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III 

 

HISTORIA PARAFII W CZERNINIE 

Cz. IV 

 

K

ATECHIZACJA W LATACH 

1945 – 1957 

„[…] W dziedzinie wychowania dzieci i młodzieży przyjęto w zasadzie wszystkie akty prawne  

i zarządzenia z okresu międzywojennego, a w szczególności Konstytucję z 1921 roku. Dnia 12 

września 1945 roku władze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zerwały konkordat zawarty przez 

polski rząd ze Stolicą Apostolską w 1925 roku.  

Konstytucja z 17 marca 1921 roku gwarantowała wszystkim obywatelom wo lność sumienia  

i wyznania, możliwość zakładania szkół i innych zakładów wychowawczych; rodzicom gwarantowała 

prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi. […] 

Zerwanie konkordatu podważało podstawy, na których opierała się doty chczasowa pozycja Kościoła. 

Odtąd w stosunkach Państwo – Kościół należało się kierować zasadą nadrzędności państwa i jego 

prawa. Samo prawo zaś miało stać się instrumentem przyspieszającym proces laicyzacji życia społecz -

nego.” 

1

 

Usuwanie katechizacji ze s zkół rozpoczęło się już w 1946 roku i przybierało 

najrozmaitsze formy. W pierwszym rzędzie przystąpiono do zwalniania z pracy księży 

prefektów. Usuwano ich najczęściej bez podania konkretnych powodów. Niekiedy 

zarzucano im nielojalność wobec władzy ludowej lub stosowanie kar wobec dzieci. 

Zwalniano ich też z powodu braku kwalifikacji i nieznajomości psychiki młodzieży lub 

za zorganizowanie rekolekcji dla maturzystów.

2

 

W latach 1952 -1956 na bazie godzin duszpasterskich rozwinęła się tak zwana 

katechizacja sy nchronizowana. Ten nowy model katechezy przeniósł ze szkoły na grunt 

kościelny pewne formy pracy ogólnodydaktycznej i pedagogicznej. Dzieci uczono  

w pomieszczeniach wyposażonych w ławki, tablice, wprowadzono też zeszyty, dzienniki 

i świadectwa na zakończe nie roku. 

Ta katechizacja obejmowała dosłownie wszystko. Podzielono ją na trzy zasadnicze 

stopnie. Pierwszy – podstawowy, obejmował dzieci do czwartej klasy i przygotowywał je 

do spowiedzi i Pierwszej Komunii. Drugi – zasadniczy, dotyczył młodzieży klas od  piątej 

do siódmej; młodzież miała poznawać główne zasady nauki chrześcijańskiej. I trzeci 

stopień – uzupełniający, obejmował uczniów szkół średnich i młodzież pozaszkolną; 

miał on na celu kształtowanie i utrwalenie światopoglądu i życia katolickiego.

3

 

Prowadzenie katechezy parafialnej po 1945 roku nie przebiegało bezkonfliktowo. 

Upowszechniono mianowicie opinię, że nauczanie w kościele w oczach władzy uchodzi 

za tajne, a więc nielegalne. W ten sposób budzono u młodzieży pewne obawy i nastroje 

zagrożenia. Tworzenie zaś punktów katechetycznych uznano za działania bezprawne. 

Usiłowano ograniczyć zasięg katechizacji nawet przez podporządkowanie punktów 

katechetycznych dekretowi z 9 lutego 1953 roku o obsadzaniu stanowisk kościelnych.

4

 

                                           

1

 J. Doppke, Katechizacja w Polsce 1945 - 1990 ,  Pelplin 1998 s. 55-57. 

2

 tamże, s. 63. 

3

 tamże, s. 81. 

4

 tamże, s. 83-84.  
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Życie religijne po II wojnie światowej było bardzo trudne, zwłaszcza na Ziemiach 

Odzyskanych. Na te tereny przyjeżdżali duszpasterze ze swoimi wiernymi z terenów 

zabużańskich oraz różnych stron Polski. Na tych ziemiach tworzono parafie, oraz 

struktury kościelne. Ogromnym problemem była jednak katechizacja, gdyż brakowało 

kapłanów i katechetów. Jeśli chodzi o parafię świętego Wawrzyńca w Czerninie to  

w latach 1945-1957 katechizował ksiądz Alojzy Schmidt.

5

 Z relacji pana Stanisława 

Stockiego dowiedziałam się, że ksiądz Schmidt przygotowywał do Pierwszej Komunii 

świętej dzieci w różnym wieku. Pierwszą Komunię przyjmowały dzieci w wieku 9, 10, 

11, 12 lat.

6

 Ksiądz Alojzy Schmidt uczył również religii w szkole w Czerninie, 

Zaborowicach, Ligocie, Sułkowie oraz w szkole w Giżynie.

7

 Z tej samej relacji organisty 

Stanisława Stockiego dowiedziałam się, że miał on do pomocy w katechezie panią Marię 

Kochmańską.

8

 W związku z dużą liczbą szkół, dużą ilością dzieci i młodzieży ks.  

A. Schmidt i M. Kochmańska byli bardzo obciążeni pracą.  

W Kronice Parafialnej nie zachowały się informacje na temat katechizacji w parafii 

Czernina w latach 1945 -1957. 

 

POWRÓT RELIGII DO SZKÓŁ W 1957 ROKU 

Proces stałej eliminacji religii ze szkół zapoczątkowany w 1947 r. został zatrzymany 

przez wydarzenia „październikowe” w 1956 roku. W całym kraju, na krótko, powiało 

pewną ograniczoną wolnością. Doszło do zmian społeczno-politycznych. W miejsce 

dotychczasowej komisji mieszanej między rządem a episkopatem została utworzona 

komisja wspólna przedstawicieli rządu i episkopatu.  Dnia 4 grudnia 1956 roku 

ogłoszono wspólny komunikat z jej posiedzenia.  

W drugim punkcie zawartego wówczas porozumienia między Kościołem a państwem 

zanotowano: „W celu uregulowania nauczania religii w szkole ustalono następujące zasady: 

zapewnia się pełną  swobodę i gwarantuje dobrowolność pobierania nauki religii w szkołach 

podstawowych i średnich dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie. Nauczanie religii będzie 

prowadzone jako przedmiot nadobowiązkowy. Władze szkolne obowiązane są umożliwić po bieranie 

nauki religii przez odpowiedni rozkład zajęć szkolnych. Wykładowcy nauki religii będą powołani 

przez władze szkolne w porozumieniu z władzami kościelnymi. Nauczyciele religii opłacani są z 

budżetu Ministerstwa Oświaty. Programy nauki religii oraz podręczniki do nauki religii wymagają 

zatwierdzenia przez władze kościelne i władze oświatowe. Wizytacje nauczycieli religii będą 

przeprowadzać władze kościelne i władze szkolne. Władze szkolne dołożą starań, aby umożliwić 

dzieciom i młodzieży swobodny udział w praktykach religijnych poza szkołą. Władze szkolne i 

duchowieństwo zapewnią całkowitą swobodę i tolerancję zarówno dla wierzących, jak i dla niewierzących 

i będą zdecydowanie przeciwdziałały wszelkim przejawom naruszenia wolności sumienia” . 

Na podstawie tego porozumienia nauka religii powróciła do szkół jako przedmiot 

nadobowiązkowy. Pierwsze zarządzenie wykonawcze Ministra Oświaty Władysława 

Bieńkowskiego w tej sprawie ukazało się 7 grudnia 1956 roku. Dotyczyło ono 

                                           

5

 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna , t. 1, s. 1-3. 

6

 Relacja S. Stockiego - organisty - Za  udzielenie tej informacji składam jemu na tym miejscu serdeczne podziękowanie.  

7

 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna , t. 1, s. 7. 

8

 Relacja  S. Stockiego - organisty. Relacja J. Kiaska - kościelnego - Za udzielenie tej informacji składam jemu na tym miejscu 

serdeczne podziękowanie.  
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nauczycieli przedmiotów nadobowiązkowych, a przede wszystkim nauczycieli religii, nie 

mogli oni być członkami rad pedagogicznych. Mogli jednak brać udział, w razie 

potrzeby, w posiedzeniach rad pedagogicznych, z głosem doradczym na zaproszenie 

kierownika szkoły.  

Zarządzenie z 8 grudnia 1956 roku szczegółowo regulowało nauczanie religii w 

szkołach.  

Dnia 11 grudnia 1956 roku ukazał się okólnik Ministra Oświaty, który zezwolił na 

prowadzenie szkół bez nauki religii pod warunkiem, że większość rodziców wyrazi takie 

życzenie i jednocześnie będą  istnieć możliwości przeniesienia uczniów korzystających  

z nauki religii do sąsiednich szkół, z nauką religii. W szkołach, w których odbywała się 

religia, za zgodą rodziców, zezwolono na organizowanie klas bez tego przedmiotu.  

Sprawę kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii omawiały kolejne pisma Ministra 

Oświaty. W zarządzeniu z 26 stycznia 1957 roku ustalono, że w szkołach średnich mogły 

uczyć religii osoby posiadające świadectwo ukończenia studiów teologicznych na 

wyższych uczelniach lub w wyższych s eminariach duchownych w Polsce. Przy 

dyplomach uczelni zagranicznych wymagano ich nostryfikacji. W szkołach podstawo -

wych uczyć mogły osoby posiadające średnie wykształcenie lub uprawnienia do 

nauczania oraz świadectwo ukończenia, prowadzonych przez Kośció ł, kursów 

katechetycznych. Katechetami nie mogą być nauczyciele przedmiotów świeckich.

9

  

Pojawiające się wciąż trudności uniemożliwiały prowadzenie w szkole normalnej pracy 

z młodzieżą. W tej sytuacji, po raz drugi w okresie powojennym, Kościół został 

zmuszony do szukania środków zaradczych. Niektóre diecezje już od jesieni 1958 roku 

wprowadziły u siebie na nowo katechizację parafialną. Stało się to po usunięciu 

zakonników i zakonnic ze szkolnictwa.

10

  

W roku 1957 po kilkuletniej przerwie religia wróciła do szkoły. Katechizowali księża. 

W Czerninie katechizował ówczesny proboszcz parafii ks. Leon Drancen. Parafia nie 

posiadała w tym czasie odpowiednich miejsc do katechizacji dzieci i młodzieży.  

W szkole istniała możliwość ogarnięcia katechezą wszystkich uczn iów, gdyż na terenie 

Czerniny nie było innych wyznań poza katolikami. Istniały jednak trudności ze 

skompletowaniem odpowiednich podręczników. Katecheza obejmowała następujące 

kierunki: 

- historia biblijna; 

- nauczanie Jezusa i Apostołów;  

- historia Kościoła; 

- Prawdy Wiary i katechizm;  

- przygotowanie bliższe do przyjęcia sakramentów (chrztu, pierwszej Komunii Świętej, 

bierzmowania, małżeństwa).

11

  

 

U

SUNIĘCIE RELIGII ZE SZKÓŁ W 

1961 

ROKU

 

Kres nauczania religii w szkołach nastąpił po przyjęciu ustawy sejmowej  z 15 lipca 

1961 roku o rozwoju systemu oświaty i wychowania. Ustawa ta określiła, że „Szkoły  

                                           

9

 J. Doppke,  Katechizacja w Polsce 1945-1990 , s. 85-88. 

10

 tamże, s. 98.  

11

 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna za lata 1945 -1957.  
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i inne placówki oświatowo-wychowawcze są instytucjami świeckimi. Całokształt nauczania  

i wychowania w tych instytucjach ma charakter świecki” (art. 12). W art. 39 pkt 2 znalazł się 

następujący zapis: „Wszelka pozaszkolna działalność oświatowa i wychowawcza oraz inne formy 

pracy z dziećmi i młodzieżą podlegają nadzorowi Ministra Oświaty, który może ustalić zasady  

i warunki prowadzenia tej działalności lub pracy”  (art. 39 pkt. 2).  

Dnia 19 sierpnia 1961 r. Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie prowadzenia 

punktów katechetycznych. Ustalił, że punkty katechetyczne mogą być organizowane  

w kościołach lub innych pomieszczeniach parafialnych przez administratorów parafii dla 

tych dzieci, których rodzice sobie tego życzą.  

Episkopat w sprawie nauczania religii zwrócił się do rodziców, dzieci i młodzieży  

w liście pasterskim z 2 września 1961 r. i poinformował ich o zaistniałej sytuacji:  

„W lipcu br. Sejm uchwalił nową ustawę szkolną, zapowiadając w niej świecki charakter szkoły  

i całego szkolnego nauczania. Oznacza to w praktyce usunięcie religii ze szkół; oznacza to również, iż 

księża, a także świeccy katecheci, którzy dotychczas byli nauczycielami w szkołach, prz estają odtąd 

nimi być […]. 

 Należy w tym miejscu z całą wyrazistością podkreślić, że to nowe stanowisko naszego 

ustawodawstwa nie może przekreślić w żadnej mierze wymienionych wyżej uprawnień obywateli, a więc 

prawa do wolności sumienia i wyznania, prawa r odziców do decydowania o religijnym wychowaniu 

własnych dzieci oraz prawa Kościoła do prowadzenia akcji duszpasterskiej i katechetycznej określonego 

w »Porozumieniu«. I dlatego, opierając się na tych bezspornych uprawnieniach, będziemy prowadzić 

dalej nauczanie religii poza szkołą, w ramach normalnej pracy duszpasterskiej i katechetycznej 

Kościoła”.  

List ten był zapowiedzią długiej walki o niezależność katechezy. Zdecydowana 

postawa Episkopatu nie mogła podobać się stronie rządowej. Była to jednak postawa ze 

wszech miar słuszna.  

21 listopada 1961 roku ukazała się instrukcja władz państwowych dotycząca trybu 

realizacji zarządzenia z 19 sierpnia 1961 roku, w sprawie prowadzenia punktów 

katechetycznych. Ograniczała ona jeszcze bardziej nauczanie religii.  

Instrukcja ta nie była nigdy uzgodniona ze stroną kościelną.

12

 

W 1961 r. nastąpiło definitywne usunięcie religii ze szkół i pozbawienie dzieci  

i młodzieży edukacji religijnej w dotychczasowym wymiarze. Usunięcie religii łączyło się 

z usunięciem krzyży oraz inn ych emblematów religijnych z terenu szkoły. Przed parafią 

stanął bardzo trudny problem – jak zorganizować nauczanie religii, aby wszyscy mogli  

z niej skorzystać.

13

  

Z relacji żyjących jeszcze świadków oraz księży wiemy, że w Czerninie nauczanie 

religii odbywało się, najpierw w bocznym przedsionku kościoła od strony plebanii. Przez 

pewien czas odbywało się również w kaplicy na cmentarzu przy ulicy Rydzyńskiej,  

a później w budynku plebanii.

14

 W budynku plebanii przystosowano do nauczania religii 

dwa pomieszczenia, jadalnię oraz salkę ministrancką. W latach 1961 -1990 katechetami 

byli: 

- ksiądz Leon Drancen;  

                                           

12

 J. Doppke, Katechizacja w Polsce 1945-1990 , s. 99-103.  

13

 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna , t 1. 

14

 tamże, Relacje księdza C. Krochmala,  S. Stockiego - organisty 
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- ksiądz Bernard Wachholc;  

- ksiądz Stanisław Bohatkiewicz;  

- ksiądz  Józef Czekański;  

- ksiądz Władysław Lasota;  

- ksiądz Franciszek Mucha;  

- ksiądz Czesła w Krochmal.

15

 

Dzieci ze szkoły w Czerninie przychodziły na religię do salek katechetycznych po 

zakończonych lekcjach w szkole. Młodzież ze szkół średnich i zawodowych 

przychodziła w godzinach popołudniowych po zakończonych zajęciach. Czasem były to 

godziny późne (do godziny 20.). Bywały i takie sytuacje, że księża katechizowali niektóre 

grupy młodzieży po niedzielnej Mszy Świętej popołudniowej tak zwanej sumie. 

Odbywała się 1 godzina zajęć katechetycznych tygodniowo.

16

 

Z czasem powstały również specyficzne sp osoby katechizacji np.: spotkania 

młodzieży w tzw. „Ruchu Oazowym” i w organizacji „Krucjaty Wyzwolenia”. 

Frekwencja dzieci uczestniczących w katechezie była dobra. Powstały podręczniki do 

katechezy dla poszczególnych klas począwszy od szkoły podstawowej, a w późniejszym 

okresie również do szkół średnich. W parafii Czernina księża wykorzystywali także w 

katechezie pomoce audiowizualne:  

- rzutnik;  

- epidiaskop; 

- telewizor; 

- filmy video. 

Ważnym elementem katechizacji w parafii św. Wawrzyńca w Czerninie był śpiew, oraz 

spontaniczne nabożeństwa dla młodzieży np. „Apel Jasnogórski”. Sięga on swoimi 

początkami roku 1987. Jest nadal kontynuowany w parafii, każdego 16 dnia miesiąca  

o godzinie 20.

17

 Katechizację prowadzono też w Zaborowicach w kaplicy filialnej p. w. 

Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

18

 

 

P

OWRÓT RELIGII DO SZKÓŁ W 

1990 

ROKU

 

„[…] Walkę o wolność dla katechizacji prowadził Kościół katolicki przez cały okres powojenny. 

Ta walka toczyła się z pełną świadomością, że spełni się podstawowy obowiązek w obec Boga i wobec 

Ojczyzny. W dniu 1 września 1990 roku katecheza powróciła do polskiej szkoły.”

 19

 

W Kronice Parafialnej pod datą 3 września 1990 roku (poniedziałek) jest zapis, że po 

wielu latach katecheza wróciła do sal szkolnych. W tym dniu celebrowano Mszę Świętą 

w kościele parafialnym o 8

00

 rano. Wzięły w niej udział wszystkie dzieci oraz nauczyciele  

z dyrektor szkoły Ireną Krzyszkiewicz.  

 Odtąd zajęcia katechetyczne odbywały się w szkole w salach numer 5 i 9. Dla dzieci 

od klas „0” – do klasy III katecheza miała miejsce w salce katechetycznej na plebanii.  

Zapanował wielki entuzjazm i radość wśród rodziców i ich dzieci.  

                                           

15

 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna , t. 1-2. 

16

 Relacja księdza  C. Krochmala.  

17

 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna , t. 2-3.  

18

 Archiwum Parafialne w Zaborowicach, Kronika Parafialna w Zaborowicach. 

19

 J. Doppke, Katechizacja w Polsce 1945-1990 , s. 114-116.  
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Po rozbudowaniu szkoły od dnia 1 września 1995 r. wszystkie zajęcia katechetyczne 

odbywają się na terenie szkoły. W szkole tej znajd uje się sala katechetyczna (pod 

numerem 29) przystosowana do przeprowadzania katechezy. Zajęcia katechetyczne mają 

miejsce sporadycznie także w innych klasach.

20

 

Dnia 1 września 2002 roku powołano Zespół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum  

w Czerninie. W związku z tym katecheza została poszerzona o uczniów gimnazjum.

21

  

1 września 2003 roku powołano Zespół Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przed-

szkole w Czerninie.

22

  

Katechizują: ksiądz Czesław Krochmal i Renata Glińska – katechetka.  

Każda klasa ma swoje podręczniki. Są one najczęściej drukowane w Wydawnictwie 

„WAM” w Krakowie. Uczniowie prowadzą zeszyty, a w niektórych klasach, szczególnie 

młodszych, „Zeszyty ćwiczeń”. Odbywały się 2 godziny katechezy tygodniowo.  

 

cdn. 

Lidia Kaczor  
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 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna , t. 1. Archiwum Szkoły w Czerninie, Kronika  

Szkoły, 1995.  

21

 Archiwum Szkoły w Czerninie, Kronika Szkoły 2002 . 

22

 Archiwum Szkoły w Czerninie, Kronika Szkoły 2003 . 
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60 LAT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SICINACH  

Cz. III 

 

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ  

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY NIECHLÓW  

FILIA BIBLIOTECZNA W SICINACH  

CZ

. 2 

 

Rok 1989 

Zakup 771 książek. Zarejestrowano 556 czytelników którzy wypożyczyli 14641 

książek. W t ym roku biblioteka otrzymała nowy lokal po Banku Spółdzielczym. 

Zorganizowano wypożyczalnię, czytelnię i magazyn, wcześniej pomalowano wszystkie 

pomieszczenia. Zakupiono nową wykładzinę dywanową oraz nowe regały biblioteczne. 

W dalszym ciągu biblioteka popularyzowała książki o tematyce zdrowotnej. Ogłoszono 

konkurs czytelniczy w którym rywalizowały szkoły podstawowe. II edycja „Najlepszy 

czytelnik książek z działu medycyna”. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa  

w Naratowie, drugie Szkoła Podstawowa w Sicinach. Kierownik biblioteki Czesława 

Gierycz otrzymała od ZOZ Góra nagrodę i wyróżnienie za aktywny udział w realizacji 

zadań oświatowo-zdrowotnych w Miesiącu Kultury Zdrowotnej. Uroczystość odbyła się 

w Szkole Podstawowej w Naratowie 17 maja 1989 r. Było to uroczyste zakończenie  

II etapu wspólnej akcji biblioteki i ośrodka zdrowia. Z powodu urlopu macierzyńskiego 

Czesławy Gierycz, nową pracownicą została Agnieszka Bień z Łękanowa. 

Zorganizowano wiele ciekawych form pracy z czytelnikiem np. zgaduj - zgadulę pod 

hasłem: „Życie i twórczość Ewy Szelburg – Zarembiny”. Pierwsze miejsce ex aequo 

zajęły Dominika Gierycz i Elwira Cielon, drugie – Marzena Rosik i Urszula Sobierak, 

trzecie – Katarzyna Wójcik i Bogumiła Kwiecień. Aktyw biblioteczny stanowiło 25 osó b. 

Członkowie aktywu pomagali przy przeprowadzce biblioteki, porządkowali nowe 

pomieszczenia, okładali książki. Podczas uroczystości zakończenia nauki kl. VIII 

wręczono nagrody książkowe dla najlepszych członków. Otrzymali je: Małgorzata 

Bednarczuk, Henryk a Bień, Anna Duchniak, Katarzyna Bykowska i Agnieszka Pawlicka.  

 

Rok 1990 

Zakupiono 432 nowe książki, zmniejszyła się liczba czytelników względem roku 

ubiegłego o 38 osób. Czytelnicy wypożyczyli 14876 książek. Nastąpiła zmiana 

kierownika punktu bibliotecznego we Wronowie, Barbara Kaprys -Szymanek, 

wyprowadziła się do Tarpna, a książki i majątek punktu przekazano Renacie Tymków. 

Przeprowadzono konkurs recytatorski pt. „Wiersze Jana Brzechwy”. Najlepiej 

recytowały Urszula Sobierak i Elwira Cielon. Odbył się t akże konkurs czytelniczy  

pt. „Życie i twórczość Marii Konopnickiej”. Nagrody książkowe zdobyły: Joanna 

Bartkowiak i Dominika Gierycz – zajęły ex aequo pierwsze miejsce, Kinga Duchniak  

i Joanna Szyszka – ex aequo uplasowały się na drugim miejscu oraz Beata Adamczak  

i Ewelina Hałajewska – również ex aequo zajęły trzecie miejsce. Członkowie aktywu 
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bibliotecznego wykonali trzy albumy biblioteczne: 1. Wiersze o babci i dziadku.  

2. Wiersze o tacie. 3. Wiersze o szkole i nauczycielach. Podsumowano trzeci etap 

współzawodnictwa ośrodków zdrowia. Hasłem tegorocznej akcji było: „Nasza planeta, 

nasze zdrowie – myśleć globalnie, działać lokalnie”. Tym razem w czytelnictwie książek 

medycznych najlepszymi okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Sicinach. Od tego 

roku biblioteka w Niechlowie i Sicinach sprzedaje gazety. Jest to związane z likwidacją 

kiosków Ruchu. Wójt Krzysztof Danielewicz zalecił uzupełnienie tej luki. Z usług 

biblioteki korzystają odbiorcy prywatni i zakłady pracy.  

 

Rok 1991 

Z powodu kryzysu społec zno gospodarczego w kraju zakupiono tylko 356 książek. 

W ramach selekcji literatury społeczno -politycznej ubytkowano 244 woluminów. 

Zanotowano 628 czytelników którzy dokonali 15159 wypożyczeń. Od tego roku 

biblioteka wypożycza kasety wideo. Wśród form prac y z czytelnikiem można wymienić 

konkurs recytatorski dla uczniów klas V -VIII „Bajki Ignacego Krasickiego”. Imprezie 

przyświecało hasło: „I śmiech niekiedy może być nauką”. Pierwsze miejsce zajęła 

Angelika Miszczuk, drugie Anita Mejza, trzecie Tomasz Piela.  Przeprowadzono zgaduj - 

zgadulę pod hasłem: „Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza”. Pierwsze miejsce zajął 

Marek Gawlik, drugie Małgorzata Wróbel, trzecie Bogumiła Kwiecień. W konkursie 

recytatorskim pod hasłem „Mój ulubiony wiersz” najpiękniej recytowa li: Agata 

Borysowska, Joanna Kiarszys i Elwira Cielon. Najaktywniejsi czytelnicy z klasy VIII 

otrzymali nagrody książkowe za pracę w aktywie bibliotecznym. Były to: Angelika 

Kasztelan, Sylwia Malska, Ewelina Danielewicz, Angelika Miszczuk i Krzysztof Pleśniak. 

 

Rok 1992 

Zakupiono tylko 186 książek. Czytelnictwo: 640 czytelników, 13016 wypożyczeń. 

Od tego roku nie działa już punkt biblioteczny w Łękanowie. Pozostały tylko trzy 

punkty biblioteczne, Wronów – Renata Tymków, Wioska – Ewa Kasztelan, Tarpno – 

Danuta Kamińska. Jak co roku biblioteka zorganizowała ferie zimowe, konkurs na 

przebranie się za bohatera książkowego. Jako Pipi wystąpiła Dorota Tkacz, Kota  

w Butach przedstawiła Aldona Zagrobelna, w Czerwonego Kapturka przemieniła się 

Agnieszka Gawlik, Wiola Tkacz w Królewnę Śnieżkę a Katarzyna Wójcik w Calineczkę. 

Zorganizowano zgaduj – zgadulę pod hasłem „Życie i twórczość Bolesława Prusa”. 

Pierwsze miejsce – Elwira Cielon, drugie – Paweł Śniechowski, trzecie – Bogumiła 

Kwiecień. W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Sicinach podczas festynu 

„Święta Szkoły” biblioteka publiczna zorganizowała stoisko z nowościami książkowymi.  

 

Rok 1993 

Zakupiono 185 książek. Zarejestrowano 584 czytelników, 9517 wypożyczeń. 

Przyczyną spadku wyników czytelniczych było za wieszenie działalności trzech punktów 

bibliotecznych: we Wronowie, Wiosce i Tarpnie. Punkty biblioteczne mogą odnowić 

swoją działalność na wniosek (skierowany do Urzędu Gminy w Niechlowie) 

mieszkańców poszczególnych miejscowości. W czasie ferii zimowych zorganizowano 

konkurs plastyczny pod hasłem: „Siciny zimą”, oraz na najładniejszą piosenkę. 
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Najładniej śpiewali: Bartosz Drąg, Aldona Zagrobelna i Anna Łatacz. Zarząd Okręgu 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie zorganizował w maju wyjazd 

szkoleniowy do Warszawy na Międzynarodowe Targi Książki. W programie wyjazdu 

szkoleniowego odwiedzono Bibliotekę publiczną w Skierniewicach oraz Nieborów.  

W wyjeździe tym uczestniczyła kierownik biblioteki Czesława Gierycz.  

 

Rok 1994 

Zakupiono 401 książek, Zarejestrowano 575 czytelników oraz 9035 wypożyczeń  

w tym 4295 dla dzieci, 4103 – dorośli i 637 popularno naukowe. Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie ogłosiła Konkurs czytelniczy pod 

hasłem: „Poznajemy środowisko literackie Pozn ania – Włodzimierz Ścisłowski”.  

W konkursie tym brali udział przedstawiciele biblioteki sicińskiej. Na apel Gazety 

Poznańskiej i Gminnej Biblioteki w Niechlowie w ramach Jesiennego Festynu z Gazetą 

Poznańską, biblioteka w Sicinach wzięła udział w konkursie fotograficznym pod nazwą: 

„Fotografia z rodzinnego albumu”. Nagrody i podziękowania od Wójta Gminy 

Niechlów Jana Głuszko otrzymali: Leonarda Szyszka, Maria Górna -Wodianowicz, 

Stanisław Rakoczy, Waldemar Gierycz, Benedykta Smektała, Teresa Kiarszys, 

Władysław Bień z Sicin oraz Mieczysław Bień z Łękanowa. Za długoletnią pracę  

w aktywie bibliotecznym nagrody książkowe na zakończenie klasy VIII otrzymali: Beata 

Adamczak, Agnieszka Ścibak, Gabriela Szostek, Ewelina Hałajewska, Marzena Rosik, 

Aneta Sieczka, To masz Piela i Daniel Janik. Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy 

Polskich w Lesznie zorganizował wyjazd szkoleniowy „Szlakiem Mickiewicza” – 

Konarzewo – Lubonia – Oporowo – Kopaszewo – Choryń – Jarocin – Śmiełów. 

 

Rok 1995 

Zakupiono 266 książek. Zarej estrowano 607 czytelników, 9853 wypożyczeń. 

Nastąpił wzrost czytelnictwa wśród osób bezrobotnych i rencistów, a spadek wśród 

ludzi w „sile wieku”. Nadal najaktywniejszą grupą czytelniczą są dzieci do lat 15. 

Biblioteka w Sicinach włączyła się w obchody jubileuszu 40-lecia istnienia Gminnej 

Biblioteki w Niechlowie. W programie obchodów było spotkanie z Lechem 

Konopińskim oraz zabawa taneczna w Niechlowie. Najlepsi członkowie aktywu 

bibliotecznego to: Anna Czak, Elwira Cielon, Dominika Gierycz, Joanna Bartkowiak, 

Anna Ciuraszkiewicz, Joanna Szyszka, Kinga Duchniak, Katarzyna Świadkiewicz, 

Agnieszka Jurczyk, Katarzyna Miszczuk i Tomasz Adamczak. Wychowawcą tak 

wspaniałej klasy był Jerzy Krysztof. Także w tym roku biblioteka zorganizowała 

kiermasz książek na boisku szkolnym podczas festynu „Święta Szkoły” w Sicinach. We 

wrześniu zarząd okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie zorganizował 

wyjazd szkoleniowy „Szlakiem Adama Mickiewicza”. Trasa: Leszno – Poznań – 

Budziszewko – Obiezierze – Łukowo – Oborniki – Poznań – Kurnik. W wyjeździe tym 

brała udział Czesława Gierycz, wraz z innymi bibliotekarzami.  

 

Rok 1996 

Zakupiono 327 książek. Zarejestrowano 424 czytelników, 10229 wypożyczeń.  

Z okazji jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej Czesławy Gierycz Minister Kultury i Sztuki 
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Rzeczypospolitej Polskiej przyznał odznakę Zasłużony Działacz Kultury. Wręczenia 

odznaki dokonał Eugeniusz Śliwiński na uroczystej sesji Rady Gminy Niechlów. 

Gratulacje i podziękowanie za działalność oraz zaangażowanie w dziedzinie upow szech-

niania książki i czytelnictwa w swoim środowisku Czesława Gierycz otrzymała od 

dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lesznie J. Małgorzaty Halec. Biblioteka 

w Sicinach zaakcentowała swój udział w życiu środowiska poprzez zorganizowanie 

kiermaszu książek na VI festynie „Święta Szkoły” z okazji obchodów 50 -lecia Szkoły 

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza. Dla najaktywniejszych czytelniczek kończących 

klasę VIII Szkoły Podstawowej w Sicinach biblioteka ufundowała nagrody książkowe. 

Otrzymały je:  Kamila Wojtkowiak, Elżbieta Malska, Izabela Kasztelan, Agnieszka 

Włodarczyk.  

 

Rok 1997 

Wpływy w ciągu roku z zakupu i darów – 616 książek. Zarejestrowano 440 

czytelników, 10044 wypożyczeń. W czasie ferii zimowych w bibliotece rozwiązywano 

krzyżówki, zorganizowano aerobic dla dziewcząt, przeprowadzono konkurs piosenki 

pod hasłem „Śpiewać każdy może” oraz balik przebierańców. W kwietniu 

zorganizowano spotkanie autorskie z poetką Karoliną Kusek. W wojewódzkim 

konkursie czytelniczym pod hasłem „Poznajemy twórc zość autorów dziecięcych – Maria 

Kownacka”, brał udział Arkadiusz Ochwat. SBP Oddział Leszno zorganizował 

wycieczkę bibliotekarzy bibliotek województwa leszczyńskiego „Śladami Mazurka 

Dąbrowskiego”. W wycieczce uczestniczyła kierownik biblioteki Czesława G ierycz. 

 

cdn 

Czesława Gierycz  
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GÓROWSCY ESPERANTYŚCI  

 

Twórcą języka do łatwego porozumiewania się między ludźmi różnych krajów  

i kultur był, polski lekarz żydowskiego pochodzenia, Ludwik Zamenhof (1859-1917), 

który w 1887 roku opublikował w Warszawie podręcznik do nauki wymyślonego przez 

siebie języka i podpisał się, jako autor, pseudonimem Dr Esperanto, co znaczy „mający 

nadzieję”. Podręcznik ten ukazał się w języku polskim, rosyjskim, francuskim, 

niemieckim i angielskim. Z czasem słowem esperanto zaczęto nazywać wymyślony przez 

niego język. W 1905 roku odbył się Światowy Kongres Esperanto, a w 1913 roku  

L. Zamenhof był kandydatem do nagrody Nobla.  

Nauka języka esperanto w Górze sięga lat pięćdziesiątych XX wieku. Trudno d zisiaj 

dokładnie ustalić, co i kiedy miało miejsce. Entuzjastą tego języka jest emerytowany 

pracownik banku, Olgierd Stankiewicz, który tak wspomina jego początki: „Na naukę 

esperanto pozwolono w Polsce po śmierci Stalina w 1953 roku. Pierwsze spotkania od bywały się we 

Wrocławiu w klubie Naczelnej Organizacji Technicznej i były to spotkania esperantystów z Europy”.  

W Górze próby założenia kółka esperantystów w roku 1958 czynił, wtedy uczeń liceum, 

Marian Charukiewicz. W swoich zapiskach, wspomnieniach, prow adzonych w sposób 

pamiętnikarski, tak to przedstawia: „1 i 2 czerwca 1958 roku rozmawiałem o kółku esperanto  

z sekretarzem Związku Młodzieży Socjalistycznej” . Początkowo próbowano łączyć 

organizowanie kół ZMS-u z nauką esperanto, a spotkania miały miejsce  w Domu 

Kultury, członkami zaś byli przede wszystkim uczniowie liceum. Ostatecznie pierwsze 

oficjalne zebranie Klubu Esperanto odbyło się 9 czerwca 1958 roku w budynku 

Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Kilka dni później 

zakupiono kilkanaście książek do nauki tego języka. Pierwsza lekcja odbyła się 12 

czerwca, prowadził ją M. Charukiewicz, który tak napisał: „Po piątej wykładałem lekcję 

esperanto. Podałem coś 30 słówek i parę reguł gramatycznych” . Później coś się działo, ale pamięć 

ludzka jest zawodna. Najprawdopodobniej była to nauka systemem korespondencyjnym, 

bo idea i duch esperancki odżył po latach.  

Okręg Wrocławski Polskiego Związku Esperantystów od 1965 roku organizował 

dla swoich członków wczasy w Międzygórzu. W ciągu 20 lat (1965-1985) odbyło się  

25 turnusów, w których uczestniczyło łącznie 7500 osób z 26 krajów świata, 

najprawdopodobniej bywali tam też górowianie. Uczestnikami wczasów były osoby 

uczące się języka esperanto korespondencyjnie, a na spotkaniach miały konta kt  

z językiem mówionym oraz kulturą i historią esperancką.  

18 marca 1982 roku założone zostało koło Polskiego Związku Esperantystów  

w Lesznie. W zebraniu założycielskim uczestniczyła Alfreda Onufrejczyk, która została 

wybrana do władz Zarządu Oddziału w Lesznie. Oddział Leszczyński wchodził w skład 

Okręgu Wrocławskiego, uczestnicząc tym samym w kursach, kongresach, rajdach  

i wczasach organizowanych przez Wrocław.  

Jak wspomina Teresa Sibilak, do zorganizowanej formy nauki języka esperanto, 

doszło w 1986 roku. Duża grupa zainteresowanych spotykała się w Świetlicy Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Górze. Wymienić tu należy następujące osoby: Stanisława Chrobak, 

Teresa Hołtra, Zofia Lewkowicz, Jerzy Sajda z córkami, Teresa Sibilak z córkami, Alicja  
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i Zbigniew Henszlowie, Regina Kumala oraz Anna Pieprz. Zajęcia prowadziła Alfreda 

Onufrejczyk. Trwało to około roku. Później grupa się zmniejszyła i zajęcia odbywały się 

w domu A. Onufrejczyk. Przedstawicielki Góry brały udział w Ogólnopolskim 

Kongresie Esperanto w Warsz awie w 1987 roku, przenosząc ducha i idee Kongresu do 

swojego koła.  

Z chwilą podpisania w 1993 roku, przez władze gminy Góra, partnerskiego 

porozumienia z Herzbergiem (burmistrzem wówczas był Tadeusz Tutkalik) znalazło się 

tam też pole działania dla esper antystów.  Bezpośrednie kontakty nawiązały z 

niemieckimi esperantystami R. Kumala, T. Sibilak i reprezentująca „Przegląd Górowski” 

Jadwiga Borowik. 

Kolejny etap w historii górowskiego esperanto, to czasy od kwietnia 2005 roku, 

wówczas po raz trzeci nasi esp erantyści rozwinęli skrzydła. Stoi za tym wydarzeniem 

niezwykłe zaangażowanie już wcześniej wspominanych górowianek: Reginy Kumali  

i Teresy Sibilak, do których dołączyły entuzjastki młodszego pokolenia; Danuta 

Tołłoczko-Smolarska, Lidia Nowak, Anna Syczewska, Renata Kowalska i Jolanta 

Wrotkowska. Od tego czasu prowadzona jest kronika. Do ożywienia przyczyniły się 

kontakty partnerskie ze wspomnianym wyżej Herzbergiem, gdzie znajduje się 

Niemieckie Centrum Esperanto. Burmistrz Góry Tadeusz Wrotkowski podpisa ł 

odnowił porozumienie z burmistrzem Herzbergu Gerhardem Walterem i odtąd datuje 

się ścisła współpraca esperantystów z tych miast. Zachętą do nauki języka esperanto 

przez uczniów i nauczycieli stało się oddanie do dyspozycji tej grupy pomieszczenia w 

budynku Centrum Profilaktyki Alkoholowej. Wtedy to naukę języka rozpoczęło 39 

słuchaczy w trzech grupach: urzędników, nauczycieli i uczniów. Nauczycielami byli 

ludzie z zewnątrz, Władysława Kujaczyńska prowadziła zajęcia z urzędnikami, Andrzej 

Kiszkiel z nauczycielami, zaś z uczniami gimnazjum Bożena Pietrzyk. Podsumowanie 

kursu miało miejsce w Sławie, zaproszeni na nie zostali też goście z Herzbergu. W lipcu 

grupa górowskich esperantystek przebywała na intensywnym kursie w Herzbergu, 

przygotowując się do prowadzenia systematycznych zajęć kursowych w Górze. Od tej 

pory współpraca z niemieckimi esperantystami jest systematyczna i ścisła, i tak: w 

październiku Niemcy byli gośćmi górowian, odwiedzili uczniów ze szkoły w Ślubowie  

i w SP nr 1 w Górze, gdzie dzieci uczą się esperanto. W grudniu w rocznicę urodzin 

twórcy języka w Klubie miało miejsce okolicznościowe spotkanie, które zapoczątkowało 

tradycję wspólnych wigilii. 

Inną formą współpracy są Międzynarodowe Spotkania Esperantystów, takie miało 

miejsce w Górze w dniach 23-25 czerwca 2006 roku, uczestniczyło w nim 40 gości, a  

w programie było wspólne grillowanie z Burmistrzem Góry, zwiedzanie pasieki Edwarda 

Reszczyńskiego, noc świętojańska w Starej Górze. W wakacje tego roku górowscy 

esperantyści byli na obozie ję zykowym w Pohde nie opodal Herzbergu, gdzie obok nauki 

języka było zwiedzanie Harzu i zabawy.  

W październiku dla dzieci ze Ślubowa zorganizowano wycieczkę do Krakowa, 

Łagiewnik, Wadowic, Wieliczki i Zakopanego. 

W lecie 2007 roku w urokliwej miejscowości Sieber, koło Herzbergu górowska 

grupa dzieci wraz z dziećmi niemieckimi uczyła się języka i zwiedzała pięknie położone 

miejscowości. 
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W tegoroczne wakacje Góra będzie gospodarzem kolejnego wakacyjnego spotkania 

młodych esperantystów, gościć ich będziemy w Sc hronisku Młodzieżowym w Jemielnie. 

Od października 2007 roku szeregi esperantystów poszerzyły się i kilkanaście osób 

– słuchaczy Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Grupa ta według oceny 

Reginy Kumali i Teresy Sibilak to chętni, ambitni i zdyscyplinowani „uczniowie”. 

Można się zastanawiać, co takiego jest w tym języku, że ma tylu zwolenników? 

Niewątpliwe zalety to: pokonywanie barier językowych, kontakty z ludźmi z różnych 

krajów (Japonia, Stany Zjednoczone, Korea, Nepal, Włochy, Węgry, Niemcy), więzi  

międzypokoleniowe, dozgonne przyjaźnie, a nawet międzynarodowe małżeństwa.  

 

Zofia Hanulak  

 

 

 

Listopad 1993 roku. Spotkanie z esperantystą z Herzbergu,  

od lewej: Adam Błyga – tłumacz, Tadeusz Tutkalik – burmistrz,  

Joachim Güsner, Alfreda Onufrejczyk, Teresa Sibilak i Regina Kumala 

 

 

 

Olgierd Stankiewicz przekazał Klubowi Esperanto zbiór książek w tym języku  

(fot. Krzysztof Ratnicyn)  

 

Źródło: http://www.gora.com.pl/content.php?sid=79bc58ac1ec8ffb476ae7d3735a3da7e&cms_id=310  
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SZKOŁA W PAŁACU 

 

24 lutego 2008 r. Szkoła Podstawowa w Irządzach (obecnie Zespół Szkół  

w Irządzach) obchodziła rubinowy jubileusz, czyli 40-lecie istnienia w budynku 

pałacowym. Może więc warto wspomnieć kilka faktów dotyczących jej powstania 

i ogromu pracy włożonego przez mieszkańców wsi Irządze, Ciechanowa, Małej 

Luboszycy i części Luboszyc (bloki). 

 

Wieś Irządze obecnie leży w gminie Jemielno. Jadąc z Góry w stronę Ciechanowa, 

po lewej stronie od drogi widzimy piękny pałac. W XIX wieku stanowił on własność 

rodziny Senden i rodziny  Weber. Jeden z pałaców, do którego Aleksander Duncker 

1

 nie 

wysłał malarzy i którego Robert Weber nie sfotografował dla publikacji „Schlesien – 

Land der Schlosser”

2

. Możliwe, że właściciele nie wyrazili zgody na publikację ilustracji 

ponieważ von Golitschek w przedmowie do „Schlesien – Land der Schlosser” napisał: 

„Możliwe, że niektórzy właściciele pałaców albo majątków nie zgadzali się na włączenie fotografii 

swojego domu do tego dzieła. Wtedy to jeszcze nie było szykowne dla szlachty razem z aktorami i 

piosenkarzami i innymi przedstawicielami profesji rozrywkowych zaludniać strony prasy brukowej”.

3

 

 

 

 

                                           

1

 Berliński wydawca Aleksander Duncker w latach 1857 -1883 publikował litografie przedstawiające widoki zamków i 

pałaców.  

2

 „Śląsk – kraina zamków”  

3

 R. Weber wydał tę pozycję ok. 1910 r. (http://wroclaw.hydral.com.pl/68442,z,156755,1,foto.html#st; dostęp 16 czerwca 

2008 r.)  
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Mogło tak być, albowiem brak obrazów, szkiców czy fotografii tego pałacu.

 

Możemy jednak porównać stary wygląd pałacu na pocztówce

4

 z okresu między-

wojennego. Interesujące jest tu zestawienie obiektów: niżej budynek starej szkoły, wyżej 

pałac czyli obecna szkoła. 

 

W 1945 roku pałac został całkowicie rozszabrowany. W związku ze słabym 

zaludnieniem na tym terenie wszystko niszczało. Jeszcze w lipcu 1945 roku od notowano: 

„Gmina Luboszyce – jedna z dotychczasowych gmin najmniej zaludnionych. Brak rąk do pracy. 

Jedynie w Irrsingen (Irządze) jest 6 rodzin niemieckich…”  

5

. Z chwilą powstania Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Luboszycach pałac służył za magaz yn. 

Składowano tam zboże, nawozy, węgiel aż do 1965 r., kiedy to władze powiatu Góra 

podjęły decyzję o adaptacji pałacu na szkołę.  

 

 

 

Szkoła w 1969 roku  

(Fotografia udostępniła Maria Łabaziewicz)  

 

 

 

 

 

* * * * * * * 

 

 

                                           

4

 Powiat górowski dawniej i dziś na starych widokówkach, Starostwo Powiatowe w Górze s.34, Pocztówka ze zbiorów Mirosława 

Żłobińskiego. 

5

 M. Żłobiński, Pierwsze żniwa pierwsze siewy. Cz. I. „Kwartalnik Górowski”  2005 nr 11 s. 27.  
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BUDOWA SZKOŁY 

„Kto ma odwagę ten wygr ywa” 

 

Myśl o adaptacji budynku pałacu na szkołę zrodziła się w chwili, gdy powstał 

problem szkoły podstawowej ośmioklasowej. Było to w maju w 1964 roku. Na zebraniu 

Koła Rodzicielskiego pod przewodnictwem ówczesnej kierowniczki szkoły, pani 

Franciszki Kochman omawiane były dwa wnioski. Pierwszy – aby rozbudować istniejącą 

szkołę, czyli dobudować dwie nowe klasy a mieszkania w których mieszkali nauczyciele 

adaptować na pozostałe brakujące klasy; Obok szkoły wybudować nowy budynek dla 

nauczycieli; Koszt takie j budowy skalkulowano na ponad 800 tysięcy złotych. Projekt ten 

jednak nie mógł zaspokoić w pełni potrzeb szkoły.  

Drugim wnioskiem wysuniętym przez członków Koła Rodzicielskiego była 

adaptacja pałacu na szkołę. Większość była za drugim wnioskiem. Trudność polegała na 

tym, czy władze powiatowe na ten wniosek się zgodzą. Użytkownikiem pałacu była 

wówczas Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, która składała tu zboże, pasze, 

nawozy sztuczne i węgiel. Pojawiały się nowe problemy – budowa nowych magazynów 

zbożowych, gdyż zastępczych magazynów nie było. Czas naglił a szkołę trzeba było 

budować już. 

We wrześniu 1964 roku odbyło się zebranie organizacyjne z udziałem władz 

powiatowych oraz mieszkańców czterech wsi tj. Irządzy, Małych Luboszyc, Ciechanowa  

i części Luboszyc, które terytorialnie podlegały szkole w Irządzach. Po bardzo burzliwej 

dyskusji uchwalono opodatkowanie każdej rodziny, mieszkającej na terenie czterech wsi, 

po 1000 zł na rzecz odbudowy szkoły. Wybrany Komitet Odbudowy Szkoły rozpoczął 

swoją działalność i pracował przy współudziale kierownika szkoły, pani Franciszki 

Kochman oraz miejscowych nauczycielek. Co pewien czas dokonywano wpłat na 

odbudowę szkoły. Praca choć bardzo pożyteczna, to jednak niewdzięczna – jak 

odnotował Roman Łabaziewicz, kierownik gorzelni, pomysłodawca umieszczenia nowej 

szkoły w pałacu. Wysłuchiwano różnych epitetów od niektórych mieszkańców. Wpłaty 

były dokonywane z pewną rezerwą i niedowierzaniem. Poświęcono wiele czasu tym 

zbiórkom, krążąc od domu do domu, przekonując nie których mieszkańców o słuszności 

sprawy. 

Po otrzymaniu dotacji w kwocie 1.000.000 zł, sporządzeniu kosztorysu i 

rozpoczęciu remontu, liczba wpłacających powiększała się z dnia na dzień. Była spora 

część mieszkańców która wywiązała się z wpłat, innym pozost ało niewiele, lecz 43 

rolników nie dokonało żadnej wpłaty. 

 

Rezultat dwuletniej pracy na dzień 29.08.1967r. przedstawiał się następująco:  

 

Lp. Miejscowość Ilość rodzin Planowane wpłaty Realizacja Zaległości 

1 Irządze 37 37.000 18.340 18.660 

2. Małe Luboszyce 29 29.000 12.100 16.900 

3. Ciechanów 32 32.000 11.900 20.100 

4. Luboszyce (bloki) 13 13.000 2.400 10.600 

5. Ogółem 111 111.000 44.740 66.260 
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„Po tych sprawozdaniach w akcji zbiórkowej brali osobiście udział Przewodniczący Powiatowej 

Rady Narodowej  Bronisław Szczygieł i Kierownik Wydziału Oświaty Tadeusz Podwiński, którzy w 

jesienną, zimową szarugę brnęli po błocie i wodzie od zagrody do zagrody, aby przekonać najbardziej 

opornych”. I tak pod hasłem „budujemy szkołę w czynie społecznym”, przy ogromn ym 

wysiłku Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, pomocy władz powiatowych, 

miejscowych rolników, nauczycieli i pomocy państwa powstała piękna szkoła w której 

jest centralne ogrzewanie, łaźnia, sala gimnastyczna, warsztaty, pracownia fizyczno -

chemiczna, biblioteka, pokój nauczycielski. Było mieszkanie dla woźnego i dla 

nauczyciela. Ogółem szkoła posiadała 8 izb lekcyjnych. Zrobiono boisko do siatkówki, 

piłki nożnej i szczypiorniaka, z czego korzystała młodzież szkolna i wiejska. Dużo 

drzew, wiele zieleni, a co najważniejsze, że szkoła oddalona jest od głównej drogi.  

W momencie przeniesienia szkoły, w starej szkole mieszkało 4 nauczycieli a w jednej z 

klas planowano  urządzenie kawiarni.  

 

Z notatek i dokumentów Romana Łabaziewicza z lat 1964 -1968  

 

 

* * * * * * *  

 

„Życie nie jest lepsze, ani gorsze od  

Naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne”  

(William Szekspir) 

 

Opis końcowy budowy szkoły mieści się na jednej stronie, ale nie było to takie 

proste. Kilka grubych teczek z notatkami szczegółowymi, kwitariuszami, wy kazami 

mieszkańców poszczególnych wsi, wpłatami za poszczególne miesiące, podsumowania 

kwartalne rozliczony każdy grosik i wkład pracy. Obok niektórych nazwisk – notatka, 

odrobił fizycznie, odrobił furmanką, końmi, „zmarł”. Pod wykazami podpięte kartki ze 

szczegółowym opisem: „data, pracował od 8 -15, furmanka, gruz, fizyczne odgruzowanie, 

przy innych zapis „dniówka piesza”, „karczowanie” – wszystko przeliczone na godziny 

pracy i pieniądze. Wszystkie przeliczenia i notatki podzielone osobno na poszczególne 

wsie. Na kwitariuszach KP i wykazach pieczątka o treści „Społeczny Komitet Budowy 

Szkoły w Irządzach pow. Góra”. Wszystko to było wykonane w czynie społecznym, 

poza godzinami własnej pracy. Ktoś musiał tę pracę zgrać, dopilnować, rozliczyć i tak 

przez 4 lata, od maja 1964 do 24 lutego 1968 r. Części mieszkańców nie było stać na 

wpłatę 1000 zł, jeśli taka sytuacja faktycznie się potwierdziła – odrabiali pracą fizyczną , 

„niektórzy twierdzili, że już nie mają dzieci w wieku szkolnym, więc im szkoła nie jest 

potrzebna”, „a niech buduje państwo bo to ich sprawa”. Członkowie Społecznego 

Komitetu z poszczególnych wsi mieli czasami dosyć, wszystkie żale spływały na ich 

głowy. Jak zwykle „największym przeciwnikiem marzeń jest portfel” (A. Świda). 

Brakowało pieniędzy więc znowu się spotykali i ustalali, co dalej. 

Największy zapał zapanował w końcowym etapie, było widać efekty pracy  

i wysiłku. Po wyjeździe firmy budowlanej (PPRB w Górze) odnotowano jeszcze usterki. 

W notatkach znajdujemy: „uszczelnić zawór główny w piwnicy, brak zawiasów w oknie, ściana 
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wilgotna – uszczelnić kurek wodny, piwnica – wymalować sufit na olejno, kotłownia – wybetonować 

studzienkę, poprawić umocowania na pompy, brak ścieku, termometr błędnie osadzony, dospawać 

rurki, brak zamknięcia do korytar za od wewnątrz, hydrofornia nieczynna, błędne ustawienia 

kontaktów, płot, bramka”.  

W dniach od 9.01. do 12.01.1968 znajdujemy notatki – prace porządkowe 

(sprzątanie całego budynku, mycie okien) – młodzież starsza i dzieci w czynie 

społecznym. Irządze: Mieczysław Banach, Bolesław Zienkowicz, Józefa Zienkowicz, 

Stanisław Filaber, Jan Baranowski, Zbigniew Niezgoda, Halina Niezgoda, Wiesław 

Niezgoda, Ryszard Niezgoda, Elżbieta Filaber, Jan Kloziński, Janusz Glądała, Stanisław 

Kloziński, Jerzy Puchowski, Bogumił Łabaziewicz, Wiesław Łabaziewicz, Zdzisław 

Filipowski, Władysława Bączyk, Maria Filipowska, Jan Pokrop, Józef Pasterzak, Józef 

Pokrop, Krzysztof Kochman.  

Ciechanów: Teresa Prymel, Stanisława Pawłowska, Krystyna Pawłowska, Teresa 

Smulczyk, Franciszek Dawidowicz, Roman Dawidowicz, Andrzej Olejniczak. 

Małe Luboszyce: Sidorowicz 4 osoby, Spieć – 2 osoby, Drozda (niestety nie 

zachowały się wszystkie notatki, brak szczegółowych danych z Małych Luboszyc, 

odnaleziono jedynie wykaz z 9-12.01.1968 za co serdecznie p rzepraszam wszystkich 

pracujących).  

 

 

 

 

 

* * * * * * * 
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UROCZYSTE OTWARCIE 

„fortes fortuna iurat - 

Śmiałym szczęście sprzyja”  

 

Dzień 24 lutego 1968r.  

Uroczystość otwarcia nowej szkoły rozpoczęto przemarszem ze starej szkoły do 

nowej. Mieszkańcy 4 wsi: Irządzy, Ciechanowa, Małych Luboszyc i części Luboszyc, 

nauczyciele, dzieci i goście zaproszeni. Na czele tego pochodu orkiestra dęta, którą 

prowadził pan Jan Minta z DK w Górze. Pan Józef Lesiak

6

 pracownik DK w Górze 

utrwalał tę niecodzienną uroczystość (pozostało sporo zdjęć z  uroczystości, jak również 

został nakręcony film przez Amatorski Klub Filmowy „Profil”). Przy pałacu czekali już 

harcerze, wstęga biało -czerwona, poduszka, nożyczki. Przecięcia wstęgi, czyli 

uroczystego otwarcia dokon ał Kazimierz Biernacki. Przemówienia, podziękowania, 

podsumowanie czteroletniej pracy, no i oczywiście kwiaty. Jak na owe czasy przystało – 

goździki, które zostały zakupione, jak wynika z rachunku – w gospodarstwie 

ogrodniczym w Bojanowie u pana Mariana Przybylskiego. Wiązanki kwiatów 10 szt. po 

45 zł i 10 pojedynczych. Dla osób nie znających realiów tego czasu koszt jednego 

goździka w 1968 r. wynosił 15 zł. Na kwiaty wydano 600 zł. To wszystko świadczy  

o dbałości o każdy szczegół. Kwiaty były świeże, pros to ze szklarni, bez narzutu 

sklepowego. 

 

 

 

Otwarcie szkoły w Irządzach 24.02.1968. Przemarsz gości ze starej szkoły do nowej  

(Fotografię udostępniła Maria Łabaziewicz)  

                                           

6

 Józef Lesiak - instruktor fotografii amatorskiej w Powiatowym Domu Kultury w Górze oraz opiekun Amatorskiego Klubu 

Filmowego „Profil”. Więcej o osobie J. Lesiaka w artykule Roberta Mazulewicza: Będzie w nas dotąd, dokąd w proch nasza pamięć 

się nie obróci. „Kwartalnik Górowski” 2003 nr 3 s. 37-43. 
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Otwarcie szkoły w Irządzach 24.02.1968 r. Kazimierz Biernacki dokonuje uroczystego p rzecięcia wstęgi. 

Obok harcerze: Alina Korgul i Andrzej Łabaziewicz  

(Fotografię udostępnił Andrzej Łabaziewicz)  

 

Dzieci deklamowały wiersze, chórek dziecięcy śpiewał, po czym zaprezentowano 

tańce. Rozpoczęto, jak w Polsce przystało, pięknie wykonanym polon ezem. Dziewczęta 

wystąpiły w pięknych, zwiewnych sukienkach z gazy. Występy dzieci przygotowały 

nauczycielki: Wanda Dałek, Krystyna Kubicka, chórek przygotowała pięknie grając na 

mandolinie – Janina Rodzewicz, tańce – Maria Soncińska. Na zakończenie wszyst kim 

podziękowano wierszem (rymowanką) napisanym przez Romana Łabaziewicza 

specjalnie na tę uroczystość. Licznie przybyli na tę uroczystość dostojni goście dokonali 

wpisu do księgi pamiątkowej. 

 

 

 

 

 

* * * * * * * 
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GOŚCIE ZAPROSZENI 

 

Lista gości zapr oszonych, proponowanych na otwarcie szkoły zawiera 27 nazwisk. 

Inna lista z dnia otwarcia zawiera 19 nazwisk (potwierdzają to zdjęcia). Za najważ -

niejszych w tym czasie uważano przedstawicieli władz. Reprezentowali je: Wojewódzka 

Rada Narodowa we Wrocławiu – 2 osoby, w tym wicekurator Kazimierz Biernacki, 

Komitet Powiatowy PZPR w Górze – Stefan Kaługa, Henryk Kubiak, Powiatowa Rada 

Narodowa – Bronisław Szczygieł, Karol Pliszczyński. Gromadzka Rada Narodowa 

Luboszyce – Wiktor Mateńko, Janina Kalczyńska, Jan Kalczyński. Wydział Oświaty  

i Wychowania – Tadeusz Podwiński. Również zaprzyjaźnieni, kierownicy szkół z terenu 

Gromadzkiej Rady, którzy zawsze wspomagali się w działalności – Stanisława Sajkowska 

(pierwsza nauczycielka w starej szkole w Irządzach), Adam Łabaz – kierownik szkoły w 

Bełczu Wielkim, Anna Łabaz – nauczycielka, Irena Lejczak – kierownik SP w Lubowie, 

Mieczysław Lejczak, Leonard Patrzek – lekarz weterynarii w Luboszycach, który czynnie 

uczestniczył i wspierał wszelkie działania na rzecz środowis ka, Aleksandra Patrzek.  

 

 

 

 

 

Stół prezydialny, przemówienia na otwarcie szkoły, od lewej: Roman Łabaziewicz – pomysłodawca budowy szkoły, Wiktor 

Mateńko – GRN Luboszyce, Adam Łabaz – kierownik SP Bełcz Wielki, Kazimierz Biernacki – wicekurator WRN Wrocław, 

Przedstawiciel WRN Wrocław (NN), Tadeusz Podwiński – Wydział Oświaty i Wychowania Góra, Bronisław Szczygieł – 

Powiatowa Rada Narodowa w Górze  

(Fotografię udostępniła Kazimiera Łabaziewicz)  
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NASZA SZKOŁA 

 

Jak to niedawno, gdy stały tu mury,  

Stary budyn ek samotny, ponury  

Straszył z daleka swoim widokiem 

Po słońca zachodzie okryty mrokiem.  

Czasem wicher wiał niespokojny 

Kończąc zniszczenia ostatniej wojny,  

Deszcze zmywały jego stare ściany,  

Wiatr tu zaglądał tańcząc kankany,  

Księżyc wypraszał stąd feudaln e duchy,  

Gdy szczury i kuny zjadały okruchy.  

A kiedy znikły księżycowe cienie  

I padły ranne słońca promienie  

Blaskiem olśniły jeszcze dobre mury 

Odsłaniając piękne budynku kontury.  

Stanął przechodzień zwabiony urokiem  

A zachęcony tym ładnym widokiem 

Po długim namyśle nagle zawoła –  

W tym to budynku, musi być szkoła.  

Myśl dobra, wspaniała i pożyteczna  

W tym to okresie tak bardzo konieczna.  

Dyskusje, wnioski i postulaty, 

Projekty uchwał na te tematy  

Garstka ludzi wciąż omawiała 

Aż zatwierdzono i szkoła pows tała.  

Jesteś piękna, okazała, słoneczna,  

O szkoło nasza, szkoło społeczna.  

Stoisz wśród pięknych parku drzew  

Aby rozbrzmiewał nasz dziecięcy śpiew,  

Aby się uczyć i tym cię rozsławić,  

W spadku dziejowym potomnym zostawić.  

Wnętrze twe piękne, ciepłe, akusty czne, 

Obszerne sale jasne , słoneczne  

A w nich echo głosi dokoła, 

Że najpiękniejsza to nasza szkoła.  

Trudem wspólnym a tak koniecznym 

Nam budowano ją czynem społecznym. 

W dowód pamięci i naszej wdzięczności 

Wobec rodziców i dostojnych gości,  

W dniu jej otwarcia dzięki składamy,  

Od wszystkich dzieci kwiaty wręczamy.  

 

Wiersz napisał Roman Łabaziewicz, luty 1968 r.  

Z albumów rodzinnych udostępniła Kazimiera Łabaziewicz  
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BAL NA STO PAR 

 

Niemałym przeżyciem był bal. Po części oficjalnej, zwiedzaniu szkoły i występach 

dzieci, odbyła się zabawa taneczna dla mieszkańców biorących udział w budowie szkoły 

i zaproszonych gości. 103 osoby (Irządze – 42, Ciechanów – 20, Małe Luboszyce – 22, 

goście zaproszeni – 19) tańczyły od 18 -ej do 3 rano. Wcześniej panie jeździły do Góry, 

Rawicza i Leszna wybierając materiały na kreacje. Krawcowe pracowały na wysokich 

obrotach.  

Cenę biletu ustalono na 60 zł od osoby tj. 120 zł od pary.  

Zakupiono jedną świnię o żywej wadze 107 kg (2.200 zł) i jednego cielaka 53 kg 

(600 zł). Jak wynika z rachunku – wyroby przygotowywał pan Michał Farfał (rzeźnik  

z Góry) co kosztowało w owych czasach 145 zł. Swojskie wyroby: wędzone szynki, 

polędwice, kiełbasy, salcesony, kaszanki, balerony i „zające” (mielone mięso z jajkiem 

gotowanym w środku – tak nazywał ten produkt pan Farfał). 60 kg kiszonej kapusty  

z której panie przygotowały bigos. Ciasta i sałatki uczestnicy zabawy przygotowali we 

własnym zakresie. Przy okazji wspólnych prac były organizowane konkursy np. na 

najładniej ozdobioną sałatkę, czy półmisek z wędlinami, estetykę stołu. Rywalizacja 

między poszczególnymi miejscowościami była duża, mnóstwo emocji, wszystko jednak 

w atmosferze zabawy i śmiechu.  

Na balu przygrywał zespół muzyczny „Echo”, należący do Domu Kultury w 

Górze. Jak wynika z umowy z dnia 16.02.1968 r. „Ob. Czerniak Józef zobowiązuje się odegrać 

w dniu 24.02.1968 r. wraz ze swoim zespołem składającym się z trzech osób na zabawie tanecznej od 

godz. 18 do 3 rano tj. 9 godzin. Komitet organizacyjny zobowiązuje się zapłacić 1100 zł + kola cja na 

ręce  Ob. Czerniaka Józefa”.  

Budowa szkoły, otwarcie i bal długo jeszcze były tematem rozmów, wspominek 

zabawnych i przykrych sytuacji. Patrząc na szkołę każdy z dumą wspominał swój wkład 

pracy, nauczyciele i dzieci cieszyli się z dobrych warunków p racy, jakie im stworzono  

a obcy przejeżdżający patrzyli z podziwem na pałac – uratowany od zagłady zabytek.  

 

 

 

 

 

* * * * * * * 
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WYKAZ MIESZKAŃCÓW 

W latach 1964 -1968 r. 

Uczestniczących w budowie szkoły 

 

CIECHANÓW  

1. Pieciułko Stanisław 

2. Strzyżykowski  Jan 

3. Wawrzykowski Józef  

4. Kapuśniak Jan 

5. Smoliński Paweł 

6. Turowski Michał 

7. Skiba Piotr 

8. Janiak Walerian  

9. Prymel Wojciech 

10. Gnat Stanisław 

11. Czerniak Stefan  

12. Król Edmund 

13. Trzpil Mieczysław 

14. Krasicka Wiktoria  

15. Klimczak Mieczysław 

16. Wikiera Tomasz 

17. Czajewski Bazyli 

18. Dawidowicz Marceli 

19. Domaszewicz Mirosław 

20. Jaskółowski Zygmunt  

21. Smulczyk Wacław 

22. Pawłowski Zenon 

23. Guścin Janina 

24. Guścin Zygmunt 

25. Borawski Stanisław 

26. Kopij Jan 

27. Kopij Piotr 

28. Wawrzykowski Tomasz 

29. Pasiut Jan     

30. Prymel Jan 

31. Brążkiewicz Edwin 

32. Sawicka Stefania  

 

 

 

 

 

 

 

IRZĄDZE  

1. Rodzewicz Jan 

2. Pogorzelski Józef  

3. Korgul Wacław 

4. Łabaziewicz Roman 

5. Gnat Jan 

6. Buda Andrzej 

7. Koziński Stanisław 

8. Kulik Franciszek 

9. Bączyk Ludwik 

10. Filipowski Jan 

11. Trzpil Genowefa 

12. Rycek Krzysztof  

13. Kupczyk Franciszek  

14. Jasiewicz Władysław 

15. Pasterzak Piotr  

16. Filaber Jan 

17. Gawda Stanisław 

18. Drozda Władysław 

19. Kowalczyk Ignacy 

20. Nowak Stanisław 

21. Banach Leon 

22. Piekarski Antoni 

23. Kurpiel Antoni 

24. Baranowski Jan 

25. Wiśniewski Stanisław 

26. Baranowski Emil 

27. Rodzewicz Stanisław 

28. Zagóra Władysław  

29. Zienkowicz Zygmunt 

30. Sawicki Piotr 

31. Półtorak Henryk  

32. Puchowski Zbigniew 

33. Makowski Henryk 

34. Ślęzak Józef  

35. Niezgoda Władysław 

36. Wawrzyńczak Zofia  

37. Pokrop Leokadia 
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LUBOSZYCE (bloki) 

1. Borawski Jan  

2. Sobczyk Tadeusz  

3. Glądała Lucjan 

4. Ślusarczyk Mieczysław  

5. Czerniak Michał 

6. Grablewski Aleksander  

7. Glądała Władysław 

8. Wróbel Aleksander  

9. Smektała Kazimierz 

10. Hałuszko Stefan  

11. Ćwirko Stanisław 

 

 

 

 

 

 

 

MAŁE LUBOSZYCE 

1. Giecewicz Adolf 

2. Kociołowicz Antoni 

3. Bielawski Adam 

4. Żełobowski Klemens 

5. Żełobowski Konstanty 

6. Panocha Antoni 

7. Rudź Edward 

8. Franas Franciszek  

9. Podraza Tadeusz  

10. Janus Bronisław 

11. Rzeźnik Roman 

12. Spieć Stanisław 

13. Spieć Franciszek  

14. Król Władysław 

15. Pilarczyk Bronisław 

16. Włodarski Józef  

17. Lech Jan 

18. Maczan Konstanty  

19. Drozd Michał 

20. Kieszkowski Jan 

21. Bejnar Michał 

22. Kot Antoni 

23. Pilarczyk Anna 

24. Andrynowski Tadeusz  

25. Malinowski Kazimierz 

26. Dębiński Józef 

27. Sidorowicz Bronisław 

 

 

 

 

 

* * * * * * * 
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WSPOMNIENIA 

„Wspomnienia to skarb, ale trzeba  

Je umieć odkurzać” 

Stefan Kisielewski  

 

Po czterdziestu latach trudno odtworzyć wszystkie szczegóły i osoby pracujące 

społecznie przy budowie szkoły. Brak dostępu do księgi pamiątkowej, gdzie były wpisy 

obecnych na otwarciu szkoły. Brak kroniki, która była prowadzona od początku istnienia 

starej szkoły kolejno przez Stanisławę Sajkowską, Franciszkę Kochman i kontynuowana 

przez Adama Łabaza. Wiele się wydarzyło w ciągu tych 40 lat: zmiana ludzi, poża r  

w szkole, powódź (1997r.).W takich przypadkach sięgamy do wspomnień osób, które 

pamiętają te czasy, słowa pisanego i dokumentów zdjęciowych.  

Adam Łabaz wspomina: „Głównym Zarządem tego Komitetu byli: Pani Franciszka 

Kochman – kierownik Szkoły Podstawowej w Irządzach, Roman Łabaziewicz – kierownik Gorzelni 

w Irządzach, Adolf Giecewicz – rolnik z Małej Luboszycy, Paweł Smoliński z Ciechanowa,  

ale najbardziej to się napracował Łabaziewicz, on to wszystko trzymał od początku do końca”.   

Te same nazwiska potwierdziła Pani Kazimiera Łabaziewicz: „Przychodzili co miesiąc po 

każdej zbiórce, czasami mieli dosyć. Adolek Giecewicz był bardziej energiczny, ale raz już nie 

wytrzymał – <niektórzy zachowują się tak jakby dawali pieniądze na willę dla mnie a nie na szko łę 

dla własnych dzieci>. Pan Smoliński był taki małomówny, poważny <nie rozumiem niektórych ludzi, 

przecież to dla ich dzieci, nasze już dawno szkoły pokończyły, a też żal takiego ładnego pałacu, żeby 

niszczał >”. 

Maria Łabaziewicz (emerytowana nauczycielk a SP w Irządzach): „Przyszłam do pracy 

dopiero w 1967 r. więc już tylko przygotowywałam występy dzieci na otwarcie nowej szkoły. Jednak 

Wanda Dałek, Janina Rodzewicz i Franciszka Kochman chodziły każdego miesiąca po wypłacie  

i zbierały po 100 zł.”  

Zaglądając w wykazy i kwitariusze wpłat: 13 osób z Małej Luboszycy, 5 z Ciecha -

nowa, 12 z Irządz i 2 z bloków Luboszyce wpłaciło jeszcze w grudniu 1964 r. kwoty  

w całości 1000 zł lub 2 razy po 500 zł. Jak wspomina Kazimiera Łabaziewicz „To byli 

bardzo porządni, pracowici i uczciwi gospodarze. Byli tacy jak pan Strzyżykowski Jan, Rodzewicz Jan, 

Rudź Edward, Pieciólko Stanisław, Bączyk Ludwik, że płacili od razu całe 1000 zł, a niektórzy 

nawet 1100 zł. Te 100 zł to w razie jakby ktoś biedniejszy nie zapłacił. Było trochę ludzi biednych, 

ale ci w końcówce budowy naprawdę ciężko pracowali fizycznie przy szkole. Odrabiali końmi, łopatą,  

a przy malowaniu czy sprzątaniu to już całymi rodzinami. Każdy tu zostawił swój wkład i to trzeba 

docenić i podziwiać”. 

Były mieszkaniec M. Luboszycy (nazwisko zastrzeżone): „Pamiętam jak moja mama 

krzyczała na ojca kiedy płacił na szkołę – co ty robisz to jest 125 chlebów (a chleb był wówczas po  

8 zł, taki okrągły 2 kilogramowy). Ojciec się tylko uśmiechał – przelicz na spirytus będzi e mniej 

sztuk. I płacił dalej.(dla zainteresowanych podaję: ½ l spirytusu w 1968 r. kosztowała 125 zł).  

W końcowym etapie kiedy się mówiło już tylko o szkole, mama biegała sprzątać do szkoły. Wtedy 

tata się odgryzał – po co biegasz, przecież mamy wszystko  zapłacone. – Jak to po co, naszą część 

trzeba posprzątać, nasza wieś nie gorsza, a poza tym, w życiu nie słyszałam tylu pochwał za swoją 

pracę, tam moją pracę doceniają”.  
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„Gazeta Robotnicza” z 22.04.1969 r. w dziale – Ludzie dobrej roboty – „Roman 

Łabaziewicz ze wsi Irządze” – „…człowiek całą duszą oddany sprawie swego środowiska… dobry 

organizator pionierskiego życia we wsi i w powiecie. Założył pierwszą spółdzielnię, zainicjował 

elektryfikację, uruchomił gorzelnię… od niepamiętnych czasów inicjował czyny  społeczne na rzecz wsi”.  

Dalej czytamy: „Jego największe osiągnięcie jako radnego i społecznika to oddanie do użytku 

pięknej szkoły wiejskiej. Właśnie za sprawą R. Łabaziewicza mieszkańcy zadeklarowali świadczenia 

pieniężne i gotowość do pracy przy odbudo wie zdewastowanego pałacu a Wydział Oświaty Prezydium 

PRN w Górze przyznał środki finansowe i wykonawcze do prac fachowych […] W tak poważnym 

przedsięwzięciu dużą rolę odgrywała umiejętność mobilizowania innych mieszkańców wsi. Wspólnie  

z Romanem Łabaziewiczem działali: kierowniczka szkoły Franciszka Kochman, rolnik Adolf 

Giecewicz i wiele innych osób, którym udało się przejąć część społecznego zaangażowania…”.  

 

Ewa Osuch  

 

 

 

 

 

 

 

Pałac w Irządzach  

Rys. Maria Łabaziewicz 
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STARANIA O POWIAT 

Cz. I 

 

24 lipca 1998 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę o wprowa-

dzeniu trójstopniowego podziału administracyjnego Polski, tym samym 

przesądzając o powstaniu powiatów. W rozporządzeniu rządu z 7 sierpnia tego 

roku na liście powiatów znalazł się powiat górowski w granicach województwa 

dolnośląskiego. Nim do tego doszło, władze samorządowe czyniły starania  

o utworzenie instytucji o charakterze powiatowym, które mogły przesądzić o jego 

powstaniu.  

Przypominamy je z okazji dziesięciolecia samorządowego powiatu 

górowskiego, korzystając głównie z dokumentacji zgromadzonej przez Tadeusza 

Ottę, stąd brak przypisów do większości dokumentów. Jedynie opis paru 

pierwszych wydarzeń stanowi skrót mojego artykułu „W cieniu Komitetu 

Obywatelskiego »Solidarność«  (cz. III)” („Kwartalnik Górowski” 2005 nr 12  

s. 37-40), dlatego tam są przypisy, oraz w przypadku odwołania się do paru 

artykułów. 

 

20 maja 1990  – Na mityngu wyborczym Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 

Franciszek Mamulski przedstawił sprawę niepowołania w Górze „rejonu administracji 

państwowej”. Swoją wypowiedź zakończył wezwaniem do składania podpisów pod 

apelem do ministra d/s samorządu terytoria lnego Jerzego Regulskiego. Pierwszy pod 

tym apelem podpisał się senator St. Hoffmann, a po nim inni goście. Zebrano ok. 350 

podpisów.

1

 

21 maja 1990  – Kandydaci KO „S” zaczęli chodzić po domach zbierając podpisy 

pod apelem w sprawie „rejonu”. Ostatecznie pod apelem zebrano 3.000 podpisów. Apel 

z dołączonymi podpisami zawiózł do Warszawy senator St. Hoffmann.  

- Pisma w tej sprawie wystosowały: Ludowy Komitet Obywatelski, Stronnictwo 

Demokratyczne, Rejonowe Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Stronnictwo 

Ludowe, MKK „Solidarność” Ziemi Górowskiej, Grupa Kandydatów Niezależnych, 

Samorządowy Komitet Mieszkańców i Socjaldemokracja Rzeczypospol itej Polskiej.

2

 

21 maja 1990  – Odbyło się spotkanie, w którym wzięli udział z jednej strony – 

wicewojewoda leszczyński Edmund Jankowski, z drugiej strony naczeln icy gmin Góra, 

Jemielno i Niechlów oraz przedstawiciele KO „S”, LKO, SD, PSL, RPZZ, MKK „S”, 

SdRP. Obecni wspólnie wystosowali pismo do szefa Urzędu Rady Ministrów z wnios-

kiem o powołanie „rejonu administracji rządowej” w Górze.

3

 

23 maja 1990 – Spotkanie przedstawicieli gmin i organizacji z wojewodą, który nie 

udzielił poparcia dla idei powołania „rejonu” w Górze. „Znaczy – że decyzje już 

zapadły, bez jakichkolwiek konsultacji społecznych.” 

4

 

                                           

1

 MX, 20 maja, godz. 16.00. „Gazeta Górowska” 1990 nr 8 s. 1, 2.  

2

 (jwi), Góra też chce być rejonem. „Gazeta Poznańska” 1990 nr 118 s. 2.  

3

 B. Wojciechowska,  Nie oddamy Góry w obce ręce. „Gazeta Poznańska” 1990 nr 122 s. 1, 2.  

4

 (bw), Nie oddamy Góry w obce ręce. „Gazeta Poznańska” 1990 nr 122 s. 1, 2.  
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24 maja 1990 – Senator St. Hoffmann interweniował w senacie.  

25 maja 1990  – Wiec na pl. Bolesława Chrobrego. Uczestniczyli w nim na 

zaproszenie organizacji walczących o „rejon” wojewoda leszczyński Józef Poniecki, 

pełnomocnik rządu d/s samorządu Jan Futro i przewodniczący Zarządu Regionu 

„Solidarności” Eugeniusz Matyjas.

5

 

1 lutego 1991 – Utworzenie rejonowej siedziby administracji w Górze, wcześniej 

podlegała takiej instytucji z Rawicza. Jej kierownikiem został Krzysztof Górniak, 

przewodniczący Rady Miejskiej w Górze. K. Górniak: „Stwierdzam z całą odpowiedzial-

nością, że powstanie rejonu zawdzięczamy panu Eugeniuszowi Matyjasowi. Mn iej więcej w tym samym 

czasie, kiedy w kraju utworzono rejonowe siedziby administracji państwowej, stanowisko wojewody 

leszczyńskiego objął p. Matyjas. Umiejętnie wykorzystał istniejące argumenty – protesty ludzi, choćby 

apel, pod którym podpisało się 3,5 tys. osób, interwencje delegatów na sejmik samorządowy, odpowiednie 

uchwały samorządów Ziemi Górowskiej oraz istnienie oddziału zamiejscowego urzędu rejonowego.”  

6

 

5 czerwca 1990 – Sesja Rady Miasta i Gminy w Górze. Roman Wieczorek – 

dyrektor Delegata Rzą du: „Dlatego też zapadła decyzja, że ostateczne stanowisko o siedzibie 

rejonów podejmie Sejmik Samorządowy w formie opinii, następnie [decyzję podejmie] wojewoda. 

Finałem natomiast będzie Rozporządzenie Rady Ministrów. Nie można łączyć siedziby rejonu  

z byłymi powiatami, bo nie pójdą w ślad za tym środki finansowe na rejon, nie skorzysta na tym 

siedziba rejonu, bowiem środki finansowe będą tylko na utrzymanie administracji.”  Radny 

Franciszek Mamulski: „[…] mamy świadomość tego, że wszystkie założenia idą w  kierunku  

3-stopniowego podziału administracyjnego. Inna będzie rozmowa i łatwiej będzie startować, gdy miasto 

jest już rejonem, niż do tej funkcji startuje […]”. Radny Bogusław Sitnik: „Społeczeństwo nasze 

obawia się tego, że gdy dojdzie do faktycznego p odziału terytorialnego na duże województwa, silne 

powiaty, to my jako małe miasteczko możemy trafić całkiem do innego powiatu. Popiera wniosek, by 

uchwałę podjąć dzisiaj i działać w tym kierunku. By faktycznie tu kiedyś, kiedy będą na to 

odpowiednie środki, decyzje w kraju, wrócił tu powiat”.  

Rada Miasta i Gminy w Górze jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia 

rejonowego urzędu administracji ogólnej. M. in. napisano: „[…] Rejon Ziemi Górowskiej  

(4 jednostki administracyjne) zamieszkują powojenni przesiedleńcy, osadnicy i repatrianci wcześniej 

kulturowo, historycznie i rodzinnie związani z innymi obszarami Państwa Polskiego. […] Zmiana 

przynależności administracyjnej (uprzednio województwo wrocławskie, a od r. 1975 leszczyńskie) 

spowodowała uszczupl enie potencjału gospodarczego, doprowadziło także do zubożenia kulturalnego 

miasta i regionu. Pamięć tego podnoszona jest jako wyraz niesprawiedliwości. […]”  

19 czerwca 1990 – Sesja Rady Miasta i Gminy w Górze. Uchwała w sprawie 

powołania rejonowego urzędu administracji ogólnej z poprzedniej sesji została 

uszczegółowiona. Zamierzano ją przedstawić 20 czerwca na posiedzeniu Sejmiku 

Samorządowego w Lesznie.  

2 lipca 1990 – Członek Sejmiku Samorządowego (i zarazem przewodniczący Rady 

Miejskiej w Górze) Krzysztof Górniak składa interpelację, w której zgłosił zastrzeżenia 

do funkcjonowania urzędów skarbowych i postulował rozważenie możliwości 

uruchomienia filii urzędu skarbowego w Górze. 

                                           

5

 St. Jogaiło, Lanie wody: wrażenia ze spotkania z panem wojewodą. „Gazeta Górowska” 1990 nr 9 s. 4.  

6

 K. Górniak, Eksperyment. Rozmowa z Krzysztofem Górniakiem, kierownikiem Urzędu Rejonowego w Górze Śl. Rozm przepr. Mirosław 

Żłobiński. „Głos Leszczyński” 1991 nr 11 s. 14, il.  
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19 lipca 1990 – Dyrektor Izby Skarbowej w Lesznie stwierdził, że  „sprawa utw orzenia 

w Górze filii Urzędu Skarbowego  w Rawiczu jest co najmniej problematyczna”.  

10 sierpnia 1990 – Na posiedzeniu Sejmiku Samorządowego Krzysztof Górniak 

stwierdził, że odpowiedź na jego interpelację (z 2 lipca 1990 r.) go nie satysfakcjonuje. 

Społeczeństwo miasta i gminy Góra oczekuje  na uruchomienie agendy Urzędu 

Skarbowego w Górze.  

29 sierpnia 1990 – Pismo do dyrektora Izby Skarbowej w Lesznie wystosowane w 

imieniu Rady Miejskiej w Górze przez przewodniczącego Krzysztofa Górniaka i 

burmistrza Tadeusz a Tutkalika. W piśmie czytamy: „W imieniu Rady Miejskiej Góry zwracam 

się do Pana z uprzejmą prośbą o podjęcie starań w celu utworzenia w Górze Filii Urzędu Skarbowego. 

Dotychczas mieszkańcy gminy Góra oraz Niechlowa, Wąsosza i Jemielna są obsługiwani prze z Urząd 

Skarbowy w Rawiczu. W Górze znajduje się około 1000 podatników. Położenie Urzędu Skarbowego 

w Rawiczu zmusza wszystkich zainteresowanych do uciążliwych dojazdów, a dodać trzeba, że 

połączenia komunikacyjne na trasie Góra – Rawicz są fatalne. Urząd Skarbowy w Rawiczu nie 

dysponuje odpowiednim lokalem dla obsługi takiej ilości podmiotów, a do tego wszystkiego nie posiada 

kasy przez co petenci zmuszeni są do korzystania z okolicznych banków”.  

15 września 1990 – Sesja Rady Miasta i Gminy w Górze. Radny Jan Biały: „dziwne 

jest łączenie Góry z Wielkopolską, nie łączą nas żadne historyczne powiązania” . Radny Bogusław 

Sitnik: „proponował poczekać na inną ofertę, bardziej ciekawszą. Nie czujemy się wielkopolanami, 

możemy jedynie współpracować.”  Postanowiono odroczyć decyzję w sprawie przystąpienia do 

Związku Gmin Wielkopolskich. 

11 października 1990 – „[…] Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, że nie przewiduje 

tworzenia urzędów skarbowych lub ich filii za siedzibami urzędów rejonowych.”  

22 października 1990 – Pismo burmistrza Góry Tadeusza Tutkalika do Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie utworzenia w Górze Prokuratury Rejonowej, Sądu 

Rejonowego i Państwowego Biura Notarialnego. 

11 listopada 1990 – Odpowiedź odmowna Ministerstwa Finansów na pismo z dnia 

29 sierpnia 1990 r. Jeden z argumentów przeciwko utworzeniu Urzędu Skarbowego  

w Górze: „Rozmieszczenie urzędów skarbowych jest zgodne z układem sieci urzędów rejonowych.  

W mieście Górze nie utworzono urzędu rejonowego. W tej sytuacji Ministerstwo Finansów ni e znajduje 

podstaw do rozbudowywania służby skarbowej w województwie”.  

12 grudnia 1990 – Negatywna odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości na 

pismo z dnia 22 października 1990 r. w sprawie utworzenia prokuratury, sądu i notariatu 

w Górze. 

31 stycznia 1991 – Sesja Rady Miejskiej w Górze. Podjęto uchwałę w sprawie 

udziału gminy Góra w charakterze obserwatora w Sejmiku Samorządowym we 

Wrocławiu (23 radnych za, 1 radny się wstrzymał).  

18 lutego 1991 – Pismo do Leszka Balcerowicza, ministra finansów, podpisane 

przez Kazimierę Kospiczewicz, pełniącą funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej  

w Górze. „W imieniu Rady Miejskiej Góry oraz samorządów gmin Niechlowa, Wąsosza i Jemielna 

(obecnych na spotkaniu w Radzie Miejskiej w Górze w dniu 12 lutego 1991 r.) zwraca my się  

z ponowną prośbą do Pana Ministra o utworzenie Urzędu Skarbowego w Górze. Na naszą prośbę, 

zgłoszoną w 1990 r. uzyskaliśmy odpowiedź, w której głównym argumentem przeciwko utworzeniu 

Urzędu Skarbowego w Górze był brak Rejonu administracji rządowej.  Od dnia 1 lutego br.. 
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funkcjonuje Urząd Rejonowy w Górze i o jego utworzeniu zdecydowały argumenty podobne do tych, 

które zgłaszamy jako uzasadnienie do otwarcia Urzędu Skarbowego”.  

25 lutego 1991 – Pismo wojewody leszczyńskiego Eugeniusza Matyjasa popier ające 

utworzenie Urzędu Skarbowego w Górze.  

25 marca 1991 – Negatywna odpowiedź Ministerstwa Finansów. Wśród argu -

mentów przeciwko Urzędowi Skarbowemu znalazły się takie jak zbyt mała liczba 

podmiotów opodatkowania, wysokie koszty zorganizowania urzędu, zm niejszenie 

obciążenia istniejących urzędów.  

25 kwietnia 1991 – Sesja Rady Miejskiej w Górze. Apel do senatora Antoniego 

Żurawskiego, obecnego podczas obrad, o pomoc w powołaniu urzędu skarbowego  

i gminy Czernina. 

30 kwietnia 1991 – Pismo podpisane przez zastępcę burmistrza Góry Zbigniewa 

Kidy do ministra sprawiedliwości Wiesława Chrzanowskiego w sprawie reaktywowania 

sądu rejonowego w Górze. Podnoszono fakt utworzenia od 1 lutego rejonu urzędowej 

administracji ogólnej i tworzenie inspektoratu ZUS o zasięgu  ponadgminnym. Aprobata 

dla utworzenia sądu w formie „roku sądowego”.  

30 kwietnia 1991 – Pismo zastępcy burmistrza Góry Zbigniewa Kidy do Ministra 

Sprawiedliwości Wiesława Chrzanowskiego w sprawie utworzenia sądu, prokuratury  

i notariatu. W piśmie napisano m.in.: „Na posiedzeniu Zarządu Miejskiego w Górze z udziałem 

Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu dowiedzieliśmy się o utworzeniu sądu w formie roku 

sądowego. Skłonni jesteśmy w przypadku wyrażenia zgody przez Pana Ministra tę formę zaakceptować 

gdyż wówczas osiągnęlibyśmy obniżenie kosztów społecznych związanych z dotychczasowymi dojazdami 

do Rawicza, o co nam  głównie chodzi.” 

kwiecień 1991 – W numerze 1 „Przeglądu Górowskiego” ukazało się stanowisko 

Rady Miejskiej. „[…] Opowiadamy się za przyłączeniem  nas do ziem historycznie nam bliskich,  

a mianowicie Dolnego Śląska. Gmina Góra podobnie jak wspomniane wyżej gminy [Jemielno, 

Niechlów, Wąsosz] do zmian w podziale administracyjnym kraju w 1975 roku wchodziła w skład 

województwa wrocławskiego. Mimo upływu czasu społeczeństwo ziem byłego powiatu górowskiego nadal 

identyfikuje się z Dolnym Śląskim, z którym złączeni jesteśmy historią, tradycją i kulturą. Jednak nie 

tylko względy historyczno -sentymentalne przemawiają za takim, a nie innym stanowiskiem wyrażo nym 

przez nas w tej sprawie.  […] Wyrażamy głęboką nadzieję, że nasz postulat zostanie poważnie 

rozpatrzony i znajdzie odzwierciedlenie w nowym układzie administracyjnym kraju.”  

7

 

29 lipca 1991 – Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo z dnia 30 

kwietnia 1991 r. Zaaprobowano powstanie roków Sądu Rejonowego w Rawiczu  

z siedzibą w Górze – „Wpływ spraw z terenu miasta i gminy Góra oraz gmin Jemielno i Niechlów 

uzasadnia uruchomienie w Górze stałych roków sądowych.”  Jednakże z uwagi na trudności 

finansowe roki mogą powstać najwcześniej w 1992 r.  

27 lutego 1992 – Kolejna prośba samorządowców Ziemi Górowskiej o utworzenie 

Urzędu Skarbowego w Górze. Pismo w imieniu zainteresowanych burmistrzów i wójtów 

podpisał burmistrz Tadeusz Tutkalik.  

26 marca 1992 – Negatywna odpowiedź Ministerstwa Finansów:  „Ministerstwo 

Finansów rozumie znaczenie takich okoliczności jak kłopoty komunikacyjne, nie mogą one jednak 

                                           

7

 Stanowisko Rady Miejskiej [w sprawie przynależności do Dolnego Śląska]. „Przegląd  Górowski” nr 1 s. 2. 
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stanowić argumentu za powołaniem organu administracji państwowej, gdy nie przemawiają za tym 

względy meryto ryczne i możliwości finansowe budżetu państwa”.   

23 kwietnia 1992 – Negatywna odpowiedź na pismo wojewody leszczyńskiego  

w sprawie utworzenia Urzędu Skarbowego w Górze.  „Osobiste stawiennictwo podatnika  

w organie podatkowym, poza nielicznymi wyjątkami, n ie jest w ogóle warunkiem regulowania 

zobowiązań podatkowych, [...] Kontakty osobiste podatników z urzędem skarbowym są zatem kwestią 

wyboru podatnika. Wobec powyższego nie mogę też uznać za zasadne argumentów dotyczących 

trudności komunikacyjnych w województwie leszczyńskim komplikujących dojazd do urzędu 

skarbowego. Sądzę bowiem, że bardziej celowa byłaby poprawa komunikacji, a nie utworzenie urzędu 

skarbowego. Nadto pragnę poinformować Pana Wojewodę, że fakt funkcjonowania w Górze Urzędu 

Rejonowego nie przesądza o  powołaniu w tej miejscowości urzędu skarbowego”.  

29 maja 1992 – Spotkanie we wrocławskim Klubie Miłośników Muzyki i Literatury 

zorganizowane przez Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno -Kulturalne. „Burmistrz  

T. Tutkalik w naszym imieniu zaświadczy ł swą obecnością o woli ponownego wejścia do województwa 

wrocławskiego. Wyczuwało się podczas dyskusji zadowolenie – mówił T. Tutkalik – że my chcemy do 

nich powrócić.” 

8

 

24 lipca 1992 – Pismo burmistrza Góry Tadeusza Tutkalika do wojewody 

leszczyńskiego Eugeniusza Matyjasa:  ,,Pragnę poinformować Pana Wojewodę, że niezrozumiała 

jest mi decyzja przeniesienia (co jest równoznaczne z likwidacją) Komendy Rejonowej Straży Pożarnej  

w Górze jako kolejnej  jednostki działającej na terenie Góry […] 

Kilkakrotnie czyniłem starania o kontakt z przedstawicielami Komendy Rejonowej w Górze  

w celu wyjaśnienia powodów likwidacji  Rejonu w Górze lecz bez rezultatów”.  

6 sierpnia 1992 – Odpowiedź komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej Teofila Jankowskiego na pismo burmistrza Góry z 24 lipca 1992 r.:  „struktury 

Państwowej Straży Pożarnej oraz siedziby komend zostały opracowane przez  byłego Komendanta 

Wojewódzkiego Straży Pożarnych ”  

27 października 1992 – Zarząd Miejski w Górze zwrócił się do komendanta 

wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie Teofila Jankowskiego z prośbą  

o reaktywowanie Komendy Rejonowej PSP w Górze. M.in . napisano: „Zagrożenie 

pożarowe na terenie rejonu górowskiego w porównaniu z innymi terenami województwa jest największe z 

uwagi na występujące duże obszary leśne – ogółem 19.462 ha lasów w tym [w] poszczególnych klasach 

zagrożenia pożarowego: A – 60,8%, B – 21,5%, C – 16,9%. Ponadto znajdują się cztery Kopalnie 

Gazu Ziemnego w miejscowościach Stara Góra, Włodków Dolny, Wodniki i Czarnoborsko i liczne 

odwierty gazowe, a także bardzo duże zagrożenie powodziowe w dorzeczach Odry i Baryczy. Dla 

przykładu  w latach 1988-1992 na terenie rejonu powstało 234 pożary podczas gdy w innych rejonach 

było ich mniej: Rawicz – 191, Wschowa – 183, Gostyń  – 221. 

Należy również zaznaczyć, ze mamy duże zakłady przemysłowe nie posiadające specjalistycznego 

sprzętu przeciwpożarowego.  

Nie bez znaczenia jest również zły stan techniczny oraz zwarta zabudowa budynków 

poniemieckich, które stwarzają duże zagrożenie pożarowe. [...j  

                                           

8

 (M.Ż.), [Spotkanie we Wrocławiu]. Wiad. Gm. „Przegląd Górow ski” 1992 nr 11 s. 3. 
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Zarząd deklaruje, że z chwilą reaktywowania KRPSP  w Górze poczyni starania o powiększenie 

bazy, zapewni 2 -3 mieszkania dla kadry oficerskiej, a także będzie z własnych środków partycypować 

w zakupie specjalistycznego sprzętu pożarniczego. ” 

29 grudnia 1992 – Uchwała Nr XXII/76/92 Rady Gminy w Jemielnie z dnia 29 

grudnia 1992 r. w sprawie reaktywowania powiatu Góra:  „ W związku z pracami Rządu nad 

reformą administracyjną państwa związaną z przywróceniem powiatów, wnosi się o reaktywowanie 

powiatu górowskiego. Miasto Góra dla gminy Jemielno i okolicznych gmin stanowi ukształtowany 

wieloletnią tradycją ośrodek społeczno -gospodarczy, a w nim między innymi: szpital i przychodnie 

specjalistyczne, szkoły średnie i zawodowe, dogodne połączenia komunik acyjne”. 

Uchwała Nr 112/92 Rady Miejskiej Góry z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie 

reaktywowania powiatu górowskiego:  „Obserwując  intensyfikację prac nad reformą administracji 

publicznej w Polsce zmierzającej do przywrócenia struktury powiatowej Rada Miejs ka Góry opowiada 

się za reaktywowaniem powiatu górowskiego obejmującego gminy: Góra, Jemielno, Niechlów i Wąsosz.”  

4 stycznia 1993 – Sejmik Samorządowy w Lesznie zwrócił się do wszystkich gmin 

województwa leszczyńskiego z sondażowym pytaniem o określenie s iedziby przyszłego 

powiatu, do którego dana gmina chciałaby należeć.  

12 stycznia 1993 – Odpowiadając na pismo z 4 stycznia i 993 r., wójt Krzysztof 

Danielewicz: „informuję, że w związku z opinią Rady, Zarządu Gminy Niechlów oraz po 

konsultacjach z pozostałymi samorządami Ziemi Górowskiej zdecydowanie wskazujemy jako siedzibę 

przyszłego powiatu miasto Górę Śląską”.  

29 stycznia 1993 – Uchwała nr I/5/93 Rady Gminy w Niechlowie z dnia 29 

stycznia 1993 r. w sprawie reaktywowania powiatu górowskiego:  „Obserwując intensyfikację 

prac nad reformą administracji publicznej w Polsce zmierzającej do przywrócenia struktury powiatowej 

Rada Gminy Niechlów opowiada się za reaktywowaniem powiatu górowskiego obejmującego Gminy: 

Góra, Jemielno, Niechlów i Wąsosz.”  

9 lutego 1993 – Sejmik Samorządowy podziękował za przekazanie opinii i sugestii 

jako odpowiedzi na pismo z 4 stycznia 1993 r. oraz przekazał pismo pełnomocnika 

stanu d/s reformy administracji publicznej Michała Kuleszy, zawierające m.in. prośbę do 

rad miast przewidywanych na siedziby powiatów o dodatkowe informacje dotyczące 

możliwości lokalowych z przeznaczeniem na siedzibę władz powiatowych.  

18 lutego 1993 – Spotkanie dziennikarza „Gazety Robotniczej” Cezarego Trytki  

z burmistrzem Tadeuszem Tutkalikiem i przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem 

Leśkiewiczem.

9

 Na podstawie tej rozmowy powstał artykuł „Cień śląskiej Góry” 

opublikowany na łamach „Gazety Robotniczej” (nr 47). „Przegląd Górowski” 

przedrukował go w całości.

10

 

W artykule m. in. napisano: „W górowskim »Barze pod Kasztanami« problematyka 

podziału administracyjnego kraju nie należy do tematów popularnych. Nie dlatego, że nikogo tutaj nie 

obchodzi jakie województwo wpiszą mu w dowodzie. Tylko dlatego, że przy kuflu sprawa jest prosta  

i nie ma o czym dyskutować – I ci z Wrocławia, i z Góry przyjechali tymi samymi – słyszę znad 

mokrego stołu. – Zza Buga. I byliśmy wschodniacy, w jednym województwie. Dopiero za Gierka nas 

podzielili. A ktoś pytał, gdzie chcemy być? No, pytał? Jak teraz będą, to im odpowiemy: znowu przy 

Wrocławiu. Bo ci Poznaniacy, to inni ludzie są. I innymi językami mówimy.” 

                                           

9

 (TJ), „Gazeta Robotnicza” w Górze. Wiad. Gm. „Przegląd Górowski” 1993 nr 4  s. 2. 

10 

C. Trytko,  Cień śląskiej Góry. „Przegląd Górowski” 1993 nr 5  s. 1, 5. 
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22 lutego 1993 – Pismo zastępcy burmistrza Góry Michała Kałasza skierowane do 

Sejmiku Samorządowego w Lesznie:  ,,W nawiązaniu do pisma Pana Michała Kuleszy, 

Podsekretarza Stanu  w Urzędzie Rady Ministrów, Pełnomocnika d/s Reformy Administracji 

Publicznej informuję, ze gmina Góra opowiada się za reaktywowaniem powiatu górowskiego z siedzibą 

w Górze obejmującego gminy: Góra, Jemielno, Niechlów i Wąsosz. Stanowisko powyższe zostało 

przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Góry

 

oraz uchwałami organów pozostałych gmin mających wejść  

w skład powiatu.  

Uważamy, ze tylko takie rozwiązanie jest rozwiązaniem racjonalnym, gdyż wychodzi ono 

naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wymienionych wspólnot samorządowych, potwierdza i sankcjo-

nuje łączące je więzi kulturowe z wspólną im tradycją i historią. Dowodem trwałości tych więzi jak 

również tego, że są to ciążenia naturalne niech będą wspólne spotkania Burmistrzów i Wójtów oraz 

Przewodniczących Rad wspomnianych wyżej gmin, których celem jest integracja tych środowisk oraz 

reprezentowanie wspólnych interesów. Dowodem jedności i trwałych więzi pomiędzy naszymi gminami 

niech będą także podjęte działania zmierzające do utworzenia Stowarzyszenia Gmin Ziemi 

Górowskiej. 

Istotny wpływ na kształtowanie się więzi pomiędzy gminami Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz 

wschodzącymi przed 1975 rokiem w skład powiatu górowskiego jest zachowanie niezmienionej sieci 

połączeń komunikacyjnych zogniskowanych na mieście Góra.  

Obok ciążeń naturalnych wykształciły się i inne związane z usytuowaniem w Górze wielu 

instytucji o charakterze ponadgminnym […] 

Podjęto także działania i są one na dobrej drodze w celu reaktywowania w Górze Komendy 

Rejonowej Straży Pożarnej. W chwili obecnej działa Jednostka ratowniczo-gaśnicza mająca swą 

siedzibę w rozbudowanych przed kilkoma laty obiektach.  

Mamy ponadto potwierdzenie na piśmie z Ministerstwa Sprawiedliwości pozytywnie odnoszące się 

do utworzenia w Górze stałych roków sądowych dla gmin: Góra, Je mielno, Niechlów i Wąsosz. 

Na trudności napotykamy jedynie w działaniach zmierzających do utworzenia w Górze filii 

Urzędu Skarbowego. W sprawie tej wielokrotnie prowadziliśmy rozmowy z Dyrektorem Izby 

Skarbowej w Lesznie, pisaliśmy tez do Ministerstwa Fina nsów.  

Mimo negatywnej odpowiedzi udzielonej nam przez Ministerstwo zamierzamy nadal występować 

w tej sprawie, gdyż udzielane odpowiedzi są mało przekonywujące.  

Również jako ośrodek ponadgminny postrzegani jesteśmy przez władze wojewódzkie, czego 

namacalnym dowodem jest chociażby powierzenie organizacji naszej gminie w roku bieżącym [...] imprez 

o randze wojewódzkiej [...].  

Biorąc powyższe pod uwagę uważamy, za w pełni zasadne reaktywowanie powiatu górowskiego  

z siedzibą w Górze i dlatego prosimy o poparci e naszych starań czynionych w tym kierunku”.  

Pismo zastępcy burmistrza Michała Kałasza do ministra sprawiedliwości Zbigniewa 

Dyki w sprawie utworzenia roków sądowych w Górze 

4 marca 1993 – Uchwała Nr XXVII/47/93 Rady Miejskiej w Wąsoszu: „W związ-

ku z pracami rządu nad podziałem administracyjnym kraju, co wiąże się z tworzeniem powiatów 

należy reaktywować powiat górowski z siedzibą w Górze, obejmujący miasta i gminy Góra, Wąsosz, 

Niechlów i Jemielno. 

Istniejące powiązania tradycjonalne [!], więzi społeczne i kulturowe przemawiają za jego 

utworzeniem. Ponadto zostały utworzone rejonowe zakłady i instytucje. Dogodna komunikacja stwarza 

korzystne warunki dojazdu dla mieszkańców gminy.”  



Kwartalnik Górowski 22/2008 

XXXVII 

Uchwalono „Stanowisko Zarządu Miejskiego Wąsosza w sprawie reaktywowania 

powiatu górowskiego” (brak daty na tym dokumencie):  „Reforma ustrojowa państwa powinna 

przynieść usprawnienia funkcjonowania administracji. W związku ze zbliżającą się reformą 

administracji mającą na celu tworzenie powiatów, Zarząd Miejski Wąsosza w oparciu [!] o opinie 

społeczeństwa miasta i gminy Wąsosz opowiada się za utworzeniem powiatu górowskiego.  

Za powstaniem powiatu przemawiają nie tylko względy tradycjonalne [!], więzi społeczne  

i kulturowe ale przede wszystkim ekonomiczne. Na terenie miasta Góry po wołano do życia instytucje  

i zakłady o charakterze regionalnym. Dogodna komunikacja stwarza korzystne warunki dojazdu dla 

mieszkańców gminy. 

Silne więzi terytorialne  i ekonomiczne zintegrowały społeczność lokalną, która ma świadomość 

współodpowiedzialności za swój region.” 

- Pismo Urzędu Rady Ministrów, będące odpowiedzią na pismo z 22 lutego 1993 r. 

M.in. „Chciałbym zapewnić Pana Burmistrza, że sprawa utworzenia powiatu górowskiego będzie 

wnikliwie przeanalizowana i rozpatrzona  /.../” 

10 marca  1993 – Za pośrednictwem Sejmiku Samorządowego w Lesznie Centralny 

Urząd Planowania Biuro Planowania Regionalnego w Poznaniu przesłał prośbę o 

wypełnienie i przesłanie w trybie pilnym ankietę. ,,Mając świadomość, że mogą wystąpić 

trudności z wypełnieniem długiej ankie ty wyjaśniamy, że elementami dla nas najistotniejszymi są dane 

dotyczące dojazdów do pracy i do szkół wskazujące na faktyczny stan powiązań funkcjonalnych 

ankietowanego ośrodka z otaczającymi gminami.” 

30 marca 1993 – Odesłano do Poznania wypełnioną ankietę. M.in. podano, że  

do LO dojeżdża 166 uczniów

 

(w roku szkolnym 1992/93), w tym z gm. Góra – 34,  

z gm. Wąsosz – 50, z gm. Jemielno – 25, z gm. Niechlów – 42, z gm. Bojanowo – 10,  

z gm. Leszno – 3, z gm. Poniec – l i z gm. Rydzyna – l; do ZSZ – 190, w tym z Czerniny 

– 23, gm. Jemielno – 44, gm. Niechlów – 53, gm. Wąsosz – 70; do pracy w Cukrowni 

„Góra Śląska” dojeżdża 38 osób, w tym z gm. Góra – 15, z gm. Niechlów – 12,  

z gm. Jemielno – 8, z gm. Wąsosz – 2: do mleczarni – 36 osób – w tym z gm. Góra – 17,  

z gm. Wąsosz – 6, z gm. Jemielno – 4, z gm. Niechlów – 9; do SI „Jedność” – 14 osób, 

w tym z gm. Góra – 7, z gm. Wąsosz – 3, z gm. Jemielno – 2, z gm. Niechlów – 2. 

2 kwietnia 1993 – Uchwała Nr 33/93 Rady Miejskiej Góry z dnia 2 kwietnia 1993 

r.: „Rada Miejska Góry popierając działania zmierzające do dalszego reformowania ustroju Państwa 

w kierunku jego decentralizacji, czego wyrazem ma być przywrócenie struktury powiatowej, a w dalszej 

perspektywie reorganizacja województw prowadząca do uszczuplenia ich l iczby, wyraża wolę 

umieszczenia gminy Góra w województwie wrocławskim.”  

 

cdn. 

Mirosław Żłobiński  
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Z DZIAŁALNOŚCI TMZG 

 

27 marca 2008 r. w gościnnych progach Powiatowego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze zebrali się 

członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Górowskiej na walnym zebraniu 

sprawozdawczo-wyborczym. Wśród gości był m.in. Piotr Wołowicz, który reprezen -

tował panią burmistrz Góry Irenę Krzyszkiewicz, i Alina Klak – z PCDN i PPP, 

reprezentująca  panią starostę Beatę Ponę.  

Najpierw sekretarz zarządu, piszący te słowa, Mirosław Żłobiński przedstawił 

sprawozdanie z działalności w upływającej kadencji, następnie skarbnik Michał Zaremba 

– sprawozdanie finansowe a w imieniu komisji rewizyjnej Halina Mielnik – oceniła 

pozytywnie to sprawozdanie. W dyskusji poruszono m. in. sprawę siedziby TMZG  

i muzeum. Wobec trudności z uzyskaniem lokalu na siedzibę w Górze H. Mielnik 

zaproponował jej uzyskanie w Wąsoszu. Wg niej burmistrz bez problemu rozwiąże ten 

problem. P. Wołowicz wskazał na możliwość utworzenia muzeum w ramach programu 

rewitalizacji miasta. Z kolei B. Sitnik powiedział o możliwości utworzenia wirtualnego 

muzeum. K. W. Czerski mówił o marnowaniu społecznych inicjatyw. To parę głosów, 

które padły w dyskusji. 

Po uzyskaniu przez ustępujący zarząd absolutorium, odbyły się wybory. W wyniku 

wyborów i kooptacji utworzono nowy zarząd: Stanisław Hoffmann – prezes (funkcję tę 

nieprzerwanie sprawuje od 1993 r.), Elżbieta Maćkowska i Halina Mielnik – wiceprezesi, 

Mirosław Żłobiński – sekretarz, Michał Zaremba – skarbnik (pełni tę funkcję od 1993 

r.), Bogusław Sitnik, Zofia Hanulak, Zbigniew Józefiak, Bogdan Kaiser. Do komisji 

rewizyjnej weszli: Jan Kanicki, Krystyna Stec, Edward Kanarczuk – zastępca przewod -

niczącej, Krzysztof Wojciech Czerski – sekretarz, Ewa Kopciał – przewodnicząca. 

Członkami komisji skrutacyjnej byli zaproszeni goście, a na jej czele stała Ewa Osuch.  

(M.Ż.) 

 

Sprawozdanie z działalności TMZG 2001-2008 

12 grudnia 2001 r. odbyło się w sali star ostwa zebranie sprawozdawczo -wyborcze 

TMZG. Do zarządu zostali wybrani: Stanisław Hoffmann – prezes, Zofia Hanulak – 

wiceprezes, Andrzej Słomiński – wiceprezes, Michał Zaremba – skarbnik, Bogdan 

Kaiser, Mirosław Żłobiński – sekretarz, Bogusław Sitnik, Edwa rd Oleszko, Ewa 

Kopciał. Do komisji rewizyjnej weszli: Leszek Darłak – przewodniczący, Halina Mielnik, 

Piotr Rewak. W czasie przerwy zarząd się ukonstytuował i podjął uchwałę o przyjęciu 

Górowskiego Towarzystwa Kulturalnego jako autonomicznej sekcji. Funkc jonowała ona 

do czasu wykluczenia jej animatora Roberta Mazulewicza (na posiedzeniu zarządu 12 

marca 2003 r.) za narażenia dobrego imienia TMZG na szwank (naruszenie dyscypliny 

finansowej i sprawa kamery).  

10 maja 2004 r. podczas nadzwyczajnego walnego zg romadzenia członków TMZG 

wybrano do komisji rewizyjnej dwie osoby: Krystynę Stec i Edwarda Kanarczuka, 

obsadzając w ten sposób wakaty i uzupełniając skład komisji rewizyjnej do statutowej 

wielkości. 
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Musieliśmy ponownie (zamiana regulacji prawnych) zarejest rować TMZG. 16 

czerwca 2004 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

o rejestrację postanowił wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000202140 Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej. 

5 grudnia 2003 r. urządziliśmy spotkanie w Domu Kultury z okazji dziesięciolecia 

funkcjonowania TMZG. Niestety uczestniczyło w nim mało członków. Spotkaniu 

towarzyszyła wystawka ilustrująca naszą działaln ość oraz wydaliśmy czteroobrazkową 

widokówkę popularyzującą Ziemię Górowską. 

W 2007 r. zgłosiliśmy do nagrody Rady Miejskiej Góry Tadeusza Żuczkowskiego 

jako autora powieści „Jazzus Band”, ale jej nie zdobył.  

Najwięcej miejsca poświęcę dwu zagadnieniom, którym TMZG może się 

poszczycić – konkursem „Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna” i wydawa-

niem „Kwartalnika Górowskiego”. 

W 2001 r. konkurs „Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna” po raz 

pierwszy razem zorganizowało Towarzystwo Miłośników Ziem i Górowskiej wraz 

Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze. Współpracę tę należy uznać 

za bardzo udaną.  

Od 2002 r. postanowiono, że szkoły we własnym zakresie będą przeprowadzać 

eliminacje. Drugą nowością była internetowa wersja konkursu. W tej wersji konkursu 

wzięło udział 5 osób. Był to pierwszy konkursu w powiecie górowski przeprowadzony  

w ten sposób. W kolejnym roku z powodu usterek technicznych wersja internetowa 

konkursu została unieważniona. W 2004 r. w internecie zamiast pytań tekstowych  

umieszczono fotografie, które podjęło się rozpoznać 6 osób. Podobnie postąpiono  

w 2005 r. W kolejnych latach jednak zrezygnowano z tej formy konkursu. W tym roku 

zamierzamy ponownie go zorganizować i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.  

Do 2002 r. wszystkie edycje konkursu odbywały się w Górze – w auli LO, w SP  

nr 1 i w PCDN’ie, od 2002 roku postanowiono urządzać konkurs co roku w innej 

miejscowości powiatu górowskiego, której zwykle towarzyszy wycieczka, na której 

uczniowie poznają Ziemię Górowską. I tak w roku 2003 konkurs odbył się w gimnazjum 

w Wąsoszu, w 2005 r. – w gimnazjum w Naratowie, w 2006 r. – w zespole szkół  

w Jemielnie, w 2007 r. – w Zespole Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole  

w Czerninie. Za każdym razem organizatorzy zapewnia li chętnym transport z Góry do 

danej miejscowości i z powrotem.  

Uczestnicy konkursów mieli okazję zwiedzić w Wąsoszu kościół św. Józefa 

Oblubieńca, kościół Niepokalanego Serca NMP, zamek, rynek i Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy, gdzie w czasie wojny znajdował się obóz dla polskich dzieci, 

odbyli wycieczkę do Sądowla, zwiedzali kościół w Sicinach, szkołę w Jemielnie, w tym 

kotłownię opalaną słomą, kościół pw. Chrystusa Króla w Jemielnie i kopalnię gazu 

Aleksandrówka, na zakończenie w Majówce pieczono na ognisku i jedzono kiełbaski, 

zwiedzano Czerninę, a zwłaszcza kościół św. Wawrzyńca.  

10 edycja konkursu – jubileuszowa – odbyła się w Górze, w Gimnazjum nr 2.  

W trakcie trwania konkursu można było kupić przewodnik po Ziemi Górowskiej, 
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opracowany przez młodzież z Gimnazjum nr 2. Młodzież zwiedziła kościół Bożego 

Ciała. 

Za każdym razem władze samorządowe – poza gminą Góra – przyjmowały nas 

chętnie, podobnie dyrekcje szkół oraz osoby wspierające organizacje konkursów, 

zwłaszcza księża, którzy bardzo dobrze wypadali w roli przewodników po swoich 

świątyniach. Wszystkim im gorąco dziękujemy. Z ramienia PCDN i PPP za organizację 

konkursu odpowiadała Alina Klak, której też wyrażamy wdzięczność za jej pracę.  

Dotychczas nie było problemów z finansowaniem nagród dla  zwycięzców 

konkursu, zwłaszcza pozytywnie wyróżniały się władze powiatowe. Znacznie gorzej 

wypadała gmina Góra. W ubiegłym roku nie dała ani złotówki, w tym roku zaś 

zadeklarowała 100 zł. Obecnie powiat odmówił dofinansowania. Stawia to organizację 

konkursu w krytycznym położeniu.  

Pomysł wydawania „Kwartalnika Górowskiego” – pisma poświęconego historii 

lokalnej – narodził się pod koniec 2002 r.  

Wydawało się oczywistym, że wydawcą periodyku powinno zostać Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Górowskiej. 9 stycznia 2003 r. podczas posiedzenia zarządu TMZG 

zaproponowałem, żeby towarzystwo podjęło się wydawania pisma poświęconego historii 

Góry i powiatu górowskiego. Jeszcze przed tym posiedzeniem TMZG kilka osób 

zadeklarowało chęć pisania do niego, wykonywanie składu (Ewa Walczak), dostarczanie 

grafiki na okładkę (Grażyna Onichimowska). Wszystkie prace byłyby wykonywane 

społecznie.  

Podczas rozmów z Jackiem Figlem – ówczesnym dyrektorem PCDN i PPP - nieco 

zmieniła się koncepcja wydawnicza, dostrzegł on bowiem w tym piśmie cenną pomoc 

dydaktyczną i postanowił wesprzeć jego wydawanie. Tej decyzji nie zmienili jego 

następcy – Janusz Krukowski-Zdanowicz i Bernard Bazylewicz.  

Pierwszy numer „Kwartalnika Górowskiego” dotarł do czytelników 22 maja 2003 r. 

podczas podsumowania konkursu „Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna” na 

posiedzeniu Rady Miejskiej Wąsosza.  

Od numeru czwartego do numeru trzynastego (bez dziesiątego) wydawanie 

wspomagała prywatna szkoła – Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia w Górze. Numer 

dziesiąty w całości poświęcony „Solidarności” górowskiej w latach 1980 -1981 pomogła 

wydać „Solidarność” pracowników oświaty i wychowania. Podczas obchodów jubileuszu 

25-lecia „Solidarności” w Górze każdy uczestnik mógł otrzymać ten egzemplarz 

„Kwartalnika Górowskiego”.  

W skład redakcji wchodzą Zofia Hanulak, Julita Kruszka, Elżbieta Maćkowska, 

Grażyna Onichimowska, Ewa Walczak i Mirosław Żłobiński. G. Onichimowska dbała 

(do nru 19) o oprawę plastyczną. E. Walczak wykonuje skład i pełni funkcję sekretarza 

redakcji, a pozostałe osoby – są autorami publikowanych tekstów lub zajmują się 

korektą. Spośród tych osób trzy nie są członkami TMZG. W tworzeniu poszczególnych 

numerów uczestniczyło znacznie więcej osób, nie wymienionych z nazwiska, którym 

jesteśmy wdzięczni za pomoc.  

Mimo że pismo jest poświęcone historii, na specjalnej wkładce ogłaszano teksty 

literackie lokalnych autorów.  
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29 listopada 2007 r. „Kwartalnik Górowski” został zarejestrowany przez Sąd 

Okręgowy w Legnicy; TMZG występuje jako współwydawca. Początkowo nie 

planowaliśmy rejestracji ze względu na niski nakład (od 100 do 140 egzemplarzy) i ze 

względu na to, że czasopismo nie jest sprzedawane. Dopiero ujawniona afera  

z nielegalnie wydawanymi pismami „Biuletyn Regionalny” i „Życie Powiatu” skłoniły 

nas do rejestra cji. 

„Kwartalnik Górowski” jest wysyłany do wszystkich placówek oświatowych 

powiatu górowskiego i jako egzemplarze obowiązkowe do ważniejszych bibliotek w 

Polsce. Część nakładu otrzymują członkowie TMZG i osoby zainteresowane historią 

lokalną. Wszystkie nu mery znajdują się w zbiorach bibliotek publicznych Wąsosza  

i Góry oraz Biblioteki Pedagogicznej w Górze a także są umieszczone w internecie.  

O wartości poznawczej artykułów ogłaszanych na jego łamach świadczy rozdział 

książki „Dolny Śląsk 1945 – Dolny Śląsk 2005”  (Wrocław 2006) poświęcony powiatowi 

górowskiemu, który w znacznej mierze powstał na podstawie tekstów opublikowanych 

na łamach tego pisma.  

Niezależnie od wcześniej omówionych spraw zarząd zajmował się następującymi 

kwestiami: 

- Rozpatrywał możliwość zorganizowania juwenaliów. Wobec negatywnej postawy 

szkół górowskich, oczekiwały one, że wszystko zrobi TMZG, odstąpiono od ich 

realizacji. 

- Wystosowano apel o przekazanie do Biblioteki Miejskiej kronik zakładów 

likwidowanych lub upadających i skserowanie lub komputerowe przepisanie kroniki 

Urzędu Miasta i Gminy, żeby nie udostępniać oryginału; pierwszy tom jest już mocno 

sfatygowany (pismo z 29 kwietnia 2002 r.).  

- Urządzono 25 maja 2002 r. ognisko w Bełczu Gó rnym u Ryszarda Świecha. Mogli 

wziąć w nim udział wszyscy członkowie TMZG.  

- Próbowano urządzić powiatowy zjazd hobbystów starych motocykli i spływ 

Baryczą albo Odrą.  

- Wobec informacji (listopad 2004 r.) o planie zagospodarowania przestrzennego 

Góry, wg którego ma powstać obwodnica, odcinająca  Starą Górę, a las za basenem  

i wodociągami będzie wycięty, w imieniu TMZG St. Hoffmann i Zb. Józefiak złożyli 

protest.  

- Nie doczekał się realizacji pomysł urządzenia spotkania pod koniec stycznia 

(okolice daty powrotu Góry do państwa polskiego). Składał oby się ono z dwóch części. 

Pierwsza, otwarta dla wszystkich, miałaby charakter konferencji popularno -naukowej, na 

której przedstawiono (hist oryczne, geograficzne i inne) wystąpienia związane z Górą  

i powiatem górowskim. W drugiej części przeznaczonej dla  członków TZMG 

podsumowano by działalność w minionym roku i poruszano sprawy związane  

z funkcjonowaniem TMZG. 

- Wpłynęło pismo Sebastiana Mikołajczaka (z 14 listopada 2005 r.), w którym 

zaproponował on przyznawanie medalu osobom, instytucjom lub organizac jom 

zasłużonym dla górowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Byłby on wykonany  

z mosiądzu z okazji 60-lecia szkoły i przyznawany raz na 5 lat – na zjeździe 

absolwentów. Medal z jednej strony miałby przedstawiać szkołę, z drugiej zawierać 
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łaciński napis „Chwała szkole i sława absolwentom”. Medal nadawałaby kapituła. 

Pomysł ten jest od dłuższego czasu w realizacji.  

- Komendant policji zaproponował udział w „ukoronowaniu” orłów na pomniku 

znajdującym się na pl. Bolesława Chrobrego. Rozmawiał w tej sprawie z pane m 

Łukowiakiem z Rawicza, projektantem tego pomnika. Głosy członków zarządu w tej 

sprawie były podzielone. Ostateczne decyzja miała być podjęta po przedstawieniu 

graficznym tego projektu – koron na orłach. Inicjatywę w tej sprawie przejął ówczesny 

burmistrz T. Wrotkowski i zarząd już nie musiał się wypowiadać.  

- Przedyskutowano sprawę sprzedaży harcówki i wystąpiono do władz ZHP we 

Wrocławiu o nieodpłatne przekazanie tego obiektu organizacjom i stowarzyszeniom 

społecznym działającym w Górze (pismo z 20 styc znia 2006 r.). Otrzymaliśmy 

negatywną odpowiedź, m. in. w piśmie z 15 marca 2006 r. napisano: „Związek 

Harcerstwa Polskiego nie stać na nieodpłatne przekazanie odremontowanego budynku, 

gdyż byłoby to działaniem na niekorzyść naszej organizacji.” Obecnie ha rcówkę zajmuje 

reaktywowane górowskie harcerstwo.  

- Otrzymaliśmy list Olgierda Stankiewicza (datowany 5 listopada 2003 r.), który 

prosił o zaopiekowanie się grobem Władysławy Świętorzeckiej, członkini powojennej 

organizacji podziemnej działającej w Górze. Poza przedyskutowaniem sprawy zarząd 

niczego nie zrobił. 

- Kilkakrotnie omawiano kwestię utworzenia muzeum. Starano się zainteresować 

władze lokalne koniecznością utworzenia takiej instytucji.  

9 stycznia 2003 r. na posiedzeniu zarządu wypłynęła sprawa muze um. 

Zaproponowano, żeby wystosować pismo do burmistrza w sprawie budynku 

znajdującego się obok Wieży Głogowskiej, gdzie można było urządzić muzeum 

regionalne, którego Góra nie posiada. Obecni przychylili się do tej propozycji i takie 

pismo datowane 20 styc znia 2003 r. wystosowano do burmistrza Tadeusza 

Wrotkowskiego. 7 kwietnia 2004 r. zwróciliśmy się z prośbą o nieodpłatne przekazanie 

stojącego pusto budynku harcówki, gdzie chcieliśmy własnymi siłami urządzić muzeum. 

Jednak adresat tego pisma był niewłaści wy, ponieważ właścicielem harcówki był ZHP. 

Kolejne pismo do burmistrza Tadeusza Wrotkowskiego wysłaliśmy ponownie po trzech 

latach datowane 20 stycznia 2006 r. Proponowaliśmy urządzenie muzeum w budynku 

byłej łaźni. Na żadne pismo do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

Ostatnie pismo (z 10 marca 2008 r., przekazane do starostwa 12 marca 2008 r.) 

było skierowane do pani starosty Beaty Pony. Na razie bez odpowiedzi.  

- Oczywiście zarząd zajmował się sprawą lokalu dla TMZG, ale w tej kwestii 

również nic nie wskórał. 

 

Mirosław Żłobiński  
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Komisja rewizyjna    (fot. Mirosław Żłobiński) 

 

 

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Górowskiej    (fot. Ewa Osuch)  

 



Kwartalnik Górowski 22/2008 

XLIV 

FUNDACJA POMOCY SZKOLE IM. EDWARDA MACHN IEWICZA 

 

Jest pierwszą działającą na terenie Góry  i powiatu górowskiego fundacją, ponieważ 

jej początki sięgają wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Nim zacznę o fundacji i 

historii jej powstania, wcześniej kilkanaście zdań o jej Patronie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Machniewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim był Edward Machniewicz? 

Przybył do Góry latem 1945 roku  

z misją utworzenia wzorowanej na 

przedwojennej, pełnej szkoły średniej 

ogólnokształcącej, czyli gimnazjum  

i liceum. Był więc założycielem  

i pierwszym dyrektorem dzisiejszego 

liceum. Funkcję dyrektora pełnił od 

września 1945 do 29 stycznia 1954 roku, 

czyli do dnia śmierci. Uczniowie w kronice 

szkolnej tak odnotowali ten fakt: 

„Młodzież straciła w Zmarłym dobrego 

przyjaciela, opiekuna i wychowawcę,  

który odznaczał się wielką umiejętnością 

współżycia z ludźmi. Kochał swój zawód  

i młodzież”. Przetrwał w legendzie 

uczniowskiej jako człowiek wrażliwy, 

dowcipny – dysponujący sobie tylko 

właściwym słownictwem, ale i 

kategoryczny. Jemu to wielu absolwentów 

z pierwszych roczników zawdzięcza 

właściwy wybór drogi edukacyjnej. 

Zdolnych, chociaż często przerośniętych, 

„wyciągał” z kursów dla dorosłych  

i usadzał w ławkach szkolnych razem  

z uczniami realizującymi program szkolny 

normalnym tokiem. Chciał, by w 

gimnazjum znaleźli miejsce wszyscy zdolni 

młodzi ludzie i uważał że należy ich 

wyszukiwać po wsiach i w mieście. Ważną 

dla niego sprawą była integracja mło dzieży 

przybyłej z różnych stron Polski. Pod Jego 

mądrym kierownictwem szkoła przetrwała 

trudny okres stalinizmu bez szwanku.  

Był tu ład, spokój i atmosfera pracy, a nie 

działalności społecznej. Edward 

Machniewicz był Wielkim Człowiekiem, 

wybitnym pedagogiem i świetnym 

organizatorem. Mając to wszystko na 

uwadze, grupa założycielska Fundacji 

Pomocy Szkole – Jego właśnie wybrała na 

Patrona swego przedsięwzięcia.  
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Franciszek Bułyszko  

 

 

Henryk Dąbrowicz 

 

organizatorem. Mając to wszystko na 

uwadze, grupa założycielska Fundacji 

Pomocy Szkole – Jego właśnie wybrała na 

Patrona swego przedsięwzięcia.  

Historia samej fundacji sięga  

VII Zjazdu Absolwentów Liceum w 1990 

roku. Niepisanym prawem uczestnicy 

kolejnych Zjazdów, jako pamiątkę swego 

pobytu, zostawiali szkole gotówkę na taki 

upominek, który byłby dla wszystkich 

miłym wspomnieniem. Tym razem 

podpowiedzieli również, by założyć 

fundację. W czasach PRL-u nie mówiło 

się o tym. Na fali przemian politycznych 

społecznych i gospodarczych lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 

odżyły przez lata pomijane sprawy 

organizacji pozarządowych.  

W województwie leszczyńskim w żadnej 

szkole średniej nie było fundacji. Oprócz 

nas, myślano o tym w liceum w Kościanie. 

Na początku roku 1991, z inicjatywy 

dyrektor Zofii Hanulak, odbyło się 

pierwsze organizacyjne zebranie, o którym 

zawiadomiono rozwieszonymi  

w mieście i powiecie afiszami.  

Spośród przybyłych wolę założenia 

fundacji zgłosiło 23 uczestników. 

Zadeklarowali oni na jej rzecz wpłatę  

w wysokości 500 tysięcy złotych od osoby, 

bądź małżeństwa, co stanowiło 1/3 

średniej płacy krajowej, a cały fundusz 

założycielski określono na 10 milionów 

ówczesnych złotych. Wybrano grupę 

założycielską, w skład której we szli: 

Tadeusz Birecki – absolwent, a zarazem 

dyrektor zakładu opiekuńczego, którym 

był Państwowy Ośrodek Maszynowy; 

Stanisław Hoffmann – absolwent, wtedy 

senator; Jerzy Maćkowski – absolwent, 

wieloletni przewodniczący Komitetu 

Rodzicielskiego; Jolanta Osmolska – 

absolwentka i członek zarządu KR; Janusz 

Starke –  przewodniczący KR w liceum 

oraz dyrektor liceum Zofia Hanulak. 

Osoby te zobowiązały się doprowadzić do 

rejestracji fundacji i opracowania statutu. 

Trudności do pokonania było wiele, 

wymienię tylko niektóre:  



Kwartalnik Górowski 22/2008 

XLVI 

 

Liliana Dąbrowicz 

 

 

Krzysztof Górniak  

 

 

Wacław Grzebieluch 

 

oraz dyrektor liceum Zofia Hanulak. 

Osoby te zobowiązały się doprowadzić do 

rejestracji fundacji i opracowania statutu. 

Trudności do pokonania było wiele, 

wymienię tylko niektóre:  

- Podpisać akt notarialny (w kolejce do 

notariusza czekało się tygodniami) i zgrać 

tak termin, by o określonej godzinie  

w wyznaczonym dniu wszyscy mogli 

stanąć przed obliczem notariusza i wyrazić 

wolę utworzenia fundacji, a następnie 

podpisać akt notarialny.  

- Opracować statut, a gotowych 

wzorów wtedy nie było, bo nie było 

internetu, a dla prawników 

wykształconych po wojnie, fundacja jako 

taka była słabo znana i nie znaleziono 

nikogo, kto by się podjął pełnego 

opracowania statutu.  

20 marca 1991 roku aktem notarialnym 

Nr Rp. 512/1991 w Kancelarii Notarialnej 

w Lesznie ustanowiona została Fundacja 

Pomocy Szkole im. Edwarda 

Machniewicza. określony został też jej cel, 

którym jest niesienie wszechstronnej 

pomocy materialnej Liceum 

Ogólnokształcącemu im. Adama 

Mickiewicz w Górze i innym placówkom 

oświatowym. 

Teraz należało zintensyfikować prace 

nad statutem. Po nieudanych próbach  

z prawnikami, do napisania statutu 

zobowiązała się Z. Hanulak z pomocą  

St. Hoffmanna, który załatwił również 

termin rejestr acji w Warszawie.  

4 listopada 1992 roku w XVI wydziale 

Rejestrowego Sądu Rejonowego dla m. st. 

Warszawy pod sygnaturą akt XVI Rej.  

F – 2121/92 po prawie dwuletnich 

staraniach dzieło zostało uwieńczone 

sukcesem i fundacja otrzymała osobowość 

prawną. W sta tucie zostały określone 

formy i sposoby realizowania celu 

fundacji. Aby móc pomagać, trzeba mieć 

pieniądze, a te trzeba pozyskiwać i dlatego 

w statucie znalazły się odpowiednie zapisy.  
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Zofia Hanulak 

 

 

Stanisław Hoffmann 

 

 

Lech Jaruga  

 

pieniądze, a te trzeba pozyskiwać i dlatego 

w statucie znalazły się odpowiednie zapisy.  

Dla realizacji celów Fundacja może: 

- Inicjować i prowadzić działalność 

gospodarczą,  

- Organizować imprezy o charakterze 

dochodowym, 

- Przyjmować darowizny. 

- Integrować absolwentów, rodziców, 

uczniów, nauczycieli, byłych pracowników 

i sympatyków,  

- Dokumentować przeszłość  

i współczesność szkoły,  

- Organizować imprezy naukowe, 

kulturalne, rozrywkowe itp.,  

- Prowadzić działalność badawczą, 

diagnostyczną oraz kursową na potrzeby 

szkoły i innych jednostek,  

- Inicjować i organizować ofiarność 

publiczną.  

Statut Fundacji był kilkakrotnie 

poszerzany między innymi w paragrafie 

dotyczącym środków realizacji. W lutym 

1998 roku przygotowano dużą zmianę 

statutu, dotyczącą poszerzenia celu 

Fundacji o zapis: organizowanie  

i prowadzenie nauczania na poziomie 

podstawowym, średnim i policealnym  

ale sąd rejestrowy nie wyraził na to zgody,  

motywując tym, że nie jest to zgodne  

z założycielskim celem statutu.  

Jeszcze w okresie przed rejestracją 

sądową założyciele Fundacji gromadzili 

środki finansowe, bo sama kwota 

założycielska była zbyt mała, by można 

było zgodnie ze statutem pomagać lice um 

i innym szkołom. 3 maja 1991 roku 

zorganizowano wielką loterię fantową. 

Fanty ofiarowali dyrektorzy zakładów 

pracy i właściciele sklepów. Najhojniejsi 

ofiarodawcy to: Górowianka – 350,000 zł; 

PGR Naratów – 280,000 zł. OSM Góra – 

270,000 zł; Tomasz Ptak – 250,000 zł. 

Było też mnóstwo drobnych fantów,  

a nawet kogut i prosiak. W czerwcu i w 

wakacje sprzedawano podręczniki szkolne, 

aby zarobić marżę. Za wypracowane 

pieniądze zakupiono używany autobus, 

który zarabiał dowozem uczniów do 
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Zbigniew Józefiak 

 

 

Stanisław Kozłowski 

 

 

Halina Kubiak  

 

a nawet kogut i prosiak. W czerwcu i w 

wakacje sprzedawano podręczniki szkolne, 

aby zarobić marżę. Za wypracowane 

pieniądze zakupiono używany autobus, 

który zarabiał dowozem uczniów do 

szkół, a w wolne dni po kosztach 

własnych woził dzieci i młodzież na 

wycieczki szkolne i inne wyjazdy 

uczniowskie. O dobrych początkach 

działalności gospodarczej świadczył 

majątek, który stanowił autobus, kiosk 

oraz gotówka na koncie. W latach 

następnych zakupiono jeszcze dwa 

autokary, w tym jeden za kredyt 

poręczony osobistym majątkiem 

członków zarządu. Przez wiele lat 

organizowano w auli dochodowe zabawy 

sylwestrowe. 

Pomoc materialną kierowano zgodnie  

z celem statutowym Fundacji do liceum  

i innych szkół, obsługiwano wiele 

dalszych krajowych wycieczek, dowożono 

bezpłatnie uczniów ze szkół 

podstawowych na zawody sportowe itp. 

W latach prosperity skierowano 

następującą pomoc do liceum: zakupiono 

drukarkę laserową do pracowni 

komputerowej, wyremontowano  

i wyposażono klub uczniowski, który od 

1993 roku do dziś służy młodzieży, 

wspomagano kilkakrotnie uczniów  

w trudnej sytuacji rodzinnej, nagradzano 

uczestników i laureatów olimpiad  

i konkursów szczebla centralnego oraz 

Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Adama 

Mickiewicza „Adamus”, którego 

organizatorem jest nasze liceum, 

nagradzano również sportowców oraz 

autorów najlepszych prac maturalnych, 

pokrywano koszty wyjazdów na 

Ogólnopolskie Zjazdy Szkół 

Mickiewiczowskich w Olsztynie, 

częściowo pokryto koszty związane  

z okolicznościowym wydawnictwem na 

50-lecie liceum, poszerzano księgozbiór 

biblioteki szkolnej, pokrywano koszty 

wyjazdów uczniów na konkursy, 

zakupiono dla szkoły z myślą  

o organizowanych zabawach 
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Zbigniew Kubiak 

 

 

Ryszard Kwiatkiewicz 

 

 

Jerzy Maćkowski  

 

50-lecie liceum, poszerzano księgozbiór 

biblioteki szkolnej, pokrywano koszty 

wyjazdów uczniów na konkursy, 

zakupiono dla szkoły z myślą  

o organizowanych zabawach 

dochodowych nakrycia stołowe na  

250 osób, wyremontowano część 

budowlaną wieży, usunięto założoną dla 

celów bezpieczeństwa ogólnego iglicę 

wraz z odciągami, które niszczyły 

budynek, finansowano i dofinansowywano 

różne remonty budynku, doposażono 

siłownię, a w jubileuszowym Roku 

Mickiewiczowskim 26 listopada 1998 roku 

odsłonięto na frontonie szkoły tablicę 

pamiątkową ku czci Patrona i wręczono 

okolicznościowe medale zasłużonym dla 

fundacji i środowiska ludziom. Ostatnim 

wielkim wydatkiem były koszty związane  

z całkowitą renowacją zegara na wieży 

szkolnej, który zgodnie z duchem czas u 

został skomputeryzowany, dzieła tego 

dokonał górowianin, absolwent liceum – 

Eugeniusz Lewicki. Uroczystość 

poświęcenia zegara i nadania mu imienia 

KAROL, dla uczczenia Papieża Polaka, 

miała miejsce w dniu 23 czerwca 2006 

roku. W gablocie pod zegarem 

umieszczona jest informacja o zegarze, 

jego imieniu, Patronie, a obok na ścianie 

zawieszone zostały historyczne, 

przestrzelone w czasie wojny, 

przedwojenne wskazówki zegara, co 

stanowi piękne połączenie przeszłości  

z teraźniejszością.  

Fundacja wspomagała też inne szkoły  

i należy wymienić szkoły podstawowe w 

Sicinach, Witoszycach, Glince oraz 

Gimnazjum nr 2, któremu oprócz pomocy 

przy komputeryzacji, pozytywnie 

zaopiniowano do realizacji program „Czas 

wolny nie znaczy stracony”, ogłoszony 

przez Polsko – Amerykańską Fundację 

Wolność. Cały zysk z tego programu 

Zarząd Fundacji przeznaczył na potrzeby 

tej szkoły, zostawiając sobie tylko 

satysfakcję, że można było pomóc.  

W czerwcu 2000 roku w czasie obchodów 

Dni Góry i 700-lecia miasta Fundację 
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Zarząd Fundacji przeznaczył na potrzeby 

tej szkoły, zostawiając sobie tylko 

satysfakcję, że można było pomóc.  

W czerwcu 2000 roku w czasie obchodów 

Dni Góry i 700-lecia miasta Fundację 

wyróżniono dyplomem Zasłużony dla 

Ziemi Górowskiej. 

Prezesem Fundacji od momentu jej 

powołania do 8 maja 2007 roku był Jerzy 

Maćkowski, członkami zarządu bądź 

komisji rewizyjnej w tamtych czasach byli: 

Tadeusz Birecki, Henryk Dąbrowicz, 

Zofia Hanulak, Zbigniew Józefiak, 

Zbigniew Kubiak, Ryszard Kwiatkiewicz, 

Aleksander Minta, Jolanta Ostolska, 

Bogusław Pachołek, Janusz Starke  

i Janusz Wojtysiak. Niezaprzeczalnym 

dorobkiem jest kronika wzorowo 

prowadzona przez Janinę Wlaźlak. 

Znajdują się w niej zapisy dokumentujące 

pracę od zebrania założycielskiego  

do 8 maja 2007 roku. 

Służebną rolę Fundacji w stosunku do 

szkoły, na potrzeby, której została 

fundacja powołana, zarząd przejawiał  

w tym, że o kolejnych przedsięwzięciach 

informował Dyrektora, zapraszając go na 

zebrania. 

W 2008 roku z inicjatywy dyrektor 

Ireny Krzyszkiewicz przygotowano 

kolejne zmiany poszerzające środki 

realizacji celu fundacji o możliwość 

prowadzenia działalności kursowej, 

przygotowując w ten sposób pole do 

działania nowemu zarządowi, który został 

wybrany 8 maja 2007 roku, po 

wcześniejszym przyjęciu nowych 

członków Fundacji. Funkcję prezesa nowy 

zarząd powierzył Elżbiecie Skoczylas,  

w skład zarządu i komisji rewizyjnej weszli 

również: Z. Hanulak, Z. Józefiak, J. 

Maćkowski – fundatorzy założyciele oraz 

Magdalena Mielczarek, Marta Szarek, 

Maria Ignaszewska -Nicpoń i Urszula 

Szmydyńska. Nowy zarząd gromadzi 

środki na działalność statutową;  

we wrześniu zorganizował Pierwszy 

Górowski Jarmark, a w Sylwestra wielki 

bal, są też pomysły na inne formy 



Kwartalnik Górowski 22/2008 

LI 

 

Bogdan Pachołek 

 

 

Janusz Starka  

 

Lucyna Traczyk  

 

Szmydyńska. Nowy zarząd gromadzi 

środki na działalność statutową;  

we wrześniu zorganizował Pierwszy 

Górowski Jarmark, a w Sylwestra wielki 

bal, są też pomysły na inne formy 

gromadzenia pieniędzy. Dla młodzieży 

przygotowującej się do egzaminu 

dojrzałości i studiów zorganizowano  

z kilku przedmiotów zajęcia kursowe 

poszerzające materiał programowy.  

Należy podkreślić, że wszyscy 

członkowie Zarządu zawsze zgodnie ze 

statutem pracowali bez żadne go 

wynagrodzenia. Nadzór nad działalnością 

Fundacji sprawuje Minister Edukacji 

Narodowej. 

Zofia Hanulak 

 

Janina Wlaźlak 

 

Janusz Wojtysiak  

 


