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HISTORIA PARAFII W CZERNINIE
Cz. V
ADMINISTRACJA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
Chrzest święty
[…] Z relacji poprzednich księży proboszczów i wikariuszy oraz świeckich wynika,
że sakramentu chrztu świętego udzielano w okresie Świąt Bożego Narodzenia,
Wielkanocy, oraz na każdą prośbę wiernych.1 Od roku 1991 wszystkie chrzty są
udzielane w ostatnią sobotę miesiąca na Mszy świętej wieczornej o godzinie 18-tej,
z wyjątkiem wypadków koniecznych, gdy dziecko jest chore. Chrzest poprzedza
katecheza chrzcielna w piątek w przeddzień chrztu; jest ona połączona z Sakramentem
spowiedzi rodziców i chrzestnych.2 Chrzest święty udzielany jest uroczyście w trakcie
wieczornej Mszy świętej po liturgii Słowa.
Bierzmowanie
[…] Sakrament bierzmowania był udzielany z reguły z racji wizytacji biskupiej.
Pierwsze bierzmowanie w Czerninie miało miejsce w 1952 r. Pierwsza adnotacja
w Kronice Parafialnej o udzieleniu sakramentu bierzmowania pochodzi z dnia 28
sierpnia 1962 roku. Parafię odwiedził wtedy ksiądz biskup prof. dr Paweł Latusek –
sufragan wrocławski. Udzielił on sakramentu bierzmowania około 700 osobom. Księdzu
biskupowi towarzyszył ksiądz kanonik mgr Aleksander Oberc.3 […]
W następnych latach młodzież otrzymywała sakrament bierzmowania również
z okazji wizytacji biskupich.4 Bierzmowania udzielano młodzieży na zakończenie klasy
ósmej szkoły podstawowej.5
Wraz z reformą szkolną z roku 1998 sakramentu bierzmowania udziela się
młodzieży na zakończenie trzeciej klasy gimnazjum oraz z okazji wizytacji biskupiej.
Ostatnie bierzmowanie w parafii św. Wawrzyńca w Czerninie miało miejsce 4 marca 2004 roku z okazji wizytacji biskupiej. Szafarzem bierzmowania był JE Ks. Kardynał
Henryk Gulbinowicz. Udzielił on sakramentu bierzmowania 48 osobom.6
Sakrament bierzmowania w Czerninie poprzedza katecheza gimnazjalna w cyklu 3letnim.
W trakcie ostatniego roku katechezy młodzież wraz z rodzicami spotyka się raz na
kwartał w kościele, na wspólnej katechezie. Młodzież przygotowująca się do przyjęcia
sakramentu bierzmowania jest zobowiązana do:
- uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej,
- spowiedzi co miesiąc,
Relacje księży S. Bohatkiewicza, J. Mellera - Za udzielenie tych informacji składam im w tym miejscu serdeczne
podziękowanie. Relacje W. Rudzińskiej, S. Stockiego - organisty
2 Relacja księdza C. Krochmala.
3 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t.1.
4 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t 1-2.
5 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t 2.
6 Archiwum Parafialne w Czerninie, Księga Bierzmowania Rzymsko-Katolickiej Parafii w Czerninie 2004, s. 111-112.
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- egzaminu z wiadomości religijnych,
- rozmowy indywidualnej z duszpasterzem.7
Młodzież w porozumieniu z katechetą układa scenariusz liturgii sakramentu,
przygotowuje kościół oraz angażuje się w liturgię Słowa. Sakrament bierzmowania
poprzedza nabożeństwo pokutne połączone z indywidualną spowiedzią.8
I Komunia święta
[…] W pierwszych latach powojennych sakramentu pierwszej Komunii Świętej
udzielano dzieciom kończącym III klasę szkoły podstawowej. Od 1989 roku udziela się
tego sakramentu dzieciom z klasy II szkoły podstawowej.9
Program katechezy z klasy II szkoły podstawowej jest bezpośrednim
przygotowaniem dzieci do przyjęcia tego sakramentu.
Katecheci dokładają wielu starań, aby uczniowie byli dobrze przygotowani i
rozumieli Kogo mają w Komunii świętej przyjąć. Dzieci pierwszokomunijne są
zobowiązane do:
- odmawiania codziennego pacierza,
- do uczestnictwa we Mszy świętej niedzielnej,
- pracy nad własnymi wadami.10
Ogromną rolę odgrywa współpraca katechety z rodzicami dzieci oraz
wychowawcami w szkole. W parafii uroczystość I Komunii Świętej ma miejsce w każdą
trzecią niedzielę miesiąca maja (na Mszy świętej południowej).11
W przeddzień uroczystości dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem przystępują do
pierwszej spowiedzi świętej. Przed przybyciem do kościoła ich zadaniem jest przeprosić
rodziców i najbliższych w domu, za swoje grzechy i złe dotychczasowe postępowanie.
Pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości dzieci ustawiają się przed kościołem
i proszą rodziców o błogosławieństwo, po czym są uroczyście wprowadzane do
kościoła. Następnie jest celebrowana Msza święta. Po południu ma miejsce nabożeństwo
dziękczynne połączone z nabożeństwem majowym i rozdaniem pamiątek pierwszokomunijnych.12 Przez cały następny tydzień zwany „białym tygodniem” dzieci w swoich
strojach komunijnych uczestniczą we Mszy świętej.13 Podobnie przebiega uroczystość
Komunii świętej w filii w Zaborowicach, z tą różnicą, że odbywa się jeden tydzień
wcześniej, a mianowicie w drugą niedzielę miesiąca maja.14
Eucharystia
[…] W Kronice Parafialnej mamy wiadomości, że pierwszy proboszcz Czerniny po
II wojnie światowej ksiądz Alojzy Schmidt w każdą niedzielę odprawiał 4 Msze święte
Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t 2. Relacja księdza C. Krochmala.
Relacja księdza C. Krochmala.
9 Relacja księdza C. Krochmala.
10 Relacje księdza C. Krochmala, B. Witaszka - katechety - Za udzielenie tej informacji składam jemu w tym miejscu
serdeczne podziękowanie.
11 Relacja księdza C. Krochmala.
12 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2. Relacja R. Glińskiej - katechetki - Za udzielenie tej informacji
składam jej w tym miejscu serdeczne podziękowanie.
13 Archiwum Parafialne w Czerninie, Ogłoszenia parafialne 24. 05. 2005 r.
14 Archiwum Parafialne w Czerninie, Ogłoszenia parafialne 8. 05. 2005 r. Relacja księdza C. Krochmala.
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(2 w Czerninie, 1 w Zaborowicach i 1 w Giżynie); Giżyn wtedy należał jeszcze do parafii
w Czerninie. W latach 1970-2000 porządek Mszy świętych w kościele parafialnym był
następujący:
- w dni powszednie celebrowano Mszę świętą o godzinie 700 i 1800,
- w okresie jesienno-zimowym celebrowano Mszę świętą wieczorem o godzinie 1700.
W niedziele, w kościele parafialnym odprawiane były 3 Msze święte: o godzinie 800,
00
11 , 1800. W święta tzw. „zniesione” odprawiano je w tych samych godzinach. W filii
w Zaborowicach odprawiana była Msza święta w niedzielę o godzinie 930, a w święta tzw.
„zniesione” o godzinie 1700.15 Od roku 2000 liczba odprawianych Mszy świętych
zmniejszyła się, ponieważ w parafii posługuje tylko jeden ksiądz; i tak w niedziele
odprawiane są Msze święte o godzinie 800 i 1200 (wieczornej Mszy świętej nie ma). W
Zaborowicach odprawiana jest Msza święta o godzinie 1000. W święta tzw. „zniesione”
w kościele parafialnym celebrowana jest Msza święta o godzinie 800 i 1800, w
Zaborowicach odprawiana jest Msza święta o godzinie 1700.16 Ilość Mszy świętych jest
wystarczająca; parafia zmniejszyła się pod względem liczebnym. Ksiądz proboszcz, przed
każdą Mszą świętą spowiada przez pół godziny. Szczególnie uroczyście jest celebrowana
Eucharystia (z pełną oprawą liturgiczną) w święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy,
Bożego Ciała, odpustu, dożynek.17 Biorą w niej udział: ministranci, lektorzy, schola.
W kościele angażuje się w celebrę Mszy świętej dużą liczbę ludzi świeckich zwłaszcza
dzieci i młodzieży (liturgia Słowa i śpiew). […]Na szczególną uwagę zasługują intencje
mszalne, wśród nich dużo intencji dziękczynnych oraz z racji rocznicy ślubu, imienin,
urodzin.18
Namaszczenie chorych
[…] W parafii wielu chorych otrzymuje namaszczenie olejem świętym, w szpitalu w
Górze, posługuje w nim kapelan szpitala. Jednak w Czerninie kapłan jest do dyspozycji
na każde wezwanie do chorego. Potwierdza to księga chorych, prowadzona regularnie od
1952 roku.19
W każdy pierwszy piątek miesiąca od bardzo wczesnych godzin rannych ksiądz
proboszcz odwiedza chorych w parafii. Obecnie duszpasterstwo chorych w Czerninie
jest bardzo rozbudowane. Liczba chorych wynosi około 50 osób.20
Z okazji odwiedzania chorych ksiądz proboszcz w razie konieczności udziela
sakramentu chorych, namaszczenia olejem i Komunii świętej (jako wiatyk). Jest to
odnotowane w księdze chorych, która zawiera spis chorych, oraz wykaz jakich
sakramentów im udzielono.21 W Kronice Parafialnej na zakończenie roku podaje się zawsze
liczbę chrztów, ślubów, pogrzebów oraz namaszczenia chorych. Z dnia 31 grudnia 2004
roku istnieje zapis, podający iż ksiądz proboszcz w 2004 roku odwiedził 546 chorych

Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2. Relacje księdza C. Krochmala, S. Stockiego - organisty.
Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2. Relacja księdza C. Krochmala.
17 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2-3.
18 Archiwum Parafialne w Czerninie, Księga Stypendiów Mszalnych 1989-2005.
19 Archiwum Parafialne w Czerninie, Księga chorych, 1952-2005.
20 Archiwum Parafialne w Czerninie, Księga chorych, t. 5.
21 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kwestionariusz wizytacji dziekańskich 1989 r. Relacja księdza C. Krochmala.
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w domach, oraz udzielił sakramentu namaszczenia – wiatyku 10 chorym.22 Z relacji
księdza proboszcza wynika, że pobożnie z wiarą przyjęty sakrament namaszczenia
chorych – powoduje, że w wielu wypadkach wierni po jego przyjęciu odzyskują zdrowie
i żyją jeszcze wiele lat.23
Sakrament małżeństwa
[…]W parafii św. Wawrzyńca przygotowanie młodych do małżeństwa i rodziny ma
charakter trójstopniowy:
- katecheza szkoły podstawowej – przygotowanie dalsze,
- gimnazjum i szkoły średnie – przygotowanie bliższe,
- nauki przedmałżeńskie – przygotowanie bezpośrednie.24
Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa narzeczonych ma miejsce dwa razy
w roku: w lutym i we wrześniu.
W każdą sobotę po Mszy świętej wieczornej narzeczeni spotykają się z księdzem
proboszczem oraz z przedstawicielami Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego z Oleśnicy. W czasie spotkań omawiane są następujące tematy:
- Wiara fundamentem życia,
- Rozwój i zagrożenie miłości w małżeństwie,
- Odpowiedzialne rodzicielstwo,
- Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie,
- Normy etyczne życia małżeńskiego,
- Sakramentalny charakter małżeństwa,
- Rodzina domowym kościołem,
- Liturgia sakramentu małżeństwa.25
Na naukach każda para narzeczonych spotyka się indywidualnie z doradcami
z Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego z Oleśnicy, z państwem Elżbietą i Krzysztofem
Balickimi.26 Po ukończeniu nauk przedślubnych narzeczeni zgłaszają się do kancelarii
parafialnej celem spisania protokołu przedślubnego i wykluczenia ewentualnych
przeszkód. W trakcie spisywania protokołu narzeczeni przechodzą krótki egzamin
z wiadomości religijnych. Należy dodać, że prawie wszystkie małżeństwa zawierane od
1 stycznia 1999 roku to małżeństwa tzw. konkordatowe.27
Zawarcie małżeństwa poprzedza dwukrotnie odbyta spowiedź według instrukcji
archidiecezji wrocławskiej.28 Każda para zawiera małżeństwo podczas sprawowania
Mszy świętej bez udziału innych par.29

Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 3. Księga chorych, t. 4-5.
Relacja księdza C. Krochmala.
24 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t 2. Relacje K. i E. Balickich z Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego
z Oleśnicy - Za udzielenie tych informacji składam im w tym miejscu serdeczne podziękowanie. Relacja księdza
C. Krochmala.
25 Relacja księdza C. Krochmala.
26 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2. Relacje K. i E. Balickich z Katolickiej Poradni Życia
Rodzinnego z Oleśnicy.
27 Archiwum Parafialne w Czerninie, Protokoły przedślubne 1999-2005. Relacja księdza C. Krochmala.
28 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t 2. Relacje narzeczonych - uczestników katechezy przedślubnej.
29 Relacja księdza C. Krochmala.
22
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Zdążają się sytuacje, że narzeczeni w trakcie zawierania małżeństwa sami angażują
się w Liturgię Słowa.
NABOŻEŃSTWA PARALITURGICZNE
Nabożeństwa majowe i październikowe
Zgodnie z wielowiekową tradycją codziennie w maju o godzinie 1800 odprawiane
jest nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Marii Panny. Wygląda ono w sposób
następujący:
- wystawienie Najświętszego Sakramentu,
- Litania Loretańska do Najświętszej Marii Panny,
- modlitwa „Pod Twoją Obronę”,
- błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem,
- pieśni, wśród nich: „Chwalcie łąki umajone”. 30
Poza Czerniną nabożeństwo majowe o podobnym schemacie jest odprawiane
codziennie w kaplicy w Zaborowicach o godzinie 1700.31 W pozostałych wioskach
należących do parafii codziennie odprawiane są tzw. „majówki” pod krzyżami lub
przydrożnymi kapliczkami. Gromadzą się tam mieszkańcy poszczególnych miejscowości
każdego dnia o godzinie 1900. Schemat tych nabożeństw jest podobny jak w kościele
parafialnym z wyjątkiem wystawienia Najświętszego Sakramentu.32 W niektórych
miejscowościach frekwencja jest bardzo duża np. w Strumyku33, oraz Sułkowie.34 Liczną
grupę stanowią dzieci i młodzież. Ksiądz proboszcz stara się każdego dnia być na
nabożeństwie majowym w każdej z tych miejscowości.35
W październiku odprawiane są nabożeństwa różańcowe o godzinie 1700 zarówno w
Czerninie jak i w Zaborowicach.36 Ich schemat jest następujący:
- wystawienie Najświętszego Sakramentu,
- odmówienie części różańca przypadającego na dany dzień,
- błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem,
- wieczorna Msza święta.37
W trakcie odmawiania różańca wykorzystywane są różne formy i sposoby jego
odmawiania, angażujące szczególnie dzieci i młodzież. W każdy piątek października
nabożeństwo różańcowe przygotowuje młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, oraz młodzież z Eucharystycznego Ruchu Młodych.38 Z uwagi na dużą
odległość od kościoła i trudności komunikacyjne mieszkańcy Sułkowa i Strumyka odmawiają codziennie różaniec pod krzyżem. Frekwencja na nabożeństwach różańcowych jest
Relacja księdza C. Krochmala.
Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 3. Relacja księdza C. Krochmala.
32 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t 2. Kwestionariusz Wizytacji Kanonicznej z lat: 1992, 1998, 2004.
Relacja księdza C. Krochmala.
33 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t 3. Relacja K. Biller - Za udzielenie tej informacji składam jej w tym
miejscu serdeczne podziękowanie.
34 Relacja B. Budy - Za udzielenie tej informacji składam jej w tym miejscu serdeczne podziękowanie.
35 Relacja księdza C. Krochmala, Relacja M. Muchy - prezesa ministrantów - Za udzielenie tej informacji składam jemu
w tym miejscu serdeczne podziękowanie.
36 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2.
37 tamże, Relacja księdza C. Krochmala.
38 Archiwum Parafialne w Czerninie, t. 2-3. Relacja K. Bieleckiej prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Relacja R. Glińskiej - katechetki.
30
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duża.39 W szczególny sposób należy podkreślić zaangażowanie dzieci i młodzieży w
prowadzeniu tego nabożeństwa.40
Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa
Czerwiec to czas poświęcony w kościele szczególnie Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. [...] W kościele parafialnym w Czerninie przez cały miesiąc wystawiony jest
Najświętszy Sakrament, następnie śpiewana jest litania do Najświętszego Serca Pana
Jezusa, po niej odmawiany jest akt poświęcenia się Sercu Pana Jezusa. Po nim kapłan
błogosławi zebranych Najświętszym Sakramentem; następnie śpiewane są pieśni ku czci
Serca Pana Jezusa. Po nabożeństwie odprawiana jest Msza święta wieczorna.41
Nabożeństwo jest sprawowane tylko w kościele parafialnym.
Odpusty
Papież Aleksander I w roku 1496 nadał Kościołowi w Czerninie przywilej
odpustowy w dzień św. Wawrzyńca, to jest 10 sierpnia.42 Po II wojnie światowej tradycja
odpustowa w Czerninie jest nadal kultywowana. Odpust poprzedza spowiedź święta, na
odpust przygotowuje się służba liturgiczna, członkowie Żywego Różańca, Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży, Eucharystycznego Ruchu Młodych.43 Uroczystość
odpustowa sprawowana jest, jak już wspomniano, najczęściej w dniu św. Patrona to jest
10 sierpnia. Wyjątki od tej zasady należą do rzadkości.44 Odpust rozumiany jest jako
odpuszczenie win i grzechów oraz jako darowanie kary za nie. Parafianie wzywając
wstawiennictwa św. Wawrzyńca wypraszają liczne łaski dla siebie i wiernych oraz
znajomych.45 Po mszy świętej odpustowej urządza się procesję dokoła kościoła w
następującym porządku: krzyż, Służba Liturgiczna Ołtarza, sztandary, feretrony, Żywy
Różaniec, dzieci sypiące kwiatki, ksiądz z Najświętszym Sakramentem i pozostali wierni.
Po przyjściu do Kościoła śpiewany jest hymn „Ciebie Boga Wysławiamy”. Po tym
hymnie kapłan udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.46
W trakcie trwania tego nabożeństwa na ołtarzu głównym wystawiane są relikwie
św. Wawrzyńca.47 Na uwagę zasługuje starannie przygotowana liturgia Mszy świętej,
szczególnie Liturgia Słowa przez grupy nieformalne takie jak: Liturgiczna Służba
Ołtarza, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Eucharystyczny Ruch Młodych, Żywy
Różaniec.48 Odpust w parafii Czernina stanowi wielkie wydarzenie religijne, jest też
okazją do spotkania się w domach całych rodzin.

Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 3. Relacje S. Kolman, K. Biller, Z. Jadach - Za udzielenie tych
informacji składam im w tym miejscu serdeczne podziękowanie.
40 Relacja księdza C. Krochmala.
41 Archiwum Parafialne w Czerninie, t. 2-3. Relacja księdza C. Krochmala.
42 Dzieło M.T.V. Stosch, Genealogia das Hoch-Grafliche-Freyherrlich un. Hoch-Adelichen Gschlechte deren von Stosch, Breslau, Lipzig
1736, cz. I, s. 73, 164.
43 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2-3. Relacja księdza C. Krochmala.
44 Relacja księdza C. Krochmala.
45 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 1-2. Relacja S. Stockiego - organisty.
46 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2-3. Relacja księdza C. Krochmala.
47 Relacja księdza C. Krochmala.
48 Relacja M Muchy - prezesa ministrantów.
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Imprezy religijne i pielgrzymki
W parafii widać duże zaangażowanie w jej życie ludzi świeckich, szczególnie
młodzieży i dzieci. Na uwagę zasługują nabożeństwa z okazji Bożego Narodzenia oraz
„jasełka” organizowane przez katechetów, księdza Czesława Krochmala, Renatę Glińską
oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Lidię Kaczor (przy pomocy sołtysów).49 W
Wielki Czwartek w kościele parafialnym ma miejsce „Misterium Wielkiego Tygodnia” –
Obejmuje ono nabożeństwo paraliturgiczne przygotowane przez katechetkę Renatę
Glińską. Po nim następuje uroczysta Msza święta Wieczerzy Pańskiej.50
Każdego 16 dnia miesiąca w kościele parafialnym o 2100 zbierają się parafianie na
nabożeństwo Apelu Jasnogórskiego.51 Młodzież, zwłaszcza z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ma swoje Msze święte przygotowane przez nią, a po Mszy świętej
wspólną Agapę.52
W latach 1985-2005 ożywił się w parafii ruch pielgrzymkowy, zwłaszcza do takich
miejscowości jak: Częstochowa, Trzebnica, Bardo Śląskie, Wambierzyce, Licheń,
Kalwaria Zebrzydowska, a ostatnio Kraków – Łagiewniki.53 Wielu ludzi uczestnicząc
w pielgrzymce poza Czerninę pogłębia swoją wiarę. Na szczególną uwagę zasługują
pielgrzymki piesze. Pierwsze pielgrzymki odbywały się do Sanktuarium św. Jadwigi
w Trzebnicy, około połowy października. Towarzyszyli jej księża wikariusze: ksiądz
Józef Meller i ksiądz Władysław Lasota.54 Włączały się one w pielgrzymkę z Katedry
Wrocławskiej.55 Ostatnia pielgrzymka do Trzebnicy miała miejsce 16 października 2004
roku. Ksiądz proboszcz Czesław Krochmal odbył ją pieszo z grupą 53 parafian.56
Parafianie biorą też udział w pieszej pielgrzymce z Wrocławia do Częstochowy. Nieraz
bierze w nich udział spora grupa młodzieży. Na uwagę zasługuje spisana relacja księdza
Józefa Mellera, który w roku 1987 odbył taką peregrynację.57
Ksiądz Czesław Krochmal w dniach 4-15 sierpnia w 1991 roku odbył pieszą
pielgrzymkę z Wrocławia do Częstochowy. Pielgrzymka wyruszyła 4 sierpnia z Góry
Śląskiej o godzinie 7 rano, (pod numerem 25A), liczyła 303 osoby i 3 kapłanów.
Przewodnikiem tej grupy był ksiądz Czesław Krochmal. Grupa była dobrze
zorganizowana, miała swoja służbę zdrowia, służbę porządkową i sanitarną, grupę
liturgiczną i muzyczną. W Trzebnicy grupa 25A weszła w skład grupy Wrocławskiej
i w Częstochowie spotkała się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Światowym Dniu
Młodzieży. Wielu młodych pielgrzymów z Czerniny wzięło w niej udział.58
4 sierpnia 1992 roku z Góry Śląskiej pod przewodnictwem księdza Janusza
Jastrzębskiego wyruszyła kolejna piesza pielgrzymka do Częstochowy. Wzięło w niej
Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 3. Archiwum Szkoły w Czerninie, Kronika szkoły grudzień 2004.
Archiwum Parafialne w Czerninie, t. 3.
51 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2-3. Relacja księdza C. Krochmala. Archiwum Parafialne
w Czerninie, zob. R. Glińska, Scenariusze nabożeństw w Parafii Czernina od 1989.
52 Archiwum Parafialne w Czerninie, Protokoły spotkań Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 23 czerwiec 2005 r.
Relacja K. Bieleckiej - prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
53 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 1,2,3.
54 tamże, Relacja księdza J. Mellera, W. Rudzińskiej - Za udzielenie tej informacji składam jej w tym miejscu serdeczne
podziękowanie.
55 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2-3. Relacje księdza C. Krochmala, M. Muchy, A. Drozdowskiej.
56 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 3.
57 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2. Relacja księdza J. Mellera.
58 Archiwum Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 1. Relacja księdza C. Krochmala.
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udział 11 pielgrzymów. Ksiądz proboszcz nie mógł w niej uczestniczyć ze względu na
malowanie kościoła.59
Kolejną pieszą pielgrzymkę do Częstochowy odbył ksiądz Czesław Krochmal
z grupą 17 osób z Czerniny w dniach 5-15 sierpnia 1994 roku. Towarzyszył mu diakon
Mariusz Bąkowski. W grupie tej było 201 osób. Pierwszy postój mieli pielgrzymi
w Wąsoszu, a drugi w Żmigrodzie. W Trzebnicy pielgrzymka włączyła się w nurt
pielgrzymki wrocławskiej. Hasłem pielgrzymki było: „Rodzina ostoją społeczeństwa”.60
W następnych latach tylko pojedyncze osoby z parafii pielgrzymowały pieszo do
Częstochowy. Udawały się do Częstochowy w grupie pielgrzymów z Góry Śląskiej.
cdn.

Lidia Kaczor

♦♦♦♦♦♦♦

59Archiwum

Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 1. Relacja K. Drozdowskiego.
Parafialne w Czerninie, Kronika Parafialna, t. 2. Relacje księdza C. Krochmala, M. Robakowskiej - Za udzielenie
tej informacji składam jej w tym miejscu serdeczne podziękowanie.
60Archiwum
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PRZYCZYNEK DO HISTORII GÓRY
Udało nam się nawiązać kontakt listowny z dawnym mieszkańcem Góry, panem
Karlem-Heinze Bobką, który aktualnie mieszka w Bochum. Był on uczniem naszego
liceum ogólnokształcącego, a w 1938 zdawał w nim maturę. Kontakt z p. Bobką jest dla
redakcji „Kwartalnika Górowskiego” niezwykle cenny, z uwagi na fakt, iż jest on
posiadaczem wielu ciekawych informacji na temat okresu przedwojennego na Ziemi
Górowskiej. Poniżej zamieszczamy fragment listu dotyczący okoliczności powstania
gazety „Guhrauer Kreiszeitung” z której często dokonujemy przedruków wybranych
artykułów.
„Die Guhrauer Kreiszeitung istnieje od 1954 r. i wydawana jest w Wydawnictwie
Goldammer (teraz w Würzburgu nad Menem). Wcześniej ukazywała się dwa razy
w miesiącu, a teraz raz. Wraz z kierownikiem wydawnictwa i właścicielem wydawnictwa
C.F. Goldammer założycielką była lekarka Erna Beucke. Jej mąż doktor Beucke był
przed 1945 r. lekarzem w Górze. Die Guhrauer Kreiszeitung jest gazetą rodzinną
(sentymentalną) dla wszystkich dawnych górowian, którzy mieszkają w Niemczech i za
granicą. Ma ona część polityczną i lokalną. Z pomocą ogłoszeń o poszukiwaniach
i ogłoszeniach o datach urodzin odnaleźliśmy dużo ludzi z Góry i okolic, którzy
wyjechali po 1945 r. Wydawnictwo „Goldammer” ma ponad 125 lat i do 1945 r.
mieściło się w Lubaniu na Dolnym Śląsku. Nasza książka Guhrauer Heimatbuch (Rodzinna
książka miasta Góra) napisana przez Fritza Heinze, została również wydrukowana w
wydawnictwie Goldammer.” 61
Gazeta „Guhrauer Kreiszeitung” dociera do Góry za pośrednictwem pani
Aleksandry Nieroby z d. Hanulak, górowianki mieszkającej w Niemczech, która
pośredniczy w odbiorze cennych dla nas numerów gazety.
Elżbieta Maćkowska

*******

61

Tłumaczenie p. Karolina Tulikowska.
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GUHRAUER KREISZEITUNG
[GÓROWSKA GAZETA POWIATOWA]
Wierna grupa czytelników jest najlepszym dowodem na to, że wypędzonym z tego
powiatu nawet po 20 latach ostatni łącznik między nimi w formie „Guhrauer
Kreiszeitung” był potrzebą płynącą z głębi serca. W żadnej innej gazecie nie znajdziemy
wiadomości o rodzinie, z adresami tak wielu dobrych znajomych, czy też o zgonach
i urodzinach lub informacji dotyczących zaręczyn lub srebrnych godów. Ponadto do
druku trafiały co chwila sprawozdania z obecnej sytuacji w naszych dawnych rodzinnych
miejscowościach; sprawozdania, które śledzone były z zaciekawieniem i zainteresowaniem. W przeciągu 10 lat istnienia cała rzesza czytelników publikowała w tej gazecie
swoje rozprawki, opowiadania i sprawozdania na temat życia w całym powiecie. Tak
więc porządna liczba 250 tego typu artykułów była wynikiem miłości do stron
rodzinnych i troski o jej dobro. Od czasu do czasu w gazecie pojawiały się na nowo
wcześniejsze publikacje ze starszych czasopism, co z pewnością ucieszyło wielu
czytelników i sprawiło, że mogli w ten sposób odnaleźć to, co im zginęło w czasie
ucieczki. Nie zapominajmy również mnóstwa ilustracji i fotografii, które zebrane razem
stanowią pokaźną ilość! Wydawnictwo nawet raz wydało serię zdjęć z powiatu.
Gazeta stanowiła też formę zapowiadania i relacjonowania wydarzeń z życia
towarzyskiego. Dzięki liście adresowej przygotowywano nawet spotkania regionalne w
większych ośrodkach.
Należy stwierdzić z całą uczciwością, że wypędzeni ze swojego powiatu górowanie
nie stworzyliby na terenie Niemiec tak licznej grupy, gdyby w roku 1953 wydawca
C. Goldammer, dzięki dobrze poinformowanej na temat całego powiatu górowskiego
niejakiej pani E. Beucke, nie wydał gazety „Heimatzeitung des Kreises Guhrau”.
Wydawnictwo wciąż wychodziło z nowymi ofertami. W roku 1955 „Guhrauer
Anzeiger” z miesięcznika przekształciła się w dwutygodnik, a od 1957 roku wydawana
jest już jako „Guhrauer Kreiszeitung” ze względu na znaczną ilość współpracowników –
dawnych mieszkańców południowej części powiatu. Po śmierci pana Carla Goldammera,
21 lipca 1957 roku, jego syn Karl W. Goldammer prowadził gazetę w niezmienionym
kształcie. Techniczne utrudnienia w redakcji w dziale ds. aktualności z powiatu zmusiły
go do zatrudniania ciągle to nowych współpracowników.
Niestety, zatrudniony celem odciążenia pani Erny Beucke w roku 1959 pan von
Bernuth nie podołał temu zadaniu i wydawnictwo oraz placówka w Herzbergu dalej
borykały się z problemem przepracowania. Ponadto prasa na wschodzie z tytułu swojej
szczególnej sytuacji musiała zmagać się z kłopotami finansowymi i dlatego nie miała do
dyspozycji wystarczającej ilości pracowników, a obszernej korespondencji ze wszystkimi
czytelnikami wydawca sam nie mógł sprostać.
W części ogólnej gazeta zawierała doniesienia na temat sytuacji na Śląsku,
publikowano stanowiska w sprawie polityki wschodniej, drukowano również sprawozdania z pracy ziomkostwa i ważne ogłoszenia na temat podatku wyrównawczego na
pokrycie szkód wojennych, itp. Chociaż dział aktualności z powiatu, jako szczególny
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dodatek, nie zawsze zaspakajał potrzeby wszystkich czytelników, to jednak wszyscy
z niecierpliwością oczekiwali na najświeższy numer.
Podwyżkę opłaty pocztowej udało się wyrównać dzięki prenumeracie zbiorowej,
w razie kłopotów finansowych u poszczególnych abonentów. W Berlinie 130 ziomków
odprowadzało w ramach zbiórki pieniądze na gazetę dla wypędzonych, która dała
gazecie skromną, ale stałą podstawę działania. Ponieważ wiele aktualnych doniesień
mieszkańcy czytali w innych gazetach regionalnych, skrócona została część ogólna
w gazecie powiatowej.
Bieżące prośby o wpłaty na „Guhrauer Hilfswerk” [Górowską Instytucję
Dobroczynną] nie spotkały się z dużym odzewem, skapujące pojedyncze datki zastąpiły
drobne, lecz regularne kwoty w wysokości kilkuset fenigów.
Każdy miłośnik dawnego powiatu górowskiego nie tylko bardzo interesował się
tym, żeby gazeta istniała, ale żeby co rok zwiększała się wartość jej treści i liczba
abonentów! Dzięki wspieraniu gazety można będzie bardziej przysłużyć się utrwaleniu
więzi z dawnym powiatem!
Schmidt Karl, Heimatkreis Guhrau 1964, s. 78-79
Tłumaczył: Daniel Wojciechowski

*******
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GÓROWSKIE ŚWIĘTO DZIECI
Przed 172 laty, czyli w roku 1816, świętowano po raz pierwszy górowskie święto
dzieci. Ogłoszono je jako święto pokojowe. 3 sierpnia 1817 roku, w obecności
burmistrza Scholza, odbył się pierwszy zbiorowy wymarsz z budynków szkolnych. Na
czele pochodu szedł chór muzyków, klasy wyruszały w kierunku lasu na plac zabaw. Już
podczas pierwszych uroczystości budowano altany rodzinne ze świeżej zieleni,
rozstawiano namioty restauracyjne, strzelnice i karuzele.
Od 1830 r. aż do naszych czasów święto to obchodzono w pierwszy wtorek i środę
miesiąca lipca. Ówczesne święto dzieci już dawno przemianowano na zabawę ludową,
ale nazwa własna została przy tym zachowana. Całe miasto wyruszało wtedy do lasu
i świętowało radośnie i szczęśliwie przez dwa dni.
Godny uwagi jest rok 1884, gdy święto to z lipca musiało zostać przełożone na
sierpień. Rano, pierwszego dnia świątecznego, przez Górę przetoczyła się ciężka burza
i masy wody zamieniły plac zabaw w jezioro. Mimo szybko pracujących kanałów
odpływowych i akcji straży pożarnej nie udało się osłonić arkad, placu zabaw
i namiotów.
Stulecie istnienia święta dzieci przypadło na trzeci rok trwania I wojny światowej
i nie mogło być obchodzone. W roku 1921 nadrobiono zaległe rocznicowe obchody.
Z tego tytułu święto to w tym roku zyskało większe znaczenie, ponieważ wiązało się
z okazją położenia kamienia węgielnego pod pomnik pamięci ofiar I wojny światowej.
Ponownie dużego znaczenia nabrało to święto w roku 1928, było związane
z położeniem kamienia węgielnego pod górowskie gimnazjum. Godny uwagi jest też rok
1930, w którym to po raz pierwszy na placu zabaw paliło się światło elektryczne. Setki
lampionów oświetlały przede wszystkim arkady.
Kto chociaż raz przeżył górowskie święto dzieci, ten po dziś dzień wspomina
z rozrzewnieniem szczęśliwe i radosne dni w naszych niezapomnianych stronach
rodzinnych.
Przedruk: (gr), Guhrauer Kinderfest
„Guhrauer Kreiszeitung“ 1988 nr 7 s. 11-12
Tłumaczył: Daniel Wojciechowski
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O PEWNYM CZELADNIKU I OBCHODACH
GÓROWSKIEJ UROCZYSTOŚCI DLA DZIECI…
Z KALENDARZA MIASTA I GMINY GÓRA 1939 r.
Nie trzeba być miejscowym, aby przeżyć górowską uroczystość dla dzieci w jej
pełnej okazałości. Na obcych bowiem wywiera ona taki sam urok. Takie doświadczenie
miał pewien czeladnik, który na wiele lat przed wojną, podczas wędrówki zagadnął
górowskich mistrzów o zatrudnienie i u jednego z nim znalazł pracę i zarobek. A że był
już długo w drodze, a jego torba skórzana i sakiewka były puste, ucieszył się, że wreszcie
znalazł pracę. Mistrz, który był co prawda uprzejmy ale niezbyt rozmowny, niezbyt
przypadł mu do gustu. Nosił się już od samego początku z myślą, aby opuścić mistrza
i miasto tak szybko jak to tylko będzie możliwe.
Tak minęło kilka tygodni. Mistrz i czeladnik dzięki wspólnie wykonywanej pracy
trochę bardziej się do siebie przyzwyczaili i poprzez wymianę doświadczeń o wędrówkach bliżej się poznali. Dzięki temu mistrz coraz bardziej wciągnął czeladnika w swoje
kręgi rodzinne.
Pewnego wieczoru mistrz szedł na zakupy, więc zabrał czeladnika ze sobą. Przy
stole pewnej górowskiej gospody siedziało kilku mieszkańców i rozmawiało ze sobą o
tym i o tamtym z życia zawodowego, kręgów rodzinnych i o bieżących wydarzeniach w
miasteczku. Mistrz i czeladnik wzięli udział w tej rozmowie. Pewien stary uprzejmy pan
opowiadał o czasie spędzonym w wojsku, mówił że jego ojciec też był żołnierzem i brał
udział jako grenadier, pod dowództwem króla Fryderyka Wilhelma III, w wojnach
wyzwoleńczych. Po zakończeniu zmagań wojennych zdrów i cały wrócił do ojczyzny
i wziął udział w uroczystym święcie z okazji odzyskania niepodległości, które wówczas
zostało zlecone przez samego króla i które cała ludność obchodziła wiwatując. Po tych
wspaniałych dniach ożyło życzenie, aby co rok w podobny sposób obchodzić to święto,
a mianowicie jako święto ludowo-szkolne, żeby również i uczniowie raz w roku mieli
czas na odprężenie się i nabranie nowych sił ku dalszemu rozwojowi. To życzenie
odpowiadało również magistratowi i już w następnym roku obchodzono to święto na
dziecięcym placu zabaw.
„Ja jako małe dziecko też maszerowałem” – opowiadał dalej ten pan – „Dla nas
dzieci była to wielka frajda, ponieważ szło się w rytm muzyki w kierunku placu zabaw.
W lesie śpiewaliśmy piękne piosenki. Następnie odbywało się mnóstwo zabaw, podczas
których rozdawano drobne nagrody, aż wreszcie mogliśmy odszukać naszych rodziców
i wypić z nimi kawę. Nasi ojcowie, na dzień przed, budowali z listowia i kijków altany,
a w nich rozstawiali stoły i ławki. Były tam również namioty z jedzeniem, karuzele,
stoiska do gry i kramy, tak że można było się prawie zgubić w tym nowopowstałym
mieście. Nasze matki zabierały z domów kawę i ciasto, i mogliśmy pod altanami rozkoszować się dobrym posiłkiem. Po przerwie na kawę mogliśmy znowu iść się pobawić
albo przypatrywać się korowodowi, w którym tańczyły dziewczyny z wstążkami,
woalkami, girlandami z kwiatów, itp. Gdy zaczynało się ściemniać, muzyka przygrywała
do parady z latarniami, a następnie wszyscy tańczyli na trawnikach zanim udali się
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w drogę do domu z kolorowymi latarniami. To, że jako dziecko mogłem brać udział w
tych uroczystościach” – kończył opowiadanie – „to jedno z moich najpiękniejszych
wspomnień z dzieciństwa”.
Tak więc uroczystości te stały się głównym tematem rozmowy. Ktoś inny przy
stole przypomniał o tym, że już niewiele tygodni dzieli nas od tego, żeby cała Góra
znowu dwa dni pełne radości spędziła na dziecięcym placu zabaw. Dla niego, jak
twierdził, najpiękniejsze było oglądanie przemarszu dzieci i patrzenie na ich radosne,
pełne nadziei twarze, oraz uczestniczenie w krótkiej uroczystości na placu. Następnie
wracało się do swojej altany i tam spędzało z rodziną całe święto. Na dwa dni
zapominano o trudach i znojach dnia powszedniego, aby później na świeżo zabrać się do
dzieła.
Jego kolega przy stole powiedział na to: „Dla mnie najlepsza jest radości z budowania altan. Mogę wreszcie na świeżym powietrzu tak naprawdę popracować po długim
siedzeniu w domu na stołku. Ma się też radość z obserwowania tego jak jeden czy drugi
stara się tak szybko jak to możliwe nazbierać najwięcej listowia, a przez to popada w
konflikt z sąsiadem lub, co gorsza, z policją. Zdenerwowanie jednak szybko mija i każdy
buduje dalej aż do następnej walki o listowie”.
Inny starszy pan, który do tej pory tylko się przysłuchiwał, dał wyraz swojemu
zdziwieniu, że każdy inaczej przeżywa górowską uroczystość dla dzieci, chociaż jest to
właściwie uroczystość, która przyciąga wszystkie warstwy górowskiej społeczności
i wszyscy obchodzą ją w taki sam sposób. Ale ludzie są różni i każdy wspólnej sprawie
nadaje własny ton.
Po tym jak poproszono czeladnika, aby pozostał w Górze do czasu tej
uroczystości, zaczęło się rozważanie tej sprawy przy stole. Ale gdy ktoś z siedzących
zanucił „Piosenkę górowską”, wszyscy radośnie zaśpiewali:
O stole stojący w szynku! I ty byłeś kiedyś zielonym drzewkiem.
Rozpościerałeś swoje gałęzie na wietrze.
Przelatujące ptaszki śpiewały ci niejedną piosenkę,
Aż zła siekiera pozbawiła cię korzeni.
I stoisz teraz w naszym szynku, gdzie tak często się ucztuje,
tolerując szarpnięcia i kopnięcia jak sługa-niemowa.
Lecz gdy porwie cię niemiecka piosenka tak radosna i dźwięczna,
Wyrwie się może niejedna driada, która w tobie się gnieździ.
W czasie kolejnych tygodni w pracy czeladnik nie myślał o uroczystości dla dzieci
i przypomniał sobie o niej dopiero wtedy, gdy rodzina mistrza zaczęła czynić przygotowania z tej okazji. Wreszcie nadszedł ten dzień. Z samego rana zbudziła go wałęsająca
się po mieście kolumna uczniów. Żona mistrza miała pełne ręce roboty, aby przygotować wszystko na popołudnie do zabrania do altany. Podczas obiadu mistrz powiedział
do niego: „Niech i pan ubierze się jak na niedzielę, ponieważ dzisiaj i jutro nie będziemy
pracować, bo jest święto. Niech pan idzie z nami na pochód a później na plac zabaw
i proszę się dobrze bawić! Potem mi pan powie, czy górowskie uroczystości dla dzieci
nie są świetnym wydarzeniem.”
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Czeladnik posłuchał rady i pomaszerował w wesołym nastroju wspólnie z mistrzem i jego rodziną w kierunku lasu. Po uroczystości przyglądał się zabawom dzieci,
a następnie zjawił się na kawie w altanie u mistrza i jego rodziny. Wkrótce mistrza
odwiedziła znana rodzina z piękną córką. Między dziewczyną a czeladnikiem wywiązała
się niedługo potem rozmowa i na wieczór umówili się na schadzkę. Spodobali się sobie
i schadzkę powtórzyli też następnego wieczora świątecznego i następnego, aż czeladnik
postanowił, że zostanie w miasteczku i przedstawi dziewczynę jako swoją przyszłą żonę.
Minęło kilka lat zanim mógł zrealizować swoje marzenie. Teraz cieszy się wspólnie ze
swoimi dziećmi i co roku, gdy nadchodzi lato, raduje się z uroczystości dla dzieci
i świętuje je ze swoimi pociechami, zgodnie ze starym zwyczajem.
Przy tym nigdy nie zapomina o swoich pierwszych obchodach tej uroczystości,
którą świętował w Górze.
Tak mijały lata, aż wybuchła I wojna światowa, na którą powołano również
naszych młodych mistrzów, aby służyli dla ojczyzny. W czasie lat wojennych, gdy zbliżał
się ten dzień, wspominał na froncie wspaniałe chwile, których mu przysporzyła owa
uroczystość. Zdrów i cały wrócił po zakończeniu wojny do ojczyzny, do swoich. Gdy
następnego lata znowu po staremu świętowano tę uroczystość, aż nazbyt dobrze
rozumiał, dlaczego wszyscy z taką radością świętowali ponownie. Odczuwano to tak jak
i po wojnach wyzwoleńczych, jako wybawienie z ciężkiego jarzma. Rokrocznie bierze on
teraz udział z młodzieńczą świeżością w tych obchodach.
Obcy, który pojawi się na górowskim święcie dla dzieci, chętnie zaśpiewa ze
wszystkimi piosenkę z tej okazji, którą każdy zna, [a która w tłumaczeniu na język polski
brzmi mniej więcej tak]:
Gdy lato tuż tuż,
chętnie wyruszamy do naszego lasu,
Aby radować się
zanurzeni w promieniach słońca.
W chłodzie cienistego lasu,
mamy upragniony odpoczynek.
Zrzucamy z siebie problemy świata,
I nasze codzienne troski i znoje.
Wkrótce czas rozpocząć wesołą zabawę
W świeżym zielonym lesie,
Gdzie dzieci radośnie tańczą w koło,
A ich pieśń echem aż do nieba mknie.
W murach domów niejedna zgryzota,
Teraz wypędza ją pogoda ducha.
Zapominając o swoim zmartwieniu,
wspólnie z nami śpiewa radosnym chórem.
A nasze miasteczko opuszczone,
Na ulicach ani jednego kroku,
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„Człowieku, zapomnij swoją drobiazgową nienawiść
i świętuj z nami jak brat z bratem!”
Tak jak świętowali nasi przodkowie,
Za każdym razem na nowo, rok w rok.
My także chcemy to kontynuować,
Strzegąc spuścizny przez cały czas.
Szybko jednak mijają godziny,
pod zielonym płaszczem lasu,
Gdzie i młody ze starym się bawi,
A radość ich łączy.
Gdy wieczór nagle zapada,
A ciemność swą sieć rozpina,
Ludzie jak bracia wracają do domów,
A wdzięczność w ich sercach radośnie rozkwita.
Przedruk: Kilian Käthe, Wie einer das Guhrauer Kinderfest erleben kann...
Aus Heimatkalendar für Stadt und Kreis Guhrau 1939
„Guhrauer Kreiszeitung“ 1988 nr 6 s. 14-15
Tłumaczył: Daniel Wojciechowski
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WŁADYSŁAW WAŁEJKO – WSPOMNIENIE
Władysław Wałejko był mieszkańcem Góry w okresie od 1946 r. do 1956 r.
Zaledwie 10 lat, ale w pełni poświęcone pracy w Liceum Ogólnokształcącym. Był
kolejno nauczycielem matematyki i fizyki, potem wicedyrektorem , a od 1954 r.
do dnia swej śmierci – dyrektorem LO. Postać barwna i mimo upływu czasu
doskonale zachowana w pamięci starszego pokolenia górowian – jego wychowanków i sąsiadów. O spisanie wspomnień redakcja „Kwartalnika Górowskiego”
poprosiła rodzinę Władysława Wałejki.
NA WILEŃSZCZYŹNIE
Władysław Wałejko urodził się 3 kwietnia 1904 r., 21
kwietnia według kalendarza juliańskiego, w miejscowości
Łapy, w gminie Kowalewszczyzna, powiat Wysoko Mazowiecki na ziemi Łomżyńskiej. Był trzecim dzieckiem
spośród sześciorga Edwarda Wałejko i Stanisławy z domu
Bielkiewicz. Rodzice pochodzili z rodzin ziemiańskich,
osiadłych na Wileńszczyźnie. Jak podaje rodzinna opowieść,
Edward Wałejko został niezbyt sprawiedliwie potraktowany
przy podziałach majątkowych i wraz z małżonką musieli
szukać możliwości godnego życia poza rodzinną Wileńszczyzną. Około 1895 roku przybyli do Łap. Wybór tej
miejscowości z pewnością nie był przypadkowy. W 1862
roku powstała tam stacja kolejowa na trasie linii kolei warszawsko-petersburskiej, a w
1870 wybudowane zostały przez Francuzów zakłady naprawy wagonów. Życie w Łapach
w tym czasie koncentrowało się wokół stacji kolejowej. Edward Wałejko zajął się tam
prowadzeniem dworcowej restauracji. Była to trafna decyzja, bowiem działalność ta
przyniosła dobre dochody i pozwoliła na spokojne życie. Przychodziły też na świat
kolejne dzieci: Henryk, Kazimierz, Władysław, Zygmunt, Marian i Janina. Około 1910
roku rodzina zdecydowała się powrócić na Litwę. Zakupili położony niedaleko Kowna
majątek ziemski Wojtopol. Tam też Władysław wraz z rodzeństwem spędził wczesne
dzieciństwo. Niewiele zachowało się wspomnień z tego czasu. Jedynie opowieść jak to
mały Władysław zaciekawiony dzwonem na kościelnej wieży postanowił sprawdzić jego
działanie, po czym spadł z dużej wysokości i w następstwie kilka miesięcy musiał leżeć
zagrożony kalectwem. W 1914 roku Władysław Wałejko rozpoczyna naukę w
gimnazjum w Wilnie. Wybucha jednak wojna, rodzina ucieka w głąb Rosji, by schronić
się przed nadchodzącym frontem. Trafiają do Tambowa, gdzie pomimo trudnych
warunków udaje się kontynuować edukację dzieci.
OKRES MIĘDZYWOJENNY
Po zakończeniu działań wojennych, jak setki tysięcy Polaków, Wałejkowie jesienią
1918 roku wracają z ogarniętej rewolucją Rosji do niepodległej już Polski. Zatrzymują się
w Warszawie, gdzie czternastoletni Władysław wraz z jednym z braci znajdują
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odpowiednią dla siebie szkołę, a reszta rodziny powraca do Wojtopola. W trudnych
powojennych czasach obaj chłopcy pozostają w Warszawie w dużym stopniu zdani na
własne siły. Władysław wspomaga skromny budżet udzielaniem młodszym kolegom
korepetycji. Lata wojny polsko-bolszewickiej 1918-1921, rodzice z resztą rodzeństwa
spędzają w Wojtopolu. W 1921 roku powraca również Władysław i kontynuuje naukę
w Gimnazjum Towarzystwa Szerzenia Oświaty wśród Polaków, znajdującym się
w pobliskim Kownie. Uczęszczał tam jeden rok i w czerwcu 1922 roku uzyskał świadectwo dojrzałości, wydane w dwóch językach – polskim i litewskim.
Rodzina Wałejków dokonuje kolejnej przeprowadzki, sprzedają Wojtopol, który po
wojnie znalazł się w granicach państwa litewskiego i nabywają majątek ziemski
Zagrebiszki, znajdujący się 27 kilometrów od Wilna w pobliżu Niemenczyna. Po latach
wojennej tułaczki Edward i Stanisława Wałejko spełniają swoje marzenie i powracają na
Wileńszczyznę. Dzieci są już dorosłe, starsi synowie podejmują studia wyższe. Kazimierz
studiuje medycynę w Wilnie, Zygmunt kierunek politechniczny w Warszawie, dwoje
najmłodszych dzieci Marian i Janina po ukończeniu szkół średnich przygotowywani są
do przejęcia obowiązków gospodarskich w majątku. Władysław we wrześniu 1922 roku
wstępuje na Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie, na Wydział Matematyczno
Przyrodniczy. Pomimo stabilizacji i poprawy materialnych warunków rodziny Wałejków,
utrzymanie trzech synów na studiach z pewnością nie było rzeczą prostą, wobec czego
podobnie jak w czasach gimnazjalnych, Władysław zajmuje się udzielaniem korepetycji
z matematyki. Znakomicie godzi jednak studia i to dodatkowe zajęcie, które, jak się
okazało, poza zarobkowaniem ma też inne pozytywne strony. U jednego ze swoich
uczniów, Jana Jakuczuna, poznaje jego siostrę Weronikę Jakuczun. Młodych łączy
głębokie uczucie i pomimo, nawet jak na nasze czasy, młodego wieku (Weronika
dwadzieścia lat, a Władysław dwadzieścia jeden) postanawiają się pobrać.
ŻYCIE RODZINNE
Ślub wzięli w kościele św. Jakuba w Wilnie 14 kwietnia 1925 roku. Pierwsze lata
małżeństwa pod względem materialnym zapewne nie były łatwe, Władysław jeszcze
studiował, a Weronika pomimo ukończenia szkoły handlowej nie pracowała, nie było
bowiem powszechnego obyczaju zatrudniania zamężnych kobiet. Władysław, przyzwyczajony do materialnej samodzielności nadal udzielał korepetycji i pracował jako
nauczyciel aby utrzymać siebie i swoją małżonkę. Oboje zapewne posiadali też wsparcie
ze strony swoich rodzin. W latach 1925-1927 pracował na kursach maturalnych
Stowarzyszenia Urzędników Państwowych i Polskiej Macierzy Szkolnej, w roku
szkolnym 1927/1928 uczył matematyki i fizyki w prywatnym liceum C. Szydłowskiej
w Wilnie. W 1927 roku Władysław uzyskał absolutorium i od września 1928 zatrudnił
się już na stałej posadzie w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im.
Tomasza Zana, gdzie pracował do jego likwidacji w 1936 roku. W 1933 roku uzyskał
dyplom magistra filozofii w zakresie matematyki Uniwersytetu im. Stefana Batorego,
przedstawił pracę magisterską na temat „O modułach pierwiastków wielomianów”.
Dobre wyniki w nauce predestynowały go do pracy naukowej na Uniwersytecie i taką też
propozycję otrzymał od jego władz. Jednak konieczność zapewnienia materialnego bytu
powiększającej się rodzinie spowodowała, że wybrał pewną posadę dyplomowanego
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nauczyciela nad niepewną karierę uniwersytecką. W roku szkolnym 1936/37 pracował
w Państwowym Seminarium Żeńskim im. Królowej Jadwigi, następnie w latach 19371939 w Państwowej Szkole Technicznej w Wilnie.
W 1931 roku przychodzi na świat Jadwiga, zwana w rodzinie Jagodą, pierwsza
córka Władysława i Weroniki. Rodzina mieszka w wynajmowanym mieszkaniu w centrum Wilna.
Pewne i stałe dochody dyplomowanego nauczyciela „na państwowej posadzie”
pozwalają rozglądać się za zakupem własnego domu. W 1936 roku rodzi się druga córka
państwa, jak wówczas nazywano Władysławostwa Wałejków – Krystyna. Fakt ten
z pewnością przyspiesza decyzję o zmianie zamieszkania. W 1937 roku nabywają dom,
malowniczo położony nad rzeka Wilejką przy ulicy Nadbrzeżnej Popławskiej nr 11.
Dom miał typową dla wileńszczyzny drewnianą konstrukcję, parterowy, z gankiem,
stosunkowo obszerny. Był to dom dwurodzinny, gdzie obok małżeństwa Wałejków
zamieszkał dawny uczeń Władysława, a brat Weroniki Jan Jakuczun z małżonką Ireną.
Władysław Wałejko może realizować tutaj swoje pasje, jakimi są ogrodnictwo
i pszczelarstwo. Sadzi drzewka i krzewy w ogrodzie, szczepi je szlachetnymi gatunkami
z wielką znajomością rzeczy, buduje ule i zadamawia w nich pszczele roje. Jest to czas
wyjątkowego spokoju i radości w życiu rodziny Wałejków. Przedwojenne Wilno
dostarcza wielu wrażeń, atrakcje w ogrodach bernardyńskich, odwiedzanych po
niedzielnej mszy w kościele Bernardynów, obok kościół św. Anny w widłach rzeki Wilii
i Wilejki, cukiernia Strahla czy chętnie odwiedzany Teatr na Pohulance. Pamiętane są
również wakacyjne wyjazdy do dziadków w Zagrebiszkach.
II WOJNA ŚWIATOWA
Te spokojne dni przerywa wybuch II Wojny Światowej. 19 września do Wilna
wkracza Armia Czerwona, regularne polskie wojska otrzymały rozkaz wycofania się na
terytorium państwa litewskiego, próby obrony miasta, które podjęła ludność cywilna
zostały szybko stłumione. Rodzinę omijają represje, skierowane przeciwko Polakom
przez nowe władze radzieckie, jedynie brat Władysława Zygmunt zostaje przez Rosjan
deportowany i trafia później do armii gen. Andersa. Władysław Wałejko podejmuje
pracę w Szkole Rzemieślniczej, gdzie oficjalnie jest zatrudniony do 1945 roku.
W czerwcu 1941 roku Wilno z rąk wycofującej się pospiesznie Armii Czerwonej przejmuje nowy okupant – Niemcy.
Okupacja niemiecka była dotkliwa, jednak udawało się prowadzić w miarę stabilną
egzystencję. Zakupiono nawet pianino dla przejawiającej predyspozycje muzyczne
Krystyny. Niedostatki w zaopatrzeniu pomagała opanować rodzina w Zagrebiszkach,
gdzie gospodarzyło już młodsze rodzeństwo Władysława: Janina i Marian ze swoimi
rodzinami.
Jagoda i Krystyna spędzały tam wakacyjne miesiące wraz ze swoimi kuzynami,
goszczone przez babcie Stanisławę.
Nie brakowało jednak i sytuacji dramatycznych. Niedaleko od domu Wałejków
w Wilnie zabity został Niemiec i w ramach represji aresztowano wszystkich mężczyzn
z okolicy. Do gestapowskiego więzienia trafił Władysław, jego szwagier Jan Jakuczun
oraz przebywający w odwiedzinach brat Władysława Marian i mąż siostry Janiny. Dwaj
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ostatni zostali dość szybko zwolnieni, ponieważ Niemcy ich zajęcie- produkcja żywności
uznali za przydatne dla Rzeszy.
Trudniejsza była sytuacja Władysława i Jana, w takich okolicznościach Niemcy
grozili masowymi egzekucjami. Udało się ich wyciągnąć z więzienia przy pomocy starszej
siostry Weroniki, Anny. Po sąsiedzku jej mieszkania zakwaterowana została Niemka,
funkcjonariuszka gestapo, której Anna zmuszona była świadczyć rozmaite domowe
usługi, głównie zaopatrzeniowe. Zdobyła tym swojego rodzaju jej wdzięczność i po
interwencji Niemki obaj panowie zostali zwolnieni. W czasie niemieckiej okupacji
Władysław był też kilkakrotnie wzywany przez Niemców jako robotnik do fizycznej
pracy przy spławianiu drewna W czasie okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu
polskiej młodzieży. Kontrofensywa Armii Czerwonej w lipcu 1944 roku spowodowała
zacięte walki o miasto z Niemcami. Artyleria radziecka rozlokowała się na wzgórzu
Belmont i silnym ogniem ostrzeliwała jednostki niemieckie, zgrupowane w centrum
Wilna. Linia ostrzału przebiegała niemal wprost nad domem Wałejków przy
Nadbrzeżnej Popławskiej 11.
Pociski dniem i nocą przelatywały ponad ich głowami. W tym czasie, mieszkająca
obok Irena Jakuczun spodziewała się rozwiązania. W tych okolicznościach nie było
żadnej szansy na wezwanie lekarza czy akuszerki. Władysław Wałejko i mąż Ireny Jan
sami odebrali poród, co z pewnością było czynem równym męstwu na polu chwały.
Tak szczęśliwie urodziła się Anna Jakuczun, pierwsze dziecko Ireny i Jana.
Wyzwolenie z okupacji niemieckiej niewiele poprawiło sytuację mieszkających w
Wilnie Polaków, zaczęły się nowe represje, tym razem ze strony administracji rosyjskiej.
Władysław Wałejko znalazł zatrudnienie w Szkole Kolejowej na stanowisku
kierownika pedagogicznego oraz w V Gimnazjum Żeńskim z polskim językiem
wykładowym.
Sytuacja jednak w miarę upływu czasu pogarszała się, a możliwości poprawy trudno
było oczekiwać. Jakuczunowie otrzymali ostrzeżenie, że mogą w każdej chwili zostać
aresztowani i wywiezieni, wobec tego z jedną walizką i małym dzieckiem na ręku uciekli
do Polski.
DO POLSKI
Podjęcie decyzji o wyjeździe nie było łatwe dla rodziny Wałejków. Podróż w nieznane, opuszczenie niedawno nabytego domu, starannie wypielęgnowanego ogrodu czy
wreszcie rodzinnego miasta było ogromną tragedią, którą dzielili z setkami tysięcy
Polaków.
Zaostrzyły się jednak nękania i represje, nocne zajazdy pod dom nieznanych osób,
pogróżki. Można powiedzieć, że bardziej byli przepędzani niż wypędzani. Musieli
zrozumieć, że to nie jest już ich kraj. Dramat utraty ojczyzny, jak pisał wileński wieszcz
może zrozumieć tylko ten, kto sam go przeżył.
Wyjechali z domu w lipcu 1946 roku. Otrzymali do swojej dyspozycji połowę
towarowego wagonu, gdzie złożono w skrzyniach najpotrzebniejsze domowe sprzęty, a
wśród nich znalazło się miejsce dla pianina. Władysławowi pozwolono zabrać część
swoich uli, zatem i pszczoły zostały repatriantkami. Podróż trwała dwa tygodnie i można
było opisać ją jednym tylko słowem – męczarnia. Pojawiło się pytanie – dokąd jechać?
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Na Ziemiach Odzyskanych budowano polską administrację, jednym z pierwszych jej
zadań było organizowanie szkół. Nauczyciel o tak wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu mógł znaleźć dogodne dla siebie warunki mieszkania i pracy niemal wszędzie,
otrzymali zatem kilka propozycji, między innymi z Olsztyna. Postanowili jednak
odnaleźć swoich, okazało się, że Jakuczunowie wędrówkę zakończyli w niewielkiej
miejscowości na Dolnym Śląsku – Górze i zdążyli już się wstępnie zagospodarować.
Wałejkowie dołączyli do nich.
W GÓRZE
Rozpoczęło się organizowanie i układanie nowego życia w nowym otoczeniu.
Początkowo jak wielu z przyjezdnych uważali, że są tu tylko na trochę, jednak z czasem
nadzieja na powrót gasła. Urząd do spraw repatriantów wskazał Wałejkom do
zamieszkania dom przy ul. Leśnej w Górze. Dom został już wcześniej skrupulatnie
wyszabrowany i zdewastowany, w pustych pomieszczeniach walały się brudne gazety
i nieczystości, drzwi były powyłamywane a okna pobite, zatem czekało ich wiele pracy.
Lepszą stroną tych okoliczności był spory ogród, który znajdował się za domem. Tam
Władysław mógł znowu ustawić przywiezione z Wilna ule i zająć się pszczołami
i sadownictwem Z dniem pierwszego września 1946 roku zaczął pracować w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Górze. Rok później zostaje mianowany zastępcą dyrektora
oraz zostaje członkiem Powiatowej Rady Narodowej. Zachodzi tutaj zbieżność czasu ze
wstąpieniem Władysława Wałejki do Polskiej Partii Robotniczej, należy zatem
przypuszczać, że awans zawodowy uwarunkowany został przez władzę pozamerytorycznymi względami. We wrześniu 1949 roku zostaje wybrany Przewodniczącym
Komisji Oświaty i Kultury w Radzie Powiatowej. Buduje i organizuje szkolnictwo w
powiecie górowskim.
Władysława Wałejkę, podobnie jak całe jego pokolenie dotknęły tragiczne
następstwa trzech wojen, w tym dwóch światowych i jednej rewolucji – też niemal
światowej. Trudno zatem się dziwić, że najważniejszym celem jego życia było
zapewnienie rodzinie spokoju i bezpieczeństwa w tych niespokojnych czasach.
Dom Wałejków był bezpieczną przystanią. Jak na arce przewieźli z Wilna obyczaje
gościnności oraz zapobiegliwość i zaradność. W trudnych powojennych czasach
intensywnie uprawiali ogród, aby poradzić sobie z niedostatkami w zaopatrzeniu:
hodowali króliki, kury, gęsi, a nawet od czasu do czasu świnkę. Zapasy na zimę
przybierały co roku formę niemal wojskowych rezerw, sterty ziemniaków, beczki kapusty
i ogórków, dywizje przetworów w słoikach zgromadzone w piwnicy pozwalały dopiero
spokojnie myśleć o przetrwaniu kolejnej zimy. Gospodarstwem tym umiejętnie
zarządzała Weronika przy pomocy dwóch dorastających córek. Dzięki temu w domu
było skromnie, ale niczego nie brakowało. We wspomnieniach powracają często
uroczystości świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy obchodzone w domu Władysława
i Weroniki. Obfitość znakomitych ciast, wspaniale przyrządzonych i podanych potraw
oraz niebezpieczny zwyczaj prynuki, polegający na nieustannym zachęcaniu gości do
kosztowania kolejnych dań i nabierania dodatkowych porcji dawały obraz prawdziwie
staropolskiej gościnności. Bogatą kulinarną oprawę otrzymywały również uroczystości
rodzinne takie jak imieniny i rocznice oraz inne święta kościelne i państwowe. Dania
XXIII

Kwartalnik Górowski 23/2008

o wileńskiej proweniencji do dziś przygotowywane przez potomnych to śliżyki – rodzaj
drożdżowych sucharków z makiem podawanych w adwencie, kapuśniaczki – bułeczki
z kapustą pieczone na Święto Zmarłych oraz kołdunki, znakomite na każdą okoliczność.
Nie wszystkie dawne przepisy Weroniki są możliwe do zastosowania obecnie, była to
bowiem epoka „przedcholesterolowa”. W długie zimowe wieczory Weronika i Władysław zajmowali się chętnie haftowaniem. Do dziś na wielu starych serwetach, ręcznikach,
płóciennych woreczkach, przechowanych przez córkę Krystynę można odnaleźć ich
wspólny monogram WW. Kulturalny akcent domostwa podkreślała muzyczna edukacja
Krystyny, która radziła sobie nawet z repertuarem Fryderyka Chopina i była gorąco
zachęcana przez ojca do gry i ćwiczeń. Jagoda natomiast podjęła we Wrocławiu studia
medyczne, po kilku latach dołączyła do niej Krystyna, wstępując na Akademią Rolniczą.
Władysław Wałejko zmarł nagle na serce 17.12.1956 roku, w wieku 52 lat. Być
może zawał serca przyspieszył, bezpośrednio go poprzedzający epizod ze ściąganiem
krzyży ze ścian w szkole. Uczyniono to rękami młodzieży podburzonej przez
miejscowych agitatorów. Władysław niedomagał już od pewnego czasu, ale nikt
z bliskich nie myślał nawet, że może go zabraknąć. Był ostoją i opoką dla żony i córek,
zawsze chronił swoich najbliższych przed niebezpieczeństwami zewnętrznego świata.
Żył całkowicie oddany swojej rodzinie, pracy i ukochanej matematyce. Ostatnie lata
życia przyniosły konieczność zaprzeczenia i wyparcia się swojego pochodzenia, tradycji
i wartości, w których został wychowany. Serce już nie wytrzymało. Pochowany został na
starym cmentarzu parafialnym w Górze, tam też spoczęła dwadzieścia lat później jego
ukochana małżonka.
Anna Gołębiowska
Wstęp i śródtytuły pochodzą od redakcji KG
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60 LAT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SICINACH
Cz. IV
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY NIECHLÓW
FILIA BIBLIOTECZNA W SICINACH
CZ. 3
Rok 1998
Przybyło z zakupów i darów – 402 książki. Zarejestrowano 442 czytelników i 9871
wypożyczeń. Zorganizowano ferie dla dzieci. W programie znalazł się wieczór kolęd,
konkurs plastyczny „Nasza biblioteka”, konkurs recytatorski „Wiersze o książkach” oraz
konkurs na najciekawsze przebranie „Znani i lubiani bohaterowie książek”, na
zakończenie ferii zorganizowano balik przebierańców. W tym roku biblioteka sicińska
obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. Główna uroczystość odbyła się w Sicinach na
festynie szkolnym. Dyrektor szkoły Bronisław Pospiech wyraził zgodę na
zaakcentowanie tak wspaniałego jubileuszu. Gośćmi byli: Wójt Gminy Jan Głuszko,
instruktor WBP Leszno Teresa Kolasińska i Anna Dudzińska, ksiądz parafii Sicińskiej
Tadeusz Śliwka, kierownik GBP Niechlów Maria Andrzejczyk, przewodniczący Rady
Gminy Niechlów Jan Niemaczek, prezes GS Łękanów Jan Kamiński, sołtys wsi Siciny
Bolesław Baranowski, przedstawiciel dziennika informacyjnego ABC Paweł Wróblewski,
Stanisław Borysowski oraz pierwszy bibliotekarz Kazimierz Małkiewicz i Zuzanna Król.
Na festynie grupa uczennic przedstawiła historię sicińskiej biblioteki oraz spektakl
o książce (pod kierunkiem Zofii Pleśniak). Zespół „Wronowianki” zadedykował swój
występ wszystkim czytelnikom biblioteki. Główną atrakcją była loteria fantowa
zorganizowana przez Marię Andrzejczyk i Czesławę Gierycz. Festyn prowadził Jerzy
Kozakiewicz z Góry. Nagrodę główną wygrał Bartosz Pospiech z Wąsosza. Z okazji 50lecia najaktywniejsi czytelnicy otrzymali nagrody książkowe. Byli to wśród dzieci: Anna
Merta, Aldona Zagrobelna, Kamila Kołodziejek; wśród młodzieży: Dorota Pleśniak,
Sylwia Kozieł, Joanna Kiarszys; wśród dorosłych: Wiesława Majkowska, Beata Ratuś
i Bożena Wawszczyk.
Rok 1999
Zakupiono 373 książki. Zarejestrowano 456 czytelników, 12313 wypożyczeń.
Zarząd okręgu SBP oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka
w Lesznie zorganizowała wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Gniezna. Zorganizowano
konkurs rysunkowy dla dzieci pod hasłem: „Moja babcia i ja”, „Bohaterowie baśni braci
Grimm” oraz „Poznajemy książki Ewy Szelburg-Zarembiny” – w setną rocznicę urodzin
autorki. Czytelnicy wykonali album biblioteczny: „Żyjmy z przyrodą w zgodzie”.
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Rok 2000
Przybyło z zakupów i darów – 671 książek. Zarejestrowano 501 czytelników oraz
13020 wypożyczeń. Biblioteka zorganizowała konkurs plastyczny pod hasłem: „Dożynki
Gminne – Siciny 2000”. Nagrody dla najlepszych czytelników w roku szkolnym
1999/2000 otrzymali Anna Merta, Ewelina Kołodziejek, Monika Antolak, Sylwia
Stanowska.
Rok 2001
Zakupiono 224 książki. Zarejestrowano 491 czytelników, 14416 wypożyczeń.
Struktura czytelników według wieku: do lat 15 – 296, od 16 do 19 lat – 68, od 20 do 24
lat – 39, od 25 do 44 lat – 56, od 45 do 60 lat – 24, powyżej 60 lat – 8. Struktura
wypożyczeń: dla dzieci i młodzieży 9326 książek, dla dorosłych 4260 i literatura
niebeletrystyczna 830. Udział w konkursie na temat „Mój ulubiony bohater z utworu
Jana Brzechwy” zorganizowanym wspólnie z GB Niechlów. Uroczyste wręczenie nagród
finalistom konkursu nastąpiło podczas majowego festynu w Niechlowie. Nagrody
wręczała nauczycielka plastyki Dorota Izdebska. Do konkursu zgłoszono 147 prac
plastycznych z przedszkoli w Naratowie, Niechlowie, Sicinach oraz ze szkół
podstawowych z Niechlowa i Sicin a także z Gimnazjum z Naratowa i Niechlowa.
Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach: dzieci z przedszkola w Sicinach:
Paulina Kosek, Piotr Gil i Karolina Antolak. Dzieci z przedszkola w Naratowie –
Roksana Sudzik, Martyna Nękała, Monika Jakób. Kategoria klasa I-III szkoły
podstawowej: Alina Wodianowicz. Kategoria klasy IV-VI Kornelia Sudzik ze Szkoły
Podstawowej w Sicinach. Czytelnicy biblioteki brali udział w finale powiatowego
konkursu czytelniczego pod hasłem: „Poznajemy życie i twórczość Czesława
Janczarskiego”, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Górze.
Bibliotekę sicińską reprezentowała Agnieszka Baranowska która zajęła III miejsce
i Agata Drąg. Nagrody wręczała dyr. Biblioteki Miejskiej im. Henryka Sienkiewicza
w Górze Krystyna Astapczyk.
Rok 2002
Z zakupów i darów – 293 książki. Zarejestrowano 562 czytelników i 14901
wypożyczeń. Struktura czytelników według zajęcia: robotnicy – 7, rolnicy – 19,
pracownicy umysłowi – 32, młodzież ucząca się i dzieci – 404, studenci – 19, inni
zatrudnieni – 17, nie pracujący i emeryci – 64. I w tym roku biblioteka zorganizowała
ferie zimowe. W programie zaproponowano gry planszowe, śpiewanie piosenek,
rozwiązywanie krzyżówek, wykonywanie albumów bibliotecznych oraz konkurs na
najciekawsze przebranie. Pierwsze miejsce zajęła Marzena Młyńska. Wspólnie z Gminną
Biblioteką w Niechlowie przeprowadzono eliminacje gminne do konkursu czytelniczego
„Maria Konopnicka – życie i twórczość”. Finał konkursu odbył się w Bibliotece
Publicznej w Wąsoszu. Reprezentantkami biblioteki sicińskiej były: Beata Czernikiewicz,
która znalazła się w gronie finalistów i zajęła II miejsce i Patrycja Głowiak. W Miejskiej
Bibliotece im. Henryka Sienkiewicza w Górze odbył się finał powiatowego konkursu
plastycznego pod hasłem: „Bohaterowie utworów Marii Konopnickiej”. Bibliotekę
z Sicin reprezentowali Anna Bieńko, Karolina Zahorska i Marcin Tupiec.
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Rok 2003
Wpłynęło 334 książek. Zarejestrowano 586 czytelników, 15906 wypożyczeń. W
czasie ferii zimowych biblioteka zorganizowała różnorodne formy pracy z dziećmi.
Przeprowadzono gminny konkurs plastyczny pod hasłem: „Bohaterowie wierszy Juliana
Tuwima”. Na konkurs wpłynęło ogółem 172 prace plastyczne z terenu gminy Niechlów.
Tytułem laureata uhonorowano 42 dzieci. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło
podczas festynu majowego na stadionie gminnym w Niechlowie. Nagrody wręczała
Sekretarz Urzędu Gminy Niechlów Barbara Zacharzewska. Kolejnym konkursem był
konkurs plastyczny pod hasłem: „Piękno Ziemi Niechlowskiej”. I miejsce zdobyła
Monika Małachowska z Niechlowa, II miejsce – Dorota Izdebska i Kinga Bachowska,
III miejsce – Krzysztof Bożko z Naratowa i Marta Małachowska. Nasza uczestniczka
Marta Czernikiewicz z Wioski, zajęła IV miejsce. Nagrody dla zwycięzców wręczał Wójt
Gminy Niechlów Jan Głuszko. Kolejnym konkursem był konkurs powiatowy pod
hasłem: „Poznajemy twórczość autorów dziecięcych – Kornel Makuszyński” W eliminacjach gminnych Siciny reprezentowały Sylwia Iwanowicz, Patrycja Głowniak i Magdalena Kostewicz (zakwalifikowała się do eliminacji powiatowych w Górze). Biblioteka
w Sicinach przyłączyła się do akcji „Złotówka dla Krzysia”, ciężko chorego czytelnika.
Rok 2004
Zakupiono 270 książek, w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zakupiono 74 książki. Zarejestrowano 582 czytelników i 14015
wypożyczeń. W czasie ferii zorganizowano konkurs plastyczny pod hasłem: „Nasza
biblioteka”, konkurs na najpiękniejszą piosenkę, konkurs poezji „Mój ulubiony wiersz”,
wybór króla i królowej balu – Maciej Maćkowiak oraz Natalia Skoczylas. Gminna
biblioteka w Niechlowie oraz filia w biblioteczna w Sicinach były organizatorami
konkursu pod tytułem: „Moja miejscowość – wczoraj, dziś i jutro”. Maria Andrzejczyk
wspólnie z Czesławą Gierycz wymyśliły i opracowały zasady konkursowe. W ten sposób
chciały uzupełnić lukę i brak jakichkolwiek opracowań na temat historii poszczególnych
miejscowości, szczególnie tych najmniejszych. Do obu bibliotek bardzo często
przychodzili uczniowie i studenci z zapytaniem o informacje na temat swoich
miejscowości. Dlatego celem konkursu było zebranie wiadomości przedstawiających
historię i współczesność miejscowości gminy Niechlów oraz zaprezentowanie walorów
turystycznych regionu. Konkurs przeznaczony był dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej,
studentów oraz osób dorosłych. Warunkiem wzięcia w nim udziału było wykonanie
albumu, w którym mogły się znaleźć takie materiały jak: fotografie, wycinki prasowe,
wywiady z ciekawymi ludźmi, szkice, mapy, wiersze, opisy ważniejszych wydarzeń,
ciekawostki i perspektywy rozwoju. Laureatem konkursu został czytelnik z biblioteki
Sicińskiej Kazimierz Bołuńdź (zajął I miejsce). Opisał historię Wronowa i otrzymał z rąk
Wójta Jana Głuszko 6-tomową encyklopedię PWN. Janina Wiśniewska napisała pracę o
Bogucinie, Ewa i Mateusz Krysztof o Naratowie, Danuta Ciszewska o Wronińcu, Iwona
Łuka o Tarpnie, Dorota Baran przedstawiła historię Koła Gospodyń Wiejskich w
Sicinach. Najdawniejszą historię Sicin opracował Jerzy Krysztof, natomiast Marzena
Młyńska przedstawiła krótki zarys historii powojennej Sicin. Nagrody wręczano 3 maja
na festynie gminnym w Niechlowie.
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Rok 2005
Zakupiono 235 książek, w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – 137. Zarejestrowano 552 czytelników, 13785 wypożyczeń. W czasie ferii
przeprowadzono konkurs plastyczny pod hasłem: „Z ekologią na ty”. Na zakończenie
balu przebierańców zorganizowano zabawę dla wszystkich uczestników. Biblioteka brała
udział w konkursie recytatorskim pod hasłem: „Książka moim przyjacielem”,
zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Górze. Bibliotekę sicińską reprezentowali:
Paweł Luty i Anna Bieńko (laureatka konkursu). Jak co roku biblioteka zorganizowała
różnorodne formy pracy z dziećmi w ramach akcji „Wakacje 2005”. Przeprowadzono
konkurs plastyczny pod hasłem: „Wakacyjne zabawy, przygody i wyprawy”. W konkursie
brały udział dzieci z półkolonii w Domu Strażaka w Sicinach. W kategorii dzieci
starszych I miejsce zajęły: Klaudia Wojtkowiak i Agnieszka Pelczarska, II miejsce –
Marlena Szmacińska i Ilona Zagrobelna, III miejsce – Magdalena Pyraszek. W kategorii
dzieci młodszych I miejsce – Agata Szafrańska, II – Dawid Janik, III – Krzysztof
Kostewicz i Klaudia Bator. Wyróżnienie dla najmłodszej uczestniczki otrzymała Amelia
Płóciniak. Kierownik biblioteki uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym nauczycieli
bibliotekarzy, skupionych w zespole samokształceniowym działającym przy PCDN
i PPP w Górze, do Biblioteki Kórnickiej oraz Puszczykowa, do Muzeum i Pracowni
Literackiej Arkadego Fiedlera. Po czterdziestu latach pracy w bibliotece w Niechlowie
przeszła na emeryturę Maria Andrzejczyk. Nowym kierownikiem Gminnej Biblioteki
w Niechlowie została, pisząca te słowa, Czesława Gierycz.
Rok 2006
Zakupiono 528 książek, w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – 178 książek oraz 37 książek ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zarejestrowano 562 czytelników i 13479
wypożyczeń. Gminna biblioteka w Niechlowie oraz filia w Sicinach otrzymały sprzęt
komputerowy w ramach programu IKONKA. W czytelni znajdują się trzy stanowiska
komputerowe z oprogramowaniem Linux. Dostęp do Internetu jest bezpłatny. Dzięki
programowi IKONKA młodzież z okolicznych miejscowości otrzymała szansę
skorzystania z cennych źródeł wiedzy i informacji. Urząd Pracy z Góry skierował do
biblioteki, pierwszy raz w jej dziejach, na staż absolwentkę Liceum Ogólnokształcącego
Marię Mendykę. W ramach stażu Maria Mendyka opracowała historię dwóch
miejscowości – Wioski i Tarpna. Odbył się finał konkursu czytelniczego „Poznajemy
twórczość autorów literatury dziecięcej – Ewa Szelburg-Zarembina”. Bibliotekę
reprezentowała Anna Knihnicka. Gminna Biblioteka w Niechlowie zorganizowała dwa
konkursy pod hasłem: „Czarodziejka z dzieciństwa – Ewa Szelburg-Zarembina
Bohaterowie baśni i wierszy” W konkursie wzięło udział 190 dzieci z Przedszkola
w Sicinach, Niechlowie, Naratowie i ze Szkoły Podstawowej z klas od I do III z Sicin,
Szaszorowic i Niechlowa. Dzięki ofiarnym sponsorom nagrodzono 52 dzieci. Nagrody
wręczał Wójt Gminy Jan Głuszko na Festynie Gminnym w dniu 3 maja 2006 r.
Biblioteka była również organizatorem loterii fantowej z której dochód przeznaczono na
zakup nowości książkowych. Główną nagrodą w loterii był rower górski ufundowany
przez Wójta Gminy Niechlów Jana Głuszko. W czasie wakacji przeprowadzono konkurs
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plastyczny dla dzieci z półkolonii sicińskiej pod hasłem: „Wesołe wakacje z bohaterami
książek Jana Brzechwy”. 20 uczestników otrzymało nagrody rzeczowe. W ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom” w bibliotece odbyły się liczne spotkania z uczniami
i przedszkolakami.
Rok 2007
Zakupiono 548 książek, w tym z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – 169 oraz 77 książek ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Zarejestrowano 517 czytelników, 12958 wypożyczeń.
Pierwszy raz w dziejach biblioteki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
zatrudniono Henrykę Dul na tzw. przygotowanie zawodowe. W czasie ferii zimowych
przeprowadzono różnorodne formy pracy z czytelnikami. Odbyły się konkursy
plastyczne, konkurs piosenki, taneczne, na przebranie, a także wybory króla i królowej
balu oraz miss i mistera elegancji. Ogółem wręczono 40 skromnych nagród rzeczowych.
Ze środków Urzędu Gminy w Niechlowie w bibliotece zmodernizowano system
centralnego ogrzewania oraz sieci elektrycznej. GB w Niechlowie i filia w Sicinach były
organizatorami gminnego konkursu plastyczno-fotograficznego „Wakacyjne wędrówki
po Ziemi Niechlowskiej”. Konkurs przeznaczony był dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Warunkiem uczestnictwa było wykonanie jednej pracy plastycznej lub fotografii,
ukazującej piękno przyrody, bogactwo zabytków, popularyzującej tematykę wiejską
i promującą Gminę Niechlów, naszą Małą Ojczyznę. Patronat honorowy nad konkursem
objął Wójt Gminy Niechlów Jan Głuszko, patronat medialny: „Nowiny Niechlowskie”
i „Życie Powiatu”. Nagrody wręczał Wójt Gminy podczas Dożynek Gminnych
w Karowie. Nagrodę specjalną w tym konkursie otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich
z Sicin. Nagrodę odebrała przewodnicząca KGW, Kazimiera Żuk. Biblioteka sicińska
była organizatorem wystawy tematycznej z okazji jubileuszu 45-lecia Koła Gospodyń
Wiejskich w Sicinach. Biblioteka zorganizowała dwa spotkania autorskie w ramach
programu Dyskusyjne Kluby Książki. Gośćmi biblioteki były pisarki: Marta Fox
i Barbara Kosmowska.
Czesława Gierycz

♦♦♦♦♦♦♦
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STARANIA O POWIAT
Cz. II
24 lipca 1998 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę o wprowadzeniu 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.
2 kwietnia 1993 – Uchwała o woli powrotu do województwa wrocławskiego
wzbudziła kontrowersje. „W dniu 31 marca br. dwaj przedstawiciele górowskich władz,
przewodniczący Rady Miejskiej p. St. Leśkiewicz i burmistrz p. T. Tutkalik, uczestniczyli w sesji
sejmiku samorządowego woj. wrocławskiego. Sejmik podjął uchwałę, w której określono granice
przyszłego woj. wrocławskiego. Weszłyby w jego skład cztery dolnośląskie województwa oraz przyszły
powiat sycowski (z obecnego woj. kaliskiego). Naszym przedstawicielom zadano pytanie o przyszłą
przynależność administracyjną pow. górowskiego. Odpowiedzieli, że chcemy powrotu do woj.
wrocławskiego. Wstrzymano się więc z wysłaniem tekstu uchwały do Warszawy i dano czas Górze
(i innym gminom) na podjęcie uchwał o przyszłej przynależności wojewódzkiej. Prezydium sejmiku
otrzymało upoważnienie, żeby ewentualny akces Góry uwzględnić w uchwale. Stąd konieczność podjęcia
stosownej uchwały.
Początkowo p. K. Górniak chciał odłożyć na później podjęcie decyzji, gdyż uczynienie tego teraz
przyniosłoby straty w wysokości 10 mld zł. Nie dostalibyśmy pieniędzy na gaz, drogi itp. Jednak
argumenty o pilności podjęcia uchwały przekonały go.
Jak na wagę problemu dyskusja była rachityczna. Być może dlatego, że przytłaczająca większość
rajców opowiadała się za powrotem do woj. wrocławskiego. Burmistrz uprzedzał, że podjęcie takiej
decyzji może spowodować, że środki finansowe z budżetu państwa ominą Górę i przyszły powiat
górowski. Dla p. K. Łazika opowiedzenie się za woj. wrocławskim to początek kampanii wyborczej,
należy z takim rozstrzygnięciem poczekać, bo przyniesie ono straty. Pan K. Bogucki przypomniał
kampanię wyborczą do rady gminy w r. 1989. Wtedy kandydaci Komitetu Obywtaelskiego
»Solidarność« zbierali podpisy pod petycją w sprawie utworzenia Urzędu Rejonowego. Nie spotykano się
z opiniami, że mamy należeć do woj. poznańskiego, wszyscy chcieli powrotu do Wrocławia. Dziwił się,
skąd p. Łazik wie o głosach sprzeciwu. W dyskusji tej zabrał głos p. Pawelski, który nie jest
członkiem Rady Miejskiej. Dla niego werdykt o powrocie do Wrocławia nie jest taki jednoznaczny,
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rolnicy są w tej sprawie podzieleni. Pan R. Świech prosił o podanie argumentów przeciw powrotowi do
Wrocławia. Nikt mu nie odpowiedział.
Wynik głosowania nad uchwałą wyrażającą wolę wejścia w skład woj. wrocławskiego był
następujący: 22 głosy za, 2 przeciw (K. Łazik, R. Świech) i 1 wstrzymujący się (A. Gągała).” 62
13 kwietnia 1993 – Na posiedzeniu Zarządu Miasta i Gminy w Górze komendant
wojewódzki PSP Ireneusz Jankowski „poinformował, że Komenda w Górze ma pełne
predyspozycje do przyjęcia zakresu Rejonu, trudności zaś mogą wynikać ze względu na hamowanie
takich działań do czasu utworzenia powiatów. Jednocześnie Komendant Jankowski zobowiązał się
przedstawić pisma wystosowane do Komendanta Głównego wraz ze swoim poparciem.”
14 kwietnia 1993 – Prośba Zarządu Miejskiego w Górze do komendanta głównego
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie Feliksa Deli o reaktywowanie Komendy
Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze.
„Zarząd Miejski w Górze w 1993 r. zobowiązuje się, w celu polepszenia funkcjonowania
przyszłej Komendy rejonowej przekazać nieodpłatnie grunty wraz z budynkami (wiaty i garaże)
przyległe do obecnej jednostki. Zabezpieczy 2-3 mieszkania dla przyszłej kadry oficerskiej. Wyposaży
obecną jednostkę w sprzęt specjalistyczny wartości około 120 mln zł. Poczynione starania mają na celu
prawidłowe funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w przyszłym powiecie górowskim. Zgodnie
z informacjami Pełnomocnika Rządu d/s Reformy Administracji Publicznej miasto Góra i przyległe
gminy tworzyć mają przyszły powiat.”
28 kwietnia 1993 – Uchwała Nr XXV/28/93 Rady Gminy w Jemielnie z dnia 28
kwietnia 1993 r.: „Rada Gminy Jemielno 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 liczby,
wyraża wolę umieszczenia gminy Jemielno w województwie wrocławskim.”
17 lipca 1993 – „Stanowisko Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 lipca 1993 r. w sprawie
umieszczenia gminy i miasta Wąsosz w województwie wrocławskim”: „Rada Miejska Wąsosza
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 liczby, wyraża wolę umieszczenia miasta
i gminy Wąsosz w województwie wrocławskim.”
18 sierpnia 1993 – Blok materiałów „W oczekiwaniu na Górę Śląską” w
„Wieczorze Wrocławia” opracowany przez Joannę Mirecką i Marka Kocha. We wstępie
można przeczytać: „Dziś jest już niemal pewne, że te tereny po bez mała dwudziestu latach znów
powrócą w granice województwa wrocławskiego.” 63
2 grudnia 1993 – Prośba Zarządu Miejskiego w Górze do ministra spraw
wewnętrznych o reaktywowanie Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Górze.
9 stycznia 1994 – We wsi Giżyn przeprowadzono „referendum”, w którym wzięło
udział i opowiedziało się za przynależnością do powiatu Góra 131 mieszkańców (68,2%)
na 192 osoby uprawnione do udziału w głosowaniu. Liczba uprawnionych do udziału w
„referendum” wg stanu na koniec 1993 r.
Odpowiednie pismo wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Górze podpisane przez
przewodniczącego rady sołeckiej Giżyna – Leszka Tymniuka.
62
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10 marca 1994 – W związku z przeprowadzonym „referendum” przewodniczący
rady sołeckiej Giżyna Leszek Tymniuk zwrócił się do Rady Miejskiej w Górze o zajęcie
stanowiska w sprawie przynależności tej wsi do powiatu Góra. Załącznikiem była lista
osób popierających przyłączenie tej miejscowości do powiatu Góra.
kwiecień 1994 – „Do 1975 r. istniał powiat górowski. Wydawałoby się, że wszystkim
niezależnie od wyznawanych poglądów będzie zależało na jego ponownym powstaniu. Jednak się
myliłem, nie wszystkim na tym zależy.
Po konwencji SdRP w prasie ukazały się informacje, że członkowie tej partii (chyba także
górowscy?) będą się starać się o odtworzenie powiatów kościańskiego i wschowskiego w granicach sprzed
1975 r.
A co z powiatem górowskim? Tym sprzed 1975 r., który obecnie wchodzi w skład 5 gmin
(Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz i częściowo Bojanowo). Ciekawe dlaczego SdRP nie upomina się
o powiat górowski? Czyżby znowu zadziałała teoria o gorszej części województwa leszczyńskiego, którą
nie warto się zajmować. Szczególnie jest to zastanawiające przed wyborami samorządowymi.
W odróżnieniu od SdRP członkowie Porozumienia Centrum zawsze się upominali o powiat
górowski i w przyszłości będą to nadal czynić.
Andrzej Mrajski
Przewodniczący koła PC w Górze.” 64
wrzesień 1994 – „Obecnie, gdy mówi się o możliwości utworzenia powiatów i zmianie
podziału administracyjnego kraju, czujemy się zobowiązani publicznie zabrać głos – w tym na forum
Rady Miejskiej – w tych kwestiach.
O ile w 1975 r. ówczesne władze Polski lekceważąc zdanie samych zainteresowanych
zlikwidowały powiaty i włączyły Górę do woj. leszczyńskiego, o tyle teraz podobno zainteresowani mogą
wyrazić swoją opinię.
Uważamy, że naturalną koleją rzeczy po samorządzie gminnym będzie utworzenie samorządu
powiatowego i powołanie w Górze powiatu. Popieramy powiat samorządowy, gdyż instytucje
samorządowe lepiej wydają publiczne pieniądze, ponieważ czynią to jawnie i pod kontrolą wyborców.
Gdyby nastąpiła zmiana podziału administracyjnego Polski, opowiadamy się za powrotem Góry
do woj. wrocławskiego. Historia, tradycja, kultura, przynależność do diecezji wrocławskiej, kontakty
międzyludzkie, więzi gospodarcze – czynią taką decyzję oczywistą i zrozumiałą, jedyną do przyjęcia
przez mieszkańców byłego (i miejmy nadzieję – przyszłego powiatu górowskiego).
Apelujemy do członków Rady Miejskiej, żeby wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności
górowskiej, tak jak ich poprzednicy w minionej kadencji w sposób jasny i wyraźny opowiedzieli się za
utworzeniem powiatu górowskiego w obrębie woj. wrocławskiego.
W imieniu koła
Porozumienia Centrum
Andrzej Mrajski.” 65
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29 września 1994 – „Stanowisko Rady Miejskiej Góry w sprawie utworzenia powiatów.
Radni Rady Miejskiej Góry zebrani na sesji w dniu 29 września 1994 r. uznając potrzebę
kontynuacji reformy administracji publicznej opowiadają się za wprowadzeniem obok gmin, drugiego
szczebla władzy lokalnej w postaci powiatu samorządowego.
Dotychczasowe doświadczenia związane z funkcjonowaniem samorządu na szczeblu gmin
wskazują na to, że sprawami lokalnymi zarządzają miejscowe społeczności. Prowadzona przez nie
działalność jest znacznie bardziej racjonalna i dużo bardziej oszczędna niż centralne zarządzanie
sprawami publicznymi.
W reformie powiatowej państwa widzimy też szansę na rozwój polskiej prowincji zaniedbanej
dotychczas przez koncentrację środków publicznych na inwestycje w nowych miastach wojewódzkich.
Polityka ta doprowadziła do pauperyzacji wielu, ongiś silnych, ośrodków powiatowych. Osłabiła ich rolę
i znaczenie, co dotknęło i nasze miasto. Nie zerwała jednak więzi łączących poszczególne społeczności
lokalne tworzące kiedyś powiat. Polska bowiem nadal funkcjonuje w strukturach powiatowych, które są
bardzo trwałe i zdają się być naturalne.
Jesteśmy gorąco przekonani, że przywrócenie powiatów wyzwoli nowe siły i pobudzi do działania
wielu ludzi zamieszkujących nowo utworzone wspólnoty terytorialne. Służyć to będzie lepszej realizacji
interesów mieszkańców tych wspólnot jak i dobru oraz pomyślności państwa.” 66
21 lutego 1995 – Zarząd Miejski w Górze – działając z upoważnienia wójtów i
burmistrzów rejonu Góry zwrócił się z prośbą do ministra spraw wewnętrznych o
reaktywowanie Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze. Wcześniej
taki wniosek uzyskał pozytywną opinie komendanta głównego PSP Feliksa Deli.
21 marca 1995 – Podczas wyborów władz górowskiej „Solidarności” delegaci
przyjęli oświadczenie: „W wyniku działań SLD i PSL drugi etap reformy samorządowej, czyli
utworzenie powiatów samorządowych, został wstrzymany. Mimo tego uważamy, że obecne władze
lokalne Góry wywodzące się z tych dwu ugrupowań politycznych winny podjąć kroki, które by
przesądziły o tym, że nasze miasto ponownie stało się siedzibą powiatu w graniach województwa
wrocławskiego.
Chodzi nam o to, żeby przedstawiciele władz lokalnych głośno się upominali o powiat
samorządowy, a jednocześnie czynili starania, żeby jego utworzenie stało się realne, np. poprzez
sprowadzenie instytucji koniecznych w przyszłym powiecie. Z ubolewaniem stwierdzamy, że władze
lokalne w tej sprawie nic nie czynią.
Powodowani obywatelską troską i patriotyzmem lokalnym apelujemy do władz lokalnych w
Górze o podjęcie stosownych kroków zmierzających do tego, żeby w naszym mieście został odtworzony
powiat.” 67
20 czerwca 1995 – Na posiedzeniu sejmiku samorządowego w Lesznie delegat
górowski Bronisław Barna złożył interpelację dotyczą reaktywowania Komendy
Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze.
23 czerwca 1995 – Burmistrz Góry zobowiązał się do zapewnienia pomieszczeń
dla Filii Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawiczu.
14 lipca 1995 – Odpowiedź komendanta wojewódzkiego PSP Bolesława
Trybuchowskiego na interpelację Bronisława Barny w sprawie reaktywowania Komendy
Rejonowej PSP w Górze. M. in. napisał: „Nadmienia się, że sprawa reaktywowania K-ndy
66
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Rejonowej PSP w Górze wymaga podjęcia działań organizacyjno-prawnych oraz zmiany aktów
prawnych m. in. Rozporządzenia MSW w sprawie siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend.
Generalnie porządkowanie sieci komend rejonowych związane jest z pracami prowadzonymi
w obszarze reformy administracji powiatowej.”
21 lipca 1995 – Pismo Piotra Rewaka z Urzędu Rejonowego w Górze do prezesa
Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu:
„Zwracam się z wnioskiem o utworzenie w mieście Góra Filii Wydziału Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w Rawiczu dla gmin objętych działalnością Urzędu rejonowego w Górze tj. miasta
i gminy Góra, gminy Jemielno, gminy Niechlów oraz miasta i gminy Wąsosz.
Na uzasadnienie wniosku składają się między innymi następujące fakty:
- obszar objęty ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez tut. urząd pokrywałby się
z obszarem objętym zbiorem ksiąg wieczystych i działalnością filii
- wszystkie istniejące księgi wieczyste z terenu tut. Rejonu założone zostały po 1945 roku, co
stanowi odmienność w stosunku do innych Rejonowych Urzędów
- uciążliwość bieżącej, bezpośredniej konsultacji z Sądem Rejonowym w Rawiczu w sprawach
dotyczących zapisów w KW (mapy, dokumentacja itp,) ze względu na znaczną odległość od Góry (27
km)
- uruchomienie funkcjonowania biura notarialnego z dniem 1.09.1995 roku z siedzibą
w budynku, w którym rezerwuje się lokal dla filii
- przyspieszenie aktualizacji zapisów w KW i wprowadzania zmian wynikających ze zmiany
struktury własności na terenie tut. Rejonu (około 75% powierzchni Rejonu stanowi własność Skarbu
Państwa w tym około 30 tys. ha bez założonych ksiąg wieczystych)
- dostępność zatrudnienia wykwalifikowanej kadry stosownej do wymogów funkcjonowania filii
- zadośćuczynienie postulatom władz gminnych i społeczeństwa o przybliżenie siedziby Wydziału
Ksiąg Wieczystych
- możliwość przyszłego włączenia zapisów w księgach wieczystych do komputerowego systemu
informacji o terenie.
Nadmieniam, że teren działalności tut. Rejonu po 1945 roku obsługiwany był przez. Państwowe
Biuro Notarialne w Środzie Śl., następnie przez PBN w Wołowie, PBN w Lesznie z siedz. we
Wschowie, a obecnie przez Sąd rejonowy w Rawiczu. Takie przemieszczanie zbioru ksiąg wieczystych
i kilkakrotna zmiana ich obsługi wytworzyła w społeczeństwie pogląd, że księgi wieczyste stanowiły
niepotrzebny balast, obniżając w ten sposób ich znaczenie rękojmi wiary publicznej.[…]”
19 września 1995 – Negatywne stanowisko prezesa Sądu Wojewódzkiego w
Poznaniu i prezesa Sądu Rejonowego w Rawiczu w kwestii utworzenia w Górze
Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawiczu.
3 listopada 1995 – Pismo Zarządu Miejskiego w Górze do komendanta głównego
PSP Feliksa Deli w sprawie reaktywowania Komendy Rejonowej PSP w Górze. M.in.
poinformowano go, że zarząd ze swych obietnic się wywiązuje: „Zabezpieczono teren dla
powiększenia bazy dla PSP, partycypuje w zakupie sprzętu oraz przekazał 1 mieszkanie dla. oficera
PSP. Pozostałe zgodnie z zobowiązaniem zostaną przekazane w miarę występujących potrzeb.”
30 listopada 1995 – Odmowa komendanta głównego PSP Feliksa Deli w sprawie
utworzenia Komendy Rejonowej PSP w Górze. Motywował ją brakiem środków
finansowych.
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15 marca 1996 – „Kwestią przynależności administracyjnej Góry zajmowali się radni na
ostatniej sesji. Burmistrz rozesłał do 35 podmiotów (radnych, partii i związków zawodowych)
odpowiednią ankietę. Odzew był jednak nikły, bo tylko nadeszło 17 odpowiedzi, z czego
8 odpowiadających opowiedziało się za powrotem pod skrzydła Wrocławia, 1 – za Legnicą, 1 – za
Poznaniem. Wśród tych, którzy chcą włączenia Góry do woj. wrocławskiego jest „Solidarność”
i Porozumienie Centrum.
Radni przegłosowali stanowisko, w którym z jednej strony nie uznają za celową zmianę
przynależności administracyjnej (dlaczego?), ale z drugiej zadeklarowali, że »opowiadamy się, szanując
głosy mieszkańców Ziemi Górowskiej wypowiedziane ustami radnych, partii politycznych i organizacji
związkowych działających na terenie Gminy Góra, a także szanując stanowisko Rady Miejskiej Góry
poprzedniej kadencji, za przynależnością Gminy Góra do województwa wrocławskiego, z którym wiąże
nas wspólna historia, kultura i tradycja«.
Warto odnotować kto był przeciwko powrotowi Góry do woj. wrocławskiego: G. Trojanek, Br.
Barna, T. Podwiński; 19 radnych za, 3 się wstrzymało od głosu.” 68
5 lipca 1996 – Prośba, podpisana przez przewodniczącego Rady Miejskiej
Grzegorza Trojanka i burmistrza Góry Stanisława Kwiatka, do ministra sprawiedliwości
Leszka Kubickiego w sprawie utworzenia w Górze Wydziału Zamiejscowego Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawiczu.
8 lipca 1996 – Prośba Zarządu Miasta i Gminy w Górze do komendanta głównego
PSP Feliksa Deli w sprawie utworzenia Komendy Rejonowej w Górze.
Poseł SLD Wiesław Szczepański poparł w wystąpieniu do Ministerstwa
Sprawiedliwości utworzenie w Górze Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Rawiczu.
12 lipca 1996 – Na mocy aktu notarialnego przekazano nieodpłatnie na rzecz
Skarbu Państwa nieruchomość przy ul. Kościuszki w Górze (działka nr 2 006/4)
przeznaczoną dla górowskiej Państwowej Straży Pożarnej.
1 sierpnia 1996 – W piśmie do komendanta głównego PSP poseł SLD Wiesław
Szczepański poparł utworzenie Komendy Rejonowej PSP w Górze.
3 sierpnia 1996 – Decyzja kierownika Urzędu Rejonowego w Górze o oddaniu
w zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej położonej w Górze przy
ul. Kościuszki (działka nr 2 0006/4) na rzecz Komendy Rejonowej PSP w Rawiczu.
8 sierpnia 1996 – Negatywna odpowiedź komendanta głównego Feliksa Deli na
pismo posła Wiesława Szczepańskiego (z 1 sierpnia 1996 r.)
20 sierpnia 1996 – Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości skierowana do posła
W. Szczepańskiego, że sprawą się zajmuje zespół do oceny wniosków dotyczących
tworzenia nowych jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości.
28 sierpnia 1996 – Przekazanie przez kierownika górowskiego Urzędu
Rejonowego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczej nieruchomości położonej
w Górze przy ul. Kościuszki na rzecz Komendy Rejonowej PSP w Rawiczu.
6 września 1996 – Pismo władz gminy Góra do ministra finansów Grzegorza
Kołodki w sprawie utworzenia Urzędu Skarbowego w Górze. „Nadmienić pragniemy, że
starania w tej sprawie z pomocą Wojewody Leszczyńskiego podjęliśmy jeszcze w 1990 roku
68

M.Ż., Powrót do Wrocławia. „Gazeta Górowska” 1996 nr 12 s. 12.
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i prowadziliśmy w tej sprawie korespondencje do roku 1992. Po tym czasie zaprzestana została
korespondencja, gdyż zniechęceni zostaliśmy do dalszych działań postawą ówczesnych decydentów,
którzy nie traktowali nas jak partnerów i wykazywali niechęć do jakichkolwiek rozmów na ten temat.
Argumenty natomiast jakie używali na uzasadnienie swych decyzji pozostawały w jaskrawej
sprzeczności z rzeczywistością”. Jednym z takich argumentów było to, że „kontakty osobiste
podatników z urzędem skarbowym są kwestią wyboru podatnika”. W piśmie obszernie opisano
przykład zmuszania podatników do kontaktu z urzędem skarbowym. „Urząd Miasta
i Gminy w Górze chcąc ułatwić podatnikom złożenie zeznania podatkowego pobrał na początku roku
druki (PIT) z Urzędu Skarbowego w Rawiczu i wydawał je podatnikom, co nie należy do obowiązków
gminy i dodatkowo obciąża pracę Urzędu Miasta i Gminy, ale zrobiono to dla dobra mieszkańców.
Kiedy druków zabrakło i próbowaliśmy uzupełnić je, wówczas oświadczono nam w Urzędzie
Skarbowym, że podatnik sam ma stawić się po odbiór druku, i że nam nie zostaną wydane.”
9 września 1996 – Poparcie dla idei utworzenia Urzędu Skarbowego w Górze
wyraził w piśmie skierowanym do ministra finansów Grzegorza Kołodki poseł SLD
Wiesław Szczepański.
Pismo wojewody leszczyńskiego Zbigniewa Haupta do wicepremiera i ministra
finansów Grzegorza Kołodki wyrażające poparcie dla idei utworzenia Urzędu
Skarbowego w Górze.
27 września 1996 – Kolejna odmowa Ministerstwa Finansów w sprawie
utworzenia Urzędu Skarbowego lub jego filii w Górze, mimo że takie instytucje gdzie
indziej powstawały. Odmowy o identycznej treści zostały skierowane do wojewody
Zbigniewa Haupta i posła SLD Wiesława Szczepańskiego.
30 października 1996 – Prośba Zarządu Miasta i Gminy w Górze – działającego
z upoważnienia zarządów gmin w Wąsoszu, Jemielnie i Niechlowie – skierowana do
komendanta głównego PSP Feliksa Deli w sprawie utworzenia Komendy Rejonowej
PSP w Górze, informują, że wystąpienie posła W. Szczepańskiego do komendanta
głównego pozostało bez odpowiedzi.
18 listopada 1996 – Bronisław Barna zwrócił się do przewodniczącego sejmiku
samorządowego w Lesznie w sprawie wsparcia działań gminy Góra o utworzenie w tym
mieście urzędu skarbowego. W swoim piśmie napisał: „Gmina Góra zabiega o utworzenie
Filii od 1990 r., jednak działania dotychczas podjęte nie przynoszą pozytywnego rezultatu. Sądzę, że
autorytet Sejmiku Samorządowego w Lesznie będzie dla gminy Góra dużym wsparciem w staraniach
o Urząd Skarbowy.”
18 listopada 1996 – Bronisław Barna złożył interpelację: „Działając z upoważnienia
Samorządów Gminy byłego powiatu górowskiego, ponownie zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie
działań zmierzających do reaktywowania Komendy Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze.
W tej sprawie zwracaliśmy się kilkakrotnie do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie oraz Ministra Spraw Wewnętrznych.
Czynione dotychczas starania nie przyniosły pozytywnych rezultatów, a przedstawione argumenty
w poprzednich wnioskach są w pełni zasadne pod kątem potrzeby reaktywowania siedziby RPSP.
Rejon byłego powiatu górowskiego należy zaliczyć do szczególnie zagrożonych powstawaniem pożarów,
zarówno w kompleksach leśnych jak i obiektów gospodarskich.”
22 listopada 1996 – Zespół do oceny wniosków dotyczących tworzenia nowych
jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości orzekł, że „obecnie brak jest
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merytorycznych podstaw i warunków do tworzenia w Górze wymienionej jednostki organizacyjnej sądu”,
czyli Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawiczu.
W uzasadnieniu napisano m.in.: „Z informacji Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu wynika,
że do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawiczu miesięcznie wpływa przeciętnie ok.
450-460 spraw. Ostatnio wpływ tych spraw jest na bieżąco opanowywany i systematycznej poprawie
ulega szybkość ich załatwiania. Cała obsada Sądu Rejonowego w Rawiczu aktualnie wynosi
6 sędziów, z czego 1 sędzia orzeka w Wydziale Ksiąg Wieczystych i jest jednocześnie przewodniczącym
tego Wydziału. Ponadto orzeka on dodatkowo w Wydziale Cywilnym, gdzie również załatwia
znaczną liczbę spraw (nieprocesowych). Z dokonanych wyliczeń w Sądzie Rejonowym w Rawiczu
wynika, że gdyby nastąpiło utworzenie w Górze zamiejscowego wydziału ksiąg wieczystych, to ogólny
wpływ do tego wydziału kształtowałby się najwyżej w granicach ok. 180 spraw miesięcznie, jest to wiec
liczba zdecydowanie za mała, aby mogła stanowić obciążenie nawet dla 1 etatu sędziowskiego. Przyjęcie
zaś takiego rozwiązania, aby sędzia dojeżdżał do wydziału w Górze, np. raz czy dwa razy w tygodniu,
spowodowałoby, obok kosztów związanych z utrzymaniem budynku i zatrudnieniem tam co najmniej
3 pracowników administracyjnych, dodatkowe wydatki na podróże służbowe sędziego. Pracujący
w Sądzie Rejonowym w Rawiczu sędziowie w zasadzie dojeżdżają z Poznania i jak zaznaczył Prezes
Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu - nie ma możliwości, aby kogokolwiek z tych sędziów przenieść do
Góry, a ponadto ze względu na dotychczasowy, stosunkowo mały wpływ spraw wieczystoksięgowych
z tamt. terenu, byłoby to nieuzasadnione.”
25 listopada 1996 – Kolejna negatywna odpowiedź na prośbę o utworzenie
Komendy Rejonowej PSP w Górze. Komendant główny informuje też, że udzielił
odpowiedź na pismo posła W. Szczepańskiego (z l sierpnia 1996 r.) i przekazał ją do
wiadomości burmistrzowi Góry.
3 grudnia 1996 – Odpowiedź komendanta wojewódzkiego PSP Krzysztofa
Pobudka na interpelację Bronisława Barny w sprawie reaktywowania Komendy
Rejonowej PSP w Górze. M. in. napisał: „Nadmienia się, że sprawa powołania Komendy
Rejonowej PSP w Górze wiąże się nierozerwalnie ze zmianą Rozporządzenia MSW w sprawie siedzib
i terytorialnego zasięgu działania komend. Z dokonanego rozeznania wynika, że w powyższym okresie
na terenie kraju nie powołano żadnej Komendy Rejonowej PSP.”
9 grudnia 1996 – Posłowie SLD Wiesław Szczepański i Kazimierz Musielak w
piśmie do ministra sprawiedliwości zwrócili się z prośbą o ponowne rozpatrzenie
wniosku o utworzenie w Górze Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Rawiczu.
20 listopada 1997 – Kolejna prośba Zarządu Miasta i Gminy Góra – działającego
z upoważnienia zarządów gmin ościennych Wąsosza, Jemielna i Niechlowa – do
komendanta głównego o reaktywowanie Komendy Rejonowej PSP w Górze.
2 grudnia 1997 – Odmowna odpowiedź komendanta głównego PSP w sprawie
utworzenia Komendy Rejonowej w Górze z powodu trudności finansowych.
cdn.
Mirosław Żłobiński
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GÓROWSKIE STOWARZYSZENIE
BRYDŻA SPORTOWEGO
Nim doszło do zarejestrowania Górowskiego Stowarzyszenia Brydża Sportowego,
przy Domu Kultury w Górze nie było pustki na polu zorganizowanej gry sportowej
w brydża. Wszystko zaczęło się na początku lat 60-tych XX wieku w siedzibie biura
Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Kościuszki. Rozpoczynający pracę młodzi
nauczyciele, biedni jak przysłowiowe myszy kościelne, w tym biurze – klubie, w którym
był jeden z nielicznych wtedy w Górze telewizorów, gromadzili się, by porozmawiać,
pooglądać i pograć w brydża. Z chwilą kiedy Zarząd Oddziału ZNP dostał na swoją
siedzibę pomieszczenie w budynku Powiatowego Domu Kultury, w którym nie trzeba
było palić w piecu, a urzędującym prezesem był Florian Kwiatkiewicz, gra w brydża
obok gry w szachy stanowiła stałe zajęcia klubowe.
W roku 1964 w Mistrzostwach Województwa Wrocławskiego Par Brydżowych
II miejsce zajęli Bogdan Kaiser i Antoni Nasiadko, na 24 startujące pary.
Jak wynika z zapisów w kronice ZO ZNP I Powiatowy Nauczycielski Turniej
Brydżowy został zorganizowany 6 listopada 1968 roku i takowe odbywały się do 1974
roku. Uczestnikami gry w turniejach byli nie tylko nauczyciele. Entuzjastami brydża
w tym okresie byli: Florian Kwiatkiewicz, Stanisława i Piotr Milinkiewiczowie, Antoni
Nasiadko, Antoni Sromek, Zofia Michalec, Kazimierz Kawka, Kazimierz Mycka,
Edward Bargiel, Bogdan Kosmulski, Stanisław Miłaszewicz.
Równolegle do spotkań w siedzibie ZNP, zawiązała się grupa grająca w świetlicy
PSS „ Społem”. Trzeba przyznać, że w obydwu klubach nie było wolnych miejsc przy
stolikach brydżowych, a opary dymu tytoniowego przysłaniały nawet karty i zniechęciły
do gry co bardziej wrażliwych.
Między grupą, nazwijmy ją umownie, nauczycielską a PSS-owską nie było
rywalizacji, a współpraca, bo w obydwu występowali ci sami ludzie.
Konkretną formę organizacyjną i nazwę grupie PSS-owskiej nadano pod koniec lat
60-ych – Sekcja Brydża Sportowego „Społem”. 15 grudnia 1968 roku rozegrano turniej
inauguracyjny, w którym wystąpiły następujące pary:
- Bargiel – Kosmulski
- Kaiser – Nasiadko
- Bejnar – Milinkiewicz
- Czerneńko – Ostrowski
- Arendarczyk – Michalec
- Kulesza – Zagubień
- Kawka – Władyczański
- Bielski – Łeszkiw
Brydżyści spotykali się systematycznie od grudnia 1968 r. rozgrywając mecze,
turnieje teamów, prowadząc rywalizację o tytuł Mistrza Wiosny, Lata, Jesieni i Zimy.
Pierwszym Mistrzem Wiosny w 1969 r. był E. Bargiel, wicemistrzem – A. Nasiadko; Lata
– B. Kosmulski i M. Zagubień, a wicemistrzami – E. Bargiel i Z. Kulesza. Mistrzem
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Jesieni został B. Kosmulski, a wicemistrzem K. Kawka, tytułem Mistrza Zimy podzielili
się B. Kosmulski i S. Miłaszewicz. W sumie o tytuł Mistrza Góry roku 1969 walczyło 34
zawodników, najlepsi z nich to: B. Kosmulski, E. Bargiel, A. Nasiadko, K. Kawka,
S. Miłaszewicz i M. Zagubień. W 1970 r. najlepszymi w rywalizacji o tytuł Mistrza Góry
byli: B. Kosmulski, S. Miłaszewicz, E. Bargiel, R. Trusewicz, K. Kawka, Z. Kulesza;
klasyfikowanych było 41 zawodników.
29 lutego 1970 r. reprezentacja „Społem” rozegrała zwycięskie mecze z DZMK
Lubin, a 31 maja tego roku odniosła zwycięstwo nad drużynami Wrocławia i Oleśnicy,
zaś 18 października 1970 r. awansowała do klasy „A”. Radość ze zwycięstwa trwała
krótko, ponieważ już w lutym 1971 drużyna „Społem” rozegrała trzy pierwsze mecze
w klasie „A” i wszystkie zakończyły się porażkami, których przyczyn dopatrywano się
w trudnościach z zebraniem odpowiedniego pełnego składu; zabrakło kilku punktów, by
utrzymać się w klasie „A”.
Nie miało to jednak wpływu na cotygodniowe spotkania brydżowe, chociaż nie
obyło się bez kłopotów lokalowych. Świetlicę PSS-u zamieniono na sklep, a entuzjaści
brydża spotykali się w różnych miejscach: w liceum, w budynku GS-u w Niechlowie, by
ostatecznie w połowie lat 70-tych osiąść w Domu Kultury. 28-29.01.1983 roku odbył się
I Rejonowy Mityng Brydża Sportowego z okazji wyzwolenia Góry i Ziemi Górowskiej,
który w latach 90-ych przekształcił się w Ogólnopolski Mityng Brydżowy Ziemia
Górowska. Organizatorami pierwszego mityngu byli Tadeusz Birecki i Zdzisław
Kulesza, a rozgrywki odbywały się w sali widowiskowej Domu Kultury. Ciekawostką jest
to, że brał w nim udział arcymistrz Krzysztof Węgrowski – wielokrotny reprezentant
Polski i zdobywca wielu medali na olimpiadach i mistrzostwach świata. Ten dobry
początek zaowocował tym, że impreza ma charakter cykliczny, stała się tradycją i w 2008
roku odbył się Jubileuszowy XXV Ogólnopolski Mityng Brydżowy Ziemia Górowska.
To, że impreza żyje, ma swoje dobre imię i chętnych do udziału oraz miejsce
w ogólnopolskim kalendarzu brydżowym, zawdzięczać należy samorządom gminnym
i starostwu oraz licznej grupie sponsorów, do której na przestrzeni 25 lat zaliczyć należy:
Cukrownię Góra Śl. i jej dyrektora Tadeusza Marcinkowskiego, która użyczała bazy
hotelowej i sali do rozgrywek, PSS „Społem”, PKO, Jerzego Rymwida – brydżystę –
przedsiębiorcę z Leszna, kolejnych dyrektorów Domu Kultury, a ostatnio Stanisława
Żyjewskiego, który w Hali Sportowej „Arkadia” znakomicie przygotował XXV Mityng.
Dla górowskich brydżystów ważna jest istota tego typu rozgrywek i znalezienie swego
miejsca wśród dobrych i bardzo dobrych graczy, oni sami mecze drużynowe rozgrywają
w III lidze okręgowej i w „A” klasie okręgu lubuskiego.
Inną cykliczną imprezą, która ma miejsce w październiku, jest Turniej im.
Antoniego Nasiadko organizowany od 1993. Pierwszy miał miejsce w parę tygodni po
nagłej śmierci tego nauczyciela.
Istotnym w działaniu najpierw klubu brydżowego, a obecnie stowarzyszenia są
cotygodniowe poniedziałkowe turnieje, które są miejscem treningu, rozgrywek i wymiany wiedzy brydżowej. Wielka szkoda, że szeregi górowskich brydżystów maleją, nie ma
szkolenia następców. W latach 90-tych XX wieku bezpłatne szkolenia dla wszystkich
grup wiekowych prowadził B. Kosmulski, teraz brak osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i chęciami. Od wielu lat Górowskie Turnieje zauważane są w sąsiednich miastach, że
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wymienię tutaj Wschowę, Leszno, Rawicz, Głogów i Lubin. W dobrych latach w poniedziałki na turniejach bywało 40, 50 zawodników, teraz jest o wiele mniej.
Od grudnia 2001 roku działa Górowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego
zarejestrowane jako jedno z pierwszych w Polsce. Komitet założycielski, zgodnie
z protokołem z dnia 8 października, stanowili: Kazimierz Kawka, Tadeusz Birecki
i Zdzisław Kulesza, komitet ten doprowadził do rejestracji Stowarzyszenia.
Długoletnim prezesem górowskich brydżystów (w różnych formach organizacyjnych) jest T. Birecki. Osoby, które pracowały i pracują razem z nim to; T. Marcinkowski,
Z. Kulesza, K. Kawka oraz Sławomir Rutecki, Zdzisław Dolata i Stanisław Miłaszewicz.
Aktualny skład zarządu GSBS stanowią:
Tadeusz Birecki – prezes
Tadeusz Marcinkowski – wiceprezes
Jerzy Ryndak – skarbnik
Bernard Bazylewicz – sekretarz
Andrzej Drgas – członek zarządu.
Zofia Hanulak

Antoni Nasiadko – na pierwszym planie po prawej, Jerzy Ryndak – po lewej na planie drugim
(Fotografię udostępnił Tadeusz Birecki)

♠♦♣♥♠♦♣♥
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XXV OGÓLNOPOLSKI KONGRES BRYDŻOWY
Tekst pierwotnie, w wersji zmienionej przez redakcję, ukazał się w „Świecie
Brydża” (2008 nr 5-6 s. 47), miesięczniku wydawanym przez Polski Związek
Brydża Sportowego.
Już po raz dwudziesty piąty w Górze na Dolnym Śląsku w ostatni weekend marca
rozegrano Ogólnopolski Kongres Brydżowy. Organizatorem zawodów było Górowskie
Stowarzyszenie Brydża Sportowego, którego prezesem jest Tadeusz Birecki, od początku
zajmujący się przygotowaniem zawodów. Z okazji jubileuszu warto wspomnieć, że
inicjatorem tej imprezy (pierwotnie rangi regionalnej) był Zdzisław Kulesza, który
wspólnie z Tadeuszem Bireckim zorganizowali w Górze zawody tak wysokiej rangi po
raz pierwszy w 1983 r.
W tym roku przebieg 4 turniejów, które rozgrywa się w czasie kongresu, był bardzo
sprawny, między innym dzięki zastosowaniu maszyny rozdającej karty. Zawodnicy
przychodzili do stolików na których znajdowały się potasowane karty w pudełkach
i wydrukowane rozkłady w protokołach, wystarczyło tylko grać… Wszystko to, dzięki
profesjonalnie pracującym sędziom, którzy nie tylko potrafili sprawnie i szybko
prowadzić turnieje, czy podawać wyniki praktycznie kilka minut po zakończonej sesji, ale
także utrzymywali wysokie tempo gry, a przede wszystkim miłą atmosferę. W Górze
sędziowali: Włodzimierz Rutkowski, Jerzy Greś oraz Felicjan Patrak.
W ostatnim turnieju rozgrywanym na zapis maksymalny trafiamy na późniejszych
zwycięzców, zarówno tego turnieju, jak i całego kongresu, utytułowanych kolegów
z Wrocławia Marka Markowskiego i Roberta Księżopolskiego. Ponieważ z Markiem
chodziliśmy do tego samego liceum, przywitaliśmy się serdecznie, ale przy stoliku zaczęła
się prawdziwa walka o maksy. Nie ukrywam, że chciałem Markowi pokazać, że w Górze
też potrafimy grać w brydża. […]
W niedzielę 30 marca nadszedł czas na podsumowanie Jubileuszowego Mityngu,
ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów oraz jak zawsze w Górze, atrakcyjnych nagród
rzeczowych dla najlepszych zawodników.
Ogłoszenia wyników dokonał Prezes GSBS Tadeusz Birecki, a wręczenia nagród
i pucharów dokonali osobiście fundatorzy i współorganizatorzy jubileuszowej imprezy:
w imieniu Starosty Górowskiego – Wicestarosta Górowski – Tadeusz Birecki wraz
z członkiem Zarządu Teresą Sibilak, Burmistrz Góry – Irena Krzyszkiewicz, Burmistrz
Wąsosza – Zbigniew Stuczyk, Wójt Niechlowa – Jan Głuszko, Wójt Jemielna – Czesław
Połczyk. Zwycięzcami XXV Mityngu Górowskiego zostali:
Robert Księżopolski – Wrocław
Marek Markowski – Wrocław
Zbigniew Ciereszko – Lubin
Zbigniew Samek – Lubin
Jerzy Sieracki – Leszno
Tomasz Włodarczak – Góra
Szczegółowe wyniki podane są w kalendarzu PZBS/Ziemia Górowska/.
Bernard Bazylewicz
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Uczestnicy XXV Ogólnopolskiego Mityngu Brydżowego „Ziemia Górowska 2008”

Zwycięzcy, organizatorzy i fundatorzy nagród
(Fotografie
udostępnili
pracownicy

Hali

Sportowo-Widowiskowej

„Arkadia”)
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Początkiem Górowskiego Święta Dzieci był przemarsz z miasta do lasu znajdującego się obok cmentarza (obecnie cmentarza parafialnego).
Na czele pochodu dzieci i nauczycieli szli burmistrz, księża, magistrat, delegacje szkolne.
Wcześniej na leśnym placu zabaw (pozostała po nim betonowa „patelnia” w lesie obok obecnego cmentarza parafialnego)
przygotowywano altany, namioty restauracyjne, strzelnice i karuzele.
Dzieci świętowały wspólnie z rodzicami. Górowskie Święto Dzieci było pierwotnie formą nagrody za pilność. (M.Ż.)
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