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DZIEJE KOŁA ŁOWIECKIEGO „BAŻANT” NR 24
NA TLE ROZWOJU SPORTU ŁOWIECKIEGO
NA ZIEMI GÓROWSKIEJ
Cz. II
Działalność Koła Łowieckiego „Bażant” w latach 1980 – 1990
Odtworzenie historii działalności Koła Łowieckiego „Bażant” w latach 1980-1990
nie stwarza takich problemów jak rekonstrukcja lat wcześniejszych 1964-1979. Dla
omawianego w tej części pracy okresu istnieje zachowana dokumentacja źródłowa
w postaci teczek z dokumentami różnego charakteru i pochodzenia. W sumie zachowało
się pięć teczek, które oznaczyłam literami alfabetu od A do E. Dokumenty są w nich
umieszczone w większości w porządku chronologicznym, czyli zgodnie z datowaniem
poszczególnych pism, ale też często porządek ten jest zachwiany i dokumenty z różnym
datowaniem „wędrują” po poszczególnych teczkach. Przyjmując literowe oznaczenie
poszczególnych teczek zrezygnowałam z podziału ich (teczek) na okresy w latach, bo
takie pierwotnie opisy znajdują się na teczkach. Dokumenty w teczkach ponumerowałam cyframi arabskimi nadając pierwszemu dokumentowi z góry cyfrę 1, z tym, że w
każdej teczce numerację rozpoczynałam od początku.
Zanim jednak przejdziemy do historii działalności Koła „Bażant” w latach 80-tych
nakreślmy krótką informację o tym, co w tym czasie zmieniło się w strukturach PZŁ
oraz w ustawodawstwie łowieckim.
Po ustawie z roku 1959, która wprowadzała zmiany i szereg nowych uregulowań,
następną była ustawa z dnia 23 marca 1973 roku. Wprowadziła ona zmiany w ustawie
o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim. W myśl nowych przepisów
koła łowieckie objęły gospodarkę w lasach o powierzchni ponad 200 ha, opłaty na rzecz
wydzierżawiającego za upolowaną zwierzynę zostały zniesione, koła przejęły obowiązek
ponoszenia kosztów szkód w uprawach rolnych wyrządzanych przez zwierzynę płową
(oprócz saren) i dziki.1 Została zlikwidowana Państwowa Rada Łowiecka a także komisje
łowieckie na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. W roku 1975 w wyniku reformy
administracyjnej, po wprowadzeniu 49 województw, przeorganizowano Związek. Utworzono 49 wojewódzkich rad łowieckich i taką samą liczbę zarządów wojewódzkich,
likwidując jednocześnie rady i zarządy powiatowe.2 W roku 1986 (31 stycznia) nadano
PZŁ nowy statut. Statut PZŁ nadany przez ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki
Żywnościowej zmieniał niektóre postanowienia Statutu z roku 1959 w sprawach zadań
Zrzeszenia.3 Za najważniejszą zmianę można uznać nałożenie obowiązku na Związek
W. Przybylski, Zadania, cele i osiągnięcia łowiectwa w Polsce po II wojnie światowej, [w:] Łowiectwo w Polsce, M. Mazaraki, Kraków
1993, s. 155.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
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i koła łowieckie kształtowania zasad etyki łowieckiej i pielęgnowania tradycji łowieckich,
ponieważ wcześniej ten aspekt był pomijany w łowiectwie, a wręcz próbowano go
ośmieszać, jako przeżytek, utożsamiany z przedwojennymi klasami posiadającymi.4
Wyżej omówione zmiany w przepisach łowieckich obowiązywały do lat 90-tych, ale po
przekształceniach społecznych i politycznych w Polsce w roku 1989 uległy one
zmianom. Jest to jednak na tyle obszerny temat, że wymagałby osobnego opracowania.
W wyniku podziału administracyjnego kraju w roku 1975 powstało 49 województw, w tym województwo leszczyńskie. W wyniku tego procesu i zasięgu terytorialnego nowo utworzonego województwa, który obejmował także teren zlikwidowanego
powiatu górowskiego, Koło Łowieckie „Bażant” znalazło się w strukturach organizacyjnych PZŁ w Lesznie.5
Poprzednie rozważania na temat historii działalności Koła, oparte na zapiskach
kronikarskich, zakończyliśmy na podaniu daty Walnego Zebrania członków Koła. Jako
że w teczkach, dotyczących lat 80-tych znajdują się sprawozdanie i protokół z tego
zebrania, będziemy mogli dokładniej nakreślić sytuację Koła „Bażant” w roku
gospodarczym 1979-1980. Jak już wcześniej zostało odnotowane, Walne Zebranie
członków Koła odbyło się 12 maja 1980 roku. W okresie sprawozdawczym, tj. od
1 kwietnia 1979 do 31 marca 1980 roku stan członków Koła powiększył się o trzech:
Józefa Kaucha, Bolesława Cichoszewskiego i Edwarda Szendryka i w dniu zebrania
wynosił 23 członków i 4 kandydatów.6 W wyniku słabego zaangażowania się w pracę
Koła oraz słabej znajomości zagadnień dotyczących hodowli i ochrony zwierzyny z listy
kandydatów zostali skreśleni Józef Burdziłowski i Kazimierz Wdowicki. Zarząd Koła
w omawianym czasie odbył 9 posiedzeń, na których omawiane były problemy
i zagadnienia związane z hodowlą, ochroną i pozyskaniem zwierzyny.7 Ważnym
problemem tego okresu było zaangażowanie się poszczególnych członków Koła
w wykonywanie czynności gospodarczo-hodowlanych, a przede wszystkim brak tego
zaangażowania u znacznej ilości członków.8 Okres lat 1979-1980 minął bez
poważniejszych problemów w przedmiocie wykonywania polowań, nie było też skarg ze
strony miejscowej ludności. W roku 1979/80 w obwodach łowieckich dzierżawionych
przez Koło, myśliwi wybudowali urządzenia łowieckie w ilości: 4 ambony, 1 paśnik,
3 posypy. Członkowie Koła uczestniczyli w omawianym okresie w czynach społecznych
w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Naratowie, co zaowocowało zabezpieczeniem przez PGR karmy objętościowej i treściwej dla zwierzyny.9 Problemem tamtego
okresu było słabe wykonywanie przez myśliwych planu likwidowania szkodników
i drapieżników w dzierżawionych łowiskach, co przeszkadzało w planowanym
zasiedleniu łowisk populacją bażanta.10 W roku gospodarczym 1979/80 myśliwi
pozyskali na polowaniach indywidualnych i zbiorowych następujące ilości zwierzyny

Ibidem.
Łowiectwo w Wielkopolsce, praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Przybylskiego, Piła 2004, s. 186.
6 Dokumentacja Koła „Bażant”, Teczka A, dokument nr 2, s. 1.
7 Ibidem.
8 Ibidem, s.2-4.
9 Ibidem, s. 4.
10 Ibidem, s. 5.
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łownej: 5 dzików, 6 rogaczy, 12 kóz, 42 lisy, 45 kaczek, 217 zajęcy. 11 Pozytywnym
zjawiskiem był niewątpliwie brak wykroczeń regulaminowych w czasie wykonywanych
polowań. W omawianym okresie członkowie Koła przechodzili szkolenia strzeleckie
oraz szkolenia na temat znajomości regulaminu polowań i Statutu PZŁ. Jako że Koło już
od dłuższego czasu prowadziło współpracę ze szkolnymi Kołami LOP, pojawiły się
pierwsze problemy, a mianowicie spadek intensywności współpracy z tymi Kołami,
a w późniejszym okresie jej czasowy zanik.12 W wyniku prowadzenia działań na rzecz
poprawy populacji bażanta, łowiska zasilono 180 szt. bażantów, uzyskanych z puli „Bank
Bażanta”.13 Myśliwymi, którzy wyróżniali się w tamtym okresie w pracach na rzecz Koła,
dokarmianiu zwierzyny, likwidacji szkodników, budowie urządzeń oraz w walce
z kłusownictwem i wnykarstwem byli Czesław Staszewski, Stanisław Malinowski, Aleksy
Nawrocki, Wilhelm Sokołowski, Zygmunt Poźniak oraz Ryszard Gawda.14 Mocną stroną
Koła była dobra baza pokarmowa dla zwierzyny, tak że dokarmianie jej w okresie
zimowym nie nastręczało trudności.
Rok gospodarczy 1980-1981 przyniósł podobne problemy i sprawy, jak w omawianym wcześniej okresie. W okresie od 1 kwietnia 1980 do 31 marca 1981 Koło
wzbogaciło się o nowych członków: Henryka Polarczyka, Tadeusza Nawrockiego i Stefana Brenczewskiego i w omawianym czasie liczyło sobie 25 członków i 3 kandydatów.15
Z listy członków Koła został skreślony Romuald Hładowski. Prowadzono nadal
zasiedlanie łowisk bażantem. W marcu i kwietniu 1981 roku wpuszczono do łowiska 130
szt. tego kuraka.16 W omawianym okresie myśliwi pozyskali: 4 dziki, 13 rogaczy, 34 kozy,
37 lisów, 45 kaczek, 130 zajęcy. Problemem tamtego czasu była mała ilość populacji
dzika w łowisku, co skutkowało niewykonaniem planu odstrzałów.17
W rok 1982 Walne Zebranie członków Koła odbyło się 7 maja 1982 roku
w Górze.18 Na zebraniu tym przeprowadzono wybór nowego zarządu oraz komisji
rewizyjnej. W głosowaniu jawnym wybrano nowy Zarząd w składzie: prezes Koła –
Stanisław Leniak, łowczy Koła – Eugeniusz Brzeziński, sekretarz – Eugeniusz Szendryk,
skarbnik – Czesław Staszewski.19 W skład komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący –
Zbigniew Glajzer, członkowie komisji – Henryk Polarczyk i Aleksy Nawrocki.20 W tym
roku szeregi Koła poszerzyły się o dwóch członków, Wilhelma Sokołowskiego
i Zygmunta Poźniaka. Wcześniej byli oni kandydatami i odbywali staż kandydacki
w Kole, wywiązując się z powierzonych im zadań. Po zdaniu egzaminów zostali przyjęci
w poczet członków Koła.21 W tym czasie zmarł wieloletni członek Koła, jeden
z założycieli „Bażanta”, Edward Wirhanowicz. Po tych zmianach Koło liczyło sobie

Ibidem.
Ibidem, s. 6.
13 Dokumentacja Koła „Bażant”, Teczka A, dokument nr 4, s. 3.
14 Ibidem.
15 Ibidem, dokument nr 5, s. 1.
16 Ibidem, s. 3.
17 Ibidem.
18 Dokumentacja Koła „Bażant”, Teczka E, dokument nr 7.
19 Ibidem, Teczka F, dokument nr 42, s. 2.
20 Ibidem, s. 2-3.
21 Ibidem, Teczka A, dokument nr 59.
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25 członków i 1 kandydata.22 W kwietniu 1982 roku Zarząd Koła zwrócił się do Urzędu
Miasta i Gminy Góra o wydzierżawienie 2 ha ziemi ornej we wsi Gola Górowska.23
Sprawa została załatwiona pozytywnie i 8 kwietnia podpisano stosowną umowę
dzierżawną.24 Areał ten służył do produkcji karmy w postaci zboża dla zwierzyny.
W okresie sprawozdawczym od 1 kwietnia 1982 do 31 marca 1983 roku na
polowaniach zbiorowych i indywidualnych myśliwi pozyskali: 4 dziki, 24 rogacze, 60 kóz,
34 lisy, 275 zajęcy.25 W roku gospodarczym 1982/83 przybyło w obwodach urządzeń
łowieckich w postaci 2 paśników i 3 posypów dla bażantów. Problemem jednak okazało
się utrzymywanie urządzeń łowieckich przez myśliwych, gdyż kilku członków Koła nie
wywiązywało się ze swoich obowiązków i nie prowadziło dokarmiania zwierzyny oraz
nie przeprowadzało remontów urządzeń pozostających pod ich opieką. Najbardziej
aktywnymi członkami Koła tamtego okresu byli Zygmunt Poźniak, Tadeusz Nawrocki,
Stanisław Malinowski, Czesław Staszewski.26 Koło nie miało w tym czasie żadnych
problemów w związku ze skargami członków Koła lub miejscowej ludności.
Prowadzono szkolenia strzeleckie oraz szkolenia ze znajomości przepisów łowieckich.
Plany łowieckie były wykonywane w 100%, co może świadczyć o dobrym stanie
zwierzyny. Koło nie miało także problemów z bazą karmy dla zwierzyny na okres
zimowy. Lata 1982/83 to stopniowa poprawa współpracy myśliwych z młodzieżą
zrzeszoną w szkolnych kołach LOP. W trzech szkołach podstawowych w Górze nr 3,
w Naratowie i w Osetnie przeprowadzono pogadanki na temat osiągnięć nowoczesnego
łowiectwa, ochrony przyrody i dokarmiania zwierzyny. Koło zorganizowało konkurs
rysunkowy na temat „Jak młodzież widzi współczesne łowiectwo”.27 Trzy najlepsze
prace zostały nagrodzone dyplomami i nagrodami rzeczowymi oraz były eksponowane
na wystawie osiągnięć łowiectwa w WRŁ w Lesznie.28 Wyżej wspomniany konkurs
przeprowadzony został z inicjatywy WRŁ i był jedną z imprez przygotowywanych dla
młodzieży w związku z rocznicą 60-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, obchodzoną
w roku 1983.29 W ramach współpracy Koło zorganizowało wyjazd uczniów Szkoły
Podstawowej Naratów na Wystawę Łowiecką w Lesznie.30 Koło przekazało 3000 zł na
cele obchodów 60-lecia PZŁ w roku 1983.31 W tym też roku, 18 września, przeprowadzono polowanie zbiorowe na kuropatwy, które miało także charakter kontrolny
stanu populacji kuropatwy w łowisku. Przeprowadzenie polowania posłużyło do
dokładnego określenia liczebności populacji. Myśliwi Koła „Bażant” pozyskali 9 szt.
kuropatw, zaobserwowano 9 stad średnio po 15-16 sztuk.32 Stan kuropatw w łowisku
określono, jako średni i zdecydowano zaprzestać dalszego pozyskania w roku 1983.33
Ibidem, Teczka E, dokument nr 8, s. 1.
Ibidem, Teczka A, dokument nr 80,
24 Ibidem, Teczka A, dokument nr 73.
25 Ibidem, Teczka E, dokument nr 8, s. 3.
26 Ibidem, s. 3.
27 Ibidem, s. 4.
28 Ibidem.
29 Ibidem, Teczka A, dokument nr 41, s. 1.
30 Ibidem, dokument nr 13.
31 Ibidem, dokument nr 14.
32 Ibidem, dokument nr 21.
33 Ibidem, dokument nr 20 i 21.
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W okresie od 1 kwietnia 1983 do 31 marca 1984 roku Koło liczyło 27 członków
i 1 kandydata. W tym czasie członkiem Koła został Jerzy Kucharski (1 maja 1983).
W opisywanym okresie Zarząd Koła odbył 8 posiedzeń, na których omawiano bieżące
problemy Koła, zajmowano się opracowywaniem planów hodowlanych oraz rozpatrywano indywidualnie zaangażowanie poszczególnych członków Koła w jego działalność.34 Koło realizowało skutecznie zlecone funkcje administracji państwowej w zakresie
łowiectwa, współpracując aktywnie z organami i jednostkami państwowymi.35 Zadawalająco przedstawiał się w tamtym okresie stan zwierzyny łownej, ale w wyniku
intensyfikacji rolnictwa, rozwijającej się w szybkim tempie mechanizacji i chemizacji
w poważnym stopniu zaczęły cierpieć z tego powodu populacje kuropatw, bażanta,
zająca i sarny polnej.36 Najbardziej aktywnymi członkami Koła tamtego okresu byli
Czesław Staszewski, Wilhelm Sokołowski, Eugeniusz Brzeziński i Leon Michalski.
W roku gospodarczym 1983/84 w ramach zagospodarowywania obwodów łowieckich
wybudowano 1 ambonę i 1 paśnik dla zwierzyny oraz przeprowadzono gruntowny
remont już istniejących urządzeń. Na polowaniach indywidualnych i zbiorowych myśliwi
Koła „Bażant” pozyskali w omawianym okresie: 7 dzików, 27 rogaczy, 66 kóz, 28 lisów,
347 zajęcy, 4 borsuki, 5 kun, 180 kaczek.37 Stałymi problemami było małe
zaangażowanie niektórych członków Koła w jego działalność oraz nieprowadzenie przez
myśliwych likwidacji szkodników w łowiskach. Od stycznia 1984 roku w Kole powołano
zespół d/s związanych z introdukcją bażanta w łowisku w składzie: Eugeniusz
Brzeziński – kierownik zespołu, Stanisław Leniak, Romuald Szendryk, Czesław
Staszewski, Zygmunt Poźniak, Wilhelm Sokołowski, Jerzy Kucharski, Henryk
Polarczyk.38 W planach założono coroczne zasilanie łowisk od lutego do kwietnia
bażantami w ilości około 80 szt. oraz dbanie o istniejące posypy dla tych kuraków.
Zespół miał organizować wzmożoną likwidację szkodników i drapieżników, gromadzenie karmy na zimowe dokarmianie, kontrolowanie posypów, prowadzenie obserwacji
populacji bażantów.39 Na introdukcje bażanta w roku 1984 przeznaczono kwotę 40.000
zł. W tym też roku (1984) Koło Łowieckie „Bażant” obchodziło okrągłą rocznicę
powstania. Z okazji XX-lecia Koła na Walnym Zebraniu członków Koła w dniu 26 maja
postanowiono z tej okazji zorganizować zabawę taneczną z orkiestrą i wyżywieniem dla
wszystkich członków na koszt Koła.40 W roku 1984 obowiązki strażników łowieckich
pełnili: w obwodzie łowieckim nr 60 Aleksy Nawrocki, w obwodzie nr 61 Jan Wróbel.41
Dość poważnym problemem w tamtym czasie były często odnotowywane przypadki
wścieklizny u zwierzyny łownej.42 Dnia 31 stycznia 1985 roku w Kole przeprowadzono
kontrolę zagospodarowania obwodów łowieckich nr 60 i 61. Kontrolę z ramienia ZW
PZŁ w Lesznie przeprowadził starszy instruktor ds. łowieckich Henryk Torz.43
Dokumentacja Koła „Bażant”, Teczka F, dokument nr 9, s. 2.
Dokumentacja Koła „Bażant”, Teczka F, dokument nr 9, s. 2.
36 Ibidem.
37 Ibidem, s. 3.
38 Dokumentacja Koła „Bażant”, Teczka F, dokument nr 32, s. 1.
39 Ibidem, s. 1-2.
40 Ibidem, dokument nr 29.
41 Ibidem, Teczka B, dokument nr 64.
42 Ibidem, dokument nr 39.
43 Ibidem, Teczka B, dokument nr 33, s. 1-2.
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W wyniku kontroli stwierdzono, że „…gospodarka łowiecka prowadzona przez Koło
„Bażant” w obwodach łowieckich nr 60 i 61 nie budzi zastrzeżeń i jest prowadzona
bardzo dobrze”.44 W dniu 11 maja (1985) odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Koła, na którym przeprowadzono wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
W wyniku przeprowadzonego w formie tajnej głosowania (w przeciwieństwie do roku
1982, kiedy odbywało się głosowanie jawne) wybrano nowy Zarząd w składzie: prezes –
Stanisław Leniak, łowczy – Eugeniusz Brzeziński, sekretarz – Stanisław Malinowski,
skarbnik – Czesław Staszewski.45 Wybrano także komisję rewizyjną w składzie: Henryk
Polarczyk, Aleksy Nawrocki, Jerzy Kucharski.46
W okresie od 1 kwietnia 1985 do 31 marca 1986 roku stan Koła powiększył się
o dwóch członków tj. Janusza Pińskiego i Krzysztofa Łazika i liczył 30 członków
i 5 kandydatów.47 Zarząd Koła odbył w tym czasie 5 posiedzeń, dotyczących bieżących
spraw Koła. Stałym problemem było słabe zaangażowanie członków Koła w jego
działalność statutową, a także traktowanie członkostwa w Kole tylko jako przywileju
uprawniającego do wykonywania polowań. Wyróżniającymi się myśliwymi tamtego
okresu byli Leon Michalski, Henryk Polarczyk, Czesław Staszewski. Najaktywniej jednak
działał Jerzy Kucharski, który we własnym zakresie organizował zabezpieczenie karmy
dla zwierzyny, a także był inicjatorem wielu innych działań.48 W omawianym czasie
myśliwi pozyskali: 4 dziki, 35 rogaczy, 74 sarny, 42 lisy, 178 zajęcy, 23 kaczki, 14 kuropatw.49 W dniu 2 sierpnia 1985 roku przeprowadzono polowanie zbiorowe na
kuropatwy, w którym wzięło udział 14 myśliwych. Opolowano teren około 800 ha
i pozyskano 17 szt. kuropatw. W wyniku tego polowania oraz przeprowadzonych
obserwacji populacji kuropatwy w łowisku zadecydowano o wstrzymaniu odstrzałów
tego kuraka.50 W ramach szkoleń przeprowadzano ćwiczenia strzeleckie oraz szkolenia
z zakresu wiedzy na temat gospodarki łowieckiej oraz przepisów łowieckich i etyki
(19 października). W dniu 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, myśliwi Koła odwiedzili
zaprzyjaźnione szkoły podstawowe, przeprowadzając w nich pogadanki z dziećmi na
temat łowiectwa i ochrony przyrody, a także obdarowując dzieci słodyczami z okazji ich
święta.51 Koło przekazało także w tym dniu 10.000 zł na konto rozbudowy szkoły
w miejscowości Glinka.52 W roku 1985 zorganizowane zostało tradycyjne Polowanie
Hubertowskie (3 listopada) oraz zabawa taneczna. Imprezy te miały na celu integrację
nie tylko członków Koła, ale także ich rodzin. Członkowie Koła wykonywali w roku
1985 także czyny społeczne na rzecz PGR Glinka. Myśliwi przepracowali 268 godzin
przy sortowaniu ziemniaków, szuflowaniu zboża oraz zbiorze słomy w okresie
żniwnym.53 Uczestnictwo w czynach społecznych było o tyle ważne, że od obecności na

Ibidem.
Ibidem, Teczka F, dokument 15, s. 1-2.
46 Ibidem.
47 Ibidem, Teczka F, dokument nr 18, s. 1.
48 Ibidem, s. 2.
49 Ibidem, s. 3.
50 Dokumentacja Koła „Bażant”, Teczka B, dokument nr 22.
51 Ibidem, Teczka F, dokument 18, s. 4.
52 Dokumentacja Koła „Bażant”, Teczka B, dokument nr 16.
53 Ibidem.
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nich zależało wydawanie odstrzałów indywidualnych, uprawniających do przeprowadzenia polowania indywidualnego w danym sezonie łowieckim.54
W roku 1986 Walne Zebranie członków Koła odbyło się 19 kwietnia.55 Na
Zebraniu komisja rewizyjna przedstawiła wyniki kontroli kasy Koła Łowieckiego
„Bażant”. Na podstawie analizy dokumentów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu działalności finansowej Koła.56 Poza tym zatwierdzono budżet
Koła, wysłuchano sprawozdania strażnika łowieckiego Jana Wróbla, wybrano delegata
na Wojewódzki Zjazd Delegatów – Stanisława Leniaka. Omawiano także sprawę etyki
łowieckiej myśliwych oraz potrzebę remontu urządzeń łowieckich.57 Strażnik łowiecki
Jan Wróbel w swym sprawozdaniu poruszył ważny problem wałęsających się psów
i kotów w łowiskach.
W miesiącu kwietniu 1986 roku zorganizowano w ramach walki ze szkodnikami
polowania zborowe na drapieżniki (od 1 do 30 kwietnia). Polowania odbywały się
w każdą sobotę, a od obecności na tych polowaniach uzależniono późniejsze otrzymanie
indywidualnych odstrzałów na zwierzynę łowną.58 Wprowadzanie takich obostrzeń
miało na celu zmotywowanie poszczególnych myśliwych do aktywniejszego działania na
rzecz walki z drapieżnikami i szkodnikami w łowiskach. Kwestia małej aktywności w tej
sprawie pozostawała jednym ze stałych problemów Koła.
Walne Zebranie członków Koła w roku 1987 odbyło się 9 maja. Z ważniejszych
uchwał Zebrania należy wymienić przydzielenie pomocy finansowej w kwocie 50.000 zł
na rozbudowę szkoły podstawowej w miejscowości Glinka.59 W dniach 10 i 16 maja
(1987) myśliwi uczestniczyli w czynie społecznym (sortowanie ziemniaków) na rzecz
PGR Glinka. W roku 1987 nie udało się zorganizować zabawy myśliwskiej, ze względu
na małe zainteresowanie członków Koła.
W roku gospodarczym 1987/1988 Koło wzbogaciło się o 3 nowych członków:
Zbigniewa Roszkowskiego, Tadeusza Raweckiego i Józefa Warzyboka. Stan Koła
wynosił 33 członków. Zarząd Koła spotkał się na 7 posiedzeniach, na których
omawiano bieżące sprawy i problemy. Problemy tamtego okresu to nie w pełni
zrealizowane postanowienia Walnych Zebrań, niewykonywanie przez myśliwych zadań
hodowlanych (przede wszystkim w kwestii dokarmiania zwierzyny), zaniedbania
urządzeń łowieckich, samowolne wyjazdy myśliwych w łowisko bez uprzedniego
wypisania się u łowczego i ALP.60 Myśliwymi, którzy w tamtym okresie wyróżniali się
pozytywnym zaangażowaniem w prace Koła byli Czesław Staszewski, Jerzy Kucharski,
Aleksy Nawrocki, Leon Michalski i Wilhelm Sokołowski.61 Niezadawalające w tym czasie
było zaangażowanie (a raczej jego brak) kandydatów na myśliwych, odbywających staż
w Kole „Bażant”. W tamtym okresie pojawił się też problem natury estetycznej,
a mianowicie brak jednolitego umundurowania członków Koła. W omawianym okresie
Ibidem, dokument nr 19, 20.
Ibidem, Teczka F, dokument nr 39.
56 Ibidem, dokument nr 37,
57 Ibidem, dokument nr 41.
58 Ibidem, dokument nr 2.
59 Ibidem, dokument nr 16.
60 Ibidem, Teczka F, dokument nr 14, s. 1-2.
61 Ibidem, s. 2.
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stan urządzeń łowieckich przedstawiał się następująco: paśniki 31, posypy 30, ambony
11.62 Koło nadal dzierżawiło i uprawiało areał ziemi 2,83 ha we wsi Gola Górowska.
W roku 1987 poprawiła się współpraca ze szkolnymi kołami LOP. We wszystkich
szkołach podstawowych na terenie działalności Koła „Bażant” przeprowadzono
spotkania oraz pogadanki. Zorganizowano konkurs rysunkowy na temat „Łowiectwo
w oczach dziecka i ochrona przyrody”.63 Dla dzieci, których prace nagrodzono,
zorganizowano wycieczkę na wystawę łowiecką z okazji święta 1-go maja w Domu
Łowieckim w Lesznie. Ponadto rysunek ucznia ze szkoły Nr 1 w Górze zajął pierwsze
miejsce w województwie.64
W roku 1988 Walne Zebranie członków Koła odbyło się 30 kwietnia. Wybrano
nowy Zarząd w składzie: prezes – Stanisław Leniak, łowczy – Stanisław Malinowski,
sekretarz – Zbigniew Glajzer, skarbnik – Czesław Staszewski.65 Na Zebraniu wybrano
także skład komisji rewizyjnej: Henryk Polarczyk, Eugeniusz Brzeziński, Aleksy
Nawrocki. Ustalono wysokość składek członkowskich na kwotę 200 zł miesięcznie
(decyzja weszła w życie 1 kwietnia 1988 roku).66 Przyjęto także plan odstrzałów i budżet
na sezon 1988/1989. Na zebraniu podjęto także uchwałę o przyjęciu na Członka
Honorowego Koła Józefa Juskę, wieloletniego członka Koła, a zarazem jednego
z założycieli w roku 1964.67 W dniu 24 kwietnia 1988 komisja rewizyjna w składzie:
Henryk Polarczyk, Aleksy Nawrocki, Jerzy Kucharski, po uprzednim sprawdzeniu
dokumentów podstawowych oraz księgi przychodów i rozchodów, nie stwierdziła
uchybień w działalności finansowej Koła.68 Wyniki kontroli zostały przedstawione
członkom Koła na Walnym Zebraniu (30 kwietnia).
W roku gospodarczym 1988/1989 szeregi Koła „Bażant” zasiliło dwóch nowych
członków – Szczepan Kucharski i Karol Gerlich. Koło liczyło w tamtym czasie
35 członków i 3 kandydatów. Stan stażystów zmniejszył się o Stanisława Sowińskiego,
Zbyszka Wirhanowicza i Wiktora Rurkowskieg, skreślonych z listy kandydatów za
niedostateczną znajomość zagadnień związanych z hodowlą i ochroną zwierzyny.
Wyróżniającymi się członkami Koła w latach 1988/89 byli: Leon Michalski, Aleksy
Nawrocki, Eugeniusz Brzeziński, Zygmunt Poźniak, Jerzy Kucharski, Czesław
Staszewski.69 Pracami agrotechnicznymi i zbiorem plonów z dzierżawionego poletka
uprawowego zajmowali się w tamtym czasie Wilhelm Sokołowski, Jerzy Kucharski
i Szczepan Kucharski. W roku 1988, tak jak w roku poprzednim, nie zorganizowano
wieczorku myśliwskiego ze względu na małe zainteresowanie tą kwestią członków Koła.
W okresie 1988/89 myśliwi pozyskali w polowaniach indywidualnych i zbiorowych
następującą ilość zwierzyny: 35 rogaczy, 47 kóz, 47 zajęcy, 4 dziki, 27 lisów, 33 kaczki,
około 60 piżmaków, 4 gęsi, 3 kuny.70 5 czerwca przeprowadzono szkolenie i sprawdzian
Ibidem.
Ibidem, s. 4.
64 Ibidem.
65 Ibidem, dokument nr 43, s. 1-2.
66 Dokumentacja Koła Łowieckiego „Bażant”, Teczka F, dokument nr 43, s. 3.
67 Ibidem.
68 Ibidem, załącznik do dokumentu nr 43.
69 Ibidem, Teczka C, dokument 12, s. 2.
70 Ibidem, s. 3.
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ze znajomości regulaminu polowań. W szkoleniu wzięło udział 31 myśliwych (na stan
Koła 35).71
W roku 1989 Walne Zebranie członków Koła odbyło się 6 maja. W tym samym
dniu odbyło się szkolenie z regulaminu polowań (uchwalonego przez Naczelną Radę
Łowiecką 9 września 1988 roku) zakończone egzaminem.72 Myśliwi, którzy nie zaliczyli
egzaminu lub nie mogli do niego przystąpić nie mogli polować aż do czasu jego
zaliczenia. W dniach 23, 29 i 30 kwietnia 1989 zorganizowano polowania zbiorowe na
szkodniki. Do 10 maja 1989 roku każdy myśliwy zobowiązany był wyremontować
ambonę, która była pod jego opieką. Jeszcze przed Walnym Zebraniem w roku 1989,
dnia 27 kwietnia komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę finansową, która nie
wykazała nieprawidłowości w działalności finansowej Koła.73 Wyniki kontroli
przedstawiono członkom Koła na Walnym Zebraniu (6 maja). Sezon łowiecki w roku
1989 rozpoczął się Polowaniem Hubertowskim, przeprowadzonym 5 listopada. Sezon
trwał do 28 stycznia 1990 roku i zakończył się polowaniem zbiorowym na dziki i lisy,
przeprowadzonym w obwodzie łowieckim nr 61.74
Walne Zebranie członków Koła Łowieckiego „Bażant” w roku 1990 odbyło się
w dniu 5 maja.75 W okresie 1990/91 Koło liczyło sobie 36 członków i 1 kandydata.
W tym czasie Zarząd odbył 4 posiedzenia, na których omawiano bieżące problemy Koła
i opracowywano plany łowieckie. Kontakty Koła w zakresie współpracy ze szkolnymi
kołami LOP uległy osłabieniu i w omawianym okresie tylko jeden członek Koła,
Wilhelm Sokołowski, utrzymywał kontakt ze szkołą podstawową w swoim miejscu
zamieszkania tj. we wsi Jastrzębia.76 W sezonie 1990/91 myśliwi na polowaniach
zbiorowych i indywidualnych pozyskali: 6 dzików, 46 rogaczy, 15 lisów, 60 kóz.77
Jako że zakres dokumentacji, jaka została mi udostępniona przez Prezesa Koła
Łowieckiego „Bażant”, do roku 1990 nie zawiera już więcej materiałów przydatnych do
dalszego opisu działalności Koła na okresie 1990/91 zakończę mój wywód, tym
bardziej, że lata dziewięćdziesiąte były dla Łowiectwa przełomowe. Zmiany polityczne
i społeczne tamtego okresu miały ogromny wpływ na PZŁ i jego struktury. Zakres
przemian i problemów tamtego okresu wymagałby osobnego opracowania.
Podsumowując działalność Koła Łowieckiego „Bażant” w latach 1964-1990
stwierdzam, że jako organizacja społeczna rozwijało się bardzo dobrze. Sukcesywnie do
Koła napływali nowi członkowie, zadania wynikające ze statutu Koła i PZŁ były
wykonywane, Koło prowadziło bardzo dobrą gospodarkę łowiecką w obwodach, czego
wyrazem są wykonywane plany pozyskania zwierzyny. Problemy Koła w omawianym
przedziale czasowym 26 lat były różne. Na plan pierwszy wysuwał się problem niskiego
zaangażowania niektórych członków Koła w jego działalność statutową. Często było to
spowodowane brakiem czasu pracujących członków Koła, ale pokutowała też wśród
myśliwych samolubna zasada, że członkostwo w Kole to tylko przywilej polowania. To
Ibidem, Teczka E, dokument nr 13.
Ibidem, Teczka F, dokument nr 7.
73 Dokumentacja Koła Łowieckiego „Bażant”, Teczka C, dokument nr 6.
74 Ibidem, Teczka E, dokument nr 19.
75 Ibidem, Teczka F, dokument nr 26.
76 Ibidem, Teczka C, dokument nr 3, s. 5.
77 Ibidem.
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zjawisko zawsze starał się piętnować w swych działaniach Zarząd Koła. W myśl starej
myśliwskiej zasady „Nie hodujesz, nie polujesz” Zarząd starał się ograniczać dostęp do
polowań osobom słabo zaangażowanym w dokarmianie zwierzyny, likwidację
szkodników, prace w ramach czynów społecznych itp. Koło Łowieckie „Bażant”
w okresie 1980-1990 nie tylko powiększyło swojej szeregi, ale także organizacyjnie
działało coraz sprawniej, czego dowodem są dobre wyniki kontroli zewnętrznych.
Można jednoznacznie stwierdzić, że działalność Koła Łowieckiego „Bażant” pozytywnie
przyczyniła się do rozwoju sportu łowieckiego na Ziemi Górowskiej.
ŁOWIECTWO NA ZIEMI GÓROWSKIEJ DZIŚ
Podsumowanie
Łowiectwo na Ziemi Górowskiej rozwija się dynamicznie i ma ugruntowane
miejsce w społeczności zamieszkującej ten teren.
Po reformie administracyjnej i zlikwidowaniu 49 województw oraz powstaniu
okręgów PZŁ, wszystkie Koła Łowieckie działające na Ziemi Górowskiej pozostały
w strukturach organizacyjnych okręgu leszczyńskiego (mimo włączenia ziem powiatu
górowskiego do województwa dolnośląskiego).78
Oprócz Kół Łowieckich „Bażant” i „Bór” w powiecie górowskim działają jeszcze
trzy Koła Łowieckie.
W miejscowości Wąsosz (powiat górowski) działa Koło Łowieckie „Dzik”,
założone przez Jana Frąckowiaka i Marka Ostrowskiego w roku 1948.79 Koło dzierżawi
obwód łowiecki nr 62 o powierzchni 7280 ha, położony w dolinie rzeki Barycz.
Członkowie Koła duży nacisk kładą na strzelectwo sportowe, w którym osiągają
znaczące wyniki. W roku 1996 reprezentacja Koła „Dzik” zajęła II miejsce w mistrzostwach Polski kół łowieckich.80 Od roku 1997 członkowie Koła prowadzą wolierową
hodowlę zwierzyny drobnej: bażantów, kuropatw szarych i skalnych oraz królików.81
Opiekunem hodowli jest Stanisław Biernacki.
We wsi Sułów Mały działa Koło Łowieckie „Rogacz”, powstałe w wyniku podziału
Koła „Dzik” w roku 1968 dnia 26 maja.82 Założycielami Koła byli pracownicy służby
leśnej: Jan First, Jan Frąckowiak, Marian Gierlik, Jerzy Lipski, Czesław Ławniczak, Jan
Łopuszański, Leon Matuszczak, Roman Nowakowski, Marek Ostrowski, Jan Paterek,
Radosław Podejma, Kazimierz Sutryk, Mieczysław Waszkiewicz.83 Koło dzierżawi dwa
obwody łowieckie nr 55 i nr 63 o łącznej powierzchni 6951 ha, które są w większości
obwodami typowo polnymi.84 Koło zajmuje się introdukcją zwierzyny drobnej takiej jak
zające, kuropatwy i dzikie króliki. Ciekawostką jest fakt, że w Kole „Rogacz” poluje
jedna z nielicznych pań-myśliwych, pani Danuta First. Piastowała ona także przez
pewien okres czasu stanowisko Prezesa Koła.

Łowiectwo w Wielkopolsce, praca zbiorowa pod redakcją Antoniego Przybylskiego, Piła 2004.
Ibidem, s. 212.
80 Ibidem.
81 Ibidem.
82 Ibidem, s. 218.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
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Swoją siedzibę w Górze ma Koło Łowieckie „Kaczor”, powstałe w roku 1962.85
Założycielami Koła byli: Tadeusz Kłosek, Tadeusz Kopeć, Witold Wirhanowicz.
Początkowo Koło działało przy Komendzie Milicji Obywatelskiej w Górze i zrzeszało
w swych szeregach głównie milicjantów.86 Koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich, umiejscowionych w rozwidleniu rzek Odry i Baryczy, o powierzchni 6599 ha,
obfitujących w ptactwo wodne.87 Obecnie Koło zrzesza 41 członków. Tereny obwodów
łowieckich dzierżawionych przez Koło „Kaczor” charakteryzują się pięknymi krajobrazami, ze względu na bliskość dwóch rzek Odry i Baryczy. Na tych terenach stwierdzono
bytowanie orła bielika i bociana czarnego.88
Jak widać z przytoczonych wyżej informacji sport łowiecki na Ziemi Górowskiej
ma bardzo trwałe podstawy i warunki rozwoju. Dobrze prosperujące Koła Łowieckie
działają na rzecz rozwoju łowiectwa, a także starają się działać na rzecz poprawy
populacji zwierzyny drobnej. Na terenie miasta Góra znajduje się strzelnica myśliwska,
która została wybudowana z inicjatywy Koła Łowieckiego „Bór”. Służy ona wszystkim
członkom Kół Łowieckich, działających w powiecie górowskim. Corocznie w miesiącu
maju rozgrywane są na niej zawody strzeleckie Kół Łowieckich o Puchar Burmistrza
Góry.
Koło Łowieckie „Bażant” w Górze „dziś” liczy sobie 32 członków oraz dwóch
kandydatów. Stan obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koło przedstawia się
dobrze, notuje się wzrost zwierzyny płowej i czarnej oraz zwierzyny drobnej (zająca,
kuropatwy i bażanta).89 Koło prowadzi działalność statutową oraz współpracę
z młodzieżą szkolną. Koło posiada stanicę myśliwską we wsi Włodków Dolny, gdzie
odbywają się wszystkie spotkania, zebrania oraz imprezy myśliwskie. Znajduje się tam też
baza noclegowa dla myśliwych oraz magazyny na karmę dla zwierzyny. Corocznie Koło
organizuje tradycyjne polowania „Hubertowskie” i „Wigilijne”. Koło Łowieckie
„Bażant” posiada także swój sztandar, który przechowywany jest w stanicy. W roku 2004
Koło obchodziło jubileusz 40-lecia powstania. Prezesem Koła jest (od roku 1979)
Stanisław Leniak. Stanowisko łowczego piastuje Stanisław Zdanowicz, sekretarzem jest
Michał Kucharski a skarbnikiem – Zbigniew Glajzer. […]
Anna Sokołowska

Wykaz skrótów użytych w tekście:
APL – Administracja Lasów Państwowych
CZPSŁ – Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich
GRN – Gromadzkie Rady Narodowe
LOP – Liga Ochrony Przyrody
NRŁ – Naczelna Rada Łowiecka
PGR – Państwowe Gospodarstwo Rolne
PLP – Przedsiębiorstwa Lasów Państwowych
PZŁ – Polski Związek Łowiecki
Ibidem, s. 221.
Ibidem.
87 Ibidem.
88 Ibidem.
89 Sprawozdanie Zarządu Koła „Bażant” za rok gospodarczy 2007/2008, s. 3.
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TKO PZŁ – Tymczasowy Komitet Organizacyjny Polskiego Związku Łowieckiego
WRŁ – Wojewódzka Rada Łowiecka
ZW PZŁ – Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego
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KASZTELANIA SĄDOWELSKA I JEJ GERMANIZACJA
STUDIUM LOKALNO-HISTORYCZNE
W POWIECIE GÓRA
Cz. II
Obszerne studium pióra H. Schucha, poświęcone kasztelanii sądowelskiej
i jej stopniowej germanizacji, opracował autor na podstawie źródeł pisanych.
Praca ta jest obecnie mocno przestarzała i w dodatku oparta miejscami na
błędnych danych źródłowych, zawiera jednak wiele trafnych ustaleń, dotyczących zwłaszcza przyczyn upadku grodu i rozpadu całego okręgu kasztelańskiego
– tak o pracy H. Schucha pisze polski archeolog Jerzy Lodowski w swojej książce
„Sądowel we wczesnym średniowieczu” z 1972. Warto zatem poznać ustalenia
Schucha, by następnie sięgnąć po opracowanie J. Lodowskiego.
Obszar kasztelanii
Sąsiednimi kasztelaniami były: na wschodzie Milicz (wspomniany już w 1136 r.)1,
na południu Ścinawa (kasztelan wymieniony w 1251 r.)2, na zachodzie Głogów, którego
gród odegrał pewną rolę w wojnach, jakie Bolesław Chrobry prowadził z cesarzem
Henrykiem w roku 1010.3 Na północy leżały dziedziny Wielkopolski. Gdzie te obszary
się stykały, trudno z całą pewnością stwierdzić, z pewnością granice przebiegały zgodnie
z naturalnymi granicami: wodami i gęstymi lasami. Obszar kasztelanii sądowelskiej
według wszelkiego prawdopodobieństwa był przez takie właśnie naturalne granice
w całości zamknięty.
Obniżenie, w którym Polski i Śląski Rów toczyły leniwie swe wody do Baryczy
w okolicy lesistej i bagiennej, a podobnie ukształtowana Masłówka na wschód od
Trzebnicy do Orli, tworzyły niegdyś znaczniejszą zapewne przeszkodę komunikacyjną
niż dziś i stanowiły zawsze granicę między Śląskiem a Wielkopolską. Dolina Orli
w okolicy, gdzie wpada do niej Masłówka, jak też i Baryczy blisko płynącej, były aż do
naszych czasów również, i w kierunku Żmigrodu, daleko i szeroko pokryte lasami
i trzęsawiskami. Tu biegła granica między Sądowlem a Miliczem. Na południowym
brzegu Baryczy podnosi się teren stopniowo w północno-zachodnim kierunku aż do
Odry i poprzez nią szeregiem pagórków, na którym widać w oddali Wińsko. Wińsko
należało do kasztelanii ścinawskiej, a później stało się samo centralnym punktem
obwodu ziemskiego. Ponieważ obwód Wąsosza rozwinął się z sądowelskiego, więc
zapewne jego granica z Wińskiem pokrywała się z południową granicą kasztelanii
sądowelskiej. Jeszcze w roku 1557 chłopi wsi Czeladź byli zobowiązani dawać
wąsoskiemu zamkowi fury, również strzec zamku w czasach wojennych, a te obowiązki
Regestem zur Schlesischen Geschichte, Breslau 1875, pag. 23 (dalej jako Reg.)
Reg. nr 777.
3 Reg., pag. 6, również: Zeissberg, Die Kriese Heinrichs II und Boleslaus I, p. 375. Wojna pomiędzy Henrykiem II a Bolesławem
Chrobrym rozpoczęła się w r. 1002, po zajęciu przez Chrobrego Milska i Łużyc i z przerwami trwała do r. 1018 (pokój
w Budziszynie).
1
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przeniesione były jeszcze z dawnych czasów.4 Prosta linia od obniżenia Baryczy pod
Kamieniem aż do Odry pod Lubowem przedstawiałaby mniej więcej południową
granicę: Odra i Barycz aż do ujścia Rowu zamykają obszar kasztelanii z tej strony
całkowicie. O tym, że obszar ten niegdyś wychodził poza północno-zachodnią granicę
późniejszego obwodu wąsoskiego, świadczą papieskie dokumenty z roku 1155 i 1245,
które Górę nazywają wsią położoną pod Sądowlem, co też znaczyć miało, że Góra
leżała wówczas w obwodzie Sądowla. Jeśli więc Góra była w obwodzie Sądowla,
to obwód ten musiał sięgać aż po podane wyżej naturalne elementy terenu, zwłaszcza,
że te od dawna tworzyły granice kraju i od strony Głogowa i Ścinawy trudniej było
je osiągnąć.
Kościół w Sądowlu
W historycznej statystyce ewangelickiego kościoła na Śląsku E. Andersa czyta się na
str. 208 o kościele w Sądowli, że miał „według odpisu pewnego dokumentu łacińskiego
przez Bolesława krótko po roku 1037 być zbudowany i razem z kościołem w Górze,
Osetnie i Żabinie włączony do diecezji poznańskiej”. O tym, że wiadomość ta może być
fałszywa, można z całą pewnością twierdzić, ponieważ biskupstwo wrocławskie stale
obejmowało cały Śląsk, a więc i kasztelanię sądowelską. Także wówczas nie panował
żaden Bolesław, a społeczne stosunki owych czasów (zdobycie przez Czechy, nawrót do
pogaństwa, prześladowanie chrześcijan) wcale nie sprzyjały budowie kościołów.5
Jednakże kościół został bardzo wcześnie założony. Grody kasztelańskie, jako centralne
punkty dla całej okolicy, najlepiej się do tego nadawały. Nie da się jednak ustalić roku
jego powstania. Dopiero w połowie XIII w. jego istnienie zostało stwierdzone
dokumentem księcia Henryka III wrocławskiego z dnia 30 maja 1260 r., w którym
wymienia się jako świadka proboszcza z Sądowla imieniem Otto. Ten sam był
kapelanem księcia. Za sędziwym wiekiem kościoła przemawia również fakt, że Sądowel
jeszcze w XIV wieku był siedzibą arcykapłana dla archiprezbiteriatu Góra, aczkolwiek
właśnie spadł już do całkiem nic nie znaczącej miejscowości i leżał na peryferiach swego
obwodu kościelnego. W roku 1376 prezbiteriat nazywano już od miasta Góry.6 Do niego
należały następujące kościoły w połowie XIV w.: Sądowel, Wąsosz, Kroszin [miejscowość nie zidentyfikowana], Siciny, Grabów [czyżby chodziło o Grabowno?, ale tam nie
było kościoła], Czernina, Osetno, Glinka, Swus [miejscowość nie zidentyfikowana],
Wilków, Góra, Kursdorf [Konradowo], Czedlitz [miejscowość nie zidentyfikowana],
Hinzendorf [Zamysłow], Drewicz [miejscowość nie zidentyfikowana], Kawel [miejscowość nie zidentyfikowana], Hynmamsdorf [miejscowość nie zidentyfikowana]. Ostatnie
sześć kościołów leżą pod Wschową i ich przynależność do Sądowla wynikła stąd, że

Reg. nr 1050.
W latach 1034-1058 w Polsce panuje syn Mieszka II, Kazimierz (Odnowiciel). W okresie 1037-1038/39 kraj rozpada się na
dzielnice rządzone przez samozwańczych władców, wybucha powstanie chłopskie antyfeudalne i antychrześcijańskie,
a ponadto książę Brzetysław czeski najeżdża Polskę, wywozi z Gniezna ciało św. Wojciecha, a Kazimierz Odnowiciel w tym
czasie ucieka na Węgry, potem do Niemiec, by powrócić do kraju w r. 1039.
6 Heyne, II, s. 116.
4
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obwód Wschowy w końcu XIII wieku popadł w posiadanie księcia Henryka III głogowskiego, ale w roku 1343 znowu stracony został na rzecz Polski.7
W tym wykazie brak kościoła w Sułowie Wielkim, Giżynie, Trzeboszu, Ryczeniu,
Luboszycach, Witoszycach, Königsbruch [Ługi], Jabłonnie i Kaczkowie, gdyż te kościoły
zostały później zbudowane, częściowo w granicach parafii sądowelskiej. Psary należą
w tym czasie do archiprezbiteriatu w Wołowie, zaś o kościele w Czeladzi nic nie
wiadomo.
Najstarsze kościoły nie miały ściśle wyznaczonych granic, które dopiero później
zostały wytyczone, a obszary najczęściej były bardzo rozległe, gdyż do nielicznych
wówczas kościołów trzeba było przydzielić wiele wsi. Pierwsza wiadomość o ustaleniu
podziału administracji kościelnej pochodzi z roku 1217, kiedy biskup Laurentius określił
go dla miasteczka Lubiąż, Schlaup [Słup] pod Jaworem i Ujazdu pod Legnicą.8 Wszystkie
trzy są bardzo duże. Nie wiadomo, kiedy została wytyczona parafia sądowelska.
Jej rozległość świadczy jednak, że stało się to wcześnie. Jeszcze obecnie należy do niej:
Lechitów, Wierzowice Wielkie i Małe, Szedziec, Ślubów, Gewehrsewitz [Wieruszowice]
i Bełcz Górny. Oprócz nich należały kiedyś także: Trzebosz, Giżyn, Chocieborowice,
Heinzedorfchen [być może Witoszyce], Parłowice, Zaborowice, Sułów Wielki, Sułów
Mały, Bronów, Rudna Wielka i Mała, Czechnów, które obecnie tworzą trzy własne
jednostki kościelne: Trzebosz, Giżyn i Sułów Wielki. Nie wiadomo, kiedy te wsie
odpadły od Sądowla, prawdopodobnie w XIV i XV wieku razem z rozprzestrzeniającym
się w tych okolicach niemieckim prawem. Niełatwo było stare duże parafie rozdzielić na
mniejsze9, bo nie tylko biskup, lecz także i proboszcz musiał wyrazić na to zgodę i bronił
się przed tym, o ile nie otrzymał innego odszkodowania. W większości wymienionych
wyżej wsi przynajmniej w Trzeboszu, Giżynie i Sułowie Wielkim właścicielem był książę,
co zapewne ułatwiło podział.
Książę Konrad III oleśnicki (1403-1412) osadził początkowo Trzebosz jako miasto.
W roku 1406 jednak postanowił on, że Trzebosz ma być wsią. Były wójt został
sołtysem, otrzymał sąd, zagrodę, 4 łany ojcowizny, pastwisko na 200 owiec i służył za to
księciu koniem, wartości 3 marek. Zapewne był to zalążek obecnego majątku
rycerskiego. Z ogólnej liczby 50 łanów, po odliczeniu 4 sołtysa i 2 należących do
kościoła, do oczynszowania pozostały 44 łany. Każdy łan dawał rocznie 1 markę
czynszu, jak również 3 półkorce owsa, a przez pierwszych 8 lat był wolny od czynszu.
Opierając się na tym, że 2 łany przydzielono kościołowi, można sądzić, że w tym czasie
właśnie powstał kościół. Nie można tak przypuszczać w odniesieniu do Sułowa
Wielkiego i Giżyna: może istniały one najpierw jako filie Sądowla, gdyż odległość dla
wiernych jest przecież dość znaczna. Obydwa kościoły mają tymczasem „eine
Widemuth” [zapis nieczytelny], co pozwala przypuszczać wystawienie w czasie, kiedy ich
wsie otrzymywały niemieckie prawo. W najstarszej księdze kościelnej Sułowa Wielkiego
Heyne Bisthumsgeschichte I, 709; Kazimierz Wielki potrzebując poparcia Luksemburczyków w mających nastąpić rokowaniach pokojowych z Krzyżakami, udzielił im pożyczki oraz zaakceptował umacnianie się czeskich wpływów na Śląsku,
a nawet wystąpił jako sojusznik czeski w walkach przeciwko księciu głogowsko-żagańskiemu Henrykowi V Żelaznemu.
Klęska zadana mu przez Kazimierza zmusiła go do podporządkowania się Czechom. Kazimierz Wielki natomiast do Polski
przyłączył zabrany Głogowczykowi okręg Wschowy (resztki dawnych posiadłości książąt głogowskich w Wielkopolsce).
8 Reg. nr 177; biskupem wrocławskim w latach 1207-1232 był Wawrzyniec.
9 Meitzch, Urkunden szlesischer Dorfer, p.93, auch Heyne: Bisthumsgesch.I.728, Tzschoppa u. Heyne I,223.
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pastor Dawid Meisel podaje nazwiska swych poprzedników aż do roku 1589. Pastor ten
był „wokowany w roku 1669 z Jeleniej Góry przez księcia Chrystiana”. O tym, który był
przed najstarszym mógł tylko tyle powiedzieć, że sprawował tu urząd przez długi czas,
a więc chodziłoby o czasy sięgające Reformacji. Dawniejsza przynależność Zaborowic,
Parłowic, Giżyna, Czechnowa, Rudny Wielkiej i Małej do kościoła w Sądowiu wynika
z akt tego kościoła znajdujących się w królewskiej landraturze. W roku 1671 wymienione
wsie i majętności zawarły na dworze książęcym w Wołowie przed urzędnikiem
Zygmuntem z Rosiz umowę z rycerzem von Haugwitz, który jako właściciel Lechitowa
był patronem kościoła sądowelskiego, w której wyraźnie uznają przynależność do parafii
w Sądowlu, jakkolwiek już od niepamiętnych lat korzystają jako goście z innych
kościołów. W naszym stuleciu nastąpiło formalne odłączenie się.
Po kościele sądowelskim najstarszym w naszej okolicy jest zapewne wiejski kościół
św. Andrzeja pod Wąsoszem. Jego budowę przypisuje się św. Jadwidze, jakkolwiek nie
można tego udokumentować.10 Również i ta parafia jest bardzo rozległa, należy do niej
nie mniej niż 16 wsi, przeważnie z dominium wąsoskiego. W zamku w Wąsoszu
znajdowała się od niepamiętnych czasów kaplica, obecnie już nieistniejąca, ale starsza
była od kościoła miejskiego św. Macieja. Przy założeniu miasta przez Henryka III
głogowskiego w roku 1290 otrzymała ona również 2 łany wolne od czynszu, można wiec
przypuszczać, że zbudowano ją w tym czasie, jakkolwiek jej egzystencja nie może być
udokumentowana przed rokiem 1399 11. Proboszcz w Wińsku występuje w dokumencie
w roku 1273.12
Obok każdego kościoła znajdował się cmentarz, który przy tak starych kościołach
jak sądowelski, przez wieki był użytkowany. Stąd też można najłatwiej tłumaczyć
pochodzenie tak licznych szczątków ludzkich w Sądowlu.13
Pojawienie się Góry
Z końcem XIII wieku upada znaczenie starych kasztelanii w wyniku wzmagającej
się kolonizacji niemieckiej i związanych z tym zmian w stosunkach prawnych dużej
części ludności. Kiedy kasztelania według polskiego prawa była centralnym punktem dla
rozległych terenów w sprawach sądownictwa i administracji, to z pod jej władzy
wymykała się każda wieś osadzona na niemieckim prawie, a jej władza musiała jeszcze
bardziej upadać, gdy w jej zasięgu wyrastało niemieckie miasto, które nie tylko
decydowało samodzielnie o własnych sprawach, ale wkrótce otrzymało też jurysdykcję
nad okolicznymi wsiami. Dawna administracja była coraz bardziej osłabiana, aż w końcu
Heyne I, 223; chodzi o kościół św. Andrzeja założony w pierwszej połowie XIII w. zniszczony w XVIII w. i ponownie
odbudowany w roku 1779; ostatecznie zniszczony w 1945. Znajdował się ok. 2 km. od ówczesnego miasta na wzniesieniu.
W skład parafii św. Andrzeja (tzw. wiejskiej) wchodziły wsie: Górka, Bełcz Mały, Cieszkowice, Bieniowice, Dochowa,
Wieża, Zbaków Górny i Dolny, Czarnoborsko, Wiklina, Gola, Wodniki, Załęcze, Borowna, Świniary, Pobiel.
wg. K. Raebigera, Historia miasta Wąsosza i ewangelickiej gminy kościelnej w Wąsoszu pow. Góra, Wąsosz 1908, s. 70; Nieistniejący
kościół p.w. św. Andrzeja w Wąsoszu, „Wiadomości Wąsosza” 1992 nr 6 s. 2.
11 Heyne I, 710.
12 Reg. nr 1406.
13 Niekoniecznie autor ma rację. W okolicy Sądowla w l. 50. i 60. XX w. prowadzono badania archeologiczne, które
wykazały, że we wczesnym średniowieczu w obrębie dzisiejszej miejscowości funkcjonowało dobrze rozwinięte osadnictwo,
które zlokalizowano na kilku stanowiskach. Przy kościołach faktycznie występowały cmentarze, ale groby i nagrobki
stawiano najbogatszym, pospólstwo chowane było w masowych grobach.
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upadła zupełnie. Śląsk oddzielał się swą głęboko sięgającą odmiennością od Polski i w
wieku XIV stał się krajem całkowicie niemieckim, aczkolwiek stosunku procentowego
niemieckich kolonistów do miejscowej ludności nie można nazwać większym. 14
Guhrau, po polsku Góra, albo gor (po niemiecku der Berg) długo była uważana za
jedno z najstarszych miast na Śląsku, ale niesłusznie. Podany przez Erharda
(dipl.Beitr.p.36) dokument z roku 1067 o założeniu i realizacji parafialnego kościoła
w Górze dawno został uznany za fałszywy.15 Do dnia dzisiejszego nie zna się z całą
pewnością ani księcia, który miasto założył, ani też czasu, kiedy to się działo. Tylko tyle
jest pewne, że podane tu wiadomości (wyżej) są fałszywe. Dawne przekonanie
o prawdziwości powyższych poglądów jest tym dziwniejsze, gdy się zważy, że ważny
dokument biskupi z roku 1245 określa Górę jeszcze jako wieś. Dopiero w roku 1256
nastąpiła zmiana. W dokumencie z tego roku bez podania miejsca i daty stwierdza książę
Henryk III śląski, że przed nim biskup Tomasz zamienił od syna Wilhelma, rycerza
Gosława i synów jego zmarłego brata Albrechta za majętność Górę po tej stronie
Sądowla, nadane przez dziadka księcia dobra w okolicy późniejszego miasta Rychtal.16
Góra przeszła wtedy w posiadanie szlachty, których nazwisko rodowe niestety nie
jest wymienione, nie wiadomo również jak długo rodzina ta miała Górę w posiadaniu.
Górę nazwano w dokumencie „majętnością”, tyle co wieś, w żadnym wypadku nie
znaczy to miasto, a jej położenie w dalszym ciągu jeszcze określa się wg grodu
sądowelskiego, lecz nie jak dawniej „juxta” lecz „ultra”, po tamtej stronie, zapewne
w stosunku do Wrocławia. Całkiem podobnie określa biskup Tomasz w roku 1271
leżącą w pobliżu Góry wieś Ligotę.17 Nie użyto by takiego określenia położenia
w doniesieniu do dalekiego Sądowla, gdyby obok wsi Stara Góra, do której odnoszą się
zapewne dokumenty, znajdowało się miasto Góra. We współczesnych dokumentach
wyraźnie odróżnia się starszą wieś od nowszego miasta tej samej nazwy przez dodanie
określenia „Stara”, np. Stary Wołów od miasta Wołowa. Dlatego też nie można myśleć
o istnieniu przed rokiem 1271 „miasta” Góra. Bulla z roku 1245 zawiera w słowach
„wieś Góra ze swymi przyległościami” (villa Gora cum pertinenciis suis) chyba pierwsze
napomknienie o osadzie na tym miejscu, gdzie się dziś znajduje miasto.
Po roku 1256 przez przeszło 50 lat nic nie wiadomo o Górze, a przecież w tym
czasie musiała jednak nastąpić metamorfoza ze wsi w miasto, gdyż w roku 1310
wychodzi ono z mroków historii w pełni zorganizowane. Książę Henryk IV głogowski
w dokumencie wystawionym w Głogowie 12 maja 1310 r. określa obszar jurysdykcji
(forum et judicium) miasta Góry.18 On nie zakładał miasta, ono już istniało. On też nie
wyznaczył zapewne tego obszaru po raz pierwszy, lecz go ustalał dokładniej, bo może
I tutaj niemiecki autor tego opracowania bardzo się myli i przeinacza fakty. Otóż Śląsk został od Polski odłączony
faktycznie w XIV w. ale na rzecz Czech, a nie Niemiec. W 1526 r. podczas najazdu tureckiego na Węgry ginie (w bitwie pod
Mohaczem) Ludwik Jagiellończyk, syn Władysława Jagiellończyka, a wraz z jego śmiercią wygasa czesko-węgierska linia
Jagiellonów. Zaistniały więc, zgodnie z układem wiedeńskim z 1515 r. warunki do przejęcia obu królestw przez
Habsburgów. Pod ich panowaniem Czechy (i cały Śląsk) pozostają aż do XVIII w. Pod panowanie pruskie i niemieckie
Śląsk dostaje się w roku 1742, gdy Habsburgowie austriaccy oddali Śląsk (80 %) podpisując traktat pokojowy pomiędzy
Austrią (Maria Teresa) a Prusami (Fryderyk II) kończący I wojnę śląską.
15 Reg. p. 292.
16 Reg. p. 909.
17 Heyne I, 568, również Regestem nr 1369.
18 Sommersberg Script. rer. Sil. I. 875.
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były zatargi o to, albo też go powiększał, jakby można było sądzić ze słów „adjecimuset
addecimus”. Miasto było wówczas silne i posiadało znaczenie, na co trzeba było
przecież pewnego okresu czasu do rozwoju, gdyż w tym samym roku bierze udział
w związku 8 miast księstwa (Głogów, Żagań, Szprotawa, Kożuchów, Ścinawa, Lubin,
Wschowa, Góra) dla wspólnej obrony.19 Dokument w imieniu magistratu podpisali:
dziedziczny wójt Fritzko, burmistrz Pecold de Elis (Scedelitz), rajcowie: Arnold de
Swidennis i Dietrich de Gasen.
W tym czasie kiedy zostało założone miasto Góra, obszar Sądowla rozpadł się
chyba na dwie części i ta okoliczność była może bezpośrednią przyczyną założenia
nowego miasta. Kiedy Konrad II wywalczył sobie posiadanie księstwa głogowskiego20,
otrzymał też Sądowel, ponieważ kasztelanowie tego grodu występują wśród świadków na
jego dokumentach od roku 1251 do roku 1257. Graf Piotr, nazywany jeszcze w roku
1257 kasztelanem Sądowla, nie jest już tym mianem określony w dokumencie z roku
1259, a od 8 marca 1260 kasztelani sądowelscy są świadkami księcia Henryka III
wrocławskiego. Gród wiec przeszedł w jego posiadanie. Kiedy się to stało i z jakiej
przyczyny, tego nie wiemy. Wydaje się jednak, że nie cały należący do niego obszar
przypadł Wrocławiowi, lecz tylko jej południowo-wschodnia część, podczas gdy
północno-zachodnia, późniejszy obwód Góry, pozostał przy Głogowie. Za tym
przemawia określenie wsi Góra w roku 1256 i wsi Ligota w roku 1271 jako „z tamtej
strony” Sądowla położonej; nie inaczej niż przedtem powiedziano „juxta” – „przy”,
w obwodzie grodu. W dokumencie z 18 kwietnia 1273, w którym Konrad przed swą
śmiercią pojednał się z kościołem, znajduje się między świadkami, którymi byli
z pewnością wszyscy wasale Głogowa, również rycerz Dirsco z Osetna.21
To ostatnie to wieś Osetno Wielkie pod Górą, które wówczas należało do Głogowa, więc chyba i okolica w której leżała. O ile to przypuszczenie jest słuszne, to utrata
dotychczasowego centrum administracyjnego wydaje się dostateczną podstawą do
stworzenia dla pozostałej części sądowelskiego obwodu nowego ośrodka administracyjnego, który miała tworzyć Góra. Twórcą tego zatem byłby Konrad II w ostatnich latach
swego życia, albo też jego syn Henryk III (1273-1309). Obydwaj są żarliwymi
mecenasami niemieckiej organizacji. Worbs mówi o Konradzie „Także inne miasta miał
on poprawiać, a szczególnie Szprotawę, Żagań i Górę zaludnił Niemcami” – bliższych
dowodów nie może on jednak przedłożyć.22 Mądry i przedsiębiorczy Henryk był w tym
kierunku niemniej czynny. Kiedy odzyskał utraconą część Sądowla wraz z grodem
w roku 1290, założył tu zaraz Wąsosz i wkrótce potem Wołów. Górę, którą już
przedtem posiadał zastał już albo jako niemieckie miasto, albo we wcześniejszym roku
jego rządów jako takie urządził. Archiwalia ratuszowe orzekają, że zarządził tu
tygodniowy jarmark na zboże przyspieszając tym samym rozwój miasta. Ponieważ wśród
Works, Neues Archiv. II. 132, też Munsberg, Geschichte von Glogau I, 180.
Księstwo głogowskie powstało w XIII w. z podziału jednolitej dotąd dzielnicy śląskiej pomiędzy synów Henryka
Pobożnego. Ks. Konrad porzucił studia paryskie (był przeznaczony do stanu duchownego), a następnie zbuntował się
przeciw bratu Bolesławowi Rogatce. Uciekł do wrogich Bolesławowi Wielkopolan, poślubił córkę Przemysła I poznańskiego Salomeę, a w toku walk z bratem zdołał, poparty przez miejscowe rycerstwo, wykroić sobie dzielnicę głogowską
z Głogowem, Krosnem, Żaganiem, Lubinem, Ścinawą i Sądowlem. Rogatka uznał księstwo głogowskie dopiero w roku
1251 (T. Jurek, Dziedzic królestwa Polskiego książę głogowski Henryk, Kraków 2006, s.15).
21 Reg. Nr 1424.
22 Neues Archiv.I.29.
19
20
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głogowskich książąt bywa on nazywany Henrykiem III jak i Henrykiem I, mogła więc
z tego powodu powstać pomyłka, kiedy przez długi czas uważano za założyciela Góry
Henryka I Brodatego.
Śmierć Henryka IV wrocławskiego w dniu 29 czerwca 1290 r. przyniosła znów też
gród sądowelski w posiadanie Henryka III głogowskiego. Jeszcze w tym samym roku
założył on w jego obwodzie miasto Wąsosz.
cdn.
H. Schuch
Tłumaczenie: Antoni Czerwiński
Wstęp i przypisy z komentarzem: Elżbieta Maćkowska

♦♦♦♦♦♦♦
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HISTORIA OPOWIEDZIANA
DOŚWIADCZENIA LUDZI PRZESIEDLONYCH
Z KRESÓW
26 lutego 2009 r. w Domu Kultury w Górze podsumowano wykonanie projektu „Emeryci nie marnują czasu”. Był on realizowany przez Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Więcej na ten temat można przeczytać w Przeglądzie
Górowskim (2009 nr 3 s. 4).
W jego ramach ogłoszono trzy konkursy skierowane do młodzieży, w tym
„Rodzinna Kronika Górowianina”. Jednym z uczestników był Arkadiusz Gortych
z Gimnazjum nr 2. Jego opiekunką podczas pisania pracy była Elżbieta
Maćkowska. (MŻ)
Historia, którą chcę przedstawić została opowiedziana przez emerytowaną
nauczycielkę, panią Marię Wójcik, z domu Witko. Urodziła się 15 sierpnia 1927 r.
w Szczuczynie, w województwie nowogródzkim (obecnie Białoruś). Ojciec Józef, był
pracownikiem administracji w sądzie, natomiast mama zajmowała się domem i wychowaniem trójki dzieci: Jadwigi, Marii i Macieja.
Rodzina Witko
Od lewej: mama Bronisława, pani Maria,
siostra Jadwiga, ojciec Józef

Jadwiga urodziła się w lipcu 1926 r.,
Maciej 24 lutego 1932 r. Mieszkali w spokojnym, powiatowym mieście, w którym
mieszkańcy byli wyznania katolickiego, prawosławnego i żydowskiego. Pomagali sobie
oni nawzajem. Przed wojną w roku 1938,
umiera ojciec Józef. Była to wielka strata dla
rodziny, lecz możliwe, że dzięki temu
rodzina Witko uniknęła wywózki na Sybir,
ponieważ ojciec był w gronie tamtejszej
inteligencji. Wdowa po Józefie Witko, poznała wdowca Bronisława Jurewicza, z córeczkami Aliną i Bronką. W 1939 r. w domu
było ich siedmioro. 1 września wybucha
wojna. Ojca Jurewicza zabrano do wojska
na front. 17 września nastąpiła okupacja,
przybyli Rosjanie. Na szczęście wrócił z
frontu ojciec Jurewicz, ranny w ramię
prawej ręki. (Mówi ›na szczęście‹, ponieważ matka nie dałaby rady utrzymać i wykarmić dzieci,
ponieważ nie miała zawodu). Rodzice zajmowali się wtedy małym gospodarstwem.
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Następna okupacja nawiedza Szczuczyn pod koniec 1941 r. Przybywają Niemcy.
Wypędzono radzieckie wojsko. Następne zmartwienie. Uczniom zostały przeniesione
szkoły do innych budynków, ponieważ stary budynek szkoły zajęli Niemcy. „Koszmar
i przerażenie” – mówi pani Maria. Uczono się wtedy polskiej mowy pilnie i potajemnie,
pod wielkim strachem. Niemcy często na ulicach Szczuczyna organizowali łapanki
młodzieży na wyjazdy na roboty do Niemiec. Pracowali tam w fabrykach i na roli.
W 1941r. urodził się brat Lech.
W klasie pani Marii było wiele dzieci żydowskich. Wszystkich zabrali do getta, które
utworzono w okolicy sklepików żydowskich. Teren ten ogrodzono drutem kolczastym
i nikt nie mógł wyjść na zewnątrz. Wszyscy Żydzi nosili na ubraniach żółte gwiazdy
Dawida. Po stworzeniu getta klasa pani Marii opustoszała, ponieważ żydowskie dzieci
zabrano. Większość uczniów przyjaźniła się z Żydami. Ucichły codzienne zabawy,
wspólne spotkania przy świętach. „Wspominam smaczne żydowskie potrawy np. mace, częste
wyskoki do synagogi na ich modły, do cerkwi na urocze śluby, do kościoła na chór.” – wspomina
pani Maria. Gdy pewnego dnia pani Maria była w kościele na chórze z przyjaciółmi,
przyszedł żołnierz niemiecki ze skrzypcami i zaczął grać kolędy. Powiedział wszystkim
w kościele, że mają wychodzić powoli i pojedynczo, ponieważ szykuje się łapanka.
Okazało się, że był katolikiem i bardzo dobrym człowiekiem.
Rosjanie bombardują niemieckie samoloty na lotnisku. Niemcy uciekają. Kolejny
raz okupacja radziecka. Do niewoli wzięto Niemców, którzy nie zdążyli uciec. Szli oni
w podartych płaszczach, bez butów (nogi poowijane mieli szmatkami), głowy również
mieli poowijane, ponieważ bali się oni silnych mrozów. Był to straszny widok, przerażający. „Jaka ta wojna straszna i okrutna” – komentuje pani Maria.
Nastąpił koniec wojny. Cieszyli się żołnierze radzieccy, Polacy śpiewali. Miasto
ogarnęła radość, ludzie zaczęli wracać do swoich posiadłości. W szkole nastąpiły kolejne
zmiany – budynków, nauczycieli, uczymy się języka rosyjskiego, z którego nie bardzo
wychodzą nam zadania. „Wtedy myślałam, że kiedyś będę nauczycielką języka polskiego”.
Zmieniono naszą Ojczyznę na Polskę Ludową, z orzełkiem bez korony. W mieście
przez głośniki „wesoło” grają różne pieśni, często polską „Ta ostatnia niedziela”. „Do
dzisiaj budzi we mnie lęk i strach, chociaż bardzo lubię jak śpiewa pan Mieczysław Fogg” – żali się
pani Maria. W zimie 1942 r. wywieziono koleżankę pani Marii – Halinkę na Sybir.
Pożegnali ją gromadnie. Pod domem Halinki stała kibitka, a przy niej żołnierz
z karabinem i gwiazdą na czapce. Nikt nie zdawał sobie sprawy za co i po co ich
wywożą. Gdy jej zapłakana mama położyła na wóz rzeczy dla Halinki, żołnierz
powiedział, że to się nie przyda. Było to lustro, pościel i książki. Halinka pocieszała, że
będzie pisać listy. „Nigdy nie było żadnej wiadomości” – mówi pani Maria.
Pani Maria czasami przyglądała się swoim rodzicom jak sobie radzą. Ojczym
Jurewicz bardzo bał się Rosjan, ponieważ jego ojca wywieźli gdzieś i więcej go nie
widział. Mama pani Marii nauczyła się piec chleb. Jak wspomina pani Maria „był on
bardzo smaczny”. Wtedy w sklepach chleb był okropny. Nie było również cukru, żadnych
słodyczy. Była prawdziwa bieda.
W szkole nauczycielki same robiły uczniom stroje z papieru na przedstawienia,
bardzo o nich dbały. W parku znajdował się pałac (Drucko-Lubeckich), dalej było
lotnisko (tzw. samoloty kukuryźniki). „Myślałam, że jak dorosnę zostanę pilotem”
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Gospodarstwo rodziny Witko
Na snopowiązałce rodzice p. Marii.

Pewnego dnia na rynku odbył się wiec, na który poszli brat pani Marii Maciej
i ojciec Jurewicz. Usłyszeli tam ogłoszenie, że Polacy mogą jechać na zachód, do Polski.
Jeżeli zostaną, to muszą przyjąć obywatelstwo radzieckie, czyli rosyjskie. Rodzice pani
Marii jak najszybciej chcieli wyjechać. Dzieci ucieszyły się bardzo na wiadomość
o wyjeździe do Polski. Zabrali dobytek: krowę, konia, dwie owieczki, kilka kur, świnię.
Rodzina pani Marii dostała wagon towarowy, otwarty, jak na węgiel (bez dachu). Połowa
wagonu przeznaczona była na bydło, reszta miejsca dla ludzi. Przyłączeni zostali do
pierwszego transportu z wagonami zakrytymi, czyli wygodniejszy niż ich otwarty. Jechali
oni wolno noce i dnie. Wlokło się bardzo. „Nie pamiętam jak długo jechaliśmy” – wspomina
p. Maria. Mieli oni suchary, chleb, wędliny. Ciekawość i radość, że są już w Polsce.
Dojechali do „kochanej” Warszawy. Był pogodny, słoneczny dzień. Ludzie wyszli
z wagonów, zamiast cieszyć się wszyscy płakali. Zobaczyli tylko same zgliszcza, gruzy,
ruiny i okropnie zdruzgotane miasto. „Nasza Ojczyzna, wielki smutek” – tak zapamiętała
p. Maria. Mama p. Marii wyciągnęła z wagonu cegły, żeby rozpalić ogień i ugotować
ziemniaki. Ziemniaki się gotowały, a już trzeba było jechać dalej i było po gotowaniu.
Ruszyli dalej.
Znowu jechali dzień i noc… Pogoda dopisywała. Ok. 9 maja 1945 r. przyjeżdżają
do Poznania. Zaczyna padać mżawka, zanosi się na deszcz. Dostają kryty wagon, też
towarowy. Zaczynają się przepakowywać radośnie. Nikt nie wiedział dokąd jadą.
Jadą bardzo powoli. Rawicz, Bojanowo… i wreszcie ujrzeli miasto (Guhrau) Górę.
Tu mieli się osiedlać. W mieście była cisza, nie było Niemców, domy były opuszczone.
Ludzie z całego transportu ruszyli od stacji, kierując się w głąb miasta. Ojciec i brat
p. Marii poszli szukać możliwej do zamieszkania posesji. Kwitły już jabłonie, było
ciepło. Rodzice znaleźli domek z okalającym go ogródkiem, miejscem na zagrodę dla
konia, krowy i reszty dobytku przy obecnej ulicy Starogórskiej. W tej okolicy, w blokach
przy ulicy Konopnickiej stacjonowali żołnierze radzieccy. Obecnie znajduje się tam
szkoła nr 1. W obecnym liceum mieścił się szpital wojskowy. W Górze było także
polskie wojsko. W lecie 1945 r. władze miasta organizowały szkoły. Pierwsze miejsca to
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były klasy dla starszej młodzieży (obecna Moda i budynek Banku koło poczty). Starsi
chłopcy mieli za zadanie znosić ławki z okolicznych kościołów i szkół. Mieli też za
zadanie werbować, czyli zapisywać do starszych klas. Panią Marię zapisano do gimnazjum (najbardziej przybliżone roczniki). Była to wielka radość dla tamtejszej
młodzieży, że będą się oni uczyć w polskiej szkole w Polsce. Profesorowie byli bardzo
kochani, starali się wiele wymagać i równać poziom uczniów. Uczniowie również bardzo
ich kochali, pomimo tego, że zdarzało się dostać dwóję lub uwagę. Wojsko wyjechało.
Mieli więc wolne gimnazjum i inne szkoły. Po maturze wybrano kilka osób na „kurs
pedagogiczny”. Zaproponowano go także p. Marii. Grupa przyszłych nauczycieli
wyjechała do Nowej Soli, by wyszkolić się. Potrzebni byli nauczyciele w mieście, jak i na
wsiach.
Przybywały coraz większe rzesze ludzi na tereny Góry i okolic. Byliśmy chętni
mieć zawód nauczyciela. „Chęci i powołania nam nie brakowało” – wspomina p. Maria. Byli
to prawdziwi „siłacze i siłaczki”. Pierwsza placówka, w której zaczęła pracować p. Maria
to Publiczna Powszechna Szkoła w Płoskowicach, obecnie Płoski. Na pierwsze
spotkanie z kierownikiem szkoły i z sołtysem wsi p. Marię zawiózł ojczym z mamą. Po
spotkaniu mama siada na wóz konny, którym przyjechali, a kierownik spytał ją, dlaczego
odjeżdża? Kierownik myślał, że to ona miała tu uczyć. Wtedy dopiero dowiedział się, że
to właśnie p. Maria miała uczyć. „Miałam wtedy 19 lat…” dodaje p. Maria. Bardzo ciężko
było czasami uczyć na wsi – brak światła, dojazdu do placówki. Najważniejsze, żeby
poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

Pani Maria uczy robić pierogi

Brak dojazdu zmusił p. Marię do zmiany szkoły. Kolejną placówką p. Marii była
szkoła w Świniarach. Pani Maria zamieszkała wtedy w mieszkaniu nad szkołą. Lecz po
niedługim czasie przeniosła się do domu pewnego małżeństwa, blisko szkoły. Pewnego
dnia p. Maria wraca do tego domu, a tam wszystkie rzeczy poprzewracane.
Bałagan niesamowity. Okazało się później, że wrócił pierwszy mąż tej pani,
u której mieszkała. P. Maria postanawia się przenieść z powrotem nad szkołę. Wszyscy
dziwili się jej, że nie boi się tam mieszkać. Dziewczyny, które uczyła p. Maria, powie-
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działy jej, że na ścianie jest taki hak, na którym powiesił się Niemiec. Po niedługim
czasie p. Maria prosi Naczelnika Oświaty o przeniesienie gdzieś bliżej Góry. Naczelnik
powiedział, że jest miejsce w Czarnoborsku. Szkoła mieściła się tam w budynku, gdzie
mieszkał sołtys. Czasami lekcje w klasie były tak prowadzone, że jedna grupa miała
lekcję po jednej stronie klasy, a druga po drugiej. Dzieci były bardzo grzeczne, chciały się
uczyć. W czasie nauki, uczniowie wraz z p. Marią czasami chodzili na jagody. Po kolejnej
zmianie szkoły, p. Maria została przeniesiona do Zaborowic. Tam pracowała do czasu,
kiedy przeniesiono ją do Szkoły Podstawowej nr 2 w Górze, a następnie do nowo
otwartej Szkoły Podstawowej nr 1. Pani Maria z koleżanką uczyły także analfabetów.
Czasami bywało bardzo zabawnie, ale trzeba było podchodzić do tego z powagą
i cierpliwością. Uczniowie rozumieli nauczycieli, a nauczyciele mieli u uczniów uznanie
i autorytet. Pani Maria zdobywała także kwalifikacje na studiach pedagogicznych
(Studium Nauczycielskie) oraz zawodowych przedmiotowych w Poznaniu. Bardzo mile
wspomina ten okres. Pracę nauczyciela p. Maria
kontynuowała do emerytury w 1987 r. Od 1954 r.
była żoną Zdzisława Wójcika, który pochodził z
Prużan, z Polesia – obecnie tereny Białorusi. Byli
małżeństwem do 1988 r., dochowali się trójki dzieci,
sześciorga wnucząt i jednego prawnuka. Dzieci pani
Marii założyły już swoje rodziny, wykształciły się,
pracują, mieszkają w innych miastach. P. Maria
często śpiewa piosenki lwowskie i wileńskie razem z
zespołem, na różnych uroczystościach, np. „Dzień
osadnika”.
Fotografia ślubna Marii i Zdzisława Wójcików

„Jestem szczęśliwa, moją radość zawdzięczam Panu Bogu za łaskę jaką mnie obdarował –
podsumowuje swoją historię moja rozmówczyni – nasze miasto jest coraz ładniejsze, są piękne
szkoły i przedszkola, ale szkoda, że coraz więcej młodzieży wyjeżdża w świat. Zlikwidowano zakłady
pracy, a było ich sporo za moich młodych lat. Strach mnie ogarnia co będzie dalej… Czy będą tu tylko
emeryci, dziadkowie i małe wnuczęta przywożone z dalekich miast i stron świata – kontynuuje z
nutką goryczy pani Maria.
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15 sierpień 1927 r.
W Szczuczynie powiat nowogródzki na świat przychodzi druga córka państwa Witko –
Maria
24 luty 1932 r.
Na świat przychodzi brat pani Marii – Maciej Witko
1938 r.
Umiera ojciec pani Marii – Józef Witko.
1939 r.
Matka pani Marii wychodzi powtórnie za mąż za Bronisława Jurewicza.
Wybucha II wojna światowa.
17 wrzesień 1939 r.
Szczuczyn znajduje się pod okupacją radziecką.
koniec 1941 r.
Miasto zajmują Niemcy.
1941 r.
Na świat przychodzi brat pani Marii – Lech Jurewicz
koniec kwietnia 1945 r.
Rodzina pani Marii opuszcza Szczuczyn i pierwszym transportem przez Białystok,
Warszawę i Poznań kieruje się na zachód.
ok. 9 maja 1945 r.
Transport, a wraz z nim rodzina Jurewiczów dociera do Poznania, a kilka dni później
znajdują się już w Górze.
1 maja 1946 r.
Pani Maria zaczyna pracę jako nauczycielka, uczy dzieci wiejskie, ale również dorosłych,
którzy nie potrafili czytać i pisać.
Boże Narodzenie 1954 r.
Pani Maria staje na ślubnym kobiercu ze Zdzisławem Wójcikiem.
3 marca 1956 r.
Na świat przychodzi pierwsza córka państwa Wójcików – Grażyna.
9 września 1957 r.
Na świat przychodzi druga córka – Joanna.
21 listopada 1959 r.
Do rodziny dołącza najmłodszy syn – Janusz.
1987 r.
Pani Maria po wielu latach pracy kończy karierę zawodową w Szkole Podstawowej nr 1
w Górze i przechodzi na emeryturę.
4 lutego 1988 r.
Umiera mąż pani Marii – Zdzisław.
Arkadiusz Gortych
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TWÓRCZOŚĆ CZESŁAWA ŚPIĄCZKI
Czesław Śpiączka urodził się 14 kwietnia 1951 roku w Górze. W tym miasteczku
uczęszczał też do Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w latach 19651969. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych ukończył w Poznaniu. Służbowo
przeniesiony do Kłodzka pełnił różne funkcje w wojsku. Na emeryturę wojskową
przechodzi w randze podpułkownika pracując w WKU Kłodzko.

Czesław Śpiączka

(fot. Adrian Grochowiak)

Będąc emerytem wojskowym uczy przysposobienia obronnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku. Tu kończy karierę zawodową i 1,5
roku temu przyjeżdża ponownie do Góry na stałe.
Skąd zainteresowania malarstwem? „Mój tata trochę malował obrazy (chociaż z zawodu
był malarzem pokojowym). Lubił malować olejno. Jako dziecko pomagałem mu często rozrabiać farby.
Czasami malowałem coś na kartce, tata poprawiał i pokazywał jak malować, lubiłem to. Początkowo
były to akwarele, pastele i trochę olejno, w tej chwili częściej chwytam za plakatówki. Początkowo
sięgałem za farby w ramach relaksu. W wojsku malowałem mało. Kiedy uczyłem w szkole
w Kłodzku, coraz częściej brałem pędzel do ręki. Swoimi obrazami uszczęśliwiałem głównie rodzinę.
Mało kto wiedział o moim malowaniu. Głównie odwzorowywałem. Bardzo lubiłem obrazy Kossaka,
Chełmońskiego, Malczewskiego. Lubię malować konie, psy, ale też czasami robiłem portret dla
członków rodziny.
Kiedy uczyłem w Liceum w Kłodzku na rozdanie świadectw maturalnych przyniosłem ogromne
pudło. Maturzyści przyglądali się z zainteresowaniem co też to może być. Podczas wręczenia świadectw
każdy uczeń z mojej klasy (a było ich 30 osób) otrzymał ode mnie na pamiątkę swój portret.
Malowałem te portrety ze zdjęć klasowych. To był szok dla uczniów i nauczycieli, bo właściwie nikt nie
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wiedział, że maluję. Przedmiot, który wykładałem i mój zawód też w żaden sposób nie łączył się
z malowaniem.
Nie wiem czy dobrze maluję (mówi skromnie). Nie uczyłem się nigdy rysunku czy
poznawania tajników malarstwa, nie rozwijałem też swoich umiejętności pod okiem fachowców z tej
branży. Jest to po prostu zajęcie, które sprawia mi ogromną przyjemność i daje wiele radości. Jeżeli tylko
żona nie wyrzuci mnie na ogród lub innej pracy przy domu, to sobie maluję. Teraz na emeryturze mam
czas i mogę sobie na to pozwolić.
Wernisaż Czesława Śpiączki odbył się w murach Domu Kultury w Górze. 4 kwietnia 2009 roku o godzinie 17 w sali klubowej DK pojawili się pierwsi goście witani przez
organizatora wystawy. Wystawę otworzyła Jolanta Pawlicka – opiekun sekcji plastycznej
działającej przy Domu Kultury w Górze omawiając wybrane obrazy. Podzieliła wystawę
na cztery tematyczne części: konie, psy, portrety, osobny dział to reprodukcje znanych
malarzy. Jolanta Pawlicka dokonała wyboru najciekawszych prac, jednak aby nie
umniejszać dorobku artysty, na ścianie poprzez rzutnik mogliśmy podziwiać całość
dorobku artysty.
Wystawę uświetniła swoją obecnością Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Góra – Bogumiła Rewers. Wręczając kwiaty przekazała autorowi serdeczne gratulacje z okazji wystawy, wyraziła podziw dla pasji życząc wielu
jeszcze wspaniałych prac i sukcesów w przyszłości. Kwiaty i gratulacje przekazała
również Dyrektor Domu Kultury Danuta Piwowarska-Berus, przedstawiciele Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Bożena Zajączkowska i Ewa Osuch oraz członkowie licznie przybyłej rodziny.
Wielką niespodzianką dla artysty był występ siostry Pana Czesława – Jadwigi, która
przy akompaniamencie Jana Kubiaka zaśpiewała kilka piosenek. (Pani Jadwiga śpiewała
kiedyś w sekcji wokalnej przy DK w Górze). Sam autor na zakończenie dziękował
serdecznie Jolancie Pawlickiej i członkom sekcji plastycznej za pomoc w przygotowaniu
wystawy, a Dyrektor Domu Kultury za możliwość organizacji wystawy, czuwanie nad jej
przygotowaniem oraz wysiłek włożony w reklamę, dzięki czemu wystawę będzie mogło
odwiedzić wielu mieszkańców Góry, nie tylko w dniu otwarcia, ale też w kolejnych
tygodniach.
Na zakończenie wystawy Czesław Śpiączka zwiedzał pomieszczenia sekcji plastycznej dla dorosłych, gdzie Jolanta Pawlicka prezentowała ostatnio wykonane prace,
malowane na szkle, jedwabiu i obrazy olejne. Bożena Zajączkowska prezentowała
autorowi swoje ostatnie prace. Dyskusji nie było końca – metody nakładania farb,
używane pędzle, ulubione tematy do malowania… na koniec zapraszały do odwiedzin
i wspólnego malowania w sekcji. „Zawsze malowałem sam – były moje farby, moje obrazy i ja
w zaciszu domowym. Nie wiem czy potrafiłbym malować w grupie, ale odwiedzać będę na pewno”.
Rozmowę przeprowadziła,
materiały zgromadziła i opracowała
Ewa Osuch

Wywiad z Czesławem Śpiączką z dnia 2 maja 2009 r.
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15 LAT KONKURSU
„GÓRA I ZIEMIA GÓROWSKA –
MOJA MAŁA OJCZYZNA”
Od początku brałem udział w organizowaniu tego konkursu i starałem się
go dokumentować na łamach prasy lokalnej, a ostatnio w Górowskich Zeszytach
Oświatowych. Wykorzystałem te teksty, niejednokrotnie przenosząc ich fragmenty do niniejszej pracy. W odniesieniu do paru konkursów stanowią one
jedyne dostępne źródło informacji.
12 maja 1995 r. po raz pierwszy rozegrano turniej pod nazwą „Góra i Ziemia
Górowska – moja mała Ojczyzna”, mający na celu popularyzowanie wśród młodzieży
szkolnej – wówczas byłego – powiatu górowskiego głównie wiedzy o przeszłości
swojego regionu. Pomysł tego konkursu zrodził się wśród członków Towarzystwa
Miłośników Ziemi Górowskiej i to oni zorganizowali go w 50 rocznicę powrotu Ziemi
Górowskiej do Macierzy.
W kwietniu każdy nauczyciel historii zatrudniony w szkole podstawowej otrzymał
pisemną informację o tym konkursie. Najszerszy odzew nastąpił w gminie górowskiej,
gdzie – poza Glinką – wszystkie szkoły podstawowe stanęły w szranki turniejowe,
wystawiając nawet więcej niż jedną drużynę. Jedynie w gminie Wąsosz nie wzbudził on
zainteresowania. Szkoły według własnych zasad wyłaniały uczestników finału powiatowego (poza rokiem 2001). Każda drużyna liczyła trzy osoby. Do auli LO w Górze
przybyło ok. 90 uczniów wraz z opiekunami.
Ewa Kopciał, nauczycielka historii w SP nr 1, przedstawiła reguły konkursu i go
prowadziła. Na czele jury stał Bogdan Kaiser.
Pierwszy etap miał charakter pisemny i polegał na wypełnieniu testu przez
trzyosobową drużynę. Odbywał się on w dwóch grupach wiekowych: kl. IV-VI i kl. VIIVIII. Na teście kończył się udział młodszych uczestników. Wygrała drużyna reprezentujące SP nr 3. Drugie miejsce zajęła drużyna z SP nr 1, a trzecie – dwie drużyny z SP nr 2.
Jedynie zwycięzcy mogli wziąć udział w drugim etapie, rywalizując ze swymi starszymi
kolegami i koleżankami. Skorzystali z tej możliwości.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się ogółem 13 drużyn z Góry, Czerniny,
Ślubowa, Irządz i Witoszyc. Ustnie odpowiadały na zadawane pytania. Pierwsze miejsce
zdobyli uczniowie jednej z licznych drużyn wystawionych przez SP nr 2. Na drugim
uplasowali się uczniowie z SP w Irządzach, na trzecim miejscu – uczniowie z SP nr 1.
Organizatorzy, w tym piszący te słowa, obawiali się, że w konkursie bezkonkurencyjni będą uczniowie z Góry. Myliliśmy się. Od pierwszej edycji konkursu bardzo dobrze
wypadali uczniowie ze szkoły – podstawowej i gimnazjum – w Irządzach. W 1995 r.
niewiele brakowało, żeby zajęli pierwsze miejsce. Przegrali w dogrywce, gdyż nie
wiedzieli rzeczy wydawało się oczywistej, pod czyim wezwaniem jest kościół na
cmentarzu parafialnym.
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Organizatorzy konkursu nie mieli doświadczenia w prowadzeniu takich imprez.
Zaplanowano, że każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, który będzie popularyzował 50. rocznicę powrotu Ziemi Górowskiej do Polski i Towarzystwo Miłośników
Ziemi Górowskiej. Gdy członkowie komisji konkursowej je wypisywali (ok. 90 sztuk)
na scenie auli, uczniowie musieli czekać, nudząc się, hałasowali. W kolejnych edycjach,
by uniknąć takich sytuacji, postanowiono zmniejszyć liczbę startujących drużyn.
Pamiątkowymi dyplomami honorowano wszystkich uczestników do 1998 r. włącznie.
Zwycięzcom wręczono bony książkowe, szkołom – książki, nauczyciel zwycięskiej
drużyny ze starszej grupy otrzymał nagrodę pieniężną. Regułą stało się wręczanie nagród
nauczycielom opiekującym się zwycięską drużyną, a w kolejnych latach – opiekujących
się zwycięskimi uczniami. Fundatorem tych nagród było TMZG.
W kolejnej edycji konkursu w 1996 r. postanowiono ograniczyć liczbę startujących
drużyn – do jednej w grupie młodszej (klasy IV-VI) i dwu w grupie starszej (klasy VIIVIII) z każdej zgłaszającej się szkoły. Mimo tej zmiany startujących nie zabrakło i nawet
liczba uczestniczących szkół się zwiększyła (Czernina – 2 drużyny, SP nr 1 – 3 drużyny,
SP nr 2 – 3 drużyny, SP nr 3 – 3 drużyny, Irządze – 3 drużyny, Jemielno – nie dojechali,
Witoszyce – 3 drużyny, Niechlów, Pobiel, Ślubów – 3 drużyny). Zadbano też o żołądki
uczestników, podając im pączki i napoje chłodzące.
W 1996 r. i kolejnych latach, aż do 1999 r., konkurs rozgrywano w Szkole Podstawowej nr 1. Główny ciężar organizacji pierwszego i kolejnych konkursów, w sumie
pięciu, spoczywał na Ewie Kopciał, nauczycielce historii; w kolejnych była członkiem
komisji konkursowej, mimo przejścia na emeryturę nie zaniechała pracy przy organizacji
konkursu.
W 1997 r. uczestnicy najpierw musieli wypełnić test składający się z dziesięciu
pytań, odnoszących się do najpopularniejszych książek dotyczących historii naszego
regionu, potem odpowiadali ustnie na 10 losowanych pytań.
W 1999 r., gdy komisja konkursowa oceniała testy, nastąpiła prezentacja krótkiej
części artystycznej (przygotowanej pod kierunkiem nauczycielki Jolanty Ludkowskiej),
skracająca czas oczekiwania na wyniki.
W 2000 r. konkurs odbył się w auli LO przy wsparciu starostwa i gmin. Zmieniły
się kategorie wiekowe uczestników, co było związane z reformą edukacji i wprowadzeniem do systemu oświatowego gimnazjów. Dotychczas zmagania odbywały się
w dwu kategoriach – klasy IV-VI i klasy VII-VIII. W tym roku uczniowie starowali
w trzech kategoriach: klasy IV-VII, klasy VIII i gimnazja, szkoły ponadpodstawowe.
Drużyny wystawiły następujące szkoły: Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 – obydwa
z Góry, Gimnazjum w Irządzach, SP w Czerninie, SP w Jemielnie, SP w Ślubowie, SP
w Wąsoszu, SP w Witoszycach, SP nr 1 w Górze, SP nr 2 w Górze, SP w Irządzach, po
raz pierwszy w konkursie wzięli udział uczniowie z LO i ZSZ w Górze.
W pierwszym etapie finału 24 uczniów z 8 drużyn ze szkół podstawowych
odpowiadało pisemnie na 20 pytań, 21 uczniów z 7 drużyn z klas VIII szkół podstawowych i gimnazjów – na 25 pytań, 12 uczniów z 4 drużyn ze szkół ponadpodstawowych – na 30 pytań; w drugim etapie finaliści odpowiadali ustnie na pytania. Prace
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pisemne były kodowane i oceniane przez wszystkich opiekunów uczniów, a odpowiedzi
ustne oceniali przedstawiciele gmin i powiatu.
Nagrody wręczano publicznie na placu Bolesława Chrobrego w czasie „Dni Góry”.
Innowacja ta była nietrafiona. Jednocześnie odbywało się zbyt wiele imprez, bo
obchodzono siedemsetlecie Góry, co powodowało spóźnienia i niepotrzebne nerwowe
oczekiwanie zwycięzców na wręczenie nagród.
W 2001 r. konkurs „Góra i Ziemia Górowska – moja mała Ojczyzna” po raz
pierwszy razem zorganizowały wspólnie Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej
i Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze. Wspólnie też zabiegali
o pieniądze na nagrody dla uczestników i ich opiekunów. Wtedy odstąpiono od zmagań
drużyn na rzecz rywalizacji indywidualnej. Finał powiatowy odbył się w siedzibie
Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze przy pl. Bolesława
Chrobrego 27.
W eliminacjach szkolnych wzięło udział 107 uczestników, najwięcej z I LO w
Górze – 32, Gimnazjum Nr 1 w Górze – 18 i SP Nr 1 – 11; z pozostałych szkół:
Gimnazjum Nr 2 w Górze – 6, Gimnazjum w Wąsoszu – 11, Gimnazjum w Irządzach –
4, Gimnazjum w Niechlowie – 3, Gimnazjum w Jemielnie – 1, SP nr 2 w Górze – 3,
SP w Irządzach – 4, SP w Jemielnie – 3, SP w Witoszycach – 2, SP w Sułowie Wielkim –
2. Wykonywali oni różnego rodzaju prace plastyczne, literackie i komputerowe. Po ich
ocenie do finału powiatowego zakwalifikowano 12 uczniów ze szkół podstawowych,
7 z liceum i 13 z gimnazjów. Przeprowadzono pisemny test. Na czele komisji
konkursowej stała Irena Hołodowa. W następnych latach zastąpiła ją Alina Klak.
Od 2002 r. postanowiono, że szkoły ponownie we własnym zakresie będą urządzać
eliminacje. Nowością była internetowa wersja konkursu. Mniej więcej w tym samym
czasie, kiedy odbywał się konkurs w tradycyjnej formie, był dostępny w internecie zestaw
pytań, na które mógł odpowiadać przez 30 minut każdy, bez względu na miejsce
zamieszkania i wiek. Odpowiedzi należało przysłać pocztą elektroniczną. W tej wersji
konkursu wzięło udział 5 osób. Był to pierwszy konkurs w powiecie górowskim
przeprowadzony w ten sposób. W kolejnym roku z powodu usterek technicznych wersja
internetowa konkursu została unieważniona. W 2004 r. w internecie zamiast pytań
tekstowych umieszczono fotografie, które podjęło się rozpoznać 6 osób. Podobnie
postąpiono w 2005 r. W kolejnych latach jednak zrezygnowano z tej formy konkursu.
W 2008 r. jeszcze raz w tej formie sprawdzano wiedzę o Górze i powiecie górowskim.
Dotychczas wszystkie konkursy odbywały się w Górze – w auli LO, w SP nr 1
i w PCDN’ie, od 2003 r. konkurs miał się odbywać w różnych miejscowościach powiatu
górowskiego i miała mu towarzyszyć wycieczka, na której uczniowie powinni poznawać
Ziemię Górowską.
W roku 2003 konkurs odbył się w Wąsoszu. Organizatorzy zapewnili chętnym
transport autobusem z Góry do Wąsosza i z powrotem. Uczniowie z placówek oświatowych powiatu górowskiego rywalizowali w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicz
w Wąsoszu. Wszystkich uczestników powitali gospodarze miasta i szkoły – burmistrz
Zbigniew Stuczyk i dyrektorka gimnazjum Halina Mielnik oraz w imieniu organizatorów
– Alina Klak (PCDN i PPP) i Zofia Hanulak (zastępca prezesa TMZG). Kiedy komisja
sędziowska oceniała prace, uczniowie i opiekunowie udali się na zwiedzanie Wąsosza
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(kościół św. Józefa Oblubieńca, kościół Niepokalanego Serca NMP, zamek, rynek i
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) i wycieczkę do Sądowla. Przewodnikami byli
wąsoscy gimnazjaliści.
10 edycja konkursu odbyła się w Górze – w Gimnazjum nr 2. Zgromadzonych
uczestników powitała dyrektorka Bożena Głuszko i przedstawicielka PCDN i PPP Alina
Klak. Następnie uczniowie w trzech salach lekcyjnych rozwiązywali pisemny sprawdzian,
który polegał na uzupełnieniu tekstu oraz rozpoznaniu czterech fotografii. To novum
spotkało się z nieprzychylną reakcją uczestników i opiekunów młodzieży. Konkursowi
towarzyszyła wystawa prac uczniowskich. Można też było kupić przewodnik po Ziemi
Górowskiej, opracowanych przez młodzież z Gimnazjum nr 2. Po zakończeniu części
konkursowej jury sprawdzało prace, a uczniowie poszli na wycieczkę na cmentarz
parafialny. Tam wicedyrektorka Gimnazjum nr 2 Elżbieta Maćkowska bardzo ciekawie
opowiadała o kościele Bożego Ciała i Świętych Schodach.
W 2005 r. dzięki wójtowi Janowi Głuszce gospodarzem konkursu było gimnazjum
w Naratowie, kierowane przez Wiesława Delugę. Aby ułatwić dotarcie na miejsce,
organizatorzy zapewnili przejazd autobusem sprzed budynku Liceum Ogólnokształcącego w Górze. Uczestnicy zwiedzali kościół w Sicinach, oprowadzani przez księdza
proboszcza Tadeusza Śliwkę.
Kolejny konkurs w 2006 r. dzięki życzliwości wójta Czesława Połczyka odbył się
w Jemielnie. W eliminacjach szkolnych wzięła udział imponująca liczba 273 osób (89 ze
szkól podstawowych, 84 z gimnazjów i 20 z LO). Organizatorami finału powiatowego
była dyrekcja Zespołu Szkół w Jemielnie. Dyrektor Grzegorz Łagoda osobiście gościł
uczestników konkursu, wspomagany przez swego zastępcę Jana Ucinka. Wizyta
rozpoczęła się od zwiedzenia szkoły, w tym kotłowni opalanej słomą. Turniej wiedzy
odbył się nie na terenie szkoły, by nie zakłócać nauki, ale w świetlicy wiejskiej i sali
gimnastycznej.
W czasie gdy komisja sprawdzała prace uczniowie po słodkim poczęstunku
rozpoczęli zwiedzanie. Najpierw obejrzeli miejscowy kościół pw. Chrystusa Króla.
O kościele i Jemielnie mówiły uczennice, o kościele i parafii – ksiądz kanonik Zenon
Bielecki. Później zobaczyli kopalnię gazu Aleksandrówka, gdzie przewodnikiem był jej
kierownik Jan Terebecki. Na zakończenie w Majówce uczniowie, ich opiekunowie
i organizatorzy mogli się posilić kiełbaskami pieczonymi na ognisku.
W 2007 r. konkurs „Góra i Ziemia Górowska – moja mała Ojczyzna” zawędrował
do Czerniny. Uczestników gościł Zespół Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole
im. św. Huberta. Organizatorzy zapewniali dojazd autobusem spod LO w Górze
i z powrotem. Mogli to uczynić dzięki wsparciu firmy transportowej Pawła Lisa, która
nieodpłatnie udostępniła autobus. O ile wcześniej taki przejazd zapewniał gospodarz
gminy, to tym razem burmistrz Góry nie wsparł funduszu nagrodowego ani nie
udostępnił autobusu szkolnego na przejazd z Góry do Czerniny.
Na początku odbyła się krótka część artystyczna (taniec i recytacja). Uczniowie
recytowali wiersze o tematyce regionalnej napisane przez czernińskich uczniów.
Następnie uczestnicy konkursu odpowiadali na piśmie na pytania. Po przedstawieniu
prezentacji multimedialnej o tematyce czernińskiej, młodzież prowadzona przez księdza
proboszcza Czesława Krochmala udała się na zwiedzanie miejscowości. Najwięcej uwagi
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i czasu poświęcono kościołowi św. Wawrzyńca. Następnie uczniowie mogli zjeść
pieczone kiełbaski. Dyrektor Dorota Adamska bardzo dobrze przygotowała przyjęcie
uczestników konkursu, tak ze strony organizacyjnej jak i kulinarnej. Przed ogłoszeniem
wyników każdy z uczestników otrzymał prezent w postaci książki „Powiat górowski
dawniej i dziś na starych widokówkach i współczesnych fotografiach” (wydanej przez
starostwo w Górze z inspiracji poprzedniego starosty Sławomira Ruteckiego).
Rozdawanie prezentów książkowych kontynuowano w kolejnych latach.

27 maja 2009, Wyróżniający się uczestnicy konkursu.
Ewelina Kędzierska trzykrotnie zajęła pierwsze miejsce i dwukrotnie drugie.
Krzysztof Żłobiński czterokrotnie zajął pierwsze miejsce, dwukrotnie drugie i dwukrotnie trzecie.
Na wyróżnienie zasługują również Katarzyna Krówka - trzykrotnie pierwsze miejsce drużynowo,
raz drugie miejsce drużynowo i raz drugie miejsce indywidualnie
oraz Magdalena Łęszczak - trzykrotnie pierwsze miejsce drużynowo
i raz drugie miejsce drużynowo. (fot. Mirosław Żłobiński)

W 2008 r. konkurs odbył się w Zespole Szkół Samorządowa Szkoła Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza i Przedszkole w Sicinach. Gospodarzami byli – dyrektor
Mariola Szurynowska i wójt Niechlowa Jan Połczyk. Młodzież po części konkursowej
zwiedziła kościół św. Marcina w Sicinach oprowadzona przez ks. Tadeusza Śliwkę,
a następnie udała się na posiłek do budynku poklasztornego (obecnie przedszkole).
Jedząc mogli podziwiać zachowany w dobrym stanie fresk na suficie.
W 2009 r. w eliminacjach szkolnych wzięły udział 173 osoby: ze szkół podstawowych – 82, z gimnazjów – 70, ze szkół ponadpodstawowych – 21. Do finału powiatowego zakwalifikowało się 22 uczniów ze szkół podstawowych (nr 1 i 3 w Górze,
Niechlów, Glinka, Wąsosz, Irządze, Witoszyce, Płoski), 20 z gimnazjów (Wąsosz,
Irządze, Naratów, Jemielno, Niechlów, nr 1 i 2 w Górze) i 8 ze szkół ponadgimnazjalnych (LO Góra i II LO Leszno). Na życzenie uczniów z Góry uczęszczających do
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II LO w Lesznie przeprowadzono tam eliminacje i 3 reprezentantów tej szkoły wzięło
udział w finale powiatowym w Górze.
Uczestnicy piętnastej edycji konkursu spotkali się w Domu Kultury w Górze.
Zebranych powitała pani dyrektor Gimnazjum nr 1 w Górze Mariola Żywicka.
Następnie uczniowie jej szkoły przedstawili krótką część artystyczną i prezentację
multimedialną dotyczącą historii Góry. Na pytania konkursowe odpowiadano w murach
Gimnazjum nr 1. A w części wycieczkowej zwiedzano wieżę ciśnień i miasto.
Podsumowanie konkursu przeprowadzono w ogrodzie hali „Arkadia”. Ogłoszenie
wyników połączono z konsumpcją kiełbasek z grilla i wręczeniem każdemu uczestnikowi
publikacji dotyczących Góry i powiatu górowskiego.
Pojawiła się kolejna innowacja. Dotychczas podawano bibliografię artykułów
i książek przydatną w przygotowaniu do udziału w konkursie, w tym roku znaczną ich
część opublikowano w internecie, aby ułatwić do niej dostęp. Jednocześnie
poinformowano, że 75% pytań będzie oparta o tę literaturę. Ta zmiana miała na celu
skłonienie uczniów do lektury opracowań.
Mały jubileusz konkursu uświetniła okolicznościowa wystawka w holu budynku
zajmowanego przez PCDN i PPP, przygotowana przez Julitę Kruszkę .
Wraz z nabraniem przez konkurs charakteru, mówiąc metaforycznie,
wędrówkowego, wręczenie nagród starano się zorganizować podczas sesji rady gminy
(np. w 2003 r. przed sesją Rady Miejskiej w Wąsoszu) lub rady powiatu, choć nie zawsze
się to udawało. W 2009 r. finalistów obdarzono nagrodami podczas wspólnej imprezy
w Domu Kultury w Górze, podsumowującej wszystkie konkursy organizowane przez
PCDN i PPP.
Zwycięzcy konkursów mogli otrzymać nagrody dzięki wsparciu Towarzystwa
Miłośników Ziemi Górowskiej, wydziału kultury i sportu Urzędu Wojewódzkiego
w Lesznie (jeszcze w czasach istnienia województwa leszczyńskiego), władzom
samorządowym gmin Góra, Jemielno, Niechlów i Wąsosz, władzom samorządowym
powiatu górowskiego i innych sponsorów. W skład komisji konkursowej wchodzili
(w porządku alfabetycznym): Dorota Adamska, Wiesława Czerw, Leszek Darłak, Zofia
Hanulak, Stanisław Hoffmann, Regina Hołodowa, Jolanta Juśko, Bogdan Kaiser, Alina
Klak, Ewa Kopciał, Stanisław Kwiatek, Elżbieta Maćkowska, Halina Mielnik, Maria
Radziszewska, Bernarda Sitnik, Bogusław Sitnik, Maria Skała, Krystyna Stec, Edyta
Turowska, Michał Zaremba, Mirosław Żłobiński. Prawdopodobnie nie są to wszystkie
nazwiska, tylko te, które zawiera częściowo zachowana dokumentacja. Na podkreślenie
zasługują działania dwóch osób – skarbnika TMZG Michała Zaremby, który zajmował
się sprawami finansowymi i kupowaniem nagród, oraz Aliny Klak, głównej organizatorki
konkursu z ramienia PCDN i PPP.
Mirosław Żłobiński

♠♠♠♠♠♠♠
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ZWYCIĘZCY W LATACH 1995-2009
11 V 1995
szkoły podstawowe – klasy IV-VI:
1. Grzegorz Schwarz, Łukasz Wągrowski, Jana Ciszewski
(SP nr 3 w Górze); opiekun Jacek Rzyski
2. SP nr 1
3. dwie drużyny z SP nr 2
szkoły podstawowe – klasy VII-VIII:
1. Wojciech Stiller, Maciej Hoffmann, Katarzyna Szalkowska
(SP nr 2 w Górze); opiekun Maria Chomicz
2. SP Irządze
3. SP nr 1
12 VI 1996
szkoły podstawowe – klasy IV-VI:
1. Magdalena Łęszczak, Katarzyna Krówka, Damian Starościc
(SP w Irządzach); opiekunowie Aneta Skrzynecka i Longina Jarosińska
2. Tomasz Kajdanowicz, Daniel Baranowski, Bartłomiej Błaszczyk
(SP nr 3 w Górze); opiekun Jacek Rzyski
3. Łukasz Wiśniewski, Roman Czyplis, Karol Goździewicz
(SP nr 2 w Górze)
szkoły podstawowe – klasy VII-VIII:
1. Krzysztof Szypiłło, Katarzyna Penar, Urszula Kłosek
(SP nr 2 w Górze); opiekun Maria Chomicz
2. Małgorzata Okoń, Magdalena Tomaszewska, Agnieszka Okoń
(SP nr 2 w Górze); opiekun Maria Chomicz
3. Hubert Dym, Witold Pawlak, Ewa Surma
(SP w Ślubowie); opiekun Czesława Surma.
2 VI 1997
szkoły podstawowe:
1. Katarzyna Krówka, Magdalena Łęszczak, Damian Starościc
(SP w Irządzach); opiekun Aneta Skrzynecka
2. Łukasz Wiśniewski, Roman Czyplis i Karol Goździewicz
(SP nr 2 w Górze); opiekun Maria Chomicz
3. Daniel Baranowski, Bartosz Błaszczyk i Tomasz Kajdanowicz
(SP nr 3 w Górze); opiekun Elżbieta Maćkowska
15 V 1998
szkoły podstawowe:
1. Łukasz Wiśniewski, Karol Goździewicz, Roman Czyplis
(SP nr 2 w Górze); opiekun Maria Chomicz
2. Rafał Dec, Piotr Brojek, Krzysztof Majewski
(SP nr 2 w Górze); opiekun Maria Chomicz
3. Dawid Baranowski, Bartosz Błaszczyk, Tomasz Kajdanowicz
(SP nr 3 w Górze); opiekun Jacek Rzyski
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15 VI 1999
szkoły podstawowe:
1. Jarosław Lawer, Mateusz Lach, Marek Janeczek
(SP nr 3 w Górze); opiekun Elżbieta Maćkowska
2. Katarzyna Krówka, Magdalena Łęszczak, Damian Starościc
(SP w Irządzach); opiekun Barbara Jarosińska
3. Małgorzata Dłuska, Rafał Gwiaździński, Katarzyna Ozdoba
(SP nr 1 w Górze); opiekun Danuta Kulczyńska
12 V 2000
szkoły podstawowe:
1. Barbara Krówka, Joanna Krówka, Barbara Jarosińska
(SP w Irządzach); opiekun Longina Jarosińska
2. Katarzyna Głuszko, Anna Szymańska, Kinga Lewandowska
(SP nr 2 w Górze); opiekun Małgorzata Smolińska
3. Agnieszka Maciejewska, Joanna Benysek, Martyna Kisała
(SP w Witoszycach); opiekun Janina Stadnik
gimnazja i klasy VIII szkół podstawowych:
1. Karolina Korthals, Jowita Frączkiewicz, Barbara Krydel
(SP nr 3 w Górze); opiekun Jacek Rzyski
2. Agata Darłak, Katarzyna Mrozek, Aleksandra Janowicz
(Gimnazjum nr 2 w Górze); opiekun Elżbieta Maćkowska
3.Kamila Kazikowska, Magdalena Nowak, Kinga Smolińska
(Gimnazjum w Irządzach); opiekun Longina Jarosińska
szkoły średnie:
1. Katarzyna Krówka, Magdalena Łęszczak, Damian Starościc
(LO w Górze)
2. Paweł Urbański, Barbara Pobiarżyn, Katarzyna Malinowska
(LO w Górze)
3. Magdalena Palczyńska, Marta Frączek, Jacek Marciniak
(ZSZ w Górze); opiekun Bronisław Koziałkowski
5 VI 2001
szkoły podstawowe (do klasy VI):
1. Magdalena Mielczarek (SP w Irządzach); opiekun Longina Jarosińska
2. Karolina Kruszyna (SP w Irządzach); opiekun Longina Jarosińska
3. Krzysztof Żłobiński (SP nr 1 w Górze); opiekun Ewa Kopciał
gimnazja:
1. Joanna Krówka (Gimnazjum w Irządzach); opiekun Aneta Skrzynecka
2. Kamil Król (Gimnazjum Nr 1 w Górze); opiekun Małgorzata Smolińska
3. Katarzyna Głuszko (Gimnazjum nr 1 w Górze); opiekun Maria Chomicz
szkoły ponadgimnazjalne (licea ogólnokształcące):
1. Karolina Maćkowska (I LO w Górze); opiekun Lucyna Wilkiewicz
2. Katarzyna Krówka (I LO w Górze); opiekun Robert Dembiński
3. Łukasz Rembelski (I LO w Górze); opiekun Robert Dembiński

XXXVII

Kwartalnik Górowski 27/2009

30 kwietnia 2002
szkoły podstawowe:
1. Krzysztof Prymel (SP w Irządzach)
2. Krzysztof Żłobiński, Jolanta Żłobińska (obydwoje z SP nr 1 w Górze)
3. Alicja Dudun (SP nr 3 w Górze), Paulina Mielczarek (SP w Irządzach)
gimnazja:
1. Katarzyna Głuszko (Gimnazjum nr 1 w Górze)
2. Mateusz Skoczylas (Gimnazjum nr 2 w Górze), opiekun Elżbieta Maćkowska
Anna Szymańska (Gimnazjum nr 1 w Górze),
Dorota Rajkiewicz (Gimnazjum w Jemielnie),
Magdalena Mielczarek (Gimnazjum w Jemielnie Filia w Irządzach)
3. Magdalena Nowak (Gimnazjum w Jemielnie Filia w Irządzach),
Barbara Jarosińska (Gimnazjum w Jemielnie Filia w Irządzach)
szkoły ponadgimnazjalne:
wyróżnienie Mariola Makowska (I LO w Górze)
28 kwietnia 2003
szkoły podstawowe:
1. Hanna Duda (SP nr 1 w Górze); opiekun Ewa Kopciał
2. Bogna Wróble (SP nr 1 w Górze); opiekun Danuta Kulczyńska
3. Krzysztof Żłobiński (SP nr 1 w Górze); opiekun Ewa Kopciał,
Ewa Olejniczak (SP w Irządzach); opiekun Longina Jarosińska
gimnazja:
1. Anna Szymańska (Gimnazjum nr 1 w Górze); opiekun Mirosław Wesołowski
2. Magdalena Mielczarek (Gimnazjum w Jemielnie Filia w Irządzach);
opiekun Aneta Skrzynecka,
Dorota Rajkiewicz (Gimnazjum w Jemielnie); opiekun Wiesława Czerw
3. Renata Kołodziejczyk (Gimnazjum nr 1 w Górze);
opiekun Małgorzata Smolińska
szkoły ponadgimnazjalne:
1. Mateusz Skoczylas (LO w Górze); opiekun Benedykt Stryganek,
Magdalena Nowak (LO w Górze); opiekun Benedykt Stryganek
2. Damian Starościc (LO w Górze); opiekun Robert Dembiński
3. Katarzyna Mrozek (LO w Górze); opiekun Benedykt Stryganek
26 kwietnia 2004
szkoły podstawowe:
1. Weronika Wyżkiewicz (SP w Irządzach); opiekun Longina Jarosińska
2. Barbara Czepelska (SP nr 1 w Górze); opiekun Danuta Kulczyńska,
Marek Błochowicz (SP w Niechlowie); opiekun Maria Skała
3. Robert Hołtra (SP w Witoszycach); opiekun Artur Małecki,
Jacek Żuk (SP w Czarnoborsku); opiekun Dorota Bodera
gimnazja:
1. Krzysztof Żłobiński (Gimnazjum nr 1 w Górze);
opiekun Małgorzata Smolińska
2. Karolina Kruszyna (Gimnazjum w Irządzach); opiekun Aneta Skrzynecka
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3. Dorota Rajkiewicz (Gimnazjum w Jemielnie); opiekun Wiesława Czerw
wyróżnienia: Magdalena Mielczarek (Gimnazjum w Irządzach);
opiekun Aneta Skrzynecka,
Renata Kołodziejczyk (Gimnazjum nr 1 w Górze);
opiekun Małgorzata Smolińska
11 maja 2005
szkoły podstawowe:
1. Marcin Zapolski (SP w Niechlowie); opiekun Maria Skała
2. Ewelina Kędzierska (SP nr 3 w Górze); opiekun Maria Turkowska
3. Dagmara Pohl (SP w Irządzach); opiekun Longina Jarosińska
gimnazja:
1. Krzysztof Żłobiński (Gimnazjum nr 1 w Górze); opiekun Małgorzata Smolińska
2. Hanna Duda (Gimnazjum nr 1 w Górze), opiekun Małgorzata Smolińska
3. Jakub Sokołowski (Gimnazjum w Niechlowie); opiekun Maria Skała,
Ewa Olejniczak (Gimnazjum nr 1 w Górze); opiekun Małgorzata Smolińska
szkoły ponadgimnazjalne:
1. Magdalena Nowak (LO w Górze); opiekun Benedykt Stryganek
2. Renata Kołodziejczyk (LO w Górze); opiekun Benedykt Stryganek
3. Karolina Kruszyna (LO w Górze); opiekun Benedykt Stryganek
17 maja 2006
szkoły podstawowe:
1. Paweł Macho (SP w Irządzach); opiekun Aneta Skrzynecka
2. Paulina Nawrot (SP w Wąsoszu); opiekun Danuta Bodera
3. Krzysztof Nawrot (SP w Niechlowie); opiekun Lilia Kosowska,
Anna Bieńko (SP w Sicinach); opiekun Małgorzata Wiśniewska,
Bartosz Bojek (SP w Wąsoszu); opiekun Danuta Bodera
gimnazja:
1. Krzysztof Żłobiński (Gimnazjum nr 1 w Górze);
opiekun Małgorzata Smolińska
2. Ewelina Kędzierska (Gimnazjum nr 2 w Górze);
opiekun Agnieszka Wesołowska
3. Dawid Koszowski (Gimnazjum nr 2 w Górze),
opiekun Elżbieta Maćkowska
szkoły ponadgimnazjalne:
1. Renata Kołodziejczyk (LO w Górze); opiekun Benedykt Stryganek,
Magdalena Mielczarek (LO w Górze); opiekun Tomasz Woźniczka
2. Paulina Mielczarek (LO w Górze); opiekun Benedykt Stryganek
3. Karolina Kruszyna (LO w Górze); opiekun Tomasz Woźniczka
24 maja 2007
szkoły podstawowe:
1. Adrianna Perzyńska (SP w Niechlowie); opiekun Maria Skała
2. Karolina Mielczarek (ZS w Irządzach); opiekun Aneta Skrzynecka,
Jakub Smoliński (SP nr 3 w Górze); opiekun Małgorzata Smolińska
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3. Alicja Dec (SP nr 3 w Górze); opiekun Małgorzata Smolińska,
Bartosz Bojek (SP w Wąsoszu); opiekun Halina Kauch-Matuszak
gimnazja:
1. Ewelina Kędzierska (Gimnazjum nr 2 w Górze); opiekun Wojciech Chudzik
2. Martin Perzyński (Gimnazjum w Niechlowie); opiekun Maria Skała
3. Marcin Zapolski (Gimnazjum w Niechlowie); opiekun Maria Skała
szkoły ponadgimnazjalne:
1. Renata Kołodziejczyk (LO w Górze); opiekun Tomasz Woźniczka
2. Joanna Ferenc (LO w Górze); opiekun Maria Chomicz
3. Marta Hołtra (LO w Górze); opiekun Maria Chomicz
28 maja 2008
szkoły podstawowe:
1. Alicja Dec (SP nr 3 w Górze); opiekun Małgorzata Turkowska
2. Jakub Smoliński (SP nr 3 w Górze); opiekun Małgorzata Turkowska,
Piotr Bortnowski (SP w Niechlowie); opiekun Karolina Krulikowska
3. Błażej Bojakowski (SP w Wąsoszu); opiekun Halina Matuszak,
Ewelina Piszczek (SP w Czarnoborsku)
gimnazja:
1. Ewelina Kędzierska (Gimnazjum nr 2 w Górze);
opiekun Agnieszka Wesołowska
2. Żaneta Jasek (Gimnazjum w Irządzach); opiekun Aneta Skrzynecka,
Karolina Mielczarek (Gimnazjum w Irządzach); opiekun Aneta Skrzynecka
3. Paweł Macho (Gimnazjum w Irządzach); opiekun Aneta Skrzynecka,
Marcin Zapolski (Gimnazjum w Niechlowie); opiekun Monika Jankowiak
szkoły ponadgimnazjalne:
1. Krzysztof Żłobiński (LO w Górze); opiekun Tomasz Woźniczka
2. Kamil Kutny (LO w Górze); opiekun Tomasz Woźniczka
3. Jolanta Żłobińska (LO w Górze); opiekun Tomasz Woźniczka
27 maja 2009
szkoły podstawowe:
1. Katarzyna Skrzynecka (SP w Irządzach); opiekun Aneta Skrzynecka
2. Aleksandra Hołtra (SP w Witoszycach); opiekun Agnieszka Wesołowska
3. Maciej Skrzynecki (SP w Irządzach); opiekun Aneta Skrzynecka
gimnazja:
1. Jakub Smoliński (Gimnazjum nr 2 w Górze); opiekun Elżbieta Maćkowska
2. Paweł Macho (Gimnazjum w Irządzach); opiekun Aneta Skrzynecka
3. Violetta Rupa (Gimnazjum w Jemielnie); opiekun Wiesława Czerw,
Ewelina Włoch (Gimnazjum nr 1 w Górze); opiekun Małgorzata Smolińska
szkoły ponadgimnazjalne:
1. Ewelina Kędzierska (LO w Górze); opiekun Maria Chomicz
2. Krzysztof Żłobiński (LO w Górze); opiekun Tomasz Woźniczka,
Kamil Kutny (LO w Górze); opiekun Tomasz Woźniczka
3. Adrian Grochowiak (LO w Górze); opiekun Mirosław Wesołowski

XL

Kwartalnik Górowski 27/2009

Finały powiatowe w latach 2000-2009
Szkoły podstawowe

Rok

Szkoły

Gimnazja
Liczba
uczestników

Nr 1 Góra
Nr 2 Góra
2000
Irządze
Witoszyce

15

Nr 1 Góra
Nr 2 Góra
Nr 3 Góra
2001
Irządze
Jemielno
Witoszyce

12

Nr 1 Góra
2002 Nr 3 Góra
Irządze

9

Czarnoborsko
Glinka
Nr 1 Góra
Nr 3 Góra
2003
Irządze
Niechlów
Ślubów
Wąsosz
Czarnoborsko
Glinka
Nr 1 Góra
Nr 3 Góra
2004 Irządze
Niechlów
Ślubów
Wąsosz
Witoszyce

Szkoły

Liczba
uczestników

SP Czernina
Gimnazjum Nr 1
Góra
Gimnazjum Nr 2
Góra
SP nr 3 Góra
30*
Gimnazjum Irządze
SP Jemielno
SP Ślubów
Gimnazjum Wąsosz
SP Wąsosz
Nr 1 Góra
Nr 2 Góra
Irządze
13
Jemielno
Niechlów
Wąsosz
Nr 1 Góra
Nr 2 Góra
Irządze
15
Jemielno
Wąsosz

28

Czernina
Nr 1 Góra
Nr 2 Góra
Irządze
Jemielno
Wąsosz

24

29

Czernina
Nr 1 Góra
Nr 2 Góra
Irządze
Niechlów
Wąsosz

18

Szkoły ponadgimnazjalne
Liczba
Szkoły
uczestników

Uczestnicy
razem

LO Góra
ZSZ Góra

12

57

LO Góra

7

32

LO Góra

3

27

LO Góra
ZS Góra

10

62

-

47
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Glinka
Nr 1 Góra
Nr 3 Góra
Irządze
2005
25
Niechlów
Ślubów
Wąsosz
Witoszyce
Nr 1 Góra
Nr 3 Góra
Irządze
2006 Niechlów
18
Siciny
Ślubów
Wąsosz
Czarnoborsko
Czernina
Nr 1 Góra
Nr 3 Góra
Irządze
2007
24
Niechlów
Siciny
Ślubów
Wąsosz
Witoszyce
Czarnoborsko
Nr 1 Góra
Nr 3 Góra
Irządze
2008 Niechlów
21
Siciny
Ślubów
Wąsosz
Witoszyce
Glinka
Nr 1 Góra
Nr 3 Góra
Irządze
2009
22
Niechlów
Płoski
Wąsosz
Witoszyce
* łącznie z uczniami klas VIII

XLII

Czernina
Nr 1 Góra
Nr 2 Góra
Irządze
Naratów
Niechlów
Wąsosz

22

LO Góra

5

52

Czernina
Nr 1 Góra
Nr 2 Góra
Irządze
Jemielno
Niechlów
Wąsosz

20

LO Góra

6

44

Czernina
Nr 1 Góra
Nr 2 Góra
Irządze
Jemielno
Naratów
Niechlów
Wąsosz

22

LO Góra

4

50

Czernina
Nr 1 Góra
Nr 2 Góra
Irządze
Jemielno
Niechlów

21

LO Góra

5

47

20

LO Góra
II LO
Leszno

8

50

Nr 1 Góra
Nr 2 Góra
Irządze
Jemielno
Naratów
Niechlów
Wąsosz

28 kwietnia 2003
Finaliści konkursu przed budynkiem Gimnazjum w Wąsoszu
(fot. Mirosław Żłobiński)
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XLIII

24 maja 2007
Finaliści w 2007 r. przed szkołą w Czerninie
(fot. Adrian Grochowiak)
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XLIV

28 maja 2008
Finaliści w 2008 r. przed budynkiem SP w Sicinach
(fot. Jerzy Krysztof)

Kwartalnik Górowski 27/2009

XLV

27 maja 2009
Finaliści w 2009 r. przed budynkiem Gimnazjum nr 1 w Górze
(fot. Mirosław Żłobiński)
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XLVI
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17 maja 2006
Komisja konkursowa w Majówce (gmina Jemielno)
Od lewej: Elżbieta Maćkowska, Krystyna Stec, Michał Zaremba, Alina Klak,
Bernadetta Sitnik, Halina Mielnik, Wiesława Czerw, Bogusław Sitnik (fot. Mirosław Żłobiński)

Wystawka z okazji jubileuszu konkursu
wykonana przez Julitę Kruszkę

XLVII
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XLVIII
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Siedzą od lewej: Eugeniusz Zalewski, Zdzisław Polak, Zbigniew Glajzer, Leon Michalski, Czesław Staszewski, Stanisław Leniak – prezes,
Stanisław Grylewicz – łowczy okręgowy, Jerzy Kucharski, Aleksy Nawrocki, Stanisław Zdanowicz
Stoją od lewej (pierwszy rząd): Krzysztof Kałużny, Andrzej Adamski, Józef Kauch, Romuald Szendryk, Jerzy Wujczak, Stanisław Lesiecki,
Zygmunt Poźniak, Krzysztof Łazik, Kamil Kucharski
Stoją od lewej (drugi rząd): Grzegorz Paterek, Józef Warzybok, Szczepan Kucharski, Bolesław Cichoszewski, Władysław Łazik,
Wilhelm Sokołowski, Mieczysław Łazik, Michał Kucharski, Henryk Polarczyk, Jerzy Maćkowski
Stoją od lewej (ostatni rząd): Czesław Michalski, Wojciech Leniak, Karol Gierlich, Robert Kucharski
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ZARZĄD KOŁA „BAŻANT”
1991 – 1994
Prezes - Stanisław Leniak
Łowczy - Stanisław Malinowski
Wicełowczy - Romuald Szendryk
Skarbnik - Czesław Staszewski
1994 – 1996
Prezes - Stanisław Leniak
Łowczy - Stanisław Malinowski
Skarbnik - Czesław Staszewski
Sekretarz - Romuald Szendryk
1996 – 2000
Prezes - Stanisław Leniak
Łowczy - Czesław Staszewski
Skarbnik - Jerzy Kucharski
Sekretarz - Stanisław Zdanowicz
2000 – 2005
Prezes - Stanisław Leniak
Łowczy - Jerzy Kucharski
Skarbnik - Zbigniew Glajzer
Sekretarz - Stanisław Zdanowicz
2005
Prezes - Stanisław Leniak
Łowczy - Stanisław Zdanowicz
Sekretarz - Robert Kucharski, od 2006 Michał Kucharski
Skarbnik - Zbigniew Glajzer
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Prezes - Stanisław Leniak
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