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GÓRA – STUDIUM HISTORYCZNE MIASTA 
 
W 1983 r. na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lesznie 

powstało „Studium historyczno-urbanistyczno-konserwatorskie miasta Góry” 
autorstwa Wandy Kononowicz, Ernesta Niemczyka i Barbary Trojak, pracow-
ników Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocław-
skiej. Składa się ono z dwu części – tekstowej i ilustracyjnej. Część tekstowa 
zawiera studium historyczne miasta, analizę układu przestrzennego, ocenę 
działalności inwestycyjnej w Górze pod kątem wniosków konserwatorskich, 
wnioski konserwatorskie i katalog zabytków.  

Opracowanie to znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, a ksero-
kopia części tekstowej – w czytelni Biblioteki Pedagogicznej. 

W tym numerze „Kwartalnika Górowskiego” zamieszczamy tekst Barbary 
Trojak „Góra – studium historyczne miasta”, będący syntetyczną historią naszej 
miejscowości. Jest on zilustrowany rysunkami Friedricha Bernharda Wernera 1, 
żyjącego w latach 1690-1776. Pochodzą one ze strony internetowej poświęconej 
powiatowi górowskiemu - http://dirk.steindorf-sabath.eu/. (M.Ż.) 

 
Miasto – gmina w województwie leszczyńskim (dawniej wrocławskim) usytuowane 

jest na pograniczu Śląska i Wielkopolski, na lekko falistej równinie przeciętej doliną 
Rowu Śląskiego, w odległości 93 km na północny-zachód od Wrocławia. Leży w 
rozwidleniu dróg Głogowa, Wschowy, Leszna, Rawicza, Ścinawy. Posiada ponadto 
połączenie kolejowe z Głogowem i Bojanowem. 

Istnienie Góry zostało odnotowane w źródłach historycznych bardzo wcześnie, bo 
już w połowie XII w. Mimo tak długich dziejów miasto nie wzbudziło większego 
zainteresowania badaczy i nie doczekało się zbyt obfitej literatury naukowej, poświęconej 
jego losom. Być może stan ten jest wynikiem  prowincjonalnego charakteru Góry, która 
położona na uboczu, z dala od wielkich szlaków i wielkich wydarzeń, nie osiągnęła nigdy 
sukcesów ekonomicznych, społecznych czy kulturalnych. 

Czołową pozycję w całym dorobku historiograficznym dotyczącym Góry, jest 
niemiecka, licząca 80 lat praca Ziołeckiego pt. „Geschichte der Stadt Guhrau‖2. Jest to 
obszerna monografia, obejmująca w układzie chronologicznym całokształt dziejów 
miasta, od jego początków aż do końca XIX w. Oprócz bogatej zawartości meryto-
rycznej, publikacja Ziołeckiego ma jeszcze jeden bardzo cenny walor: unikalnego źródła 
historycznego. Autor, który miał bezpośredni dostęp do oryginalnych materiałów 
źródłowych (np. zespół akt w Archiwum Magistrackim w Górze), wiele z nich włączył w 
tekst swojej książki, dzięki czemu przetrwały one w tej formie do dzisiejszych czasów. 
Prócz tego, rzetelność Ziołeckiego w cytowaniu źródeł i obiektywizm w interpretacji 
wydarzeń i zjawisk historycznych, pozwalają bez większych zastrzeżeń akceptować 
zawartość faktograficzną jego książki, mimo tak odległej daty jej powstania. Niestety 

                                      
1 Więcej o tym rysowniku – A. Marsch, Friedrich Bernhard Werner (1690-1776), Głogów 1998. 
2 Ziołecki, Geschichte der Stadt Guhrau 1300-1900, Guhrau 1900. 
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Ziołecki koncentruje swoje zainteresowania na historii miasta Góry w aspekcie ogólnych 
dziejów Księstwa Głogowskiego. Wewnętrzne życie miasta z jego problemami 
gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, rozwojem układu przestrzennego, zostały 
potraktowane przez autora w stosunkowo ograniczonym zakresie.  

Te niedostatki merytoryczne pracy Ziołeckiego nie zawsze dały się uzupełnić 
innymi publikacjami na temat Góry, bardzo niejednolitymi pod względem poziomu 
naukowego i wartości poznawczych. Wśród nich szczególnie przydatna okazała się praca 
H. Klappera3 na temat cechów miasta Góry. Wprawdzie głównym przedmiotem 
rozważań autora są górowskie organizacje cechowe od początku ich powstania aż do 
końca XIX w., ale zostały one osadzone w solidnych podstawach całokształtu życia 
gospodarczego: produkcji rzemieślniczej, komunikacji, handlu, struktury zawodowej w 
mieście itp. w poszczególnych okresach historycznych.  

Problemy życia religijnego w mieście w okresie średniowiecza aż do początków 
reformacji, zostały szczegółowo zanalizowane w znakomitym artykule Jungnitza4 „ Die 
Pfarrei Guhrau im Mittelalter‖. Swoją zawartością merytoryczną znacznie wykracza on 
poza zakres faktów podanych na ten temat przez Ziołeckiego. Należy tylko żałować, że 
Jungnitz ograniczył swoje badania do okresu średniowiecza i nie sięgnął do następnych 
epok. 

Wieki średnie w odniesieniu do Góry są w ogóle lepiej opracowane, aniżeli 
późniejsze okresy. Istnieje znacznie więcej drobnych prac o charakterze przyczyn-
karskim, podejmujących jako temat mały wycinek życia miejskiego w średniowieczu, niż 
w okresie nowożytnym, czy najnowszym. W sumie jednakże nie jest tego wiele, zwłasz-
cza jeśli przedmiotem naszych zainteresowań jest historia miasta Góry w aspekcie jej 
rozwoju przestrzennego, przemian architektonicznych zabudowy mieszkalnej i głównych 
dominant architektonicznych. Publikacje bezpośrednio dotyczące Góry traktują tę pro-
blematykę zupełnie marginalnie. Natomiast wielkie opracowania syntetyczne poświęcone 
różnorodnym zagadnieniom architektonicznym np.: K. Müllera5, H. Lutscha6 lub  
B. Guerquina7, bardzo lakonicznie omawiają dzieje górowskich zabytków.  

Polski dorobek powojenny na temat Góry jest minimalny i w stosunku do 
opracowań niemieckich nie wnosi niczego nowego. Są to właściwie trzy publikacje 
popularnonaukowe, z których przydatna okazała się tylko praca zbiorowa pod red.  
A Bojakowskiego8, w której znalazło się, bardzo ogólne zresztą, omówienie dziejów 
Góry w latach 1945-1960. Najnowsza mała monografia miasta J. Bakesa9 wydana dla 
celów turystyczno-popularyzacyjnych, roi się natomiast od nieścisłości i błędów meryto-
rycznych.  

Baza źródłowa dotycząca Góry jest, podobnie jak bibliografia, bardzo uboga, 
zwłaszcza w odniesieniu do problematyki architektonicznej i urbanistycznej. Większość 

                                      
3 H. Klapper, Das Zunftwesen der Stand Guhrau, Breslau 1936. 
4 Jungnitz, Die Pfarrei Guhrau im Mittelalter, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd. 36, 1902, Hf. 2, s.366 
– 387. 
5 K. A. Müller, Vaterländische Bilder, oder Geschichte und Beschreibung sämmtlicher Burgen und Ritterschlässer Schlesien, Glogau 1844. 
6 H. Lutsch, Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien, Bd. II, Breslau 1889. 
7 B. Guerquin, Zamki śląskie, Warszawa 1957. 
8 Przeszłość i teraźniejszość miast Góry, Dni Góry 18. VIII-1. IX. 1960, praca zbiorowa pod red. A. Bojakowskiego, Wrocław 
1960. 
9 J. Bakes, Góra i okolice, Wrocław 1975. 
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materiałów archiwalnych to źródła typu dokumentowego, wytwarzane przez władze 
świeckie, kościelne i miasto. Rejestrują one wprawdzie różnorodne fakty związane  
z funkcjonowaniem miasta – jego prawami i przywilejami, uposażeniem, życiem 
religijnym, cechowym itp., lecz nie zawierają na ogół informacji o wyglądzie miasta i jego 
głównych obiektów publicznych – sakralnych i świeckich. Do wyjątków należą dwa 
bardzo interesujące dokumenty, pochodzące z dość odległych od siebie epok. Jeden –  
z 1375 r. – wystawiony w związku z terytorialnym podziałem miasta pomiędzy dwóch 
władców, wylicza wszystkie istniejące ówcześnie budowle publiczne w mieście. Drugi – 
urbarz z 1750 r. – daje w miarę dokładny opis Góry sprzed wielkiego pożaru miasta w 
1759 r., który przyniósł duże zmiany w jego układzie przestrzennym.  

Niniejsze studium stanowi zwięzłą historię miasta opartą na dostępnej literaturze 
przedmiotu oraz źródłach pisanych opublikowanych. Ponieważ celem studium jest 
tworzenie faktograficznego tła dla analizy urbanistycznej Góry, w rekonstrukcji dziejów 
miasta dokonano selekcji wydarzeń pozostawiając tylko te, które mogły mieć 
bezpośredni lub pośredni wpływ na jego kształt zewnętrzny. Chronologiczne ramy pracy 
obejmują cały okres istnienia miasta, przy czym czasy najnowsze zostały tylko bardzo 
ogólnie zasygnalizowane. W tym przypadku bowiem podstawowym źródłem i tworzy-
wem do badań urbanistycznych jest samo miasto.  

 
Pierwsza źródłowa wzmianka, w której pojawiła się Góra, pochodzi z bulli papieża 

Hadriana IV, wydanej w Rzymie 23 kwietnia 1155 r. na prośbę biskupa wrocławskiego 
Waltera. W bulli tej Stolica Apostolska potwierdza szczegółowo posiadłości biskupstwa 
wrocławskiego, w szeregu których figuruje także Góra, wieś koło Sądowelu: „et Villaa 
juxta Sandovil que Gora dicitur‖10.  

Ze wzmianki wynika, iż Góra w początkach swego istnienia była  wsią. Pozostała 
nią jeszcze przez następne stulecie, o czym świadczy drugi dokument papieski, wydany 
dla biskupa wrocławskiego 9 sierpnia 1245 r. przez Innocentego IV. W rejestrze 
ponownie potwierdzonych miejscowości biskupich, jest wymieniona jak poprzednio wieś 
Góra, położona w pobliżu zamku sądowelskiego: „juxta castrum Sandouel villam Gora 
cum partinenciis suis‖11. 

Góra była prawdopodobnie dość dużą wsią w tym czasie, gdyż miała własny 
kościół parafialny p.w. Św. Jakuba. Wprawdzie kościół udokumentowany jest wraz ze 
swym wezwaniem dopiero 1289 r., ale jego fundacja miała miejsce znacznie wcześniej – 
w okresie, kiedy Góra pozostawała własnością biskupów wrocławskich12. W 1256 r. wieś 
została przekazana przez biskupa Tomasza I w ręce rycerza Gosława i jego krewnych13; 
z tą chwilą Góra stała się posiadłością rycerską. 

W drugiej połowie XIII w. w niedużej odległości (około 2 km) na północny-
wschód od wsi, przy drodze biegnącej z Głogowa do Żmigrodu, zaczęła tworzyć się 
osada typu miejskiego, która stała się zalążkiem przyszłej lokacyjnej Góry14. 

                                      
10 Codex diplomatieus Silesiae, Regestem zur schlesischen Geschichte, Bd. 7, 16, 29, 30, Breslau 1868-1922, nr 40; (dalej SR). 
11 SR nr 637; G. A. Stenzel, Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter, Brelsau 1845, nr 7. 
12 Jungnitz, op. cit., s. 366. 
13 SR nr 909. 
14 Trudno jest określić jak daleko w przeszłość sięga geneza tego osiedla. Być może, powstało ono już w pierwszej połowie 
XIII w., na co wskazywałoby wyrażenie „Gora cum pertinenciis suis‖ – Góra ze swoimi przyległościami, użyte w 
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Prawdopodobnie w ósmym dziesięcioleciu XIII w. osiedle otrzymało, częściowe 
przynajmniej, prawa miejskie. Dokument lokujący Górę na prawie niemieckim zaginął, 
dlatego czas lokacji można określić tylko w przybliżeniu. Przypuszcza się, że aktu tego 
dokonał książę Henryk III głogowski miedzy 18 maja 1288 r. a 9 lipca 1289 r. Pierwsza 
data oznacza moment wykupu przez Henryka III części areału wsi Góra, należącego 
dotąd do rycerza Gotwina15, co mogło wiązać się z zamiarem (księcia) nadania praw 
miejskich osadzie, znajdującej się na tym terenie. Druga data stanowi  niewątpliwą 
granicę chronologiczną, potwierdzającą istnienie miasta na prawie niemieckim, ponieważ 
w wystawionym wtedy dokumencie, widnieją wśród świadków uwierzytelniających jego 
ważność, dwaj wójtowie i ośmiu ławników z Góry16.  
 

Wieś Góra zaczęto nazywać odtąd Starą Górą; ta nazwa pojawia się w źródłach 
bardzo wcześnie, bo już w 1300 r.17. Stara Góra pozostała posiadłością prywatną, 
prawdopodobnie należała do członków rodziny von Dohna. 

Rozwój miasta postępował bardzo szybko, gdyż w ciągu niewielu lat gmina była  
w stanie wykupić od księcia szereg przysługujących mu dotychczas przywilejów. W 
dokumencie wydanym 18 sierpnia 1300 r. w Bierutowie, książę Henryk III głogowski 
poświadczył, że Klemens wójt Góry wraz z tamtejszymi rajcami, odkupili od niego  
w imieniu miasta całkowite prawo targowe, handel solą i mennicę w mieście. Książę 
zastrzegł jednocześnie dla siebie 3 grosze z każdego łanu jako opłatę menniczą, nadał 
też wójtowi, miastu i terytorium trzeci grosz, aby mogli bronić się przeciw wszelkim 
nieprawościom – podpalaczom, fałszerzom pieniędzy i zbrodniarzom. Szerokie 
uprawnienia otrzymał również wójt książęcy oraz jego prawowici następcy18.  

W dokumencie miasto określane zostało jako „civitas et territorio‖, co może 
oznaczać, iż Góra miała już wówczas wyznaczony okręg miejski (tzw. Weichbild – teren 
miasta, dokąd sięgało miejskie prawo sądowe), który był jednym z zasadniczych 
elementów prawa niemieckiego19. 

Uzyskiwany stopniowo coraz pełniejszy zakres uprawnień i przywilejów, był 
wynikiem doskonalenia się wewnętrznej organizacji miasta. W 1304 r. funkcjonowała już 
w pełni wykształcona rada miejska z burmistrzem i rajcami20. W następnych latach Góra 
otrzymała dalsze prawa. W 1306 r. książę Henryk głogowski nadał miastu prawo 
pobierania książęcych podatków oraz sprawowania sądownictwa wyższego21. Dnia  
6 stycznia 1310 r. książęta głogowscy Henryk IV i Konrad przyznali Górze takie same 

                                                                                                                             

dokumencie I Innocentego IV. Tego rodzaju sugestię wysuwa H. Schuch, Die Kastellenei Sandewalde und ihre Germanisirung, eine 
ortsgeschichtliche Studie im Kreis Guhrau, Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, Bd.14, 1879, Hf.2, s. 500  
i potwierdza za nim Ziołecki, op. cit.,  s. 2. 
15 SR nr 2065. 
16 Jungnitz, op. cit., s. 367. 
17 SR nr 2607. 
18 SR nr 2607. 
19 Ziołecki uważa, iż „territorium‖ miasta oznacza w tym przypadku jedynie sprzedane przez księcia Henryka II, bądź 
przydzielone mieszczanom na czynsz dziedziczny, uprawne łany przyległe do miasta, zaś Weichbild górowski wyznaczono 
później. Por. Ziołecki, op. cit.,  s. 10. jego pogląd nie wydaje się jednak przekonywujący, zwłaszcza, że w 4 lata później 
„okrąg górowski‖ wymieniony jest bezpośrednio. SR nr 2777. 
20 W spisie świadków dokumentu wystawionego 2.II.1304 r. obok książęcego wójta z Góry występuje „Sydilman burmistrz 
tamże‖. SR nr 2777 
21 SR nr 2879. 
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prawa, jakie posiadał Głogów, z potwierdzeniem prawa pobierania podatku książęcego 
zgodnie z zarządzeniem rajców i przysięgłych oraz wyższego sądownictwa22. W marcu 
tegoż roku książę Henryk wydał w Głogowie dokument, w którym dokładnie 
sprecyzował zasięg górowskiego okręgu miejskiego, wyliczając imiennie szereg miejsco-
wości (około 30), które miały mieć „Forum et judieium‖ – targ i sąd w Górze23  

O szybkim wzroście znaczenia miasta w tym okresie świadczy fakt przystąpienia 
Góry w 1310 r. do zawiązanej w Głogowie konfederacji miast księstwa głogowskiego, 
mającej na celu niesienie wzajemnej pomocy w razie rabunków, pożarów i innych 
zagrożeń24. 

Całkowitą samodzielność gminy miejskiej krępowała tylko obecność dziedzicznego 
książęcego wójta, który jednakże pozostał w Górze bardzo długo. Wójtostwo zostało 
wykupione przez miasto dopiero w 1601 r. z rąk króla czeskiego. 

W 1319 r. w wyniku podziałów dynastycznych, Góra wraz z okręgiem przeszła do 
księstwa ścinawskiego. Książę ścinawski Jan potwierdził w 1321 r. wszystkie prawa  
i przywileje, jakie miasto otrzymało z rąk Piastów głogowskich25. W 1326 r. potwierdził 
Górze posiadane prawo głogowskie oraz nałożył na miasto obowiązek płacenia tylko 40 
grzywien polskich w zamian za dotychczasowy podatek bezpośredni, potwierdził 
również opłatę menniczą, targ wolny, dom wagi, postrzygalnię sukna oraz wszystkie 
książęce prawa targowe26. W latach 1328 i 1330 książę potwierdził górowski okręg 
miejski oraz prawo sądu najwyższego27. W 1343 r. Góra otrzymała przywilej 
organizowania w mieście jednego wolnego targu – jarmarku28.  

Potrzeba zintensyfikowania wymiany handlowej poprzez wprowadzenie jarmarku 
była z całą pewnością wyrazem pomyślnie rozwijającej się produkcji rzemieślniczej. 
Możliwość łatwego zbytu wytworzonych towarów warunkowała przecież coraz lepszą 
sytuację rzemiosła, a w konsekwencji pomyślną sytuację ekonomiczną miasta. 
Rozumiejąc tę zależność książę Henryk głogowski bardzo wcześnie bo już w 1300 r. 
nadał Górze prawo targowe. Książęcym poparciem cieszyli się również sami 
rzemieślnicy, zwłaszcza ci, którzy reprezentowali gałęzie rzemiosł najbardziej wiodące  
w gospodarce miejskiej. W 1304 r. górowscy sukiennicy, stanowiący trzon rzemiosła  
w mieście, otrzymali od księcia Henryka przywilej krojenia sukna, co upoważniało ich do 
sprzedaży detalicznej wyprodukowanych materiałów z pominięciem postrzygaczy i 
kramarzy. Ponadto otrzymali wszystkie przywileje, które posiadali sukiennicy we 
Wschowie29. 

                                      
22 SR nr 3096. 
23 SR nr 3121. 
24 SR nr 3150. Konfederacja ta została następnie rozszerzona na inne miasta Śląska. Por. C. Grünhagen, Geschichte Schlesiens, 
Gotha 1884, Bd.I, s. 197.   
25 SR nr 4138. 
26 SR nr 4491. 
27 Friedrich, Wie Stadt und Weichbild Guhrau halbiert wurden, Guhrauer Grenzbote 1936, Kalender für Stadt und Kreis Guhrau, 
Guhrau 1936, s. 6. Autor komentując te wszystkie kolejne przywileje stwierdza, że były one wyrazem nie tyle szczególnego 
książęcego faworu wobec miasta, ile jego ciągłych kłopotów finansowych. Za każdy przywilej książę kazał sobie płacić, 
miasto ponosiło więc wielkie ofiary. 
28 Regesty Śląskie 1343-1348, t. I, pod  red. N. Korty. Wrocław 1975, nr 79. 
29 G. Crown, Ein Tuchmacherprivileg für Guhrau von Jahre 1304, Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, Bd.44, 1910, s. 255. 



Kwartalnik Górowski 25/2008-2009 

VIII 

Przypuszcza się, że w następstwie uzyskania monopolu produkcji i sprzedaży 
sukna, górowscy sukiennicy otworzyli cech, który wkrótce musiał zyskać duże znaczenie 
i wpływy, skoro w 1326 r. sukiennicy otrzymywali prawo korzystania z postrzygalni30. 

W pierwszej połowie XIV w. utworzyły się prawdopodobnie również inne 
organizacje cechowe, aczkolwiek pierwsza pewna wiadomość na ten temat pochodzi  
z zapisu z 1389 r. w najstarszej księdze miejskiej. Z późniejszych zapisów dowiadujemy 
się, że w Górze istniały 4 najstarsze i najważniejsze cechy: sukiennicy, rzeźnicy, szewcy  
i piekarze. Przedstawiciele tych ekskluzywnych, tzw. „złotych cechów‖ zasiadali w radzie 
miejskiej. Inne cechy, jak np. krawcy, kowale, kuśnierze – wymienieni w dokumencie  
z 1457 r. – nie byli w radzie reprezentowani31. 

Handel górowski w dużej mierze nastawiony był na obsługę rynku lokalnego. 
Sytuacja geograficzna Góry nie stwarzała dogodnych warunków dla wymiany handlowej 
dalekiego zasięgu. Najbliżej położone ważne traktaty handlowe znajdowały się w 
odległości około 30 km od miasta: drogę Wrocław – Poznań można było osiągnąć  
w Żmigrodzie (ponad 30 km), natomiast szlak Poznań – Głogów – Lipsk we Wschowie 
(25 km). Dodatkową trudność sprawił bardzo zły stan dróg lokalnych, które wiosną  
i jesienią stawały się zupełnie nieprzejezdne. Z uwagi na to rzemieślnicy górowscy starali 
się spławiać swoje towary Odrą, która znajdowała się w odległości 16 km na zachód od 
miasta. Mimo tych problemów komunikacyjnych usytuowanie Góry w pobliżu granicy  
z Polską, przynosiło miastu wielkie korzyści gospodarcze, które zwłaszcza w okresie 
późniejszym, redukowały w znacznym stopniu tamte trudności32. 

Obok rzemiosła i handlu poważną pozycję w gospodarce miejskiej zajmowała 
uprawa roli i hodowla bydła. Gmina posiadała kilka wspólnych pastwisk, których zakup  
i prawo własności potwierdzili miastu w 1310 r. książęta głogowscy Henryk i Konrad33. 
Prócz tego mieszczanie dokonywali samodzielnych zakupów ziemi uprawnej, np. według 
zapisu z 1400 r. z księgi miejskiej, starszy cechu szewców w Górze zakupił 3 łany ziemi 
pod uprawę34.  

Pomyślną sytuacje miasta komplikowały jedynie zagmatwane stosunki lenne, 
wynikające z rozlicznych sprzedaży lub zastawów całego miasta, względnie jego części35. 

Jeden z wielu tego rodzaju faktów miał miejsce 14 grudnia 1375 r. Miasto Góra 
wraz z okręgiem zostało wtedy podzielone na dwie części pomiędzy spadkobierców 
księcia Jana ścinawskiego i króla czeskiego Wacława. Ustalony wówczas podział miasta 
nie miał większego znaczenia, przetrwał bowiem tylko do 1399 r. Jest on jednakże 
interesujący z uwagi na sporządzony z tej okazji dokument, będący swoistym spisem 
obiektów sakralnych, utylitarnych istniejących w ówczesnym mieście. Wprawdzie nie 
sposób byłoby zrekonstruować na podstawie tego źródła dokładny wygląd czternasto-
wiecznej Góry, nie ma w nim bowiem żadnych opisów miasta, zaś przytoczone 

                                      
30 SR nr 4499; O. Meinardus, Das Neumarhter Rechtsbuch und andere Neumarkter Rechtsquellen, Breslau 1906. 
31 Klapper, op. cit., s. 5-6.  
32 Ibidem, s. 19. 
33 SR nr 3096. 
34 Klapper, op. cit., s. 22. 
35 Wielokrotne zmiany panów lennych trwały przez cały XIV I XV w. aż do 1506 r., kiedy Góra wraz z całym ponownie 
zjednoczonym Księstwem Głogowskim, została bezpośrednio włączona do Czech. H. Weczerka, Schlesien, Handbuch  
der historischen Stätten, Stuttgart 1977. s. 170. 
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informacje topograficzne są bardzo nieprecyzyjne i nieadekwatne dla współczesnego 
badacza. Niemniej jednak został w tym dokumencie utrwalony aktualny stan miasta pod 
koniec XIV., co daje konkretne ustalenia chronologiczne w odniesieniu do obiektów, 
których akty fundacyjne przeważnie zaginęły. 

Z dokumentu przedrukowanego w całości przez Ziołeckiego wynika, iż miasto 
zostało wtedy podzielone na dwie części wzdłuż linii wschód – zachód. Każda część, 
północna (zwana w dokumencie „naprzeciwko Bożego Ciała‖) i południowa (zwana 
„naprzeciwko Baratsch‖ – Baryczy), miała posiadać odrębny zarząd, natomiast budynki 
użyteczności publicznej oraz inne urządzenia miały pozostawać wspólne36.  

Warto zacytować niektóre fragmenty z obszernego tekstu, w których mowa jest o 
rozmaitych budowlach i urządzeniach miasta Góry w 1375 r. 

„… Podzieliliśmy miasto tak, że granica ma iść od bramy Głogowskiej… przez 
środek rynku, poprzez ratusz i przez środek kramów szewskich, z których 12 winno 
przypadać na każdą część (miasta), przez łany chlebowe tak, aby każda część miała ich 
12, i dalej do przodu przez jatki mięsne, z których 11 powinno należeć do każdej części 
miasta i mają one pozostawać w miejscu, gdzie zostały założone. Dalej (granica) ma iść 
poprzez rynek miedzy dworzyszczami wójta Kunczena a dworzyszczem Martina, dalej  
z tyłu za starymi łaźniami w dół, aż do palisady. … Dwór Nycklosa Ryczensa razem  
z umocnieniem ziemnym i palisadowym, powinny należeć do części naprzeciwko 
Bożego Ciała… Także kościół, szkoła, kierat, folusz, dom wagi, rzeźnia, łaźnia, cegielnia 
mają być wspólne… Dwór który jest położony w mieście przy cmentarzu, należący 
niegdyś do księcia Hanusa… ma pozostać domem książęcym… Obie bramy Głogowska 
i Polska mają być wspólne dla obu panów miast. Wieża na bramie Głogowskiej… 
wszystkie drogi, ulice i uliczki… mają być wspólne. Woda jaka płynie w mieście ma mieć 
bieg pozostawiony taki, jak dotychczas. Obie części miasta mają wspólnie utrzymywać 
mosty przy obu bramach, także Kamienną Drogę (Steinweg) biegnącą od bramy 
Polskiej… Mennica ma być wspólna, i las, który leży przy Bożym Ciele, ma z wszystkimi 
przyległościami przypaść części naprzeciwko Bożego Ciała. Las, który leży naprzeciwko 
Baryczy powinien należeć do tejże części… Szpital i szkoła mają być dalej wspólne37… .  

Na podstawie zacytowanych fragmentów, dostępnych źródeł ikonograficznych  
(z których najstarsze to rysunki F. B. Wernhera z połowy XVIII w.) oraz analizy 
współczesnego planu miasta, można w ogólnym zarysie odtworzyć wygląd lokacyjnej 
Góry w końcu XIV w.  

Miasto otrzymało regularne rozplanowanie szachownicowe, ujęte w owalny 
pierścień wałów obronnych. Pierwotnie były to umocnienia drewniano-ziemne, 
otoczone rowem fosy. We wschodniej i zachodniej części umocnień, na osi głównego 
ciągu komunikacyjnego miasta, znajdowały się dwie bramy miejskie – Polska, za którą 
brała początek droga do Żmigrodu, oraz Głogowska, zamykająca drogę do Głogowa. 
Brama Głogowska umacniana była dodatkowo wieżą obronną. Przed bramami były 
zainstalowane mosty, przerzucone przez fosę. 

                                      
36 Ziołecki przedrukował dokument na odstawie zachowanego w Archiwum Miasta Głogowa oryginalnego pergaminu  
z 1375 r. Por. Ziołecki, op. cit., s. 29-33. 
37 Ibidem, s. 29-33. Tłumaczenie autorki. 
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Z systemem warownym miasta był związany zamek książęcy, który według tradycji 
został założony na miejscu dawniejszego grodu38. Pierwsza pewna wiadomość na temat 
zamku górowskiego pochodzi dopiero z 1342 r., kiedy książę Jan Ścinawski zastawił 
miasto Góra wraz z zamkiem niejakiemu Bertoldowi von Lippa39. Dokument z 1875 r. 
wymienia zamek górowski jako rezydencję księcia Jana, podaje jednakoż zbyt nikłe dane 
topograficzne, by na ich podstawie móc zlokalizować jego miejsce. Ponieważ zamek 
spłonął doszczętnie w 1759 r. i nigdy później nie został odbudowany, jedynym 
konkretnym śladem, na podstawie którego można ustalić miejsce i wygląd zamku, jest 
rysunek Wernhera, przedstawiający widok miasta z lotu ptaka. Zamek książęcy widnieje 
na nim przy południowej krawędzi miasta, na końcu ulicy Zamkowej (Burggasse), która 
zgodnie ze zwyczajem średniowiecznym, przyjęła od niego nazwę40.  

Terytorium ograniczone pierścieniem fortyfikacji miejskich, zajmowało powierz-
chnię 48 wężyska (10 ha 18 a), czyli o 3 wężyska przekraczało połowę łanu. Centralnie 
usytuowany prostokątny rynek (o wymiarach 100 x 60 m) posiadał natomiast  
w przybliżeniu powierzchnie 1 morga. Liczby te wskazują na przynależność Góry do 
stosunkowo licznej grupy miast śląskich, których rozmiary i elementy rozplanowania 
związane są ze strukturalnym podziałem połowy łanu flamandzkiego41. Z rynku 
wybiegało osiem ulic, po dwie z każdego narożnika. Główne znaczenie komunikacyjne 
w mieście miały dwie ulice biegnące równolegle do siebie i styczne do dłuższych pierzei 
rynkowych, przy czym w dalszych odcinkach biegły po krzywiźnie, łącząc się przy 
dwóch bramach miejskich: dwie ulice Głogowskie (Glogauer Gasse) przy bramie 
Głogowskiej, ulica Szewska (Schumacher Gasse) i Sukiennicza (Tuchmacher Gasse) przy 
bramie Polskiej. Oprócz tych głównych ulic, wytyczono także ulice o podrzędniejszym 
znaczeniu – dokument z 1375 r. wyraźnie rozgranicza „ulice‖ i „uliczki‖ w mieście. 

Trudno coś konkretnego powiedzieć na temat liczby i wielkości działek w mieście 
lokacyjnym. Ziołecki, opierając się w widoczny sposób na ikonografii Wernera, wysuwa 
hipotezę, że w blokach przyrynkowych znajdowało się 36-40 działek, w pozostałych 
ulicach 60-100. Przyjmując 7-8 osób zamieszkujących przeciętny dom w mieście, 
Ziołecki szacuje populację czternastowiecznej Góry na 1000 mieszkańców42. 

Zabudowa mieszkaniowa w średniowiecznej Górze była drewniana, ponieważ taka 
istniała jeszcze w czasach nowożytnych. 

Aby ułatwić mieszczanom górowskim zasiedlenie i budowę domów oraz zabudo-
wań gospodarczych, książęta śląscy nadawali miastu przywileje korzystania z lasów 
położonych w niedużej odległości od miasta. W 1310 r. książęta Henryk i Konrad 
zezwolili obywatelom Góry na wyrąb drzewa w odległości pół mili powyżej i poniżej 
miasta, do własnego użytku43, w 1323 i 1336 r. książę Jan Ścinawski zamienił prawo 

                                      
38 Guerquin, op. cit., s. 47. 
39 SR nr 5868; Müller, op. cit.,  s. 252. 
40 Ziołecki, op. cit., s. 71. 
41 J. Pudełko, Zagadnienie wielkości powierzchni średniowiecznych miast Śląska, Wrocław 1967, s. [brak cyfry] 
42 Ziołecki, op. cit., s. 37. 
43 SR nr 3096. 
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współkorzystania z lasu, na prawo własności. Był to wielki las tzw. Górny i Dolny,  
o powierzchni około 3500 morgów44.  

Dokument z 1375 r. dostarcza informacji na temat zabudowy śródrynkowej, której 
głównym elementem był ratusz, siedziba górowskiej rady miejskiej. Nie wiadomo kiedy 
budowla ta została wzniesiona, ale biorąc pod uwagę istnienie rady miejskiej w pełnym 
składzie już w 1304 r., możemy przypuścić, iż ratusz powstał w pierwszej połowie XIV 
w. Od wschodniej strony przylegały do ratusza 24 kramy szewskie, 24 ławki chlebowe 
oraz 22 jatki mięsne. 

Dokument z 1375 r. wymienia ponadto istniejące w ówczesnym mieście budowle 
sakralne: kościół parafialny p.w. św. Katarzyny, kościół filialny p.w. Bożego Ciała oraz 
szpital z kościołem p.w. św. Mikołaja. 

Kościół parafialny został najprawdopodobniej zbudowany razem z miastem 
lokacyjnym. Pierwotnie kościół ten był filialny w stosunku do kościoła parafialnego św. 
Jakuba w Starej Górze. Stopniowo ta zależność zmieniała się i miejski kościół został 
podniesiony do rangi parafii, zaś dotychczasowy kościół macierzysty został przyłączony 
do kościoła św. Katarzyny. Według dokumentu wystawionego w Górze w 1302 r., 
inkorporacja ta została potwierdzona przez księcia Jana Ścinawskiego. Z uwagi jednak na 
fakt objęcia rządów przez księcia Jana dopiero w 1319 r. przypuszcza się, że inkorporacja 
miała miejsce w 1322 r., natomiast data 1302 jest wynikiem pomyłki popełnionej  
w trakcie sporządzania późniejszego odpisu dokumentu, zachowanego w tej właśnie 
formie45. Dokument biskupa wrocławskiego Wacława wystawiony w 1386 r. daje nieco 
więcej informacji na temat okoliczności, związanych z zaistniałym w przeszłości aktem 
wcielenia kościoła św. Jakuba do kościoła parafialnego św. Katarzyny. Z treści 
dokumentu wynika, iż Heinrich Henczelini ze Starej Góry odstąpił Janowi von Donyn 
(von Dohna) prawo patronackie nad kościołem parafialnym w Górze i nad jego 
kościołem macierzystym w Starej Górze, który jednocześnie zostaje wcielony do 
kościoła miejskiego46. 

Parafia w Górze wkrótce zyskała duże znaczenie, gdyż w 1335 r. została 
zanotowana w źródłach jako siedziba archiprezbiteratu47. 

Kościół św. Katarzyny został usytuowany na wzniesionym nieco terenie, w 
północno wschodnim narożniku miasta, przy wałach obronnych. Nie wiadomo jak 
pierwotnie wyglądała ta czołowa budowla sakralna miasta lokacyjnego. Kościół spłonął 
bowiem całkowicie w 1457 r., a zbudowany na jego miejscu nowy, został wzniesiony od 
fundamentów. 

Przy kościele parafialnym została założona szkoła parafialna, poświadczona 
źródłowo po raz pierwszy w dokumencie księcia Jana Ścinawskiego w 1343 r., gdzie jako 
świadek figuruje Johann – rektor szkoły48.  

                                      
44 Friedrich, op. cit., s. 6; Kutner, Die Grenzstadt Guhrau, Schlesische Monatshefte, Blätter füKultur und Schrifttum Der Heimat, 7 Jg., 
1930, s. 103. 
45 SR nr 2703a wraz z komentarzem wydawcy; Jungnitz, op. cit., s. 368. 
46 SR nr 2703a. Prawo patronatu nad kościołem parafialnym św. Katarzyny w Górze pozostało w rękach rodu burgrabiów 
von Dohna aż do chwili jego wygaśnięcia, co nastąpiło w 1716 r. Odtąd prawo patronackie przejął magistrat górowski, który 
zachował je aż do II wojny światowej. Por. Kutner, op. cit., s. 103; O. Tippel, Guhrau an der Jahrhundertwende, Schweidniz 
1901, s. 20. 
47 SR nr 5409. 
48 Ziołecki, op. cit.,  s. 37. Szkoła parafialna w Górze była, podobnie jak inne tego typu szkoły, wieloklasowym trivium. 
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Kościół filialny p.w. Bożego Ciała zbudowano w lesie, w pewnej odległości na 
północ od miasta. Dokument fundacyjny tej świątyni nie zachował się, pierwsza 
wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1375 r. W dokumencie z tego roku kościół Bożego 
Ciała wymieniony jest wiele razy jako orientacyjny punkt topograficzny, z czego można 
wysnuć przypuszczenie, iż musiał powstać jakiś czas wcześniej. 

Szpital wraz z kościołem św. Mikołaja został zbudowany, zgodnie ze zwyczajem 
panującym w średniowieczu, za miastem, w pobliżu bramy Głogowskiej, przy zachodniej 
stronie ulicy Starogórowskiej (Alt – Guhrauer Strasse). Szpital górowski pojawia się w 
źródłach po raz pierwszy w 1359 r. Wzmiankowany jest wtedy Jakub – mistrz szpitalny. 
Następna wiadomość o szpitalu pochodzi z 1362 r. z aktu darowizny Ottona von Donyn 
na rzecz prokuratora szpitalnego Jakuba, w celu ufundowania i utrzymania dwóch 
ołtarzy: jednego w kościele parafialnym, drugiego w kościele szpitalnym w Górze49.  

W dziejach Góry wiek XIV miał zasadnicze, szczególne znaczenie. Ukształtował 
się wtedy bowiem i utrwalił ustrój polityczno-prawny miasta oraz jego podstawy 
ekonomiczne. Zarysował się też główny szkielet układu miasta wraz z jego głównymi 
dominantami architektonicznymi. W późniejszych okresach wszelkie zmiany, jakie 
następowały w poszczególnych elementach życia miejskiego, miały zasięg ograniczony. 
Zasadniczy szkielet strukturalny miasta wykształcony w XIV w. przetrwał aż do końca 
XVIII w. 

 
Z końcem XIV w. Góra podzielona w 1375 r. została zjednoczona i przeszła jako 

lenno w ręce książąt cieszyńskich, których własnością pozostała do końca XV w.  
Książęta cieszyńscy wykazali wiele troski o pomyślny rozwój miasta. Kolejni władcy 

potwierdzali posiadane przez mieszczan wolności, prawa i przywileje. W 1416 r. uczynił 
tak książę cieszyński Bolesław, w 1444 r. książę Władysław, w 1491 r. książę Kazimierz50. 
Dzięki protekcji Piastów cieszyńskich nastąpił dla Góry okres dobrobytu i względnego 
spokoju.  

Wojny husyckie, które spustoszyły Śląsk, niemal zupełnie oszczędziły księstwo 
głogowskie, zaś echa sporu o Śląsk między Jerzym z Podiebradu a Maciejem Korwinem 
docierały do Góry bardzo słabo. Jednakże już od początku XV w. miasto przystąpiło do 
ulepszania i wzmacniania swojego systemu obronnego, zmieniając dotychczasowe 
obwałowania drewniano-ziemne na mury kamienne. W 1447 r. pojawia się w źródłach 
pierwsza wzmianka o masywnych murach obronnych Góry. Prace budowlane przy tym 
wielkim przedsięwzięciu trwały długo i przeciągnęły się jeszcze na wiek XVI, zanim 
obwarowania uzyskały swoja ostateczną formę, widoczną jeszcze na rysunkach Wernera.  

Oprócz ikonografii Wernera nieco danych na temat miejskich fortyfikacji Góry 
dostarcza wspomniany już na początku urbarz z 1750 r., a więc z okresu 
poprzedzającego stopniową rozbiórkę murów. Mury miejskie miały wysokość 10-12 
łokci, grubość 2 łokcie. Zwieńczone były blankami i umocnione 12 lub 13 basztami 
obronnymi. Dwie z nich zachowały się: wieża bramy Głogowskiej i odległa od niej o 200 
kroków w kierunku południowo-wschodnim mała wieża strażnicza. Mury chronił 
również wysoki wał ziemny oraz rów fosy. Dwie główne bramy miejskie Głogowska  

                                      
49 Jungnitz, op. cit., s. 369. 
50 Ziołecki, op. cit.,  s. 40-41, 49. 
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i Polska pozostały w miejscu bram poprzednich fortyfikacji, natomiast w celu 
dogodniejszej komunikacji z rozwijającymi się przedmieściami, przebito w murze 
północnym i południowym 2 duże furty, tzw. Starą Furtę (Alte Pforte) i furtę 
Łaziebników (Bader Pforte). Istniały jeszcze prócz nich dwie małe furty, zapewne 
zainstalowane w późniejszych czasach. W pobliżu bramy Głogowskiej, przy zachodniej 
stronie muru stał umocniony budynek, zawierający trzy murowane pomieszczenia 
więzienne. Od strony podwórza tej budowli znajdowała się wieża z jednym 
pomieszczeniem więziennym, sama wieża Głogowska zawierała w swym wnętrzu dwa 
pomieszczenia więzienne51.  

Wieża Głogowska jest jednym z nielicznych zachowanych do dzisiaj reliktów 
dawnych murów obronnych miasta. Architektura jej i detal wskazują na XV i XVI w. 
jako czas powstania, co potwierdza uprzednie stwierdzenie o długotrwałości procesu 
fortyfikowania miasta52.   

Przypuszczalnie razem z budową masywnych murów obronnych przystąpiono 
również do przebudowy zamku książęcego, włączając go w jednolity system obronny 
miasta. Zamek górowski nie stanowił stałej rezydencji książąt krainy, którzy przeważnie 
przebywali w Głogowie. Pierwszym władcą, który przez pewien czas rezydował w Górze 
i tutaj wystawiał dokumenty przeznaczone dla miasta (w latach 1444, 1448, 1458) był 
książę Władysław cieszyński. Tutaj mieszkała też i zmarła w 1480 r. wdowa po księciu 
Władysławie, Małgorzata53.  

Na temat wyglądu zamku górowskiego dysponujemy bardzo skąpymi wzmiankami 
źródłowymi. Wspomniany już urbarz z 1750 r. rejestruje tylko istnienie „starego zamku‖, 
niczego ponadto nie dodaje. Źródło wcześniejsze, dokument z 1601 r. sporządzony w 
związku z wykupem przez miasto tzw. lenna zamkowego (zamku wraz z przynależnymi 
do niego ziemiami, prawami i przywilejami), sygnalizuje tylko, że obszerny początkowo 
plac zamkowy został stopniowo całkowicie zabudowany. W jego sąsiedztwie stanęły: 
młyn, stajnia, zbrojownia oraz kilka szlacheckich domów mieszkalnych, wzniesionych za 
zgodą księcia Przemysława w 1463 i 1474 r. 54. 

 
W drugiej połowie XV w. nawiedziły Górę dwa wielkie pożary miasta. Pierwszy, 

który wybuchł 6 września 1457 r. całkowicie spopielił miasto. Spłonął również kościół 
parafialny z dzwonami i organami55. W 1478 r. następny pożar ponownie zniszczył 
świeżo odbudowane miasto, z którego ocalało tylko 40 domów („domunculae‖), młyn 
kieratowy oraz, będący w budowie po poprzednim pożarze, kościół parafialny św. 
Katarzyny56.  

Nowy kościół parafialny, którego budowa trwała przez wiek XV i XVI (o czym 
świadczy data 1552 wielokrotnie wyryta na cegłach w chórze), zachował się do 
dzisiejszych czasów. Jest to późnogotycka trójnawowa ceglana hala o wydłużonym, 
czteroprzęsłowym korpusie. Nawy kościoła są wsparte na filarach i przykryte prostym 

                                      
51 Ibidem, s. 50-51, 142-143.  
52 Lutsch, op. cit., s. 661. 
53 Ziołecki, op. cit., 40-42; Müller, op. cit., s. 252-253, Bojakowski, op. cit., s. 5-6. 
54 Ziołecki, op. cit., s. 69-71. 
55 Scriptores rerum Silesiacarum, BD.12, Breslau 1883. 
56 Ziołecki, op. cit., s. 44. 



Kwartalnik Górowski 25/2008-2009 

XIV 

sklepieniem gwiaździstym. Do zachodniej części korpusu są dobudowane dwie wieże, do 
których prowadzi od strony północno-zachodniej wieża schodowa. Między wieżami 
znajduje się ściana szczytowa kościoła pokryta dekoracją ceglaną. Cały niemal kościół 
otoczony jest wieńcem kaplic, z których trzy po stronie północno-zachodniej tworzą 
zakrystię. Od południowo-wschodniej strony korpusu nawowego znajduje się późno-
gotyckie dwuprzęsłowe baptysterium, obok którego na początku XVII w. dobudowano 
pomieszczenie służące jako biblioteka57.  

Podczas odbudowy spalonego kościoła św. Katarzyny, nabożeństwa były odpra-
wiane w kościele Bożego Ciała. Świątynia ta musiała być wówczas w nienajlepszym 
stanie budowlanym, o czym świadczy zatwierdzony przez papiestwo w 1493 r. odpust 
dla wiernych, którzy wspomogą finansowo restaurację kościoła Bożego Ciała. Podobnie 
odpusty uzyskały w 1500 r. kościół św. Katarzyny i kościół św. Jakuba w Starej Górze58. 

Prawdopodobnie po drugim pożarze mieszczanie przystąpili do budowy nowego, 
murowanego ratusza. Jego wygląd możemy odtworzyć tylko na podstawie rysunków 
Wernhera i skąpych danych zaczerpniętych z urbarza z 1750 r. Górowski ratusz gotycki 
był dwupiętrowym budynkiem liczącym 48 łokci długości i 42 łokcie szerokości. Składał 
się z trzech równoległych członów zwieńczonych trójkątnymi szczytami. We wnętrzu,  
w podziemiach znajdowało się pomieszczenie dla wagi miejskiej, z którym sąsiadowała 
piwnica ratuszowa. Pierwszą kondygnację zajmowała sala rady miejskiej, kasa miejska 
oraz magazyn chmielu. Na drugiej kondygnacji znajdowała się zbrojownia. Do 
zachodniej fasady budynku ratusza była dobudowana masywna wieża, czworoboczna  
u dołu, u góry ośmioboczna, zwieńczona hełmem59. 

Wieża ratuszowa była jedynym reliktem gotyckiego ratusza, zachowanym jeszcze 
po II wojnie światowej, jako dzwonnica wzniesionego w tym miejscu zboru 
ewangelickiego. Niestety i ten ostatni ślad zniknął, kiedy w 1966 r. rozebrano kościół aż 
do fundamentów, splantowano teren i założono tu skwerek. 

W wieku XV i XVI Góra wzbogaciła się o kilka nowych, aczkolwiek niewielkich 
obiektów sakralnych. Budowa ich była związana z nasilającym się w tym okresie 
rozwojem różnorodnych bractw i stowarzyszeń religijnych, które dla swoich potrzeb 
fundowały ołtarze lub kaplice w obrębie istniejących świątyń, względnie budowały 
własne kościoły. W 1408 r. biskup wrocławski Wacław potwierdza na przykład fundację 
ołtarzy w kościele szpitalnym św. Mikołaja i w kościele parafialnym. W 1450 r. został 
ufundowany ołtarz w kaplicy bractwa maryjnego w kościele parafialnym. Bractwo 
Najświętszego Sakramentu odprawiało natomiast swoje modły w kościele Bożego Ciała. 
Bractwo pasyjne i św. Krzyża posiadały własny kościółek p.w. św. Krzyża, który 
funkcjonował już przed wielkim pożarem miast w 1457 r. Znajdował się on na 
cmentarzu przykościelnym obok kościoła parafialnego. Padł on także ofiarą płomieni, 
ale wkrótce został odbudowany, o czym informuje wzmianka źródłowa z 1463 r. Nowo 
wzniesiona świątynka była usytuowana w południowo-zachodnim narożniku cmentarza, 
na prawo od głównego portalu kościoła parafialnego60.  

                                      
57 Lutsch, op. cit., s. 658; Jungnitz, op. cit., s. 376-377. 
58 Jungnitz, op. cit., s. 382. 
59 Ziołecki, op. cit., s. 143-144. 
60 Jungnitz, op. cit., s. 373, 378-379; Tippel, op. cit., s. 19. 
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Prawdopodobnie z inspiracji górowskiego bractwa Bożego Ciała książę cieszyńsko-
głogowski Władysław, ufundował w 1458 r. klasztor franciszkanów p.w. Bożego Ciała. 
Zbudowano go w odległym o 1 km na wschód Kajęcinie, wsi należącej do miasta. 
Klasztor ten nie doszedł jednak do większego rozkwitu i już w 1503 r. rozpoczął 
sprzedaż swoich posiadłości. Około 1530 r. podupadł całkowicie wskutek szerzącej się 
reformacji. W 1534 r. konwent franciszkanów został całkowicie rozwiązany. W tymże 
roku biskup wrocławski Jakub von Salza udzielił pozwolenia proboszczowi parafii św. 
Katarzyny, na użycie materiałów budowlanych z opuszczonego klasztoru, do renowacji 
kościoła Bożego Ciała61.  

Cech sukienników, który zajmował dominującą pozycję w życiu społeczno-
gospodarczym Góry wybudował dla siebie niewielki kościół p.w. NM Panny, 
zlokalizowany na przedmieściu, przed bramą Polską. Pierwsza wzmianka o kościele 
sukienników pochodzi z 1467 r. Przez jakiś czas, w latach 1481-1587 funkcjonował przy 
tym kościele szpital62.  

W 1506 r. Góra wraz z całym Księstwem Głogowskim została poddana królowi 
czeskiemu, w dwa lata później król czeski Władysław, wcielił ostatecznie Księstwo do 
korony czeskiej. 

W trzecim dziesięcioleciu XVI w. przeszła przez Śląsk fala reformacji, która w  
1528 r. dotarła również do Góry, rychło znajdując wielu zwolenników. W rezultacie 
wprowadzono stopniowo luterański obrządek we wszystkich kościołach miasta, 
począwszy od kościoła parafialnego św. Katarzyny. Nabożeństwa luterańskie odbywały 
się od 1559 r. w kościołach Bożego Ciała, św. Mikołaja, NM Panny i św. Jakuba w Starej 
Górze. W 1607 r. gmina ewangelicka wybudowała jeszcze jedną świątynię: kaplicę 
cmentarną św. Krzyża, położoną na południowy zachód, poza murami miejskimi. 

Rekatolizacja Góry nastąpiła dopiero w 1628 r., w czasie wojny 30-letniej, po 
wkroczeniu do miasta wojsk Lichtensteina63. 

Wydarzenia religijne, które tak wzburzyły serca i umysły ówczesnych mieszczan, 
nie wpłynęły hamująco na rozwój gospodarczy miasta, które w drugiej połowie XVI  
i w początkach XVII w. przeżywało największy w swych dziejach rozkwit.  

Podstawę zamożności miasta w dalszym ciągu stanowiło sukiennictwo – Góra 
cieszyła się wszędzie sławą miasta sukienników. Od końca XVI w. wielkiego znaczenia w 
życiu ekonomicznym Góry nabrało również młynarstwo wiatrakowe, wykorzystujące 
dogodne dla siebie, wyżynne położenie miasta. Wiatraki, których liczba stopniowo 
wzrastała (w 1750 r. było ich już 43). Tworzyły charakterystyczny i malowniczy element 
krajobrazu Góry. 

Podstawowym czynnikiem warunkującym korzystną sytuację górowskich rzemieśl-
ników, była bliskość granicy z Polską, co stwarzało możliwości nawiązania bardzo 
ścisłych, obustronnych kontaktów handlowych. Miedzy Śląskiem a Rzeczpospolitą nie 
istniały żadne bariery celne, dzięki czemu rzemieślnicy z Góry mogli nabywać znacznie 
tańsze polskie surowce, bez żadnych przeszkód przywożone do miasta przez polskich 
kupców. Całe górowskie młynarstwo opierało się w zasadzie na polskim zbożu, 

                                      
61 Tippel, op. cit., s. 19; Jungnitz, op. cit., s. 380; Ziołecki, op. cit., s. 43. 
62 Weczerka, op. cit., s. 169. 
63 Tippel, op. cit., s. 20; Weczerka, op. cit., s. 170. 
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kupowanym na cotygodniowych targach zbożowych. Podobnie było w przypadku 
sukienników i rzeźników górowskich64. Około 1600 r. Góra uzyskała prawo do 
organizowania drugiego jarmarku, obok którego odbywały się jeszcze trzy razy w roku 
tzw. „wielkie wtorki‖.  

Nastąpił też dalszy rozwój organizacji cechowych. Świadczy o tym dokument  
z 1597 r., na którym zostały umieszczone pieczęcie wszystkich ówczesnych cechów  
w Górze: sukienników, rzeźników, szewców, piekarzy, kuśnierzy, krawców, kowali, 
bednarzy, stolarzy, kołodziejów, garncarzy i tkaczy lnu65. 

Ówczesny dobrobyt nie pozostawił jednakowoż zauważalnych śladów w zabu-
dowie miasta. Widocznie przedłużające się prace wykończeniowe przy budowie kościoła 
parafialnego i murach obronnych, pochłaniały takie sumy, iż nie starczało pieniędzy na 
zdobienie miasta nowymi okazałymi budowlami.  

U progu wojny 30-letniej miasto liczyło około 5000 mieszkańców, posiadających  
w sumie 699 domów w obrębie murów i na przedmieściach. Te liczby stawiały Górę  
w rzędzie miast śląskich średniej wielkości66.   

Długotrwałe działania wojenne radykalnie zmieniły całą sytuację miasta. Począwszy 
od 1626 r. Góra stała się terenem ciągłych przemarszów rozmaitych wojsk, 
dopuszczających się grabieży, gwałtów, nakładających na miasto wysokie kontrybucje. 
Wyjątkowo negatywne skutki wywarła okupacja miasta przez wojska księcia 
Lichtensteina, które miały za zadanie przywrócić tu siłą katolicyzm. Pod ich naciskiem 
został wydany pod koniec 1628 r. statut górowskiej rady miejskiej, nakazujący wszystkim 
obywatelom, którzy nie zechcą przyjąć wiary katolickiej, opuszczenie miasta w ciągu  
6 tygodni67. Tego rodzaju represje i szerząca się nietolerancja religijna, doprowadziły do 
wyludnienia kwitnącego miasta. Od stycznia 1629 r. do 1631 r. wywędrowało z Góry i jej 
okolic około 4000 protestantów, którzy udali się w granice Rzeczypospolitej i zasiedlili 
miasta: Leszno, Wschowę, Bojanowo, Rawicz, Rydzynę, Jarocin, Szlichtyngową i inne.  
W Górze pozostało tylko 112 zamieszkanych domów, w tym 28 domów wewnątrz 
murów miejskich68. W latach 1632-1635 kwaterowały tutaj kolejne wojska saskie, 
brandenburskie i szwedzkie, od 1644 r. ponownie cesarskie. Rezultatem było znisz-
czenie, wyludnienie i ubóstwo miasta69. 

Ten stan trwał jeszcze przez kilka dziesiątków lat po zakończeniu wojny. Z listy 
podatkowej sporządzonej przez radę miejską w 1670 r. wynika, iż w mieście pozostało 
tylko 1098 osób powyżej 15 lat, z czego 469 w mieście wewnętrznym, 639 na 
przedmieściach. Zapis z księgi miejskiej z 1675 r. informuje o istnieniu 393 pustych 
miejsc – 127 w obrębie murów, 266 na przedmieściach. Wiele opuszczonych domów 
ulegało dalszej dewastacji i rozbiórce, mimo przeciwdziałań rady, która nakładała 
wysokie kary na sprawców zniszczeń. Pilnych napraw wymagały również budynki 
publiczne i obwarowania, brakowało jednak odpowiednich środków. W 1675 r. rada 

                                      
64 Klapper, op. cit., s. 19-20; Weczerka, op. cit., s. 169. 
65 Klapper, op. cit., s. 6-12, 26; K. Göhlmann, A us der Geschichte des Müllerhandwerks im Kreise Guhrau, Guhrau 1925, s. 11. 
Poza organizacją cechową pozostawali młynarze, którzy mimo wielkiego znaczenia utworzyli swój cech dopiero w 1708 r. 
66 Ziołecki, op. cit.,  s. 91. 
67 Ibidem, s. 90. Bojakowski, op. cit., s. 7. 
68 C. Grünhagen, Geschichte Schlesiens, Bd.II, Gotha 1884,  s. 311; Ziołecki,  op. cit.,  s. 90.  
69 Kutner, op. cit., s. 104.  
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miejska zwróciła się o pomoc finansową do starosty głogowskiego, „aby publiczne 
budowle jak mury miejskie, bramy, wieże i ratusz uchronić przed całkowitą ruiną‖ 70. 

Bardzo powoli wracało miasto do normalnego życia. W celu ożywienia gospodarki 
miejskiej cesarz Karol VI nadał Górze w 1721 r. prawo do trzeciego jarmarku, likwidując 
jednocześnie jeden z „wielkich wtorków‖71. 

Schyłek XVII i początek XVIII w. był również okresem szerzącej się 
kontrreformacji i wzrostu nastrojów religijnych w społeczeństwie. W Górze ta tendencja 
znalazła swój wyraz w ponownym rozkwicie bractw religijnych, zwłaszcza od 1681 r. 
bractwa Bożego Ciała. Mieszczanie czynili wiele różnych pobożnych fundacji, zwłaszcza 
na rzecz kościoła parafialnego św. Katarzyny i kościołów filialnych. Znaczącą rolę wśród 
tych fundacji pełniła budowa stacji Kalwarii, które zainstalowano wzdłuż drogi 
prowadzącej do bramy Polskiej aż do kościoła Bożego Ciała. Stacje kończyły się tzw. 
świętymi schodami. Twórcą tego przedsięwzięcia był proboszcz górowski Alerius Abart, 
który pełnił ten urząd w latach 1695-172172. 

 
W styczniu 1741 r. Góra, podobnie jak inne miasta śląskie, dostała się pod 

panowanie Prus. Fakt ten m.in. pozwolił protestantom na otwarte i swobodne 
uprawnienie ich kultu. Ponieważ wszystkie kościoły istniejące w mieście należały do 
katolików, protestanci wkrótce przystąpili do budowy własnej świątyni. Zbór 
protestancki p.w. Trójcy Św. został konsekrowany w 1745 r. Była to dość duża budowla 
o konstrukcji szachulcowej; usytuowano ją tuż przy północnym odcinku murów 
miejskich73. Widok tego kościoła został utrwalony na rycinach Wernhera. 

Według danych z urbarza Góra w 1750 r. liczyła 431 domów, które zamieszkiwało 
3361 mieszkańców, z czego 1209 osób w mieście wewnętrznym. Domy mieszkalne były 
niewielkie, z drewna i cegły, pokryte gontem74. Jest rzeczą oczywistą, że tego rodzaju 
zabudowa stanowiła potencjalne niebezpieczeństwo powstania pożarów miasta, ale jego 
mieszkańcy, mimo tragicznych doświadczeń przeszłości, stale stosowali drewno jako 
podstawowy materiał budowlany. 

W kilka lat później, w trakcie działań wojny 7-letniej, Góra doznała największej  
w swej historii klęski żywiołowej. Miasto podpalone 10 października 1759 r. przez 
stacjonujące tu wojska rosyjskie, zostało doszczętnie strawione przez szalejący ogień. 
Olbrzymim rozmiarom katastrofy sprzyjała ciasna drewniana zabudowa, ułatwiająca 
przenoszenie pożaru. Urzędowo oszacowane straty wynosiły: 223 budynki mieszkalne  
w mieście wewnętrznym, 20 budynków na przedmieściu, przy czym nie wszystkie 
murowane piwnice wytrzymały siłę ognia, 4 stodoły, 116 stajni. Z budowli publicznych 
spłonęły: ratusz, zamek, 4 szkoły, 2 browary, wielki dom słodowy, młyn kieratowy, 
komora miejska i 2 domy celne, magazyn towarów sypkich, kasa miejska i dom sierot. 
Spłonęły też kościoły: całkowicie kościół ewangelicki Trójcy Św. i kościół sukienników 
NM Panny za bramą Polską, natomiast w kościele parafialnym zostały uszkodzone wieże 

                                      
70 Ziołecki, op. cit.,  s. 120-121. 
71 Klapper, op. cit., s. 30. 
72 Tippel, op. cit., s. 20-21. 
73 Ziołecki, op. cit., s. 135-136. 
74 Ibidem, s. 144-145. 
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oraz wnętrze, gdzie specjalnie podłożono ogień. Spalił się też sąsiadujący z kościołem 
parafialnym kościółek Św. Krzyża, probostwo i dom kapłana. Miasto zamieniło się w 
stos gruzów i popiołów75. 

Pogorzelcy wkrótce przystąpili do odbudowy spalonego miasta. W celu zabez-
pieczenia miasta przed ewentualną podobną klęską w przyszłości władze nadrzędne  
z Głogowa, już w miesiąc po pożarze wydały zarządzenie o konieczności budowania  
w Górze domów murowanych o płaskich dachach. Następna instrukcja z 1760 r. 
zawierała bardziej szczegółowe wytyczne budowlane. Przede wszystkim zabroniono 
stawiania domów prowizorycznych, postulowano poszerzenie i wyprostowanie wąskich 
ulic. Każdy nowo budowany dom winien uwzględniać już w projekcie wszystkie 
wymagane przepisy przeciwpożarowe76. Zarządzenia władz nie były jednak w pełni 
respektowane, zbudowano bowiem wiele drewnianych domów krytych gontem, i wiele, 
bo aż 63, domów prowizorycznych. Tempo odbudowy postępowało szybko, dzięki 
finansowej pomocy udzielonej pogorzelcom przez pruskie władze królewskie. Pomoc ta 
trwała sukcesywnie przez kilka lat – od 1760 r. aż do 1768 r. Duże znaczenie w tym 
względzie miało również osobiste zainteresowanie króla Fryderyka II szybką odbudową 
miasta. W 1761 r. wzniesiono już 57 domów, w 1764 dalszych 88 domów, ponadto dom 
kapłana, młyn słodowy, gorzelnię i częściowo browar, w 1765 r. 21 domów. Łącznie  
w ciągu pięciu lat po pożarze zbudowano domy mieszkalne, w przeważającej części  
w mieście wewnętrznym. Miejski kościół parafialny św. Katarzyny został poddany 
pracom remontowym i już w 1763 r. można było wznowić w nim odprawianie 
nabożeństw, przeniesionych w tym czasie do kościoła Bożego Ciała. Wybudowano 
również od nowa kościółek św. Krzyża i dom proboszcza. W latach 1765-1781 
wzniesiono nowy murowany zbór ewangelicki w stylu przejściowym między barokiem  
a klasycyzmem, projektu dyrektora budowlanego z Głogowa von Machui. Zlokalizo-
wano go na środku rynku, w miejscu spalonego ratusza, z budowy którego władze 
miejskie musiały na razie zrezygnować. Ocalała z pożaru wieża ratuszowa została w 
interesujący sposób zaadaptowana jako dzwonnica nowego kościoła77.  

W 1784 r. według sprawozdania magistratu górowskiego skierowanego do władz 
pruskich, odbudowa miasta została całkowicie zakończona. Zabudowano nawet te puste 
place, które pozostawały w mieście jeszcze od czasów wojny 30-letniej. Góra liczyła 
obecnie 477 domów mieszkalnych, z czego 226 na terenie dawnego miasta lokacyjnego  
i 251 na przedmieściach. 266 domów było murowanych, reszta natomiast zbudowana 
była z drewna i pokryta gontem. W porównaniu z rokiem 1750 liczba ludności zmalała  
o ok. 1000 osób78. 

Nie odbudowano natomiast starego zamku książęcego, ani kościoła NM Panny, po 
których nie zostały żadne ślady. Duże trudności istniały też z budową nowej siedziby 
magistratu górowskiego, gdyż nie było ani odpowiedniego miejsca, ani dostatecznych 
środków pieniężnych. W związku z tym magistrat czasowo wynajmował na swoje obrady 
kilka izb, w domu jednego z obywateli Góry. Ten stan trwał aż do 1803 r. kiedy 

                                      
75 Ibidem, s. 162. 
76 Ibidem, s. 162-163. 
77 Ibidem, s. 157-159, 164, 166; Tippel, op. cit., s. 17; Weczerka, op. cit., s. 170. 
78 Ziołecki, op. cit., s. 166. 
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zakupiono dom mieszkalny w zachodniej pierzei rynku, który przystosowano do potrzeb 
rady. Normalny, z prawdziwego zdarzenia ratusz wybudowano dopiero w 1859 r.79. 

W 1770 r. miasto przystąpiło do częściowej likwidacji swoich średniowiecznych 
obwarowań. Był to proces zachodzący powszechnie w ówczesnych miastach śląskich, 
które zamierzały w ten sposób umożliwić integrację starych ośrodków miejskich  
z rozbudowującymi się przedmieściami. W Górze zniwelowano w pierwszej fazie 
wysokie wały ziemne i zasypano fosę. Uzyskane dzięki temu tereny przeznaczono na 
ogrody, które przekazywano mieszczanom w zamian za czynsz. W 1818 r. rozebrana 
została wieża przy bramie Polskiej, w 1823 r. rozebrano mury, pozostawiając niewielkie 
obniżone fragmenty, w 1826 r. zdemontowano furtę południową, w 1828 r. bramę 
Polską, w 1851 r. bramę Głogowską. Pozostała tylko wieża bramy Głogowskiej tzw. 
Wieża Kawcza (Dohlenturm), która przetrwała do dzisiejszych czasów80. 

 
Z końca XVIII i na początku XIX w. struktura gospodarcza Góry zaczęła się 

zmieniać. Wprawdzie nadal najliczniejszą i najbardziej znaczącą grupą zawodową byli 
sukiennicy – w 1803 r. na 2790 mieszkańców Góry było 80 mistrzów sukienniczych, ale 
tylko połowa z nich prowadziła własne warsztaty. W następnych latach sytuacja ich 
stawała się coraz trudniejsza. Z jednej strony miała na to wpływ konkurencja 
rozwijającego się przemysłu tekstylnego, z drugiej, protekcjonistyczna decyzja władz 
rosyjskich zakazująca od 1815 r. wszelkiego importu sukna w granice cesarstwa. Wielu 
górowskich sukienników opuściło wówczas rodzinne miasto i udało się do tworzącego 
się w Kongresówce łódzkiego centrum tekstylnego. W 1831 r. pozostało w Górze tylko 
trzech samodzielnych mistrzów sukienników81. 

Czołową rolę w życiu gospodarczym miasta przejęło teraz młynarstwo. W 1787 r. 
były w Górze 54 wiatraki, w 1830 – 73, w 1845 – 84, z 78 mistrzami młynarskimi. 
Głównym rynkiem zbytu dla górowskich produktów młynarskich była Brandenburgia, 
zwłaszcza Berlin. Do handlu mąką dołączył również handel innymi artykułami 
żywnościowymi, m. in. masłem, jajami, serem i warzywami, które były skupowane  
w całym powiecie i transportowane do Brandenburgii82. 

Rzemiosło górowskie, które w połowie XIX w. przeszło reformę cechów, przez 
wiele lat, poza sukiennictwem, pozostało niezagrożone przez wielki przemysł. Wielka 
produkcja typu kapitalistycznego zaczęła wkraczać do Góry dopiero w ostatnich 
dziesięcioleciach XIX w., dzięki radykalnej poprawie warunków komunikacyjnych 
miasta. Do połowy XIX w. stan dróg w powiecie górowskim był bowiem fatalny.  
W okresach wiosennych i jesiennych roztopów połączenia między miastami Wschową, 
Lesznem i Głogowem bywało przerwane przez całe miesiące. W 1852 r. została podjęta 
budowa szosy z Bojanowa przez Górę aż do połączenia z szosą państwową Głogów – 
Szlichtyngowa – Wschowa. W 1856 r. przekazano do publicznego ruchu odcinek  
z Bojanowa do Góry, w dwa lata później osiągnięto połączenie z drogą Głogów – 

                                      
79 Ibidem, s. 159. 
80 Ibidem, s. 164-165. 
81 Klapper, op. cit., s. 32. Weczerka, op. cit., s. 170. 
82 Ibidem, s. 31-32; J. G. Knie, Kurze geographische Beschreibung, Breslau 1831, s. [?]; E. Keyser, Deutsche Städtebuch, Stuttgart – 
Berlin 1939, s. 767. 
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Wschowa. W 1872 r. została rozpoczęta rozbudowa 13 ważnych odcinków dróg do 
stopnia szos państwowych. Dzięki tym przedsięwzięciom Góra stała się węzłem 
komunikacyjnym, mającym bezpośrednie połączenie ze wszystkimi sąsiednimi miastami 
powiatowymi. W 1885 r. Góra otrzymała bocznicę kolejową Bojanowo – Góra, w 1906 
r. linia kolejowa została przedłużona do Głogowa, w 1917 r. zbudowano linię kolejową 
do Ścinawy i Leszna83. 

W pobliżu stacji kolejowej usytuowanej na północ od starego miasta, założono  
w 1889 r. fabrykę cukru – największy zakład przemysłowy Góry. Zarówno cukrownia, 
jak i pozostałe zakłady przemysłowe miasta: mleczarnia (1882 r.), wielki młyn parowy  
z piekarnią (1892 r.) oraz rzeźnia (1892 r.), były oparte na rolniczym zapleczu Góry. 
Zaczęły jednocześnie znikać wiatraki, które nie były w stanie sprostać konkurencji 
przemysłu. W 1900 r. pozostało ich już tylko 2084. 

Ogólnie należy jednak stwierdzić, że Góra, aczkolwiek była siedzibą powiatu, 
przeżywała w XIX w. stosunkowo słaby rozwój. Świadczy o tym powolny przyrost 
ludności miasta: w 1825 r. było tu 3138 mieszkańców, w 1875 r. – 4138, w 1905 r. – 
4798. A zatem w ciągu osiemdziesięciu lat XIX w., który był okresem burzliwej 
urbanizacji i gwałtownego przyrostu populacji miejskiej, w Górze przybyło zaledwie 
1660 mieszkańców. Domów mieszkalnych w XVIII w. przybyło tylko 71, gdyż w 1895 r. 
miasto liczyło w sumie 548 budynków85. Natomiast stawiano coraz więcej domów 
murowanych, do czego ostatecznie skłonił mieszkańców ostatni wielki pożar miasta  
w 1836 r., który strawił całą zachodnią pierzeję rynku86. 

Inwestycje budowlane podejmowane przez miasto w XIX w. nie były liczne. W 
1825–1826 r. został zbudowany szpital miejski, który zastąpił rozebrany z powodu 
bardzo złego stanu, średniowieczny szpital wraz z kościołem św. Mikołaja. Nowy szpital 
wzniesiony przy dawnej ulicy Gosslera (Gosslerstrasse), przewidziany był na 24 osoby, 
miał zapewnić starym mieszczanom bez różnicy wyznania, dach nad głową i zaopat-
rzenie. Na parceli szpitalnej władze miejskie założyły też w 1827 r. miejski zakład dla 
ubogich i chorych oraz w 1854 r. zakład dla dzieci i sierot. W 1874 r. zbudowano  
w Górze szpital powiatowy na 40 łóżek. Szkolnictwo górowskie było reprezentowane 
przez szkoły wyznaniowe. W 1900 r. szkoła katolicka liczyła 235 uczniów, ewangelicka 
szkoła miejska – 550. Najbardziej reprezentacyjnym przedsięwzięciem dokonanym na 
rzecz miasta, była budowa ratusza w 1859 r. Ten okazały murowany gmach zajął część 
wschodnią pierzei rynku87. 

W budowlach sakralnych nie nastąpiły jakieś szczególne zmiany. Rozebrano tylko  
w 1821 r. kościółek św. Krzyża, z powodu złego stanu budowlanego. Przeprowadzono 
natomiast renowację stacji Kalwarii, w czym największe zasługi położył proboszcz 
Ferdynand Cogho (1840-1870). Dzięki jego staraniom przeniesiono w 1846 r. stare  
i częściowo rozpadające się kapliczki procesyjne na Górę Kalwarię, obok kościoła 
Bożego Ciała, gdzie urządzano stacje drogi krzyżowej88. 

                                      
83 Klapper, op. cit., s. 35; Ziołecki, op. cit., s. 195-196; Kayser, op. cit., s. 767. 
84 Tippel, op. cit., s. 38. 
85 Ibidem, s. 36; Weczerka, op. cit., s. 171. 
86 Keyser, op. cit., s. 767; Ziołecki, op. cit., s. 189. 
87 Tippel, op. cit., s. 22, 24; Ziołecki, op. cit., s. 196. 
88 Tippel, op. cit., s.21. 
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I wojna światowa nie przyniosła miastu zauważalnych strat. Po wojnie wystąpiły 

tendencje do przyłączenia Góry do Polski, ale projekty te zostały storpedowane przez 
dyplomatów niemieckich. Mimo ostrej akcji propagandowej ze strony niemieckiej, Rada 
Najwyższa Konferencji Pokojowej, powzięła decyzję o przyznaniu Polsce północno-
wschodniej części powiatu górowskiego (Jabłonna, Kaczkowo, Rojęczyn)89. Ustalone  
w Wersalu granice polsko-niemieckie, zwane przez Niemców „krwawiącymi granicami‖, 
budziły w nich ciągle nastroje nacjonalistyczne i antypolskie. Publikacje z tego okresu 
stale podnoszą problem utraty przez Górę jej silnego zaplecza gospodarczego, co 
podcięło jej ekonomiczną egzystencję90. 

Faktem jest, że Góra spadła w okresie międzywojennym do rzędu miast 
prowincjonalnych. Położona z dala od Wrocławia i od głównych ośrodków 
produkcyjnych Rzeszy oraz sąsiedztwo granicy polskiej spowodowały, że niemiecka 
gospodarka kapitalistyczna wyraźnie zaniedbywała tereny powiatu górowskiego. 
Ograniczało to jednocześnie rozwój gospodarczy miasta. W porównaniu z innymi 
miastami województwa wrocławskiego Góra była najsłabiej uprzywilejowana, tylko 17 % 
ludności było zatrudnione w przemyśle91. Liczba zakładów przemysłowych w tym 
okresie wzrosła niewiele. Oprócz zakładów istniejących przed I wojną, dołączono 
jeszcze fabrykę produkującą maszyny rolnicze, wozy i meble żelazne oraz dwa browary92.  

Przeprowadzono natomiast szereg przedsięwzięć komunalnych. W 1915 r. 
założono w mieście wodociąg, w latach 1928-1929 pełną kanalizację. W 1927 r. Góra 
otrzymała elektroniczność. Systematycznie regulowano i brukowano ulice, zwłaszcza 
przelotowe. Na przykład w 1932 r. została uregulowana i otrzymała nawierzchnię 
granitową ówczesna ulica Młyńska, Starogórowska oraz ulica łącząca Górę ze Starą 
Górą93.  

Podejmowano też pewne prace konserwatorskie. Przede wszystkim w kościele 
parafialnym św. Katarzyny w 1934 r. wymieniono grożący zawaleniem dach świątyni. 
Przykryto ją nową dachówką. Prócz tego wymieniono zagrzybione kamienie w zachod-
nim froncie wieży oraz odrestaurowano blendy tynkowe. W związku z regulacją i 
wybrukowaniem ulicy przebiegającej obok wieży Głogowskiej, w 1933 r. poprowadzono 
chodnik dla pieszych przez łukowate przejście wybite w wieży. Dzięki temu 
przywrócono wieży jej dawne funkcjonalne znaczenie. W latach 1932-1934 odnowiono 
barokowy strop kościoła św. Jakuba w Starej Górze. Zaistniała też konieczność wymiany 
dachu i pokrycia go nowymi dachówkami. Z braku środków finansowych prace te 
zostały przerwane94. 

Warto odnotować jeszcze budowę w 1929 r. dużego gmachu reformowanego 
gimnazjum realnego, projektu królewieckiego architekta Witta95. W budynku tym mieści 

                                      
89 Bojakowski, op. cit., s. 8. 
90 Kutner, op. cit., s. 103: The Districts of Guhrau, Namslau, Gross-Wartenberg Old Silesian and German Territories already for many 
Centurie Past before the Partitioning of Poland. A Memorial presented by the Population of the three Districts, Breslau 1919; Sperling,  
Die blutende Grenze Niederschlesiens, Schlesische Monatshefte, Jg 9, 1932, s. 153-155. 
91 T. Sobczyński, Rozwój gospodarczy miasta Góry w okresie XV- lecia, w: Przeszłość i teraźniejszość miasta Góry, Wrocław 1960, s. 20. 
92 Kutner, op. cit., s. 108. 
93 Bericht über die Verwaltung und den Stand der Kreiskommunalangelegenheiten des kreises Guhrau für das Jahr 1932, Guhrau 1932, s. 22. 
94 Schlesische Heimatpflege, w. Veröffentlichung Kunst und Denkmalpflege Museumswesen – Heimatschutz, Breslau 1935, s. 122 – 123. 
95 Kutzner, op. cit., s. 109. 
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się obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Górze. Tuż przed wybuchem II wojny 
światowej Góra liczyła 5650 mieszkańców i zajmowała obszar o powierzchni 16,9 km2 . 

 
W 1945 r. miasto poniosło poważne straty w zabudowie – 30 % domów 

mieszkalnych legło w gruzach. Poważnych uszkodzeń doznał również przemysł 
górowski. Całkowicie spalono fabrykę maszyn, cukrownia, mleczarnia i inne zakłady 
zostały zdemontowane. 

Z chwilą przejęcia Góry przez polskie władze administracyjne (wyzwolenie miasta 
nastąpiło 27 stycznia 1945 r.) rozpoczął się proces zasiedlania miasta przez polskich 
repatriantów. Pierwszy transport repatriantów dotarł do Góry 8 maja 1945 r. Pod koniec 
1948 r. zakończył się napływ ludności do miasta, które osiągnęło wtedy liczbę 5504 
mieszkańców. Stopniowo organizowało się życie w mieście. Pod koniec 1945 r. zostały 
uruchomione wodociągi, światło elektryczne, w 1948 r. gazownia, w 1949 r. 
przeprowadzono remont kanalizacji miejskiej. Przywracano również funkcjonowanie 
zniszczonych zakładów przemysłowych: w 1945 r. ponownie rozpoczęła pracę 
mleczarnia, w 1946 r. cukrownia, tartak oraz zakłady młynarskie. Remontowano także 
budynki mieszkalne i odgruzowywano miasto. W 1960 r. zostały zakończone remonty 
177 budynków, zniknęły też gruzy. W tym roku Góra miała 7004 mieszkańców, przy 
czym na 2989 zatrudnionych, 206 osób utrzymywało się z rolnictwa. 

Wskutek rosnącej liczby mieszkańców wzrosły potrzeby mieszkaniowe, tym więcej, 
że przez pierwszych 10 lat po wojnie ograniczono się wyłącznie do renowacji 
istniejących domów. Nowe inwestycje budowlane zaczęto realizować od 1958 r. 
budowano zarówno domki jednorodzinne, jak i duże bloki mieszkaniowe. Proces ten jest 
kontynuowany aż do chwili obecnej96. 

W okresie powojennym przeprowadzono też pewne prace konserwatorskie. W 
1962 r. zostały zakonserwowane pozostałe fragmenty średniowiecznych murów 
obronnych. W latach sześćdziesiątych poddano tez pracom restauracyjnym kościół 
parafialny św. Katarzyny, który częściowo zawalił się. Z dawnych zabytkowych obiektów 
sakralnych zachował się też kościół cmentarny Bożego Ciała, jednakże w nienajlepszym 
stanie. Żałować przy tym należy, że w toku prac „upiększających‖ miasto zlikwidowano 
w 1966 r. ewangelicki kościół na rynku wraz ze średniowieczną wieżą ratuszową. 

 
Barbara Trojak 

 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 
 
 

                                      
96 W. J. Grabski, 200 miast wróciło do Polski, Poznań 1949, W. Urbanowicz, Jak tworzyła się i pracowała polska władza 
administracyjna miasta Góry w latach 1945 – 1960, w: Przeszłość i teraźniejszość miasta Góry, Wrocław 1960, s. 15-17: Sobczyński, 
op. cit., s. 20, 24-25. 
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JOHANN PAUL AUGUST STANKIEWICZ –  
MALARZ PORTRETÓW,  
WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH  
I WNĘTRZ KOŚCIELNYCH 
 
W opracowaniu dotyczącym kościoła Bożego Ciała pojawia się wzmianka, 

że w 1886 r. bliżej nieznany Paweł Stankiewicz przemalował polichromię 
„Świętych Schodów” i górnej kaplicy (tzw. Ratusz Piłata)1. Niżej prezentujemy 
dwa teksty przetłumaczone z języka niemieckiego przez Daniela Wojciechow-
skiego ukazujące postać Paula Stankiewicz, urodzonego w Górze, znanego  
w XIX w. malarza niemieckiego.  

Mamy nadzieję, że „bliżej nieznany” Paweł Stankiewicz po lekturze tego 
numeru „Kwartalnika Górowskiego” będzie już znanym Paulem Stankiewiczem.  

(M.Ż.) 
 
Paul Stankiewicz urodził się 19 kwietnia 1834 roku na przedmieściach Góry (na 

Dolnym Śląsku). Jego ojciec był ślusarzem i w momencie jego narodzin miał 55 lat. Paul 
dorastał w ubogiej rodzinie. Już bardzo wcześnie wykazywał zdolności malarskie.  
W roku 1846, jako 12-latek, Stankiewicz przygotowuje w obecności bp Daniela Latusska 
tableau, przez co zwraca na siebie jego uwagę, biskup zapewnia mu dalsze kształcenie  
w tym kierunku. Niestety nadzieje na uzyskanie wykształcenia okazują się płonne,  
w międzyczasie ma miejsca kilka zgonów. Sytuacja finansowa rodziców pozwala 
Stankiewiczowi tylko na uzyskanie profesji malarza pomieszczeń. Po dwóch latach nauki 
na stanowisku czeladnika, wyjeżdża za zaoszczędzone pieniądze do Berlina, aby tam 
pobierać nauki w Akademii Sztuk Pięknych. Nie znaleziono do tej pory dowodów na to, 
że Stankiewicz kształcił się na tej akademii.  

20 maja 1860 roku pisze list do biskupa Förstera z Wrocławia, prosząc o pomoc 
finansową na pobyt w Rzymie celem dokształcania swoich artystycznych uzdolnień. 
Wskazuje w tym liście na wykonane przez siebie prace: odrestaurowanie w roku 1859 
drogi krzyżowej (przy kościele) Bożego Ciała w Górze, odrestaurowanie kilku obrazów 
kościelnych w Gubinie i Krzelowie na polecenie prałata Birnbacha i księdza Jüngera  
z Poczdamu.  

Biskup odpowiada na prośbę Stankiewicza i zbiera pieniądze na jego wyjazd do 
Rzymu. W roku 1862 Stankiewicz wraca do Berlina i rozlosowuje wśród swoich 
sponsorów obrazy, które namalował w Rzymie. W liście z 29 sierpnia 1862 roku 
wspominane są dwa jego obrazy. Autor listu, radny sądu królewskiego Rohden – jeden 
ze sponsorów, który przyczynił się do pobytu Stankiewicza w Rzymie – opisuje w tym 
liście: Oba obrazy w różnych wielkościach przedstawiają Madonnę. Większy obraz 
wylosował Rohden, a następnie przekazuje go księdzu Strzybnemu do jego kościoła 
Matki Boskiej w Altendorff.  

                                      
1 B. Krzyślak, Kościół odpustowy p.w. Bożego Ciała, Poznań 1982, s. 24 (maszynopis). 
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- od 7 września do 31 października 1862 roku Stankiewicz wystawia jeden ze 
swoich obrazów w Berlinie w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obraz nosi tylko 
nazwę: popiersie, wymiar rzeczywisty, owal. W roku 1868 sytuacja się powtarza, od 30 
sierpnia do 1 listopada. Tym razem jest to obraz o nazwie: portret Jego Królewskiej 
Mości.  

- W roku 1870 kończone są prace w katolickim kościele św. Piotra i Pawła w 
Poczdamie. Stankiewicz otrzymuje zlecenie wymalowania apsyd wg projektu artystów 
Petera von Corneliusa, Schraudolpha i Overbecka.  

- W roku 1872 Stankiewicz sporządza dla kościoła Św. Elżbiety – dzisiejszego 
kościoła garnizonowego Chrystusa Króla – w Wilhelmshaven obraz „Zmartwychwstanie 
Chrystusa‖, który to cesarz Wilhelm I przekazuje kościołowi z okazji jego uroczystego 
otwarcia. Dla Wałcza [Deutschkrone] w prowincji rządowej Poznań, sporządzone 
zostały, prawdopodobnie w tym czasie, jak twierdzi Bötticher, następujące obrazy – do 
katolickiego kościoła św. Mikołaja:  na główny ołtarz Święta Trójca, obok niego obrazy 
Św. Mikołaja i Św. Wawrzyńca.  

Obraz Zmartwychwstanie Chrystusa w odmiennej wersji jak w kościele św. Elżbiety 
istniał aż do II wojny światowej.  

Dzisiaj w tym samym kościele w Wałczu znajdziemy następujące obrazy: Maria z 
różańcem, Józef, św. Mikołaj i św. Wawrzyniec.  

- 1879 Stankiewicz może w sali zegarowej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie 
wystawić jeden obraz dla fundacji „Frauengabe‖. Obraz ten nosi nazwę: „Jezus 
władający morzem‖. Tłem tej wystawy jest zatonięcie statku „Großer kurfirst‖, na 
którym wielu marynarzy straciło życie a kwota uzyskana ze sprzedaży miała przyczynić 
się do pomocy rodzinom zmarłych. Admiralicja w roku 1880 podarowała ten obraz 
świeżo zbudowanemu kościołowi garnizonowemu w Kilonii, w Niemczech (dzisiejszy 
kościół Św. Pawła). Obecne miejsce przebywania tego obrazu nie jest znane.  

- W roku 1880 artysta maluje cesarza Wilhelma I (70 x 52 cm). W roku 1881 obraz 
ten kupuje książę w stopniu podporucznika Henryk Pruski. Obraz ten obecnie można 
znaleźć w muzeum żeglugi w Bremerhaven. Książe Henryk był bratem cesarza Wilhelma 
II.  

W roku 1882 Stankiewicz przygotowuje na wystawę we Wrocławiu portret biskupa 
Herzoga, który zostaje przekazany szpitalowi św. Jadwigi w Berlinie i po dziś dzień tam 
go można znaleźć.  

W roku 1885 artysta maluje obraz przedstawiający „Świętą Jadwigę‖. Obraz ten jest 
pokazywany we Wrocławiu i zwraca na siebie dużą uwagę oglądających – jak donosi 
Schlesisches Kirchenblatt. Prasa chwali artystę ze wszech miar.  

W roku 1885 Stankiewicz kończy malować portret cesarza Wilhelma I. (87 x 71 
cm), który na aukcji w roku 2002 przynosi 8200 €. W tym samym rok wykonuje kolejny 
portret Wilhelma I. an (59 x 49 cm).  

- W roku 1889 dla miasta Emden wykonywany jest obraz Wilhelma II, a w roku 
1895 Stankiewicz przygotuje w ramach częściowego powtórzenia obraz „Großer 
Kurfirst‖, jak donosi Nason. 

Oba obrazy znajdują się teraz w archiwum Krajowego Muzeum w Emden, w 
zbrojowni. Dwa kolejne znajdują się jeszcze w rejestrze archiwalnym tegoż muzeum. 
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Zostały one wyznaczone jako stały depozyt i są jeszcze publikowane z dokładnym 
oznaczeniem. Wszystkie obrazy to prezenty z dworu cesarskiego lub obrazy 
wykonywane na specjalne zlecenie.  

- Około roku 1890 Stankiewicz maluje cesarza Wilhelma I w odświętnej todze. 
Rozmiar rzeczywisty, cała postać, 268 x 176 cm. Obraz ten jest w prywatnym posiadaniu 
i znajduje się w archiwum obrazów Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego.  

- W roku 1897 gimnazjum Wittstock, okręg rządowy Poznań, z funduszu 
państwowego otrzymuje obraz przedstawiający cesarza Fryderyka III.  

- Paul Stankiewicz umiera 28 kwietnia 1897 w Berlinie. Pozostawia swoją żonę 
Alwinę Stankiewicz z d. Krämer. Wg pozyskanych do tej pory informacji zdaje się, że 
wdowa była w dobrej sytuacji finansowej. Mieszkała jeszcze przez kilka lat na ulicy 
Helmstraße 1/Hauptstraße 143, w dzielnicy Berlina Berlin-Schöneberg. Jej ślad w 
wykazie mieszkańców znika po roku 1901.  

 
[Powyższe dane zostały ustalone między styczniem 2006 a czerwcem 2007. Są 

prawdopodobnie tylko małą częścią tego, co Stankiewicz stworzył w swoim życiu. 
Utrzymywał się, wg pozyskanych do tej pory informacji, głównie z obrazów, które 
wykonywał na specjalne zlecenie albo dla kościoła albo na dwór cesarza. Jego księgi 
zleceń musiały być pełne, ponieważ jego posiadłości (siedziby i domy wielorodzinne) 
świadczą, że w drugiej połowie życia żył w dobrobycie.] 

 
Brigitte Bulla 

Tł. Daniel Wojciechowski 
http://www.bautz.de/bbkl/s/s4/stankiewicz_p.shtml  

(dostęp marzec 2008 r.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bautz.de/bbkl/s/s4/stankiewicz_p.shtml
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Źródła: Taufeintrag aus dem Kirchenregister Guhrau vom 24. April 1834; Brief von Stankiewicz 
an Fürstbischof Förster v. 20.05.1860; Brief von Rohden an 

Fürstbischof Förster vom 29.08.1862; Archiv der Akademie der Künste, Ansprechpartnerin: Frau 
Schneider; Archiv der Nationalgalerie Berlin; Archiv der Stadt 

Emden, Ansprechpartner:Herr Dr. Uphoff; Schriftverkehr aus dem Archiv in Breslau; Vermerke 
im Bötticher - Malerwerke des 19. JH.; Vermerke im 

Busse-Verzeichnis - Intern. Handbuch alle Maler und Bildhauer des 19. JH; Archiv der 
Evangelischen Kirche Berlin; Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde 

Berlin-Schöneberg; Zentral- und Landesbibliothek Berlin - Einwohnermelderegister; Schlesische 
Kirchenblätter - Auszüge - aus den Jahren 1882 und 1885; 

Muzeum Narodowe w Warszawie (Warschau - Polen); artprice - internationales Auktions-
Beobachtungshaus; Universität Breslau - Ansprechpartnerin: Frau 

Prof. Dr. Lubos-Koziel; Kath. Kirche St. Peter und Paul Potsdam; Kirchenführer u. Festschrift - 
Ansprechpartner: Herr Kindler; Kunsthaus Leo Spik, Berlin; 

Kunstauktionshaus Historica, München; Gemäldesammlung Preußischer Kulturbesitz; 
Schiffahrtsmuseum Bremerhaven, Ansprechpartner: Herr Prof. Scholl; 

Stadtverwaltung Walcz, (Polen) Ansprechpartnerin: Frau Beata Stankiewicz; Kath. Kirche St. 
Nicolaus, Walcz (Polen); Landesmuseum Emden, 

Ansprechpartnerin: Frau Dr. Kanzenbach; Bistum Berlin, Ansprechpartnerin: Frau Dr. Christiane 
Goetz, Kunsthistorikerin; Christus- und Garnisonkirche 

Wilhelmshaven, Pastor Frank Morgenstern. 
 
Dzieła/Obrazy: Folgende Bilder sind bekannt, konnten bisher aber zeitlich nicht zugeordnet 

werden: 1. Bildnis Kaiser Wilhelm I., für die Aula der Gemeindeschule zu 
Lissa, Reg.Bez. Posen, bezahlt aus dem Staatsfond; 2. Brustbild Kaiser Wilhelm II. in 

Generalsuniform - 78 x 62 cm; 3. Die Heilige Familie - 140 x 114 cm; 4. Die 
Heilige Familie - ohne Angabe der Größe; 5. Bärtiger Mann - Brustbild - 78 x 63 cm; 6. I. 

Abnahme vom Kreuz. Flämische Schule Kopie in Sierakow (Reg. Bez. 
Posen) N. Pajzderski. II. Abnahme vom Kreuz aus Sierakow; Portrait des Generalleutnant Dr. 

h.c. Johann Jacob Baeyer (1794-1885), des Begründers der 
wissenschaftlichen Geodäsie (Erdvermessung), Berlin. Das restaurierte Bild befindet sich in 

Potsdam in der alten Bibliothek des Geoforschungszentrums auf dem 
Telegrafenberg; Im Stadtmuseum Berlin, graphische Sammlung, befindet sich eine Druckgraphik 

(Heliogravure) nach einem Gemälde von P. Stankiewicz. 
Darstellung: Wilhelm II. um 1890, Größe 33,5 x 26,6 cm, Blattgröße 78 x 52 cm; Material: 

aufgewalzter China Karton. 
 
Przypisy: 
W październiku 1936 roku na polecenie I Garnizonu Administracji Wojskowej w Berlinie dwa 

portrety Wilhelma I i cesarza Fryderyka III razem ze starym depozytem trafiły do Galerii Narodowej. 
Obrazy przedstawiające Wilhelma I i Fryderyka nie należały do kolekcji i z tego powodu nie były 
uwzględnione podczas inwentaryzacji i leżały w magazynie. Obraz przedstawiający cesarza Fryderyka 
już nie istnieje, nie ma również żadnej dokumentacji fotograficznej na jego temat. Obraz 
przedstawiający cesarza Wilhelma I (w czerwieni): P. Stankiewicz/ pinx. 1879, ukazuje cesarza Wilhelma 
I bez munduru, obraz olejny na płótnie, 140 x 100 cm, wymiary obrazu w oryginalnej ramie to ok. 200 
x 155 x 21 cm (Dr. Wesenberg Staatliche Museen Berlin, Nationalmuseum) 

 

* * * * * * * 
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GÓROWSKI MALARZ ODKRYTY  
W WILHELMSHAVEN 
O ŻYCIU I DZIEŁACH PAULA STANKIEWICZA 
NAPISAŁ THOMAS MARIN 
 
Wymiana obrazów pomiędzy kościołem a muzeum przyniosła istotną zmianę w 

życiu emerytowanej mieszkanki Wilhelmshaven Brigitte Bulla. Obraz z ołtarza w koś-
ciele garnizonowym pod wezwaniem Chrystusa Króla w Wilhelmshaven zamienił się 
miejscami z obrazem dzieła Hermana Nitscha z miejskiej galerii sztuki. Brigitte Bulla 
zaczęła interesować się obrazem znad ołtarza w kościele, w którym przyjęła chrzest, 
pierwszą komunię i w którym ochrzczone zostały jej dzieci. Pewnego razu odkryła 
pewien obraz dużego formatu – obojętnie odstawiony w kąt – przedstawiający 
Zmartwychwstałego. Obraz przedstawiający Chrystusa z roku 1872 został podarowany 
parafii przez cesarza Wilhelma I, w roku 1926 na jego miejscu pojawił się obraz  
z motywem morza. Niekorzystne usytuowanie i uszkodzenia wywołane ostatnimi dniami 
wojny sprawiły, że obraz Zmartwychwstałego znajdował się w opłakanym stanie i to 
było dla pani Bulla wystarczającym powodem, aby zająć się jego renowacją.  

Jej wysiłki w parafii znalazł słaby oddźwięk, bo koszta były wielkie a malarz 
nieznany. Długoletnia praca w urzędzie opieki nad nieletnimi nauczyła jednak tę 
zaangażowaną chrześcijankę, żeby w wypadku trudności „nie zwijać chorągiewki‖. 
Zaczęły się więc zakrojone na wielką skalę poszukiwania, w ciągu których Brigitte 
nawiązała kontakt z różnymi archiwami, muzeami, parafiami i historykami sztuki, nawet 
z samego Wrocławia. Dzięki zapiskom z wystaw w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych 
udało jej się odnaleźć ślad związany z życiem i dziełami Paula Stankiewicza. 

Stankiewicz urodził się 19 kwietnia 1834 roku w śląskiej wiosce Góra jako syn 
mistrza ślusarskiego, a pięć dni później został ochrzczony przez kapłana i późniejszego 
proboszcza Ferdynanda Cogho w miejscowym kościele parafialnym. Jego żyłka 
artystyczna została wcześnie odkryta, już jako 12-latek został przedstawiony jako młody 
talent artystyczny wrocławskiemu biskupowi pomocniczemu Danielowi Latusskowi  
w czasie jego wizytacji w Górze. Ponieważ Stankiewicz pochodził z prostej rodziny, 
musiał najpierw nauczyć się zawodu malarza wnętrz. Jednak artyzm go nie opuszczał  
i tak na skutek pisma, które miało zwrócić na niego uwagę bp Heinricha Förstera, mógł 
w roku 1860 zostać skierowany do berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych i do rozpoczęcia 
pracy nad swoimi pierwszymi obrazami. Obok obrazów do kościołów w Gubinie  
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i Krzelowie, Stankiewicz zwracał szczególną uwagę na odrestaurowane przez siebie rok 
wcześniej wszystkie stacje drogi krzyżowej na górowskim cmentarzu Bożego Ciała. 
Wsparcie bp Förstera umożliwiło mu dwuletni pobyt na studiach w Rzymie, gdzie 
prawdopodobnie poznał swojego nauczyciela Petera von Corneliusa.  

Bezpośrednio po powrocie w roku 1862 wystawił po raz pierwszy w berlińskiej 
Akademii Sztuk Pięknych swoje prace. Tutaj też w 1868 roku wystawił ponownie swój 
pierwszy znany portret późniejszego cesarza Wilhelma I. Następnie przekazał na 
ekspozycję portrety Hohenzollernów oraz ich wnuka Wilhelma II i księcia Heinricha. 
Cztery z tych obrazów znajdują się w Państwowym Muzeum w Emden. Również motyw 
kościelny silnie przebija się w dziełach Stankiewicza, chociaż dotychczas odnaleziono 
niewiele takich obrazów. Tylko dla kościoła katolickiego w Prusach Zachodnich w 
Wałczu [Deutsch Krone]  namalował pięć obrazów nad ołtarz, z których cztery można 
oglądać po dziś dzień. 

Swoją rozległą twórczość podsumował Stankiewicz w postawionym w 1870 roku  
w centrum Poczdamu kościele św. Piotra i Pawła. Tutaj stworzył kompletne malowidła 
apsydowe, które przedstawiają: Boga Ojca i Chrystusa Pantokratora, Maryję i Józefa, 
patronów kościoła Piotra i Pawła, ewangelistów, ojców kościoła i anioły, a całość tworzy 
dzieło sztuki robiące ogromne wrażenie. Udokumentowane też są inne dzieła Stankie-
wicza, niestety zaginęły. Dotyczyło to też zagubionego do roku 2007 portretu biskupa-
księcia Roberta Herzoga. Obraz ten powstał przed 125 laty w Berlinie z okazji święceń 
biskupich ówczesnego delegata na to stanowisko.  

Jeden z wielu kontaktów, które udało się nawiązać Brigitte Bulla i pewna notatka 
zamieszczona w gazecie „Schlesisches Kirchenblatt‖ z 1882 roku doprowadziły do 
odnalezienia wspomnianego obrazu, który znajduje się w dobrym stanie w berlińskim 
szpitalu św. Jadwigi. Pani Bulla ma nadzieję uzyskać kolejne informacje od badaczy z 
terenu Góry i okolic oraz z niemieckich źródeł. Wykaz dzieł górowskiego malarza, który 
jeszcze przed rokiem uchodził za „nikomu nieznanego‖, to cel pani Brigitty. Pierwsze 
kroki w odrestaurowaniu obrazu znad ołtarza w Wilhelmshaven, artykuł w biograficzno-
bibliograficznej encyklopedii kościoła i zainteresowanie w różnych grupach 
artystycznych to już są znaczne sukcesy. 

 
Przedruk: Marin Thomas,  

Ein Guhrauer Maler in Wilhelmshaven entdeckt. 
„Guhrauer Kreiszeitung― 2007 nr 6 s. 11-12 

Tłumaczył: Daniel Wojciechowski 

 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
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TAM DOM MÓJ, GDZIE SERCE MOJE  
Cz. II 

„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, 
 gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno.” 

 

Oliver Wendel Holmes 
 

Poniżej opublikowana praca została wyróżniona w XII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Ośrodka „Karta” – „Historia Bliska”   
Temat edycji: „Mała ojczyzna w pamięci i świadectwach” 
 
W DRODZE DO POLSKI 
Porozumienia polsko-litewskie ustalające warunki przesiedleń zostały podpisane  

w Lublinie 22 września 1944 roku. Układy regulowały sprawy przesiedlenia ludności do 
Polski, jak i z Polski do odpowiednich republik radzieckich. Decyzja o przesiedleniu się 
do Polski miała być dobrowolna. Rozstrzygnięto, iż obejmie ono osoby będące do  
17 września 1939 roku obywatelami polskimi, które wyrażą ustnie bądź pisemnie taką 
chęć i w stosunku do których wyrażona zostanie zgoda wszystkich stron układów. Wraz 
z przesiedlającymi się mogły wyjechać ich rodziny (współmałżonkowie, rodzice, dzieci, 
wnuki i wychowankowie). Dorośli członkowie rodziny oraz dzieci od lat 14 wyrażali swą 
wolę przesiedlenia indywidualnie.  

Osobom przesiedlanym władze ZSRR zobowiązywały się anulować wszelkie 
należności z tytułu podatków pieniężnych i opłat ubezpieczeniowych oraz zapowiadały 
zwolnienie ich w miejscu nowego osiedlenia z opłat podatkowych i ubezpieczeniowych 
na 1944 i 1945 rok. 

Każdy z moich świadków, będąc w różnym wieku zapamiętał różne wydarzenia, 
epizody z okresu podróży. Na Ziemie Odzyskane jechali niepewni swojego losu, często 
rozdzieleni z najbliższymi lecz z przekonaniem na lepsze życie. Wielu z nich wyjeżdżając 
miała nadzieję na szybki powrót, los chciał inaczej. Dzisiaj, mimo upływu lat wracają 
wspomnieniami do swoich stron rodzinnych, do beztroskich lat zabaw, do pierwszych 
miłości i do swojej młodości.  

Ludzie jadąc w nieznane nie wiedzieli co zastaną na miejscu, brali więc ze sobą 
najpotrzebniejsze rzeczy.  

W. Piórkowska wspomina: W Landwarowie  przed wyjazdem każdy kto chciał wyjechać 
zgłaszał się do Urzędu po kartę ewakuacyjną. Na miejscu wszyscy musieli otrzymać obywatelstwo – 
ruskie albo polskie.  

Mieliśmy przydział do Kórnika, ale w drodze nie chcieliśmy się rozdzielać i wszyscy 
przyjechaliśmy tutaj. Mama zabrała ze sobą 2 krowy [w karcie ewakuacyjnej jest brak 
informacji na temat krów i psa], wieprza i psa, bo to był nasz pies, nie mogła go przecież zostawić. 
Cały mój dobytek to ubrania dla siebie i syna, żywność, mąka, trochę drobnych rzeczy do domu  
i maszyna do szycia, wszystko ok. 1000 kg. 

Tak wspomina ten okres A. Jachimowicz: Jechaliśmy pociągiem towarowym 1 tydzień. 
Ruskie zapisywali gdzie kto chce jechać. Mama zapisała nas do Krakowa. Już wtedy powiedzieli nam, 
że jedziemy na niemieckie ziemie. Nikt nie chciał jechać, bo baliśmy się, że nas tam zamordują.  
Do wyjazdu szykowały się prawie same kobiety z dziećmi, bo mężczyźni byli na wojnie. 
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Podobne wspomnienie ma M. Leciejewska: Do Góry przyjechaliśmy w maju 45 roku. 
Mama zapisała nas do Bydgoszczy, nie wiem czemu, nikogo tam przecież nie mieliśmy. Zresztą to nie 
miało znaczenia, chodziło tylko o to by wyjechać. Wyjeżdżaliśmy z Landwarowa, podróż trwała dość 
długo ok. 2 tygodni. Raczej nie zatrzymywaliśmy się w miastach, tylko w szczerym polu. W naszym 
wagonie jechała babcia, trzy ciotki ze swoimi dziećmi i mama z nami, to 15 osób, było ciasno, każdy 
miał ze sobą toboły. Same kobiety, mężczyźni byli albo w obozach, albo poginęli .  

Osoby wyjeżdżające do Polski miały prawo zabrać ze sobą przedmioty osobiste, 
produkty żywnościowe, sprzęty domowe, wiejski inwentarz gospodarczy i inne 
przedmioty domowego użytku o łącznej wadze do 2 ton na rodzinę. Rygorystycznie 
zakazywano wywozu gotówki powyżej 1 tys. rubli na osobę, metali szlachetnych w 
stopach, proszku i złomie, nie obrobionych kamieni szlachetnych, kolekcji i egzemplarzy 
dzieł sztuki, jeżeli nie stanowiły własności rodziny przesiedlanego, broni (poza 
strzelbami myśliwskimi) i rynsztunku wojskowego, mebli, samochodów i motocykli, 
fotografii (poza zdjęciami osobistymi), planów i map. Kontrola wywożonego dobytku 
była z reguły przeprowadzana na dworcach kolejowych. 

Na granicy przesiedleńcy podlegali kontroli, ale w myśl zawartych porozumień 
miała ona być ograniczona do minimum i prowadzona metodą reprezentacyjną.  
W praktyce bywało bardzo różnie i niekiedy bardzo skrupulatnym przeglądom wagonów 
towarzyszyły szczegółowe i poniżające rewizje osobiste, w wyniku których konfisko-
wano pieniądze, biżuterię i inne co wartościowsze przedmioty. 

Moment rewizji najbardziej pamięta najstarsza z moich rozmówczyń W. Piórkow-
ska: W Grodnie na granicy Ruskie sprawdzali nas, cały transport składał się Ruskim – to taka 
łapówka, żeby nas nie kontrolowali. Podczas drogi, niezależnie od czasu jej trwania nie były 
zapewnione środki higieny oraz pomoc medyczna. Ludzie radzili sobie jak mogli.  

Tak wspomina ten czas M. Leciejewska: Na tych postojach też było różnie, nigdy nie 
było wiadomo kiedy pociąg ruszy, to ludzie nie wiedzieli czy wychodzić z wagonów czy nie. Moja ciotka 
zabrała kwokę i kurczaki i na jednym z postojów, kiedy staliśmy dosyć długo ludzie zaczęli wychodzić 
z wagonów i ciotka wypuściła tą kwokę z kurczakami. Nikt nas nie informował, że pociąg zaraz 
ruszy i nie zdążyliśmy połapać tych kurczaków, bo był straszny szum i zamieszanie. 

Każdy z moich świadków zachował w pamięci różne momenty z okresu podróży 
czasami zabawne, ale w większości smutne i przytłaczające. 

Z relacji W. Piórkowskiej: Moi rodzice czekali na powrót syna, który był więźniem w 
kopalni w głębi Rosji. Jak udało mu się uciec to rodzice schowali go wśród bagaży i tak przejechali 
wszyscy granicę. W trakcie drogi w wagonie, w którym jechałam było jeszcze 13 innych osób same 
kobiety z dziećmi. Nasz pociąg zatrzymywał się w większych miastach i pamiętam jak w Poznaniu 
staliśmy chwilę, a obok stał transport Ruskich. Naprzeciwko naszego wagonu swój wagon mieli 
żołnierze i była tam kobieta – lekarz, której spodobał się mój chłopak (syn). Zaczęła go wołać, on był 
odważny i poszedł. Syn zobaczył karabin w kącie, który mu się spodobał i chciał go zabrać. Ta 
kobieta bardzo się śmiała, że taki mały a już karabin chce. 

W czasie postojów raczej nie wysiadaliśmy, bo nikt nam nie mówił kiedy ruszy pociąg. W drodze 
opowiadaliśmy sobie różne rzeczy, czasami śmialiśmy się a czasami płakaliśmy. 
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Karta ewakuacyjna (Ze zbiorów W. Piórkowskiej): 
Karta ewakuacyjna (strona 1) jest sporządzona w dwóch językach polskim  

i litewskim. Wydana została 27 lutego 1945r. przez Głównego Pełnomocnika PKWN 
dla Wandy Piórkowskiej. Z karty możemy odczytać, że początkowo miała Ona zostać 
wysiedlona do Kórnika koło Poznania wraz z synem Bogumiłem. Widzimy też wykaz 
przewożonego inwentarza: jedna świnia, 700 kg mąki oraz maszyna do szycia, która już 
wkrótce okazała się „sposobem‖ na utrzymanie rodziny. Dokument opatrzony jest 
pieczęciami – polską i litewską. 

Na odwrocie widnieją pieczątki m.in. Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR) 
z dnia 14 czerwca 1945r. oraz potwierdzenia otrzymania zapomóg doraźnych po 200 zł. 
Wszystkie te pieczątki zostały umieszczone już na Ziemi Odzyskanej, w Górze, nowym 
miejscu zamieszkania mojej bohaterki.  

* * * * * * * 
 
Obawy podsycane były często przez samych Polaków z racji ich niewiedzy, tak 

dalej wspomina W. Piórkowska: Trochę się baliśmy, a jak nas w Bojanowie kolejarze nastraszyli 
„gdzie wy jedziecie, Góra to takie brzydkie miasteczko, taka dziura” to już bardzo.  

Na zakończenie podróży przesiedleńcy powinni trafiać do punktu etapowego, skąd 
mieli być przewożeni do miejsca osiedlenia. Bywało jednak, że wyładowywano ich na 
jakiejś stacji, czasem po prostu w polu, a jeśli trafiali do punktu etapowego, to nie zawsze 
odpowiadał on potrzebom i był w stanie zapewnić przybyszom przyzwoite warunki. Tak 
czy inaczej na ogół czekały przesiedleńców trudne dni oczekiwania, z reguły w złych 
warunkach sanitarnych i przy słabej aprowizacji.  

Pierwsze wrażenia po przyjeździe do Góry, tak wspomina A. Jachimowicz: Do 
Góry przyjechaliśmy 30 maja 1945r. Po przyjeździe na stację ludzie nie chcieli wychodzić z wagonów, 
Ruskie odstawili nas na boczny tor do tartaku i powiedzieli „Jak wam nadoje, to wyjdziecie sami”.  
W Górze trzymaliśmy się razem żeby było bezpieczniej. Nikt nami się nie zajął, każdy sam na 
własną rękę szukał domu. 

W. Piórkowska wspomina: Do Góry przyjechaliśmy (14 czerwca 1945 roku.) w dzień 
przed południem, ktoś nam powiedział, że jeden chłop ma konie i pomógł nam przewieść rzeczy.  
W zamian za zapłatę musiałam z siostrą wyplewić ogród.  

 
W POSZUKIWANIU DOMU 
M. Leciejewska: Już w Górze, mama nie wiedziała gdzie ma iść i przyszliśmy na ul. 

Kościelną. Tam było wolne mieszkanie, z jednej i drugiej strony mieszkali już Polacy, oni byli tutaj na 
robotach i tak już zostali.  

W domu nie było prawie niczego, stał stół, krzesła, były też łóżka, ale pościeli nie było. W tym 
mieszkaniu była piwniczka tam też niczego do jedzenia nie było. W korytarzu w takiej wnęce stał 
taki wielki sagan z syropem, na początku to baliśmy się to pić, bo nie wiadomo co to jest, ale później 
wypiliśmy, to był syrop z buraków, taka melasa. 

A. Jachimowicz: Dla nas była przeznaczona ulica Starogórska i tam szukałam z sąsiadką 
domu. Wiele domów już było zajętych, lepsze były przeznaczone dla oficerów. My zajęliśmy ostatni dom 
na Starą Górę. Dom podobny był do „kurnej chaty” i mieszkaliśmy tam w 4 rodziny. W całej Górze 
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było dużo ruskiego wojska. Na naszej ulicy gdzie obecnie stoi SP 1 stały rosyjskie baraki i „katiusze”, 
na Wrocławskiej mieściła się komendantura NKWD. 

W. Piórkowska: Dom sami musieliśmy sobie znaleźć, było jeszcze trochę wolnych domów. 
Dom, który zajęliśmy na ulicy Wrocławskiej był otwarty.  

Jak przyjechaliśmy do Góry to tutaj przyjeżdżało dużo szabrowników z okolicy, szczególnie  
z Bojanowa. Oni przyjeżdżali końmi i szukali po domach,  co cenniejszych rzeczy. 

Wszyscy chodzili i szukali czegoś dla siebie 
 

Fot. 8. M. Leciejewska po wojnie w Górze 
(Ze zbiorów M. Leciejewskiej) 

 
PIERWSZE WRAŻENIA 
A. Jachimowicz: Góra to piękne miasto, 

było pięknie, wszystko jeszcze kwitło. Na każdej 
drodze do Góry rosły drzewa owocowe: jabłonie, 
śliwy, czereśnie. 

Jak przyjechaliśmy do Góry, to wszystko był 
tu inne niż „u nas”. Nie byłam przyzwyczajona 
chodzić w butach, bo u nas chodziło się na boso, a tu 
wszędzie był asfalt. Pierwszy raz po przyjeździe 
kąpałam się w basenie na Kajęcinie.  

Gdzie obecnie jest amfiteatr był piękny 
cmentarz niemiecki, każdy grób miał swoja kwaterę 
i każdy był ukwiecony niezapominajkami. Dookoła 
było dużo ławek i tam chodziliśmy posiedzieć, bo 
było tak pięknie. A jaka śliczna kaplica stała tu 
gdzie amfiteatr.  

Był jeszcze jeden cmentarz też go zniszczyli. 
Grabarzem był Niemiec, który został po wojnie i 
mieszkał w ostatnim domku przed cmentarzem, on 

był inwalidą, bo nie miał ręki. Ten Niemiec był dobrym człowiekiem, sadził tam warzywa i czasami 
pozwalał nam sobie trochę wziąć.  

Na środku rynku stał piękny kościół ewangelicki (fot. 9), z którego zrobiono sklep – magazyn  
z meblami. Na 1 maja trębacz trąbił z wieży, a zegar z tej wieży to chyba teraz jest na wieży 
głogowskiej. Co sobotę były zabawy tutaj gdzie kino, a gdzie teraz jest „Syrena” było poniemieckie 
kino.  

Tutaj gdzie było Prezydium – to musiało należeć do bardzo bogatego Niemca. Z tyłu był piękny 
park i takie niespotykane rośliny. W LO była piękna aula, czerwone dywany, żyrandole i wielkie 
palmy. Tam gdzie ZSZ była świetnie wyposażona sala gimnastyczna, a w domu kultury był cały sprzęt 
do gimnastyki. Wszystko było w dobrym stanie, ale brakowało gospodarza… Nie każdy tak jak my 
szedł na ulicę, którą mu wyznaczono, wielu próbowało wzbogacić się nieuczciwie. Pierwszym górowskim 
starostą był August Herbst.  
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Fot. 9 Kościół ewangelicki w Górze, rozebrany w latach 60. 
(Ze zbiorów PCDN i PPP w Górze) 

 
Tutaj w Górze musiałam się uczyć i pracować jednocześnie, miałam tylko 3 klasy szkoły 

podstawowej. Młodzież zapisywała się na kampanię do „Cukrowni”. Oj… było wesoło, wozili nas do 
majątku do Kłody wozami, cośmy się naśmiali, pośpiewali przy robocie.  

Pracowaliśmy po 12 godzin a ilu wspaniałych ludzi poznałam, to były piękne czasy… Po szkole 
podstawowej poszłam pracować do Prezydium i dalej się uczyłam. Po jakiś czasie dostałam pracę  
w drukarni gdzie przepracowałam 36 lat. 

W. Piórkowska wspomina: Jak już przyjechaliśmy to w Górze byli Polacy, Ja nie 
pracowałam w żadnym zakładzi,e zabrałam ze sobą maszynę do szycia i  to była moja praca. Szyłam 
nie tylko dla Polaków, ale przede wszystkim dla ruskich kobiet. One płaciły mi żywnością i wszystkie 
były zadowolone a ja miałam jedzenie.  

Na początku nie działały żadne zakłady, był PUR, a z czasem wszystko zaczęło działać.  
Po roku siostra otworzyła sklep, dzisiaj też jest tam sklep. Mój brat chodził do Liceum 

Ogólnokształcącego. Tam uczył słynny nauczyciel z Wilna K. Matulewicz. W Górze był sławny młyn 
na całą okolicę, Ruskie go przejęli. Ja chodziłam pracować też do cukrowni na kampanię. Ratusz był 
zniszczony, ale samo miasto nie bardzo, zakładów pracy nie było, działał tylko PUR, zakłady 
ruszyły po jakimś czasie około roku. 

Były codzienne patrole Ruskich, ale nie wolno im było ruszyć polskich kobiet. Kiedyś wracałam  
z koleżanką ze Starogórskiej, a za nami szło dwóch Ruskich i zaczęli nas zaczepiać. My coraz 
szybciej zaczęłyśmy iść i nie wiedziałyśmy co do nas mówią bo ja nie znam ruskiego. Już na naszej ulicy 
schowałyśmy się u znajomej, bo tam szyłam jej ubranie a tam siedział ruski porucznik, poskarżyłyśmy 
się  i wyskoczył  do nich  z karabinem i napędził im stracha. O sytuacjach, że Ruskie zaczepiają Polki 
słyszało się często, mnie też często zaczepiali mężczyźni, ale jakoś zawsze umiałam się ich pozbyć. 
Sama nigdy nie spotkałam Niemców na ulicy, ale znajomi mówili, że jak uciekali to krzyczeli „Rus, 
Rus”  
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Fot. 10 Defilada wojsk radzieckich w Górze 
(Ze zbiorów W. Piórkowskiej) 

 
W zbiorach P. Piórkowskiej zachowało się zdjęcie (fot. 10) z defilady wojsk 

radzieckich ulicami Góry.  
W sumie w toku całej akcji przesiedleńczej z Litwy wyjechało do Polski 197156 

(wedle innych danych 171168), czyli tylko 45,1 % (czy też 51,5 %) chcących się 
przesiedlić. Dla Wilna odsetek ten sięgnął 80 %, ale dla dawnego województwa 
wileńskiego tylko 31,3%, a dla tzw. Litwy Kowieńskiej mniej niż 10 % (wedle różnych 
danych 8,4% lub 9,7 %)2  

 
ZAKOŃCZENIE 
Czas zaciera ślady. Myślę, że nie zaszkodzi przekazać młodym pokoleniom pewnej 

dawki minionych dziejów. Być może niektórzy czytając moją pracę przeżyją dramaty 
niewinnych ofiar ostatniej wojny. Opisałem je na podstawie zachowanych dokumentów  
i zdjęć, oraz wywiadów ze świadkami wydarzeń tamtego okresu. 

W tonie wypowiedzi moich bohaterek można było odczuć żal, tęsknotę i wzru-
szenie. Mimo upływu lat, każda z Pań sercem wraca się do swojej ojczyzny – małej 
ojczyzny. Do miejsc, które przypominają im czas dzieciństwa i młodości, kiedy to świat 
wydawał się bezpieczny i autentyczny. Ten czas i to miejsce z rodzinnych stron, to okres 
najpiękniejszych przeżyć i wspomnień. To wartości, jakże często odkrywane po latach. 
[…] 

 
Pracę swoją dedykuję moim rozmówczyniom  

Kamil Kutny 

 

                                      
2 J. Czerniakiewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944-1948, Warszawa 1987. s. 39. 
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25 NUMERÓW „KWARTALNIKA GÓROWSKIEGO” 
 
Pomysł wydawania „Kwartalnika Górowskiego‖ – pisma poświęconego historii 

lokalnej – ostatecznie wykrystalizował się podczas luźnej rozmowy niżej podpisanego  
z Cezarym Jurgą i Robertem Mazulewiczem. Naszym, nie do końca pozytywnym, 
wzorem był „Przyjaciel Ludu‖ (wydawany od 1986 r. w Lesznie, najpierw jako 
dwumiesięcznik, obecnie jako kwartalnik), który publikował materiały historyczne bez 
podania źródeł, czyli bez przypisów i bibliografii. Oceniliśmy, że jeśli prowincjonalne 
Leszno mogło wydawać takie pismo, to dlaczego nie moglibyśmy uczynić tego samego w 
Górze. Uznaliśmy, że nasz „Kwartalnik Górowski‖ będzie tak jak „Przyjaciel Ludu‖ miał 
charakter popularnonaukowy, ale raczej bliżej określenia „naukowy‖ niż „popularny‖. 

Wydawało się oczywistym, że wydawcą nowego periodyku powinno zostać 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej. 9 stycznia 2003 r. podczas posiedzenia 
zarządu TMZG zaproponowałem, żeby Towarzystwo podjęło się wydawania pisma 
poświęconego historii Góry i powiatu górowskiego. Miałoby być powielane przy 
pomocy kserografu w nakładzie 50-80 egzemplarzy oraz zamieszczane w internecie  
w postaci pliku pdf. Okładka mogłaby być wykonana przy pomocy drukarki laserowej 
drukującej w kolorze, będącej w posiadaniu PCDN i PPP. Wtedy na okładkach byłyby 
reprodukowane grafiki poświęcone tematyce lokalnej. Pojawiły się głosy, ze „Kwartalnik 
Górowski‖ nie powinien się ograniczać do tematyki historycznej. 

Jeszcze przed tym posiedzeniem TMZG kilka osób zadeklarowało chęć pisania do 
nowopowstającego pisma oraz pomocy przy jego redagowaniu: wykonywanie składu – 
Ewa Walczak, dostarczanie grafiki na okładkę – Grażyna Onichimowska. Wszystkie 
prace miały być wykonywane społecznie.  

Podczas rozmów z Jackiem Figlem – ówczesnym dyrektorem PCDN i PPP – nieco 
zmieniła się koncepcja wydawnicza, dostrzegł on bowiem w tym piśmie cenną pomoc 
dydaktyczną i postanowił wesprzeć jego wydawanie. Kolejni dyrektorzy – Janusz 
Krukowski-Zdanowicz i Bernard Bazylewicz – podtrzymali tę decyzję.  

Od numeru czwartego do numeru trzynastego (bez dziesiątego) wydawanie 
wspomagała prywatna szkoła – Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia w Górze. Numer 
dziesiąty w całości poświęcony „Solidarności‖ górowskiej w latach 1980-1981 pomogła 
wydać „Solidarność‖ pracowników oświaty i wychowania. Podczas obchodów jubileuszu 
25-lecia „Solidarności‖ w Górze każdy uczestnik mógł otrzymać egzemplarz 
„Kwartalnika Górowskiego‖.  

Pierwszy numer „Kwartalnika Górowskiego‖ dotarł do czytelników 22 maja 2003 r. 
podczas podsumowania konkursu „Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna‖ na 
posiedzeniu Rady Miejskiej Wąsosza.  

Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej oraz Powiatowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego wspólnie 
wydają „Kwartalnik Górowski‖ w formacie A5 zawierający ok. 40 stron, początkowo w 
nakładzie 100 egzemplarzy, od kilku numerów – 140. Dwukrotnie archiwalne numery 
były dodrukowane, by zaspokoić potrzeby czytelnicze. 
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W skład redakcji wchodzą Zofia Hanulak, Elżbieta Maćkowska, Grażyna 
Onichimowska (do nru 21), Julita Kruszka (od nru 13), Ewa Walczak i Mirosław 
Żłobiński. G. Onichimowska dbała o oprawę plastyczną, stąd każdą okładkę zdobi 
grafika związana tematycznie z powiatem górowskim; obecnie zajmuje się tym  
J. Kruszka. E. Walczak wykonuje skład i pełni funkcję sekretarza redakcji, a pozostałe 
osoby – są autorami publikowanych tekstów lub zajmują się korektą. Oprócz nich 
autorami byli: Jerzy Maćkowski, Olgierd Stankiewicz, Tadeusz Otto, Marta Kaiser, 
Marek Piesiewicz, Robert Mazulewicz, Czesława Gierycz, Lidia Kaczor, Grzegorz 
Mycyk, Ewa Osuch, Anna Gołębiowska i inni. Zwykle w numerze znajdują się teksty 
tłumaczone z języka niemieckiego. Pochodzą one z książek poświęconych Górze lub  
z miesięcznika „Guhrauer Kreiszeitung‖ (pismo górowskich Niemców poświęcony ich 
małej ojczyźnie, którą opuścili). Tłumaczami, stale współpracującymi z „Kwartalnikiem 
Górowskim‖, są Antoni Czerwiński, Daniel Wojciechowski i Jadwiga Wawryszczuk. 
Stałym współpracownikiem był Tomasz Woźniczka – nauczyciel historii z LO w Górze. 

Na łamach pisma opublikowano prace uczniów biorących udział w konkursie pn. 
„Historia bliska‖ Fundacji im. Stefana Batorego i Ośrodka „Karta‖. 

W roku szkolnym 1998/99 Karina Chochowska, Elżbieta Chomicz, Wioletta 
Szostak, Joanna Zaremba – wówczas uczennice LO w Górze – wzięły udział w jego 
edycji zatytułowanej „Najważniejsze wydarzenie w dziejach mojej społeczności. 
Świadkowie i świadectwa‖. Ich praca „Coś się kończy, coś zaczyna …‖ zajęła drugie 
miejsce. Eryk Koziołkowski – uczeń Zespołu Szkół w Górze – dwukrotnie startował  
w konkursach „Karty: w roku 2004/2005 dzięki pracy „To działo się naprawdę. 
Codzienność w czasie przełomu 1944-1945‖ uzyskał wyróżnienie I stopnia i w roku 
2005/2006 za pracę „Okruchy życia religijnego na ziemi górowskiej w epoce PRL-u‖ 
(temat konkursu „Życie religijne w czasach PRL — jednostka, wspólnota, instytucja‖) – 
wyróżnienie II stopnia. W roku 2008 temat konkursu brzmiał „Mała ojczyzna w pamięci 
i świadectwach‖. Wziął w nim udział Kamil Kutny – uczeń LO w Górze – z pracą „Tam 
dom mój, gdzie serce moje‖, którą publikujemy od nru 24. 

Mimo że pismo jest poświęcone tematyce historycznej, na specjalnej wkładce 
ogłaszane są teksty literackie lokalnych autorów takich jak Stefan Sammler, Agnieszka 
Polak, Marlena Jarema, Jakub Korthals, Hubert Kubicki, Bogdan Kosmulski 
(pośmiertnie), Jerzy Stankiewicz i inni; zamieściliśmy również relację z wieczoru 
autorskiego górowskiego prozaika Tadeusza Żuczkowskiego. 

W numerze piętnastym opublikowany został spis autorów artykułów i grafik oraz 
tytułów artykułów opublikowanych w numerach od pierwszego do piętnastego. 

„Kwartalnik Górowski‖ jest wysyłany do wszystkich placówek oświatowych 
powiatu górowskiego i jako egzemplarze obowiązkowe do ważniejszych bibliotek w 
Polsce. Część nakładu otrzymują TMZG i osoby zainteresowane historią lokalną. 
Wszystkie numery znajdują się w zbiorach bibliotek publicznych Wąsosza i Góry oraz 
Biblioteki Pedagogicznej w Górze a także są umieszczone w internecie – na stronie 
PCDN i PPP i na nieoficjalnej stronie TMZG. 

O wartości tego pisma można się przekonać nie na podstawie jednego numeru, ale 
dopiero jak się je wszystkie obok siebie ustawi – zawierają one ok. 1000 stron 
poświęconych historii Góry i powiatu górowskiego. A docierają do czytelnika dzięki 
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społecznej pracy wszystkich osób zaangażowanych w wydawanie „Kwartalnika Górow-
skiego‖.  

O jakości poznawczej artykułów ogłaszanych na jego łamach świadczy rozdział 
książki „Dolny Śląsk 1945 – Dolny Śląsk 2005‖ (Wrocław 2006) poświęcony powiatowi 
górowskiemu, który w znacznej mierze powstał na podstawie tekstów opublikowanych 
na łamach tego pisma. 1 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 

 
 
 

♠ ♦ ♣ ♥ ♠ ♦ ♣ ♥

                                      
1 Podstawą tego tekstu był artykuł „Kwartalnik Górowski‖ opublikowany w „Życiu Powiatu‖ 2005 nr 2 s. 3, który został 
poprawiony i poszerzony. 
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Widok miasta z lotu ptaka (ok. 1750 r.)
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Góra na rysunkach  
Friedricha Bernharda Wernera100 

 
 

 
 

Panorama Góry 
 
 

 
 

Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny 
 
 
 
 

Źródło: http://dirk.steindorf-sabath.eu/g-b-ansichten.html  

                                      
100 Pisownia nazwiska rysownika w różnych źródłach przybiera dwojaką postać – Werner lub Wernher, w publikowanych tekstach, w tym numerze 
„Kwartalnika Górowskiego‖ zachowaliśmy oryginalną pisownię autorów. 

http://dirk.steindorf-sabath.eu/g-b-ansichten.html
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Zbór protestancki p.w. Trójcy Św. 
 

 
 

Kościół p.w. Bożego Ciała 
 

 
 

Ratusz 


