
Kwartalnik Górowski 69/2019-2020 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kwartalnik Górowski 69/2019-2020 

II 

 

SPIS TREŚCI 
 
Mirosław Żłobiński: Z najnowszych dziejów Wąsosza  
i okolic: 1945-1950  ..............................................................................................  s. III 

Rodzinna tragedia w Tarpnie 
odnalazł i spisał Damian Szymczak  ..............................................................  s. XV 

Mirosław Żłobiński: Religia w szkole  .........................................................  s. XVI 

Jan Minta: Charakterystyka O.S.P. p. Cukrowni Góra Śląska w Górze  ......  s. XXIII 

Krótka historia orkiestry dętej  ..........................................................................  s. XXV 

Mirosław Żłobiński: Zawodowa straż pożarna 1975-1992 –  
woj. leszczyńskie  ...........................................................................................  s. XXVII 

Kronika Amatorskiego Klubu Filmowego „Profil” cz. XII ....................................  s. XL 

Janusz Giluń: Spotkajmy się na zjeździe  ....................................................  s. XLIV 

 

 
 
 
 
 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISSN 1733-8654 
 
 
 



Kwartalnik Górowski 69/2019-2020 

III 

 

Z NAJNOWSZYCH DZIEJÓW WĄSOSZA  
I OKOLIC: 1945-1950 
 
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 
5 maja 1945 r. do Góry przybyła ekipa kierowana przez Augusta Herbsta, pełno-

mocnika rządu na IV obwód. Aby sprawnie administrować powiatem, bo IV obwód to 
przyszły powiat górowski, starosta, bo pełnomocnik rządu to odpowiednik starosty, mu-
siał dokonać podziału podległego mu terenu na mniejsze jednostki terytorialne – gminy1. 
30 czerwca 1945 r. na drugiej konferencji sołtysów, wójtów i burmistrzów obwodu Au-
gust Herbst poinformował zebranych o utworzonych gminach i wioskach do nich nale-
żących. Na interesującym nas terenie powstały gminy: Bartków, Bełcz Górny, Ciesz-
kowice, Płoski, Rudna Wielka i Wodniki. Część gmin nie działała: Bełcz Górny (zajęta 
przez wojsko i nie obsadzona przez ludność cywilną), Bartków (nie obsadzona przez ludność cywilną  
i nie uruchomiona), Wodniki (to samo). Oprócz gmin funkcjonowały trzy miasta, w tym 
Wąsosz2. Nie wiemy, jakie wioski przynależały do gmin Bartków, Bełcz Górny i Wodni-
ki; w skład gminy Cieszkowice wchodziły wioski: Bełcz Mały, Bełcz Wielki, Bieniowice, 
Cieszkowice, Gola Wąsoska, przynależność Bełcza Wielkiego budzi jednak wątpliwości 
ze względu na odległość tej miejscowości do siedziby gminy; w skład gminy Płoski 
wchodziły wioski: Altdorf (miejscowości nie udało się zidentyfikować3), Chocieborowi-
ce, Eichengrund (nie zidentyfikowana mała miejscowość w pobliżu Kamienia Górow-
skiego), Kobylniki, Kowalewo, Płoski, Waldverwerk (przysiółek wsi Chocieborowice, nie 
ustalona polska nazwa), Wrząca Śląska; do gminy Rudna Wielka: Bronów, Czarnobor-
sko, Dochowa, Rudna Wielka, Sułów Wielki, Wiewierz, Zbaków Dolny, Zbaków Gór-
ny4. 

Podczas trzeciej konferencji sołtysów i wójtów obwodu Góra 7 lipca 1945 r. poin-
formowano o zmniejszeniu liczby gmin do 14, w stosunku do niemieckiego podziału 
administracyjnego. Miasta pozostawiono bez zmian, jedynie do Czerniny i Wąsosza 
przypisano najbliższe wioski, i zorganizowano tylko 11 gmin wiejskich, w tym Bartków  
i Rudna Wielka5. Do gminy Bartków należały: Bartków, Kamień Górowski, Lubiel, Ługi, 
Ostrawa, Płoski, Unisławice; do gminy Rudna Wielka: Bieniowice, Cieszkowice, Czar-
noborsko, Dochowa, Gola Wąsoska, Rudna Mała, Rudna Wielka, Rudno, Wiewierz, Wi-
klina, Zbaków Dolny, Zbaków Górny; do Wąsosza: Górka Wąsoska, Kąkolno, 
Kowalewo, Pobiel, Świniary, Wąsosz – miasto, Wodniki, Załęcze, Zubrza6. 

                                              
1 M. Żłobiński, Podział administracyjny powiatu od średniowiecza do XXI wieku, [w:] Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy? Góra 2011 
s. 25-38. 
2 APW: PRN i WP Góra Śląska 100 s. 83. 
3 W Słowniku nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej Stanisława Rosponda (Wrocław-Warszawa 1951) nie ma takiej 
nazwy. 
4 APW: PRN i WP Góra Śląska 100 s. 83. 
5 „Charakterystyka powiatu górawskiego”[sic!] (APW: SP Góra Śl. 13 s. 93-97). 
6 APW: SP Góra Śląska 96 s. 1-10. 
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Z dniem 1 lutego 1946 r. zmieniono podział administracyjny. Prawa miejskie za-
chowała Góra, a utraciły je Wąsosz i Czernina. Na interesującym nas terenie istniały 
wtedy dwie gminy – Rudna Wielka i Wąsosz7. 

Utratę praw miejskich przez Wąsosz starosta uzasadnił w następujący sposób: Mia-
sto nie ma żadnej chłonności osiedleńczej z uwagi na to, że wskutek działań wojennych doznało po-
ważnego zniszczenia. Miasto ma charakter czysto rolniczy, nie jest samowystarczalne i jest pewnym, że 
będzie miastem wybitnie deficytowym. […] Miasto nie ma zdolności pod względem finansowym do wy-
pełniania ciążących na nim obowiązków poruczonych i własnych, nie ma przemysłu, ani też handlu, 
brak jest tam warunków na jakikolwiek rozwój życia gospodarczo-społecznego i ze względu na to, że 
przez bardzo długi czas zniszczone zabudowania miejskie nie dadzą się odbudować z powodu wysokie-
go nakładu pieniężnego […]8. 

Do gminy Rudna Wielka należały miejscowości: Bełcz Górny, Bieniowice, Bronów, 
Czarnoborsko, Cieszkowice, Czechnów, Dochowa, Gola Wąsoska, Rudna Mała, Rudna 
Wielka, Sądowel, Sułów Mały, Sułów Wielki, Szedziec, Ślubów, Wieruszowice, Wierzo-
wice Wielkie, Wiewierz, Wiklina, Zbaków; do gminy Wąsosz: Bartków, Bełcz Mały, Bo-
rowna, Chocieborowice, Drozdowice Małe, Drozdowice Wielkie, Górka Wąsoska, 
Kamień Górowski, Kąkolno, Kobylniki, Kowalewo ze Stefanowem, Lubiel, Ługi, 
Ostrawa, Płoski, Pobiel z Młynarami, Świniary, Unisławice, Wąsosz, Wodniki, Wrząca 
Śląska, Wrząca Wielka z Czaplami, Załęcze, Zubrza9. 

10 stycznia 1949 r. podczas sesji PRN w porządku obrad znalazła się sprawa po-
działu administracyjnego powiatu. Radni postanowili zlikwidować gminę Rudna Wielka  
i jej terytorium podzielić pomiędzy sąsiednie gminy, jednak do tego nie doszło10. 

 
NAZWY MIEJSCOWOŚCI  
(WG PODZIAŁU ADMINISTRACYJNEGO Z 1 LUTEGO 1946) 
Polscy osadnicy przybywający w okolice Wąsosza stykali się z niemieckimi nazwami 

miejscowości. Wg ówczesnej oficjalnej propagandy były to ziemie piastowskie, a więc 
nazwy winny być polskie. Jednocześnie życie codzienne wymuszało szybkie nadanie im 
takich nazw, a okazało się to nie takie proste11. 

W protokole konferencji sołtysów, wójtów i burmistrzów obwodu Góra 30 czerw-
ca 1945 r. wystąpiły tylko trzy polskie nazwy: Góra, Czernina i Stara Góra, ale już 7 lipca 
1945 r. podczas takiej samej konferencji August Herbst podyktował polskie nazwy wsi i 
miast wg „Biuletynu Urzędu Generalnego Pełnomocnika dla Ziem Odzyskanych”  
z 19 czerwca, m.in. z interesującego nas terenu: Białka, Bobiele, Czarnoborsko, Dolna 
Wrończa, Duchowo, Globiczyn, Gola, Górki, Górna Wrończa, Kamień, Kociborowice, 
Kodlewo, Lubolin, Mała Szczodra, Piekary, Pluskowiec, Rodziczyn Mały12, Sądowa Wo-
la, Szczęsnowice, Świniary, Wąsocz, Wielki Rudziczyn, Wierzowice, Wierzawiczki, Wi-
klina, Wodniki, Zauł, Zaułek13. Wtedy nie wszystkie wioski uzyskały polskie nazwy. 

                                              
7 APW: SP 56 s. 82 (pismo wójta górowskiego do pełnomocnika rządu powiatu górowskiego z 28 marca 1946 r.) 
8 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 311-312 (pismo z 21 stycznia 1946 r.) 
9 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 447-450. 
10 APW: PRN i WP Góra Śląska 9 s. 127-145. 
11 M. Żłobiński, Nazwy miejscowości, [w:] Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy? Góra 2011 s. 197-218. 
12 Tak zapisano w protokole.  
13 APW: SP Góra. 
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W wyniku korespondencji z pełnomocnikiem rządu w Legnicy (wojewodą) w pi-
śmie z 26 lipca 1945 r. znalazł się załącznik z wykazem miejscowości nie uwzględnio-
nych w biuletynie z 19 czerwca 1945 r.: Bieniowice, Jeziorany, Królewszczyzna, Mała 
Białka, Paniczyn, Piekary (ta sama nazwa dla dwóch miejscowości), Przełęczów, Wierza. 

Dalsza korespondencja nic nie dala, więc urzędnicy starostwa za zgodą Augusta 
Herbsta wymyślili brakujące nazwy, z tego dwie prawdopodobnie dotyczą interesującego 
nas terenu – Kobylniki i Lechitów. 

Urzędnicy starościńscy wszystkie te nazwy – wymyślone w starostwie i otrzymane 
od pełnomocnika okręgowego – zebrali i sporządzili „Alfabetyczny wykaz miejscowości 
obwodu Góry Śląskiej”, który wydrukowano w górowskiej drukarni i rozesłano do wia-
domości i użytku służbowego. Wykaz miał poniekąd sankcję urzędową, bo widniał pod 
nim podpis pełnomocnika rządu RP powiatu Góra Augusta Herbsta. Nie wiemy, kiedy 
ten wykaz powstał, ale do lokalnych instytucji dotarł wiosną, np. do Spółdzielni Rolni-
czo-Handlowej 1 kwietnia 1946 r. 

Nazwy te miały charakter przejściowy czy tymczasowy, były używane w latach 40,  
a niekiedy nawet dłużej. Poniżej przedstawiam urzędowe nazwy miejscowości i ich od-
powiedniki z „Alfabetycznego wykazu miejscowości obwodu Góry Śląskiej”. Gdy wy-
stępuje więcej niż jedna nazwa tymczasowa, nazwa z „Wykazu…” jest na pierwszym 
miejscu. Nazw Piekary Dolne i Piekary Górne, Kąkolno, Wrończa Wielka „Wykaz…” 
nie uwzględniał. 

 
Gmina Rudna Wielka: 
Bełcz Górny – Białka 
Bieniowice – Bieniewice 
Bronów – Bronów, Bronowo (rzadka) 
Cieszkowice – Szczęsnowice 
Czarnoborsko – Czarnoborsko 
Czechnów – Czechin 
Dochowa – Duchowo 
Gola Wąsoska – Halinów 
Rudna Mała – Rudziczyn Mały 
Rudna Wielka – Rudziczyn Wielki 
Sądowel – Sądowa Wola14 
Sułów Mały – Zaułek 
Sułów Wielki – Zaul Wielki, Zaul (rzadka) 
Szedziec – Siedzice 
Ślubów – Słubia, Slubia (rzadka), Stubia 
Wieruszowice – Strzelnica 
Wierzowice Wielkie – Wierzawice 
Wiewierz – Wierza 
Wiklina – Wiklina, Wikolina (rzadka) 
Zbaków – Piekary (bez rozróżniania Dolnego i Górnego) 

                                              
14 Prawdopodobnie pod tą nazwą kryje się Lechitów i Sądowel. 
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Zbaków Dolny – Dolne Piekary 
Zbaków Górny – Górne Piekary 
 
Gmina Wąsosz:  
Bartków – Bartków 
Bełcz Mały – Drożejowice, Mała Białka (rzadka) 
Borowna – Hajduki  
Chocieborowice – Kociborowice, Kociborowiec (rzadka), Kocinorowice (rzadka) 
Czaple – Czaplów, Czaplew (rzadka) 
Drozdowice Małe – Mała Szczodra  
Drozdowice Wielkie – Wielka Szczodra 
Górka Wąsoska – Górki, Górka (rzadka) 
Kamień Górowski – Kamień 
Kąkolno – Szczotniki lub Szczetniki (rzadko), Szczytniki, Paniczyn (rzadko) 
Kobylniki – Kobylniki 
Kowalewo – Kodlewo, Kadlewe (rzadko) 
Lubiel – Lubolin, Lubczyki, Lubolen  
Ługi – Przełęczów 
Młynary – Młynary 
Ostrawa – Ostrowy, Ostrawy, Ostrowa (rzadka) 
Płoski – Pluskowice 
Pobiel – Bobiele 
Stefanów – Stefanów 
Świniary – Świniary 
Unisławice – Ruczaj 
Wąsosz – Wąsosz 
Wodniki – Wodniki 
Wrząca Śląska – Górna Wrończa 
Wrząca Wielka – Dolna Wrończa 
Załęcze – Królewszczyzna, Królewska Wieś (rzadka)  
Zubrza – Jeziorany 
 
W 1945 r. zorganizowano trzy komisje, które pracowały nad ustaleniem nazw miej-

scowości Ziem Odzyskanych, w Krakowie funkcjonowała komisja zajmująca się Ślą-
skiem. Jednym z jej współpracowników był wybitny onomasta Stanisław Rospond. 
Komisje regionalne opracowywały projekty nazw, które były rozpatrywane na posiedze-
niach komisji głównej w Warszawie. Następnie ministrowie administracji publicznej  
i ziem odzyskanych zatwierdzali je i były one ogłaszane w „Monitorze Polskim”. 

W „Monitorze Polskim” (1946 nr 44 z 7 maja 1946 r.) pojawiła się nazwa Góra – 
pierwsza z powiatu górowskiego. Pierwsze nazwy z interesującego nas terenu podano  
w „Monitorze Polskim” z 12 listopada 1946 r. (1946 nr 142). Były to Zbaków, Cieszko-
wice i Wąsosz. Przy każdym haśle podawano dopełniacz nazwy i powiat, na którego te-
renie znajduje się dana miejscowość. W przypadku Cieszkowic i Wąsosza popełniono 
błąd określając przynależność tych dwóch miejscowości do „powiatu górskiego”. Spro-
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stowano to odnośnie Wąsosza w „Monitorze Polskim” z 9 września 1947 r. (1947  
nr 124) i odnośnie Cieszkowic w „Monitorze Polskim” z 9 grudnia 1947 r. (1948 nr 14). 
Kolejne nazwy urzędowe ogłoszono w „Monitorze Polskim” z 15 marca 1947 (1947  
nr 37): Drozdowice Wielkie, Kamień Górowski, Pobiel, Ślubów, Wiewierz; z 1 lipca 
1947 r.: Górka Wąsoska (błędnie określając powiat jako górecki), Wodniki, Wrząca Ślą-
ska (1947 nr 111); z 9 września 1947 r.: Chocieborowice, Czechnów, Lubiel, Płoski,  
Świniary, Wodniki (po raz drugi) (1947 nr 124). Inne urzędowe nazwy ogłoszono  
w „Monitorze Polskim”: 1948 nr 14 i 78, 1949 nr 29. 

 
WŁADZE GMINY 
Po wojnie model ustrojowy rad narodowych został przejęty ze Związku Sowieckie-

go. Rady miały strukturę hierarchiczną: rada wyższego stopnia kontrolowała radę niższe-
go stopnia. Posiadały podwójny charakter – jednocześnie były reprezentantami władzy 
państwowej i lokalnego społeczeństwa, co raczej było trudno pogodzić. Traciła na tym 
niewątpliwie wspólnota lokalna15. 

Organami wykonawczymi rad były wydziały wojewódzkie, powiatowe (ze starostą 
na czele), zarządy miejskie (z prezydentem lub burmistrzem na czele) i zarządy gminne  
(z wójtami na czele). Rady też wybierały prezydentów, burmistrzów i wójtów. Wybra-
nych wójtów zatwierdzał starosta. Procedurze wyboru nie podlegali wojewodowie i sta-
rostowie16. 

W protokole pierwszego zjazdu burmistrzów, wójtów i sołtysów, który odbył się  
23 czerwca 1945 r. jako burmistrz Wąsosza występował Wojdan. 15 maja 1945 r. po-
wstał zarząd miejski Wąsosza17. Do części protokołów z konferencji pełnomocników 
zarządów miejskich i wiejskich powiatu górowskiego czy konferencji burmistrzów i wój-
tów, bo używano różnych nazw na określenie tych spotkań, zachowały się listy obecno-
ści, stąd znamy nazwiska osób piastujących te funkcje. 17 listopada 1945 r. burmistrzem 
Wąsosza był Władysław Kapica, wójtem gminy Bartków – Jan Kopociński, gminy Rud-
na Wielka – Ignacy Kosarzewski, wójtem gminy Ślubów – Kazimierz Kuczyński18.  
Z końca stycznia 1946 r. wiemy, że Władysław Pacholczak sprawował czasowo funkcję 
zastępcy burmistrza Wąsosza, wcześniej zajmował je Józef Szymański19. 

W przypadku Bartkowa być może siedzibą urzędu gminy były Płoski. Pismo do Ja-
na Kopocińskiego, zwalniające go z funkcji wójta Bartkowa, było skierowane do „Wójta 
Zarząd Gminnego Bartschdorf w Pluskawicach”20.  

Z dniem 1 lutego 1946 r. dokonano zmiany podziału administracyjnego powiatu, 
likwidując część gmin i pozbawiając praw miejskich Czerninę i Wąsosz. Wójtem gminy 
Wąsosz był wówczas Władysław Kapica21. 

                                              
15 J. Drygalski, J. Kwaśniewski, (Nie)realny socjalizm, Warszawa 1988 s. 128. 
16 W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007 s. 423, 425. O zatwierdzaniu wójtów mówił art. 31 
§ 2 dekretu PKWN o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego z 23 listopada 1944 r. (Konstytucja i podsta-
wowe akty ustawodawcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1958 s. 85). 
17 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 194. 
18 APW: PRN i WP Góra Śląska 100 s. 7. 
19 APW: PRN i WP Góra Śląska 100 s. 10; PRN i WP 88 s. 480 (z 22 stycznia 1946 r.) – Władysław Pacholczak zastępcą 
burmistrza Wąsosza. 
20 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 472. 
21 APW: PRN i WP Góra Śląska 100 s. 251. 
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Po referendum w czerwcu 1946 r. za sprawą starosty Augusta Herbsta nastąpiły 
roszady personalne. Z dniem 30 czerwca 1946 r. zostali odwołani ze swoich stanowisk 
wójt gminy Rudna Wielka – Antoni Skawiński i wójt gminy Wąsosz – Władysław Kapi-
ca; na ich miejsce powołani zostali: gmina Rudna Wielka – Henryk Fietkiewicz (czynny 
członek PPS), gmina Wąsosz – Stanisław Domański (czynny członek PPR)22. Odwołani 
wójtowie „byli na usługach P.S.L.”, legalnie działającej partii politycznej, a w przypadku 
Kapicy jeszcze zaniedbywał się w wykonywaniu obowiązków służbowych23. Stanisław 
Domański na stanowisko wójta Wąsosza został skierowany przez KW PPR we Wrocła-
wiu. Był on członkiem Komunistycznej Partii Polski i Komunistycznej Partii Francji, 
reemigrantem z Francji24.  

 
WÓJTOWIE GMINY WĄSOSZ 
7 lutego 1947 r.25 podczas inauguracyjnej sesji Gminnej Rady Narodowej ponownie 

na wójta wybrano Józefata Jabłońskiego, czyli musiał tę funkcję sprawować wcześniej.  
O stanowisko jego zastępcy, czyli podwójciego, rywalizowały dwie osoby Franciszek Id-
czak i Jan Rydlak. Wygrał ten pierwszy, otrzymując 13 głosów, drugi – 1. Na tejże sesji 
ten drugi został wybrany sołtysem Wąsosza, a jego zastępcą został Józef Rapior. Do za-
rządu gminnego kandydowało sześć osób, wybrano Jana Nawrockiego (PPS), Stefana 
Wiącka (PPR) i Ignacego Jankowiaka (PPS)26. 

Józefat Jabłoński 8 kwietnia 1947 r. został aresztowany. Oskarżono go, że w czasie 
wojny w Śmiglu przyczynił się do aresztowania dwóch Polaków. Od 15 kwietnia do  
15 lipca 1947 r. został zawieszony w czynnościach urzędowych. 12 lipca 1947 r. prokura-
tura w Lesznie umorzyła postępowanie z braku podstaw przestępstwa27. Na czas jego 
zawieszenia przyjęto na stanowisko wójta Bronisława Włocha na podstawie pisma staro-
sty z 16 kwietnia 1947 r.28  

9 czerwca 1947 r. podczas sesji Gminnej Rady Narodowej wybrano na stanowisko 
wójta Waleriana Kielocha (SL). W głosowaniu jawnym otrzymał głosy wszystkich  
15 obecnych radnych. Wybór poprzedziły wystąpienia: Przewod. Gm. R.N. oddaje głos 
członkowi Prezydium Powiatowej Rady Narodowej sekr. P.P.R. ob. Kopackiemu. Ob. Kopacki wyja-
śnia na temat wyboru wójta, kogo należy wybrać, o obowiązkach wójta i zadaniu w Polsce demokra-
tycznej. Również na ten temat przemawia Z-ca szefa U.B. […], nadmieniając szczególnie, że wójtem  
w tej gminie winien zostać wyłącznie ludowiec jako rolnik znający gminę 29. Waleriana Kielocha 
decyzją Stronnictwa Ludowego z 26 stycznia 1949 r. odwołano z dniem 1 lutego 1949 r. 

                                              
22 APW: SP Góra Śląska 54 s. 144 („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc lipiec 1946 r.”); SP Góra Śląska 56 s. 125 („Zmiany 
na stanowisku burmistrza i wójtów gminnych”). Przekazanie urzędu w Wąsoszu nastąpiło 13 lipca 1946 r. (APW: PRN i WP 
Góra Śląska 88 s. 287). 
23 APW: SP Góra Śląska 54 s. 144 („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc lipiec 1946 r.”). W monografii Wąsosza pióra 
Krzysztofa Popińskiego (Wrocław 2002 s. 47) autor podaje, że wójtem gminy Wąsosz był Władysław Kapica do 1 paździer-
nika 1946 r.  
24 APW: KP PPR Góra Śląska 5 s. 131 (pismo z 2 lipca 1946, w oryginale – skierowanie na stanowisko burmistrza miasta 
Wąsocz). 
25 APW: Akta gminy Wąsosz 14 s. 25. W książce Wąsosz (Wrocław 2002 s. 57) autor błędnie podaje, że Gromadzka [sic!] 
Rada Narodowa powstała w grudniu 1946 r. 
26 APW: Akta gminy Wąsosz 14 s. 25-26. 
27 APW: Akta gminy Wąsosz 15 s. 12. 
28 APW: Akta gminy Wąsosz 24 s. 9. 
29 APW: Akta gminy Wąsosz 14 s. 17-18. 
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Na jego miejsce wytypowano Antoniego Nikla. Stwierdzono, że przed objęciem stanowi-
ska musi być zatwierdzony przez starostę30. 16 stycznia 1950 r. o stanowisko wójta rywa-
lizowało trzech kandydatów – Walenty Bąk ze Świniar (robotnik, 2 ha ziemi), Bronisław 
Kuchalski – robotnik z Wąsosza i Jan Sobuda – z Lubiela (magazynier PGR). Wygrał 
Walenty Bąk31. 

 
RADY NARODOWE 
Wówczas nie przeprowadzano wyborów członków rad narodowych. Pochodzili oni 

z nominacji, trafiali do rad w drodze delegowania lub kooptacji, decydujący głos należał 
do odpowiednich komórek PPR32. Ostatecznym kryterium była, najogólniej mówiąc, 
lojalność wobec wtedy budowanego państwa komunistycznego, stąd wymogi czujności 
rewolucyjnej i walki klasowej powodowały częste zmiany na stanowiskach radnych. 
Pierwsze wybory do rad narodowych odbyły się dopiero w 1954 r.33 Pewną wskazówką 
są słowa Leona Maciejewskiego – przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej  
z 24 listopada 1946 r., któremu nie podobało się, że „związki samorządowe” nadsyłają 
listy kandydatów do rad narodowych zawierające zbyt duży odsetek bezpartyjnych34. Nie 
wiem, co miał na myśli, mówiąc o „związkach samorządowych”. Może chodziło mu  
o zarządy gminne. 

Na przełomie 1946 i 1947 r. rozpoczęto organizację Gminnych Rad Narodowych. 
Powstawały one z inicjatywy Powiatowej Rady Narodowej, o czym świadczyła obecność 
przewodniczącego Leona Maciejewskiego i jego aktywność podczas inauguracyjnych se-
sji. Miały one podobny przebieg. Przewodniczył Leon Maciejewski, który informował  
o zadaniach rad narodowych. Następnie przedstawiano kandydatów do gminnej rady 
narodowej, którzy byli wysunięci przez komisje międzypartyjne (tzw. „szóstki”) składają-
ce się z działaczy PPR, PPS i SL. Ważnym punktem była akceptacja kandydatów na rad-
nych przez obecnych na obradach. Nie wiemy, na jakiej zasadzie w nich uczestniczyli  
i w jaki sposób zostali wybrani. Po ślubowaniu wybierano przewodniczącego i prezy-
dium rady. Niekiedy podejmowano dodatkowe uchwały, np. w Wąsoszu wybrano sołty-
sa35. 

Jako pierwsza powstała Gminna Rada Narodowa w Psarach 26 sierpnia 1946 r.36; 
ostatnia w Wąsoszu – 7 lutego 1947 r.37. Nie wiemy, kiedy utworzono GRN w Rudnej 
Wielkiej.  

 
 

                                              
30 APW: PRN i WP Góra Śląska 76a s. 912. 
31 APW: Akta gminy Wąsosz 31 s. 118. Krzysztof Popiński w swej monografii Wąsosza (Wrocław 2002 s. 47) podał,  
że wójtami gminy Wąsosz byli: Franciszek Skalski (do 15 listopada 1946 r.), ponownie St. Domański (do stycznia 1947 r.), 
co nie znajduje potwierdzenia.  
32 Art. 5 § 1 ustawy o organizacji i zakresie działania rad narodowych z 11 września 1944 r. mówił „Organizacje polityczne 
wysyłają swych przedstawicieli do Krajowej Rady Narodowej na podstawie porozumienia się między sobą ich instancji kie-
rowniczych” (Konstytucja i podstawowe akty ustawodawcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1958 s. 69). 
Odnosiło się to też do wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych rad narodowych (patrz art. 6 § 1; op. cit. s. 70). 
33 B. Zawadzka, Przedstawicielstwo w państwie socjalistycznym, Wrocław 1976 s. 106-111. 
34 APW: PRN i WP Góra Śląska 100 s. 102. Protokolant nie wymienił nazwiska przewodniczącego. 
35 APW: Akta gminy Wąsosz 14 s. 26. 
36 APW: PRN i WP Góra Śląska 76a s. 709. 
37 APW: Akta gminy Wąsosz 14 s. 25. 
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GMINNA RADA NARODOWA W WĄSOSZU 
7 lutego 1947 r. odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Gminnej Rady Narodowej 

w Wąsoszu z udziałem przewodniczącego PRN Leona Maciejewskiego i sekretarza Bole-
sława Pielichowskiego. Przewodniczący Pow. R.N. przedstawił w krótkości cel i zadania Gminnej 
Rady Narodowej. Między innymi wyjaśnił, że Rada nie powinna być tylko na papierze, ale Rada po-
winna być Radą i powinna pracować i radzić co trzeba robić. Rada powinna kontrolować czynności 
gminy i w ogóle interesować się gospodarką gminy. Rada powinna wiedzieć czego gminie trzeba, aby po-
wziąć odpowiednie uchwały. Uchylających się od zebrań po dwukrotnej nieobecności należy spośród siebie 
wykluczyć. Następnie przewodniczący omówił istotę Zarządu Gminnego oświadczając, że Zarząd 
Gminny nie stanowi sam wójt, gdyż musi być zarząd składający się z 5 członków a to: wójta, podwój-
ciego i trzech członków. Wówczas ponownie na wójta wybrano Józefata Jabłońskiego38. 
Przewodniczącym GRN został Józef Kawecki. 5 grudnia 1947 r. w skład prezydium po-
za jej przewodniczącym Józefem Kaweckim wchodzili: Kazimierz Paluch, Jan Frank  
i Ignacy Nowak39, ale po miesiącu 3 stycznia 1948 r. na posiedzeniu prezydium Gminnej 
Rady Narodowej pojawił się Franciszek Idczak, nie wykluczone, że tę funkcję pełnił już 
wcześniej; pozostali członkowie prezydium nie zmienili się40. 

Ze składem Gminnej Rady Narodowej w Wąsoszu wiąże się zagadka. Zachował się 
bowiem spis radnych oraz skład prezydium z 30 stycznia 1947 r., czyli jeszcze sprzed 
pierwszej inauguracyjnej sesji (patrz poniżej). Musiało zatem dojść do zebrania (lub ze-
brań) o nieznanym statusie, na którym zapewne doszło do ślubowania kandydatów na 
radnych. Na sesji 7 lutego 1947 r. takie ślubowanie złożył tylko jeden kandydat na rad-
nego – dokooptowany do GRN Ludwik Matuszewski41.  

 
* * * * * 

Skład osobowy Gminnej Rady Narodowej w Wąsoszu  
(z 30 stycznia 1947 r.)42 
 
Kawecki Józef przewodniczący Wąsosz PPR 
Idczak Franciszek wiceprzewodniczący Wąsosz SL 
Szymkow Kazimierz Wąsosz PPR 
Śliwiński Aleksander Wąsosz SCh 
Paluch Kazimierz delegat do PRN Wąsosz PPS 
 
Członkowie GRN 
Czesun Stanisław Kowalewo SL 
Frank Jan Wąsosz ZNP 
Grzelczyk Edmund Kamień G. PPR 
Jankowiak Ignacy Wąsosz PPS 
Kosowski Władysław Ługi SL 

                                              
38 APW: Akta gminy Wąsosz 14 s. 25-26. 
39 APW: Akta gminy Wąsosz 14 s. 2-3. 
40 APW: Akta gminy Wąsosz 26 s. 1. 
41 APW: Akta gminy Wąsosz 14 s. 25-26. 
42 APW: PRN i WP Góra Śląska 74b s. 1006. W oryginale poza dwiema nazwami – Wąsosz i Ostrawa – są użyte nazwy 
tymczasowe. 
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Kulczycki Walenty Ostrawa SL 
Nawrocki Jan Wąsosz PPS 
Nikiel Antoni Wąsosz Cech 
Nowak Ignacy Wąsosz Zw. Kupców 
Oszymkow Kazimierz Kąkolno PPR 
Rydlak Jan Wąsosz PCK 
Skowroński Teofil Pobiel PPR 
Szlusarek Walenty Kamień G. SL 
Szuba Jan Wąsosz PPS 
Śliwiński Aleksander Płoski SCH 
Wasik [Wąsik Edward s. 1014] Pobiel Zw. Zdem. Żoł. 
Wójcik Władysław Płoski PPR 
 
* * * * * 
 

Skład gminnych rad narodowych był niestabilny, niemal bez przerwy część osób 
odchodziła, a w ich miejsce trafiali nowi – delegowani lub kooptowani. Decydowały 
głównie o tym lokalne komórki PPR, a następnie PZPR. W 1948 r. doszło do tzw. „re-
organizacji” rad.  

11 listopada 1948 r. dokonano „reorganizacji” GRN w Wąsoszu. Poprzedziło je 
zebranie „szóstki politycznej” 10 listopada 1948 r. Na jej posiedzeniu postanowiono 
usunąć przewodniczącego i 2 członków prezydium oraz 10 radnych, ustalono skład pre-
zydium i rady43. Podczas sesji GRN usunięto część radnych (w protokole brakuje ich na-
zwisk) i dokooptowano 5. Dotychczasowy przewodniczący GRN Józef Kawecki 
poprosił o zwolnienie go z zajmowanego stanowiska. Uzasadniając to nawałem pracy 
zawodowej, która nie pozwala należycie wypełniać obowiązków w radzie. Przyjęto to do 
wiadomości44. Wcześniej 10 listopada 1948 r. na posiedzeniu zarządu złożył rezygnację  
z powodu pracy zawodowej45. Odczytano protokół z zebrania „szóstki”, która wyzna-
czyła skład prezydium i rady. Funkcję przewodniczącego prezydium objął Mieczysław 
Pożoga, w jej skład weszli m.in. Stanisław Jakubowski, Ignacy Nowak, Kazimierz Paluch 
i Andrzej Śliż46. 

 
* * * * * 

Skład Gminnej Rady Narodowej w Wąsoszu – po zmianach  
(11 listopada 1948 r.)47 
 
Pożoga Mieczysław – przewodniczący i delegat do PRN,  
Paluch Kazimierz – zastępca,  
Nowak Ignacy, Jakubowski Stanisław, Śliż Andrzej. 
 

                                              
43 APW: Akta gminy Wąsosz 27 s. 20 (protokół z zebrania „szóstki” 10 listopada 1948). 
44 APW: PRN i WP Góra Śląska 74 s. 221-222 (protokół z posiedzenia GRN w Wąsoszu w dniu 11 listopada 1948). 
45 APW: Akta gminy Wąsosz 27 s. 29-32. 
46 APW: PRN i WP Góra Śląska 74 s. 221-222 (protokół z posiedzenia GRN w Wąsoszu w dniu 11 listopada 1948);  
Akta gminy Wąsosz16 s. 40. 
47 APW: Akta gminy Wąsosz 16 s. 40; PRN i WP Góra Śląska 74 s. 222 (protokół sesji 11 listopada 1948 r.) 
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Członkowie GRN 
Dąbrowicz Helena48, Guzikowski Roman, Kobylański Mikołaj, Kowaleczko Ma-

rian, Kulesza Jan, Łukaszow Kasper, Matuszewski Ludwik, Mądry Stanisław, Nawrocki 
Jan, Nikiel Antoni, Noga Jan, Szymków Kazimierz, Zagórski Stanisław, Zasadziński Sta-
nisław. 

 
* * * * * 
 

„Reorganizacja” w Wąsoszu miała dalszy ciąg. Na kolejnej sesji 20 grudnia 1948 r. 
poinformowano, że Mieczysław Pożoga i Ignacy Nowak zostali zatrzymani przez UB. 
Jednogłośnie wykluczono ich ze składu rady i prezydium. Powołano do rady 2 nowych 
członków – Jana Franka i Antoniego Nikla. Nowym przewodniczącym został Stanisław 
Jakubowski, jego zastępcą był Kazimierz Paluch49. Jan Frank decyzją „szóstki politycz-
nej” 10 listopada został usunięty z prezydium GRN50. 2 lutego 1949 r. Stanisław Jaku-
bowski złożył rezygnację z powodu przeniesienia na nowe miejsce pracy, podobnie było 
z jego zastępcą Kazimierzem Paluchem, który też został przeniesiony. Funkcję prze-
wodniczącego GRN objął Jan Frank, a zastępcy – Jan Noga51. Ten ostatni nie brał udzia-
łu w posiedzeniach prezydium, więc 29 października 1949 r. odwołano go, a jego funkcję 
zastępcy przejął Kazimierz Szymków52. 31 maja 1949 r. J. Frank z powodu choroby zre-
zygnował z piastowania stanowiska przewodniczącego. Podczas tej sesji dokooptowano 
do rady Jana Pakocę, którego wybrano na przewodniczącego53.  

Być może wtedy nastąpiły inne zmiany personalne, ale tego nie wiemy ze względu 
na małą ilość zachowanych archiwaliów. 21 grudnia 1949 r. w skład prezydium wchodzi-
li: Roman Guzikowski, Stanisław Jakubowski, Andrzej Śliż, Kazimierz Szymków oraz 
oczywiście Jan Pakoca jako przewodniczący. Na początku 1950 r. nastąpiła jedna zmia-
na. Na podstawie pisma Komitetu Gminnego PZPR w Wąsoszu wycofano z funkcji wi-
ceprzewodniczącego Kazimierza Szymkowa, a na jego miejsce wszedł I sekretarz KG 
PZPR Edward Katarzyński54. 

 
* * * * * 

Skład Gminnej Rady Narodowej w Wąsoszu (20 stycznia 1950 r.)55 
 
Pakoca Jan – przewodniczący, Jakubowski Stanisław, Guzikowski Roman, Sliż An-

drzej 
 
Członkowie GRN 
Braniewicz Kazimierz, Dąbrowicz Helena, Frank Jan, Gawlik Antoni, Gosztyło 

Ludwik, Katarzyński Edward, Kieloch Walerian, Kobylański Mikołaj, Kowaleczko Ma-

                                              
48 W protokole z sesji raz pojawia się Helena Dąbrowicz, raz Helena Daborowicz. Przyjąłem tę pierwszą wersję. 
49 APW: PRN i WP Góra Śląska 74 s. 208 (protokół z posiedzenia GRN w Wąsoszu w dniu 20 grudnia 1948);  
Akta gminy Wąsosz 16 s. 44. 
50 APW: Akta gminy Wąsosz 27 s. 20 (protokół z zebrania „szóstki” 10 listopada 1948). 
51 APW: Akta gminy Wąsosz 18 s. 67. 
52 APW: Akta gminy Wąsosz 18 s. 17. 
53 APW: Akta gminy Wąsosz 18 s. 53. 
54 APW: Akta gminy Wąsosz 31 s. 2, 118. 
55 APW: Akta gminy Wąsosz 19 s. 262. 
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rian, Koziński Stanisław, Łukaszów Kasper, Matuszewski Ludwik, Mądry Stanisław, 
Mieczychowski Jan, Nawrocki Jan, Ptak Franciszek, Zapór Jan, Zasadziński Stanisław 

 
* * * * * 
 

Jeszcze 18 czerwca 1950 r. Jan Pakoca pełnił funkcję przewodniczącego. Podczas 
tej sesji złożył sprawozdanie z działalności GRN obejmującej okres od 7 lutego 1947 do 
18 czerwca 1950, a wójt Wąsosza Walenty Bąk – sprawozdanie z działalności zarządu 
gminnego56. Podczas tej sesji nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego. 

 
PRACOWNICY ZARZĄDU GMINNEGO W WĄSOSZU 
Wg stanu z 18 lipca 1946 r.57 pracownikami zarządu gminnego w Wąsoszu byli: 

Stanisław Domański – wójt gminy, Józef Jankowski – sekretarz, Adolf Mozolewski – 
buchalter, Irena Kwiatkowska – maszynistka, Henryk Perczak – referent wojskowy, Ta-
deusz Pańczyk – referent meldunkowy, Michał Grzybek – referent aprowizacyjny, 
Edward Kwiatkowski – pracownik biurowy, Wiktoria Kosarzewska – pracownica biuro-
wa, Wojciech Butryn – pracownik biurowy, Jan Kosarzewski – pracownik biurowy, 
Władysław Grekulak – woźny, Marta Chromcowa – sprzątaczka58.  

Na początku marca 1948 r. pracownikami zarządu gminnego byli: Walerian Kieloch 
– wójt, Franciszek Maćkowski – sekretarz (pełnił tę funkcję od 15 marca 1947 r. do koń-
ca omawianego okresu59), Adolf Mozolewski – rachmistrz (od 1 września 1945 r.), Irena 
Kwiatkowska – zastępca sekretarza, Wojciech Butryn – referent wojskowy, Tadeusz 
Pańczyk – referent meldunkowy (pracował od 18 maja 1945 r.), Wiktor Żmuda – refe-
rent aprowizacyjny, Jan Kosarzewski – referent podatkowy (pracował od 1 września 
1945 r.), Adolf Sedymin (lub Gedymin) – referent mieszkaniowy, Antoni Nikiel – po-
borca i Franciszek Wdowiak – woźny60. 

 
SOŁTYSI W GMINIE WĄSOSZ 
Najniższy szczebel administracji stanowili sołtysi:61  
Bartków – Kazimierz Guściora (od 1 lutego 1947 r.), (8 marca 1948 r.) 
Bełcz Mały – Jan Zapor (od 1 marca 1947 r.) 
Chocieborowice – Antoni Kulusz (od 1 września 1945 r.) 
Drozdowice Małe – Konstanty Grylak (od 10 stycznia 1947 r.); Ignacy Zawada  

(8 marca 1948 r.) 
Drozdowice Wielkie – Adam Krawczyk (od 26 października 1945 r.),  

(8 marca 1948 r.) 

                                              
56 APW: Akta gminy Wąsosz 19 s. 183. 
57 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 286 (pismo przewodnie). 
58 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 286. 
59 APW: Akta gminy Wąsosz 31. Więcej o nim: Franciszek Maćkowski., Górowski powiat w pigułce, „Przegląd Górowski” 2001 
nr 5 s. 3, il.; Zofia Hanulak, Franciszek Maćkowski. Zostawili po sobie ślad, „Przegląd Górowski” 2010 nr 12 s. 7, il. 
60 APW: PRN i WP Góra Śląska 74b s. 1182, 1185. 
61 APW: KW PPR Wrocław 496 s. 58; PRN i WP Góra Śląska 74b s. 1183-1184 (z 8 marca 1948 r.). W przypadku Pobiela 
na prośbę mieszkańców starosta odwołał Stanisława Rogalskiego z funkcji sołtysa i zarządził wybory 30 maja 1946 r. Nie 
znamy ich wyników. (APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 238). W nawiasach przy nazwiskach podaję daty zaczerpnięte  
z dokumentów. W dokumencie z 8 marca 1948 r. odnalazłem wykaz urzędujących wówczas sołtysów, bez daty rozpoczęcia 
piastowania urzędu. 
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Górka Wąsoska – Marian Rogalski (od 29 września 1945 r.), (8 marca 1948 r.) 
Kamień Górowski – Antoni Baranowski (od 1947 r.), Antoni Barański  

(8 marca 1948 r.) 
Kąkolno – Józef Turek (od 1 września 1945 r.); Józef Zań (8 marca 1948 r.) 
Kowalewo – Franciszek Idczak (8 marca 1948 r.) 
Lubiel – Kasper Łukaszów (od 10 marca 1946 r.), (8 marca 1948 r.) 
Ługi – Stanisław Kosowski (od 1 lutego 1946 r.), (8 marca 1948 r.) 
Ostrawa – Franciszek Dobrowolski (od 20 października 1945 r.); Stanisław Stępień 

(8 marca 1948 r.) 
Płoski – Roman Guzikowski (od 10 listopada 1945 r.), (8 marca 1948 r.); Edward 

Szczefisz [sic?](8 marca 1948 r.) 
Pobiel – Stanisław Rogalski (do 30 maja 1946 r.); Feliks Malcherek (od 1 lutego 

1947 r.), (8 marca 1948 r.) 
Świniary – Franciszek Kwiecień (od 12 lutego 1947 r.), (8 marca 1948 r.) 
Wąsosz – Jan Rydlak (od 1 lutego 1947 r.),  
Wodniki – Stanisław Zasadziński (od 5 sierpnia 1947 r.); Bazyli Lew  

(8 marca 1948 r.) 
Wrząca Śląska – Marian Wojtkowiak (od 1 lutego 1946 r.), (8 marca 1948 r.) 
Wrząca Wielka – Szczepan Hawryszko (od 26 stycznia 1946 r.), (8 marca 1948 r.) 
Załęcze – Józef Kuliński (od 1 września 1945 r.) 
 
WÓJTOWIE GMINY RUDNA WIELKA 
Prawdopodobnie do lutego 1946 r. (zmiana podziału administracyjnego powiatu) 

funkcję wójta pełnił Ignacy Kosarzewski. W tym samym czasie wójtem gminy Giżyn był 
Antoni Skawiński62. Od lutego 1946 r. stanowisko wójta gminy Rudna Wielka objął An-
toni Skawiński i pełnił je do 30 czerwca 1946 r. 28 marca 1946 r. na jego zastępcę wy-
brano sołtysa wsi Czarnoborsko Józefa Woźniaka63. Na miejsce Antoniego Skawińskiego 
powołano Henryka Fietkiewicza. 17 lutego 1947 r. wybrano go na wójta. Być może to 
data pierwszej inauguracyjnej sesji Gminnej Rady Narodowej w Rudnej Wielkiej, stąd 
wybór; wcześniej na to stanowisko mianował starosta, teraz ten wybór zatwierdził  
6 marca 1947 r.64 Być może była to podobna sytuacja jak w Wąsoszu, o czym wcześniej 
pisałem. Zbyt długo nie pełnił tej funkcji, bo 9 lipca 1946 r. przekazał swe obowiązki 
Kazimierzowi Kuczyńskiemu65.  

Następnie funkcję wójta piastowali: Kazimierz Ciszak66 (wybrany 3 kwietnia  
1947 r., zatwierdzony przez starostę 17 kwietnia 1947 r.)67, Michał Starczewski (od  
1 sierpnia 1947 r.)68, Jan Kozyra (11 marca 1949 r.)69, Stanisław Skipirzepa (od 16 kwiet-

                                              
62 APW: PRN i WP Góra Śląska 100 s. 7, 13, 23, 28, 258, 262. 
63 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 252. 
64 APW: PRN i WP Góra Śląska 102 s. 74. 
65 APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 300 (protokół z 9 lipca 1946 r.) 
66 APW: PRN i WP 102 s. 27. 
67 APW: PRN i WP 102 s. 79. 
68 APW: PRN i WP 102 s. 20; PRN i WP 74a s. 536; PRN i WP 74b s. 1189. 
69 APW: PRN i WP 76b s. 1215. 
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nia 1949 r.)70. 9 listopada 1949 r. zarząd gminy składał się ze Stanisława Skipirzepy jako 
wójta, jego zastępcy Józefa Ratuszniaka i urzędnika Stanisława Sasa71. 

Ten ostatni wójt pełnił swą funkcję do końca omawianego okresu72. Na posiedze-
niu prezydium GRN 16 kwietnia 1949 r. stwierdzono, iż wybór wójta odbył się (nie po-
dano daty) niezgodnie z ustawą, więc teraz został wytypowany i zgłoszony do starosty 
celem zatwierdzenia. 

 
cdn. 

Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
 
 
Rodzinna tragedia w Tarpnie  
Nazwiska tej kobiety nie poznamy już nigdy. Zresztą dobrze, była bowiem 

skrajnie nieodpowiedzialna. Zostawiła dwoje małych dzieci w domu, co spowo-
dowało ich śmierć. 

Ten tekścik jest bardzo krótki, ale to prawdziwa perełka. Zamieszczono go jeszcze 
przed pierwszą wojną światową w polskiej, wydawanej w Poznaniu gazecie. Informacji  
z tych terenów, prawie nigdy wówczas w polskich gazetach nie podawano. Nie był to 
bowiem obszar poznańskiego. Co ciekawe tu podano nazwę wsi po polsku. Właśnie 
Tarpno, informując, że to pod Górą na Śląsku.  

W gazecie z 5 września 1912 roku informowano, że matka zostawiła w domu bez 
opieki dwoje dzieci. Podczas jej nieobecności eksplodowała lampa naftowa, zapalając 
meble. Co prawda ogień zagaszono, ale dla dzieci było już za późno, udusiły się. 

 
Odnalazł i spisał Damian Szymczak  

Źródło: „Postęp” nr 202 z 1912 r.  

 
 

                                              
70 APW: Akta gminy Rudna Wielka 7 s. 11. 
71 APW: Akta gminy Rudna 7 s. 18. 
72 APW: Akta gminy Rudna Wielka 14 s. 44. 
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75 LAT SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO W POWIECIE GÓROWSKIM (CZ. III) 
 

RELIGIA W SZKOLE 
 
Od 1945 r. religii w szkołach podstawowych uczyli księża lub katecheci na podsta-

wie okólnika nakazującego obowiązkową naukę religii, chyba że rodzice zadeklarowali, 
że sobie tego nie życzą1. Wg danych kościelnych we wszystkich szkołach na Dolnym 
Śląsku w roku szkolnym 1945/46 religia była obecna, choć nie udało mi się znaleźć po-
twierdzenia tego faktu w odniesieniu do powiatu górowskiego poza szkołą powszechną  
i liceum w Górze2. 

W szkole powszechnej w Górze Śląskiej od początku jej istnienia uczono religii. 
Najpierw katechetami byli ówczesny proboszcz górowski Franciszek Białowąs i ksiądz 
Walków – prefekt w liceum. Od 26 listopada stałym prefektem został ksiądz Marcin Le-
śniowski3. Uczył on religii w latach 1945/1946 w jedynej szkole powszechnej istniejącej 
w Górze, a w 1946/1947 i 1947/1948 – w szkole powszechnej nr 1 i nr 2. Od roku 
szkolnego 1948/1949 obowiązki nauczyciela religii przejął ksiądz Henryk Konarski, któ-
ry tę funkcję sprawował do czasu usunięcia religii ze szkół. W ostatnim roku nauczania 
religii (1960/61) dodatkowo uczył ksiądz Konrad Jacków4. Na początku roku szkolnego 
1961/62 kierownik szkoły podstawowej nr 2 poinformował, że: Nauczanie religii nie będzie 
odbywać się na terenie szkoły, lecz w specjalnych punktach katechetycznych5.  

Nie mamy zbyt szczegółowych danych na temat nauczania religii w innych szko-
łach powszechnych czy podstawowych na terenie powiatu, wiemy, że w roku szkolnym 
1947/1948 ks. Bronisław Miklasiewicz uczył w szkołach w Naratowie i Sicinach,  
ks. Alojzy Schmidt w Czerninie i Ligocie, ks. Józef Swajka6 w Glince i Witoszycach7.  
Ks. J. Swajka w Glince uczył jeszcze przez kilka kolejnych lat, do roku szkolnego 
1950/51 włącznie8. 

Od 1949 r. zaczęło się usuwanie tego przedmiotu ze szkół. W 1950 r. podpisano 
porozumienie rządu z episkopatem. Biskupi zadeklarowali lojalność wobec rządu, a rząd 
m.in. zgodził się na utrzymanie dotychczasowego statusu lekcji religii, co jednak nie za-
trzymało jej rugowania ze szkół9. 

W roku szkolnym 1952/53 w 19 szkołach spośród 43 na terenie powiatu górow-
skiego księża lub katecheci uczyli religii10. 

                                              
1 B. Wagner, Strategia wychowawcza w PRL, Warszawa 2009 s. 48; S. Wójcik, Katechizacja w warunkach systemu totalitarnego,  
Wrocław 1995 s.184-185. Ks. Wójcik przytacza art. 120 z konstytucji stanowiący podstawę nauczania religii. 
2 S. Wójcik, Katechizacja w warunkach systemu totalitarnego, Wrocław 1995 s. 185. 
3 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śląska 10 s. 79. 
4 Kronika SP nr 2 w Górze, bp. Nazwisko ks. Konrada, bo taki był zapis w kronice, ustalono na podstawie publikacji  
J. Wlaźlak, Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze Śląskiej, Góra Śląska 2000 s. 244. 
5 Ibidem, s. 75-76. 
6 Występują różne zapisy nazwiska tego księdza, przyjąłem brzmienie Swajka za Schematyzmem archidiecezji wrocławskiej 1959  
(s. 438). 
7 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śląska 11 s. 25, 29, 38, 117, w dwóch przypadkach nie dało się ustalić numeru strony. 
8 Kronika SP w Glince (nlb). 
9 B. Wagner, op. cit., s. 48. 
10 S. Wójcik, op. cit., s. 258 (stan z 1 października 1952 r.) 
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W roku szkolnym 1953/54 na terenie powiatu funkcjonowały 44 szkoły (43 szkoły 
podstawowe i Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego). Księża  
i katecheci uczyli w 10 szkołach (9 podstawowych i Szkole Ogólnokształcącej Stopnia 
Podstawowego i Licealnego), w 33 szkołach nie było religii11. W 9 szkołach podstawo-
wych powiatu religii uczyło 4 księży: ks. Alojzy Schmidt z Czerniny – w Czerninie, Giży-
nie i Zaborowicach (22 godziny tygodniowo), ks. Jan Matwiejczyk z Sicin – w Naratowie, 
Sicinach i Wronowie (20 godzin tygodniowo), ks. Antoni Chmielewski z Góry Śl. –  
w Grabownie i Ślubowie (8 godzin tygodniowo), ks. Henryk Konarski – w Górze Ślą-
skiej (24 godziny tygodniowo). Wówczas odnotowano, iż z każdym rokiem zmniejszała 
się liczba szkół z nauką religii12.  

30 września 1954 r. były ogółem 43 szkoły podstawowe, nie licząc szkół stopnia 
podstawowego w 11-latkach. 9 szkół objęto nauczaniem religii przez księży i katechetów. 
Jedynym księdzem na etacie był Henryk Konarski, który uczył w SP nr 2. Księżmi kon-
traktowymi uczącymi 14 lub więcej godzin tygodniowo byli: Alojzy Schmidt (Zaborowi-
ce – 8 godzin, Giżyn – 4 godziny, Czernina – 10 godzin, razem 22 godzin tygodniowo), 
Jan Matwiejczyk (Wronów – 5, Naratów – 7, Siciny – 8, razem 20 godzin tygodniowo). 
Księdzem kontraktowym uczącym mniej niż 14 godzin tygodniowo był Antoni Chmie-
lewski (Ślubów – 4, Grabowno – 4, razem tygodniowo 8 godzin)13. 

Po przełomie październikowym w 1956 r. minister oświaty wydał zarządzenie  
w sprawie nauczania religii w szkołach jako przedmiotu nadobowiązkowego, w którym 
określił, że jego wymiar wynosi 1 godzinę tygodniowo w klasie I i 2 godziny w pozosta-
łych klasach. Religii mogły uczyć poza księżmi osoby świeckie upoważnione przez wła-
dze kościelne, ale nie nauczyciele innych przedmiotów14. Chwilowo nie czyniono 
problemów z nauką religii, która w roku szkolnym 1957/58 objęła 44 szkoły podstawo-
we (z 5 913 uczniami) w powiecie górowskim, w których uczyło 13 księży i 4 osoby 
świeckie; w 2 szkołach ze 112 uczniami nie było religii15. 

Na początku roku szkolnego 1958/59 kierownik szkoły podstawowej nr 2 poin-
formował o zaleceniach władz oświatowych: zgodnie z zaleceniami władz szkolnych należy 
zwracać baczną uwagę na dekorację klas; nie można dopuścić by klasy były dekorowane emblematami 
religijnymi jak np. krzyże; należy zwracać uwagę, by nie było w klasach zespołowych modlitw przed  
i po lekcjach; lekcje religii mogą odbywać się tylko na ostatniej lekcji – w wyjątkowych wypadkach na 
pierwszej. Jeśli chodzi o nauczycieli nie powinni oni brać udziału w imprezach religijnych o charakterze 
politycznym16. 

Religia w szkole była traktowana jako przedmiot drugorzędny nie tylko ze względu 
na to, że starano się ją umieścić na ostatniej lekcji, ale również traktowano w sposób spe-
cjalny. W czerwcu 1959 r. kuratorium nakazało wydawanie świadectw z religii w przed-
dzień zakończenia roku szkolnego. W Czerninie ks. Leon Drancen poprosił wychowaw-
ców o ich wręczenie w dniu zakończenia roku szkolnego. Wstrzymano ich wydawanie  

                                              
11 APW: PPRN Góra Śląska spis nr 19 s. 1. 
12 APW: KP PZPR Góra Śląska 48 s. 204 („Sprawozdanie z wyników nauczania i wychowania w szkołach powiatu Góra Śl. 
za I półrocze r. szkolnego 1953/54” s. 201-212; egzekutywa 4 marca 1954 r.) 
13 APW: PPRN Góra Śląska spis nr 20 s. 1. 
14 L. Szuba, Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944-1956, Lublin 2002 s. 222. 
15 S. Wójcik, op. cit., s. 107, 108 (stan 1 stycznia 1958 r.); ts. APW: PPRN Góra Śląska spis nr 21 s. 2. 
16 Książka protokołów Rady Pedagogicznej: 1958-1960 [SP nr 2 w Górze], s. 28. 
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i zwrócono je dopiero po interwencji księdza u władz powiatowych i wojewódzkich. 
Wydał je dzieciom poza terenem szkoły17. 

Władze zaczęły intensywniej ograniczać naukę religii i tak w sierpniu 1960 r. pla-
nowano, że w 40 szkołach nie będzie religii, zamierzano zatrudnić jedynie 7 księży, każ-
demu dając po 2 szkoły w wymiarze 26 godzin tygodniowo18. Przykładem takiej 
działalności może być szkoła w Glince. W roku szkolnym 1958/59 i prawdopodobnie 
1959/1960 uczył tam proboszcz z Chróściny ks. Michał Olechny19. W roku szkolnym 
1960/61 nie ma ks. M. Olechnego, albowiem: W tym roku szkolnym szkoła staje się szkołą 
świecką20. 

Początkowo religii w liceum uczył ks. Kazimierz Walków, prawdopodobnie do ro-
ku szkolnego 1953/1954 r. włącznie. W latach 1956-1960 uczyło trzech księży: Mieczy-
sław Durkowski, Antoni Krzysica i Konrad Jacków21. 

15 lipca 1961 r. sejm PRL uchwalił ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowa-
nia, która wprowadziła świeckość szkoły, tym samym ze szkół zniknęła religia. 

Obecność religii w szkołach to nie tylko katecheza. Przez pierwsze lata po wojnie 
uroczystościom rozpoczynającym lub kończącym rok szkolny towarzyszyło nabożeń-
stwo. 17 września 1945 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym w Górze22. Składała się z dwóch części – z nabożeństwa odprawio-
nego przez katechetę szkolnego ks. Kazimierza Walkowa i części oficjalnej. Kolejny rok 
szkolny rozpoczęto już w obecnym budynku Liceum Ogólnokształcącym, wcześniej 
zajmowała go Armia Czerwona. Wówczas po nabożeństwie w kościele parafialnym  
ks. Walków poświęcił budynek szkolny. 

1 września 1948 r. uczniowie rozpoczęli naukę w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia 
Podstawowego i Licealnego. Wcześniej wzięli udział w nabożeństwie, ostatnim na kilka 
dziesięcioleci. Rok ten stanowi cezurę w przemianie ideowej i wychowawczej szkoły. 
Przed tym rokiem bowiem uczniowie brali udział w manifestacji i mszy św. z okazji 
uchwalenia konstytucji 3 Maja (1946 r.) czy mszy św. i akademii z tej okazji (1947 r.).  
3 maja 1946 r. odprawiono polową mszę św. na pl. Wolności23. 

Podobna obrzędowość panowała w szkołach powszechnych. W szkole powszech-
nej nr 2 w Górze rok szkolny rozpoczął się 3 września 1946 r. o godz. 9 nabożeństwem 
szkolnym, a potem poświęcono budynek szkolny. Tak samo postąpiono w 1947 r., roz-
poczynając rok szkolny nabożeństwem. 

W roku szkolnym 1954/55 zniknęła modlitwa ze szkół podstawowych. W szkole 
podstawowej nr 2 w Górze tak to wytłumaczono: Modlitwa przed lekcjami jak również  
i po lekcjach nie będzie kontynuowana ze względu na to, że konstytucja nasza zapewnia w Polsce Lu-
dowej wolność wyznania, a więc w przeciwnym razie narzucalibyśmy religię katolicką tym, którzy są 
innego wyznania. Jeśli dzieci zapytają, o zmianach odnośnie modlitwy w klasach itp. wychowawca musi 

                                              
17 APW: PPRN Góra Śląska 323 s. 94 („Sprawozdanie z wyników klasyfikacji uczniów za rok szkolny 1958/59 z uwzględ-
nieniem stanu przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1959/60”; s. 91-95). 
18 APL: KP PZPR Góra Śląska 39 s. 224-226 (posiedzenie egzekutywy 24 sierpnia 1960 r.) 
19 Kronika SP w Glince (nlb). 
20 Kronika SP w Glince (nlb). 
21 J. Wlaźlak, Wiara i świadectwo, Góra 1996 s. 18. 
22 Ówczesna struktura szkolnictwa – B. Potyrała, W. Szlufik, Szkolnictwo ogólnokształcące na Ziemiach Zachodnich i Północnych  
w latach 1945-1970, Wrocław 1972 s. 28-33. 
23 J. Wlaźlak, Wiara…, op. cit., s. 15. 
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odpowiednio podejść do tej sprawy i wytłumaczyć umiejętnie. [...] W związku z tym nie będzie również 
w klasach krzyży24. Zamiast modlitwy szkolnej wprowadzono apele, które miały obejmo-
wać wszystkie dzieci25. Wychowawcy klas I-III przeprowadzali je samodzielnie w klasach. 
W klasach starszych odbywały się w dni pogodne na boisku, a w chłodne lub dżdżyste – 
na korytarzu. Apele rozpoczynały się dziesięć minut przed ósmą. Na dźwięk dzwonka 
nauczyciele wyprowadzali uczniów parami na miejsce apelu. Apel kończył się odśpiewa-
niem pieśni rewolucyjnej. 

Już w czasach „świeckiej” szkoły konspiracyjnie poświęcono sztandar Liceum 
Ogólnokształcącego. W 1965 r. liceum zaczął patronować Adam Mickiewicz i wówczas 
ufundowany sztandar został poświęcony przez ówczesnego proboszcza ks. Tadeusza 
Śmiatacza. Doszło do tego z inicjatywy Teresy Czerskiej w jej mieszkaniu26. 

Teresa Czerska jako radna Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie upomniała 
się w 1980 r. – jeszcze przed powstaniem „Solidarności” – o to, żeby dzieciom na placów-
kach wypoczynku zezwolić na grupowe uczęszczanie do kościoła pod opieką wychowawcy. Ówczesny 
wicekurator powołując się na konstytucję, stwierdził, że byłoby to niezgodne z przepi-
sami Ministra Oświaty i Wychowania w sprawach ideowo-wychowawczych27. 

Dziesięć lat później te przepisy nie zabroniły wynajęcia sali w szkole podstawowej 
w Ślubowie na nauczanie religii dwa razy tygodniowo po 4 godziny od 10 października 
1989 r. do 30 czerwca 1990 r. Katecheta miał jednak dopilnować, żeby „symbole religij-
ne” znajdowały się w sali tylko w czasie nauki religii28. 

Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 r. przyniosły oświacie kolejne zmiany.  
W 1990 r. minister edukacji narodowej wprowadził specjalną instrukcją religię do szkół. 
W 1991 r. ustawa o systemie oświaty uznała, że wychowanie i nauczanie winno respek-
tować chrześcijański system wartości.  

 
Mirosław Żłobiński 

Pierwodruk: Św. Katarzyna 2016 nr 1 s. 12-13, il. 

 
 
 

* * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
24 Prot. Rady Pedag., 1953-1955 [SP nr 2 w Górze], s. 73-74. 
25 Być może proces usuwania modlitwy rozpoczął się wcześniej. 17 kwietnia 1953 r. odnotowano urządzanie apeli poran-
nych dla klas IV-VII. (Protokóły Rady Pedag. Góra Śl.: od 1951 r.-1953 [SP nr 2 w Górze], s. 131. 
26 J. Wlaźlak, Wiara…, op. cit., s. 27. 
27 APL: WRN Leszno196 s. 12, 15-16. 
28 AUMiGG: „Dokumenty organizacji Szkoła Podstawowa Ślubów Szkoła Podstawowa Witoszyce”. 
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Załącznik nr 8 
Sprawozdanie Komisji Propagandy K.P. w sprawie świeckości nauczania w szko-

łach a stosunek nauczycielstwa do spraw światopoglądowych, rola organizacji młodzie-
żowych i masowych w laicyzacji życia wśród młodzieży w ogóle, formy i metody 
oddziaływania socjalistycznej propagandy na aktyw i członków partii. 

 
VII Plenum KC PZPR oraz ustawa sejmowa z dnia 15 VII 1961 r. określiła wyraź-

nie profil i cele wychowawcze w szkolnictwie polskim. Zgodnie z Uchwałą wszystkie 
placówki oświatowo-wychowawcze i szkoły winne wychowywać młodzież w duchu so-
cjalistycznej moralności i socjalistycznych zasad życia społecznego. Artykuł 2 ustawy 
sejmowej wyraźnie określa, że placówki oświatowo-wychowawcze i szkoły są instytucja-
mi świeckimi, całokształt wychowania i nauczania w tych instytucjach ma mieć charakter 
świecki. Zgodnie z ustawą od 1961 r. we wszystkich szkołach i placówkach oświatowo-
wychowawczych na terenie powiatu zlikwidowano nauczanie religii w szkołach. Powyż-
sze akta normatywne postawiły przed władzami oświatowymi zadanie kształtowania  
u nauczycieli naukowego światopoglądu oraz przestrzegania przez nauczycieli by w toku 
nauczania treści programowe były interpretowane zgodnie z zasadami materializmu dia-
lektycznego. Wyprowadzenie nauczania religii ze szkół nie natrafiło na specjalne trudno-
ści i upory ze strony komitetów rodzicielskich i ogółu rodziców, bowiem akcja ta została 
uprzedzona odpowiednią pracą z rodzicami i komitetami rodzicielskimi przez nauczycieli 
i kierowników szkól. Dużą pomoc w tej sprawie szkołom dały organizacje partyjne  
i ogniwa organizacji młodzieżowych. Z rozeznania, które posiada Wydział Oświaty  
i Kultury, nie wszyscy nauczyciele mają ukształtowany naukowo materialistyczny świato-
pogląd. Dotyczy to przede wszystkim nauczycieli starszych. 

Niemniej jednak wizytacje, które przeprowadza się w szkole, pozwalają stwierdzić, 
że nauczyciele starsi, którzy w życiu prywatnym wyznają światopogląd idealistyczny,  
to jednak w procesie nauczania treści programowe interpretują zgodnie ze światopoglą-
dem naukowym. W celu ukształtowania u w/w nauczycieli naukowego światopoglądu  
i pogłębienia wiadomości na ten temat dla ogółu nauczycieli prowadzone są szkolenia na 
całodziennych konferencjach rejonowych 3 razy w ciągu roku, całodziennych konferen-
cjach przedmiotowo-metodycznych oraz na konferencjach kierowników szkół i posie-
dzeniach rad pedagogicznych. Dla przykładu podajemy tematy, które były przedmiotem 
w/w konferencji nauczycielskich i ukształtowania materialistycznego światopoglądu na 
lekcji biologii, geografii i historii. Poza tym na konferencjach rejonowych w 5 ogniskach 
wygłoszono prelekcje i odbyto dyskusje nauczycielskie na temat „Historia walki o świec-
kość szkoły w Polsce”.  

Władze oświatowe w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad świeckości naucza-
nia lub nietolerancji wyciągają w stosunku do nauczycieli konsekwencje. Dla przykładu 
informujemy, że w szkole nr 2 w Górze zaistniał fakt nieświadomego naruszenia zasad 
tolerancji, nauczycielka zapytała dzieci na lekcji kto z Was uczęszcza na nauczanie religii. 
Takie pytanie naszym zdaniem stworzyło niebezpieczeństwo podziału dzieci na wierzą-
cych i niewierzących oraz mogło mieć sens agitacji dzieci na uczęszczanie na lekcje reli-
gii. Wydział Oświaty po zbadaniu tej sprawy udzielił nauczycielce upomnienia infor-
mując, że podobne postępowanie jest sprzeczne z zasadą świeckiego charakteru szkoły. 
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Drugi przypadek naruszenia świeckiego charakteru szkoły miał miejsce w Szkole 
Podstawowej w Ryczeniu. Kierownik szkoły pod naciskiem sołtysa i części rozfanatyzo-
wanych mieszkańców uległ, pozwalając na zorganizowanie zebrania w szkole prowadzo-
nego przez księdza w celu powołania komitetu odbudowy kościoła w Ryczeniu. Faktem 
tym zainteresowały się władze oświatowe wysyłając do szkoły w Ryczeniu specjalną ko-
misję, która stwierdziła, że kierownik szkoły uległ presji sołtysa i kilku mieszkańców. 
Kierownikowi szkoły udzielono ostrzeżenia, a postępowanie sołtysa zostało przekazane 
kolegium orzekającemu. 

Nauczyciele przestrzegają również laickiego charakteru nauczania na zajęciach po-
zalekcyjnych i przy organizowaniu imprez szkolnych (choinki dla dzieci, zakończenie 
roku szkolnego itp.). Na wszystkich formach wczasów dziecięcych (kolonie, półkolonie, 
obozy wędrowne) nauczyciele ściśle przestrzegają zasady laickiego charakteru wychowa-
nia. Dla kadry przed zorganizowaniem placówek organizuje się szkolenie w tym zakresie, 
a zajęcia w tych placówkach organizuje się w ten sposób, że dzieci wywodzące się z ro-
dzin praktykujących katolików nie mają możliwości brać udział w obrzędach religijnych. 
Poza tym powołuje się rokrocznie specjalną komisję, w skład której wchodzą przedsta-
wiciele władz oświatowych, TSS [Towarzystwo Szkoły Świeckiej]29 i innych organizacji  
i instytucji, które czuwają nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i świeckości wy-
chowania. 

Wydział Oświaty w stosunku do kierowników szkół wymaga laickiej postawy, pro-
blem ten jest często tematem konferencji kierowników szkół. Z rozpoznania, które po-
siada Wydział [Oświaty] nie stwierdza się, by wśród nauczycieli wierzących były elementy 
sfanatyzowane lub nadgorliwymi klerykałami. Zasady świeckiego wychowania członków 
organizacji młodzieżowych i masowych określają deklaracje ideowo-programowe i statu-
ty. Szczególna rola w tym zakresie przypada takim organizacjom jak: ZMS [Związek 
Młodzieży Socjalistycznej], ZMW [Związek Młodzieży Wiejskiej], ZHP [Związek Har-
cerstwa Polskiego] i TSS. Wymienione organizacje w swojej działalności organizują na-
stępujące formy oddziaływania na młodzież i kadrę. Problemy laickiego wychowania 
stanowią przedmiot szkolenia młodzieży na Wieczorowej Szkole Aktywu ZMS oraz na 
wiejskich kursach oświatowo-politycznych ZMW. Całokształt pracy wychowawczej  
z młodzieżą skierowany jest na umocnienie socjalistycznego profilu wychowania i kształ-
towania przekonań naukowego światopoglądu. Gwarancją powodzenia w tej pracy jest 
fakt, że większość kadry kierującej pracą organizacji posiada laicki światopogląd. Pozo-
stali aczkolwiek uczęszczają do kościoła, jednak nie wykazują sklerykalizowania czy fana-
tyzmu religijnego, a w pracy z młodzieżą wykazują pełną tolerancję i zrozumienie faktu 
świeckości w tych organizacjach. We wszelkiego rodzaju szkoleniach dla kierowników 
ogniw i aktywu uwzględnia się wykłady i referaty o tematyce światopoglądowej. W/w 
organizacje współdziałają przy organizacji imprez w dniach uroczystości kościelnej, or-
ganizują wyjazdy młodzieży na biwaki, wycieczki oraz szereg rozrywek kulturalnych, 
sportowych w celu oderwania młodzieży od uczestniczenia w obrzędach sakralnych. 
Dużą wymowę, jeśli chodzi o odziaływanie wychowawcze, mają obozy harcerskie orga-
nizowane przez ZHP w Darłówku nad morzem. Harcerze na tych obozach przez dłuż-

                                              
29 Więcej na ten temat: M. Żłobiński, Towarzystwo Szkoły Świeckiej, „Kwartalnik Górowski” 2015 nr 52 s. XI-XXX. 
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szy okres czasu pozbawieni są oddziaływania religii przez dom i kościół, co w dużym 
stopniu redukuje w nich potrzeby i nawyki związane z wychowaniem religijnym. 

Organizacja społeczna TSS działalność swą skierowała na rozszerzenie formy od-
czytowej przy zachowaniu wolnego doboru przez koła TSS oraz zakłady pracy tematyki, 
prowadzonej przez Zarząd Powiatowy TSS bądź TWP [Towarzystwo Wiedzy Po-
wszechnej]. Szeroką akcję odczytową Zarząd TSS prowadzi w szkołach i Komitetach 
Rodzicielskich. Odbywające się wywiadówki w szkołach poparte są prelekcjami wycho-
wawczymi, gdzie prelekcje niniejsze prowadzą nauczyciele – aktywni członkowie TSS.  
W okresie wakacyjnym w trakcie kolonii letnich organizacja ta wespół z PKKF [Powia-
towy Komitet Kultury Fizycznej] i TKKF [Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej] 
organizuje w każdą niedzielę (w godzinach rannych) poranki kulturalno-oświatowe, fil-
mowe oraz potańcówki, co jest ważnym czynnikiem powstrzymania młodzieży od prak-
tyk religijnych. 

Jedną z form oddziaływania na członków partii i aktyw jest praca prowadzona  
w ramach szkolenia ideologicznego w Szkole Wieczorowej Aktywu, rejonowych szkole-
niach kandydatów, przyzakładowych szkoleniach POP oraz szkół działaczy wiejskich. 
Poza tym dla aktywu i sekretarzy POP na organizowanych seminariach, naradach infor-
macyjnych i lektoratach uwzględniono szeroką problematykę laickiego wychowania 
członków i kandydatów partii. W roku szkoleniowym 62/63 przy W. Szkole Aktywu 
pracowała grupa samokształceniowa oparta wyłącznie o program światopoglądowy. 

W okresie jesienno-zimowym KP PZPR przeprowadziło indywidualną rozmowę  
z kierownikami zakładów pracy na temat laickiej postawy danego kierownika oraz jego 
rodziny, jak również POP przy KP w swej codziennej pracy stara się uwzględniać 
wszystkie poczynania będącego uwagą laickiego wychowania ogółu społeczeństwa. 

 
Komitet Powiatowy P.Z.P.R. 

w Górze 
 

Źródło: APL: KP PZPR Góra Śląska 44 s. 133-136  
(posiedzenie egzekutywy 17 lipca 1963 r.) 
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CHARAKTERYSTYKA OSP 
p. CUKROWNI GÓRA ŚLĄSKA W GÓRZE 
 
Poniżej przedstawiamy dwa teksty archiwalne prezentujące dzieje orkiestry 

dętej działającej w Górze. Pierwszy powstał na prośbę burmistrza Tadeusza Tut-
kalika i miał być wykorzystany w planowanej publikacji o Górze, która nigdy się 
nie ukazała, drugi został odnaleziony w Archiwum Państwowym w Lesznie, nie 
jest nam znany autor ani okoliczności jego powstania. Tytuł drugiego tekstu po-
chodzi od redakcji.  

 
Założycielem orkiestry dętej przy tut. Cukrowni w Górze był ówczesny pracownik 

Feliks Szkudlarek, obecnie emeryt. Orkiestra powstała w 1946 roku. Dyrektor Cukrowni 
Waligórski będący wielkim zwolennikiem orkiestry, który znalazł środki finansowe na 
zakup instrumentów. Wśród pracowników jak i na terenie miasta znajdowali się muzycy, 
którzy w okresie przed okupacją byli w orkiestrach wojskowych. Dzięki temu orkiestra 
zaprezentowała się, prowadząc w miesiącu czerwcu 1946 r. milicję na procesję Bożego 
Ciała.  

Od tego czasu orkiestra rozpoczęła systematyczne zajęcia. Jej pierwszym kapelmi-
strzem był kol. Więckowski. Po niedługim okresie – już w roku 1947 kol. Więckowski 
przeniósł się do Wrocławia, a funkcję kapelmistrza przejmuje kol. Zazula i prowadzi or-
kiestrę do roku 1953. W 1953 następuje rozłam orkiestry z uwagi na nieprzychylne usto-
sunkowanie się dyr. Cukrowni Uklejewskiego, a Zazula składa rezygnację z prowadzenia 
orkiestry. Sprawą orkiestry zajmuje się ówczesna władza i poleca przekazanie do Domu 
Kultury. W tym czasie kier. Domu Kultury jest Jan Minta, któremu powierzają dalsze 
prowadzenie orkiestry, którą od roku 1953 kieruje i prowadzi do dziś Jan Minta. Dużą 
pomocą w rozwoju orkiestry był ówczesny zawodowy muzyk 56-tego płp [pułku?] pie-
choty w Krotoszynie Franciszek Rabiega do roku 1964. Od 1964 r. stałym konsultantem 
zostaje Franciszek Minta, były kapelmistrz reprezentacyjnej orkiestry dętej Śląskiego 
Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Od tej pory rozpoczyna się werbowanie młodzieży 
do nauki gry na instrumentach dętych, co spowodowało rozwój i poszerzenie liczebności 
orkiestry. 

Orkiestra brała udział w przeglądach i festiwalach organizowanych w wojew. wro-
cławskim, zajmując czołowe miejsca, jak również wyróżnienia. Orkiestra obsługiwała 
wszystkie uroczystości powiatowe jak i lokalne nie tylko na terenie powiatu, ale na by-
łych sąsiednich, dając występy, które cieszyły się dużym uznaniem społeczeństwa.  

W roku 1977 Jan Minta przechodzi na emeryturę i orkiestra traci przychylność ze 
strony kierownictwa Domu Kultury, nie na długi okres, losem orkiestry zajął się ówcze-
sny dyrektor inż. Reszczyński. Był to najbardziej przychylny dyrektor dla rozkwitu orkie-
stry. Nie szczędził środków na zakup i naprawy instrumentów. Od tej daty zaczyna się 
dynamiczny rozwój orkiestry. Kol. Minta, który jest kierownikiem i kapelmistrzem orkie-
stry, swój wolny czas postanawia [poświęcić orkiestrze?] całkowicie odmłodzić orkiestrę, 
stawiając na młodzież. Obecnie stan orkiestry wynosi 46 osób, w tym do dnia dzisiejsze-
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go już w podeszłym wieku uczestniczy i pomaga jej założyciel orkiestry Feliks Szkudla-
rek.  

W prowadzeniu nauki gry instrumentów dętych pomagają Tadeusz Torzewski i Eu-
geniusz Świątek. Należy nadmienić, że młodzież należąca do orkiestry poświęca swój 
wolny czas na podniesienie swojego poziomu, bierze czynny udział w zajęciach orkiestry 
i występach na terenie miasta i gminy oraz woj. leszczyńskiego.  

Obecnie sponsorem nadal Cukrownia na czele z dyrektorem Rękosiewiczem i dy-
rekcją, którzy są bardzo przychylni w utrzymaniu orkiestry. Na przestrzeni swego istnie-
nia orkiestra może się poszczycić dużą popularnością. Nie tylko na terenie gminy, jak 
również na terenie byłego woj. wrocławskiego i obecnie woj. leszczyńskiego. W roku 
1987 nasza orkiestra reprezentuje jako najlepsza w woj. leszczyńskim, wyłoniona na eli-
minacjach orkiestr dętych. Bierze udział w międzywojewódzkim przeglądzie orkiestr dę-
tych, spośród 13 województw otrzymuje wyróżnienie i puchar. Nie sposób jest wyliczyć 
wszystkie występy i wyróżnienia. 

 
Jan Minta 

 
 

 
 

Źródło: http://osobliwosci.eduseek.interklasa.pl/~kaskam/polski/historkie.htm (dostęp 18 marca 2020 r.) 

 
* * * * * * 
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KRÓTKA HISTORIA ORKIESTRY DĘTEJ 
 
W roku 1981 orkiestra dęta przy Cukrowni obchodzi 35 lat swego istnienia. 
W maj[u] 1946 r. pan Feliks Szkudlarek przechodząc obok domu mieszkalnego 

pracownika Cukrowni usłyszał głos tenoru1. Sam będąc muzykiem wojskowej orkiestry 
dętej 22 Baonu Korpusu Ochrony Pogranicza w Trokach, zainteresował się kto to tam 
wygrywa. Grającym na tenorze okazał się pan Zdzisław Więckowski, ówczesny pracow-
nik Cukrowni. W wyniku spotkania dwóch zapalonych tenorzystów zrodziła się myśl 
zorganizowania orkiestry dętej przy Cukrowni. 

Pan Szkudlarek i pan Więckowski rozpoczęli penetrację terenu w celu poszukania 
ludzi grających i instrumentów dętych. W niedługim czasie znaleziono: pana Tychonia 
Becana grającego na basie F., Antoniego Hawryluka grającego na basie Be, Józefa Tylne-
go grającego na alcie, Leona Perczaka grającego na klarnecie, Jana Zazulę grającego na 
kornecie, Franciszka Sobczaka i Jana Trusewicza grających na kornecie, Władysława 
Kłaka grającego na bębnie, Władysława Rydlińskiego grającego na czynelach, Kazimie-
rza Wojciechowskiego grającego na tenorze, Czesława Majowicza grającego na klarnecie, 
Stanisława Włodarskiego grającego na kornecie.  

Do pierwszego swojego występu orkiestra dęta przystąpiła w składzie 17-osobo-
wym. Z w/w muzyków zabrakło nazwiska pięciu ówczesnych członków orkiestry. Po 
tylu latach pamięć zawodzi, kto jeszcze należał do brakującej piątki. 

Swoją działalność orkiestra rozpoczęła udziałem w święcie Milicji Obywatelskiej  
w Górze. Słysząc dźwięki muzyki na ulicach miasta do orkiestry chęć wstąpienia zgłosili: 
[brak tekstu]. 

Po swoim pierwszym koncercie orkiestra rozpoczęła swoją społeczną działalność 
upiększając muzyką święta państwowe, lokalne, uroczystości organizacji społecznych 
takich jak: OSP, ZMP, SL, SD, ZHP, święta zakładów pracy, związków zawodowych, 
Święta Kobiet. 

Orkiestra dęta pierwszy swój kryzys przeszła w latach 1951-53. W wyniku odejścia 
ówczesnego Dyrektora Cukrowni pana Stanisława Waligórskiego, który był gorliwym 
opiekunem i głównym mecenasem, nastąpił brak zainteresowania ze strony dyrekcji. Or-
kiestra ograniczyła swoją działalność przy Cukrowni. W roku 1953 stanowisko dyrektora 
Cukrowni przejął pan Uklejewski, który nie był zwolennikiem orkiestry dętej. W wyniku 
braku zainteresowania dyrekcji Cukrowni władze byłego powiatu postanowiły przekazać 
orkiestrę dętą do Domu Kultury w Górze. Po przejęciu orkiestry przez Dom Kultury 
rozpoczęły się systematyczne zajęcia. Pełnego rozkwitu orkiestra przybrała z chwilą ob-
jęcia stanowiska kierownika Domu Kultury przez pana Jana Mintę. 

Pierwszy sukces orkiestra odniosła w 1955 r. zajmując I miejsce w Wojewódzkim 
Przeglądzie Orkiestr Dętych we Wrocławiu. W latach 1960-67 dyrygentem orkiestry był 
pan Franciszek Rabiega – były kapelmistrz Kapeli w Baranowiczach. W 1964 r. w Syco-
wie orkiestra brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych i otrzymała wy-

                                              
1 Tenor – potoczna nazwa sakshornu tenorowego. Sakshorn tenorowy instrument dęty blaszany z grupy aerofonów ustni-
kowych, udoskonalona we Francji przez A. Saxa w XIX wieku odmiana bugelhornu.  
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakshorn_tenorowy (dostęp: 18 marca 2020 r.) 
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różnienie. W 1968 r. nowym dyrygentem zostaje były kapelmistrz Reprezentacyjnej Or-
kiestry Dętej Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu pan Franciszek Minta. Bio-
rąc udział w II Festiwalu Związków Zawodowych orkiestra dęta zdobyła III miejsce 
sklasyfikowana na równi z orkiestrą dętą kopalni Thorez w Wałbrzychu. Na uwagę za-
sługuje fakt, iż w tym festiwalu uczestniczyły wszystkie doborowe orkiestry dęte z woj. 
wrocławskiego, które posiadały lepsze możliwości w utrzymaniu orkiestry przez po-
szczególne zakłady pracy, w nabyciu instrumentów oraz posiadające większą obsadę. 

Z tego okresu wyłoniło się dwóch członków orkiestry dętej, którzy rozpoczynali 
swą pracę muzyczną w naszej orkiestrze. Dzisiaj jeden z nich jest znanym trębaczem jaz-
zowym – był członkiem zespołu „Sami Swoi” oraz założycielem i kierownikiem zespołu 
„Crash” – jest to Zbigniew Czwojda. Drugim jest Zbigniew Kobak, który w 1981 r. 
ukończył Wyższą Szkołę Muzyczną we Wrocławiu. 

Ponownie orkiestra dęta wróciła pod patronat Cukrowni w Górze w 1977 r. Dzięki 
obecnemu Dyrektorowi Tow. Edwardowi Reszczyńskiemu orkiestra dęta otrzymuje naj-
lepsze warunki w swej historii do działalności, czego efektem jest zdobycie II miejsca  
w II Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych woj. leszczyńskiego. 

W roku 1977 r. do orkiestry przystąpiły dziewczęta, które po pewnym czasie prze-
szkolenia – nauki prowadzonej przez pana Edwarda Szlafkę, zajęły stałe miejsce w orkie-
strze dętej jako werblistki. Pierwszymi werblistkami były: Emilia Najda, Halina 
Kumanowska, Grażyna Ćwirko, Beata Rusiniak i Sabina Szalkowska, która wspólnie  
z Edwardem Szlafką prowadzi w dalszym ciągu zajęcia z nowo zdobytymi werblistkami. 

Za w/w osiągnięcia trzeba szczególnie zawdzięczać obecnemu kapelmistrzowi Ja-
nowi Mincie, który w tej działalności poświęca najwięcej pracy i swojego osobistego cza-
su. 

 
Źródło: APL: UMiGG 432 s. 73-75 
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Górowscy rycerze św. Floriana cz. VIII 
 

ZAWODOWA STRAŻ POŻARNA 1975-1992 –  
WOJ. LESZCZYŃSKIE 
 
W 1975 r. nastąpiły kolejne zmiany w administracji publicznej. 28 maja 1975 r.  

przyjęto ustawę o dwustopniowym podziale administracyjnym kraju. 1 czerwca 1975 r. 
przestał istnieć powiat górowski, a jego terytorium włączono w skład województwa  
leszczyńskiego. Te zmiany poprzedziło utworzenie w 1973 r. gmin w miejsce wcześniej 
funkcjonujących gromad. Na terenie ówczesnego powiatu górowskiego powstało  
5 gmin: Czernina (do 1975 r.), Góra, Jemielno, Niechlów i Wąsosz.  

Zmiany objęły również straż pożarną. Powołano 4 zawodowe straże pożarne  
w Górze, Kościanie, Lesznie i Rawiczu, które spełniały równocześnie funkcję komend 
rejonowych, w Gostyniu i Wschowie komendy rejonowe działy opierając się na Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Zawodowe straże pożarne nie posiadały etatowego wyposa-
żenia i składu osobowego, a w Gostyniu i Wschowie – bardzo często do pożaru 
wyjeżdżali kierowcy pełniący służbę1. 

 

 
 

Pożegnanie komendanta starszego ogniomistrza Marcina Mikołajczyka 
 

1 czerwca 1975 r. utworzono Komendę Rejonową Straży Pożarnej w Górze. Do-
tychczasowego komendanta ppor. pożarnictwa R. Januszkiewicza przeniesiono na sta-
nowisko kierownika służby organizacyjnej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej  
w Lesznie, a jego miejsce w Górze od 1 lipca 1975 r. zajął starszy ogniomistrz pożarnic-
twa Marian Mikołajczyk. Pracował on w straży pożarnej od 15 maja 1953 r. do 31 grud-

                                              
1 APL: WRN Leszno 223 s. 41, 92. 
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nia 1981 r., wtedy przeszedł na emeryturę. Od 1 stycznia 1982 r. stanowisko komendanta 
powierzono porucznikowi pożarnictwa inżynierowi Grzegorzowi Matysiakowi2. 

G. Matysiak urodził się 8 marca 1952 r. w Sławie (obecnie województwo lubuskie). 
W 1977 r. ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie z tytułem inży-
niera pożarnictwa. Od 1977 r. pracował w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych 
w Lesznie jako inspektor w służbie prewencji3. 

31 grudnia 1983 r. dotychczasowy komendant 
Grzegorz Matysiak odszedł do pracy w Komendzie 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie 
na stanowisko naczelnika wydziału planowania opera-
cyjnego. Piastował je do końca grudnia 1998 r. W 
1999 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne4. 

Od 1 stycznia 1984 r. nowym komendantem zo-
stał chorąży pożarnictwa Aleksander Satora. Z dniem 
1 stycznia 1984 r. powierzono mu stanowisko komen-
danta Zawodowej Straży Pożarnej w Górze z jedno-
czesnym pełnieniem funkcji komendanta rejonowego. 

A. Satora urodził się 26 stycznia 1935 r. w Oso-
wiku na kresach II Rzeczpospolitej. Po wojnie za-
mieszkał na Ziemiach Odzyskanych – w Zdziesławi-
cach.  

 

 
 

Aleksander Satora 

                                              
2 Kronika ZSP w Górze, t. 1 (nlb). 
3 Życiorys G. Matysiaka (w posiadaniu PK PSP w Górze). 
4 Ibidem. 

Komendant Grzegorz Matysiak 
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Służbę pożarniczą rozpoczął 1 kwietnia 1968 r. w Zawodowej Straży Pożarnej  
w Górze na stanowisku strażaka. W styczniu 1969 r. przeniesiony został na stanowisko 
starszego podoficera w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Górze. Od 1 lipca 
1973 r. do 31 marca 1974 r. pracował na analogicznym stanowisku w Miejskiej Komen-
dzie Straży Pożarnych w Bielsku-Białej. Od 1 kwietnia 1974 r. ponownie był zatrudniony 
w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Górze. Zajmował kolejne stanowiska, 
uzupełniał wykształcenie ogólne i zawodowe. Uczestniczył w budowaniu sprawnego 
systemu ochrony przeciwpożarowej na Ziemi Górowskiej.  

Za działalność zawodową i aktywność społeczną został odznaczony m. in. meda-
lem za zwalczanie powodzi, złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaką 
honorową „Zasłużony funkcjonariusz pożarnictwa”, Srebrnym Krzyżem Zasługi i od-
znaką „Za zasługi dla województwa leszczyńskiego”. 

Po reorganizacji w 1992 r. i likwidacji komendy powiatowej w Górze objął funkcję 
zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Górze. 30 września 1992 r. odszedł 
na emeryturę.  

7 listopada 2000 r. na cmentarzu komendant powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej w Górze Arkadiusz Szuper powiedział do zgromadzonych nad grobem: Odszedł od 
nas człowiek cieszący się szacunkiem i zaufaniem, rozważny, konsekwentny w swoim działaniu, odda-
ny humanitarnej służbie niesienia pomocy ludziom zagrożonym przez pożar i inne klęski żywiołowe,  
a także przyjaciel i nauczyciel nowego pokolenia strażaków5. 

 

 
 

Na początku lat osiemdziesiątych na parterze tzw. starego budynku znajdowały się 
garaże i warsztat, na pierwszym piętrze – część administracyjno-koszarowa z biurami  

                                              
5 Przedruk niemal całego artykułu: M. Żłobiński, Aleksander Satora, „Przegląd Górowski” 2001 nr 3 s. 10. 
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i gabinetem komendanta, kuchnią, ciemnią, holem, sypialnią z ześlizgiem oraz świetlicą6. 
Kłopoty były z garażowaniem sprzętu pożarniczego, stąd część pojazdów stała pod go-
łym niebem7. 

W 1983 r. przystąpiono do rozbudowy strażnicy, w miejscu magazynu budując no-
we skrzydło. We wrześniu tego roku załogi Zakładu Budowlanego WZSR Leszno od-
dział w Górze i brygada murarzy ze Spółdzielni Kółek Rolniczych w Górze rozpoczęły 
prace. Wspomagali ich strażacy pracując przy rozbiórce starych pomieszczeń, kopaniu 
fundamentów. Pomagali również przy pracach transportowych i rozładunkowych. Oce-
niono, że wartość pracy strażaków to 2,5 mln ówczesnych złotych. Rozbudowę strażnicy 
zakończono 20 października 1986 r.8 

Na parterze znalazły się garaże dla pojazdów gaśniczych i rejonowe stanowisko 
dowodzenia, wyżej – pomieszczenia administracyjne, ześlizg i zaplecze socjalno-
szkoleniowe (m. in. sypialnio-świetlica, stołówka z aneksem kuchennym). W „starym” 
budynku mieściła się rejonowa stacja obsługi i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego9. 

5 grudnia 1986 r. oddano do użytku rozbudowaną strażnicę10. Na tym prace mo-
dernizacyjne nie zakończyły się, gdyż strażacy przystąpili do remontu mieszkania służ-
bowego i pomieszczeń magazynowych w „starym” budynku oraz stworzenia terenów 
zielonych wokół siedziby straży pożarnej11. 

Podsumowując rozbudowę strażnicy, Komenda Rejonowa ZSP uzyskała garaże  
o kubaturze 4930 m3 (dotychczas miała 2125 m3), zaplecze warsztatowe o powierzchni  
217 m2, bazę socjalną i szkoleniową dla strażaków o powierzchni 634 m2 i pomieszczenia 
biurowo-administracyjne o powierzchni 210 m2 12. 

Najpierw rodziny donosiły obiady strażakom, później strażacy sami przygotowywali 
sobie posiłki, w latach 80. po utworzenia stołówki przy ul. Mickiewicza (obecnie ten bu-
dynek zajmuje przychodnia lekarska) korzystali z niej, udając się na obiad samochodem 
bojowym, żeby w razie konieczności natychmiast wyjechać do pożaru. Obecnie znowu 
obiady donoszą rodziny13. 

Na początku 1979 r. przewidywano, że w systemie codziennym będzie zatrudnio-
nych 7 osób (6 i 1/4 etatu) i w systemie zmianowym 18 osób. W systemie codziennym 
byli to: dowódca oddziału, młodszy inspektor, instruktor, referent, mechanik-kierowca, 
kierowca i robotnik gospodarczy na 1/4 etatu cywilnego. W systemie zmianowym pra-
cowali: 3 dowódców sekcji, 3 dyspozytorów, 4 mechaników-kierowców, 2 kierowców,  

                                              
6 Relacja Sławomira Różyckiego z wiosny 2009 r., zatrudnionego w straży w latach 1984-1998. 
7 Kronika ZSP w Górze, t. 1 (nlb). 
8 Kronika ZSP w Górze, t. 1 (nlb). 
9 (ar), Służba w nowej strażnicy, „Głos Wielkopolski” z 10 grudnia 1986 r. (artykuł w postaci wycinka w posiadaniu czytelni 
Biblioteki Miejskiej w Górze). Relacja Sławomira Smugowskiego z 18 września 2009 r. 
10 Kronika Góry Śląskiej, t. 2 (nlb). 
11 Kronika Góry Śląskiej, t. 2 (nlb). 
12 Pismo komendanta wojewódzkiego K. Pobudka do burmistrza Góry St. Kwiatka z 5 sierpnia 1998 r. 
13 Relacja Stanisława Białkowskiego z wiosny 2009 r., który pracował w górowskiej straży pożarnej od 1961 do 1979 r., 
wcześniej pełnił funkcję komendanta OSP w Glince, i relacja Franciszka Florkiewicza z wiosny 2009 r. zatrudnionego  
w górowskiej straży w latach 1964-1985; relacje Sławomira Smugowskiego i Arkadiusza Szupera z 18 września 2009 r. 



Kwartalnik Górowski 69/2019-2020 

XXXI 

3 przodowników roty, 3 pomocników14. Po kilku miesiącach nastąpiła niewielka zmiana 
i jeden ze strażaków przeszedł z pracy codziennej do zmianowej15. 

Od 1 czerwca 1981 r. w systemie codziennym pracowało 7 osób (6 i 3/4 etatu)  
i 20 w systemie zmianowym (3 w systemie 12 na 24 godziny i 17 w systemie 24 na  
48 godzin)16. 

W latach 1980-1989 działał przy straży zespół muzyczny Kawra, w którego skład 
wchodzili strażacy Jerzy Aniszewski, Andrzej Aniszewski, Henryk Wojtkowiak (perku-
sja), Kazimierz Koszowski (organy) i cywil Zdzisław Nowacki. Nazwa pochodziła od 
nazwisk muzyków17. 

Wiosną 1991 r. doszło do strażackiego protestu, w którym czynny udział wzięli gó-
rowscy przedstawiciele tego zawodu. 

Żaden samochód górowskiej straży pożarnej nie powinien wyjeżdżać do pożaru. 
Okazało się bowiem, że ani jeden nie odpowiadał przepisom BHP. Sprzęt osobisty stra-
żaków także był niezgodny z wymogami BHP. Na jednej zmianie przebywało zaledwie 
4-6 ludzi zamiast dwunastu. Nic dziwnego, że górowscy strażacy jako pierwsi w woje-
wództwie leszczyńskim (od 15 kwietnia) przyłączyli się do fali protestów, które ogarnęły 
kraj. 

Od 8 kwietnia 1991 r. protesty strażaków objęły całą Polskę. 11 kwietnia doszło  
do rozmów. Według oświadczeń rządu tylko część postulatów mogła być zrealizowana. 
Od 19 kwietnia zaostrzono więc protest, który teraz polegał na zawieszeniu działalności 
administracyjnej i szkoleniowej. Z województwa leszczyńskiego wszyscy strażacy wzięli 
w nim udział. 

26 kwietnia odbył się nadzwyczajny zjazd Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „So-
lidarność”, w którym uczestniczył Bernard Hoffman, przewodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Rejonowej Zawodowej Straży Pożarnej  
w Górze. M.in. uchwalono tam votum nieufności dla komendanta głównego straży po-
żarnej za zajęte stanowisko w rozmowach z rządem. Komendant zaproponował, żeby 
zlikwidować jednostki straży pożarnej w małych miastach (w województwie leszczyń-
skim zostałaby tylko w Lesznie) i uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć na zasilenie 
straży pożarnych w wielkich miastach. 

Na czas przewidywanej debaty sejmowej nad ustawą o państwowej straży pożarnej, 
do której nie doszło, zawieszono akcję protestacyjną. Wśród 20 ówczesnych woje-
wództw, które się temu nie podporządkowały, znalazło się województwo leszczyńskie. 
Wkrótce potem wznowiono akcję protestacyjną w całej Polsce. 

Od 29 maja górowscy strażacy wyjeżdżali wyłącznie do pożarów, a nie zajmowali 
się ratownictwem technicznym18. 

                                              
14 „Norma etatów osobowych dla Oddziału Nr III Zawodowej Straży Pożarnej w Górze na 1979 r.” z 20 grudnia 1978 r.  
(w posiadaniu KP PSP w Górze). 
15 „Wykaz pracowników zatrudnionych w III Oddziale ZSP w Górze. Stan na dzień 6 IX 80 roku” (w posiadaniu PK PSP  
w Górze). 
16 Plan etatów osobowych dla Zawodowej Straży Pożarnej w Górze” – załącznik do zarządzenia nr 23/80 Komendanta 
Wojewódzkiego Straży Pożarnych w Lesznie z 11 grudnia 1980 r. Ręczny dopisek – od 1 czerwca 1981 r. (w posiadaniu PK 
PSP w Górze). 
17 Relacja Jerzego Aniszewskiego z wiosny 2009 r., pracował w górowskiej straży w latach 1975-1984, 1989-1995. 
18 Przeniesiono bez dwóch ostatnich akapitów artykuł M. Żłobińskiego, Strażacy przed kolejnym protestem? („ABC” 1991 nr 110 
s. 3 z 10 czerwca 1991 r.). Data włączenia się do protestu górowskich strażaków za kroniką, t. 1 (nlb). 
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Do kolejnego protestu doszło w 1998 r. Polegał on na oflagowaniu strażnic, w tym 
w Górze. Organizatorem akcji był związek zawodowy „Florian”, na jego czele w ówcze-
snym województwie leszczyńskim stał aspirant Aleksander Borysowski. Strażacy doma-
gali się realizacji postulatów pracowniczych (m.in. zrównania świadczeń i uposażeń do 
poziomu policjantów) i oddłużenia jednostek PSP19. 

Dla omawianego okresu 1975-1992 mamy informacje o wybranych akcjach bojo-
wych. 

19 stycznia 1976 r. ogłoszono alarm przeciwpowodziowy na Baryczy. Odwilż wy-
wołała roztopową powódź. Górowscy strażacy rozbijali kry, które mogły spowodować 
zatory lodowe20. 

Od 2 do 5 sierpnia 1977 r. kompania pożarnicza z Góry z plutonowymi pożarnic-
twa Jerzym Bogdanowiczem i Marianem Perczakiem usuwała skutki powodzi na Kacza-
wie w Legnicy21. W tej akcji brały udział 4 jednostki OSP z gminy Góra22. 

W sierpniu 1977 r. powódź spowodowana wyjątkowo obfitymi deszczami objęła trzy gminy ówczesnego 
województwa leszczyńskiego: Szlichtyngowa, Niechlów i Jemielno. Najgroźniejsza sytuacja panowała w gminie 
Niechlów. W akcji przeciwpowodziowej brali udział strażacy zawodowi i ochotnicy z jednostek z terenu gminy 
Góra (Stara Góra, Osetno, Chróścina, Czernina i Wierzowice Małe)23. Prawdopodobnie uczestniczyli  
w tych działaniach ochotnicy z innych jednostek, ale nie mamy odpowiednich danych. 

1 grudnia 1977 r. w Górce Wąsoskiej spaliło się pogotowie opiekuńcze mimo akcji 
górowskiej straży. Straty wyniosły 600 tys. zł.24 

W marcu 1979 r. woda z wezbranych rzek – Odry, Baryczy i Orli – zagrażała gminom Góra, Nie-
chlów i Wąsosz. Strażacy wzięli udział w akcji przeciwpowodziowej, m.in. ratowali ośrodek wypoczynkowy  
w Ryczeniu25. 

24 marca 1984 r. wypalano suchą trawę w pobliżu wsi Klimontów. Ogniem zajęło 
się 56 ha łąk i 4 ha lasu sosnowego. W gaszeniu brało udział 11 jednostek straży i pra-
cownicy nadleśnictwa w Górze26. 

30 stycznia 1986 r. spaliło się całkowicie przedszkole przyzakładowe mleczarni. 
Pod tą popularną nazwą krył się oddział ósmy przedszkola nr 1, który funkcjonował od 
września 1979 r. do jesieni 1990 r.27 Ogień podłożył złodziej, żeby ukryć swe przestęp-
stwo28. 

                                              
19 (map), Protest strażaków, „Panorama Leszczyńska” 1998 nr 19 s. 2. 
20 Kronika ZSP w Górze, t. 1 (nlb) oraz wlepione zdjęcie z krótkim tekstem pt. „Z pomocą pośpieszyli strażacy” z gazety 
(bez adresu bibliograficznego). 
21 Kronika ZSP w Górze, t. 1 (nlb). 
22 APL: UMiG Góra 321 s. 131 („Sprawozdanie z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Górze za okres od 20 kwietnia 1976 roku do 30 grudnia 1979 roku”, s. 125-137). 
23 APL: UW Leszno 375 s. 16-19 (prawdopodobnie tekst zaczerpnięty z prasy – bez podania źródła); APL: UMiG Góra 321 
s. 132 („Sprawozdanie z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Górze  
za okres od 20 kwietnia 1976 roku do 30 grudnia 1979 roku”, s. 125-137). Sprawozdanie podaje, że ochotnicy działali  
od 2 do 30 sierpnia 1977 r. 
24 APL: UMiG Wąsosz 131 s. 257. 
25 Trwa alarm przeciwpowodziowy, „Gazeta Zachodnia” 1979 nr 60 s. 2 (17-18 marca 1979). 
26 Kronika ZSP w Górze, t. 1 (nlb). 
27 D. Juźwiak, D. Młynarska, Powstanie i działalność pierwszego polskiego przedszkola na Dolnym Śląsku w Górze, „Górowskie Zeszy-
ty Oświatowe” 2003 nr 12 s.25. 
28 Kronika Góry Śl., t. 2 (nlb). 
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14 sierpnia 1988 r. w Zakładzie Rolnym Czernina wchodzącym w skład PGR Za-
borowice w wyniku samozapalenia siana wybuchł pożar. Spaliło się 60 ton siana, 4 cielę-
ta, 1 krowa, dach obory. Straty wyniosły 2,2 mln zł.29 

19 października 1988 r. o godz. 16.40 wybuchł ogień w sklepie PSS Społem przy  
ul. 1 Maja w Górze. Spalił się dach nad częścią pawilonu oraz część wyposażenia i towa-
ru. Przyczyną były urządzenia grzewcze. Straty wyceniono na 6,5 mln zł.30 

Latem 1989 r. w okolicach Łękanowa spłonęły 3 ha 30-letniego lasu sosnowego. 
Żywiołowi sprzyjała długotrwała susza31. 

W Barbórkę 1989 r. zajęło się ogniem mieszkanie w Górze przy ul. Ściegiennego. 
Pożar wywołało zwarcie prowizorycznej instalacji elektrycznej. Dwoje małych dzieci ura-
towali ogniomistrz pożarnictwa Jerzy Aniszewski i starszy strażak pożarnictwa Bogusław 
Zieliński32. 

Latem 1990 r. w okolicy Łękanowa spaliło się 13,6 ha lasu. W gaszeniu ognia 
uczestniczyło 5 jednostek zawodowej straży pożarnej i kilka OSP. Akcję z powietrza 
wspomagały dwa samoloty33. 

W marcu 1992 r. spłonęło 28 ha topoli i zniszczeniu uległo 85 ha łąk przy drodze  
z Chróściny do Czerniny. Nocny wiatr rozprzestrzenił ogień wzniecony przez podpala-
czy trawy. W gaszeniu brała udział ZSP z Góry i Leszna oraz 6 jednostek OSP34. 

Dla drugiej połowy lat 80. i początku lat 90. mamy szczegółowe dane statystyczne 
dotyczące pożarów (patrz tabele i załączniki). Oceniano, że najwięcej pożarów powsta-
wało w rolnictwie indywidualnym lub prywatnym, a ich przyczyną była nieostrożność 
osób dorosłych. Z czterech gmin Ziemi Górowskiej najczęściej ogień atakował obiekty 
w gminie Góra. 

Odnośnie roku 1991 r. zauważono gwałtowny wzrost podpaleń: w 1990 r. – 5,  
w 1991 r. – już 12. Zjawisko to tłumaczono sytuacją ekonomiczną i brakiem odpowied-
nich regulacji prawnych, które by uniemożliwiały wyłudzenie odszkodowań; spalone 
obiekty zwykle były ubezpieczone na sumę przewyższającą ich faktyczną wartość. 

W 1991 r. odnotowano porę dnia, kiedy wybuchały pożary: najwięcej od godz. 6.00 
do godz. 22.00 – 63, w godz. 22.00–6.00 – 1035. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
* * * * * * 

                                              
29 APL: UG Niechlów 71 s. 14 („Komunikat o sytuacji pożarowej w województwie leszczyńskim za rok 1988”  
s. 1-18). 
30 APL: UG Niechlów 71 s. 15 („Komunikat o sytuacji pożarowej w województwie leszczyńskim za rok 1988”,  
s. 1-18). 
31 Kronika ZSP w Górze, t. 1 (nlb). 
32 Kronika ZSP w Górze, t. 1 (nlb). 
33 (jwi), Pod Niechlowem spłonęło niemal 14 hektarów, „Gazeta Poznańska” 1990 nr 170 s. 1, 2. 
34 Kronika ZSP w Górze, t. 1 (nlb). 
35 „Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Zawodowej Straży Pożarnej w Górze, za okres od 1-go stycznia do 31 
grudnia 1987 r.” (APL: Rada Narodowa Miasta i Gminy Góra 137 s. 3-9); „Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania 
Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Górze, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1989 r.”; „Analiza sytuacji pożarowej 
na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Górze za okres od 1-go stycznia do 31-go grudnia 1990 roku”; 
„Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Górze za rok 1991” (pozostałe 
w posiadaniu PK PSP w Górze). 
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Załącznik nr 1 
 

„Wykaz pracowników zatrudnionych w III Oddziale ZSP w Górze.  
Stan na dzień 6 IX 80 roku” 

 

1. Marian Mikołajczyk 
2. Aleksander Satora 
3. Krzysztof Piwoński 
4. Mieczysław Pacak 
5. Jerzy Bogdanowicz 
6.  Janina Bogdanowicz (1/4 etatu) 
 
I zmiana 
7. Marian Perczak 
8. Tadeusz Golicz 
9. Tadeusz Błaszczyk 
10. Jan Dec 
11. Bronisław Andrzejewski 
12. Jan Sołowski 
13. Henryk Wojtkowiak 
 
II zmiana 
14. Franciszek Białous 
15. Andrzej Żukowski 
16. Zbigniew Bareła 
17. Franciszek Florkiewicz 
18. Jerzy Aniszewski 
19. Daniel Chrapek 
 
III zmiana 
20. Zenon Stećko 
21. Józef Kotwicki 
22. Stanisław Bareła 
23. Michał Koszowski 
24. Tadeusz Aniszewski 
25. Andrzej Aniszewski 
 

Źródło: zestawienia w posiadaniu KP SP w Górze 
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Załącznik nr 2 

 
Pracownicy Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Górze  

30 czerwca 1992 r. 
 

1. Bronisław Andrzejewski starszy sekcyjny przodownik roty 
2. Jerzy Aniszewski ogniomistrz dowódca sekcji 
3. Zbigniew Bareła starszy ogniomistrz mechanik kierowca 
4. Henryk Bareła ogniomistrz kierowca 
5. Stanisław Bareła starszy ogniomistrz mechanik kierowca 
6. Czesław Bielski starszy sekcyjny kierowca 
7. Elżbieta Bezwerchna młodszy ogniomistrz starszy technik 
8. Aleksander Borysowski młodszy aspirant instruktor ds. prewencji 
9. Ryszard Ciszewski sekcyjny kierowca 
10. Jan Dec starszy ogniomistrz kierowca 
11. Tadeusz Golicz starszy aspirant starszy dyspozytor 
12. Janusz Glądała starszy sekcyjny przodownik roty 
13. Bernard Hoffman aspirant starszy technik 
14. Paweł Jadach sekcyjny pomocnik przodownika roty 
15. Roman Kosiński młodszy ogniomistrz kierowca 
16. Jan Kasperski młodszy ogniomistrz przodownik roty 
17. Jan Mastalerz starszy sekcyjny przodownik roty 
18. Mieczysław Pacak starszy ogniomistrz kierowca 
19. Marian Perczak starszy ogniomistrz dyspozytor 
20. Jan Pojasek starszy strażak przodownik roty 
21. Jacek Ptak sekcyjny dyspozytor 
22. Sławomir Różycki sekcyjny przodownik roty 
23. Daniela Ruszkiewicz    pracownik gospodarczy 
24. Andrzej Satora młodszy ogniomistrz przodownik roty 
25. Aleksander Satora starszy aspirant komendant 
26. Zenon Stećko starszy ogniomistrz dowódca sekcji 
27. Marek Stećko sekcyjny przodownik roty 
28. Edward Szymczak aspirant starszy technik 
29. Mirosław Sakowicz młodszy ogniomistrz przodownik roty 
30. Jerzy Szendzina młodszy ogniomistrz dowódca sekcji 
31. Andrzej Szolc młodszy ogniomistrz mechanik kierowca 
32. Lucjan Sibilak młodszy aspirant dowódca plutonu 
33. Sławomir Smugowski starszy sekcyjny instruktor ds.  
     kwatermistrzowskich 
34. Grzegorz Urbaniak ogniomistrz kierowca 
35. Marian Wardzała ogniomistrz instruktor ds. technicznych 
36. Bogusław Zieliński sekcyjny przodownik roty 
37. Tadeusz Zdanowicz starszy sekcyjny przodownik roty 
38. Artur Zajączkowski strażak  pomocnik przodownika roty 
39. Andrzej Żukowski młodszy ogniomistrz przodownik roty 
 

Źródło: Zestawienie w posiadaniu Komendy Powiatowej SP w Górze 
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Załącznik nr 3 
Pożary w latach 1976-1988 

 

 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 ogółem 

Góra 9 8 13 11 8 8 9 13 14 16 9 20 9 147 

Jemielno 2 7 5 1 2 2 5 8 4 4 2 1 6 49 

Niechlów 4 2 9 6 4 8 9 9 12 13 3 4 5 88 

Wąsosz 4 7 13 3 5 4 7 9 6 5 6 7 5 81 

Ogółem 19 24 40 21 19 22 30 39 36 38 20 32 25 365 
 

Źródło: APL: UG Niechlów 71 s. 10 
(„Komunikat sytuacji pożarowej w województwie leszczyńskim za rok 1988” s. 1-18) 

 
Załącznik nr 4 

Pożary i straty w latach 1986-1991 
 

Rok Liczba pożarów Straty w tys. zł 

1986 20 2011,0 

1987 32 7219,2 

1988 25 14604,0 

1989 35 48565,0 

1990 44 846996,0 

1991 73 1079070,0 
 

Źródło: „Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Zawodowej Straży Pożarnej w Górze, 
za okres od 1-go stycznia do 31 grudnia 1987 r.”  

(APL: Rada Narodowa Miasta i Gminy Góra 137 s. 4);  
„Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Górze,  

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1989 r.”;  
„Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Górze  

za okres od 1-go stycznia do 31-go grudnia 1990 roku”;  
„Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Górze  

za rok 1991” (pozostałe w posiadaniu PK PSP w Górze) 

 

Załącznik nr 5 
Pożary według przyczyn w latach 1986-1991 

 

Przyczyna 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Nieostrożność osób dorosłych 9 12 9 11 20 25 
W tym:       

z papierosami, zapałkami 4 2 5 6 9 12 
z odbiornikami energii elektrycznej 1 4 - 3   

z oświetleniem nieelektrycznym - 2 - -   
Spawanie, zgrzewanie - 1 - - 1  

Inne okoliczności 4 3 4 2 10 13 

Nieostrożność nieletnich 2 4 3 2 4 5 

Urządzenia elektryczne 1 2 2 4 6 6 

Urządzenia ogrzewcze 3 1 2 4 1 2 

Urządzenia mechaniczne - - - 1 1 2 

Wyładowania atmosferyczne 1 3 3 - 3 4 

Iskry z pojazdów 2 1 1 2 2 2 

Podpalenie - 3 2 6 5 12 

Samozapalenie 1 - 2 1 - 1 
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Pozostałe 1 6 1 4 2 14 

Razem 20 32 25 35 44 73 
 

Źródło: „Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Zawodowej Straży Pożarnej w Górze, 
za okres od 1-go stycznia do 31 grudnia 1987 r.” (APL: Rada Narodowa Miasta i Gminy Góra 137 s. 4); 

„Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Górze, 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1989 r.”; 

„Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Górze 
za okres od 1-go stycznia do 31-go grudnia 1990 roku”; 

„Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Górze 
za rok 1991” (pozostałe w posiadaniu PK PSP w Górze) 

 

Załącznik nr 6 
Pożary według wielkości w latach 1986-1991 

 

Rok Małe Średnie Duże 

1986 16 4 - 

1987 27 5 - 

1988 17 7 1 

1989 19 15 1 

1990 32 10 2 

1991 55 15 3 
 

Źródło: „Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Zawodowej Straży Pożarnej w Górze, 
za okres od 1-go stycznia do 31 grudnia 1987 r.” (APL: Rada Narodowa Miasta i Gminy Góra 137 s. 4); 

„Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Górze, 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1989 r.”; 

„Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Górze 
za okres od 1-go stycznia do 31-go grudnia 1990 roku”; 

„Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Górze 
za rok 1991” (pozostałe w posiadaniu PK PSP w Górze) 

 
Załącznik nr 7 

Pożary i straty w latach 1986-1991 
 

Gmina 
 
 
 

Rok 

Jemielno Góra Niechlów Wąsosz Ogółem 

Liczba 
pożarów 

Straty 
w tys. 

zł 

Liczba 
pożarów 

Straty 
w tys. 

zł 

Liczba 
pożarów 

Straty 
w tys. 

zł 

Liczba 
pożarów 

Straty 
w tys. 

zł 

Liczba 
pożarów 

Straty  
w tys.  

zł 

1986 2 41 9 710 3 750 6 510 20 2011 

1987 1 50 20 5508,2 4 221 7 1440 32 7219 

1988 6 910 9 10980 5 1350 5 1364 25 14604 

1989 7 7950 18 9565 5 67300 5 24270 35 48565 

1990 7 18900 17 44638 10 604460 10 178998 44 846996 

1991 8 169200 29 398800 18 233950 18 277120 73 1079070 
 

Źródło: „Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Zawodowej Straży Pożarnej w Górze, 
za okres od 1-go stycznia do 31 grudnia 1987 r.” (APL: Rada Narodowa Miasta i Gminy Góra 137 s. 4); 

„Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Górze, 
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1989 r.”; 

„Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Górze 
za okres od 1-go stycznia do 31-go grudnia 1990 roku”; 

„Analiza sytuacji pożarowej na terenie działania Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Górze 
za rok 1991” (pozostałe w posiadaniu KP PSP w Górze) 
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KRONIKA AMATORSKIEGO KLUBU FILMOWEGO „PROFIL” (CZ. XII) 
 

DALEKIE PODRÓŻE 
 
Po wielogodzinnej podróży w pociągu osobowym drugiej klasy dotarli uczest-

nicy na VII Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich w Elblągu. Pierwsze kon-
takty odbywały się niedaleko dworca kolejowego w Elblągu, bo trzeba było trafić 
wieczorem do hotelu PTTK przy ul. Krótkiej, a taksówek akurat nie było. Urocze 
recepcjonistki „trzymały” „zajęte” uprzednio łóżka. Po spokojnie przespanej nocy 
z 22 na 23 kwietnia wypoczęci skonsumowaliśmy śniadanie w kawiarni WDK (na 

kartki). O godz. 1200 fanfarami 
żołnierze garnizonu elbląskie-
go otworzyli Festiwal. Przed-
stawiciele ZG Zw. Zaw. Prac. 
Służby Zdrowia oraz władze 
miasta i województwa palnęli 
krótką gadkę i zgodnie uznali, 
że Festiwal jest już otwarty. 
Przed obiadem projekcja fil-
mów nagrodzonych na po-
przednich Festiwalach dała 
początek cichych narzekań, że 
„aparatura…”, że „szybka coś 
zniekształca…”, że „dźwięk 
nie za dobry…” Po projekcji 
wg własnego zdania próbowa-
łem typować najlepsze filmy. 
O naszych starałem się w 
ogóle nie myśleć. Oprócz wy-
cieczki do Malborka, spektak-
lu teatralnego „Damy i huza-
ry” i imprezy w Disc Clubie, 
gdzie wszystkimi dozwolony-
mi sposobami twórcy starali 
się zyskać przychylność juro-
rów. Moim zdaniem najcie-

kawszym momentem imprezy był końcowy – jawne obrady Jury i rozdanie nagród. 
Rozgrywka w gronie sędziów toczyła się między reżyserem Budkiewiczem a opera-
torem Niedbalskim… Moim a także chyba wszystkich zdaniem górą był p. Butkie-
wicz [sic!]. W zakulisowych rozmowach rokowano, że Niedbalski nie będzie brał 
udziału w tego rodzaju imprezach. Na temat naszego filmu pt. „Mechanik zębowy” 
Jury nie zdążyło się wypowiedzieć, bo pociąg do domu… a Niedbalski gadał i ga-
dał, tyle że nie wiadomo o co mu chodziło. Wróciłem do naszego klubu z meda-
lem, dyplomem i dwom tys. (2000,-) nagrody. 
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Po raz pierwszy w historii klubu bierzemy udział w konkursie filmów amator-
skich na taśmie 16 mm – film „Mechanik zębowy”. Do Bydgoszczy przyjeżdżamy 
po całej nocy podróży – głodni i zmęczeni. Piękne miasto wita nas już na dworcu 
reklamówkami 23 OKFA. Brakuje jednak jakichkolwiek drogowskazów do miejsca 
konkursu – więc taxi i jazda. Na miejscu w NOT okazuje się, że „guzik” organiza-
cyjny jest jednak niedopięty. Organizatorzy malują dopiero ekran. No i zaczęło się. 
„Mechanik zębowy” w konkursie a więc do wodopoju, a potem… „kyrk”. Wiado-
mo o co chodzi. Filmy zupełnie przeciętne – czasem chały np. „Arche”. No i wy-
szło rawickie szydło z worka – żaden z filmów nagrodzonych w Rawiczu nie 
wszedł do konkursu. A co ciekawsze, nasz „Mechanik zębowy” otrzymał dyplom 
honorowy. Nagrodą dla wszystkich niepocieszonych były wspaniałe imprezy towa-
rzyszące – występ „Happy End”, impreza „światło i cień” pt. „Akt” (strip-tease) 
wspaniałe i gwóźdź programu – rejs „Ondyną”. Fajny stateczek z żarciem, piciem, 
kapelą podwórkową. Wszystko to gratis, tzn. na koszt „Fotonu”. Bo to jego  
50-lecie. Pieniądze są dobre, póki są. Poznajemy reż. Andrzeja Jurgę. Taaaaki facet. 
Cały cykl rozmów na temat filmów. Zapraszamy go do udziału w jury na przeglą-
dzie w Górze. Wyraża zgodę. Alkohol robi swoje – więc spać. Nareszcie do domu, 
ale już wiemy, że będziemy w Krakowie na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych. 
Moim zdaniem bomba w górę. Szkoda, że nie mamy zdjęć, ale trudno. 

W OKPA brali udział: J. Kanicki, J. Lesiak, H. Lenart – obserwator. 
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Zasługą reżysera Andrzeja Jurgi był nasz udział w FFK 76. Pierwszy wyjechał 
M. Lachowski, jak gdyby na przeszpiegi a my dojeżdżamy dopiero w poniedziałek 
rano. Mietek czekał na nas już chyba od 400. Jak dobrze, że Miecio wyjechał wcze-
śniej, bo przynajmniej od razu wiemy co, jak i gdzie. A więc noclegi w hotelu „Mo-
nopol”, projekcje informacyjne w kinie „Apollo”, projekcje konkursowe w kinie 
„Kijów”. Codziennie wydawana jest specjalna gazeta festiwalowa. Projekcje rozpo-
czynają się codziennie o godz. 1000 a kończą około 130 (w nocy). W trakcie projekcji 
są tylko krótkie przerwy na posiłki – jemy jak Anglicy wszystko na sucho, ale dzięki 
temu stać nas na kawę i o dziwo na koniak, którym można poczęstować kolegę  
A. Jurgę, tym bardziej, że wiedzieliśmy, iż jest smakoszem tego trunku. Ale trudno 
koledzy – kolektyw i pijemy jakąś tam wódkę. Podsumowując wszystko – festiwale 
to dla nas dobra szkoła filmu. Obejrzeliśmy około 150 filmów, aż do uzyskania 
oczopląsu na widok samego tylko ekranu. Okazuje się, że różnica między twórczo-
ścią profesjonalistów i amatorów jest dosłownie minimalna (technika). Poza tym 
czuliśmy się tacy [mniejsza czcionka w kronice] w stosunkach z profesjonalistami. 
Kulisy – spokojne jak chyba nigdy [finanse]. Poza tym zwiedziliśmy trochę Kraków. 
No i do domciu, nareszcie solidnie pożreć!!! 
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Sam na Sam z AKF po raz drugi. 
Tym razem z kolonią letnią UNitra ZRK – Warszawa 
Kolegi Roberta Mazulewicza słów kilka o imprezie 
Po nieudanym „Sam na Sam” z AKF w lutym tego roku (brak frekwencji) za-

rząd klubu postanowił ponownie spróbować. Tym razem trzon „frekwencji” miała 
stanowić Kolonia Letnia Zakładów Radiowych im. Kasprzaka. I owszem nasi go-
ście przybyli dość licznie. Tubylców można było policzyć na palcach obu rąk. 
Przedstawicielami AKF byli: 

– Józef Lesiak 
– Krzysztof Czerski 
– Kazimierz Dańko  
Jan Kanicki pełnił dwie funkcje – rzecznika klubu i publiczności. Drugim 

rzecznikiem publiczności był kier. kolonii Wiesław Muszyński. Ja „próbowałem” 
prowadzić projekcję filmów. Po raz pierwszy użyliśmy znakomitego projektora 
Eumig, który otrzymaliśmy od życzliwego nam Wydziału Kultury Urzędu Woj.  
w Lesznie. Odniosłem wrażenie, że publiczność przybyła z nastawieniem „nie zo-
baczymy nic i nikogo ciekawego”. Cóż, ludzie prawie – światowi, ze stolicy a pro-

wincja… co tam [?] Pytania 
nieudolne, zresztą nie było ich 
zbyt dużo. Po projekcji kilku 
poważniejszych filmów „świa-
towcy” zaczęli się wyraźnie 
nudzić. Trzeba było więc 
zmienić repertuar i wyświetlić 
„coś do śmiechu”. Tak więc 
rozstaliśmy się z widownią w 
dość pogodnych nastrojach. 
Na zakończenie kilka słów 
nagany członkom AKF „z 
okazji” nieprzybycia na impre-
zę. Mieliśmy trochę kłopotów 
kadrowych. Jednak udało się. 
Możemy sobie dopisać jeszcze 
jeden plus. 

 
cdn. 
 
 

 
 

Od lewej: Kazimierz Dańko, Józef Lesiak, Wojciech Czerski 
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SPOTKAJMY SIĘ NA ZJEŹDZIE!!! 
 

Szkoło! Szkoło! Gdy Cię wspominam, tęsknota w serce się wgryza, oczy mam pełne łez…  
Julian Tuwim – Nad Cezarem 

 
Kochana Szkoło! Co Ty masz w sobie, że tak pociągasz, przyciągasz? 
Lektura „Kwartalnika Górowskiego”, który otrzymuję (Bóg Zapłać wydaw-

com za życzliwość), a zwłaszcza tam zamieszczony artykuł Rodzina Kluczków, 
skłoniły mnie do napisania tego, co teraz, Kochani, czytacie. 

Nigdy, nawet w dzieciństwie, nie wątpiłem w to, że trzeba się uczyć. Wpisywa-
liśmy w podstawówce do pamiętników: „Chcesz być kimś w życiu, to się ucz, abyś 
nie zginął w tłumie. Nauka to potęgi klucz, a w tym moc, kto więcej umie”. Znacz-
nie później poznałem przysłowie: Non scholae sed vitae discimus co znaczy: Uczymy się 
nie dla szkoły lecz dla życia, dla siebie… czyli chodziłem na ul. Szkolną z radością,  
z potrzeby serca i umysłu. A jaka to była szkoła? Piękna, obszerna, duże korytarze, 
wielkie okna, eleganckie, wygodne schody, cudowna aula. Jakość wykonania budyn-
ku – wysoka, niemiecka dokładność. Taki budynek wymurowany z klinkieru odzie-
dziczyliśmy po wojnie.  

Gdy zobaczyłem w mojej szkole (mogło to być ok. 1956 roku) elektryków, 
którzy stojąc na drabinach, najpierw na korytarzach, a potem w klasach, zdejmowali 
z sufitów piękne, okładane szkłem lampy, a zakładali żarówki przykryte szkłem bu-
telkowym i metalową kratą (jak w kopalniach czy piwnicach) pomyślałem, że 
wchodzi brzydota i bylejakość.  

I zegar na szkole był, ale nieczynny. Budynek mieścił wtedy (1954 – 1965) 
podstawówkę numer 1 i liceum. Tak, tak. Jedenaście lat przeżyłem w tych samych 
murach i już w podstawówce znalem pedagogów, którzy potem uczyli mnie także  
w liceum. 

Wychowawczyni pierwszej klasy – Olga Tarkowska, drugiej, trzeciej i czwartej 
– Regina Mosiewicz-Hołtyn, wychowawca piątej – Mieczysław Frączkiewicz, wy-
chowawczyni szóstej – Zofia Pieńkowska, wychowawca siódmej – Antoni Nasiad-
ko. A potem – wychowawczyni aż do matury – „Ciocia” czyli Zofia Ostrowska.  
W biurze szkoły pani Rotherowa, woźni – pan Dorabiało ze Starej Góry i pan 
Dzieszkowski – mieszkający w szkole. 

Kwadrans przed ósmą spotykaliśmy się na rogu ulic Robotniczej i Willowej 
(używam dawnych nazw ulic!) – Andrzej Budnik, Jurek Salmonowicz i ja (czasem 
dochodzili Jurek Jakuczun, Krysia Grodzka i Jerzyk Bączkiewicz) i utartym szla-
kiem: Willowa, Świerczewskiego, Tylna, Plac Strzelecki, Armii Polskiej i Szkolna – 
dochodziliśmy do celu.  

Po drodze była piekarnia, w której znana mi dobrze – jako ministrantowi –  
z odpustowych straganów przy kościele – sympatyczna i najczęściej uśmiechnięta 
pani Kluczkowa, sprzedawała smaczne bułki – po pięćdziesiąt groszy, po złotówce 
i po złoty trzydzieści.  
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Pan Kulesza z Osetna w warsztacie przy Tylnej, właściciel pięknego auta  
o amerykańskiej linii, ładował akumulatory, a u zbiegu Placu Strzeleckiego i Armii 
Polskiej (naprzeciw Powiatowego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego  
i biblioteki) pan Lesiak w swoim ładnym domku (czemu stamtąd wybył?) jeszcze 
nie fotografował i nie filmował tylko szył ubranka (nosiłem takie). 

Przynajmniej dla mnie szkoła była takim drugim domem, co nie przeszkodzi-
ło cieszyć się w lutym 1963 roku (dziewiąta klasa, zima stulecia) przerwą – najpierw 
tygodniową – od 4 lutego, a potem dwutygodniową – od 11 lutego. To były czasy.  

Kilka naszych nauczycielek i kilku nauczycieli było stanu wolnego, dlatego 
mogliśmy nawet po południu korzystać z ich bezinteresownej pomocy. Tu ogrom-
ną rolę odegrały m.in. pani Teresa Czerska i pani Weronika Danilewicz, która 
mieszkała w internacie i była wychowawczynią dziewcząt. 

Tak się złożyło, że w 1961 roku, gdy w siódmej klasie kończyliśmy szkołę 
podstawową, otworzono w Górze Technikum Ekonomiczne (5 lat) i Zasadniczą 
Szkołę Handlową (2 lata).  

Rozbiegliśmy się po tych szkołach, niektórzy wyjechali z Góry. Podstawówka 
– piękna i słoneczna – przeszła do historii. Ale po wakacjach 1961 liceum napełni-
ło się kolegami i koleżankami z innych górowskich podstawówek, także z powiatu  
i spoza powiatu (m.in. z Bojanowa i Rawicza). Szybko zżyliśmy się w trzech ósmych 
klasach: angielskiej, łacińskiej i angielsko-łacińskiej – żeńskiej. Kolegów z innych 
podstawówek górowskich znałem. Wielu, tak, jak ja, było ministrantami. A z tere-
nu? Pamiętam wyprawy rowerowe do Tarpna, Sicin, Wronowa, Żuchlowa, Bełcza 
Górnego, Cieszkowic i innych miejscowości zamieszkania nowych kolegów i kole-
żanek. I znowu byliśmy „rodziną”. 

Studniówka była 6 lutego 1965 w szkolnej sali gimnastycznej, matura w maju, 
a bal maturalny w lokalu przy nowym stadionie 26 czerwca 1965. Wyfrunęliśmy z 
Góry, niektórzy do niej powrócili i mieszkają. Było nas absolwentów ok. 80 osób, 
dziś żyją 63 osoby. 

Jeszcze w tym samym roku 1965, jesienią, odbył się pierwszy zjazd absolwen-
tów z okazji dwudziestolecia istnienia naszej szkoły. Nie byłem, było jeszcze świeżo 
po maturze. Pierwszy, na który przyjechałem jako ksiądz, to był według kolejności 
czwarty w gorącym roku 1980. Czegoś ważnego w programie tego zjazdu mi zabra-
kło, poprosiłem o głos podczas akademii w auli i zaproponowałem mszę świętą 
rozpoczynającą każdy następny zjazd. Przyjęło się i od 1985 roku zjazdy rozpoczy-
na Eucharystia. Bo przecież jest nas kilku kapłanów absolwentów i mamy za co 
Bogu dziękować / Kochani Nasi Nauczyciele, Kochane Koleżanki, Kochani Kole-
dzy, / za co przepraszać i o co prosić /O Niebo dla tych, którzy odeszli z grona 
nauczycielskiego i grona koleżeńskiego. Kolejne zjazdy to sama radość z wzruszają-
cych spotkań i z zatroskania organizatorów o tych, którzy w murach tej szkoły 
zdobywali wiedzę i wszelkie inne wartości. 

Szczególnie ważny stał się dla naszego rocznika 1965 zjazd dziewiąty w 2005 
roku, kiedy to postanowiliśmy spotykać się co roku. I zaczęło się w 2006 roku i tak 
trwa do dziś. W 2016 roku nie było spotkania, gdyż połamałem się w styczniu pod-
czas kolędy, a potem dochodziłem do zdrowia i sprawności. Komitet organizacyjny 
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tworzyli: Urszula Kalinowska, Jurek Żyłuk i ja. Dziś zostało nas dwóch po odejściu 
Uli w ubiegłym roku. Już Jej nie było na ostatnim „klasowym” zjeździe we wrze-
śniu 2019. 

 

 
 

18 września 2010 r. Poświęcenie przez ks. Janusza Gilunia tablicy poświęconej pierwszemu dyrektorowi LO  
Edwardowi Machniewiczowi (fot. UMiG Góra) 

 

Schemat tych naszych „prywatnych” zjazdów, w soboty września: o godz. 13 
– msza święta u świętej Katarzyny, potem nawiedzenie cmentarzy, na których spo-
czywają nasi nauczyciele oraz koledzy i koleżanki, potem spotkanie w wynajętej re-
stauracji, gdzie do późnych godzin wieczornych wspominamy, robimy zdjęcia, 
jemy, pijemy, cieszymy się sobą. W tym roku tego klasowego nie będzie, bo zapo-
wiedziano ogólnoszkolny na pierwszą sobotę października. Pewnie będzie pani Ja-
nina Wlaźlak, którą odwiedziłem jesienią ubiegłego roku. Może przyjadą państwo 
Mitorajowie, u których byłem 10 lutego tego roku. Warto podtrzymywać te zjaz-
dowe kontakty, bo one odświeżają nas, nasze związki i wiele dają. 

Na koniec coś, co będzie odpowiedzią na pytanie, które postawiłem na po-
czątku: co mnie tak ciągnie?, dlaczego przyjeżdżam? 

Kiedy we wrześniu 1966 rozpocząłem studia we wrocławskim seminarium, 
dowiedziałem się, że na pierwszym roku są zajęcia z języka polskiego w celu uzu-
pełnienia wiadomości ze szkoły średniej. Prowadził je ksiądz Aleksander Zienkie-
wicz, duszpasterz akademicki, dawny rektor seminarium z czasów Bieruta, a dziś 
Sługa Boży i kandydat na ołtarze. Na pierwszym spotkaniu poprosił o przedstawie-
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nie się – kto i skąd, potem rozdał kartki i przez 30 minut dyktował. Za tydzień 
przyniósł kartki, rozdał i wymienił moje nazwisko. Wstałem i usłyszałem: podaj 
indeks do podpisu, nie musisz chodzić. Wtedy ciepło, bardzo ciepło pomyślałem  
o moich nauczycielach i przeniosłem się na północ o dziewięćdziesiąt kilka kilome-
trów, do kochanej Góry. To wdzięczność, potrzeba nieustannego Bóg Zapłać 
sprawia, że, dopóki Pan Bóg pozwala żyć, będę jeździł i na te spotkania co pięć lat  
i na te coroczne. 

A Was, Kochani, zachęcam do przyjeżdżania. Warto! Spotkajmy się! 
 

Wasz Janusz /Giluń/  
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