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HISTORIA PARAFII W CZERNINIE 

Cz. III 

 

P

OWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE

 

Powołanie – jest propozycją podjęcia się jakiejś misji, z którą Bóg zwraca się do 

człowieka. […] 

Pierwsze powołanie z naszej parafii to ksiądz Jan Pryszczewski p ochodzący z 

Czerniny, wyświęcony na kapłana we Wrocławiu 14 sierpnia 1960 roku. 15 sierpnia 1960 

roku w Czerninie odbyły się jego uroczyste prymicje.

1

 Obecnie pracuje jako wicedziekan 

w parafii p.w. świętego Józefa Robotnika w Wałbrzychu – (dekanat Wałbrzy ch Północ).

2

 

Drugim księdzem wyświęconym po II wojnie światowej w Czerninie jest ksiądz 

prałat lic. mgr Mirosław Ratajczak, wychowanek Arcybiskupiego Seminarium Duchow -

nego we Wrocławiu; został wyświęcony na kapłana 24 czerwca 1966 roku. Dnia 29 

czerwca 1966 roku w Czerninie odbyły się uroczyste prymicje. Kazanie wygłosił ksiądz 

Alojzy Schmidt. Udział w prymicjach wzięli kapłani dekanatu Góra oraz liczni 

parafianie.

3

  

 

 

 

Ks. prałat Mirosław Ratajczak  

fot. J. Lesiak 

 

Następnym kapłanem wyświęconym a pochodzącym z parafii w Czerninie jest 

ksiądz Karol Kulczycki ze Zgromadzenia Ojców Salwatorianów; otrzymał on święcenia 

kapłańskie 28 maja 1994 roku w Trzebini z rąk Jego Eminencji Księdza Kardynała 

Franciszka Macharskiego. Prymicje odbyły się w Czerninie 5 cze rwca 1994 roku. Były 

                                           

1

 Relacja siostry księdza Pryszczewskiego M. Pryszczewskiej - Za udzielenie tej informacji składam jej na tym miejscu 

serdeczne podziękowanie.  

2

 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna , t. 1.  

3

 Tamże, Rocznik Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 2000, s. 44.  
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one wielkim przeżyciem dla księdza Karola Kulczyckiego jego rodziny i wszystkich 

parafian.

4

 Obecnie ksiądz Karol pracuje na misjach w Australii.  

11 września 1994 roku Czernina przeżywała kolejną doniosłą uroczystość, a miano -

wicie uroczyste wieczyste śluby zakonne brata Mieczysława Piskorza (pochodzącego  

z Czerniny). Mszę świętą odprawił w asyście 15 kapłanów O. Prowincjał Salwatorianin. 

Wygłosił on wówczas okolicznościowe kazanie. Brat Mieczysław pracuje obecnie w 

domu prowincjalnym Ojców Salwatorianów w Krakowie.

5

 

Kolejnym kapłanem z naszej parafii jest ksiądz Mariusz Bąkowski. Pochodzi on  

z Czerniny Górnej. Został wyświęcony na kapłana 21 maja 1995 roku we Wrocławiu.  

28 maja 1995 roku w Czerninie odbyły się jego prymicje, pozostawiły one również 

głęboki ślad w sercach szczególnie młodych parafian.

6

 Obecnie ksiądz Mariusz Bąkowski 

pracuje w parafii p.w. św. Jadwigi we Wrocławiu – Leśnicy. 

Następnym kapłanem pochodzącym z naszej parafii z Zaborowic jest ksiądz 

Radosław Szymoniak ze Zgromadzenia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii 

Zagranicznej. Wyświęcony został na kapłana 14 listopada 2004 roku w domu 

generalnym Towarzystwa Chrystusowego. Święceń kapłańskich udzielił mu ksiądz 

arcybiskup dr Stanisław Gądecki. Dnia 27 listopada 2004 roku (sobota) celebrował on  

w kościele parafialnym w Czerninie Mszę św. prymicyjną. Liturgię Słowa przygotował 

ksiądz proboszcz Czesław Krochmal, katechetka Renata Glińska, oraz młodzież  

z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Eucharystycznego Ruchu Mł odych.

7

 

Podobna uroczystość prymicyjna odbyła się 24 listopada 2004 roku w Zaborowicach – 

rodzinnej miejscowości prymicjanta. Obecnie ksiądz Radosław Szymoniak pracuje  

w parafii Ojców Chrystusowców w Goleniowie.  

Obok powołań kapłańskich w naszej parafii mamy również powołania żeńskie do 

zakonu sióstr Elżbietanek. 28 sierpnia 2004 roku nasza parafianka Wioletta Węgłowska – 

(siostra Karolina) złożyła na ręce przełożonej prowincjalnej Mieczysławy Krawczyńskiej 

Wieczyste Śluby Zakonne. 29 sierpnia 2004 roku w  niedzielę w kościele parafialnym  

w Czerninie miała miejsce uroczysta Msza święta w jej intencji. Msza święta została 

przygotowana przez proboszcza księdza Czesława Krochmala, młodzież z Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży. Mszę świętą odprawił i kazani e wygłosił ksiądz Wojciech 

Jaśkiewicz proboszcz Sułowa Wielkiego.

8

 Obecnie siostra Karolina pracuje jako 

przedszkolanka w Zakładzie Sióstr Elżbietanek w Kątach Wrocławskich.  

Aktualnie w Zakonie świętej Elżbiety we Wrocławiu już 3 lata przebywa kolejna 

nasza parafianka Joanna Kaudyk – (siostra Zuzanna). Obecnie jest ona po ślubach 

czasowych. Rozpoczęła studia pedagogiczne we Wrocławiu.

9

 

Klimat religijny panujący w wielu rodzinach w parafii Czernina sprzyja powołaniom 

kapłańskim i zakonnym. Ważną rolę odgrywa w tej dziedzinie osobowość gorliwego 

                                           

4

Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2. 

5

 tamże. 

6

 tamże, Rocznik Archidiecezji Wrocławskiej, Wrocław 2000, s. 103.  

7

 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna , t. 3, „Wawrzynek” nr. 9 (32) grudzień 2004, s. 2.  

8

 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 3, Relacja siostry K. Węgłowskiej - Za udzielenie tej informacji 

składam jej na tym miejscu serdeczne podziękowanie.  

9

 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna , t. 3, Relacja siostry Z.  Kaudyk - Za  udzielenie tej informacji składam 

jej na tym miejscu serdeczne podziękowanie.  
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księdza proboszcza Czesława Krochmala, atmosfera naszej szkoły w Czerninie i postawa 

miejscowych nauczycieli. Należy tu wyrazić nadzieję, że tych powołań będzie w 

przyszłości więcej.

10

  

 

cdn. 

 

Lidia Kaczor  
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10

 Relacja  księdza C. Krochmala 
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NIEMIECKIE ZAPORY PRZECIWPANCERNE*

11

  

NA LINII „d-1” POD GÓRĄ 

 

Miejscowość Góra oraz powiat górowski leżą w północnej części 

województwa dolnośląskiego. Przez południową część tego terenu przepływa 

rzeka Barycz, a południ owa i zachodnia granica powiatu przebiega wzdłuż Odry. 

Obszar ten po I wojnie światowej, na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego, 

został przyznany Niemcom i tak pozostało do 1945 r. Z uwagi na bliskość 

granicy z Polską oraz fakt, iż stanowił przedpole Po zycji Odrzańskiej, był 

umacniany już w okresie międzywojennym. W 1944 r., w obliczu zbliżającego się 

frontu zbudowano tu silniejsze fortyfikacje, a dwa pobliskie miasta Głogów  

i Ścinawa zostały zamienione w „twierdze”. Przez obszar powiatu górowskiego 

przeprowadzono fragment jednej z OKH -Stellung, linii „d-1”, a wraz z okopami 

wykonano linię przeszkód i zapór przeciwpancernych.  

 

 

 

Zapory przeciwpancerne na południowym skraju Wąsosza  (fot. Mirosław Żłobiński)  

                                           

11

 * W dolnej części dużego bloku betonowego mieściła się komora minowa o kształcie trapezowym. Umieszczano w niej 

niewielki ładunek wybuchowy. Do przewrócenia słupa wystarczała eksplozja jednego do dwóch kilogramów trotylu. 

Wybuch powodował odrzucenie boczn ych ścianek komory, podpierających betonowy blok. Kształt komory i luźne 

ustawienie bloku na podstawie gwarantowało, że po eksplozji tracił on równowagę, przewracał się i blokował przejazd. 

Gęste i grube zbrojenie gwarantowało, że nie pękał przy upadku. Ta ki monolit o wadze kilkunastu ton leżący na drodze 

skutecznie ją blokował. Nadjeżdżający czołg nie był w stanie go zepchnąć. Ciężko go było również wysadzić ze względu na 

wymiary i zbrojenie. Pobocza blokowały dwa mniejsze słupy zagłębione w ziemi na około  1-1,5m. Umieszczenie załogi z 

bronią przeciw pancerną lub też zaminowanie drogi gwarantowało jeszcze większą skuteczność przeszkody. Ze strony 

atakujących najprostszym i najskuteczniejszym wyjściem było jej ominięcie i zasypanie rowu. Ewenementem jest wyk onanie 

kilku zapór bez wymaganego zbrojenia. Prawdopodobnie przyczyną tego były braki materiału. Również dłuższe przerwy w 

pracach powodowały, że kolejne warsztaty betonu były ze sobą źle związane. Skutkowało to tym, że blok po przewróceniu 

pękał na kilka mniejszych części. Tak wykonane zapory znajdowały się w Masełkowicach i przy drodze Osetno Małe – 

Luboszyce Małe. W przypadku dużej zapory składającej się z dwóch bloków budowano je z przesunięciem około 3m. 

Powodowało to , że po upadku leżały one „na zakł adkę”.  
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Za budową zapór przeciwpancernych pomiędzy Gło gowem i Ścinawą przemawiały 

prawdopodobnie dwa argumenty: znaczna odległość pomiędzy miastami – ok. 35 km  

w linii prostej i około 45 wzdłuż linii brzegowej. Na tym odcinku istniały trzy działające 

przeprawy promowe: w Chobieni, Ciechanowie oraz w Bełczu W ielkim – dzisiaj już 

nieczynna. Łączna długość przeszkody jest obecnie trudna do ustalenia, wynosiła ona 

prawdopodobnie około 30 kilometrów. Na odcinku tym wybudowano 16 żelbetowych 

zapór, które pozwalały zablokować przecinające go drogi. Umownie podzielił em całą 

trasę na trzy odcinki: wschodni, południowy i zachodni. Rów przeciwpancerny na kilku 

odcinkach został obecnie przekształcony w rów melioracyjny, w wielu zasypany, w tym 

na jednym odcinku leśnym. Do dziś w wielu miejscach jego głębokość wynosi 2 metry,  

a na dnie nawet pomimo suszy może zalegać błoto.  

 

Odcinek wschodni 

Pierwsza jego część przebiega na południowy wschód od Wąsosza. Betonowa 

zapora stoi przy drodze Unisławice – Ługi, obecnie zniszczona (przewrócona do rowu). 

Rów przebiega tylko przez pola uprawne, od jednej krawędzi lasu do drugiej jego 

długość wynosi około 1,5 kilometra. Obecne na mapach jest zaznaczony jako ciek 

wodny. Budowa dłuższego odcinka była bezcelowa, gdyż okoliczne lasy są podmokłe  

i poprzecinane gęstą siecią rowów. Następny  odcinek zaczyna się na południe od 

Wąsosza na podmokłych łąkach nad Baryczą. Przecina niewielki las, drogę Wąsosz – 

Płoski (zapory są przewrócone do rowów po obu stronach drogi), i przez pola dochodzi 

do drogi prowadzącej z Wąsosza na południe, w kierunku  na Wińsko.  

 

 

 

Zapora przeciwpancerna na skraju Wąsosza  (fot. Mirosław Żłobiński)  

 

Dobrze zachowaną zaporę na tej drodze tworzą dwa żelbetonowe słupy i dwa małe 

bloki. Umownie nazwę ją „dużą”, natomiast zaporę składającą się z jednego słupa  

i dwóch małych bloków „małą”. Rów ppanc. prowadzi następnie przez pola na południe 

od wsi Kowalewo, lasem do drogi Wąsosz – Jemielno gdzie również była duża zapora. 
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Odcinek rowu przecinający pola został częściowo zasypany. Dalej rów biegnie niemal 

równolegle wzdłuż drogi. Przecina drogę Czeladź Wielka – Baranowice w odległości 

około 300 m na północ od skrzyżowania. Przy tej drodze do dzisiaj stoi mała zapora. 

Dalej od północy omija Baranowice i po około kilometrze skręca w kierunku 

północnym i na odcinku kilometra prowadzi wzdłuż wsi Stanowice Małe. Po minięciu 

wsi znów skręca, teraz utrzymuje ogólnie kierunek północno -zachodni. Od północy 

omijał nieistniejącą już osadę Nowe Wierzowice zwaną inaczej jako Majątek. Została ona 

zniszczona podczas bitwy, jaka toczyła się w  tej okolicy. Ponownie skręca w kierunku 

zachodnim, przecina drogę Wierzowice Małe – Zawiszów, przy której stoi pojedyncza 

zapora. Jest to kolejna, z trzech ocalałych w całości zapór, lecz jedyna do dzisiaj stojąca 

przy drodze gruntowej.  

 

 

 

Zapory przeciwpancerne w okolicach Baranowic  (fot. Mirosław Żłobiński)  

 

Odcinek południowy 

Od północy omija nieistniejącą już wieś Przemyślany. Tu na niewielkim odcinku 

został całkiem niedawno zasypany, podczas prac związanych z zalesianiem opuszczo -

nych pól tej wsi. Następnie kończy się na podmokłych terenach ciągnących się wzdłuż 

Tynicy. Ponownie rozpoczyna swój bieg po jej zachodniej stronie i dociera do drogi 

Ryczeń – Jemielno. Obecnie jest to droga asfaltowa, jednak kiedyś była ona drogą 

gruntową. W rowach obok dro gi leżą przewrócone słupki blokujące pobocza. Zostały 

przesunięte podczas przebudowy drogi, pod koniec lat 70. Nie pamiętam jednak, aby 

były tam duże bloki, które miały zatarasować drogę, chociaż jeździliśmy tam często na 

grzyby. Prawdopodobnie jest to jed na z niewielu zapór, która została użyta zgodnie  

z przeznaczeniem, czyli wysadzona i przewrócona na drogę.  

Dalej rów biegł w kierunku zachodnim i docierał do rzeczki Świerni. Na tym 

odcinku został zasypany. Oficjalny powód to regulacja stosunków wodnych. Dalszy swój 

ciąg ma na zachodnim brzegu rzeczki, przez około 3 kilometry ciągnie się w kierunku 

północnym w niewielkiej odległości od jej koryta. Rzeczka wraz z pasem podmokłego 
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lasu tworzyła dodatkową przeszkodę. Następnie zygzakiem ciągnie się w kierunku  

zachodnim i dociera do polnej drogi Osetno Małe – Luboszyce Małe, gdzie też była 

pojedyncza zapora betonowa. Sądząc po rozrzuceniu betonowych fragmentów została 

zniszczona po wojnie. 

 

Odcinek zachodni 

Dalej rów skręcał na pola w kierunku południowo-zachodnim w stronę 

niewielkiego lasku, gdzie stanowi jego północną krawędź, następnie kieruje się znów 

przez pola do drogi Kietlów – Luboszyce. Przecina ją około 500 m za Kietlowem, przed 

łukiem drogi. Zwalone bloki leżą w pogłębionym rowie i są częściowo porośnięte trawą 

na tyle, że przejeżdżając samochodem można ich nie zauważyć.  

Od tej drogi rów ponownie zmienia kierunek na północno-zachodni. I znów jego 

fragment pozostaje w niewielkim śródpolnym lasku. Niewielka zmiana przebiegu, niemal 

na północny, kieruje go w stronę Masełkowic. Omija je szerokim łukiem i skręca niemal 

prosto na południe. Na początku i na końcu wsi były betonowe zapory, które zostały 

zburzone po wojnie. Przy wjeździe do wsi blok po przewróceniu pękł, gdyż nie miał 

wewnątrz zbrojenia i jego fragment odciągnięto pod las, na stare torowisko. Dalszego 

przebiegu rowu można jedynie się domyślać. Sądzę, że skręcał w kierunku południowo -

zachodnim, a po dotarciu do Kanału Uszczonowskiego kończył się. Kanał obecnie 

nadal jest dość szeroki, pomimo że nie jest konserwowany, czyli, że kiedyś mógł 

stanowić element linii obrony. Dotychczas nie udało się odnaleźć zapory przy drodze 

Bełcz Wielki – Lipowiec. 

Przy drodze Luboszyce – Bełcz Wielki również znajduje się zapora. Biegnący od 

niej odcinek rowu łączył się z głównym, prawdopodobnie na południe od Masełkowic  

w pobliżu starej linii kolejowej Góra – Ścinawa. 

 

 

 

Pozostałości zapory przeciwpancernej w okolicach  Kowalewa (fot. Mirosław Żłobiński)  
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Wobec szybkich zmian, jakie zachodziły na froncie, nie zdążono przygotować 

skutecznej obrony na tej linii. Wojska rosyjskie niemal bez przeszkód dotarły do Odry, 

zorganizowały przeprawę pomiędzy wsiami Lubów i Chobienia oraz uchwyciły 

przyczółek. Na niektórych odcinkach przed rowem ciągnęły się zasieki, świadczą o t ym 

znajdowane kawałki drutu kolczastego. Nie natrafiłem na informację o minach 

przeciwpancernych w większej ilości. Podobno jeden z poszukiwaczy odnalazł jedną 

sztukę w okolicy wsi Przemyślany. Jak widać na zdjęciach, zapory zostały zburzone po 

wojnie. Świadczy o tym ich ułożenie i nieuszkodzone podstawy. W wielu przypadkach 

betonowe bloki przewracano w drugą stronę, do pogłębionego rowu przeciwpancer -

nego. Dzisiaj można zobaczyć przewrócone zapory, które nie spełniły swojego zadania.  

 

Grzegorz Mycyk  

Pierwodruk: „Odkrywca” 2008 nr 1 s. 56 -58 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęć - http://www.members.lycos.co.uk/sezesko/zapory/zapory.htm   
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60 LAT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SICINACH  

Cz. II 

 

S

PRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

B

IBLIOTEKI 

G

ROMADZKIEJ I 

P

UNKTÓW

 

B

IBLIOTECZNYCH NA TERENIE 

G.R.N. S

ICINY W R

. 1965  

 

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Sicinach posiada 6 punktów bibliotecznych we 

wszystkich wsiach na terenie GRN Siciny. Sieć punktów bibliotecznych rozwi nięta jest w 

dostatecznej ilości. Udział punktów bibliotecznych w rozwoju czytelnictwa jest b. duży, 

w tej chwili 50% ogółu czytelników stanowią czytelnicy w punktach bibliotecznych. Ilość 

ogółem wg stanu na dzień 13 V 65 r. wynosi:  

1) GBP – Siciny 213 czytelników 

2) Punkt Biblioteczny – Łękanów – 50 czytelników 

3) „-„ – Bogucin – 26 „-„ 

4) „-„ – Tarpno – 31 „-„ 

5) „-„ – Wioska – 38 „-„ 

6) „-„ – Wronów – 80 „-„ 

7) „-„ – Brzeżany – 33 „-„ 

Razem: 491 czytelników, co w stosunku do ilości mieszkańców wynosi 22 % 

czytelników. Wg danych ze sprawozdania statystycznego za I kwartał 1965 r. 

Gromadzka Biblioteka uzyskała 19,5% czytelników. W porównaniu z analogicznym 

okresem roku ubiegłego ilość czytelników wzrosła o 3,5%. Jak więc widzimy 

czytelnictwo u nas najwyraźn iej wzrasta. Trzon czytelnictwa stanowią dzieci i młodzież, 

w większości młodzież szkolna. Mały jest udział dorosłych powyżej lat 30.  

Punkty biblioteczne w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju czytelnictwa. 

Są punkty dobrze i źle pracujące. Najleps zym punktem na terenie naszej gromady jest 

punkt biblioteczny w Łękanowie. Prowadząca – Lis Franciszka dobrze wywiązuje się ze 

swego zadania. Interesuje się swą działalnością społeczną. Przy współpracy i pomocy 

Prezydium GRN Siciny dokonano przeniesienia punktu bibliotecznego w Łękanowie  

z mieszkania prywatnego do świetlicy. W niedługim czasie ilość czytelników podwójnie 

wzrosła. Ob. Lis znana jest jako pełen poświęcenia działacz społeczny. Została nawet 

wytypowana do nagrody na „Dzień Działacza”.  

W roku bieżącym na mocy uprzedniego porozumienia z kierownikiem P.G.R. w 

Tarpnie dokonano przeniesienia punktu z mieszkania prywatnego do świetlicy P.G.R -u. 

Obecnie liczba czytelników wzrosła z 16 do 51. Jak więc widzimy lokalizacja punktów 

bibliotecznych w świetlicach wpływa dodatnio na rozwój czytelnictwa. Planuje się 

przeniesienie pozostałych punktów bibliotecznych do świetlic a to: Brzeżany, Wioska, 

Wronów. 

Stan czytelnictwa na terenie GRN Siciny znacznie się poprawił. Obecnie pod 

względem czytelnictwa zajmujemy 4 miejsce w powiecie. Należymy więc do gromad, 

gdzie czytelnictwo dość dobrze się rozwija.  
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Dalece gorzej jest z wypożyczeniami. Pod względem wypożyczeń GBP - Siciny 

zajmują szóste miejsce. W pierwszym kwartale 1965 roku stan wypożyczeń przedstawiał 

się następująco:  

GBP - Siciny – 1675 wypożyczeń  

Punkt biblioteczny – Bogucin – 82 „-„ 

„-„ – Brzeżany – 45 „-„ 

„-„ – Łękanów – 256  „-„ 

„-„ – Tarpno – 31 „-„ 

„-„ – Wioska – 109 „-„ 

„-„ – Wronów – 156 „-„ 

Ogółem 2321 wypożyczeń.  

W rozbiciu na działy:  

1) Literatur a społeczno-polityczna – 2 wypożyczenia 

2) „-„ techniczno-rolnicza – 29 „-„ 

3) Inne działy literatury naukowej – 56 „-„ 

4) Literatura dla dzieci i młodzieży – 1387 „-„ 

5) „-„ dla dorosłych – 847 „-„ 

Ogólnie biorąc GBP zajmuje szóste miejsce w powiecie. 

Biblioteka dotychczas współpracowała częściowo ze Szkołą Podstawową w 

Sicinach. Brak było głębszego zainteresowania czytelnictwem ze strony organizacji 

społeczno-politycznych. Kierownik GBP wielokrotnie próbował nawiązać kontakt  

z organizacją Z.M.W. – jednak bez skutku. Mały jest udział członków partii w rozwoju 

czytelnictwa, pomimo gorących próśb i apelów na zebraniach partyjnych. Zadania 

bibliotek w dobie obecnej nie ograniczają się jedynie do pracy technicznej i wypoży-

czania książek. Biblioteki powinny prowadzić pracę kulturalno -oświatową. GBP - Siciny 

dużo uwagi poświęca pracy oświatowej. Prowadzi się szereg form pracy z czytelnikiem. 

Przy bibliotece istnieje zespół amatorskiego teatrzyku kukiełkowego. W tym roku dano  

3 przedstawienia kukiełkowe, dwa w Sicinach oraz 1 we wsi Wronów dn. 2 V br.  

w ramach „Dni Oświaty, Książki i Pracy”. Przedstawienia kukiełkowe obejrzało ogółem 

212 osób. Wystawiono sztuczki: „Konik polny i mrówka”, „Malowanka krakowska”, 

„Dwa Michały”. Prowadzono regularne zajęcia z uczest nikami konkursu „Wędrujemy po 

Polsce śladami XX-lecia P.R.L.”. Obecnie prace 2 uczestników zostały wysłane na 

wstępne eliminacje powiatowe. Gromadzka Biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiego 

konkursu „Złoty kłos dla twórcy, srebrny dla czytelnika”, do któ rego uzyskała  

15 uczestników. Organizuje się różnego rodzaju wieczory baśni dla dzieci. Stosuje się 

przy tym różne formy przekazu jak:  

1/ czytanie bajek  

2/ opowiadanie bajek 

3/ odtwarzanie płyt z nagraniami bajek i wierszyków dla dzieci  

4/ wyświetlanie przezroczy.  

W roku 1965 odbyło się 8 wieczorów baśni.  

Biblioteka prowadzi pracę w większości z czytelnikiem dziecięcym. Jedną z form 

pracy jest wizualna propaganda czytelnictwa. W tym celu wyodrębnia się półki z 

nowościami, sporządza się wystawki obwolut itp . 
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XX-lecie wyzwolenia PRL znalazło swe odbicie w pracy kulturalno-oświatowej. 

1/ Biblioteka czynnie ustosunkowała się do konkursu „Wędrujemy po Polsce 

śladami XX-lecia PRL”. 

2/ Sporządzono wystawkę obwolut propagujących literaturę XX -lecia. 

3/ Sporządzono gazetkę ścienną „XX lat Polski Ludowej”, „XX lat Dolnego 

Śląska”. 

4/ Wieczór polskiej piosenki XX-lecia (odtwarzanie płyt z nagraniem)  

5/ Wykonano gazetkę ścienną pod hasłem „Piękna jest nasza ojczyzna”.  

Prowadzi się loterię książek, sporządza wystawki ksi ążek traktujących o dorobku 

gospodarczym PRL. 

Ustosunkowano się aktywnie do mających nastąpić wyborów. Sporządzono gazetkę 

informującą o kandydatach na radnych do naszej Gromadzkiej Rady.  

Biblioteka prowadzi działalność kulturalną na polu TPPR. 

1/ Sporządz ono gazetkę poświęconą współczesnemu malarstwu radzieckiemu,  

2/ Wieczór piosenki radzieckiej,  

3/ Gazetkę ścienną poświęconą przyjaźni i współpracy ZSRR i Polski w rozwoju 

przemysłu chemicznego oraz szereg okolicznościowych gazetek,  

4/ Zorganizowano wieczory baśni rosyjskiej i radzieckiej, 

5/ Wyświetlanie przezroczy np.: „Opowieść o prawdziwym człowieku” itp.,  

6/ Przygotowanie przedstawienia kukiełkowego wg wiersza rosyjskiego poety 

„Konik polny i mrówka”. 

Mało uwagi poświęcono pracy z czytelnikiem dorosłym. Ze względu na żadne 

zainteresowanie sprawami kultury ze strony organizacji polityczno -społecznych 

bibliotekarz nie znajdował żadnego oparcia i pomocy w swej pracy. Należałoby ożywić 

działalność tych organizacji, wzbudzić ich zainteresowanie sprawami kultu ry, bowiem 

sama biblioteka nie sprosta temu zadaniu.  

Kierownik Biblioteki  

Lidia Kulik 

 

Źródło - APL: PGRN Siciny 35 s. 55-57 
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Z WYKONANIA PLANU ZA ROK 

1968 

 

a) Księgozbiór 

Nabyciem księgozbioru zajmuje się Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna  

w Górze. Zakup jest scentralizowany. Do obowiązków biblioteki gromadzkiej należy 

jedynie terminowe opracowanie przydzielonego księgozbioru. W minionym roku 

biblioteka otrzymała 12 przydziałów książek z PiMBP, które zostały opracowane  

w terminie określonym odpowiednimi normami bibliotecznymi. Ponadto GBP otrzy-

mała 360 woluminów jako dar z Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Tarpnie, które 

to po uprzednim zatwierdzeniu przez  Kierownictwo PiMBP wpisano do książki 

inwentarzowej i dokonano samodzielnego opracowania. Z w/w daru 315 pozycji uznano 

za przydatne dla biblioteki i 45 tomów, które były zdekompletowane lub częściowo 

zniszczone, nie zostały wpisane do inwentarza, sporząd zono jedynie ich wykaz. Książki 

otrzymane z PGR w Tarpnie opracowano w ciągu 6 tygodni od daty otrzymania, przy 

czym w tych 6 tygodniach wykonywano na bieżąco inne czynności jak: wypożyczanie 

książek, pracę w punktach bibliotecznych itp. Kierownik dołożył wszelkich starań, by 

książki z PGR – Tarpno opracować jak najprędzej. Odnośnie zakupów księgozbioru dla 

GBP przy ich opracowywaniu stosowano się do obowiązujących normami, książki 

opracowano terminowo, nie było zastrzeżeń ze strony Kierownictwa PiMBP 

dotyczących tego zagadnienia.  

b) Czasopisma 

Przy doborze czasopism dla GBP kierowano się potrzebami środowiska. Ze 

względu na bliskie sąsiedztwo klubu RUCH nie dublowano tytułów. Biblioteka 

prenumerowała takie czasopisma jak: Trybuna Ludu, Odra, Gazeta Robotnic za, Nowe 

Drogi, Płomyk, Przyjaźń; czasopisma fachowe: Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza, 

Nowe Książki; z PiMBP otrzymywano: Wiadomości, Książki dla Ciebie, Materiały 

metodyczne, Zdrowie i trzeźwość i inne, są one kompletowane przez GBP oraz 

wykorzystywane na bieżąco w pracy biblioteki.  

c) Konserwacja księgozbioru  

W 1968 r. GBP oddała do oprawy 100 tomów. Koszt oprawy pokryła PiMBP. 

Kierownik GBP na bieżąco oprawia książki w papier w celu zapewnienia ich 

estetycznego wyglądu oraz ochrony przed zniszczenie m. Całość księgozbioru utrzymana 

jest na ogół czysto i estetycznie.  

d) Opracowanie księgozbioru  

Księgozbiór opracowany był na przestrzeni całego roku szczegółowo i systema -

tycznie, przy czym wykonywano następujące czynności: znakowanie książek, inwenta -

ryzacja, wypisywanie kart książki, katalogowanie.  

e) Katalogi biblioteczne 

GBP prowadzi następujące katalogi: alfabetyczny, działowy, tytułowy działu 

dziecięcego i młodzieżowego, katalog księgozbioru podręcznego, kartotekę regionalną 

(powiatu górowskiego), ka rtotekę osobową. Na przestrzeni roku karty katalogowe były 

na bieżąco włączane do odpowiednich katalogów. Karty katalogowe sporządzano  

w miarę czytelnie, stosowano na szeroką skalę karty adnotowane, drukowano karty na 
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maszynie, sporządzano je również pisz ąc druczkiem bibliotecznym. Całość katalogów 

jest aktualna, czytelna i estetyczna. Rozpoczęto wymianę kart niepoprawnie 

redagowanych, poplamionych, zastępując je nowymi.  

 

Czytelnictwo 

a) Propaganda książki i czytelnictwa  

W roku 1968 przeprowadzono ogółem 6 0 form pracy z czytelnikiem, w tym 12 w 

ramach Towarzystwa Przyjaźni Polsko -Radzieckiej. Oto niektóre z nich:  

 

Lp Data Materiały źródłowe  Temat pracy  Forma pracy 

1. 13.01 

Bibliografia do 

konkursu „Złoty kłos”  

„Złoty kłos dla 

twórcy, srebrny dla 

czytelników” 

Afisz informacyjny 

2. 21.04 Dzieła Lenina 

Lenin w Rewolucji 

Październikowej 

Pogadanka 

3. 17.06 Rysunki dziecięce Rysunek dowolny Kółko rysunkowe 

4. 14.11 Dzieła Lenina 

Czytajmy klasyków 

marksizmu-

leninizmu 

Wystawa książek  

(w klubie „Ruch”) 

5. 12.12 

Brzechwa J. – Jaś i 

Małgosia 

Przedstawienie kukiełkowe 

 

Oprócz w/w przeprowadzono szereg innych niemniej ciekawy form pracy z czytel -

nikiem. Przy GBP istnieją następujące zespoły zainteresowań: kółko rysunkowe, zespół 

recytatorski, teatrzyk kukiełkowy. G BP organizowała wszystkie zaplanowane formy 

pracy z czytelnikiem. Nie wykonano jedynie prac w ramach TPPR, których winno być 

ogółem 22 (wyłączając urlop – 2 prace w każdym miesiącu), a wykonano 14, pod tym 

względem wykonano plan w 85%. W imprezach organizo wanych przez GBP 

uczestniczyło ogółem około 600 czytelników.  

Sprawa konkursów czytelniczych nie wypadła imponująco. Do konkursu „Złoty 

kłos” na planowanych 25 uczestników uzyskano 25, do konkursu recytatorskiego 

planowano 3 uczestników, do eliminacji środowiskowych nie doprowadzono ani 

jednego, podobna sytuacja wynikła w związku z konkursem: Człowiek – Świat – 

Polityka, na zgłoszonych 4 uczestników do eliminacji powiatowych nie przystąpił nikt. 

Natomiast w konkursie Walka i Zwycięstwo na zgłoszonych 10 ucze stników wykonano 

10. Reasumując w konkursach, które wymagały większej pracy ze strony bibliotekarza 

nie zdołano wykonać planu, natomiast w łatwiejszych plan wykonano w 100%. 

Przyczyny, jakie złożyły się na luki w pracy kierownika GBP, omówię dalej.  

b) Czyt elnictwo 

Plan czytelników na rok 1968 wykonano w 105%, na planowanych 600 

czytelników, uzyskano 624, co stanowi 27,4% w stosunku do ilości mieszkańców. Nie 

wykonano natomiast planu wypożyczeń, planowano uzyskać 10.500 wypożyczeń, 

uzyskano 7663. Do realizac ji planu pozostało 2837 wypożyczeń. Kierownik GBP 

zobowiązuje się zlikwidować ten niedobór na przestrzeni 2 lat, w r. 1969 – 1400 
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wypożyczeń uzyskać ponad plan, w r. 1970 – 1437 wypożyczeń uzyskać ponad plan. 

Plan wypożyczeń został zaniżony ilościowo, nato miast obserwuje się jakościowy wzrost 

czytelnictwa. Zwiększono liczbę wypożyczeń literatury społeczno -politycznej, której 

ilość wzrosła do 331 woluminów. Struktura wypożyczeń za r. 1968 przedstawia się 

następująco:  

 

Ogółem Społ.-polit. Techn.-roln. Inne Dla dzieci 

Dla 

dorosłych 

7663 331 241 491 3686 2914 

 

Wypożyczenia czasopism: 1229 egzemplarzy. W 1968 r. uzyskano 12 wypożyczeń 

na 1 czytelnika w stosunku rocznym, mniej o 2 wypożyczenia na 1 czyt. W porównaniu  

z r. 1967. Przyczyny obniżenia poziomu wypoż yczeń są bardzo złożone. Jedną z nich 

jest fakt, że w czasie urlopu wypoczynkowego kier. GBP istotnie nie pracował raz  

w tygodniu w wypożyczalni, jak to czynił nawet w czasie trwania urlopu macierzyńskiego 

w roku 1966, 1967. Ponadto w miesiącu wrześniu ko rzystałam z przysługującego mi 10 -

dniowego urlopu w celu przygotowania się do egzaminów wstępnych na Wydział 

Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jedną z przyczyn niewykonania planu 

wypożyczeń był również brak oświetlenia lokalu w miesiącach wrzesień – listopad, 

dlatego biblioteka pracowała w tych miesiącach o 2 godziny mniej, zamiast od 12-19, 

pracowano od 12-17. O tym stanie rzeczy doskonale orientowała się miejscowa rada. Ze 

względu na to, że kierownik GBP dokształca się zaocznie, korzysta z 21 -dni zwolnienia  

z pracy na okres trwania sesji. GBP w porozumieniu z Kierownictwem PiMBP 

zwiększyło ilość dni udostępniania. Obecnie wypożyczalnia w GBP Siciny czynna jest 4 

razy w tygodniu tj. poniedziałki, środy, piątki i soboty w godz. 12 -19. 

 

Praca w punktach bibliotecznych  

Jak już zaznaczyłam w punktach bibliotecznych dokonano 2 -krotnej wymiany 

książek. W stosunku do ogólnego zapotrzebowania nie była to ilość wystarczająca. Do 

punktów bibliotecznych dostarczano zestawy liczące średnio po 120 woluminów . 

Każdorazowo stosowano całkowitą wymianę książek. Trzon czytelnictwa GBP stanowią 

punkty biblioteczne, 65% czytelników to czytelnicy z punktów. Czytelnicy w punktach 

bibliotecznych stanowią liczbę 344, w GBP – 280. Największą ilość czytelników uzyskał 

punkt biblioteczny we Wronowie prowadzony społecznie przez ob. Franciszka Derenia, 

gdzie uzyskano ogółem 115 czytelników. Wypożyczenia w punktach stanowią 55% 

ogółu wypożyczeń. W każdym kwartale odwiedzano co najmniej raz każdy punkt bibliot. 

Szczególną opieką otoczono punkt biblioteczny w Wiosce, ponieważ obecny kierownik 

jest pracownikiem nowym. GBP posiada w punktach dobrą obsadę. Wymaga ona jednak 

stałego wnikliwego nadzoru.  

 

Podsumowanie ogólne 

W ubiegłym roku przypadały rocznice wielkich wydarzeń polityc znych jak: 50 

rocznica powstania Komunistycznej Partii Polski, 50 rocznica odzyskania Niepodległości 

Narodowej, 25 rocznica PPR, 51 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
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Październikowej. W związku z tymi rocznicami organizowano formy pracy z czytel -

nikiem jak pogadankę z młodzieżą szkolną „Lenin w Rewolucji Październikowej”. 

Prowadzono wizualną propagandę bieżących wydarzeń politycznych m. in. propagującą 

V Zjazd PZPR (sporządzono z tej okazji wystawkę książek, aktualne hasło, 

zorganizowano po uprzedn im porozumieniu z Kierownictwem Szkoły Podstawowej  

w Sicinach 2 lekcje biblioteczne w „Dniach Książki Społeczno-Politycznej poświęcone 

zagadnieniu „Literatura społeczno -polityczna w życiu współczesnego człowieka”, które 

miały charakter wychowania obywatel skiego). W październiku minionego [roku] 

wznowiono pracę z dziecięcym zespołem teatrzyku amatorskiego, w czasie ferii 

zimowych wystawiono sztukę w/g bajki J. Brzechwy – Jaś i Małgosia. Ponadto w czasie 

ferii zimowych 3 razy w tygodniu prowadzono systematyc zne zajęcia w poszerzonych 

grupach zainteresowań. Dla klas ósmych zorganizowano wieczory głośnego czytania 

lektur (Niemcy – Kruczkowskiego).  

Kierownik GBP  

Lilla Strzelec 

 

Źródło - APL: PGRN Siciny 39 s. 48-50 

 

 

 

 

 

* * * * * * * 
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I/ Sytuacja lokalowa biblioteki i jej wyposażenie w sprzęt  

Biblioteka posiada 2 izbowy lokal: 1 pomieszczenie przeznaczone jest na c zytelnię, 

1 – na wypożyczalnię. Lokal biblioteczny w zasadzie odpowiada wymogom stawianym 

pomieszczeniom bibliotecznym, zarówno pod względem powierzchni, jak i warunkom 

higienicznym, jest widny, w miarę suchy. W najbliższym czasie należałoby dokonać 

odnowienia ścian, ponieważ do momentu przeniesienia Biblioteki do obecnego lokalu 

nie malowano pomieszczeń bibliotecznych. W bibliotece jest przestarzały system 

ogrzewania (piece), dlatego trudno utrzymać właściwą temperaturę pomieszczeń w 

okresie jesienno-zimowym. Utrudnia to pracę w bibliotece.  

Sprzęt biblioteczny. Biblioteka posiada przestarzały sprzęt, nieestetyczne regały na 

książki, stare typowe biurko. W czytelni są 4 stoliki, w tym 2 nie nadają zupełnie do 

użytku, krzesła w ilości 12 sztuk, również w większości nie nadają się do użytku. W 

najbliższym czasie należałoby zmienić przestarzały sprzęt na nowy i bardziej estetyczny.  

 

II/ Zbiory biblioteczne 

Zakupem książek dla gromadzkich bibliotek zajmuje się Powiatowa i Miejska 

Biblioteka Publiczna w Górze. Zakup jest scentralizowany. W roku 1969 GBP – Siciny 

otrzymała ogółem 363 książki, w tym 99 pozycji z literatury popularno -naukowej, 120 – 

literatury pięknej dla dorosłych i 144 literatury pięknej dla dzieci i młodzieży. W r. 1969 

zakupiono 25 tomów literatury społeczno-politycznej. W roku minionym biblioteka 

oddała do selekcji 197 woluminów, w tym 51 – literatury pięknej dla dorosłych, 1 – 

literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, 145 – literatury popularno -naukowej. Selekcji 

dokonano na mocy Zarządzenia Nr  72 Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 15 czerwca 

1967 r. w sprawie usuwania i przekazywania druków zbędnych w publicznych 

bibliotekach publicznych. W/g stanu na dzień 31 XII 1969 r. w GBP było ogółem 4548 

książek: 2002 – literatury dla dzieci i młodzieży, 1227 – dla dorosłych, 1313 – literatury 

popularno-naukowej. W roku 1969 GBP wydała 860 zł na prenumeratę czasopism na  

r. 1970. Zaprenumerowano takie czasopisma jak: Gazeta Robotnicza, Trybuna Ludu, 

Wiadomości, Nowe Książki, czasopisma fachowe: Poradnik Bibliotekarza, Bibliotekarz, 

Przegląd Biblioteczny. W r. 1970 zakupiono ogółem 71 książek na ogólną sumę 1.670 zł. 

Obecnie biblioteka posiada 4619 książek, co daje wskaźnik ponad 2 książek na 1 miesz -

kańca naszej gromady.  

 

III/ Udostępnianie zbiorów. Rozwój czytelnictwa 

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Sicinach udostępnia księgozbiór 3 razy w 

tygodniu: poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 12 -19. W minionym roku 

udostępniono ogółem 9.544 książek, w tym osiągnięto 4696 wypożyczeń literatury dla 

dzieci i młodzieży, 3431 – dla dorosłych, 1417 – literatury popularno-naukowej. Dla 

porównania w r. 1968 uzyskano ogółem 7.865 wypożyczeń, tj. o 1679 mniej niż w  

r. 1969.  
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W I kwartale 1970 r. uzyskano ogółem 2448 wypożyczeń i 458 czytelników. Dla 

porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego uzyskano 2352 wypożyczeń i 449 

czytelników. W roku bieżącym uzyskano o 96 wypożyczeń więcej. Zaznaczył się więc 

nieznaczny wzrost czytelnictwa. W r. 1969 na I kwartał uzyskano 19,9% czytelników w 

stosunku do ilości mieszkańców w r. 1970. W r. 1970 uzyskano 20% czytelników. Na 

koniec roku 1969 uzyskano 27,5% czytelników, a w r. 1968 uzyskano 27,4%. Średnia 

powiatowa wynosi 21%, a więc nasza biblioteka osiąga wyniki powyżej średniej 

powiatowej. Pod względem procentu czytelników GBP uplasowała się w r. 1969 na  

4 miejscu. 

W roku 1970, w I kwartale uzyskano ogółem 458 czytelników, w tym 211 w GBP  

i 247 w punktach bibliotecznych. Czytelnicy w/g wieku: do 15 lat 200, od 15 -19 – 109, 

od 20-29 – 90, powyżej 30 lat – 59. Czytelnicy w/g zajęcia: P – robotnicy – 21, Ch – 

chłopi – 137, U – pracownicy umysłowi – 42, M – młodzież kształcąca się – 252, I – 

inni zatrudnieni – 2, Nz. – niezatrudnieni – 4. 

W I kwartale br. uzyskano ogółem 2448 wypożyczeń w tym: 92 wypożyczenia 

literatury społ eczno-politycznej, 45 – techniczno-rolniczej, 149 – innej popularno-

naukowej, 1531 – dla dzieci, 631 – dla dorosłych.  

Przy Gromadzkiej Bibliotece działa służba informacyjno-bibliograficzna. Praca 

informacyjno-bibliograficzna w GBP odbywała się głównie w oparciu o księgozbiór 

podręczny i posiadane w bibliotece czasopisma. W r. 1969 na 119 odwiedzin w czytelni, 

udostępniono 120 pozycji z księgozbioru podręcznego. W I kwartale b.r. zanotowano  

32 odwiedzin i wydano do korzystania na miejscu 32 woluminy. GBP jest dość dobrze 

zaopatrzona w encyklopedie, słowniki i inne pozycje niezbędne w pracy służby 

informacyjno-bibliograficznej. Informacji udziela się wszystkim chętnym czytelnikom.  

Z porad służby informacyjno-bibliograficznej korzysta głównie młodzież ucząca się  

w szkołach podstawowych, średnich zawodowych oraz w szkołach dla pracujących. 

Udostępniono w r. 1969 1178 egzemplarzy czasopism, w r.b. wypożyczono 249 egz.  

W minionym roku na planowanych 9500 wypożyczeń osiągnięto 9544, plan 

wykonano w 100%. Na planowanych 600 czytelników uzyskano 601 [lub 604].  

W porównaniu z rokiem 1968 czytelnictwo w GBP poczyniło znaczne postępy. Ogólna 

liczba wypożyczeń uległa zwiększeniu, zwiększono również ilość wypożyczeń literatury 

społeczno-politycznej o 130 woluminów. Średnia wypożyczeń na 1 czytelnika w skali 

rocznej wynosiła 15,8 książki (w r. 1968 –0 14,2). Za I kwartał 1979 [?] uzyskano 5,3 

wypożyczeń na 1 czytelnika i 1,03 wypożyczeń na statystycznego mieszkańca naszej 

gromady. Plan czytelnictwa i wypożyczeń za I kwart ał b.r. wykonano w 100,5%.  

 

IV/ Praca punktów bibliotecznych  

a/ Sprawy osobowe  

b/ Czytelnictwo w punktach bibliotecznych  

 

Ad a/ Wszystkie wsie na terenie naszej gromady objęte są siecią punktów 

bibliotecznych. Na terenie działania GBP – Siciny pracuje 6 punktów bibliotecznych,  

w tym 1 w PGR – Tarpno. Punkty biblioteczne prowadzone są społecznie przez osoby, 

którym nie są obce sprawy książki i czytelnictwa. Punkt biblioteczny w Bogucinie 
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prowadzony jest przez ob. Piotra Kamińskiego od 1. stycznia 1969 r. Da wniej był to 

punkt najsłabiej pracujący, obecnie należy do najlepiej pracujących punktów na terenie 

naszej gromady. W punkcie bibliot. w Brzeżanach od 1 kwietnia pracuje ob. Ratuś, do  

1 kwietnia 1970 pracowała ob. Karpińska Zofia. Początkowo był to punkt bardzo 

dobrze pracujący, później pracował nieco słabiej. Z początkowej pracy nowego 

kierownika punktu trudno jeszcze wyciągać właściwe wnioski. GBP otacza szczególną 

[opieką] nowych kierowników punktów, służy im radą i pomocą fachową. Praca  

w punkcie bibliotecznym w Łękanowie układa się  pomyślnie. Punkt prowadzony jest 

przez ob. Antoniego Kępę od 1 kwietnia 1969 r. Punkt ulokowany jest w świetlicy 

gromadzkiej. Praca w punkcie bibliotecznym w Tarpnie przebiega pomyślnie. Punkt 

prowadzi ob. Lucyna Michalska od 1. września 1965 r. Dawniej uzyskiwano w Tarpnie 

do 18 czytelników rocznie, obecnie uzyskuje się od 65 -70. Kierownikiem punktu 

bibliotecznego w Wiosce jest ob. Eugeniusz Kornaga, który pracuje od 1 lutego 1966 

roku. W pracy tego punktu zdarzają się okr esy słabszej pracy, ale ogólnie praca punktu 

jest dostateczna. W punkcie bibliotecznym we Wronowie pracuje ob. Franciszek Dereń. 

Punkt prowadzi od r. 1967. W początkowym okresie jego działalności był to punkt 

najlepiej pracujący, obecnie należy do punktów słabiej pracujących. Ogólny poziom 

pracy punktów należy ocenić na dobry. Większość czytelników (ok. 60%) kreuje się  

z punktów bibliotecznych. Praca punktów bibliotecznych przyczynia się do rozwoju 

czytelnictwa na naszym terenie.  

 

Ad b/ Co roku zaznacza si ę stopniowy wzrost czytelnictwa w punktach 

bibliotecznych. W r. 1970 uzyskano w punktach 247 czytelników i 774 wypożyczeń  

 

 Ilość 

czyteln. 

Ilość 

wypożyczeń 

Punkt Bogucin 27 40 

-„- Brzeżany 40 41 

-„- Łękanów 48 86 

-„- Tarpno 58 525 

-„- Wioska 32 39 

-„- Wronów 42 43 

 

W roku ubiegłym dokonano 3 -krotnej wymiany książek w każdym punkcie 

bibliotecznym. W r. bieżącym wymieniono książki w następujących punktach: Brzeżany, 

Wioska, Wronów. Do 3 maja wymieni się książki w Bogucinie, Łękanowie, Tarpnie. 

Zestawy książek do wymienionych punktów są już przygotowane. Biblioteka 

przygotowuje do wymiany każdorazowo do 150 książek do każdego punktu w zależności 

od ilości posiadanych czytelników. Od częstotliwości wymian decyduje rotacja 

księgozbioru w poszczególnych pun ktach. 

Jak już zaznaczyłam wyżej czytelnictwo w punktach bibliotecznych z roku na rok 

systematycznie wzrasta. Kierownicy punktów bibliotecznych są działaczami 

społecznymi. Za dobrą pracę otrzymują jedynie nagrody kwartalne, w zależności od 

ilości uzyskanych czytelników i wypożyczeń (Zarządzenie Nr 18 Ministra Kultury  
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i Sztuki z dnia 18 marca 1964 r.). Aby wypłacać nagrody zgodnie z powyższym 

Zarządzeniem GBP była zmuszona  nagrody dla kierowników punktów za IV kwartał 

1969 r. wypłacać z nowego budżetu. Nal eży więc przewidywać, że również w bieżącym 

roku zaistnieje niedobór na tym paragrafie. W tej sprawie GBP złożyła wniosek do 

Prezydium GBP – Siciny z prośbą o dofinansowanie § 14 (nagrody dla kierowników 

punktów bibliotecznych) oraz §30 podróże służbowe – w związku z dokształcaniem się 

kierownika GBP na Uniwersytecie Wrocławskim – Filologia Polska. 

Gromadzka Biblioteka Publiczna w Sicinach zwraca się z prośbą do miejscowego 

Prezydium o przychylne ustosunkowanie do mojego wniosku. Dotychczas GBP nie 

korzysta ła z żądnych dodatkowych środków finansowych.  

 

V/ Działalność kulturalno-oświatowa Biblioteki Gromadzkiej 

a/ Wizualna propaganda czytelnictwa  

b/ Praca z czytelnikiem indywidualnym 

c/ praca w zespołach czytelniczych  

d/ konkursy czytelnicze  

 

W minionym roku praca w GBP przebiegała pod hasłem: Pomnażamy dorobek 

Polski Ludowej. Biblioteka podjęła zobowiązanie dla uczczenia 25-lecia PRL, które 

obejmowało sprawy czytelnictwa i działalność oświatową biblioteki. W Dniach Oświaty, 

Książki i Prasy zorganizowano w porozumieniu z kierownictwem Szkoły Podstawowej 

w Sicinach 2 lekcje biblioteczne, na których zapoznano młodzież z klas siódmych z listą 

kandydatów do rad narodowych (gromadzkich, powiatowych, wojewódzkich) w związku 

z mającymi się odbyć wyborami. Kierownik GBP zapoznała młodzież z pozycjami 

książkowymi mówiącymi o władzy ludowej, o dorobku kulturalnym i gospodarczym 

naszego państwa i znaczeniu Polski we współczesnym świecie. W ramach 25 -lecia PRL 

organizowano wystawki obrazujące rozwój Dolnego Śląska w Polsce Ludowej. Przy 

GBP działają następujące koła zainteresowań: teatrzyk kukiełkowy, kółko rysunkowe, 

koło miłośników dobrej książki oraz zespół recytatorski. W r. 1969 przeprowadzono 

ogółem 69 form pracy z czytelnikiem. Oto niektóre z nich: fotogazetka: Miasta  ZSRR, 

wieczór baśni: Baśnie pięciu kontynentów, Bajki ludu rosyjskiego, spotkanie z autorem 

Edwardem Kurowskim, wystawka książek: Kultura Dolnego śląska, fotogazetka: Piękna 

nasza Polska cała, wystawka książek: Czytajmy literaturę społeczno -polityczną. 

Biblioteka prowadzi wizualną propagandę sporządzając okolicznościowe gazetki 

ścienne poświęcone rocznicom politycznym, państwowym i literackim. Praca kulturalno -

oświatowa biblioteki w r. 1970 przebiega pod hasłem: 25 -lecia zwycięstwa nad 

faszyzmem, 25-lecia odzyskania Ziem Zachodnich i Północnych oraz 100 rocznica 

urodzin Włodzimierza Ilijcza Lenina. W r. 1970 wykonano ogółem 18 form pracy. Oto 

niektóre z nich: fotogazetka: 25 -lecie wyzwolenia Góry, plansza obrazująca rozwój 

czytelnictwa na naszym terenie od momentu założenia biblioteki od r. 1948, aż do chwili 

obecnej, gazetka ścienna: 100 rocznica urodzin Włodzimierza Lenina, fotogazetka: Lenin 

w Gorkach, wystawka książek: Lenin, życie i działalność. Odbyto dyskusję nad książką 

Makarenki: Lenin na ziemiach polskich. Wykonano fotogazetkę pod hasłem: Byliśmy, 

jesteśmy, będziemy.  
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b/ GBP prowadzi systematyczną pracę z czytelnikiem indywidualnym. Służy 

pomocą w doborze materiałów do referatów na różne tematy, zapoznaje się nowych 

czytelników ze sposobem posługiwania się katalogami bibliotecznymi, przeprowadza się 

indywidualne rozmowy o przeczytanych książkach.  

W zespołach czytelniczych pracują w większości dzieci i młodzież pozaszkolna.  

W r. 1970 koło miłośników dobrej książki skupiło się głównie na lekturze książek 

poświęconych życiu i działalności Włodzimierza Lenina. Wynikiem tego był udział  

4 osób w eliminacjach powiatowych konkursu pod hasłem: Włodzimierz Lenin. Jedna  

z uczestniczek – Czesława Sak – zdobyła I miejsce w powiecie i została wytypowana do 

eliminacji wojewódzkich we Wrocławiu, gdzie uplasowała się w pierwszej dziesiątce na 

ogólną liczbę 116 uczestników.  

W porównaniu z r. 1968 praca w GBP w r. 1969 uległa znacznej poprawie. W  

r. 1969 zaznaczył się duży wzrost wypożyczeń i czytelnictwa oraz nie not owany dotąd 

sukces w konkursach politycznych.  

 

Kierownik G.B.P.  

Lilla Strzelec 

 

Źródło - APL: PGRN Siciny 40 s. 62-64 
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ  

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY NIECHLÓW  

FILIA BIBLIOTECZNA W SICINACH 

CZ

. 1 

 

Rok 1975 

Kierownikiem biblioteki jest nadal Wiesława Sak. Stan księgozbioru wzrósł o 381 

woluminów, ubyło 330 książek. Księgozbiór ogółem wynosił 5151 woluminów, w tym 

literatury pięknej dla dzieci 1784, literatury pięknej dla dorosłych 2325, litera tury  

z innych działów 1022. Na koniec roku zarejestrowano wraz z punktami bibliotecznymi 

628 czytelników, którzy dokonali 1104 wypożyczeń. Punktów bibliotecznych jest 8,  

w samych punktach zarejestrowano 427 czytelników, którzy wypożyczyli 5639 książek. 

Biblioteka nadal znajduje się w pałacu na piętrze w sąsiedztwie ośrodka zdrowia, poradni 

dentystycznej, przedszkola, świetlicy szkolnej i gabinetu fizycznego i chemicznego 

Szkoły Podstawowej w Sicinach. Biblioteka brała udział w konkursie powiatowym „Czy 

znasz Dolny Śląsk”. Uczestniczka zdobyła 5 miejsce. W grudniu 1975 roku nastąpiło 

przekazanie biblioteki, Wiesława Sak (Tuczyńska) wyszła za mąż i wyprowadziła się do 

Głogowa. W tym mieście podjęła pracę również w bibliotece. W czerwcu 1975 roku 

nastąpiła zmiana administracyjna w kraju i powstało województwo leszczyńskie. Od tej 

pory nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna  

w Lesznie. Kierownicy punktów: Wronów – Franciszek Dereń, Wioska – Eugeniusz 

Kornaga, Tarpno - Edward Mazur, Bogucin – Piotr Kamiński, Łękanów – Antoni Kępa, 

Naratów – Halina Zagrobelna, Naratów (PGR) – Aniela Mika, Wroniniec – Lilia Bożko, 

Żuchlów – Grażyna Miksztal.  

 

Rok 1976 

Z dniem 2 stycznia 1976 roku kierownictwo biblioteką objęła Czesława Bień. W 

roku 1976 biblioteka uzyskała 734 czytelników, w tym czytelnicy zarejestrowani  

w punktach bibliotecznych – 344, ogółem czytelnicy w bibliotece i punktach wypoży-

czyli 18619 książek.  

W samych punktach zanotowano 5472 wypożyczenia. Księgozbiór w woluminach 

ogółem w dniu 31 grudnia 1986 – 5845, w ciągu roku zakupiono 694 woluminy, na 

kwotę 20.102 zł. Punktów bibliotecznych jest nadal 8 w Bogucinie kierownikiem jest 

Piotr Kamiński, w Łękanowie – Lucyna Kłaczkiewicz, w Wiosce – Stanisława Rzepka, 

we Wronińcu – Ewa Dutkiewicz, w Tarpnie – Halina Mazur, we Wronowie – Wanda 

Dereń, w Naratowie (wieś) – Halina Zagrobelna, w Naratowie (PGR) – Maria Połczyk. 

Biblioteka brała udział w wojewódzkim konkursie czytelniczym pod hasłem „Biblioteka 

– Książka – Czytelnik” zorgan izowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną  

w Lesznie oraz Radę Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży 

Polskiej. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowała się jedna uczestniczka, która 

zdobyła ciekawą nagrodę rzeczową. Zorganizowano r ównież spotkanie autorskie  

z pisarzem dla dzieci Marianem Orłoniem oraz pisarzem dla dorosłych Gerardem 

Górnickim (oba spotkania klubie w Naratowie).  
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Rok 1977 

W ciągu roku zakupiono 402 książki na kwotę 12.670 zł ogółem w bibliotece było 

6247 książek. Struktura księgozbioru przedstawia się następująco: literatura piękna dla 

dzieci 32,2% literatura piękna dla dorosłych 44,6% i literatura z innych działów 22.9% 

oraz czasopisma 0,3%. W ciągu roku zarejestrowano 796 czytelników, którzy 

wypożyczyli 20913 książek (są to dane razem z 8 punktami bibliotecznymi). Nastąpiły 

zmiany w sieci punktów bibliotecznych: we Wronińcu prowadzenie punktu przejął 

Aleksander Dylak, w Żuchlowie – Krystyna Tomala, w Tarpnie – Danuta Mazur, w 

Wiosce – Ewa Kasztelan. W pozostałych pun ktach zmian nie było. W celu szerszej 

popularyzacji książki w bibliotece przeprowadzono różnorodne formy pracy z czytel -

nikiem. Poprzez hasła, fotogazetki, wystawy, plakaty, zaakcentowano następujące 

wydarzenia i rocznice np. wystawa książek pod hasłem „Wy bitni twórcy nauki i kultury 

polskiej”, dla dzieci lekcje biblioteczne „W wyborze książki pomoże ci katalog”. 

Kierownik biblioteki brała udział w przygotowaniach do przeprowadzki do nowej 

siedziby Wojewódzkiej Biblioteki w Lesznie. 

 

Rok 1978 

W tym roku prz ybyło 799 książek, zarejestrowano 804 czytelników, którzy dokonali 

17947 wypożyczeń. WBP Leszno ogłosiła współzawodnictwo punktów bibliotecznych 

woj. leszczyńskiego. W programie wzięli udział: Lucyna Kłaczkiewiecz – punkt 

biblioteczny Łękanów, Czesława Jan ik – Wronów, Ewa Kasztelan – Wioska, Danuta 

Mazur – Tarpno, Zofia Skawska – Naratów, Krystyna Tomala – Żuchlów, Piotr 

Kamiński – Bogucin, Aleksander Dylak – Wroniniec. W wyniku współzawodnictwa 

nastąpiło szersze upowszechnienie książki i czytelnictwa na ws i. Uzyskano nowych 

czytelników, głównie rolników i robotników, nastąpił także wzrost wypożyczeń. 

Poprawiły się też warunki pracy punktów bibliotecznych: Zakupiono trzy szafy 

biblioteczne dla punktów w Łękanowie, Tarpnie i Wiosce. Wszystkie punkty otrzymały  

nowe tablice informacyjne. W ramach pracy oświatowej z dziećmi i młodzieżą  

w bibliotece wyświetlano przeźrocza, organizowano wieczory głośnego czytania bajek, 

prowadzono lekcje biblioteczne, konkursy rysunkowe i recytatorskie. Ogółem 

uczestniczyło 243 os oby. W celu szerszej popularyzacji książki w środowisku wiejskim, 

nawiązano współpracę z ośrodkiem Nowoczesna Gospodyni. Najaktywniejszymi 

czytelnikami w roku 1978 wśród młodzieży byli Dorota Koziara, Beata Pankiewicz, 

Jolanta Sarnecka, Danuta Kaziów. Wśró d dorosłych; Zenon Ziarkowski, Krystyna 

Gierycz, Władysława i Jan Kaziów, Cecylia Lewczak oraz Wiesława Majkowska. 

Kierownikiem biblioteki jest nadal Czesława Gierycz (Bień). 

 

Rok 1979 

W tym roku zakupiono 589 książek, zarejestrowano 806 czytelników, którz y 

wypożyczyli 18895 książek (razem z 8 punktami bibliotecznymi). Czytelnicy Biblioteki 

brali udział w ogólnopolskim konkursie pt. „Przyjaciele naszego dzieciństwa”.  

W eliminacjach gminnych brali udział Beata Pankiewicz, Dorota Koziara, Danuta 

Kaziów, Agata i Małgorzata Kurpiel, Cezary Piwko, Jolanta Sarnecka i Anna Czeredko. 

Otrzymali ciekawe nagrody rzeczowe. Reprezentantką Sicin była Małgorzata Kurpiel. 
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Rok 1979 był Międzynarodowym Rokiem Dziecka. Biblioteka bardzo aktywnie 

uczestniczyła w obchodach tego  święta, z tej okazji zostały zorganizowane liczne 

imprezy dla dzieci, wieczory baśni, zgaduj - zgadule, fotogazetki i wystawy tematyczne, 

np. „Dziecko pod wszystkimi szerokościami świata”, „Nasze obowiązki wobec dzieci”, 

„Dom i szkoła”, „Lektura dla najmłodszych czytelników”, „Dziecko nie może, nie ma 

prawa być nieszczęśliwe w naszym kraju”. W 1979 roku biblioteka otrzymała  

z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie jako dar 

nowy sprzęt audiowizualny: magnetofon kasetowy i a dapter stereofoniczny z dwoma 

kolumnami głośnikowymi.  

 

Rok 1980 

Biblioteka zarejestrowała 740 czytelników, którzy wypożyczyli 15904 książek w tym 

literatury pięknej dla dzieci 7863 wypożyczeń, literatury pięknej dla dorosłych 6290, 

literatury z innych dzi ałów 1751 wypożyczeń, oraz zakupiono 531 nowych książek. Od 

21 października Czesława Gierycz przebywa na urlopie macierzyńskim. W tym czasie 

zastępuje ją Krystyna Gierycz, zamieszkała także w Sicinach.  

 

Rok 1981 

Księgozbiór w woluminach ogółem wynosił 8268, w ciągu roku dokupiono 346 

książek na sumę 12.895 zł. Struktura księgozbioru: literatura piękna dla dzieci – 2546, dla 

dorosłych – 3630, literatura z innych działów – 2072 woluminy. W ciągu roku 1981 

zapisano 728 czytelników, którzy wypożyczyli 15309 ksi ążek. Są to dane z biblioteki 

macierzystej w Sicinach i 8 punktów bibliotecznych. Wśród form pracy z czytelnikiem 

można wymienić: konkurs biblioteczny zorganizowany wspólnie z gminną biblioteką  

w Niechlowie „Brzechwa – dzieciom”. Udział w konkursie wzięły następujące osoby: 

Beata Pankiewicz, Danuta Kaziów, Mariola Wyskiel, Wioletta Gandecka, Paweł Dolata  

i Mirosław Bera. 

 

Rok 1982 

W tym roku nastąpił dalszy spadek czytelników i wypożyczeń ogółem 

zarejestrowano 682 czytelników, którzy wypożyczyli 13390 ksi ążek. Spadek ten wiązał 

się głównie z niepewną sytuacją społeczno -ekonomiczną w kraju. W roku 1982 najwięcej 

czasu poświęcono dzieciom, odbyło się 24 zajęć z dziećmi, w których brało udział 247 

osób. Jedną z ciekawszych form pracy był konkurs rysunkowy pod  hasłem: 

„Wspomnienia z wakacji”. Pierwsze miejsce zajęła Izabela Cisło, drugie Piotr Żuk, 

trzecie Henryka Bień, czwarte Anna Kaziów, piąte Kamila Zielichowska i szóste Dorota 

Głąb. 

 

Rok 1983 

„Bardzo dziękuję za miłe spotkanie z młodymi czytelnikami, który ch ciepłe 

uśmiechy i liczne pytania będę długo pamiętał” Są to słowa dedykacji, które wpisał do 

kroniki bibliotecznej pisarz Marian Orłoń. Spotkanie autorskie odbyło się w Szkole 

Podstawowej w Sicinach. Zanotowano wzrost czytelników i wypożyczeń (729 

czytelników i 15985 wypożyczeń) przybyło 577 książek. Najlepsi czytelnicy w 1983 roku 
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wśród dzieci – Adam Bień, wśród młodzieży – Agata Kurpiel, wśród dorosłych 

Wiesława Majkowska.  

 

Rok 1984 

W ciągu roku przybyło 578 nowych książek, zanotowano bardzo wysoki wz rost 

liczby czytelników i wypożyczeń. W porównaniu z rokiem 1983 zarejestrowano o 172 

czytelników więcej. Wyniki czytelnicze: 901 czytelników ogółem w bibliotece i punktach 

bibliotecznych i 16910 wypożyczeń książek. Z tego 325 czytelników zapisało się  

w bibliotece macierzystej w Sicinach. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci do lat 14.  

W ciągu roku zorganizowano liczne formy pracy z czytelnikami np. w lutym konkurs 

rysunkowy pod hasłem „Zima” a w czerwcu „Kwiaty dla mojego taty”. Biblioteka 

zorganizowała także wiele interesujących wystaw książek i czasopism np. „Książka  

i prasa rolnicza – klucz do nowoczesności”, „Książki tylko dla dziewcząt i chłopców”, 

„Wrzesień 1939 na Ziemi Leszczyńskiej”, „400 -rocznica śmierci Jana Kochanowskiego”, 

„Sylwetki wielkich Polaków – Fryderyk Chopin”. Czesława Gierycz kierownik biblioteki 

otrzymała dyplom ukończenia studiów w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyskała tytuł magistra 

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.  

 

Rok 1985 

W tym roku zakupiono 695 książek na sumę 99.988 zł, ogółem w dniu 31 grudnia 

było 10112 woluminów. W 1985 roku nastąpiła zmiana lokalu, biblioteka została 

przeprowadzona do mniejszych pomieszczeń na parterze tego samego zabytkowe go 

pałacu. Warunki pracy z czytelnikiem uległy pogorszeniu. Z powodu zmiany lokalu  

i udziału kierowniczki w spisie rolnym nastąpił spadek czytelnictwa. Na koniec roku 

zanotowano 806 czytelników i 12717 wypożyczeń. Mimo ogromnej ciasnoty w bibliotece 

nadal prowadzi się różnorodne formy pracy z dziećmi i młodzieżą, np. konkurs dla 

dzieci pod hasłem „Opowiadamy baśnie Hansa Andersena”. Najładniej bajkę Andersena 

opowiadała czytelniczka Henryka Bień. We wrześniu odbył się konkurs pod hasłem 

„Czy znasz książki Jana Brzechwy”. Najlepszymi znawcami książek Jana Brzechwy byli: 

Karolina Pankiewicz – pierwsze miejsce, Jadwiga Kaziów i Małgorzata Bednarczuk – 

drugie miejsce, Małgorzata Wróbel – trzecie miejsce. W nagrodę uczestniczki konkursu 

otrzymały albumy fotograf iczne. Konkurs rysunkowy „Moja miejscowość zimą”, 

zwycięzcy konkursu to: Renata Bednarczyk i Renata Knihnicka – pierwsze miejsce, 

Renata Janik, Beata Filipek – drugie miejsce, Urszula Huzar i Kinga Cicha – trzecie 

miejsce. Uczestniczki otrzymały ciekawe na grody rzeczowe. Biblioteka w Sicinach brała 

udział we współzawodnictwie o najlepszą bibliotekę w gminie, ogłoszonego z okazji 40-

lecia Polski Ludowej, a trwającego od września 1984 do października 1985. Wyniki 

konkursu czytelniczego pod hasłem „Najlepszy czytelnik 1985 roku” wśród dzieci: 

Pierwsze miejsce – Marek Gawlik, drugie miejsce – Anna Kaziów i Małgorzata Wróbel, 

trzecie miejsce – Kamila Zielichowska. Wyróżnienia wśród najmłodszych (4-5-latków) 

Dominika Gierycz i Magdalena Kaziów – wśród młodzieży pierwsze miejsce Danuta 

Kaziów, drugie miejsce Małgorzata Marmulewicz, trzecie miejsce – Beata Pankiewicz, 

Mariola Wyskiel, Agata Kurpiel. Wśród dorosłych pierwsze miejsce – Anna Bobowska 
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(seniorka) drugie miejsce – Grzegorz Dolata, trzecie miejsce – Mirosław Jankowiak. 

Wszyscy czytelnicy otrzymali cenne nagrody książkowe, które wręczał przedstawiciel 

Urzędu Gminy w Niechlowie Józef Maszczenko. 

  

Rok 1986 

W ciągu roku przybyło z zakupu 559 książek. W porównaniu z rokiem 1985  

w czytelnictwie nastąpił nieznaczny wzrost o 22 czytelników. Ogółem zarejestrowano 

828 czytelników oraz 15703 wypożyczeń książek. Biblioteka prowadzi 7 punktów 

bibliotecznych, we Wronowie nastąpiła zmiana i kierownikiem punktu została Barbara 

Kajrys. Wśród form pracy, najliczniejsze były zajęcia z dziećmi: wyświetlanie bajek, 

czytania i opowiadania baśni słuchanie utworów muzycznych i legend z płyt a także 

zajęcia rysunkowe. Odbyły się także lekcje biblioteczne z uczniami szkoły podstawowej 

oraz wycieczki przedszkolaków. Najpopularniejszą formą pracy wśród dzieci były 

konkursy rysunkowe np. „Najpiękniejszy dzień w życiu mojej babci”. Pierwsze miejsce 

zajęła Karolina Pankiewicz i Edyta Kostrzewa, drugie miejsce – Renata Janik i Krystyna 

Antolak, trzecie miejsce – Agnieszka Pawlicka. Kolejny konkurs rysunkowy to „Mój tato 

w pracy”, najciekawsze prace wykonały Agnieszka Pachołek, Karolina Pankiewicz  

i Agnieszka Pawlicka. Następny to „Moja wakacyjna przygoda”. Najładniejsze prace 

przedstawiły i pierwsze miejsce ex aequo zajęły Aneta Muszyńska i  Karolina Pankiewicz, 

kolejne miejsca przypadły Urszuli Sobierak i Józefowi Czarnieckiemu. Natomiast w 

konkursie plastycznym „Jak pomagam ptakom i zwierzętom zimą”, najlepsi byli: Kinga 

Borysowska, Karolina Pankiewicz, Wioleta Mazur. Zorganizowano również zgaduj - 

zgadulę pod hasłem: „Twórczość Henryka Sienkiewicza”. Najlepszymi znawcami okazali 

się: Balbina Czerniecka – pierwsze miejsce, drugie – Danuta Kaziów i trzecie – Mariola 

Wyskiel. W tym roku biblioteka brała udział w konkursie wojewódzkim pt. „Pozn ajemy 

Czesława Janczarskiego”. Od kilku lat przy bibliotece istniał aktyw czytelniczy. 

Członkowie aktywu czytelniczego brali udział w prostych pracach bibliotecznych np. 

okładanie książek w folię, pieczętowanie książek i czasopism, powielanie kart 

katalogowych, reperowanie książek uszkodzonych itp. W 1986 roku do aktywu należało 

20 czytelników. Najaktywniejszymi były: Halina Kornaga i Danuta Stańczyk. Za dobrą 

pracę otrzymały ciekawe nagrody książkowe.  

 

Rok 1987  

W tym roku zakupiono 954 książki, zarejestro wano 808 czytelników, którzy 

wypożyczyli 15261 książek. Sieć punktów nie uległa zmianie. Wśród 7 punktów 

najaktywniejszymi były punkty we Wronińcu i Wronowie W maju w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Niechlowie odbyła się uroczystość z okazji dnia działacza kultu ry oraz X-lecia 

GOK-u. Wśród wielu zaproszonych gości byli bibliotekarze i kierownicy punktów 

bibliotecznych. Za pracę i działalność w rozwijaniu życia kulturalnego na terenie gminy 

Niechlów naczelnik gminy Jerzy Ryndak wręczał dyplomy uznania i podziękowania. 

Przez cały rok 1987 trwał konkurs na najlepszego czytelnika w punkcie bibliotecznym. 

Rywalizowały ze sobą punkty należące do GBP Niechlów i filii Siciny. Najaktywniejszą 

czytelniczką w całej gminie okazała się Ewa Halczyn, z punktu bibliotecznego w Wi osce. 

Zdobyła pierwsze miejsce i ciekawą nagrodę książkową. W innych punktach najlepszymi 
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czytelnikami byli: Władysława Szadkowska z Tarpna, Jerzy Borowik z Wronińca, 

Małgorzata Bruchnal z Wronowa, Aldona Rogalska z Żuchlowa, Małgorzata Wróbel  

z Łękanowa i Leszek Maślak z Naratowa. Przeprowadzono zgaduj - zgadulę ph. „Życie  

i twórczość Marii Konopnickiej”. Ciekawe nagrody rzeczowe zdobyli: Krzysztof 

Pleśniak pierwsze miejsce, Anita Czak – drugie, Kinga Borysowska – trzecie. Uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sicinach byli autorami następujących 

albumów bibliotecznych: „Zwierzęta w obiektywie”, „Wiersze dla ciebie, Mamo”, 

„Uśmiech dziecka”, „Nasz zwierzyniec”, „Zabytki kultury polskiej”. Dla młodzieży 

zorganizowano wieczory poezji Włady sława Broniewskiego – „Troska i pieśń”. Z okazji 

Międzynarodowego Dnia Kobiet „Kobieto, puchu marny…”  

 

Rok 1988 

W ciągu roku zakupiono 854 książki, zarejestrowano 591 czytelników oraz 14088 

wypożyczeń. Odnotowano duży spadek czytelnictwa, którego główną pr zyczyną było 

zlikwidowanie punktów bibliotecznych w Naratowie, Wronińcu i Żuchlowie. Pozostały 

4 punkty, z których 3 mieszczą się w mieszkaniach prywatnych w Łękanowie – Lucyna 

Kłaczkiewicz, Danuta Kamińska w Tarpnie i Ewa Kasztelan w Wiosce oraz we 

Wronowie – Barbara Kajrys w świetlicy wiejskiej. W tym roku biblioteka nawiązała 

współpracę z ośrodkiem zdrowia w Sicinach a szczególnie z pielęgniarką Moniką 

Świątkowską. Wspólnie opracowano plan działania z okazji ogólnopolskiego 

współzawodnictwa między ośrodkami zdrowia pod hasłem: „Każdy pracownik służby 

zdrowia wychowawcą – twórcą kultury zdrowotnej”. Oto niektóre formy tej współpracy: 

konkurs rysunkowy dla dzieci „W trosce o zdrowie”, wieczornica antyalkoholowa, 

pogadanki, projekcje przeźroczy, pomoc w zorg anizowaniu „skrzynki pytań i odpo-

wiedzi”, wystawy książek popularyzujących książki medyczne. Zorganizowano zbiórkę 

książek i broszur o tematyce zdrowotnej. Podsumowano konkurs czytelniczy pod 

hasłem: „Najlepszy czytelnik książek z działu medycyna”. Dyplom y otrzymały 

Małgorzata Bednarczuk, Edyta Kostrzewa i Henryka Bień. W wyniku tej współpracy  

z biblioteką ośrodek zdrowia zajął pierwsze miejsce w rejonie ZOZ Góra Śląska. 

Kolejnym etapem była ocena wojewódzka i tutaj ośrodek zdrowia z Sicin okazał się 

najlepszym, zajął pierwsze miejsce w woj. leszczyńskim i zdobył wysoką nagrodę 

pieniężną. Także biblioteka w Sicinach otrzymała nagrodę rzeczową.  

 

cdn. 

Czesława Gierycz  
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KULTURA Cz. II 

 

W związku z 700 -leciem miasta Urząd Miasta i Gminy zdecydował  

o wydaniu w 2000 r. publikacji popularno-naukowej „Szkice z dziejów Góry 1945-

2000”. Autorami tej pracy byli: Zofia Hanulak, Elżbieta Maćkowska, Mirosław 

Żłobiński, Jan Dwornik i Tadeusz Otto. Publikacja ta mimo złożenia jej o formie 

maszynopisu i elektronicznej nie ukazała się drukiem. Jednakże za zgodą 

Urzędu Miasta i Gminy, i aby udostępnić zebrane materiały dla czytelników, 

zespół redakcyjny zdecydował o prezentacji wybranych fragmentów na łamach 

Kwartalnika Górowskiego . 

 

Miejsca pamięci 

Na terenie miasta i gminy Góra jest ich kilka. Są to: pomnik ku czci Poległych  

w Walce z Faszyzmem w Chróścinie. Pamiątkową tablicę na pomniku odsłonięto  

16 czerwca 1996 r.; w Osetnie obelisk upamiętniający walki I Frontu Ukraińskiego  w dn. 

29-30 stycznia 1945 r. (odsło nięty został 9 maja 1986 r.); w Starej Górze krzyż  

„W hołdzie tym, którzy walczyli o niepodległość” – odsłonięty 28 VII 1996 r.; w Górze 

Pomnik Wolności wzniesiony w roku 1985 w hołdzie wszystkim bohaterom walk  

o niepodległość (w r. 2006 nastąpiła korona cja orłów wieńczących pomnik); obelisk przy 

drodze z Góry do Głogowa upamiętniający marsz więźniów z obozu w Rawiczu  

w styczniu 1945 r. Odsłonięcie obelisku (za sprawą Zygmunta Kempy) odbyło się  

10 września 1994 r. Ponadto cmentarz żołnierzy radzieckich przy drodze z Góry do 

Rawicza, na którym spoczywają ciała 1269 żołnierzy, biorących udział w walkach  

z faszystami na Ziemi Górowskiej oraz obelisk na terenie dawnego cmentarza 

ewangelickiego, na którym od lat siedemdziesiątych funkcjonował plac zabaw i am fiteatr. 

Obelisk (inicjatywa Towarzystwa Miłośników Ziemi Górowskiej) odsłonięto w paździer-

niku 2001 r., z napisem „Głaz ten upamiętnia miejsce byłego niemieckiego cmentarza. 

Społeczeństwo Góry 2001 rok.” Najnowszym obeliskiem jest głaz wzniesiony  

z inicjatywy komendanta Policji Zdzisława Rogali w parku przy Komendzie Powiatowej 

Policji z napisem „W hołdzie pionierom polskości, służbom administracyjnym  

i porządkowym w 60 rocznicę powrotu Ziemi Górowskiej do Macierzy”, odsłonięty  

5 maja 2005 r. 

 

Muzeum 

Muzeum w Górze funkcjonowało do roku 1939. Założone zostało przez 

niemieckich obywateli miasta. Znajdowały się w nim zabytki odnalezione na terenie 

Ziemi Górowskiej. W trakcie działań wojennych uległo częściowemu zniszczeniu,  

a pozostałe eksponaty rozprosz yli osadnicy przybyli do miasta w 1945 r. Wiele z nich 

odnaleziono również w trakcie rozbudowy Zakładu Odzieżowego „Moda” (w wykopie) 

– znalazły one swoje miejsce w  Wielkopolskim Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska 

w Trzebinach. W latach 50 -tych inicjatorami założenia muzeum w Górze byli Stanisław 

Włodarski i Tadeusz Podwiński – historyk. Rozpoczęto gromadzenie eksponatów, 

jednakże pomysł nie został zrealizowany. Kolejne podejście do tematu nastąpiło  
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w latach siedemdziesiątych z inicjatywy Jerzego Przyby łowskiego i Zygmunta Kempy. 

Ponownie zainaugurowano akcję zbierania eksponatów do muzeum, które zamierzano 

utworzyć w zabytkowym obiekcie – budynku więzienia (poprzedni pomysłodawcy 

również ten obiekt wskazywali jako najodpowiedniejsze miejsce dla muzeum).  Niestety 

– i ten projekt nie doczekał się realizacji. Zgromadzone eksponaty w części zaginęły,  

a ocalałe przekazano do ZSZ, w której utworzono regionalną izbę muzealną. Zajmuje 

ona trzy niewielkie pomieszczenia, w których urządzono ekspozycje z okresu w czesnego 

średniowiecza, sprzętów używanych w gospodarstwach, uzbrojenie, pamiątki z obozów 

koncentracyjnych itp. Zbiorami opiekuje się Iwona Bandoch. Z kolei w Gimnazjum nr 2 

niewielka izba regionalna gromadzi przedmioty i sprzęt domowego użytku z okoliczn ych 

wsi. Opiekę nad nią sprawuje Elżbieta Maćkowska. W Liceum Ogólnokształcącym 

znajduje się część zbiorów zmarłego Zygmunta Kempy. Próby utworzenia w Górze 

Muzeum Powiatowego aktualnie podjęła grupa miłośników Ziemi Górowskiej pod 

kierunkiem Zbigniewa Józefiaka. [Więcej o muzeum mogą przeczytać Państwo w 20. numerze 

Kwartalnika Górowskiego, str. XXI]  

 

Orkiestra dęta  

Założona w roku 1946 gra nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Od początku 

działała przy Cukrowni Góra Śląska. Pierwsze lata były trudne: brak k ostiumów, 

instrumentów, funduszy na wyjazdy i koncerty. W 1946 liczyła 16 członków, w roku 

1975 było ich 24, w r. 1980 – 51, a w roku 1997 42 członków i 36 uczniów. W latach 

1951-1953 działalność orkiestry na krótki okres, z przyczyn organizacyjno -wyposaże-

niowych, została zawieszona. W roku 1953 nowym kapelmistrzem został Jan Minta. 

Skutecznie reaktywował działalność zespołu. W latach 50 -tych Jan Minta  opracował na 

motywach dolnośląskiej melodii ludowej, zaczerpniętej ze śpiewnika Józefa Majchrzaka, 

górowski hejnał, (po raz pierwszy zagrany w trakcie Dni Góry w roku 1960). W 1955 na 

krótko prowadzenie orkiestry przejął Franciszek Rabiega z Leszna, a opiekę nad nią 

Dom Kultury, gdzie zorganizowano Powiatową Szkółkę gry na Instrumentach Dętych. 

Szkółkę tę prowadził przez lata Jan Minta. Stała się ona rychło miejscem naboru 

młodych instrumentalistów do orkiestry. W 1965 r. kierownikiem orkiestry wybrano 

Franciszka Mintę. Po jego odejściu na powrót pieczę nad orkiestrą obejmuje Jan Minta 

(byli to bracia). W 198 2 r. orkiestra liczyła 45 członków. Corocznie z powodzeniem 

uczestniczyła w Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych w Kościanie. Górowska 

Orkiestra Dęta była znana szerszej publiczności. Muzycy występowali z okazji 

przeróżnych świąt państwowych i regional nych, wyjeżdżali na gościnne i konkursowe 

koncerty. W 1986 r. zajęli II miejsce w VI Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych  

i porównywano ich do renomowanej orkiestry kopalni „Tores”. W ramach orkiestry  

z powodzeniem prowadzona była nauka gry na instrum entach, z której korzystało ok. 50 

osób. Przez lata była wizytówką kulturalną Góry. W kwietniu 1998 r. Orkiestra Dęta 

została zarejestrowana w sądzie jako Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta 

Cukrowni Góra Śląska. Zarząd stowarzyszenia utworzyli Zbigni ew Dorabiała, Jan Minta, 

Andrzej Muzyka i Tadeusz Juska. Od stycznia 2000 r. z chwilą odejścia z orkiestry Jana 

Minty, kapelmistrzem został Andrzej Rżysko. Aktualnie kapelmistrzem orkiestry jest 
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Piotr Budzianowski, a orkiestra działa przy Domu Kultury. Trw a nabór nowych 

członków. 

 

Prasa 

W 1995 r. z inicjatywy pisma samorządowego gminy Góra zorganizowano wystawę 

prasy lokalnej. Wśród wielu tytułów gazet z terenu województwa uwagę przyciągało 

stoisko z prasą górowską. Znalazły się na nim „Gazeta Górowska” – organ  Komitetu 

Frontu Narodowego potem jako organ Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego  

z lat 1954, 1955 i 1956.  Na swoich łamach poruszała sprawy kultury, oświaty, rolnictwa i 

przemysłu. Były jednodniówki: „Ziemia Górowska” z 1989 r. (red. Grzegorz Ale ksander 

Trojanek) – pismo Rady Narodowej Miasta i Gminy Góra; „Gazeta Górowska” KO 

Solidarność wydawana w roku 1990 domowym sposobem na powielaczu (red. Mirosław 

Żłobiński), adresowana głównie do członków związku i określonego odbiorcy. 

Zawierała informacje i sygnały o zachodzących przeobrażeniach. Był „Przegląd 

Górowski”  ukazujący się od roku 1991 i „Gazeta Górowska”, powstała w r. 1995.  

„Przegląd Górowski” – pismo samorządu gminy Góra. Funkcję red. naczelnego 

kolejno pełnili Mirosław Żłobiński (pomysłodawca pisma), Helena Żywień, Maria 

Borowska, Mieczysław Śliwiak, Zofia Hanulak. Stały skład redakcji tworzyli Elżbieta 

Maćkowska, Grzegorz A. Trojanek, Jan Dwornik, Jadwiga Borowik, Ewa Choińska, 

Małgorzata Król. Pismo to w bezstronny, obiektywny sposób star ało się prezentować 

wszystkie aspekty życia mieszkańców miasta i gminy: kulturalne, sportowe, oświatowe, 

polityczne, gospodarcze itp. Do końca 2002 r. było to miesięcznik bądź dwutygodnik, 

wydawany w formacie A-4, na dobrym jakościowo papierze. W okresie o d 1991 do 2002 

r. ukazało się w sumie 200 numerów. Od stycznia 2003 r. pismo przybrało formę gazety 

codziennej, ale ukazującej się co 2 tygodnie. Redaktorem naczelnym został Krzysztof 

Ratnicyn, pełniący także funkcję pracownika Urzędu Miejskiego odpowiedzi alnego za 

promocję gminy. Po jego rezygnacji obowiązki red. naczelnego przejęła Joanna 

Zembroń. W tym okresie pismo jest już rozdawane bezpłatnie, a artykuły piszą głównie 

uczniowie szkół gimnazjalnych i nauczyciele. Od czerwca 2007 r. red. naczelnym jest  

Agata Jankowska – Michalska, pełniąca również funkcję pracownika odpowiedzialnego 

za promocję gminy.  

„Gazeta Górowska” – w roku 1995 na rynku mediów pojawiło się pismo „Gazeta 

Górowska” (miesięcznik) prezentująca opinie i poglądy ludzi związanych z prawą  stroną 

górowskiej sceny politycznej. Redaktorami naczelnymi byli kolejno: założyciel gazety 

Mirosław Żłobiński, Paweł Wróblewski, Jolanta Zamorska,  Jolanta Maszczenko. Gazeta 

ukazywała się do 2001 roku.  

„Życie Powiatu” – miesięcznik wydawany przez Pawła Wróblewskiego od r. 2005. 

Funkcjonuje także jego strona internetowa www.zyciepowiatu.pl. Miesięcznik prezentuje 

wydarzenia społeczno -gospodarczo -polityczne i sportowe z terenu powiatu górows -

kiego. Każda z gmin ma tutaj swoją stronę: Powiat Górowski, Jemielno tu i teraz, 

Nowiny Niechlowskie, Wiadomości z Wąsosza. 

„Biuletyn” – miesięcznik Stowarzyszenia „Gminna Szkoła Reymontowska w Wito -

szycach”. Ukazuje się od r. 2003, a trzon redakcji tworzą Beata Pona i Maciej Papież. 

Miesięcznik jest bezpłatny, a zajmuje się tematami związanymi nie tylko z powiatem 
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górowskim, ale także gmin ościennych. Wydawany w ramach programu „Działaj 

lokalnie” do grudnia 2007 roku.  

„Kwartalnik Górowski” – pismo wydawane przez Towarzystwo Mi łośników Ziemi 

Górowskiej przy współudziale PCND i PPP od r. 2003. Zespół redakcyjny tworzą: 

Zofia Hanulak, Elżbieta Maćkowska, Julita Kruszka, Grażyna Onichimowska (oprawa 

plastyczna), Ewa Walczak (skład)  oraz Mirosław Żłobiński i Daniel Wojciechowski 

(tłumacz). Kwartalnik jest pismem popularno-naukowym traktującym o historii Ziemi 

Górowskiej. Artykuły tam zamieszczane charakteryzują się bogatą bibliografią, często są 

jedynymi świadectwami czasów już minionych. Autorzy czerpią w obfitych zasobów 

Archiwum Państwowego we Wrocławiu i Archiwum w Lesznie. Zamieszczane są także 

przedruki (tłumaczenia) z prasy niemieckiej. Strona internetowa www.gora-slaska.bo.pl. 

Obok prasy profesjonalnej na uwagę zasługują próby twor zenia pism szkolnych: 

„Adaś” w Liceum Ogólnokształcącym, „Sylwek” w Zespole Szkół Zawodowych, 

„Bronek” w Szkole Podstawowej nr 3, „Mur” w Gimnazjum nr 2 – redagowane przez 

samych uczniów pod opieką nauczycieli. Pisma te zajmowały się i zajmują problematyką 

dotyczącą bieżących wydarzeń szkolnych.  

 

Regionaliści 

Przeszłością Ziemi Górowskiej oraz jej dniem dzisiejszym zajmowało się liczne 

grono osób, niekoniecznie z wykształcenia historyków. Ci regionaliści – pasjonaci piszą, 

publikują, tłumaczą, gromadzą wszystko co ma związek z Ziemią Górowską – słowem 

przybliżają dla współczesnych dawne dzieje tej ziemi i utrwalają dzień dzisiejszy. Są to: 

Antoni Bojakowski (zmarł w 2002 r.), Antoni Czerwiński, Kazimierz Czerwiński (zmarł 

30 października 2000 roku), Zofia Ha nulak, Zygmunt Kempa, Edmund Kulik, Elżbieta 

Maćkowska, Adam Polański, Janina Wlaźlak, Grzegorz Aleksander Trojanek, Mirosław 

Żłobiński. 

W tym miejscu należy wspomnieć o niestrudzonym badaczu, regionaliście i miłoś-

niku Ziemi Górowskiej Zygmuncie Kempie (zmarł 16 marca 2000 r.). Dzięki jego 

mrówczej pracy badawczej nad historią i zagadkami II wojny światowej udało się ocalić 

od zapomnienia i wyjaśnić wiele tajemnic tamtego okresu, które obecnie upamiętniają 

obeliski, tablice pamiątkowe i krzyże. 

 

Taniec 

Zespół pieśni i tańca – był to drugi po orkiestrze dętej zespół najdłużej działający 

w mieście i gminie Góra. Powstał w 1955 r. Pierwszy publiczny występ dał w dniu  

22 lipca tegoż samego roku. Kierownikiem był Jan Minta, instruktorem muzyki i śpiewu 

Tadeusz Hirsz, choreografem układów tanecznych Maria Butkiewicz. W skład zespołu 

wchodził chór (50 osób), kapela ludowa (5 osób) i zespół taneczny (24 osoby). 

Występowali w nim m.in. H. Krac, J. Poniecka, D. Sajdak, H. Kortylak, M. Olszewska, 

T. Kołodziej. Na rejonowych eliminacjach w Katowicach zespół uzyskał w 1958 r.  

I miejsce i w tym samym roku miejsce III na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów 

Tanecznych w Warszawie, uczestniczył w Dożynkach Centralnych  1962 r. w Warszawie. 

Nagrywał programy muzyczne dla Polskiego Radia. Jednakże z roku na rok malało 

zainteresowanie młodzieży tańcem ludowym. Dlatego też w 1967 r. nastąpiła całkowita 
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zmiana składu zespołu. Likwidacji uległ chór i kapela, pozostaje tylko młodzieżowy 

zespół taneczny.  

- „KRASNALE” – założony w 1977 r. Jego członkami były dzieci ze szkoły 

podstawowej w Czerninie, w filii górowskiego DK w tej miejscowości. Grupa liczyła  

40 osób. Brali oni udział w dożynkach wojewódzkich w Lesznie, a w 1980 r. na 

przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecznych w Rawiczu uzyskali wyróżnienie. 

- „PODLOTKI” – zespół taneczny składający się z 42 uczniów klas II – VII szkół 

podstawowych. Działał przy Domu Kultury i prezentował tańce ludowe. Zespół 

„Podlotki”  na IX Festiwalu Kultury Młodzieży Harcerskiej w Kielcach w 1982 r. z dobył 

III miejsce i „Brązową Jodłę”. Oba zespoły prowadziła Teresa Litwin.  

- „PIERWSZAKI” – grupa taneczna powstała z inicjatywy DK i LO. Opiekę nad 

nimi sprawowały Magda Czaplińska i Teresa Litwin. Zespół liczył początkowo 16, 

potem 24 osoby. Prezentowali  tańce ludowe. W 1980 r. otrzymali wyróżnienie w Przeg -

lądzie Zespołów Miasta i Gminy w Górze, podobną nagrodę otrzymali w Wojewódzkim 

Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tańca Ludowego w Lesznie.  

W ramach organizacji Liga Kobiet działała sekcja kulturalna, k tóra prowadziła trzy 

zespoły: artystyczny, taneczny i chóralny. W 1950 r. brały one udział w Wojewódzkich 

Eliminacjach Zespołów Amatorskich  gdzie zajęły I miejsce i miejsce II na eliminacjach 

centralnych w Warszawie. Działały w nich: Irena Goderska, Anna Wasilewska, trzy 

siostry Salomea, Irena i Maria Owczarzak, Jadwiga Rożnowska, Irena Kańska (solistka), 

Halina i Irena Chaczewskie, Aldona Mazulewicz, Halina Ratniczyn.  

 

Teatr 

Już w roku 1945 na terenie Góry przy referacie kultury i sztuki Starostwa 

Powiatowego działało Amatorskie Koło Sceniczne skupiające 15 członków. Byli to: 

Helena Sawicka, Jadwiga Hajduk, Zuzanna Zdrojewska, Maria Raszkiewicz, Anna Pacho, 

Tekla Szaulisowa, Wanda Gudaczewska, Henryk Płuc, Stanisław Kasperowicz, Zygmunt 

Obertyński, Wincent y Bujwid, Piotr Motyl, Paweł Wasilewski, Henryk Borysewicz, 

Henryk Karpiński. W październiku 1945 r. wystawili sztukę „Krewniak z Ameryki”, 

która cieszyła się dużym uznaniem i frekwencją. W 1952 r. Franciszek Stelmaszek, 

kierownik Domu Kultury rozwinął w tej placówce zajęcia teatralne i recytatorskie.  

W 1955 r. Gazeta Górowska pisała, że „sztuka artystyczna „Gałganek” tak się podobała 

widzom, iż z tym przedstawieniem zespół objechał wszystkie miejscowości, gdzie istnieją 

świetlice wiejskie. Wystawiana była także w woj. poznańskim. W latach 1964 -1970 działa 

Zespół Estradowy. Jego członkami byli uczniowie szkół średnich i młodzież pracująca. 

Operował on muzyką, piosenką, skeczami, recytacją i innymi formami scenicznymi.  

Zespół miał na celu ośmieszanie i kryt ykowanie różnych osobistości i wydarzeń 

obyczajowych, poruszał sprawy polityczne, społeczne i lokalne. Autorami tekstów byli  

w większości członkowie zespołu. Występowali nie tylko w Górze, ale także w 

województwie wrocławskim. Największym osiągnięciem było zajęcie II miejsca w Przeg-

lądzie Wojewódzkich Zespołów Estradowych w Polanicy w 1965 r. Paweł Orzepowski 

prowadził zespół kukiełkowy.  

TEATR „Des Publos” – założony w maju 1992 r. przez Sławomira Dębowicza. 

Pierwsze przedstawienie dał podczas Meetingu T eatrów Amatorskich META 92 sztuką 
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„Lot nad kukułczym gniazdem” na motywach powieści K. Kaseya (grali Barbara 

Marszałek, Beata Jakimowicz, Gabriela Krzyżanowska, Jolanta Pawlicka, Artur 

Żełobowski, Sławomir Dębowicz). Górowska publiczność obejrzała ich po raz pierwszy 

w trakcie I Spotkań z Poezją i Teatrem w listopadzie 1992 r. („Po drugiej stronie muru”), 

ponownie w 1994 podczas VII Niekonwencjonalnych Spotkań Form MTPP – Góra 94 

(monodram „Medytacje szamańskie” – grała Iwona Czarna), kolejne premiery: „Szt uki 

uboczne” wg Woody Allena podczas I Festiwalu TERMINUSA w 1995 r. w Nowej Soli; 

w trakcie Spotkań Teatralnych w Żaganiu, w Polkowicach. Ostatnie występy teatru miały 

miejsce w maju – czerwcu 1995 r. Przez teatr przewinęło się kilkunastu aktorów:  

A. Żełobowski, Daniel Ratusznik, Katarzyna Kulczyńska, Rafał Kaźmierczak, Joanna 

Jachimowicz, Paweł Jachimowicz, Anna Dańko, Sylwia Litwa, Joanna Giemska  

i Sławomir Dębowicz – aktor teatru „Terminus A Quo” w Nowej Soli, scenarzysta, 

scenograf i reżyser „Des Pub los”.  

W LO, już w roku 1946, pod kierunkiem polonisty Aleksandra Baczyńskiego 

wystawiano różne sztuki sceniczne, organizowano wieczory literackie i poezji (wtedy też 

objawił się talent Mieczysława Stoora, późniejszego aktora). W 1948 r. słuchacze Liceum 

dla Dorosłych wystawili sztukę „Pociąg – widmo”; w latach 50-tych działało 

prowadzone przez Alfredę Onufrejczyk koło dramatyczne. Zespół zdobył I miejsce  

w eliminacjach wojewódzkich i brał udział w centralnych w Warszawie z przedsta-

wieniem „Zając Chwalipięta”. Z okazji 20-lecia szkoły wystawili „Żywą kronikę naszej 

szkoły” – program obrazujący osiągnięcia dawnych uczniów. Od roku 1957 bogatą 

działalność artystyczną prowadzi Janina Wlaźlak. Pod Jej kierunkiem w ramach koła 

filologicznego uczniowie wystawiali sztuki antyczne np. „Wieczór literatury antycznej”, 

„Łacina z humorem”, później widowiska słowno-muzyczne poświęcone patronowi 

szkoły Adamowi Mickiewiczowi (np. „Pan Tadeusz”, „Dziady”) oraz okolicznościowe 

programy na ważne uroczystości gminne, powiatow e i wojewódzkie np. dożynki, Zjazd 

Dzieci Wąsosza, zjazdy kombatanckie, a ostatnio na uroczystości kościelne. W historii 

imprez mickiewiczowskich były też występy Zbigniewa Walerysia – ucznia LO, obecnie 

aktora. Od 1999 r. edukacją sceniczną młodzieży zają ł się Maciej Kostyk. Pod jego 

kierunkiem teatr „ADAMUS” zaistniał w trakcie obchodów Dnia Patrona sztuką 

„Szukałem, ach szukałem tej boskiej kochanki”. Kilka miesięcy później na II 

Wojewódzkim Przeglądzie Form Teatralnych w Kłodzku zdobył I miejsce i dyplom 

Laureata Finału za spektakl „Romantyzm, Mickiewicz i...My”.  

Zespół teatralny przy Domu Kultury – prowadzi Zbigniew Waleryś. Młodzież po 

raz pierwszy zademonstrowała swoje umiejętności w maju 2007 r.  

Warsztaty teatralno – muzyczne prowadzone w Szkole Pod stawowej nr 3 w Górze 

od 1997 r. zrzeszają dzieci z klas od IV do VIII. Na zajęciach młodzi adepci sztuki 

teatralnej po raz pierwszy poznają technikę operowania głosem, gestem, słowem. 

Prezentowali się publiczności kilkakrotnie sztukami: „Zemsta”, „Balladyna”, „Romeo  

i Julia”, „Legenda o świętej Katarzynie”. Opiekunami warsztatów byli Jolanta Skibińska, 

Elżbieta Nowakowska, Iwona Juszczak, Roman Dimitriu. Warsztaty teatralne 

prowadzone są także w Gimnazjum nr 2 – Jolanta Skibińska, Marta Szarek.  
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Twórczość ludowa 

W okresie po II wojnie bardzo popularne i potrzebne były wyroby ręczne. 

Zapełniały lukę na rynku sprzętów i wytworów niezbędnych w gospodarstwie domo -

wym, ale także dostarczały wielu przeżyć estetycznych. Wysokim uznaniem w 1947 r. 

cieszyły się wyroby „Przemysłu Ludowego” prowadzonego przez Marię Landsberg. 

Szczególnie lalki w strojach ludowych miały wielki popyt nie tylko na Ziemi Górowskiej, 

ale  też we Wrocławiu  a nawet za granicami kraju. W Górze indywidualnie tworzą:  

Zbigniew Damrych – rzeźbiarz samouk, samorodny talent dający ujście pasjom 

twórczym w drewnie. Jego wytworami są liczne świątki, postacie itp., które prezentował 

na wystawach w Głogowie, Górze, Sicinach, Witoszycach, Lesznie. Mówi sam o sobie 

ojciec był kołodziejem, ja  kontynuuję jego pracę – może w trochę innym wymiarze. Na 

placu Przedszkola nr 1 liczne rzeźby dużych wymiarów ubarwiają plac zabaw dla dzieci.  

Eugeniusz Kamiński – muzyk samouk. Przepięknie grał na cymbałach. Od 1974 r. 

znany nie tylko na terenie miasta i gminy. Gr ał także w ościennych powiatach  

i województwach. Wielokrotnie pisała o nim prasa, mówiono o jego pasji i umiejęt-

nościach w radiu i TV. Występował w szkołach, na uczelniach przed studentami,  

w muzeach, a nawet w filmowym Soplicowie. Koncertując na cymbałach deklamował 

fragmenty „Pana Tadeusza” – tworząc niepowtarzalne widowisko, bliskie sercu każdego 

Polaka. Zmarł w r. 2002. 

Witold Kobylak – rzeźbiarstwem zajmuje się od 20 lat. Na początku amatorskiej 

działalności wykonywał prace mniejsze – wiatraki, domki, ptaki, poroża itp. Obecnie 

przeszedł na formy większe. Zbudował ponad dwumetrowy kościół i rzeźbiony ołtarz 

oraz piękne szopki. Prace wykonuje z zapałek, kamieni, piasku, gałęzi i blachy 

aluminiowej, rzeźbi w korze i drewnie sosnowym. Prezentowała je Telewizja Polska. 

Można je było również obejrzeć na wystawie w Bibliotece Miejskiej w Górze.  

Zbigniew Zagubień – były pracownik Spółdzielni Inwalidów „Jedność”. Od 1974 r. 

amatorsko uprawia rzeźbę i malarstwo. Prace swoje prezentował na Wojewódzkim 

Przeglądzie Rzeźby Amatorskiej w Lesznie, a w 1977 r. uczestniczył w II Triennale 

Plastyki Nieprofesjonalnej we Wrocławiu z cyklem rzeźb „Rodzina”. W 1979 r. zdobył 

wyróżnienie I stopnia w dziale rzeźby za prace „Przyjaciele” i „Desant”. Ukazuje w nich 

własne widzenie człowieka i jego przemiany. 

W gminie i mieście Góra na uwagę zasługuje także twórczość wielu innych artystów 

ludowych np.: malarza – Czesława Wysoczańskiego z Bronowa, Wandy Weihs z Kłody 

Górowskiej znanej z pięknych kompozycji kwiatowych, Ireny Majczy ny z Góry i Stefanii 

Baran ze Ślubowa – tworzących wspaniałe serwety, Sylwii Taranowicz z Brzeżan 

malującej na szkle, Urszuli Gasik z Jastrzębiej tkającej interesujące gobeliny oraz  

p. Pawelskich z Zawieścic wytwarzających użytkowe przedmioty  z wikliny.  

 

Zespoły muzyczne i folklorystyczne 

Lista zespołów muzycznych, które górowska publiczność miała okazję słuchać  

i oglądać jest długa. Większość z nich działała w oparciu o zasoby domu kultury (sprzęt, 

instruktaż muzyczny). Wiele z nich nie miało w ogóle na zwy.  Jedne zaledwie zaistniały, 

inne wpisały się na trwałe w pejzaż kulturalny miasta, stając się jego wizytówką daleko 
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poza granicami gminy, powiatu, województwa a nawet kraju. Do tych drugich należą 

niewątpliwie: ”Walcmany”, „Nasi”  i „Ad Libitum”.  

W latach 50-tych  słynna była grupa muzyczna, działająca przy DK, której skład 

tworzyli: Piotr Herman – pianino, Sylwester Bączkiewicz – perkusja, Władysław Kłak i 

Tadeusz Hirsz – skrzypce. Znani byli w całym województwie i poza jego granicami.  

W 1952 r. zdobyli III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Zespołów Rozrywkowych  

w Trzebnicy. Obok nich działała Kapela Ludowa, założona w roku 1956 przez Jana 

Olszewskiego – klarnecistę, która kultywowała folklor z pogranicza Wielkopolski  

i Dolnego Śląska. Jej członkami byli ludzie w rożnym wieku. Autentyczność i unikalność 

zespołu została potwierdzona zainteresowaniem ze strony Rozgłośni Polskiego Radia we 

Wrocławiu – pisze Grażyna Rusiniak – Kasprzak w swojej pracy na temat Domu 

Kultury w Górze. Rozgłośnia nagrała z nimi wiele audycji dokumentalnych. Były one 

emitowane na falach rozgłośni regionalnych, krajowych i w programach przeznaczonych 

dla zagranicy. Skład kapeli tworzyli: Wacław Olszewski – klarnet, Władysław Kłak – 

skrzypce, Eugeniusz Świątek – akordeon, Jan Kubiak – kontrabas, Tadeusz Hirsz – 

akordeon, Czesław Majowicz – skrzypce, klarnet. Kapela występowała do roku 1978.  

„AD LIBITUM” – zespół muzyczny grający nieprzerwanie od roku 1974. 

Założycielami byli Leszek Grymuza, Andrzej Hołówko, Stanisław Rusakiewicz, 

Zbigniew Czwojda. Nazwą jest termin muzyczny.  Grupa w krótkim czasie stała się 

jedną z najpopularniejszych – nie tylko w Górze. Uczestniczyła i odnosiła sukcesy na 

wojewódzkich i międzywojewódzkich przeglądach zespołów muzycznych, przeglądach 

piosenki żołnierskiej, radzieckiej. Występowała w Suhl, Bad Salzungen, Tiumeni. Zespół 

pielęgnuje tradycje dobrej piosenki, klasycznych tańców, zwyczaje folklorystyczne, 

weselne itp. Ich repertuar jest tak dobrany, by podobał się i dziadkom i rodzicom i ich 

dzieciom. Od początku swego istnienia związany był z DK. Z upływem lat zmieniał się 

skład grupy. Kolejno grali z „Ad Lubitum” Stanisław Rusakiewicz, Jerzy  Kozakiewicz, 

Jan Jaźwiński, Zdzisław Nowacki, Henryk Leśniewski, Franciszek Bułyszko, Jan Kubiak, 

Ryszard Lesie cki, Jerzy Zdrzewielski. Ostateczny i aktualny skład tworzy ostatnia 

czwórka wymienionych osób. Z zespołem występowały też solistki: Iwona Wójtowicz, 

Aneta Witkowska, Jolanta Łukasiak, Małgorzata Miłek, Danuta Gała.  

„NASI” – zespół założony w 1968 r. Nazwę  grupa otrzymała w wyniku konkursu 

ogłoszonego w trakcie wieczorku tanecznego, na którym grali. Pierwszy skład zespołu 

tworzyli: Aleksander Minta, Jan Kubiak, Jerzy Kozakiewicz, Jerzy Jakuczun, Mieczysław 

Skowroński, Tadeusz Hirsz. Potem Skowrońskiego zmie nił Józef Żukowski, dołączył 

Ludwik Skoczylas, Jerzy Zdrzewielski,  Zenon Czwojda, Andrzej Rusakiewicz, Leszek 

Grymuza. Na przestrzeni wielu lat skład osobowy grupy zmieniał się, ale zawsze 

bazował na wymienionych  muzykach. Śpiewały Bożena Libako, Bożena Rusiniak, 

Czesława Ochał, Zdzisława Bołuchowska, Renata Kaszycka. Zespół prezentował się 

publiczności nie tylko z okazji zabaw i aktualnych rocznic, ale także brał udział w wielu 

konkursach: w Górze, Wschowie (turniej miast), Sobótce, Jelczu, Wrocławiu i W ołowie. 

Zespół istniał do roku 1989. Wielu z jego muzyków grało w innych formacjach jak np. 

„Walcmany” i „Ad Libitum” . 

„WALCMANY” po raz pierwszy wystąpiły w trakcie zabawy andrzejkowej w  

r. 1970. Już rok później zdobyli wyróżnienie w IV Ogólnopolskich Spotkaniach Folklo-
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rystycznych. Po tym przyszły występy na scenach lokalnych i krajowych (Sobótka, Lubań 

Śl., Bydgoszcz, Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu – 3 razy, Warszawa, Łódź, Szczecin, 

Kalisz). Występowali za granicami kraju: Czechosłowacja, Niemcy, ZSRR, Austria. Prasa 

życzliwie przyjęła pojawienie się kapeli podwórkowej i nie szczędziła pochwał „kapela 

tak rozbawiła publiczność, że z tej radości omal nie zdemolowała (publiczność) estrady” 

– pisał „Wieczór Wrocławia” w 1974 r. Również prasa czeska do nosiła „kapela 

prezentuje ballady z przedmieść i ulic miasteczek, napisane przez nieznanych autorów, 

jest w nich ludowa poezja, humor i satyryczne spojrzenie na życie, jest w nich sentyment 

za czasem minionym”. Kapela „Walcmany” występowała u boku Heleny Vondracz-

kowej, Mieczysława Foga, Bohdana Łazuki, Barbary Rylskiej, zespołu „Homo Domini”, 

„Mortale”, grupy tanecznej „Sabat”, z Orkiestrą Symfoniczną z Wałbrzycha, chórem 

„Madrygał”, zespołem Pieśni i Tańca „Silesiana” z Dzierżoniowa. Prezentowali swe 

umiejętności i miasto rodzinne praktycznie w każdym zakątku Polski. Skład zespołu 

tworzyli: Tadeusz Zieliński (założyciel), Tadeusz Hirsz którego zastąpił Witold 

Symonowicz, a tego z kolei Ludwik Skoczylas. Dołączył Franciszek Bułyszko i Jerzy 

Zdrzewielski,. Stałymi muzykami byli Jerzy Jakuczun, Jan Kubiak, Aleksander Minta, 

Jerzy Kozakiewicz, Władysław Kłak. Zespół występował do lat 80 -tych. Reaktywowany 

w 1999 r. koncertuje okazjonalnie w trakcie Dni Góry i innych imprez środowiskowych 

woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego. Aktualny skład stanowią: Franciszek Bułyszko – 

gitara, Marcin Herman – skrzypce, Jerzy Zdrzewielski – banjo, Jan Kubiak – akordeon, 

Ryszard Lesiecki – bęben, Jerzy Jakuczun – banjo. 

„ZAMYDLACZ” – wydarzeniem kulturalnym w lutym 1993 r. był koncert muzyki 

elektronicznej wg pomysłu, muzyki i w reżyserii Artura Szklarza „Zamydlacza”. Część 

pierwsza koncertu zatytułowana „Bal u Zamydlacza”, część druga „Wskrzeszanie – 

Unicestwianie”. Wraz z A. Szklarzem wystąpili Andrzej Smoliński, Zbigniew Śliwiński, 

Grzegorz Krupka, Tomasz Koralewski, Sebastian Sitnik, Mariusz Dańko oraz uczniowie 

górowskich szkół tworzący chór. Całość filmowała Telewizja Wrocław, program był 

emitowany dwukrotnie. Ukazała się również kaseta z muzyką Zamydlacza. Artur Szklarz 

był również w roku 1994 organizatorem VII Niekonwencjonalnych Spotkań Form 

MTPP W ciągu trzech dni mieszkańcy miasta mogli oglądać występy zespołów 

muzycznych, przedstawienia teatralne  i wystawy plastyczne.  

 Obok młodzieżowych zespołów muzycznych w Górze i gminie funkcjonują także 

trzy zespoły folklorystyczne: „Wilinianki” (Górowskie Wilinianki) działające w ramach 

Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. Zespół powstał w roku 1993, w jego 

repertuarze znajdują się zapomniane już piosenki o kresach, z okolic Wi lna, Trok, 

Grodna. Śpiewają w nim m.in. Irena Zielonkowska, Maria Butkiewicz, Serafina 

Dembowicz, Władysława Dul, Maria Świerszko, Tekla Ćwik, Władysława Kulczyńska, 

Zofia Kanicka, Aleksandra Jachimowicz, Łucja Kud, Jadwiga Leończyk, Maria Wójcik. 

Grał Bronisław Gołębiowski. „Niezapominajki” działają przy Klubie Seniora. Ten 

zespół powstał w r. 1988 (pierwotna nazwa „Ciut, ciut babki”). Panie tworzące zespół 

śpiewają piosenki ze swej młodości, piszą nowe, okolicznościowe. Występują w nim 

bądź występowały m.in. Irena Jakuczun, Janina Tymniuk, Jadwiga Augulewicz, Helena 

Bujak, Krystyna Szczęsnowicz, Franciszka Wołowicz, Zofia Kanicka (solistka), Jadwiga 

Ozdoba, Nina Dębowicz, Halina Kulczyńska, Tekla Ćwik, Genowefa Szcześniak, na 
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akordeonie grał Mieczysław Bejnar, obecnie Henryk Antonicki. Oba zespoły występują 

w trakcie Dni Góry, w Konkursach Piosenki Lwowskiej i Wileńskiej itp. Trzeci  

z zespołów folklorystycznych – „Starogórowianki” zrzeszający panie z położonej 

niedaleko Góry wsi Stara Góra specjalizuje się w piosenkach i przyśpiewkach ludowych. 

Zespół powstał w 1967 r. i od tego czasu prowadzona jest kronika, w której obok wielu 

zdjęć znaleźć można nazwiska wszystkich członkiń, informacje z prasy, przyśpiewki  

i piosenki pisane z okazji wydarzeń gminnych czy krajowych. W zespole śpiewały bądź 

nadal śpiewają: Zofia Łazik, Aniela Jończyk, Aleksandra Szybiak, Jadwiga Grygorowicz, 

Józefa Kawecka, Czesława Jarząb, Maria Kędzierska, Danuta Grobel, Jadwiga Rudyńska, 

Janina Panek, Maria Wacław, Genowefa Zych, Elżbieta Baryliszyn, Maria Baryliszyn, 

Elżbieta Bieda, Anna Gruda, Janina Panek, Helena Pietrań, Krystyna Sienkiewicz, Zofia 

Sobczyńska, Teresa Sulikowska. Na akordeonie przygrywali Tadeusz Boziańczuk, Ignacy 

Mielczarek i Henryk Bieda. Warto również wspomnieć za pomniany już zupełnie chór 

„Harfa”, a właściwie Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” pod kierunkiem Stanisława 

Hermanowicza. Specjalizował się w pieśniach żołnierskich i patriotycznych.  

 

Elżbieta Maćkowska  
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WRONOWNIANKI  

Cz. II 

 

Głównym celem spotkań Wronowianek i ich działalności było tworzenie repertuaru, 

doskonalenie go i prezentacja szerokiej publiczności. Członkinie zespołu, mieszkanki 

Wronowa, pochodzą z rodzin wywodzących się z różnych regionów Polski, głównie  

z kresów wschodnich, tak więc o doborze repertuaru nie decydowało kryterium 

regionalne. Większość utworów śpiewanych przez Wronowianki to stworzone przez nie 

same teksty do ludowych melodii. Treści piosenek dotyczą okolic Wronowa, prac 

gospodarskich, aktualności politycznych krajowych i lokalnych, a także humorystycznych 

kpin z wad Polaków […]. 

Dokładna analiza tekstów pozwoliła podzielić je na trzy grupy:  

1. utwory o oryginalnych tekstach  

2. utwory biesiadne  

3. repertuar kresowy  

Podział ten uwzględniono w spisie utworów. 

Aby zrealizować zamówienie na bardzo popularny repertuar kresowy zwró cono się 

po pomoc do najstarszych mieszkańców wsi przybyłych z okolic Lwowa i Tarnopola.  

Do popularnych melodii, które „chodziły po głowie”, jak określiła w wywiadzie 

pani Stefania Głuszko teksty układano wspólnie na próbach. Po dopracowaniu tekstu  

z zastosowaniem stałego podziału na głosy, piosenkę szlifowano do czystości brzmienia.  

W początkach działalności zespołu powstało również kilka oryginalnych melodii 

skomponowanych przez ówczesnego kierownika muzycznego, scenografa i choreografa 

pana Stanisława Betę. Wprawdzie od 1989 roku przestał działać aktywnie w zespole, 

jednak przez cały czas wspierał go w razie ważnej potrzeby. A od roku 1999 przysłał 

swego syna jako następcę – instrumentalistę […].  

Od 2002 roku repertuar zespołu wzbogacił się o utwory tan eczne. W tej grupie 

obecnie tańczy 16 osób (8 par). Na razie ich oferta repertuarowa obejmuje pięć tańców. 

Tworzy się też dziecięca grupa tańca dyskotekowego przygotowywana przez Marzenę 

Głuszko, córkę założycielki zespołu […].  

 

Oryginalny spis utworów […]: 

 

1. W mieście latem 

2. A nie ta ptaszyna  

3. Szumi woda 

4. Wyjechała niewiasta 

5. Sokoły 

6. Upływa szybko życie  

7. Wedle drogi oset  

8. Polskie problemy  

9. Skarga babci – zielony mosteczek 

10. Kochód 

51. Głęboka studzienka 

52. Wronowo – Wronowo 

53. Witaj turysto 

54. Trochę to do śmiechu 

55. A mój Jasieniek 

56. Pożar 

57. Piosenki nie zakazane  

58. Hej tam wcoraj z wieczora 

59. Wysokie góry 

60. Jak to dobrze chłopom tym 
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11. Nie chodź koło róży 

12. Plon 

13. Wronowo 

14. Ja do lasu nie pojadę  

15. Stary kawaler  

16. Zachodzi słoneczko  

17. Czerwone jagody  

18. Otwieramy dzisiaj  

19. Jak się miewasz chłopie 

20. Dwie Marysie 

21. Idzie chłopiec od krzewiny 

22. Idzie chłopek z miasta 

23. Na wronowskim polu 

24. Nie pojechałem zostałem w kraju  

25. Laura i Filon 

26. Dożynki w Sinicach 

27. Wronowianki 

28. Życie milionera 

29. Cztery córy miał tata  

30. Gdzieś ty przebywał mój Jasieńku  

31. Czerwone goździki żółte tulipany  

32. Powiedzieli ludzie 

33. Urynkowienie po polsku  

34. Rada sołecka 

35. Z tamtej strony młyna  

36. Prąd polityczny  

37. Smyczek 

38. Siwy konik 

39. Dziadek 

40. Bije 4 – na zegarze – jak to na wsi 

41. Paluma Paloma 

42. Piosenka dożynkowa  

43. Ola boga 

44. Raz pewien chłop 

45. Skarga babci  

46. Zalecoł mi się  

47. Pije Kuba do Jakuba 

48. Trochę to do śmiechu 

49. Opera wronowska  

50. Wronowianki 

 

61. Dobrze tym żoneczką  

62. Zaliczł mi się [?] 

63. Czarna ja se czarna  

64. Zagraj mi piękny cyganie 

65. Rota 

66. Powiedział Stasiu 

67. Sołtysie Wronowa 

68. Mateuszu, Mateuszu  

69. Poczekajta baby 

70. Obczyzna 

71. Rozmarynie 

72. Tam na rogu na Janowskiej 

73. Na Batorego 

74. Tomciu i Szczepciu 

75. Nad Odrą 

76. Suliko 

77. Kiedy miałam 16-lat 

78. Bawaj zdrowe młode dziewcze 

79. Kurzgan 

80. Kozak 

81. Poszła babcia 

82. Kucharz 

83. My jesteśmy koło  

84. Koło mego ogródeczka  

85. Pognała wołki 

86. Upływa szybko życie  

87. Jak długo 

88. Wiagra 

89. Waligóra 

90. Wyprychajte  

91. Koło młyna – Jaworyna 

92. Tam nad Wisłą w dolinie 

93. Stoją w polu słupy  

94. Tam koło młyna 

95. Lwów jest jedyny na świecie 

96. Bal u weteranów  

97. Bal u weteranów 

98. Słoneczko na zachodzie  

99. Już żniwa skończone 

100.  Felus. Dożynki Naratów  

101.  Przyśpiewki weselne. Dożynki Naratów  
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Opis: 

 

- utwory o oryginalnych tekstach  

- utwory biesiadne 

- repertuar kresowy  

 

Jak podaje szefowa i „dusza” zespołu pani Stefania Głuszko, w grupie wokalnej 

Wronowianek przewinęły się 43 osoby. Niektóre koleżanki odeszły, bo nie godziły 

obowiązków gospodarskich ze śpiewaniem, niektóre zaś pożegnane zostały na zawsze.  

 

W chwili obecnej Wronowianki to: 

 

Lp. NAZWISKO WIEK CHARAKTERYSTYKA 

1. GŁUSZKO Stefania  53 gospodyni domowa, rencistka  

2. ROGOŹNICKA Franciszka 67 gospodyni domowa, rencistka  

3. KAPRYS Bogumiła 65 gospodyni domowa, rencistka  

4. KASZTELAN Julia 53 gospodyni domowa, rencistka  

5. TULIKOWSKA Emilia 33 ekonomistka 

6. KASZTELAN Maria 65 gospodyni domowa, rencistka  

7. BOŁUŃDŹ Eugenia 60 gospodyni domowa, rencistka  

8. BURA Urszula 42 

sprzedawca, rolnik, aktualnie 

SOŁTYS 

9. URBAN Anna 30 gospodyni domowa 

10. KASZTELAN Janina 42 rolnik 

11. BOREK Ewa 23 handlowiec 

12. KUBICKA Agnieszka 23 studentka: rekreacja i turystyka  

13. KUBICKA Marta 22 studentka: pedagogika  

14. GŁUSZKO Marzena 20 

kończy technikum żywienia i 

gospodarstwa domowego  

15. KASZTELAN Iza 24 handlowiec 

16. KASZTELAN Patrycja 23  

17. SZELĄG Karolina 18 kończy liceum profilowane 

18. WUJEC Beata  13 Szkoła Podstawowa – Siciny 

19. WUJEC Magda  15 Gimnazjum – Naratów 

20. WÓJCIK Katarzyna  15 Gimnazjum – Naratów 

21. KUBICKA Karolina 15 Gimnazjum – Naratów 

22. KUBICKA Agata 12 Szkoła Podstawowa – Siciny 

23. WOJTKOWIAK Klaudia 11 Gimnazjum – Naratów 

24. KASZTELAN Gabrysia 15 Gimnazjum – Naratów 

25. KASZTELAN Justyna 14 Gimnazjum – Naratów 

26. BETA Paulina 10 Szkoła Podstawowa – Siciny 
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Ponieważ skład zespołu tanecznego nie został jeszcze jednoznacznie ustalony  

a tylko określono jego liczebność na 8 par, podaję skład osobowy grupy liczącej w tej 

chwili […] 

Głuszko Marzena – Beta Bartosz  

Borek Ewa – Bura Tomasz 

Kubicka Agnieszka – Bura Paweł 

Kubicka Marta – Beta Mateusz  

Szeląg Karolina – Frąckowiak Mirosław 

Kasztelan Gabrysia – Sieczka Dominik  

 

Nieodłącznym elementem każdego zespołu folklorystycznego jest akompaniament 

do utworów wokalnych i tanecznych oraz wykonujący go instrumentaliści. Działalność 

Wronowianek swój początek zawdzięcza wspomnianemu wcześniej mieszkańcowi 

Wronowa, panu Stanisławowi Becie. Oprócz kierownictwa muzycznego zajmował się 

również projektowaniem scenografii i choreografią występ ów a także zapewniał oprawę 

instrumentalną. Grał na klarnecie i akordeonie. Gdy w roku 1989 odszedł z zespołu ze 

względu na pracę zawodową aktywność zespołu zmalała. Dopiero w roku 1995 pojawili 

się we Wronowie dwaj muzycy ze Szlichtyngowej: pan Michał Pab ierowski i pan 

Krzysztof Kupczyk […], którzy do chwili obecnej akompaniują zespołowi na 

akordeonie, tamburynie i kontrabasie.  

W okresie zastoju, między rokiem 1989 a 1995, do współpracy zaproszeni byli 

muzycy z okolicznych miejscowości, lecz współpraca ta nie wytrzymywała próby czasu  

i odległości. 

Pojawili się tu muzycy: 

organista – członek zespołu z Góry (Polanowa), który zabawił tak krótko, że 

Wronowianki nie zapamiętały jego nazwiska;  

pan Hirch (Hirsz)  z Góry – akordeon; 

pan Hartz z Radosławia, który by ł bardzo krótko – akordeon. 

Od roku 1999 przybył do zespołu trębacz Bartłomiej Beta, syn pierwszego 

akompaniatora. 

Zespół muzyków – akompaniatorów zespołu uczestniczy w próbach i występach, 

poświęca bardzo wiele swego czasu na tę całkowicie społeczną, niek omercyjną pracę, tak 

jak wszyscy pozostali członkowie zespołu.  

W 2003 roku ponownie pan S. Beta włączył się do aktywnej współpracy z Wrono-

wiankami. 

W ogłoszonej i sponsorowanej przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności III 

edycji programu „Działaj lokalnie” do programu „Atlas Złotego Wieku” zgłoszony 

został projekt pt. „Śpiew i Taniec Utworów Ludowych z Kresów”.  Zainteresowana 

Wronowiankami Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wybrała je z pośród ponad 1000 

zespołów folklorystycznych z kraju. 25 wrześn ia 2003 roku zespół w pełnym składzie 

udał się na „podbój” Warszawy. Wronowianki wzięły udział w konferencji z udziałem 

naukowców i społeczników zajmujących się problematyką ludzi trzeciego wieku  

i zwiedziły Warszawę. Nie obyło się bez występu, w którym z aprezentowano dorobek 

kulturalny wsi. Za zdobytą w Warszawie nagrodę (przyznano trzy równorzędne 
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wyróżnienia) w kwocie 15 000 zł zakupiono profesjonalny sprzęt nagłaśniający dla 

zespołu. Wielką nobilitacją dla Wronowianek  jest także umieszczenie opisu ich 

działalności na stronie internetowej oraz w publikacji Akademii Rozwoju Filantropii 

dotyczącej aktywizacji osób starszych. Ten spektakularny sukces na miarę krajową 

uaktywnił zespół i zmobilizował do pracy m.in. zespół postanowił, że pora już, aby 

powstał o Wronowiankach film […]. W przyszłości zaowocuje to z pewnością wzrostem 

liczebności zespołu i wzmożonym zainteresowaniem sponsorów […].  

 

Daniel Pabierowski  
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PAMIĘĆ O WILEŃSZCZYŹNIE 

 

Znaczna część mieszkańców Góry i powiatu górowskiego po chodzi z Wileńsz-

czyzny. Henryk Biedulski już kilkanaście lat temu wymyślił, że trzeba ten fakt 

upamiętnić. Na zebraniu Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna przedstawił koncepcję 

ufundowania pamiątkowego obrazu do kościoła św. Katarzyny. Obecni na zebrani u 

przyjęli jego pomysł entuzjastycznie. Od razu część osób wystąpiło z deklaracjami 

finansowymi jego wsparcia. W realizacji przedsięwzięcia pomagał pomysłodawcy 

Władysław Bazylewicz. 

Najwięcej problemów sprawiło znalezienie odpowiedniego malarza. Jeszcze w  

czerwcu 2006 r. podczas pobytu na Wileńszczyźnie H. Biedulski rozpoczął poszukiwania 

twórcy obrazu. Uważał, iż malarz z Wileńszczyzny najlepiej odda treść obrazu. Jednak 

względy ekonomiczne i odległość Góry od Wilna przekreśliły ten zamysł. Następnie 

szukano malarza we Wrocławiu. Ostatecznie znaleziono go w Górze. Postanowiono 

powierzyć stworzenie obrazu Piotrowi Latce, od niedawna mieszkającemu w Górze. 

Wcześniej wykonał obrazy do kościołów w Jemielnie i w Psarach. Okazało się, że jego 

kandydaturę rozważa no na początku poszukiwań odpowiedniego artysty.  

Po znalezieniu malarza H. Biedulski i Wł. Bazylewicz podjęli decyzję o zmianie 

treści obrazu. Początkowo miał przedstawiać Górę Trzykrzyską z Matką Boską 

Ostrobramską w tle, teraz – Ostrą Bramę. Wł. Bazylewicz tak skomentował tę zmianę: 

„ten motyw jest bardziej znany dla wszystkich ludzi z kresów”.  

H. Biedulski rozmawiał w sprawie umieszczenia obrazu z ks. dziekanem M. Białym, 

który odniósł się przychylnie do pomysłu, następnie z jego następcą w górowskiej pa rafii 

– ks. dr Jerzy Żytowieckim.  

Początkowo obraz miał być poświęcony i zawieszony w kościele 11 listopada 2007 

r. Jednak z powodu nieprzewidzianych trudności odbyło się to w drugi dzień świąt 

Bożego Narodzenia. 26 grudnia 2007 r. na sumie ks. dziekan Jer zy Żytowiecki poświęcił 

obraz. Następnie umieszczono go w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej.  

Obraz przedstawia wiernie odtworzoną Ostrą Bramę, pod którą stoi dwóch księży 

– Kazimierz Kułak i Józef Obremski, postaci symbolicznych i znaczących dla Polaków  

wileńskich. Pod obrazem znajduje się lista darczyńców, którzy ufundowali obraz. Każdy 

z nich otrzymał fotografię obrazu, która jednocześnie była zaproszeniem na mszę w 

drugi dzień świąt. U góry ramy, znajduje się wierna kopia Góry Trzykrzyskiej. Na dole 

ramy po dwu stronach umieszczono wyrzeźbione sylwetki kościołów - w Landwarowie 

(po prawej) i w Trokach (po lewej). Pod listą darczyńców artysta namalował wagon 

towarowy, taki, jaki służył jako środek transportu przesiedleńcom z Wileńszczyzny. 

Właśnie takimi wagonami przybyli do Góry. 

Na zakończenie przytoczę słowa Wł. Bazylewicza: „Myślę, że był to bardzo dobry 

pomysł, że znalazł się ktoś taki jak Pan Biedulski, aby zostawić pamiątkę o byłych ludziach z 

kresów, dla pamięci naszych potomnych, czyli przyszły ch pokoleń – niech ta pamięć nigdy nie zaginie. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, wszyscy zostali umieszczeni nazwiskami na tablicy pod 

obrazem Ostrobramskim.  
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Wszystkich chętnych, którzy nie mieli tej satysfakcji [być] przy poświęceniu obrazu 26  grudnia 

2007 r, zapraszamy do kościoła pod wez. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Obraz jest naprawdę 

piękny i myślę, że będzie służył i przypominał o nas wielu pokoleniom. Wiem, że ludziom urodzonym 

w tamtych stronach pojawiły się łzy tęsknoty i wspomnień z lat młodzieńczych po opuszczonych 

rodzinnych stronach.”  

M.Ż. 

 

 

 

                    Fot. Krzysztof Żłobiński 

 

 

 

                    Fot. Adrian Grochowiak  
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                                        Fot. Adrian Grochowiak 

 

 

 

                           Fot. Adrian Grochowiak  
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BAJKOWY ŚWIAT WERONIKI I WIKTORA 

 

Poza Tadeuszem Żuczkowskim, autorem powieści „Jazzus Band”, mamy 

drugiego literata w naszym powiecie. Jest nią Danuta Lewdańska, pracująca jako 

pedagog w Zespole Szkół w Irządzach (gmina Jemielno), która w lutym tego 

roku wydała książkę dla dzieci pt. „Poznawanie świata przez Weronikę i 

Wiktora”. 

 

Pomysł książki narodził się podczas 

wprowadzania kolorów w czasie indywi-

dualnego nauczania. Bohaterami stały się 

dzieci Weronika i Wiktor – dzieci, dla 

których autorka pisała bajki i je ilustrowała 

własnoręcznie wykonanymi rysunkami 

(kredką i długopisem). Mamie tych dzieci 

bajki się spodobały, co stanowiło zachętę 

do dalszego pisania. Tak powstała książka 

składająca się z dziewięciu rozdziałów. Jej 

akcja rozgrywa się w miejscowości Barda-

nowo, w rzeczywistości Bardo na Dolnym 

Śląsku, gdzie te dzieci mieszkają. Autorka 

częściowo posłużyła się autentycznymi 

realiami. 

Po powstaniu książki D. Lewdańska 

znalazła w internecie wydawnictwo „Euro -

pa” z Wrocławia. Redaktorom „Poznawa-

nie świata przez Weronikę i Wiktora” się 

spodobało i pod koniec lutego 2008 r. 

książka dotarła do czytelników. Jest przez -

naczona dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat, ale czytają ją również dzieci nieco starsze – z 

klas IV i V. 

Wobec powodzenia wśród czytelników być może powstaną dalsze części. Główny 

tytuł „Poznawanie świata przez Weronikę i Wiktora” zostanie zachowany, jedynie zmieni 

się podtytuł. W wydanej książce brzmiał on „Zwiastuny wiosny”, w następnej będzie się 

odnosił do lata. 

Danuta Lewdańska wcześniej pracowała w Specjalnym Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym w Bełczu Wielkim (gmina Niechlów) – do 1995 r., następnie przez dwa 

lata w ośrodku dla dzieci z zaburzeniami zachowania – do 1997, obecnie - w Irządzach. 

Wkrótce wybiera się na emeryturę. Będzie to sprzyjało pracy twórczej.  

M.Ż. 

Powyższy tekst będzie też opublikowany w „Dolnośląskiej Gazecie Szkolnej”.

 

 


