
niem budynków. Często trzeba było wydawać zarządzenia natych
miastowej naprawy pługów, maszyn, które lekko uszkodzone stały 
nieczynne w najgorętszych dniach orki. Zdarzało się również, że

1S Protokół komisji rewizyjnej z 22 kwietnia 1952 r.
19 Protokół komisji rewizyjnej z 25 października 1952 r.



robotnicy odstawiający zboże do magazynów nie zwracali uwagi 
na zniszczone przez myszy podłogi. Trzeba było więc natych
miast zapobiegać stratom, naprawiać magazyny lub szukać innych 
tymczasowych składów.

Trzeba było te braki nie tylko dostrzegać, lecz również zapobie
gać ich powstawaniu. Niewątpliwie robiono to, o czym świadczą 
protokoły z posiedzeń sądu koleżeńskiego, do którego należał rów
nież Michalski jako . przewodniczący komisji rewizyjnej i jako se
kretarz POP. Świadczą o tym również protokoły komisji rewizyjnej, 
które odczytywano na ogólnym zebraniu członków. Karano winnych 
przez potrącenie odpowiedniej ilości dniówek w zależności od roz
miarów wyrządzonej szkody. Zmieniano ludzi, którzy nie wywiązy
wali się z powierzonej im pracy lub wykonywali ją źle. Dzięki wy
siłkom zarządu spółdzielni oraz komisji rewizyjnej drugi rok zespoło
wej gospodarki był rokiem dalszych osiągnięć; podniesiono wydajność 
z hektara, podniesiono jakościowo i ilościowo hodowlę bydła i trzo
dy chlewnej. Usprawniono organizację pracy. Świadczą o tym wy
konane przed terminem prawie wszystkie akcje gospodarcze.

Dzięki wysiłkom członków spółdzielni dniówka obrachunkowa 
w 1952 r. wynosiła: 7,70 kg zboża, 8 kg ziemniaków, 30 dkg cukru, 
8 zł w gotówce oraz paszę dla bydła 20.

Michalski z dumą mówi o rezultatach pracy i osiągnięciach spół
dzielców w Kamienicy omawiając 1953 r., to jest trzeci rok zespoło
wej gospodarki. Chłopi przystąpili do pracy w trzecim roku wspól
nego gospodarowania z nowym, nie spotykanym dotychczas zapa
łem. Świadczą o tym podejmowane zobowiązania współzawodnictwa 
RZS Kamienicy z sąsiednimi spółdzielniami, zobowiązania dla 
uczczenia pamięci Józefa Stalina podjęte 7 marca, w których mię
dzy innymi zobowiązano się przekroczyć plan dostawy mleka ze 
100% na 130%, co stanowiło dodatkowo 19 500 litrów. Świadczą 
o tym również zobowiązania pierwszomajowe, na cześć Święta Od
rodzenia, dla uczczenia pierwszego krajowego zjazdu spółdzielni 
produkcyjnej, na cześć rocznicy Rewolucji Październikowej 21.

Wśród protokołów stwierdzających wykonanie podjętych zobo
wiązań znajdujemy pod datą 4 kwietnia 1953 r. list do Prezesa Ra
dy Ministrów B. Bieruta, w którym czytamy: „My, spółdzielcy gro
mady Kamienica w pow. nyskim woj. opolskiego, meldujemy Ci 
o całkowitym zakończeniu siewów wiosennych w dniu dzisiejszym.

20 Protokół sprawozdawczy za rok 1952.
21 Teczka: „Zobowiązania".



Dzięki podjętym zobowiązaniom, dla uczczenia pamięci wodza mas 
pracujących całego świata,- to w. Stalina, oraz pierwszego krajowego 
zjazdu spółdzielczości produkcyjnej siewy wiosenne zakończone 
zostały na trzy dni przed zaplanowanym terminem. Ogółem obsia
liśmy zbożami jarymi 382 ha . . . Zapewniamy Cię, Towarzyszu, że 
w dalszym ciągu, będziemy realizować nasze plany i wykonywać je 
z nadwyżką dla umocnienia spójni między miastem i wsią i dobra 
naszej umiłowanej Ojczyzny — Polski Ludowej"2-.

Przytoczone powyżej materiały świadczą o zmianie, jaka zaszła 
w świadomości chłopów w Kamienicy Nyskiej. Świadczy to o tym, 
że wraz z narastaniem socjalistycznej struktury gospodarczej 
kształtuje się nowa, socjalistyczna moralność; kształtuje się ona 
w miarę ugruntowywania się gospodarki spółdzielczej. Mówiąc 
o tych przemianach Michalski podkreśla z naciskiem, że tę ewolu
cję zauważa się nie tylko u pojedynczych osób, lecz u wszystkich 
prawie członków RZS. Tak myślą i czują nie tylko jednostki, 
lecz większość ludzi należących do zespołowego gospodarstwa.

W sprawozdaniu końcowym za r. 1953 określono go rokiem wiel
kiego postępu w gospodarce RZS w każdej dziedzinie. Podniosła się 
hodowla bydła — mówi Michalski — tak pod względem ilościowym, 
jak i jakościowym. Podniosła się wydajność mleka naszych krów. 
Obecnie mamy 142 sztuki bydła, 144 sztuki trzody chlewnej oraz 
58 koni. Trzeba dodać, że stan ten nie jest jeszcze zadowalający. Nie 
wykorzystaliśmy wszystkich możliwości 'paszowych. Jeżeli przyj
miemy, że przeciętnie każdy gospodarz w Kamienicy winien posia
dać 3 krowy, to na 160 gospodarstw przypadałoby 540 krów. Obec
nie członkowie posiadają 320 sztuk, spółdzielnia 142 sztuki, w su
mie Kamienica posiada mniej krów niż przed 1950 r. Spółdzielnia 
winna więc jeszcze bardziej rozszerzyć hodowlę bydła 2i.

W 1953 r. RZS „Siła" zdobyła miano przodującej spółdzielni 
województwa. Wykonano wszystkie dostawy przed terminem i po
nad plan. Dostarczyliśmy państwu — mówi Michalski — w na
kazanym terminie odpowiednią ilość chleba, mięsa, mleka i innych 
produktów rolnych 22 23 24.

O dokonanym przełomie w świadomości chłopów z Kamienicy 
świadczą przede wszystkim żniwa 1953 r. W pierwszych latach ist
nienia spółdzielni w Kamienicy odczuwało się brak rąk do pracy.

22 Jw.
23 Protokół sprawozdawczy za rok 1953.
24 Jw.



Ludzie nie przychodzili do roboty nawet w czasie żniw. Mówiono, 
że spółdzielnia nie należy do nich, więc po co pracować. Dopiero 
po kilku latach zespołowej gospodarki kamieniccy chłopi przeko
nali się, że spółdzielnia produkcyjna to wyższa forma gospodarowa
nia, to więcej chleba, mleka i mięsa, to lżejsza praca. W czasie żniw 
1953 r. chłopi udowodnili, że nie są już tymi z lat 1950—1951. Zor
ganizowano pracę w czasie żniw na dwie zmiany, uruchamiając 
5 maszyn omłotowych.

W sprawozdaniu z zebrania ogólnego czytamy: ,,... dzięki dobrej 
organizacji pracy zboże odstawiliśmy 8 sierpnia jako pierwsi w po
wiecie i województwie a drudzy w Polsce. Odstawiliśmy dla pań
stwa: 246 ton zboża, 168 ton ziemniaków, 65 000 litrów mleka oraz 
22 tony tuczników" 25.

Zrozumienie, że spółdzielnia jest własnością tych ludzi, którzy 
w niej pracują, przejawia się we wszystkich akcjach gospodarczych 
przeprowadzanych sprawniej i szybciej według nowoczesnych za
sad agrotechniki. Praca w polu jest lepiej wykonywana. Każdy 
prawie robotnik stara się o podniesienie jakości swej pracy. Jest to 
niewątpliwie dowód zrozumienia przez większość członków, że od 
jakości pracy zależy w dużym stopniu ich roczny dochód.

Oprócz przodowników pracy są jednak jeszcze ludzie oporni. 
Zdarzają się kradzieże. W aktach spółdzielni znajdujemy materiał 
z posiedzeń sądu koleżeńskiego dotyczący wielu nadużyć. Charak
terystyczny jest fakt, że w 1953 r. tych przykrych incydentów było 
niepomiernie mniej niż w 1950 r.

W biurze zarządu RZS ,,Siła‘‘ znajduje się kilka dyplomów pie
czołowicie przechowywanych a wydanych przez - Wojewódzką Radę 
Narodową w Opolu 18 listopada 1953 r. za patriotyczną postawę 
i wzorowe wykonanie obowiązków wobec państwa polskiego. Wśród 
nich znajduje się dyplom Karola Michalskiego.

Starałem się na podstawie wypowiedzi jednego z założycieli 
gospodarki zespołowej w Kamienicy oraz na podstawie protokołów 
spółdzielni przedstawić nie tylko awans społeczny Michalskiego, 
lecz przede wszystkim rozwój gospodarki spółdzielczej w tej wsi. 
Ludzie, O' których mowa, pracują w Kamienicy, a K. Michalski, 
z którym przeprowadzono wywiad, jest obecnie przewodniczącym 
Gromadzkiej Rady Narodowej.


