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HISTORIA MIASTA WĄSOSZA  
I EWANGELICKIEJ GMINY KOŚCIELNEJ  
W WĄSOSZU POWIAT GÓRA 
UROCZYSTE PISMO NA PAMIĄTKĘ POŚWIĘCENIA ODNOWIONEGO  
KOŚCIOŁA ŚW. MACIEJA WYDANE PRZEZ KAROLA RAEBIGERA  
PASTORA W WĄSOSZU  
Druk i nakład Pawła Drache 
Wąsosz 1908  
 
Autor publikowanej poniżej historii Wąsosza Karol Raebiger, urodzony w 

Żaganiu w 1874 r., z powiatem górowskim związał swoje losy w r. 1904, gdy objął 
w Wąsoszu funkcję pastora. Był ewangelikiem i stąd jego zainteresowanie 
przeszłością gminy ewangelickiej i samego Wąsosza. Książka napisana została 
na podstawie dokumentów udostępnionych pastorowi w Królewskim Archiwum 
we Wrocławiu i Archiwum Miejskim Wąsosza. Opierając się na owych dokumen-
tach K. Raebiger w 1908 r. wydał swoje dzieło. Niestety, nie ustrzegł się wielu 
nieścisłości i przekłamań. Męczącym jest jego podkreślanie niemieckości tych 
ziem i zasług wyłącznie niemieckich mieszkańców. Czytelnik Kwartalnika 
powinien być szczególnie wyczulony na te niuanse historii, prezentowane przez 
pastora i potraktować „Historię miasta Wąsosza i ewangelickiej gminy kościelnej 
w Wąsoszu” jedynie jako przyczynek do historii powiatu, który wymaga jednak 
konfrontacji z opracowaniami polskimi. (E. Maćkowska) 

 

 
 

Źródło: „Presentatio und Beschreibung der Städte, Flecken, Klöster, Schlösser, Rittersitz und adelichen Häusern, 
Gärten, Kirchen, Dorffschaften etc. der Fürstenthümer Lignitz, Brig und Wolau mit dem District des Fürstentums 

Trachenberg” autorstwa F.B.Wennhera, 1750 
 http://dirk.steindorf-sabath.eu/h-b-kirc.html [dostęp 8 grudnia 2010] 
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Przedmowa 
Mała miejska społeczność, o której przeszłości opowiedzą nam karty tej książki, 

może spojrzeć wstecz na pełną zmian historię swego miasta, liczącą ponad 600 lat. 
Położenie miasta przy wielkim szlaku wojennym prowadzącym do Polski, jak również 
znaczenie strategiczne tego punktu w dawniejszych czasach, było nieraz przyczyną 
wielkich nieszczęść dla mieszczan Wąsosza na przestrzeni dziejów. Nieraz będziemy 
czytać o doli i niedoli wojennej. Rzecz zrozumiała, że książeczka niniejsza nie wyczer-
puje całości zagadnienia. Względy natury materialnej (cena) zmusiły do ograniczenia jej 
objętości. Autor składa niniejszym wielkie podziękowania Państwowemu Królewskiemu 
Archiwum we Wrocławiu, panu superintendentowi królewskiemu Krebsowi, jak również 
panu burmistrzowi Wąsosza Seiffertowi za udostępnienie archiwum i serdeczną łaska-
wość. Wspomnieć należy w tym miejscu o wartościowej kronice Wąsosza, którą wydał  
w roku 1887 Ph. Hanke pod tytułem „Zapiski z przeszłości Wąsosza”. Porównanie  
z niniejszym pismem pozwoli czytelnikowi stwierdzić, że posiadany materiał trakto-
wałem z różnych punktów widzenia i dlatego też książka ta zawiera dużo nowych rzeczy. 

Chciałbym, żeby to pismo, które dedykuję kochanej gminie, sprawiło wiele przy-
jemności czytelnikom i żeby przyczyniło się do wzrostu miłości wśród nich do ojczyzny 
i do rodowej niwy. 

Niech Bóg zawsze błogosławi miastu i gminie Wąsosz! 
Wąsosz, we wrześniu 1908 

Karol Raebiger, pastor 

 
I 
Położenie miasta, jego nazwa i założenie 
Po śmierci księcia wrocławskiego Henryka IV w dniu 29 czerwca 1290 roku gród 

Sądowej nad Baryczą przeszedł w posiadanie księcia głogowskiego Henryka I. Książę 
ten, jeszcze w tym samym roku, założył w odległości około 1 mili od grodu sądowel-
skiego Wąsosz. Położenie zapewniało miastu bezpieczeństwo. Tuż poniżej miasta wpada 
do Baryczy, prawego dopływu Odry, Orla. Powyżej miasta, między obu rzekami, 
ciągnęły się błotniste lasy, trudne do przebycia. Stan ten przetrwał aż do czasów 
Fryderyka Wielkiego. W dawniejszych czasach jedno ramię Baryczy łączyło się z Orlą już 
powyżej miasta, płynąc między zamkiem a miastem tak, że dzisiejszy most Orli słusznie 
nazywano kiedyś „mostem nad wielkim strumieniem Baryczy”. Dokument założenia 
miasta został wystawiony przez księcia Henryka w czasie jego zatrzymania się w Ścinawie 
i nosi datę 22 listopada 1290. Oto jego brzmienie w tłumaczeniu: 

 
W imię Pana, amen. Każdy uroczysty postępek może pójść w zapomnienie, jeżeli 

nie utrwali się go wiernie na piśmie. Dlatego też chcemy, Henryk, z bożej łaski książę 
śląski, pan Głogowa, wszystkim obecnie żyjącym i przyszłym pokoleniom oznajmić, że 
oddaliśmy po dojrzałym rozważeniu z naszymi wiernymi baronami, dla naszej korzyści  
i ku pożytkowi miasto, które zazwyczaj winno nazywać się Wąsosz, a położone powyżej 
grodu Sądowel nad brzegiem Baryczy, tytułem dzierżawy na niemieckim prawie, 
naszemu kochanemu, wiernemu wójtowi Otto ze Szprotawy, zwanemu Halbsalcz,  
a mianowicie z tymi wszystkimi prawami, jakimi cieszą się miasta Żagań i Szprotawa. 
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Przydzielamy miastu 80 frankońskich łanów, które mają należeć do jurysdykcji wymie-
nionego wójta i jego następców; dwa z tych łanów są przeznaczone dla kościoła 
parafialnego. Oprócz wymienionych 80 łanów wyznaczamy jeszcze 6 łanów dla naszego 
dziedzicznego posiadania, które nie będą pod jurysdykcją wymienionego sędziego, lecz 
mają być pod naszym zwierzchnictwem. Oprócz tego zezwalamy i zapisujemy miastu  
6 łanów pastwiska, jak również las na przestrzeni pół mili. Sędzia czy też wójt, jak  
i prawowici ich następcy, którzy już się urodzili lub się jeszcze urodzą, winni na zawsze 
posiadać każdy siódmy łan z wymienionego już obszaru dzierżawy, tzn. z 80 łanów, 
dalej, z opłat sądowych w mieście każdy trzeci fenig, mogą zakładać jatki, ile ich zechcą, 
stragany z pieczywem i z obuwiem, ogrody przed miastem na parcelach, jak również  
i łaźnię. Oprócz tego domagamy się dla Nas odpowiedniej parceli z młynem, wymie-
nionemu sędziemu dajemy zezwolenie na wybudowanie nad Baryczą pół mili w górę  
i tyleż samo w dół od miasta tylu młynów, ile on zechce i ile będzie mógł urządzić. W tej 
samej odległości winni mieć mieszczanie miasta wolny połów ryb, a w promieniu jednej 
mili nie może istnieć żadna karczma z prawem wyszynku z uszczerbkiem wymienionego 
miasta. Ażeby jednak miasto i łany jemu wydzierżawione lepiej mogły się rozwijać, 
zgadzamy się na zwolnienie od podatku dla uprawnych łanów na 4 lata, dla niewykar-
czowanych i dla obszarów leśnych na 10 lat a dla miasta na 12 lat; po upływie tego czasu, 
z każdego łanu zobowiązanego do służby dla Nas, winna być składana opłata w trzech 
różnych zbożach dla Nas i dla Naszych potomków, mianowicie rocznie 4 korce 
pszenicy, 4 korce żyta i również 4 korce owsa; również z każdego łanu należy płacić 
czynsz i dziesięcinę w monetach zwykłej wagi i ze srebra. Jeśli jednak za przyzwoleniem 
biskupim dziesięcina byłaby niższa niż ją oszacowano, to winno to być dla Naszego 
dobra. Gdyż to wszystko winno być mocne i nietykalne, przeto niniejsze pismo 
umacniamy i popieramy przez wyciśnięcie i zawieszenie naszej pieczęci.  

Działo się w Ścinawie, w roku pańskim 1290, w obecności następujących, imiennie 
nazwanych panów: Teodoryk v. Baruth, Bogusz z Sulko Lassocicz, Syban v. Dher 
(również Dyhrn), Trutwin – czasowo sędzia krajowy w Ścinawie, Konrad – wójt z Lan-
kenburka oraz wielu innych godnych panów, którzy byli świadkami tego zarządzenia. – 
Sporządził Nasz notariusz nadworny Henryk w dniu 22 listopada. 

 
O miejscu, gdzie mógłby znajdować się ten dokument, którego dość wolny prze-

kład wyżej podaliśmy, niestety nic nie wiemy. W każdym razie wójt Otto przystąpił 
natychmiast do zakładania tych urządzeń, na jakie zezwalał mu ten dokument. Pierwsza 
wzmianka dokumentalna o mieście pochodzi dopiero, rzecz zrozumiała, z roku 1310,  
w której mówi się o nowo założonych wsiach w rejonie Wąsosza. 

Dla zrozumienia przyczyn, dla których polscy książęta sprzyjali zakładaniu niemiec-
kich miast i wsi oraz dla zapoznania się ze sposobem zakładania ich, musimy się cofnąć 
nieco.  

Śląsk, pierwotnie słowiański kraj, stał się w XII wieku niemieckim krajem na skutek 
napływu licznych niemieckich osadników i zakonników, przez osadzanie miast i wsi na 
niemieckim prawie. Książęta, którym ten rozwój się zawdzięcza, kierowali się własną 
korzyścią, jak również rzetelną miłością niemieckiej kultury i niemieckiego sposobu życia 
(co na pewno wystąpiło u niektórych z nich). W naturze Słowianina nie leży chęć 
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intensywnego uprawiania i wykorzystania ziemi. I dlatego też Śląsk w większej części 
leżał odłogiem, olbrzymie domeny książąt dostarczały im tylko niezbędnych środków 
utrzymania, nic więcej. 

Gdy poznano bliżej rozkosze życia i przekonano się zarazem, że można je zdobyć 
za pieniądze, nie przypadło już więcej książętom proste życie do gustu i zastanawiali się 
nad sposobem zwiększenia swoich dochodów. W zwiększaniu dochodów mógł im tylko 
pomóc sprężysty Niemiec, a nie leniwy Słowianin. I tak zapisywał książę kawał 
nieuprawionej ziemi przedsiębiorcy. Ten otrzymywał wolny od czynszu kawałek ziemi  
i pewne przemysłowe uprawnienia (karczmy, młyny, stragany z pieczywem i mięsem). Za 
to starał się o zwerbowanie kolonistów, dobrą organizację i zarząd osiedla. Koloniści 
otrzymywali ziemię i musieli po upływie pewnego okresu czasu płacić panu czynsz 
pieniężny, który ściągał przedsiębiorca. Zupełnie tak samo odbywało się zakładanie 
miasta, gdzie czynsz był naturalnie jeszcze wyższy a korzyści pana jeszcze większe. 
Przedsiębiorca zakładający miasto otrzymywał oprócz kawałka ziemi dla siebie i dla 
swoich potomków urząd sędziego albo dziedziczne wójtostwo z licznymi dochodami 
(wśród tych zawsze trzecią część z nałożonych przez wójtowskie sądy kar, poza tym 
dochody z młynów, łaźni, straganów itd.). Umieszczony wyżej dokument założenia 
miasta daje dokładny tego obraz. 

Wspaniałe przemiany dokonały się na Śląsku w tym czasie, kiedy został założony 
Wąsosz. Gęstą puszczę, która milami całymi pokrywała kraj, prześwietliła w wielu miej-
scach siekiera kolonisty, odwodniono błota, założono drogi, wsie, miasta, pobudowano 
kościoły, ziemię uprawiano lepiej niż kiedyś, powstało pokolenie wolnych, niemieckich 
chłopów i pewnych siebie mieszczan wśród poddanych słowiańskich mieszkańców, 
którzy też mieli, naturalnie, korzyści z tej reorganizacji. 

Nie można stwierdzić, jakie pobudki kierowały Henrykiem I, kiedy dawał naszemu 
miastu nazwę „Herrnstadt”. Odrzucić należy pogląd pastora Ehrhardta, zasłużonego 
skądinąd dla historii Śląska, że miasto nasze otrzymało nazwę od rycerskiego zakonu 
templariuszów (Tempelherren) i dlatego też nazwa miasta po łacinie brzmi „civitas 
dominarum” (tzn. miasto panów). Ci mieli podobno umocnić miasto i w roku 1280 
drewniany dotąd kościół zastąpić masywnym i nazwać go kościołem św. Macieja. 
Stosunki templariuszy na Śląsku nie zostały dotychczas zupełnie wyjaśnione. Również 
niewłaściwe jest wiązanie nazwy Wąsosza z panami v. Donyn, jak to czyni pastor Pauli  
w swej ręcznie pisanej kronice kościelnej. Greckie tłumaczenie nazwy Wąsosza (niem. 
Herrnstadt) „Kyriopolis” doprowadziło późniejszego kronikarza do błędnego nazwania 
miasta „Chrysopolis”, co po niemiecku znaczyłoby „złote miasto” albo „bogate miasto”. 
Do tej nazwy nie miało biedne miasto żadnych praw, nawet w najlepszych swoich 
czasach.  

 
II 
Czasy przedhistoryczne miasta i okolicy; Kasztelania w Sądowlu 
Wąsosz, jako niemieckie miasto, powstał zatem, jak podano w poprzednim roz-

dziale, w okresie między rokiem 1290 a 1310. Miejscowość istnieje jednak już znacznie 
dłużej, a mianowicie jako słowiańskie osiedle zwane Wąsciorz (wym. Wonschosch), 
które znajdowało się tu pod ochroną polskiego grodu o tej samej nazwie. Nazwa ta 
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występuje jeszcze często i w późniejszych czasach w dokumentach; ostatnią wzmiankę 
znalazłem w dokumencie z roku 1531, a więc ponad 250 lat po osadzeniu miasta Wąsosz 
na niemieckim prawie. Ponieważ do tego Wąsciorz nie jest polskim przekładem niemiec-
kiej nazwy Herrnstadt, lecz raczej znaczy „Schlangenburg” – gród węży (z powodu wielu 
żmij i węży w błotnistej okolicy), uporczywe trzymanie się starej nazwy miasta jest do-
wodem sędziwego wieku słowiańskiej osady. 

Takie osiedle było tu naturalnie. Słowianie chętnie zakładali swe siedziby nad wodą 
z powodu zamiłowania do rybołówstwa, a jednocześnie ze względów obronnych. Błota 
stanowiły dobre miejsce ucieczki w godzinach niebezpieczeństwa. Miejsce, na którym 
później założony został Wąsosz (jako Herrnstadt), doskonale nadawał się na osiedle dla 
Słowian.  

Prócz tego, według wszelkiego prawdopodobieństwa, przez naszą miejscowość 
ciągnął od wieków przed narodzeniem Chrystusa bursztynowy szlak Etrusków. Szlak ten 
prowadził z ojczyzny Etrusków, Italii, przez Alpy, Czechy, ziemię kłodzką, Legnicę, 
Głogów, Wąsosz, Śrem i Warmię do właściwego wybrzeża bursztynowego. Urny, jakie 
znajdowano wzdłuż całego szlaku, również i nasza okolica obfituje w bogate znaleziska, 
noszą ślady wpływów etruskich. 

W czasach późniejszych ciągnęli tędy rzymscy kupcy. Znaleziona tu złota moneta  
z podobizną cesarza Augusta być może jest pozostałością tamtych czasów. 

Cała okolica była chyba stosunkowo gęsto zaludniona. W Wąsoszu, w Pobielu  
i w Dochowej znaleziono wiele grobów pogańskich, również na cmentarzu św. Andrzeja 
odkryto groby pochodzące z czasów prehistorycznych, zawierające sprzęty i naczynia  
z żelaza i brązu. 

Pagórki na których stoją, zmniejszające się w liczbie, wiatraki wąsoskie, są chyba 
przeważnie starymi miejscami grzebania zmarłych, gdyż w obawie przed zalaniem takie 
wzniesienia wybierano na cmentarze.  

Nader bogate jest „Śląskie muzeum przemysłu artystycznego i zabytków staro-
żytności” we Wrocławiu w eksponaty pochodzące z czasów prehistorycznych Śląska, 
które wydobyto z łona ziemi. Każdy Ślązak, który kocha swoją ojczyznę, winien zwiedzić 
to muzeum, jeśli mu kiedyś droga wypadnie do Wrocławia. Naturalnie, że przedmioty  
z czasów prehistorycznych nie dadzą nam żadnych dokładnych wiadomości o ludziach, 
którzy w owych czasach zamieszkiwali naszą prowincję. 

Czasy prehistoryczne Śląska spowite są całkowicie ciemnościami. Czy Ligowie, 
którzy przed 2 tysiącami lat swe siedziby mieli na Śląsku jak podaje rzymski historyk 
Tacyt, byli szczepem germańskim, czy też słowiańskim, nie da się z całą pewnością 
rozstrzygnąć. Grünhagen, najpoważniejszy historyk Śląska, mówi: „Całe pierwsze 
tysiąclecie po Chr. dla naszego Śląska jest białą i niezapisaną kartą, ba, czy należy w ogóle 
mówić o Śląsku, jako krainie istniejącej w tamtych czasach.” Trudno mówić dziś  
o jakiejkolwiek kulturze owych czasów. Ligowie opuścili naszą krainę, w okresie węd-
rówki ludów. Na początku 5 stulecia nie było ich tu już zupełnie, ich następcami  
w posiadaniu naszej ojczyzny były słowiańskie plemiona Lechitów i Czechów. Od nich 
pochodzi wiele nazw miejscowości i nazw geograficznych, tak obco dla nas brzmiących  
a w czasach późniejszych częściowo zniemczonych. Koszt utrzymania był niewielki. 
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Tylko trzecia część całego obszaru była uprawiana przez Słowian, reszta pozostała jak 
przedtem nietknięta – lasy, błota i bagna. Miast nie znano. 

Około roku 966 zaczęto wprowadzać w Polsce, do której należała nasza kraina, 
chrześcijaństwo. Już przedtem uczniowie słowiańskich apostołów, Metodego i Cyryla, 
próbowali nawracać mieszkańców Śląska, lecz z nikłym skutkiem. W roku 990 zdobył 
Mieszko, pierwszy chrześcijański książę polski, gród Niemczę w walce przeciwko 
czeskiemu księciu Bolesławowi II. Ta miejscowość, niemiecka osada (Niemci-Deutsche), 
jest pierwszą miejscowością Śląska, uwiecznioną w dokumencie. 

Książę polski, Mieszko, należał do domu Piastów, którzy według legendy wywo-
dzili się od prostego chłopa, który został wyniesiony do godności książęcej około poło-
wy 9 wieku. Mieszko był czwartym panującym z tego rodu i rządził od 962 do 992. Od 
niego zaczyna się historia Polski, która wówczas była lennem niemieckim. Jako wasal 
cesarza Ottona III bił się z nim przeciw księciu czeskiemu Bolesławowi i otrzymał za to 
czeskie dotychczas posiadłości na prawym brzegu Odry. Bolesław Chrobry, energiczny 
syn Mieszka (992-1025), powiększył obszar swego państwa znacznie, aż po Łużyce; 
Później założył on arcybiskupstwo w Gnieźnie, zdobywając w ten sposób kościelną 
niezależność swego kraju od Magdeburga. Mimo sprzeciwu arcybiskupa magdeburskiego 
stolica apostolska wyraziła swą zgodę, gdyż Bolesław Chrobry oddał swój kraj pod 
opiekę św. Piotra i zobowiązał się do płacenia tzw. świętopietrza. Śmierć Ottona III 
wykorzystał Bolesław dla zdobycia Łużyc. Daremnie walczył z nim cesarz Henryk II. Za 
rządów jego syna Mieszka (Mścisława) Gnuśnego (1025-1034) wojny domowe i zatarg 
między braćmi osłabiły potęgę silnego państwa, założonego przez ojca. Jeszcze znaczniej 
pogorszyła się sytuacja za rządów wnuka Bolesława, Kazimierza I (1034-1058). Śląsk 
odpadł od Polski i dopiero w roku 1054 otrzymał go Kazimierz z powrotem od Czech 
za rocznym trybutem. Syn Kazimierza, Bolesław II został z powodu swej okrutności 
wypędzony w roku 1079, a jego syn otruty. Spokojniejsze czasy dla państwa polskiego 
nastały pod rządami Władysława I (1081-1102), szwagra cesarza Henryka IV. Jego 
następcą był Bolesław III, który przed śmiercią (1139) zapisał swój kraj 4 synom. 
Najstarszy Władysław II, otrzymał Kraków i Śląsk. Został on wypędzony przez swoich 
braci w roku 1146 i uciekł do Niemiec, gdzie umarł w roku 1166. Cesarz Fryderyk 
Barbarossa uzyskał w roku 1163 przez zbrojne wystąpienie, dla synów Władysława, 
Bolesława i Mieszka, 2 księstwa od wielkiego księcia polskiego, z których potem powstał 
nasz Śląsk. Pierwszy syn, Bolesław, otrzymał obszary Głogowa, Legnicy, Wrocławia  
i Opola. Wielkie znaczenia ma fakt, że prowincja państwa polskiego leżąca najbliżej 
Niemiec przypadła 2 książętom, którzy 17 lat spędzili w Niemczech i szukać musieli 
oparcia na dworze niemieckim. Otwarła się brama dla niemieckich wpływów. Bolesław 
zmarł po rozmaitych kłótniach z innym księciem polskim w roku 1201 i pozostawił swój 
kraj swemu jedynemu synowi z drugiego małżeństwa, księciu Henrykowi I Brodatemu 
(1202-1238), małżonkowi św. Jadwigi, patronki Śląska. Książę ten stał się najpotęż-
niejszym księciem ze wszystkich książąt polskich, piastowskich. On pierwszy spośród 
książąt wschodnich przekazał majątki na Śląsku niemieckim zakonom rycerskim. 
Specjalnie ważne było to, że on, chociaż polskiego pochodzenia, ale urodzony w Niem-
czech z niemieckiej matki, pozostał zawsze Niemcem. Sprzyjał on niemieckiemu 
osadnictwu nie tylko z materialnych pobudek, jak to czynili inni polscy książęta, lecz  
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z rzetelnej miłości do niemczyzny. Jego dwór i jego otoczenie było niemieckie. Tubylczej 
szlachcie nakładał obowiązek przyjmowania niemieckich obyczajów i niemieckiego 
sposobu życia. Naturalnie, że w tych wysiłkach napotykał na opór. Jego przeciwnicy 
próbowali zjednać nawet jego syna Konrada, lecz książę pokonał wszelki opór. Jego syn, 
Henryk II padł po krótkich rządach w walce z Tatarami pod Legnicą w roku 1241, lecz 
uratował kraj od dzikich hord. Dla Śląska był to ciężki cios. Wielkie państwo Henryka I 
rozpadło się pomiędzy jego dzieci. Spory o spuściznę były na porządku dziennym. Nie 
jest moim zadaniem zajmowanie się szczegółami tych sporów; krótko i węzłowato,  
w roku 1290 odziedziczył nasz obszar Henryk I głogowski, późniejszy założyciel 
Wąsosza. Siedzibą rządu dla naszej okolicy była kasztelania sądowelska, gród położony 
nad Baryczą poniżej Wąsosza. Od najdawniejszych czasów był tu gród chroniony z jed-
nej strony przez wody Baryczy, z drugiej strony wałem. Jeszcze dziś można zauważyć 
ślady tego wału. Tu miał swoją siedzibę kasztelan, zastępca księcia, chronił ze swoją 
załogą całą okolicę, ściągał podatki, które składano oczywiście w naturaliach i sprawował 
sądy w imieniu księcia. Kasztelan sądowelski sprawował również władzę nad mniejszymi 
grodami w Pobielu, Wąsoszu i Bełczu Małym.  

Takich małych grodów jak Sądowel, było w państwie polskim wiele; służyły one 
księciu i jego dworowi jako miejsca zatrzymania się na krótki czas z braku stałej rezy-
dencji. Sądowel mało się do tego nadawał; gród, sądząc po zasięgu resztek wału, nie miał 
wystarczająco dużo miejsca dla gości. Nie słyszeliśmy też, żeby książęta zatrzymywali się 
tu dłużej; z dokumentów datowanych w Sądowlu znamy tylko jeden, z roku 1218, 
zawiera on układ pokojowy między dwoma książętami.  

Brzmiąca czysto po niemiecku nazwa „Sandewalde” jest prawdziwie słowiańska,  
w dokumentach pisana Sandouil, Zandovel, Sandoval, Zudovel, wyprowadzana bywa od 
wyrazu „sąd” (w oryg. sad) – Gericht i od wyrazu „wola” – osada, znaczy więc: miejsce 
sądu. Ludowa tradycja, według której sądowel był niegdyś wielkim miastem i został 
zniszczony w czasie wojny, jest tylko legendą. Sądowel został pierwszy raz wspomniany 
w dokumencie w roku 1155, mianowicie w bulli papieża Adriana IV z dnia 23 kwietnia 
1155 (nawiasem mówiąc, najstarszy dokument traktujący o Śląsku); wymieniono w niej 
„wieś Górę pod Sądowlem” 

Niektórych kasztelanów sądowelskich znamy z nazwisk; wymieniam ich tu dlatego, 
gdyż są to bezpośredni poprzednicy kasztelanów wąsoskich. W latach 1202 do 1208 był 
tu jako kasztelan obwodu Częstobór (w oryg. Chanstobor, wzgl. Chastebor); w 1251 
hrabia Stosz (w oryg. Stosso, wzgl. Stosch); w 1253 Gebhard; w 1257 hrabia Piotr;  
w roku 1260 hrabia Mikołaj; w roku 1265 baron Dzierżysław (w oryg. Dirzizlaus);  
w roku 1279 rycerz Ościsław (w oryg. Ozizlaus); w roku 1283 Mikołaj Grzymisławicz; 
jego następcą był Budziwoj Kopaszyn (w oryg. Budivoy Copassin) do roku 1290. W tym 
roku siedziba kasztelanii została przeniesiona do Wąsosza. 

W Sądowlu zbudowany został pierwszy kościół w naszej okolicy, rok budowy nie 
jest naturalnie znany. 

Chrystianizacja Śląska rozpoczęła się właściwe dopiero od roku 966, nie licząc 
poprzednich sporadycznych prób nawracania. W dniu 5 marca tego roku, a mianowicie 
w dniu ślubu z Dąbrówką, córką księcia czeskiego, Bolesława I, Mieszko kazał się 
ochrzcić wraz z dostojnikami swego państwa i postanowił wprowadzić chrześcijaństwo 
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w całym kraju. Nakazał zniszczenie wszystkich bożków oraz zabronił odbywania 
wszelkich pogańskich nabożeństw. Rzecz zrozumiała, że upłynęło sporo czasu zanim 
lud stał się rzeczywiście chrześcijański.  

Czy już w roku 1037 istniał w Sądowlu kościół, jak się informuje, należy mocno  
w to wątpić. Pewną datą jego istnienia jest rok 1260. W dokumencie księcia wrocław-
skiego, Henryka III, z dnia 30 maja tego roku wymieniony jest proboszcz Otto z Sądow-
la jako nadworny kapelan księcia. Za sędziwym wiekiem kościoła przemawia również 
fakt, że Sądowel jeszcze w XIV wieku był siedzibą arcykapłana dla archiprezbiteriatu 
górowskiego, aczkolwiek miejscowość ta straciła już wówczas wszelkie znaczenie. 
Obszar parafii sądowelskiego kościoła mógł być w najdawniejszych czasach naprawdę 
olbrzymi. 

Sądowel, jak już zaznaczono, stracił swoje znaczenie po założeniu Wąsosza i po-
dzielił los innych kasztelanii. Przez werbowanie przez książąt niemieckich osadników 
zmieniły się stosunki prawne. Mieszkańcy wsi i miast na niemieckim prawie nie podlegali 
jurysdykcji prawnej kasztelana tak jak miejscowi Polacy. W ten sposób załamywał się 
stopniowo stary ustrój kraju i Śląsk stawał się niemieckim krajem. W roku 1329 po raz 
ostatni wymieniono Sądowel w dokumencie, osobliwie jako miasto. Miastem jednak 
nigdy nie był. W każdym razie w wojnie między Bolesławem III z Brzegu a Konradem I 
z Oleśnicy gród sądowelski został poważnie uszkodzony i od tego czasu coraz bardziej 
się rozpadał. 

Podobnie jak nazwa Sądowel, tak i inne nazwy w okolicy Wąsosza są słowiańskiego 
pochodzenia; nie jestem w stanie podać znaczenia wszystkich nazw: Gorsive, Schmeling, 
Zamoritze, Lummenitze, Tschinscherose (Tschindrose) itd. Nazwa Barycz pochodzi od 
„baracz” – błoto, Horle od orła, Gahle od „gola” – las, wzgl. od goły-nagi, Wikoline od 
„wkolne” – zbudowany na palach – kołach, Cieszkowice to wieś Czeszka, Osłowice 
znaczy „ośla wieś” (w oryg. Oslawicz). 

 
III 
Miasto Wąsosz na przestrzeni dziejów 
 
Rozdział 1. 
Rozwój zewnętrzny miasta oraz zamek 
Nie wyobrażajmy sobie nowo założonego miasta niemieckiego jako czegoś okaza-

łego. Pozostała biedna, polska osada, oddzielona od miasta. Jej mieszkańcy nie mieli 
udziału w niemieckim prawie, jak niemieccy osadnicy, lecz podlegali kasztelanom 
grodowym. Z tych kasztelanów znamy Teodoryka, którego wspomina dokument z dnia 
4 grudnia 1292 roku. Chodzi zapewne o tego samego Teodoryka v. Baruth, którego imię 
występuje w dokumencie lokacyjnym Wąsosza; pochodził on z rodziny, która przybyła 
tu z Niemiec. Z innych kasztelanów mogę wymienić tylko dwóch, mianowicie Hartwiga 
(z Nostitz?), który występuje jako świadek przy regulacji granicy wołowskiej okolicy  
w roku 1298, oraz Nemera wzgl. Nemersa, który w roku 1300 występuje jako świadek 
Henryka I głogowskiego. Nemera był polskiego pochodzenia i należał do potężnego 
rodu o tym samym nazwisku herbu Nałęcz, który w roku 1393 odstąpił królowi 
Władysławowi II gród Inowłódz nad Pilicą w zamian za Zbąszyń i Kiebel. 
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Kasztelanom podlegała coraz bardziej malejąca liczba wsi, jeszcze przez jakiś czas 
aż do chwili, kiedy wsie przeszły pod jurysdykcję dominiów. Ostatecznie pozostał 
kasztelanom nadzór nad książęcymi dobrami. Określenie „burgrabia” zastąpiło 
dawniejszy tytuł kasztelana. W późniejszych czasach urząd ten sprawowali okoliczni 
panowie ziemscy, np. panowie v. Pannwitz na Wiklinie. 

Obszar miasta obejmował według dokumentu lokacyjnego 80 łanów frankońskich. 
Frankońskie łany były łanami leśnymi, tzn. dużymi łanami. Nie mogę podać dokładnej 
wielkości tych łanów, możliwe, że taki łan obejmował 30 morgów, wówczas obszar 
miasta obejmował 2400 morgów (dzisiaj 3200-3300). 

Najpierw przy zakładaniu niemieckiego miasta odmierzano kwadratowy plac, 
zwany na Śląsku rynkiem; jego cztery boki najczęściej odpowiadały dokładnie stronom 
świata. Tak było również w Wąsoszu. Domy pobudowano na wzór polski, tzn. z pni 
drzewnych nakładanych na siebie. Ten prymitywny sposób stawiania domów spotykało 
się jeszcze przez długi czas na prawym brzegu Odry, mianowicie w małych miastach. 
Domy kryto słomą, wnętrze domów było bardzo proste, rzadko kiedy były podłogi  
z desek, wszędzie klepisko, sprzęt domowy był skąpy. 

Dopiero wielkie pożary miast w późniejszych wiekach (podczas wojen śląskich) 
położyły kres takiemu budownictwu. Zaczęto stawiać domy proste, ale porządne, jakie 
jeszcze dziś możemy spotkać w niektórych śląskich miastach i miasteczkach. 

Nasze miasteczko nigdy nie było otoczone murami. Miasta zakładane przez 
Piastów w XIII wieku były nie tylko miejscami handlu, służyły również jako mocne 
punkty i stąd też przy zakładaniu miasta otaczano je urządzeniami obronnymi. 
Jednakowoż Wąsosz chroniły naturalne warunki: położenie między dwiema rzekami  
w błotnistej okolicy. Ochrony wymagały jedynie przejścia przez rzeki. Postawiono tam 
bramy bardzo silne i zaopatrzone w strzelnice. Istniała tzw. brama wrocławska, a w 
starym rachunku miejskim z roku 1660/61 czytamy, że cieśla Pusch za zrobienie nowej 
bramy otrzymał 2 talary i 18 groszy. Od polskiej strony znajdowała się również brama, 
zwana polską lub górowską. Droga na zamek prowadziła przez wspomniane już, dziś nie 
istniejące, ramię Baryczy, które łączyło się z Orlą powyżej dzisiejszego mostu na Orli. 
Na prawo od tych mostów od strony miasta znajdował się książęcy młyn wodny  
z 6 kołami; w roku 1706 został on sprzedany miastu za 500 talarów. Jak długo 
przejściem przez rzeki pod Wąsoszem był bród, oraz kiedy zbudowano przez rzeki 
mosty, nie wiemy. W każdym razie pierwsze mosty były zwodzone. Rachunek miejski  
z roku 1653 podaje koszty naprawy takiego mostu przy Bramie Górowskiej. Most na 
ramieniu Baryczy między miastem a zamkiem był zaopatrzony w spuszczaną kratę.  

Na środku rynku znajdował się ratusz zbudowany z drzewa, „zły i lichy”, jak mówi 
stary komunikat. Był on pokryty gontami i ozdobiony dzwonniczką. W ratuszu mieszkał 
burmistrz oraz rejent, w nim zbierała się rada miejska, poza tym znajdowała się w nim 
gospoda. 

Na podstawie rysunku miasta, który znajduje się w archiwum a pochodzącego 
zapewne z okresu 1711-1740 roku, możemy przypuszczać, że po pożarze miasta w roku 
1710 ratusz nie stał już na środku rynku, lecz po południowej stronie rynku. Na rynku 
stał jedynie dom wagi, jak pokazuje wspaniały rysunek. 
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W czasie spalenia Wąsosza przez Rosjan i Austriaków w roku 1759 (opowiem  
o tym później), również i ten ratusz strawiły płomienie. Budowę nowego ratusza plano-
wno pierwotnie w tym miejscu gdzie dziś znajduje się urząd pocztowy (1767), ale gdy 
ostatecznie przystąpiono do budowy w roku 1772, postawiono go na środku rynku; jego 
proste formy, utrzymane w stylu empire sprawiają przyjemne wrażenie. Zdobi go zegar 
mający 2 tarcze zegarowe, jedyny zegar publiczny w Wąsoszu.  

Zbyt pięknie rynek w dawnych czasach nie wyglądał. Rachunek miejski z roku 
1659/60 wykazuje wydatek za oczyszczenie rynku i wywiezienie gnoju z niego przed 
jarmarkiem „Judika”. 

Tak, jak dziś, noszono wodę z rynku (wzmianka już w roku 1657). Miasto cieszyło 
się bowiem już wówczas od dawnych czasów wodociągiem, który zbudowano na koszt 
urzędu. Wodociąg ten doprowadzał do miasta wodę do picia przez „duży strumień 
Baryczy” (tzn. przez Orlę z ramienia Baryczy). Naturalnie mieszczanie musieli dawać 
opłatę wodną, nawet wówczas kiedy wodociąg zamarzł i nie dawał wody. Wodociąg ten, 
tak jak i dziś, zbudowany był z rur drewnianych; naturalnie dziś nie odpowiada on już 
wymaganiom, jakie się stawia. 

Obok zbiornika z wodą znajdowała się „ozdoba miasta” – bagienko. Bagienko to  
w każdym razie było ogrodzone; po pożarze miasta w roku 1759 stanowiło ono niebez-
pieczeństwo dla ludzi i zwierząt, gdyż zwlekano z postawieniem nowego ogrodzenia. 
Jeszcze w roku 1772 go nie było. 

Czas wskazywał mieszkańcom Wąsosza zegar znajdujący się na wieży kościoła; był 
to zegar miejski. Wspomniany jest on już w roku 1657. W roku 1780 umieszczono na 
wieży kościelnej nowy zegar, wykonany przez zegarmistrza Kulbe z Oleśnicy, który 
służył miastu ponad sto lat. Zastąpił go obecnie nowy zegar z trzema tarczami, którego 
wykonanie zlecono firmie Eppner w Złotoryi. 

Domy były, jak już powiedziano, z drewna. W księdze gruntowej założonej w roku 
1604 znajdujemy jeszcze uwagę, że wszystkie budynki, z wyjątkiem kościoła i zamku, 
były drewniane. Jednakowoż kronikarz Lucä (koniec 17 wieku) tak mówi: „Wnętrze 
miasta składa się w większości z drewnianych budynków, przeplatanych jednak 
murowanymi domami mieszczan.” Dowiadujemy się również od niego, że ulice miasta 
były wówczas już brukowane. Wspomniany już rysunek miasta z okresu po roku 1711 
pokazuje, że również i po odbudowie miasta po pożarze w roku 1710 przeważało 
budownictwo drewniane. Sytuacja zmieniła się dopiero po drugim pożarze miasta  
w roku 1759. Budowano wtedy domy, jakie i dzisiaj jeszcze często się spotyka, miano-
wicie w części masywne, w części z muru pruskiego, szczytem do ulicy. Niektórzy poszli 
jeszcze dalej. Pocztmistrz Bierhold dla upiększenia miasta kazał umieścić na szczycie 
swoich dwóch połączonych domów trzy mitologiczne postacie i dwa przykucnięte orły. 
Niestety, nic z tego do dnia dzisiejszego nie pozostało. 

Charakterystycznym rysem obrazu miasta w owych czasach był naprawdę okazały 
zamek i dwa kościoły: kościół św. Andrzeja na górze przed miastem i kościół św. Macie-
ja w mieście, do których przybył później (1657) mały kościółek cmentarny ad St. Salva-
torem na tzw. Zamorzyce (w oryg. Zemoritze, wzgl. dziś. plac jeździecki). O kościołach 
powiemy później szczegółowo; tu opowiemy, co wiemy o zamku. 
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Od niepamiętnych czasów istniał tu gród (nie kasztelański jak w Sądowlu), długo 
przed założeniem Wąsosza. Jego obronne położenie na ważnym granicznym przejściu 
ku Polsce spełniało istotną rolę w obronie kraju. Wielokrotnie pracowano nad umacnia-
niem grodu, wzgl. zamku, jak go później nazywano, np. w roku 1577 na polecenie książąt 
i stanów, i w roku 1628 z rozkazu cesarza. 

W czasie wojny zamek miał garnizon. Z książęcej księgi gruntowej z roku 1641 
dowiadujemy się, że mieszczaństwo wówczas zobowiązane było przez wszystkie noce  
w roku do pełnienia straży przy zamku. Wartę pełniło dwóch wartowników. Ludzie bez 
praw obywatelskich musieli w razie potrzeby również tam pracować za określoną opłatą 
– byli posłańcami, a kobiety naturalnie przędły. Losy zamku są najściślej związane  
z losami miasta. Wspominamy o nich na innym miejscu. 

Jak wyglądał zamek, dowiadujemy się z opisu pochodzącego z drugiej połowy XVII 
stulecia. Według tego opisu zamek był otoczony wodą, mianowicie wodami Baryczy  
i fosą. Miał on trzy skrzydła. Środkowe skrzydło zwrócone było w stronę miasta; 
naprzeciw niego był wjazd zamknięty przez mur, łączący obydwa skrzydła boczne. Jeśli 
ktoś nadchodził od strony miasta, to musiał wpierw przejść przez zaopatrzony w kratę 
do spuszczania most nad Baryczą, w pobliżu dzisiejszego kościoła katolickiego. Tam 
znajdował się domek, w którym mieszkał dozorca. Na placu między fosą a Baryczą 
znajdowały się zabudowania gospodarcze, łaźnia, pomieszczenia dla służby, rzeźnia, 
obora, stajnie na 40 koni, spichlerz. Budynki były z drewna, kryte gontami. Znajdował 
się tam również niewielki ogródek warzywny. Prawdopodobnie znajdował się tam także 
szynk z wódką. Rachunek miejski z roku 1657 podaje między innymi karę pieniężną  
w wysokości 15 groszy, którą musieli zapłacić czeladnicy za upicie się u Żyda na zamku 
w 3 dniu Bożego Narodzenia, a tym samym za zbezczeszczenie świątecznego dnia. 

Po przejściu fosy zamkowej znajdujemy się na właściwym zamku. Przy wjeździe 
znajduje się malutka izdebka odźwiernego. Zamek był dwupiętrowy i kryty dachówką.  
W lewym skrzydle od wjazdu mieszkał książę, gdy przybywał tu na polowanie. Wokoło  
4 wewnętrznych ścian, tzn. 3 skrzydeł i muru je łączącego, biegła drewniana galeria; na 
moście ponad fosą biegła rura, która doprowadzała wodę potrzebną do picia do zamku. 

O kaplicy, która w każdym razie od najdawniejszych czasów znajdowała się na 
zamku, mianowicie na prawym jego skrzydle, a która w okresie od roku 1707 do 1759 
służyła jako miejsce modlitwy niewielkiej gminie katolickiej w Wąsoszu, nie znajdujemy 
nic w wyżej wspomnianym opisie. 

W roku 1759 prawe skrzydło wraz z kaplicą zostało zrównane, a ziemią tą zasypano 
fosę i w ten sposób powstał ogród otaczający obecnie zamek. O sędziwym wieku zamku 
świadczą dziś już tylko grube na 6 stóp mury oraz ścięte wieże. 

Pierwsze lata pod pruskim berłem były dla naszego miasteczka prawdziwie ciężkie, 
często będziemy słyszeć o pożarach i wojnach. Gospodarcza sytuacja miasta była w XIX 
wieku jeszcze ciężka, ale miasteczko powoli rosło, eleganccy żołnierze 2 pułku przy-
bocznych huzarów, następnie zieloni huzarzy, w końcu kirasjerzy ożywiali obraz miasta. 
Jednakże czasy nowożytne ze swymi potężnymi przemianami przyniosły spadek liczby 
mieszkańców miasteczka, co zresztą wystąpiło tam wszędzie, gdzie osady leżały dalej od 
wielkich szlaków komunikacyjnych i od coraz potężniejszych ośrodków przemysłowych. 
Wąsosz stracił swój garnizon, a wraz z nim wielu mieszczan straciło zarobki związane  
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z pobytem żołnierzy w mieście. Spokojnie leży miasteczko na urodzajnej równinie, 
przyjemnie na nie popatrzeć, gdy się swe kroki skieruje od północy, pięknie wygląda 
sfalowany krajobraz ze swymi wioskami na tylnym planie. 

 
cdn. 

Karol Raebiger 
Tłumaczył: Antoni Czerwiński 
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ZAKŁAD BUDOWY [I REKONSTRUKCJI]  
ORGANÓW BRACI WALTER Z GÓRY 
 
Większość nazw niemieckich z oryginału występujących w tekście została 

skonfrontowana ze „Słownikiem nazw geograficznych Polski zachodniej i pół-
nocnej” Stanisława Rosponda (Wrocław – Warszawa 1951). Jeśli korzystaliśmy  
z innych źródeł, to wówczas nazwę niemiecką umieściliśmy w nawiasach 
kwadratowych. W przypadku niemożliwości jednoznacznej identyfikacji nazwy 
niemieckiej, podaliśmy kilka nazw polskich miejscowości. (M.Ż.) 

 
Zakład budowy i rekonstrukcji organów braci Walter został założony przez 

Gottlieba Andreasa Waltera (+ 1852), organmistrza z Góry, w 1824 r. W roku 1850 jego 
najstarsi synowie Theodor (* 12.8.1825, + 6.6.1905 Góra) i Ludwig (* 15.6.1827, + 
5.12.1906 Góra) przejęli interes ojca. Młodszy syn Emil (* 27.9.1839, + 15.6.1912) 
przyłączył się do nich w roku 1869 i pracował do 1904 r. Po odejściu Theodora Waltera 
współpracownikiem braci został w roku 1892 Richard, syn Ludwiga (* 13.2.1867), który 
w czasie odejścia wujka pracował z innym wspólnikiem, jednak na skutek rosnących 
kłopotów w interesach był zmuszony rozpocząć współpracę z zakładem braci Jehmlich 
(Emil i Bruno Jehmlich) z Drezna. Przed rokiem 1888 przez wiele lat w tej firmie 
pracował też Hans Dürrschlag, syn organmistrza Heinricha Dürschlaga z Rybnika. 
Około roku 1905 otworzono filię w Berlinie, która jednak już prawdopodobnie po roku 
przestała istnieć. Adres tej filii można znaleźć w książkach adresowych Berlina z roku 
1906 i 1907 pod wpisem: Gebrüder Walter, N, Weinbergsweg 5.  

W ankietach ewangelickiego konsystorza znalazły się jedynie wzmianki na temat 
budowy nowych organów z okresu przed I wojną światową. W pierwszym wydaniu 
pozycji […] z roku 1925 istnieje wpis o wygaśnięciu tej firmy. Albo te dane są niepra-
widłowe, albo firmę tą ponownie uruchomiono. W roku 1938 zakład braci Walter 
zamieścił ogłoszenie w czasopiśmie „Musik und Kirche“. W roku 1938 firma posiadała 
jeszcze konto czekowe na poczcie (Breslau 34486) i miała siedzibę na ulicy Endestraße 
10 [obecnie Jarosława Dąbrowskiego]. Przypuszczalnie w międzyczasie utrzymywała się 
z prac konserwacyjnych. W książce adresowej Góry z roku 1941 wymieniany został 
zakład budowy organów Richarda Waltera, organmistrza, znajdujący się na ulicy 
Endestraße 10. 

Zakład ten brał udział w następujących targach/wystawach:  
- Światowa wystawa w Wiedniu, Wiedeń 1873; 
- Wystawa śląskiego rzemieślnictwa i przemysłu, Wrocław 1881, (eksponatem były 

organy, które ustawiono w Raciborzu); 
- Wystawa rzemiosła z prowincji, Poznań 1895. 
W 1853 r. firmie przyznano patent na łącznik półoktawowy.  

 

Dirk Steindorf-Sabath 
Tłumaczył: Daniel Wojciechowski 
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Organy w Kościele p.w. świętego Wawrzyńca w Czerninie 
Fot. Adrian Grochowiak 
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Organy w Kościele p.w. świętego Marcina w Sicinach 
Fot. Paweł Wróblewski,  www.artecho.eu 
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Lista organów zbudowanych przez braci Walter z Góry 
Powiaty istniejące w 1938 r. 
 

Rok 
produkcji 

Kościół  Powiat Wyznanie Uwagi 

1838 Barkowo Milicz ewangelickie  

1849 Orsk Wołów ewangelickie  

między 
1850-
1859 

Krzydlina Mała Wołów nieznane  

1851 Wysoka 
Cerekiew/ 
Grodowiec 
[Hochkirch] 

Głogów katolickie [Od 1 stycznia 1992 r. 
Wysoka Cerekiew nosi 
nazwę Grodowiec –  
od Red.] 

1852 Piersna 
[Pürschen] 

Głogów katolickie  

1854 Bojanowo prowincja Poznań ewangelickie  

1855 Kębłów Wołów ewangelickie  

1856 Święciechowa 
[Schwetzkau] 

Leszno,  
prowincja Poznań 

 Polska nazwa 
Święciechowa, 
przebudowa  
i rozbudowa istniejących 
organów 

1856 Rzeczyca Głogów katolickie Zmieniono nazwę 
miejscowości Rietschütz 
na Roggenfelde 

1857 Włoszakowice 
[Luschwitz] 

Leszno,  
prowincja Poznań 

katolickie Przebudowa  
i rozbudowa istniejących 
organów 

1858 Sułów Wielki Góra ewangelickie  

1858 Góra Góra katolickie Kościół Bożego Ciała 

1859 Bieniowice Legnica ewangelickie Zmieniono nazwę 
miejscowości Bienowitz 
na Bienau, w roku 1947 
kościół i organy 
niezniszczone  

1859 Ryczeń Góra ewangelickie  

1859 Gościkowo Międzyrzecz  Organy do ćwiczeń  
w Königl. Haupt-
Schullehrer-Seminar 
[Królewskim 
Seminarium 
Nauczycielskim] 

między 
1860-
1869 

Trzcinica 
Wołowska 

Wołów katolickie Strenz koło Żmigrodu 

1860 Raszowa Lubin ewangelickie  

1860 Siciny Góra katolickie  

1861 Lubin Lubin nieznane  
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1861 Korzeńsko Milicz ewangelickie  

1861 Osieczna 
[Storchnest] 

Leszno,  
prowincja Poznań 

katolickie Polska nazwa Osieczna 
 

1862 Grębocice Głogów katolickie  

1862 Rudna Lubin katolickie  

1862 Szamotuły 
[Samter] 

Samter,  
prowincja Poznań 

katolickie Polska nazwa 
Szamotuły, kościół 
wotywny 

1862 Góra Góra ewangelickie Przebudowa 

1863 Głuszyca Wałbrzych nieznane Przebudowa organów 
wykonanych przez 
Stenzela w roku 1752 

1863 Kunice Legnica ewangelickie Przebudowa 

1863 Lubiatów Złotoryja ewangelickie Przebudowa 

1863 Jutrosin 
[Jutroschin] 

Rawicz, 
prowincja Poznań 

ewangelickie  

1864 Stara Rudna  
[Alt Raudten] 

Lubin ewangelickie  

1864 Spalona Legnica ewangelickie  

1864 Miłoradzice Lubin ewangelickie Przebudowa 

1865 Sławięcice Koźle katolickie Wg innego źródła  
z 1868 roku Slawentzitz 
przemianowano  
na Ehrenforst 

1865 Dziesław Wołów ewangelickie  

1862 Szamotuły Szamotuły, 
prowincja Poznań 
 

ewangelickie Polska nazwa 
Szamotuły, nowo 
wybudowane organy 
z wykorzystaniem części 
z organów z kościoła 
katolickiego 

1866 Nietków  
[Polski Nettkow] 

Zielona Góra ewangelickie  

1866 Lubin Lubin ewangelickie Przebudowa 

1866 Głuszyca Górna Wałbrzych katolickie  

1867 Czernina 
[Tschirnau] 

Góra ewangelickie Nazwę Tschirnau 
zmieniono na Lesten, 
rok produkcji organów 
nieznany 

1867 Tymowa Wołów ewangelickie W roku 1947 r. kościół 
zniszczony,  
organów nie ma 

1867 Psary Wołów ewangelickie  

1867 Kalisz  
[Kalisch] 

Kalisz  
[Kalisch] 

ewangelickie  
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1868 Karczowiska – 
pow. Lubin, 
Niepoczyn –  
pow. Wejherowo, 
Nowa Ruda – 
pow. Kłodzko, 
Nowiny –  
pow. Świebodzin, 
Stara Huta – pow. 
Kartuzy, Żarek –  
pow. Myszkowski 
[Neurode]  

powiat nieznany nieznane Na Śląsku jest  
5 miejscowości  
o nazwie Neurode 

1869 Wróblin Prudnik katolickie  

1869 Górna Wieża Lubań ewangelickie Nazwę miejscowości 
Wiesa zmieniono na 
Wiese 

1869  Leśna Lubań ewangelickie W roku 1947 kościół  
i organy niezniszczone  

1869 Kotliska Lwówek Śląski nieznane  

1869 Trzebosz Góra ewangelickie  

1870 Ścinawa Ścinawa ewangelickie  

1870 Ścinawa Ścinawa ewangelickie Seminarium 
Nauczycielskie, budowa 
na nowo organów 
ćwiczeniowych  
z 7 rejestrami 

1870 Grodziszcze – 
pow. Ząbkowice, 
Juszczyn –  
pow. Środa Śląska, 
Mikowice –  
pow. Kłodzko, 
Zaborów,  
pow. Lubin 
[Lampersdorf] 

powiat nieznany ewangelickie Przebudowa, na Śląsku 
jest 5 miejscowości  
o nazwie Lampersdorf 

1870 Lutynia Środa Śląska  Przebudowa, zdjęcia 
organów pod adresem 
http://www.organy.art. 
pl/instrumenty. 
php?instr_id=522 

1871 Giżyn Góra ewangelickie  

1871 Piskorzyna Wołów ewangelickie  

1871 Ludomy Oborniki,  
Poznań 
 

 Ludomy/Ludom/Lüdde
n, zdjęcia pod adresem 
http://www.organy.art. 
pl/instrumenty. 
php?instr_id=1166 

1871 Żuchlów Góra ewangelickie  

1871 Poznań Poznań kalwinistyczne  
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1872 Siedlce Lubin ewangelickie Budowa organów  
z wykorzystaniem części 
z organów z roku 1774 

1872 Raciborowice Bolesławiec ewangelickie  

1872 Dąbrowa Biskupia 
[Louisenfelde] 

Inowrocław 
[Hohensalza] 

ewangelickie  

1872 Kalisz  
[Kalisch] 

Kalisz  
[Kalisch] 

katolickie Organy w kościele  
św. Mikołaja 

1873 Dziewin Wołów ewangelickie  

1873 Rudna Lubin ewangelickie  

1874 Krotoszyn 
[Krotoschin] 

Krotoszyn 
[Krotoschin] 

ewangelickie  

1875 Działoszyn Zgorzelec nieznane  

1875 Zgierz Polska ewangelickie  

1876 Szczytna Kłodzko katolickie  

1877 Urrbrae Australia  Zdjęcia organów pod 
adresem 
http://home.vicnet.net. 
au/~ohta/famous/ 
sa.html 

1877 Nuriootpa Australia   

1877 Wrocław – 
Leśnica 

Wrocław nieznane  

1877 Kościan  
[Kosten] 

Kościan [Kosten], 
prowincja Poznań 

 Organy w kościele 
szpitalno-więziennym 
Krajowego Domu 
Ubogich w Kościanie 
[Kosten] 

1877 Wińsko Wołów ewangelickie  

1877 [Zduns] Polska ewangelickie [Polska nazwa nie 
została zidentyfikowana 
–  od Red.] 

1877 Sułów Milicz katolickie  

1878 Czerwieńsk Zielona Góra ewangelickie  

1878 Głogów Głogów  Organy w synagodze 

1878 Ścinawa Ścinawa ewangelickie Seminarium 
Nauczycielskie, 
przebudowa  
i powiększenie organów 
z 12 rejestrami 
znajdujących się w sali 
do nabożeństw 

1879 Wolsztyn 
[Wollstein] 

Wolsztyn 
[Wollstein], 
prowincja Poznań 

katolickie  

1879 Przemęt  
[Priment] 

Wolsztyn 
[Wollstein], 
prowincja Poznań 

katolickie Polska nazwa Przemęt, 
rozszerzenie 
funkcjonalności 
istniejących organów  
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1879 Wizajny Polska ewangelickie  

między 
1880-
1889 

Lutynia Środa Śląska katolickie  

między 
1880-
1889 

Brzeg Brzeg katolickie Dokończenie prac,  
które rozpoczął 
Gottfried Riemer z Brieg 

między 
1880-
1889 

Wilkowo – pow. 
Kwidzyn, 
Wilkowo – pow. 
Świebodzin, 
Wilków – pow. 
Namysłów, 
Wilków – pow. 
Świdnica [Wilkau] 

 katolickie Powiat nieznany, bo na 
Śląsku są 4 miejscowości 
o nazwie Wilkau 

między 
1880-
1889 

Jurcz Wołów ewangelickie  

między 
1880-
1889 

Biernacice Ząbkowice Śląskie ewangelickie  

1880 Strupina Trzebnica ewangelickie  

1881 Karczowiska – 
pow. Lubin, 
Niepoczyn –  
pow. Wejherowo, 
Nowa Ruda – 
pow. Kłodzko, 
Nowiny –  
pow. Świebodzin, 
Stara Huta – pow. 
Kartuzy, Żarek –  
pow. Myszkowski 
[Neurode] 

  Organy w kościele 
braterstwa 

1881 Ludwikowice 
Kłodzkie 

Kłodzko katolickie W roku 1947 kościół  
i organy niezniszczone 

1881 Racibórz Racibórz ewangelickie Organy z tej 
miejscowości 
zaprezentowano na 
wystawie Śląskiego 
Rzemieślnictwa  
i Przemysłu  
we Wrocławiu  
w 1881 roku 

1881/82 Rawicz Rawicz ewangelickie  

1883 Gozdnica Szprotawa 
[obecnie powiat 
żagański] 

ewangelickie  

1883 Zielona Góra Zielona Góra ewangelickie Zdjęcia i dalsze 
informacje pod adresem 
http://www.veeso.de/ 



Kwartalnik Górowski 32/2010 

XXIV 

gruenberg.html 

1883 Przychowa Ścinawa katolickie  

1884 Radoniów Lwówek Śląski katolickie  

1884 Wierzbołowo 
[Wirballen] 

Polska  
[dziś Litwa] 

ewangelickie 
 

 

1886 Wołów Wołów ewangelickie Organy w kościele  
św. Wawrzyńca 

1886 Łagoszów Wielki 
[Gross Logisch] 

Głogów  
[pow. Polkowice] 

katolickie  

1887 Biernatki Legnica ewangelickie  

1888 Lubiąż Wołów nieznane  

1888 Miejska Górka 
[Görchen] 

Rawicz ewangelickie  

1888 Wyszęcice Wołów katolickie  

1889 Moczydlnica 
Dworska 

Wołów ewangelickie  

1889 Mleczno Lubin nieznane  

1889 Krzelów Wołów katolickie Przebudowa 

między 
1890-
1899 

Bierutów Oleśnica katolickie  

między 
1890-
1899 

Witoszyce Góra ewangelickie  

między 
1890-
1899 

Piotrowice Bystrzyca Kłodzka katolickie 
 

 

między 
1890-
1899 

Kwiatkowice 
[Alt Läst] 

Legnica katolickie 
 

 

1891 Racot Kościan [Kosten]  Organy w kościele  
na zamku 
 

1892 Kostrzyń 
[Kostschin] 

Środa 
Wielkopolska 
[Schroda] 

katolickie  

1892 Czeszewo Polska nieznane  

1892 Dłużek  
[Dolzig] 

Śrem 
[Schrimm] 

katolickie  

1893 Gaworzyce Głogów ewangelickie Zmieniono nazwę 
miejscowości Quaritz  
na Oberquell, 
przebudowa organów 
wykonanych przez 
Weinerta 

1893 Wrocław Wrocław  Organy w kościele  
św. Henryka 

1894 Uraz Wołów ewangelickie  

1894 Wąsosz Góra katolickie  
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1895 Weimar Turyngia 
[Thüringen] 

katolickie Stadtpfarrkirche Herz-
Jesu [Kościół parafialny 
Serca Jezusa], w roku 
1919 przebudowa  
i naprawa organów 
wykonana przez 
organmistrza Böttchera 
z Weimaru, w roku 1932 
przebudowa wykonana 
przez rodzinę Walker 

1896 Września 
[Wreschen] 

Września 
[Wreschen] 

ewangelickie 
 

 

między 
1900-
1910 

Brzostów Głogów katolickie 
 

 

po roku 
1900 

Krzydlina Mała Wołów katolickie Kolejna przebudowa 

1900 Białołęka Głogów nieznane  

1902 Wąsosz Góra ewangelickie Organy w kościele  
św. Andrzeja,  
cena 4669 marek 

1903 Przemęt  
[Priment] 

Wołów 
[Wollstein],  
prowincja Poznań 

katolickie Polska nazwa Przemęt, 
modernizacja organów 

1903 Polkowice 
[Polkwitz] 

Głogów katolickie Przebudowa 

1904 Warta 
Bolesławiecka  

Bolesławiec nieznane Wymiana organów 
Wildnera,  
w roku 1947 kościół  
i organy niezniszczone 

1905 Wągroda Góra ewangelickie  

1905 Głogów Głogów katolickie Organy przekazane 
30.10.1905 r.1 
 

1905 Nieder-
Schönhausen 

Berlin 
 

  

1906 Radków Kłodzko nieznane  

1907 Malczyce Środa Śląska nieznane  

1907 Wińsko Wołów ewangelickie Przebudowa, wg innych 
źródeł między rokiem 
1870 a 1879 

1909 Wołów Wołów katolickie Przebudowa 

1909 Mieszkowice Prudnik nieznane  

 

 

                                      
1 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie, ul. Pionierów Lubuskich 53, 66-002 Stary Kisielin 
- sygnatura: 89/92/0/341 tytuł i daty: Neubau der Orgel in der katholischen Stadpfarrkirche zu Głogów [Budowa organów 
w kościele parafialnym w Głogowie]; 1904-1913 opis: poszyt ; stan dobry; rkp, formularz, mps, druk; neogotyk; j. niemiecki; 
s 77; 385 x 245; IV 40 4; ; luźne kartki. 
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między 
1910-
1914 

Ścinawa Ścinawa ewangelickie Seminarium 
Nauczycielskie, budowa 
na nowo organów 
ćwiczeniowych  
z 6 rejestrami 

między 
1910-
1914 

Szymocin Głogów katolickie  

między 
1910-
1914 

Krzepów Głogów katolickie Nazwę miejscowości 
Schrepau zmieniono  
na Schwarztal 

między 
1910-
1914 

Ścinawa Ścinawa  Seminarium 
Nauczycielskie, 
przebudowa  
i powiększenie organów 
znajdujących się w auli 
do 20 rejestrów 
  

między 
1910-
1914 

Lubin Lubin ewangelickie Starówka 

1911 Serby Głogów ewangelickie  

1911 Płóczki Górne Lwówek Śląski nieznane  

1911 Chojnów Złotoryja ewangelickie Przekazane 14.2.1911r., 
w roku 1947 kościół 
i organy niezniszczone;  
w roku 1967 w tym 
kościele wciąż jeszcze 
istniały te organy 

1912 Barkowo Milicz ewangelickie Kolejna przebudowa,  
wg innych źródeł  
w 1902 r.  

1912 Miechowice 
Oławskie 

Oława nieznane  

1913 Głogów Głogów  Organy w szpitalu 

1913 Biskupice Olesno nieznane  

nieznany Luboszyce Góra ewangelickie  

nieznany Wąsosz Góra ewangelickie Organy w kościele św. 
Macieja 

nieznany Psary Wołów ewangelickie  

nieznany Wierzchowice 
[Wirschkowitz] 

Głogów 
[prawdopodobnie 
chodzi o inny 
powiat] 

nieznane Nazwę miejscowości 
Wirschkowitz zmieniono 
na Hochkirch 

 

Źródło: http://dirk.steindorf-sabath.eu/Guhrau_182_Orgelbauanstalt%20Walter.pdf 
[dostęp 17 grudnia 2010] 
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Szkolnictwo powszechne w powiecie górowskim w latach 40. 
 

SZKOŁA W CHRÓŚCINIE 
 
Szkoła powszechna w Chróścinie rozpoczęła pracę 3 września 1945 r. Jej organi-

zatorką i pierwszą nauczycielką była Maria Brzozowska. W październiku z powodu 
braku nauczyciela szkoła nie funkcjonowała1. W listopadzie pracę podjął Ryszard Sznor. 
Od 26 listopada 1945 r. do 1 września 1946 r. uczyła Kazimiera Krulicka. Od 1 września 
1946 do końca istnienia szkoły nauczycielem był Józef Faltin2. 

Szkoła miała najpierw klasy I-III, wskutek przesunięcia uczniów z klas niższych do 
wyższych od 1 listopada utworzono klasę IV, a od 1 grudnia – klasę VI. 1 listopada 1945 
roku uczęszczało do szkoły w Chróścinie 90 uczniów. Pod koniec roku szkolnego zaś 
liczyła 108 uczniów: w klasie I – 42, w klasie II – 22, w klasie III – 23, w klasie IV – 9  
i w klasie VI – 8; nie było klasy V3. Na koniec roku szkolnego 1945/46 promowano 100 
uczniów, pozostało w tej samej klasie 8, najwięcej w klasie I – 4. Rodzice 6 dzieci podali 
fałszywe daty ich urodzin, nie uczęszczały one zatem do szkoły, co wyszło na jaw pod-
czas spisu ludności4. 

W roku szkolnym 1946/47 uczyło się w tej szkole: 1 października 1946 r. – 60 
dzieci, 28 czerwca 1947 r. – 62. W obwodzie szkoły w Chróścinie było 106 dzieci, 62 
uczęszczało do szkoły w swojej miejscowości, 42 do szkoły w Luboszynie (ówczesna 
nazwa Witoszyc), 2 nie uczyło się. Wtedy była to szkoła niepełna odsyłająca starsze 
dzieci do Witoszyc5. 

Funkcjonowały trzy klasy: klasa I z 23 uczniami, klasa II i klasa III przyśpieszona – 
łącznie liczące 39 uczniów. Klasa II miała 14 godzin nauki, klasa II przyśpieszona 21 (14 
razem z klasą II i 7 osobnych godzin). Na koniec roku szkolnego promowano z klasy I 
do II 19 uczniów, 4 pozostało w tej samej klasie na drugi rok; z klas II – 18 uczniów do 
klasy III i 13 do klasy IV, z tych dwóch klas pozostało w sumie 8 uczniów6. 

W roku 1945/46 cele wychowawcze realizowano podczas nauczania, ale też 
organizując uroczystości kościuszkowskie, „Dni Lasu”, „Święto Oświaty” oraz poprzez 
pracę w organizacjach uczniowskich jak koło PCK. Koło to posiadało własną świetlicę  
z apteczką. Każdy członek otrzymał kawałek mydła i „coś” z odzieży. Funkcjonowały 
dwie drużyny harcerskie – męska i żeńska. W kolejnym roku pracował tylko PCK  
w podobny sposób jak wcześniej. Wśród członków tej organizacji rozprowadzono 
mydło, przybory szkolne, odzież i inne7. 

                                      
1 M. Brzozowska przeszła do szkoły w Jastrzębiej, tu uczyła przez pierwsze trzy powojenne lata. APW: Inspektorat Szkolny 
Góra Śląska 10 s. 6; 11 bp. 
2 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 24 s. 8; APL: UMiGG 210 – „Dane statystyczne odnoszące się do szkoły w Witoszy-
cach (w latach 1945-1959)” z 15 stycznia 1959. 
3 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 24 s. 8. Wg „Danych statystycznych odnoszących się do szkoły w Witoszycach  
(w latach 1945-1959)” z 15 stycznia 1959 r. (APL: UMiGG 210) wyglądało nieco inaczej: klasa I – 40, klasa II – 17, klasa III 
– 8, klasa IV 8 i klasa VI – 9; razem –100. 
4 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 24 s. 8. 
5 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 26 s. 21; APL: UMiGG 210 – „Dane statystyczne odnoszące się do szkoły w Witoszy-
cach (w latach 1945-1959)” z 15 stycznia 1959. 
6 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 26 s. 21. 
7 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 24 s. 9-10; APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 26 s. 22. 
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Szkoła prowadziła bibliotekę, która pod koniec roku 1945/46 liczyła 27 książek. 
Środki na ich zakup uzyskano z imprez dochodowych. W następnym roku szkolnym 
księgozbiór powiększył się do 45 woluminów, ale czytelnictwo było bardzo słabe: 
„Czytali tylko uczniowie wyższych klas. Stałych czytelników nie było, niestałych było 6. Wypożyczono 
38 książek” 8. 

W roku 1946/47 dożywiano bezpłatnie wszystkie dzieci: od stycznia do końca roku 
szkolnego kawą z cukrem i mlekiem, od stycznia do marca dodatkowo chlebem z mar-
moladą9. 

Warunki nie sprzyjały nauce. Uczniowie źle mówili po polsku („złe opanowanie jęz. 
ojczystego spowodowane używaniem cudzoziemskiej mowy” – czyli języka ukraińskiego). Brako-
wało podręczników i pomocy naukowych. Nie zawsze przerabiano całość materiału 
nauczania10. 

Kierownik szkoły Ryszard Sznor na zakończenie swojego sprawozdania za rok 
szkolny 1945/46 bez wdawania się w szczegóły stwierdził: „Z wielką trudnością realizowano 
cele wychowania z powodu niskiego poziomu moralnego środowiska” 11. Podobną ocenę zawarł  
w swym sprawozdaniu za rok szkolny 1946/47 kolejny kierownik Józef Faltin12. 

W kolejnym roku szkoła w Chróścinie przestała istnieć, a wszystkie dzieci trafiły do 
szkoły witoszyckiej13. Szkoła była w Witoszycach, ale dzieci niekoniecznie musiały się 
uczyć w tej miejscowości.  

W roku szkolnym 1959/60 Szkoła Podstawowa w Witoszycach użytkowała 
pomieszczenia w 4 budynkach: 2 w Witoszycach i 2 w Chróścinie14. Podobna sytuacja 
była w roku szkolnym 1962/6315. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 

 
 
 

                                      
8 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 24 s. 10; APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 26 s. 23. 
9 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 26 s. 23. 
10 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 24 s. 9-10; APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 26 s. 21-22. 
11 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 24 s. 11. 
12 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śl. 26 s. 22. 
13 „Dane statystyczne odnoszące się do szkoły w Witoszycach (w latach 1945-1959)” z 15 stycznia 1959 r.; APW: Inspekto-
rat Szkolny Góra Śląska Śl. 10 s. 44; 24 s. 8-11. 
14 APL: PGRN Witoszyce 3 s. 91 („Informacja o stanie szkolnictwa szkoła Witoszyce” z 22 października 1959 r.; s. 91-92). 
15 APL: PGRN Witoszyce 50 s. 76 („Sprawozdanie z wyników nauczania i wychowania w r. sz. 1962/63” z 11 lipca 1963 r.; 
s. 76-77). 
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UROCZYSTOŚCI, OBCHODY I IMPREZY  
W 1960 r. 
CZ. IV 
 
Nadanie imienia SP nr 2. W ciągu roku szkolnego 1959/60 pojawiła się koniecz-

ność wyboru patrona dla szkoły. M. in. 24 czerwca 1960 r. kierownik szkoły P. Milin-
kiewicz poprosił K. Biernackiego i J. Hryniewicza jako uczących historii, by na najbliższe 
posiedzenie rady przygotowali umotywowany wniosek odnośnie patrona szkoły, ale nie 
padła żadna konkretna propozycja1. Na kolejnym posiedzeniu 30 sierpnia 1960 r. już 
wiadomo, że patronem szkoły będzie Henryk III Głogowski. 18 sierpnia 1960 r. bo-
wiem, na uroczystej sesji Miejskiej Rady Narodowej podjęto uchwałę w sprawie nadania 
Szkole Podstawowej nr 2 imienia Henryka III Głogowskiego2. Nie padła podczas obrad 
rady żadna informacja, kto i dlaczego wybrał akurat tego księcia piastowskiego na pat-
rona3. Można przypuszczać jedynie, że miało to związek z tym, że kiedyś w średnio-
wieczu (w 1288 lub 1289 r.) dokonał lokacji Góry.  

Ustalono program obchodów 15-lecia szkoły. Słowo wstępne i wiadomości z his-
torii szkoły miał wygłosić J. Hryniewicz, najdłużej pracujący w tej placówce nauczyciel. 
A część artystyczną mieli przygotować S. Chełminiak, M. Kubiak i E. Kłak. Uroczystości 
zaplanowano na 25 września 1960 r. W tym dniu też miało odbyć się uroczyste 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej i nadanie szkole imienia Henryka III Głogowskiego4. 

Rok szkolny 1960/61 rozpoczął się 31 sierpnia capstrzykiem o godz. 19.00, na 
którym musieli być obowiązkowo wszyscy wychowawcy5. 

1 września wyglądał następująco: o godz. 8.00 uroczysty apel na placu przed szkołą 
z udziałem przedstawicieli PMRN, ZSL, PZPR, rad narodowych oraz instytucji 
opiekuńczych, potem przemówienia (kierownika szkoły P. Milinkiewicza, przewodniczą-
cego komitetu rodzicielskiego J. Janowskiego i inspektora szkolnego A. Bojakowskiego, 
uroczyste powitanie klas I i wysłuchanie przemówienia ministra oświaty, na zakończenie 
część artystyczna i pogadanki w klasach6. 

Wg relacji zapisane na kartach kroniki szkolnej wiemy, jak wyglądało nadanie imienia szkole: 
„Dnia 25 IX 1960 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Henryka III Głogowskiego szkole  
i odsłonięcie tablicy. Zebrała się młodzież szkolna, nauczyciele, rodzice i goście. Po przemówieniach 
oficjalnych Insp. Szkolny mgr A. Bojakowski odsłonił tablicę. Młodzież szkolna Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. Henryka III Głogowskiego i Liceum Ogólnokształcącego wyrusza w pochód ulicami miasta. 
Po pochodzie odbyła się bogata część artystyczna w P.D.K. Następnie odbyła się zabawa taneczna dla 
młodzieży.” 7 

                                      
1 Księga protokółów Rady Pedagogicznej: 1958-1960, s. 165. 
2 Kronika SP nr 2, bp. 
3 Księga protokółów Rady Pedagogicznej: 1958-1960, s. 167. 
4 ibidem, s. 167. 
5 Program zachowany w kronice szkolnej SP nr 2. 
6 Księga protokółów Rady Pedagogicznej: 1958-1960, s. 167-168; Kronika szkolna, bp. 
7 Kronika SP nr 2, bp. 
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Nadanie imienia SP nr 3. Podczas posiedzenia rady pedagogicznej 24 czerwca 
1960 r. „Zabrał głos inspektor mówiąc, że we wrześniu szkoły górowskie muszą uroczyście obchodzić 
15-lecie swego otwarcia. Radził wybrać na tę uroczystość patrona szkoły, który powinien być działa-
czem śląskim, zrobić zjazd absolwentów, dopilnować remontu, przygotować część artystyczną. W tej 
sprawie powołano komisję, w której skład wchodzą: przewodniczący kol. Szczeciński, następnie kol. 
kol. Bobrowski, Brański, Podwiński i [Kazimiera] Czerwińska, z Kom. Rodz. p. Posacka i p. 
Paradowski. Komisja ta opracuje program i prześle go w końcu sierpnia do inspektoratu.” 

8
 Komisja 

ta na początku września przedstawiła program obchodów. Wniosek o nadanie szkole 
imienia Józefa Lompy wraz z uzasadnieniem inspektorat szkolny przesłał do kuratorium 
wrocławskiego, które tę propozycję zaakceptowało pismem z 27 sierpnia 1960 r.9 

Kronikarz szkolny tak opisał uroczystość nadania imienia szkole: „W dniu 18 wrześ-
nia 1960 roku o godz. 1115 rozpoczęły się uroczystości, na które przybyli przedstawiciele władz w oso-
bach Inspektora Oświaty mgr Antoniego Bojakowskiego, Przewodniczącego Miejskiej Rady ob. Jana 
Murszewskiego, Prezesa Z.N.P. – mgr Kazimierza Biernackiego, delegacje nauczycieli ze szkół 
górowskich, rodzice i delegacje zakładów opiekuńczych z Młyna, Mleczarni i Mechanicznych 
Zakładów. Uroczystość prowadził najstarszy nauczyciel w szkole, Stanisław Szczeciński, który 
poprosił Inspektora o odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która została umieszczona na frontowej ścianie 
po prawej stronie głównego wejścia. Ob. Inspektor wygłosił krótkie przemówienie, w którym omówił 
rozwój szkolnictwa w naszym mieście, po czym wręczył kierownikowi szkoły dokument, w którym 
Kuratorium wyraziło zgodę, by szkoła nosiła imię Józefa Lompy. W dalszym toku uroczystości 
przemawiał Przew. M.R.N. ob. Jan Murszewski, kier. szkoły mgr Tadeusz Podwiński i Przew. 
Komitetu Rodzicielskiego Roman Ratajczyk. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wyko-
naniu młodzieży szkolonej.” 10 

Piętnastolecie LO. 25 września 1960 r. LO obchodziło piętnastolecie istnienia. 
Jak ten dzień wyglądał bardzo szczegółowo i plastycznie przedstawił bezimienny 
kronikarz: „Dzień ten obchodziliśmy bardzo uroczyście. Po południu zebraliśmy się przed szkołą by 
wziąć udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej sąsiedniej szkoły nr 2 i nadanie tej szkole imienia 

Henryka III Głogowskiego [...]. Po tej uroczystości odbyła się pierwsza w historii szkoły »Żakinada«. 
Barwny roztańczony pochód ruszył ulicami miasta. Przemarsz ten trwał długo i dostarczył wiele 
atrakcji mieszkańcom Góry. Roztańczony korowód przybył do PDK by dać uroczysty koncert 

zatytułowany »Młodzież na przestrzeni wieków«. Na koncert składały się tańce, piosenki i dekla-
macje. Pierwsza wystąpiła grupa Słowian, która z dostojeństwem i namaszczeniem śpiewała swoje 
pieśni świętojańskie o Sobótce. Po nich wystąpili żeńcy – rozbawieni, przyjmujący w swoje grono nowych 
adeptów nauki. Wiek XVII to jak wiadomo menuet, którego zademonstrowała klasa VIII – dziew-

cząt. »Panie« w przepysznych toaletach i z gracją, »panowie« natomiast z powagą odtańczyli menueta. 

Po nich pensjonarki z okresu »Dulskiej«, nieco podkasane, lecz miłe i czarujące pokazały sposób 
dawnej edukacji. Sportsmenki kl. XI zademonstrowały kilka trudnych ćwiczeń gimnastycznych. 
Wreszcie przyszła kolej na młodzież drugiej połowy XX wieku. Wyskoczyli pstrokato ubrani chłopcy 
(z kl. XI) przy niesłychanym wrzasku i ryku, aby odtworzyć słynną improwizację jazzową. Po nich 
wystąpiła tajemnicza, fascynująca młodzież przyszłości, która odtańczyła ponury, pełen grozy 

                                      
8 Rada Pedagogiczna: (księga protokołów R.P. SP 3): od 31.01.1959 do 30.01.1961 s. 57. W kronice szkolnej wymieniając 
członków tego komitetu pominięto dwie ostatnie osoby. 
9 Kronika SP nr 3, bp. 
10 Kronika SP nr 3, bp. 



Kwartalnik Górowski 32/2010 

XXXI 

pantomimiczny taniec. Huczne brawa raz po raz przerywały ten spektakl. Również chór szkolny dał 
swój program, tak że całość wypadła wspaniale, tym bardziej że konferansjer umiał poszczególne 
fragmenty połączyć pięknie w całość. Po koncercie w auli odbyła się wielka zabawa taneczna.” 11 

Świętowanie rocznicy Rewolucji Październikowej. We wrześniu 1960 r. odbyło 
się posiedzenie Powiatowego Komitetu Obchodów 15-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląs-
ka, na którym omówiono ramowy program obchodów miesiąca pogłębiania przyjaźni 
polsko-radzieckiej oraz obchodów 43. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Paź-
dziernikowej i powołano komitet organizacyjny tych uroczystości. W jego skład weszło 
34 przedstawicieli organizacji politycznych, społecznych, kulturalnych i młodzieżowych. 
Utworzono prezydium i dwie komisje (organizacyjną i propagandowo-imprezową). W 
ramach obchodów postanowiono zorganizować 42 odczyty lektorów KP PZPR i TWP  
o osiągnięciach naszego wschodniego sąsiada, 7 akademii gromadzkich, jedną powiato-
wą, masówki w zakładach pracy i instytucjach oraz apele w szkołach. 

Na zaplanowane 42 odczyty do 9 listopada przeprowadzono 28 w większości 
zakładów pracy, instytucjach i częściowo na wsi z frekwencją od 20 do 60 osób; 
pozostałe miały się odbyć do końca listopada. W ramach „Dni Rolnictwa Radzieckiego” 
dodatkowo zaplanowano około 60 odczytów wyłącznie na wsi i w zakładach powiąza-
nych z rolnictwem. Zorganizowano również dwa odczyty lektorów KW: jeden przy Ko-
mitecie Powiatowym z udziałem 140 uczestników, drugi w Wąsoszu – z braku chętnych 
nie odbył się. 

W przeddzień rocznicy rewolucji we wszystkich zakładach urządzono masówki;  
w 53 szkołach – apele. 

W siedmiu miejscowościach odbyły się akademie gromadzkie z frekwencją od 80 
do 300 osób. W programie były referaty okolicznościowe sekretarzy KG PZPR i część 
artystyczna w wykonaniu szkół i zespołów amatorskich. 

„Oceniając ogólnie przebieg akademii gromadzkich stwierdzić należy, że był dobry to znaczy 
społeczeństwo wysłuchiwało referaty okolicznościowe z pełną powagą a części artystyczne były 
przygotowane, związane z treścią obchodzonej uroczystości, jednym słowem nastrój był dobry i nie 
zanotowano jakichkolwiek zakłóceń. Stwierdza się, że frekwencja jak i nastrój był nieco lepszy aniżeli 
w latach ubiegłych”.  

5 listopada odbyła się akademia powiatowa. Była poprzedzona capstrzykiem na 
cmentarzu żołnierzy radzieckich, w którym wzięło udział około 3 tys. osób. Delegacje 
organizacji społecznych i politycznych z zakładów pracy i instytucji złożyły wieńce na 
grobach żołnierzy. Prezes zarządu oddziału ZBoWiD wygłosił okolicznościowe prze-
mówienie. W tych uroczystościach brali udział przedstawiciel armii radzieckiej i polskiej. 

Podczas akademii powiatowej referat okolicznościowy wygłosił I sekretarza KP 
PZPR, ponadto przemawiali przedstawiciele armii radzieckiej i polskiej. Część artys-
tyczną przygotowała szkoła 11-letnia i zespoły Powiatowego Domu Kultury. W akade-
mii uczestniczyło 560 starszych osób. 

 
Od 5 do 7 listopada miasto było udekorowane flagami narodowymi i robotniczymi 

oraz portretami przywódców ruchu robotniczego12. 

                                      
11 Kronika LO. 



Kwartalnik Górowski 32/2010 

XXXII 

„Dni Wąsosza”. 20 listopada 1960 r. odbyła się połączona sesja Rady Narodowej 
Osiedla Wąsosz i Gromadzkiej Rady Narodowej w sali Domu Społecznego. Rozpoczęła 
się o godz. 15.00, zakończyła o 21.00. Na 18 radnych obecnych było 15. Ponadto udział 
w obradach wzięli: Stanisław Domagała – II sekretarz KP PZPR, Karol Pliszczyński – 
zastępca przewodniczącego PPRN, Antoni Bojakowski – inspektor szkolny i Florian 
Kwiatkiewicz – zastępca inspektora szkolnego, pracownicy PRNO i GRN oraz społe-
czeństwo osiedla w liczbie 200 osób. 

Sesję poświęconą 670 rocznicy nadania praw miejskich Wąsoszowi otworzył 
przewodniczący GRN Bolesław Płaczek, przewodniczący PRNO Edward Katarzyński 
odczytał referat okolicznościowy związany z 670 rocznicą nadania praw miejskich. 
Następnie odbyła się dekoracja odznaczeniami XV-lecia wyzwolenia Dolnego Śląska. 
Nazwiska odczytywał B. Płaczek, a dekorował K. Pliszczyński. W części artystycznej 
wystąpił zespół PDK w Górze13. 

Przygotowania do „Dni Wąsosza” rozpoczęły się w pierwszej połowie września 
1960 r. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym 10 września kierownik szkoły podsta-
wowej w Wąsoszu Jan Frank przedstawił ramowy program obchodów. „Dni Wąsosza” 
postanowiono obchodzić od 20 do 22 listopada. 

20 listopada oprócz uroczystej sesji, o której wcześniej pisaliśmy, odsłonięto tablicę 
pamiątkową i herb Wąsosza na budynku PRNO, otwarto wystawę archeologiczną i zdjęć 
zabytków historycznych z terenu powiatu, występowały zespoły artystyczne PDK z 
Góry i odbyła się zabawa taneczna. 

21 listopada otwarto Zakład Wychowawczy w Wąsoszu14 i przedszkole, nauczyciele 
spotkali się z kuratorem wrocławskim Stanisławem Dąbrowskim; Antoni Bojakowski 
wygłosił odczyt „Najstarsze grody kasztelańskie i miasta w granicach obecnych powiatu 
górowskiego”. Występowały zespoły młodzieży szkolnej z Góry i Wąsosza. 

W tym dniu szkoła podstawowa w Wąsoszu otrzymała akt nadania imienia 
Bolesława Chrobrego, który odczytano w trakcie „Dni Wąsosza”. Rada Pedagogiczna 
wybrała tego patrona (17 marca 1960 r.), gdyż pierwsza drużyna harcerska w szkole 
nosiła jego imię. Na frontowej ścianie budynku szkolnego między I i II piętrem 
umieszczono napis „Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu”. 
Wykonał go Józef Kaczmarek15. 

Nieco inaczej wyglądało nadanie imienia szkole w świetle dokumentów Rady 
Narodowej Osiedla w Wąsoszu. 17 maja 1960 r. podczas posiedzenia rady kierownik 
szkoły Jan Frank „wyjaśnił, że Rada Pedagogiczna przy szkole w Wąsoszu postanowiła nadać imię 
tej szkole Bolesława Chrobrego mając na uwadze, że on właśnie ugruntował granice naszych ziem 
zachodnich, czemu świadczy wiele faktów historycznych.” 16. Radni podjęli uchwałę nr 18/1960, 
w której można przeczytać: „Nadać imię Szkole Podstawowej w Wąsoszu Bolesława Chrobrego 

                                                                                                                           
12 APL: KP PZPR 39 s. 77-79 („Informacja o przygotowaniach i przebiegu m-ca pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 
oraz obchodów 43 rocznicy W.S.R.P. w powiecie Góra” na posiedzenie egzekutywy 16 listopada 1960 r.). 
13 APL: RNO Wąsosz 1 s. 134-135. 
14 Wg A. Bojakowskiego („Rozwój oświaty i kultury w powiecie górowskim w latach 1945-1964” s. 83) nastąpiło to we 
wrześniu 1960 r. 
15 M. Godyla, Rola Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wąsoszu (1945-1995), Zielona Góra 1995 s. 67 (praca magisterska).; 
I. Hołodowa, L. Kozłowska, 50 lat Szkoły Podstawowej w Wąsoszu, Wąsosz 1995 s. 7. 
16 APL: RNO Wąsosz 1 s. 65-66. 
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uzasadniając tym, że Bolesław Chrobry ugruntował granice Polskich Ziem Zachodnich, czemu 
świadczy wiele faktów historycznych” 17. 

Dzień 22 listopada poświęcono obchodom 15. rocznicy istnienia szkoły. 
Urządzono konkurs historyczny »Zgaduj-zgadula« dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej 
pod hasłem: »Czy znasz Dolny Śląsk« i montaż sceniczny pt. »Wrastamy w ziemię 
ojców« w wykonaniu zespołu artystycznego Szkoły Podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego w Wąsoszu przygotowany pod kierownictwem nauczyciela Romana 
Hołodowego18. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 
 
 
 
 

                                      
17 APL: RNO Wąsosz 1 s. 66, 83. 
18 Przebieg obchodów poza relacją z sesji na podstawie zapisu przedstawiającego program uroczystości, czyli nie ma 
pewności, że ukazuje to, co się wydarzyło. 



Kwartalnik Górowski 32/2010 

XXXIV 

 

„W TYM CO ROBIĘ NIE MA NIC NIEZWYKŁEGO” 
 
Swoją pracę w Bibliotece Zespołu Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze, 

Urszula Kwiatkiewicz rozpoczęła w 1963 r. Tworzyła ją od podstaw i prowadziła jako 
wzorcową dla innych bibliotek, nie tylko szkolnych. 

W latach 1961-1965 była kierownikiem Ogniska Metodycznego Bibliotek i Czytel-
nictwa, organizowała zespoły samokształceniowe, udzielała fachowego instruktażu 
bibliotekarzom szkolnym. Przeprowadziła kurs kwalifikacyjny dla bibliotekarzy i opie-
kunów bibliotek szkolnych. Kilkakrotnie występowała jako prelegent na kursach cent-
ralnych i okręgowych dla bibliotekarzy szkolnych1.  

Prowadziła konferencje metodyczne, wygłaszała odczyty. Była organizatorką wielu 
konkursów i uroczystości czytelniczych. Zawsze starała się aktywnie wspierać biblioteka-
rzy. 

Pisała również artykuły do czasopism, m.in. „Z doświadczeń bibliotek szkolnych i 
pedagogicznych”, „Nowej Szkoły”, „Poradnika Bibliotekarza”.  

W połowie lat sześćdziesiątych opracowała regulamin centralnego konkursu 
bibliotek szkolnych2. 

 

 
 

Urszula Kwiatkiewicz z delegacją francuską 
w czytelni biblioteki Zespołu Szkół w Górze 

 

                                      
1 50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. Monografia. Góra 1995 s. 47. 
2 W. Klemie, Ambasador książki, „Panorama Leszczyńska” 1985 nr 2 s.1. 
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W latach sześćdziesiątych wprowadziła także lekcje z przysposobienia bibliotecz-
nego. Była niejako prekursorką w tej dziedzinie. 

Zapoczątkowała też prowadzenie „Kroniki Biblioteki Szkolnej”. Pomysł ten został 
doceniony w 1987 roku. Zapisana historia Jej doświadczeń, pracy i dokonań uzyskała 
pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim, na najlepiej prowadzoną kronikę. 

Dla pani Uli Kwiatkiewicz ważna była popularyzacja książki, ale najbardziej ceniła 
sobie pracę z młodzieżą. Zawsze starała się poznać preferencje czytelnicze swoich 
uczniów, proponując, doradzając przy wyborze lektury. Na wszelkie sposoby starała się 
zaszczepić w młodzieży miłość do książek. 

W 1979 roku zorganizowała i była opiekunką Koła Przyjaciół Książki. By jeszcze 
bardziej uatrakcyjnić uczniom kontakt z książką często organizowała wyjazdy do 
Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Zamku Kórnickim. Każdy taki wyjazd stanowił 
doskonałą lekcję o książce i pracy w bibliotece. Sprzyjał kształtowaniu i pogłębianiu 
kultury czytelniczej. 

Zajęcia Koła Przyjaciół Książki miały na celu m.in. podniesienie sprawności 
obsługi czytelników, wdrożenie młodzieży w samodzielne poszukiwanie materiałów na 
dany temat i umiejętność korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki. 

Wspólne wyjazdy członków koła zaowocowały (w 1980 roku), zorganizowaniem 
sesji popularno-naukowej, na którą zaproszenie przyjęli również pracownicy naukowi  
z Biblioteki Kórnickiej. 

Aż trudno uwierzyć, że pani Ula wyboru zawodu dokonała dość przypadkowo. Bez 
większego sentymentu. Któregoś dnia trafiła do biblioteki. Nie sądziła wtedy, że praca 
wśród książek jest zajęciem wyśnionym czy wymarzonym. Po latach stwierdziła jednak, 
że bez książek i bez młodzieży życie traci sens i staje się bezbarwne3. 

Dzięki swojej pasji i zamiłowaniu do pracy z młodymi ludźmi, zdobyła sobie 
uznanie wielu osób. Dla równie wielu była autorytetem.  

W roku 1980 mimo przejścia na emeryturę, pozostała w szkole. 
Zawsze życzliwa, służąca swoją wiedzą i doświadczeniem. Wielokrotnie wyróżniana 

i nagradzana, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką – „Zasłużony dla 
Ziemi Górowskiej”, odznaką – „Za zasługi dla Województwa Leszczyńskiego” oraz 
Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski4. 

 
Najważniejszą zasługą pani Urszuli Kwiatkiewicz była zawsze owocna współpraca 

z młodzieżą oraz Gronem Pedagogicznym, nie tylko naszej szkoły. 
 
Zawsze uśmiechnięta.... 
Taką Ją zapamiętam. 
 

Mirosława Pawlicka-Pacyga 

 
 
 

                                      
3 W. Klemie, Ambasador książki, „Panorama Leszczyńska” 1985 nr 2 s. 1. 
4 50 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze. Monografia. Góra 1995 s. 47. 
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Bibliotekarze (od lewej): E. Sarek, M. Podolecka, U. Kwiatkiewicz, 
E. Orzechowska-Świątek, M. Pawlicka-Pacyga 

 

 
 

Urszula Kwiatkiewicz w wypożyczalni biblioteki Zespołu Szkół w Górze 
 
 
 

 



Kwartalnik Górowski 32/2010 

XXXVII 

 

TADEUSZ CYBULKO (1929-2010) 
 
Tekst poświęcony Tadeuszowi Cybulce zaczerpnąłem ze strony interne-

towej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ścieżka dostępu poniżej), wy-
bierając fragmenty biograficzne, pomijając bardzo fachowy opis jego aktywności 
naukowej. (M.Ż.) 

 
Prof. dr hab. Tadeusz Cybulko urodził się 22 kwietnia 1929 roku w Wilnie. W 1945 

roku przybył do Góry Śląskiej. Tam pracował w szpitalu powiatowym, uzupełniając 
jednocześnie średnie wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym. Świadectwo dojrza-
łości uzyskał w 1948 roku.  

W 1949 roku podjął studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, które 
ukończył w 1953 roku już jako absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej, uzyskując dyplom 
magistra inżyniera leśnictwa. W 1952 roku, będąc jeszcze studentem, został młodszym 
asystentem w Katedrze Miernictwa. W 1956 roku podjął studia doktoranckie (nazywane 
wtedy aspiranckimi) pod kierunkiem naukowym prof. Prosińskiego. Napisał pracę 
doktorską pt. Kształtowanie się zawartości niektórych mikroelementów w sośnie pospolitej z różnych 
siedliskowych typów lasów. Stopień naukowy doktora nauk rolno-leśnych uzyskał w 1960 
roku, a nominację na stanowisko adiunkta w 1961 roku.  

Problematyka podjęta w pracy doktorskiej była głównym kierunkiem dalszych 
badań profesora i oprócz sosny objęła brzozę i borówkę czernicę. Wyniki badań były 
publikowane oraz prezentowane na wielu konferencjach naukowych, budząc znaczne 
zainteresowanie. Z biegiem czasu ich wartość nie zmalała, lecz wobec rosnącego 
zainteresowania wpływem gospodarki leśnej na środowisko nabrały one jeszcze 
większego znaczenia. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła reakcji borówki czarnej rosnącej 
w naturalnym środowisku na mineralne nawożenie. 

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1968 roku, natomiast na 
stanowisko docenta powołano go w 1969 roku. W 1982 roku Rada Państwa nadała mu 
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, czego konsekwencją było mianowanie go na 
stanowisko profesora. Od 1970 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Użytkowania 
Lasu i Inżynierii Leśnej Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Należy tu zaznaczyć, że 
jedenastoletni okres działalności tej jednostki pod kierownictwem prof. T. Cybulko 
wyróżnił się szczególną dynamiką rozwoju młodych kadr naukowych, czego przejawem 
była znaczna liczba publikowanych prac oraz dziesięć zakończonych rozpraw 
doktorskich. Po rozwiązaniu Instytutu Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej prof.  
T. Cybulko mianowany został kierownikiem Katedry Użytkowania Lasu. Ponadto  
w latach 1979-1981 pełnił funkcję prorektora Akademii Rolniczej w Poznaniu. 
Zajmował się on najbardziej absorbującym kierunkiem działalności uczelni, tj. sprawami 
nauczania studentów.  

Dorobek naukowy prof. dr hab. Tadeusza Cybulko obejmuje 93 pozycje, w tym 50 
rozpraw naukowych, studiów lub monografii, 2 skrypty, 8 referatów oraz 27 opracowań 
niepublikowanych. Ponadto wymienić należy 19 recenzji, w tym dwie opinie wniosków  
o doktorat honorowy, jedna o tytuł naukowy profesora, recenzje dwu rozpraw 
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doktorskich, czterech podręczników akademickich, 3 konspektów podręczników oraz 
pięciu wniosków do Komitetu Badań Naukowych.  

Przez 27 lat kierował najpierw Instytutem Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej, 
potem Katedrą Użytkowania Lasu. Był członkiem i przewodniczył znacznej liczbie 
komisji rektorskich, wydziałowych oraz doktorskich i habilitacyjnych, w tym zakresie 
wyróżniał się szczególną aktywnością. Należy tu podkreślić, że zawsze gotów był służyć 
wydziałowi swoim doświadczeniem i wiedzą, przeznaczając na tę działalność wiele 
cennego czasu. Brał udział w rozstrzyganiu konkursów na stanowiska asystenckie  
i profesorskie oraz w pracach komisji ds. tytułów naukowych.  

W latach 1975-77 był członkiem Komitetu Nauk Leśnych PAN, a w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był członkiem Rady Naukowej RiLZD. W latach 
1979-1981 pełnił funkcję prorektora ds. nauczania.  

Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi obejmowała wspólne badania 
prowadzone prawie z wszystkimi krajowymi jednostkami naukowymi. Uczestniczył także 
w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, na których przedstawiał 
interesujące referaty i wielokrotnie przewodniczył poszczególnym posiedzeniom.  

Na podkreślenie zasługuje także fakt, że profesor Cybulko za swoją działalność 
naukową i dydaktyczną odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz honorową odznaką resortu – Zasłużony 
dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

***** 
18 września 2010 r. podczas X Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 

w Górze prof. dr hab. Tadeusza Cybulkę uhonorowano medalem „Chwała szkole, sława 
absolwentowi”. Jest pierwszą osobą w ten sposób wyróżnioną. 

Niespodziewanie zmarł 10 października 2010 r. (M.Ż.) 
 

skrót artykułu prof. Dietera F. Giefinga: 
 http://wles.up.poznan.pl/?q=node/53;  

[dostęp 22 listopada 2010] 

 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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Zofia Hanulak, Stanisław Hoffmann i Małgorzata Patrzykąt 
wręczają medal  

„Chwała szkole, sława absolwentowi” Tadeuszowi Cybulce 

 

 
 

Tadeusz Cybulko z medalem „Chwała szkole, sława absolwentowi”,  
po lewej Stanisław Hoffmann, 18 września 2010 

Fot. Monika Oberg (UMiG Góra) 


