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HISTORIA MIASTA WĄSOSZA  
I EWANGELICKIEJ GMINY KOŚCIELNEJ  
W WĄSOSZU POWIAT GÓRA 
Cz. III 
 
Rozdział 3. 
Garnizon 
Wkrótce po zajęciu Śląska przez Fryderyka Wielkiego Wąsosz otrzymał garnizon. 

W roku 1844 miasta stacjonujące 2. pułk królewskich huzarów, Wąsosz, Góra, Wołów  
i Wińsko wniosły prośbę o pozostawienie w nich garnizonów i to oddziałów kawaleryj-
skich. Jak stwierdzono, znajdował się w Wąsoszu, w roku 1756 i przedtem, sztab i szwa-
dron zielonych huzarów, których komendantem w roku 1771 został generał porucznik 
baron v. Czettritz. Zmarł on w naszym mieście. Jego prosty, ale pełen wyrazu grobowiec 
jest ozdobą miejskiego cmentarza. Huzarzy Kleista pozostali tu aż do wybuchu wojny  
w roku 1806. Po wojnie (1809) stał tu szwadron 2. śląskiego pułku ułanów. W paździer-
niku 1810 roku przerzucono do Wąsosza szwadron 2. śląskiego pułku huzarów nr 6.  
W latach 1818-1852 stał tu sztab i 3. szwadron 2. pułku królewskich huzarów (tzw. tru-
pie głowy). Pułk ten obchodził w naszym mieście, w maju 1841 roku, setną rocznicę 
swego istnienia. Z tej okazji sztandar tego pułku został udekorowany nadaną przez króla 
wstęgą sztandarów stulecia. Dnia 29 kwietnia 1852 roku przybył na miejsce huzarów 
„trupiej głowy” pierwszy szwadron 5. pułku kirasjerów.  

Mieszkańcy miasta i żołnierze żyli przeważnie w wiernej przyjaźni. Przy powrocie 
kirasjerów z wypraw wojennych zgotowywano im uroczyste przyjęcie. Mamy komunikat 
o takim powitaniu kirasjerów w dniu 10 września 1866 roku, gdy szwadron kirasjerów 
wracał z czeskiej wojny, w której zdobył 16 armat. 

Można sobie wyobrazić, jaki wpływ na życie gospodarcze miasta miała obecność 
choćby tak małego garnizonu. Odczuły to wyraźnie mniejsze miasta i powiaty z chwilą, 
kiedy ze względów strategicznych zlikwidowano drobne garnizony i pułki skoncentro-
wano w większych jednostkach. Nasz powiat Góra, dla przykładu, stracił wówczas pra-
wie 4 tysiące dusz; w roku 1885 liczył on 36955 mieszkańców a w roku 1905 już tylko 
32801. Naturalnie, że były i inne przyczyny spadku liczby ludności (np. ucieczka ze wsi 
do miasta). 

Wielokrotnie w ciągu lat wysuwano projekty przeniesienia sztabu z Wąsosza, co 
wywoływało wśród obywateli miasta duże zaniepokojenie i powodowało wysyłanie pety-
cji. W końcu jednak nadeszło to, czego obawiano się od dawna: w dniu 1 maja 1872 
roku przeniesiono sztab pułku z Wąsosza do Góry. Deputacja miasta, w skład której 
weszli panowie: superintendent Zürn, burmistrz Göbel i poborca podatkowy Wittich, 
niestety nic nie wskórała u następcy tronu Fryderyka Wilhelma, który ją przyjął w mie-
siącu lutym tegoż roku. Jeszcze bardziej zmartwili się obywatele miasta, gdy dnia 31 
marca 1886 roku zabrano przebywający tu jeszcze szwadron kirasjerów. Od tego dnia 
Wąsosz przestał być miastem garnizonowym, a wszelkie próby odzyskania garnizonu nie 
dały wyniku. 
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Historia i losy miasta 
 
Rozdział 1. 
Wąsosz pod panowaniem piastowskich książąt, 1290-1675 
Założyciel Wąsosza, książę Henryk I Głogowski, pochodził z najstarszego polskie-

go rodu panujących, który wywodzi się od kmiecia Piasta. Książęta z tego rodu, którzy 
byli panującymi w Polsce do roku 1370, na Mazowszu do roku 1526, mieli Wąsosz  
w posiadaniu przez długie setki lat. Śląscy Piastowie byli prawie bez wyjątku panami  
o niemieckich przekonaniach, mimo swego polskiego pochodzenia. Henryk I był samo-
dzielnym księciem, gdyż od roku 1201 Śląsk nie był już pod polskim zwierzchnictwem, 
lecz pozostawał wolnym krajem do roku 1327. Błędem książąt, wśród których było 
wielu dzielnych i dbających o dobro swego kraju, było to, że oni traktowali swoją władzę 
książęcą z punktu widzenia prywatnej własności i stąd też dokonywali w nieskończoność 
podziałów spuścizn. Skutkiem tego wiele śląskich księstw stało się bezsilnymi tworami 
państwowymi i Śląsk, jako bezbronny kraj, bywał napadany przez silniejszych sąsiadów. 
Henryk I był dzielnym, ale kłótliwym człowiekiem. Splamił on pamięć o sobie przez 
okrutne obejście się ze swoim kuzynem, księciem Henrykiem V wrocławskim, którego 
zdradziecko pojmał, następnie więził w Sądowlu i w Głogowie tak długo, aż maltreto-
wany książę zgodził się na wszystkie postawione mu warunki. Henryk I pozostawił, po 
swej śmierci w 1309 roku, rozległe posiadłości, którymi rządziła jego żona Matylda wraz 
z najstarszym synem przez kilka lat, do chwili, kiedy doszło do podziału w dniu 29 lute-
go 1312 roku, na mocy którego synowie Henryka I, Bolko (Bolesław) i Konrad, weszli  
w posiadanie Wąsosza. Rządzili wspólnie aż do śmierci Bolka (1322), po czym Konrad 
został jedynym właścicielem Wąsosza. Musiał on wystąpić zbrojnie przeciwko księciu 
Bolesławowi z Legnicy w obronie swych posiadłości, aż w końcu doszło, w dniu 10 
sierpnia 1323 roku, do ugody za pośrednictwem króla polskiego Władysława z Krakowa. 
Wąsosz pozostał w posiadaniu Konrada. W dokumencie układu wspomniany jest także 
gród w Pobielu. Ażeby zapewnić sobie bezpieczeństwo kraju, oddał Konrad kraj w len-
no króla czeskiego Jana, o czym mówi dokument z dnia 10 maja 1329 roku. Pod tym 
zwierzchnictwem lennym Wąsosz wraz z okolicą, podobnie jak i inne obszary Śląska, 
pozostawał do roku 1437, po czym, do chwili przejścia pod panowanie Habsburgów 
(1526), pozostawał jako lenno pod władzą różnych książąt, najczęściej niemieckiego 
pochodzenia. Za rządów Konrada (jako książę nazywał się Konrad I z Oleśnicy i rządził 
od 1312 do 1366), mianowicie w roku 1315, nastąpił straszliwy głód. Wszystkie zasiewy 
wymarzły. Klęski takie były tym straszniejsze w dawnych czasach, że z powodu złych 
warunków komunikacyjnych nie można było dowieźć potrzebnych środków żywności  
z innych okolic czy krajów. W roku 1338 nadeszła plaga szarańczy, w latach 1349/50 
szalała straszliwa dżuma, której ofiarą na Śląsku padła chyba jedna trzecia ludności. 
Dżuma ta, zwana „czarną śmiercią” (była to orientalna dżuma dymienicza), grasowała 
nie tylko u nas, lecz w całej Europie od roku 1348. Była ona przyczyną ukazania się 
biczowników, jak również i prześladowania Żydów, których całkiem głupio posądzono  
o rozsiewanie czarnej śmierci. W roku 1356 przebywał książę zapewne w naszym mie-
ście, gdyż tu wystawił on dokument dotyczący Chocieborowic.  
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Następcą oszczędnego, zmarłego w podeszłym wieku w dniu 22 grudnia 1366 roku 
księcia Konrada, pochowanego w klasztorze trzebnickim, był Konrad II (1366-1403). 
Brał on udział w rządach jeszcze za życia ojca. Powiększył on ojcowiznę, między innymi 
drogą kupna w roku 1367 Sądowla i Bełcza od rycerza Konrada v. Lobyl. Okres jego 
rządów był bardzo burzliwy, pełen wojen i niepokojów. Jak dalece Wąsosz był dotknięty 
przez wojny, nie wiemy; były i tu zapewne złe czasy, kiedy książę w roku 1378 na skutek 
sporu z klasztorem w Lubiążu, obłożony został klątwą, a kraj jego zakazem odbywania 
nabożeństw. W Wąsoszu również obowiązywał zakaz odprawiania nabożeństw i spra-
wowania wszelkiej służby bożej. Książę przebywał w Wąsoszu w roku 1379. Jest możli-
we, że książęta często tu przybywali na polowania do puszczy; posiadali oni nawet pała-
cyk w Wińsku jako mieszkanie tymczasowe na okres swych podróży myśliwskich. 

Konrad III, syn Konrada II, rządził od 1403 do 1412. Nie jest pewne, czy Wąsosz 
został dotknięty epidemią dżumy w latach 1412-1413, która szalała wówczas na Śląsku,  
a której ofiarą padło 30 tysięcy ludzi. Jeden z synów Konrada, zwany później Konradem 
Białym, brał udział w bitwie pod Grunwaldem [w oryg. pod Tannenbergiem] w roku 
1410, w której potęga niemieckiego zakonu złamana została przez Polskę. Młody książę, 
który stał na czele Ślązaków, został wzięty przez Polaków do niewoli i dopiero w na-
stępnym roku z niej wypuszczony. Po śmierci Konrada III rządy sprawowali dwaj naj-
starsi, już pełnoletni synowie, Konrad senior i Konrad Kanthner (zwany tak od miasta 
Kanth), również w imieniu swych młodszych braci; podział kraju nastąpił dopiero  
w roku 1416 pomiędzy 5 braci; Konrada Kanthnera, Konrada Białego i Konrada VI 
Dechanta, który przebywał w dniu 3 listopada 1417 roku w naszym mieście, otrzymali 
oprócz innych posiadłości także Wąsosz do wspólnego władania. W tym czasie 1418 
roku komendantem zamku w Wąsoszu był Zygmunt Haugwitz. Po śmierci Konrada VI 
Dechanta doszło zapewne do nowego podziału w roku 1427, w wyniku którego Wąsosz 
przypadł Konradowi Białemu. W latach 1425-1434 nastąpiły łupieżcze wyprawy husy-
tów, które spowodowały w dużej części Śląska niewypowiedzianą nędzę. Prawy brzeg 
Odry uniknął tego aż do roku 1431, ale w roku 1432 dzikie hordy po zniszczeniu klasz-
toru w Lubiążu przekroczyły Odrę pod Ścinawą i spustoszyły m.in. Wińsko. Nie dało się 
stwierdzić, czy doszły one aż do Wąsosza, ale można sobie wyobrazić strach, jaki prze-
żywali wówczas nasi przodkowie. Śląscy kronikarze komunikują tylko: w roku 1432  
Wąsosz był bardzo niepokojony przez husytów. Może wzbudził w nich respekt zamek 
broniony przez kapitana Albrechta Slosodta. 12 lat później komendantem zamku był 
kapitan Heintze Wilpergk. 

Konrad Biały był swarliwym księciem. W okresie bezkrólewia, od roku 1439 do 
1452, panowały na Śląsku mało pokrzepiające stosunki, wszędzie panowało prawo  
pięści. Życie handlowe uległo zahamowaniu. Książę nie wzdragał się zawiązać w Wąso-
szu, w dniu 7 lipca 1443 roku, związku z husycką szlachtą (właściwie byli to rycerze 
rozbójnicy), z Hynkiem Konszyną, Opitzem i Haynem z Czerniny. W licznych walkach, 
jakie on prowadził, stał on najczęściej po stronie Polaków przeciwko swoim najbliższym 
krewniakom. W końcu spotkał starego wichrzyciela zasłużony w pełni los, gdyż wpadł  
w ręce swego kuzyna Konrada Czarnego w czasie podróży do Wrocławia i został zmu-
szony do oddania swoich ziem jemu i jego bratu Konradowi Białemu „młodszemu”  
w roku 1450. Aż do swej śmierci w roku 1452 przebywał we Wrocławiu. 
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Jego obydwaj kuzynowie musieli przez lata całe walczyć o posiadanie swych ziem. 
Stary książę, po wypuszczeniu go na wolność, oddał je bowiem, nie zważając na zawartą, 
wprawdzie pod przymusem, umowę, swemu panu lennemu, królowi Władysławowi,  
a król Fryderyk III, opiekun Władysława, oddał je w lenno swej siostrze Małgorzacie, 
małżonce Fryderyka saskiego. Doszło naturalnie do sporu między synami księżnej  
saskiej, Ernestem i Albrechtem, a obu książętami, Konradem Czarnym i Konradem 
Białym młodszym. Władcy Czech stawali raz po jednej stronie, raz po drugiej stronie.  
W końcu doszło do szczęśliwego pojednania. W dniu 22 lutego 1475 roku doszło do 
zawarcia umowy spadkowej między saskimi książętami a Konradem Białym młodszym 
(Konrad Czarny zmarł w międzyczasie, w roku 1471). Konrad pozostał w posiadaniu 
swoich ziem, a więc i Wąsosza; wprawdzie po jego śmierci miały przejść one we włada-
nie książąt saskich. W zastaw musiał on oddać trzy zamki; Wąsosz, Żmigród i Sułów.  
W roku 1479 prawa saskich książąt do ziemi Konrada nabył król węgierski, Maciej Kor-
win, który oddał Konradowi te 3 zamki pod warunkiem, że będą one otwarte dla króla 
we wszystkich walkach z nieprzyjacielem. 

Trudno jest zorientować się w labiryncie umów, które często łamano i zmieniano. 
Należy tu jeszcze wspomnieć, że w dniu 11 czerwca 1471 roku, Konrad nadał Wąsosz ze 
wszystkimi dochodami Wilhelmowi Mosche w dożywocie w dowód uznania jego wiernej 
służby za 25 guldenów rocznego czynszu. Nie udało mi się stwierdzić czy i kiedy pano-
wie v. Dohna, siedzący na Lechitowie, byli panami Wąsosza. Według kroniki kościelnej 
Wąsosz odebrał im Piotr v. Haugwitz w roku 1485, według innej wiadomości należał do 
nich w roku 1489; w roku 1505, jeden z członków tej rodziny zwał się panem wąsoskie-
go obszaru. 

Jeszcze ostatnie lata Konrada, którego długi okres rządów ubogi był w chwile spo-
koju, zamącił spór z królem Korwinem. Musiał on odstąpić na rzecz króla Macieja 
wszystkie swoje ziemie, zamki i miasta, i otrzymał jedynie zamek Uraz jako swoją siedzi-
bę i roczną pensję w wysokości 1600 guldenów. Kraj złożył hołd królowi Maciejowi, 
który nadał Wąsosz w roku 1490 Hinko v. Haugwitz. Na szczęście dla Konrada zmarł, 
będący w pełni sił, król Maciej w dniu 14 kwietnia 1490 roku, książę przejął w swe po-
siadanie ponownie swe ziemie, a nowy król, Władysław, zatwierdził go w ich posiadaniu. 
Wąsosz, którego Haugwitz nie chciał wydać, musiał Konrad siłą zdobywać. Nadał on 
Wąsosz na dziedziczną własność swoim wiernym, Albrechtowi i Baltazarowi Soppke za 
ich służby, w dniu 17 lipca 1490 roku. Zatrzymał on dla siebie naczelną komendę nad 
znakiem i zobowiązał obu braci do służby wojennej.  

W dniu 21 września 1492 roku zmarł Konrad, ostatni z linii Piastów, do której on 
należał. Ziemie jego, jako wakujące lenno, przypadły koronie czeskiej. Lata jego rządów 
(1450-1492) były dla obywateli Wąsosza doprawdy pełne trosk. W roku 1464 panowało 
w całym Śląsku straszliwie morowe powietrze, które tylko w samym Wrocławiu miało 
pochłonąć 20 tysięcy ofiar. W roku 1465 w dniu Wniebowzięcia Marii spadła taka ulewa, 
że wszystkie strumienie i rzeki wystąpiły z brzegów, wiele miejscowości stało pod wodą, 
a Wołów dosłownie musiał walczyć o swoją egzystencję. Można sobie wyobrazić, jak 
wówczas wyglądało w Wąsoszu i okolicy, zwłaszcza, że okolica nasza stale cierpiała na 
częste wylewy rzek. Na skutek tych wylewów wybuchały rozmaite zarazy. W roku 1474 
wielkie szkody wyrządziła na Śląsku, w Czechach i w Polsce plaga szarańczy. Po śmierci 
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Jerzego z Podiebradu (1471) wybuchła wojna między królem czeskim Władysławem,  
a Maciejem Korwinem węgierskim, która toczyła się głównie na śląskiej ziemi. Po zawie-
szeniu broni, które nastąpiło w roku 1474 w Muchoborze Wielkim pod Wrocławiem, 
ciągnął przez nasze miasto ze swymi niekarnymi hordami król polski, Kazimierz, stojący 
po stronie Czech. Miasto wówczas wiele ucierpiało. W roku 1486 chciał tu postawić 
swoją stopę „dziki Jan”, książę żagański, lecz wnet go przepędzono.  

Po śmierci Konrada zastawił król Władysław jego dziedzictwo za 200 tysięcy gul-
denów księciu Kazimierzowi z Cieszyna, który zatwierdził braci Soppke w posiadaniu 
Wąsosza w dniu 10 października 1493 r. Jeszcze w roku 1516 członkowie tej rodziny, 
którzy siedzieli na Sułowie (w naszym powiecie), nazywali siebie „dziedzicami Wąsosza”. 
Mógł to być już tylko tytuł, gdyż jest wiadomo, że już w roku 1512 książę Karol  
z Ziębic nadał Wąsosz Zygmuntowi v. Kurzbach, baronowi ze Żmigrodu. Syn husyckie-
go króla, Jerzego Podiebradzkiego z Czech, książę Henryk I z Ziębic, otrzymał w dniu 
30 kwietnia 1495 roku księstwo oleśnickie, do którego należał Wąsosz, w lenno. Jego 
synem był wyżej wspomniany książę Karol.  

Baron v. Kurzbach zdawał się być bardzo zainteresowany dobrem swoich posia-
dłości; zmarł jednak już w roku 1513. Spuścizną po nim zarządzali jego synowie, Jan  
i Henryk, początkowo wspólnie. W roku 1521 podzielili oni posiadłości w ten sposób, że 
Jan zatrzymał Milicz, Sułów, Wińsko, Wąsosz i Ryczeń. W roku 1525 sprzedano księciu 
Fryderykowi II z Legnicy i Brzegu obwody Wińska, Wąsosza i Ryczenia. Przekazanie 
nastąpiło w roku 1526, Wąsosz więc przeszedł ponownie pod panowanie książąt  
piastowskich i pozostał pod nim aż do wymarcia rodu Piastów w roku 1675. Kilka lat 
miał należeć Wąsosz do rodziny Thurzo, hrabiów z Bethlamsdorfu, z której pochodził 
wybitny wrocławski biskup, Jan v. Thurzo (1506-1520); może to było przed nadaniem 
Wąsosza baronom v. Kurzbach w roku 1512, albo też ci oddali Wąsosz rodzinie Thurzo 
w zastaw. W roku 1523 książę Fryderyk II kupił od następcy biskupa Thurzo, biskupa 
Jakuba v. Salza obwody Wołowa, Ścinawy i Rudny. 

Niewiele jest do zakomunikowania o losach Wąsosza w latach od 1492 do 1526. 
Ponieważ król Władysław czeski nie miał tak silnej ręki, jak jego poprzednik Maciej, 
podnieśli głowę na Śląsku rycerze-rozbójnicy, którzy i naszej okolicy nie zostawili w 
spokoju. Jeden z nich, Krzysztof v. Reisewitz, zwany „Czarnym Krzysztofem”, planował 
pewnego pięknego ranka napad na zamek w Wąsoszu, lecz dotarł tylko do Ryczenia  
i znikł, gdyż jego zwiadowcy przedstawili mu to przedsięwzięcie zapewne jako zbyt ryzy-
kowne. Został on skazany we Wrocławiu w roku 1512. Naczelnikiem wąsoskiego obwo-
du został w roku 1512 Melchior Motschelnitz, a w roku 1521 Nikel Pannwitz. W roku 
1523 panowała w całym kraju wielka drożyzna.  

Książę Fryderyk II z Legnicy, Brzegu i Wołowa był znacznym księciem. Urodzony 
w dniu 12 lutego 1480 roku jako syn księcia Fryderyka legnickiego i jego małżonki Lud-
miły, córki Jerzego z Podiebradu, spędził swe młodzieńcze lata na dworze króla Włady-
sława. Nim przystąpił do sprawowania rządów, odbył pielgrzymkę do Jerozolimy. Jego 
drugą żoną była Zofia brandenburska. W roku 1523 został on namiestnikiem Śląska  
i w tym samym roku oświadczył się po stronie reformacji. O fakcie tym i jego następ-
stwach będzie mowa na innym miejscu. Trzy lata później, w roku 1526, Czechy wraz ze 
Śląskiem przeszły w lenno niemieckiego domu książęcego Habsburgów. Fakt ten, mówi 
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historyk śląski, Grünhagen, zadecydował o ostatecznym zwycięstwie niemczyzny na 
Śląsku. Teraz dopiero zwrócił Śląsk swe oblicze definitywnie na Zachód. W roku 1527 
książęta i stany śląskie złożyły hołd pierwszemu Habsburgowi, królowi Węgier i Czech, 
Ferdynandowi. W tych i następnych latach spotykamy wielu ze szlachty, którzy byli albo 
dziedzicznymi panami, albo naczelnikami Wąsosza np. panowie v. Schellendorf, Jan  
v. Rechberg, Jan v. Dammorufsky, Jan v. Sedlitz, Jerzy v. Nostitz. Nie zawsze daje się 
ustalić, czy też nadano im dochody miasta w dowód uznania za wierną służbę. 

Książę Fryderyk II zawarł w roku 1537 znaną braterską umowę o dziedziczenie  
z elektorem brandenburskim, Joachimem II. Na podstawie tej umowy, w wypadku  
wymarcia męskiej linii książąt legnicko-brzesko-wołowskich ziemie ich, wraz z posiadło-
ściami zastawnymi Trzebnicy i Wołczyna, miały przypaść elektorskiej linii w Branden-
burgu w wypadku wymarcia tejże, Krosno, Sulechów, Lubsko, Chociebuż, Pieczyn  
i przyległości przypaść miały potomkom Fryderyka. Król Ferdynand unieważnił ten 
układ w roku 1546, nie mając do tego żadnego prawa. Jak wiadomo, na tej umowie  
o dziedziczenie opierał swe pretensje do Śląska później Fryderyk Wielki. 

Książę Fryderyk II zmarł w roku 1547 w wieku 68 lat, głęboko żałowany przez 
swoich poddanych. Brzeg i Wołów odziedziczył jego syn Jerzy II, dbający także o dobro 
swego kraju. Zatwierdził on w roku 1551 założenie przytułku dla biednych w Wąsoszu. 
Pewna wdowa, imieniem Anna Lobel, zapisała na ten cel parcelę nad Baryczą w roku 
1546, a znakomici mieszczanie złożyli ofiary pieniężne. Książę ustanowił nadzór przy-
tułku przez 2 panów i polecił zdawanie rachunku Radzie z rozchodowanych sum pie-
niężnych raz w roku. W późniejszych czasach (1657) słyszymy, że „biednym ludkom  
w przytułku” dawano tygodniowo 3 grosze. Po pożarze w roku 1759 zbudowano go 
ponownie w roku 1775. W roku 1787 utrzymywano w nim 6 osób.  

W roku 1566 wprowadzono tu, jak i w innych krajach habsburskich, tzw. dzwon  
turecki. Każdego ranka dzwonił on wzywając do modlitwy przeciw odwiecznemu wro-
gowi. Przestrzegano tego surowo, aby w czasie dzwonienia ustawała wszelka praca  
i wszelkie manipulacje handlowe i targowe. W tym samym roku ukazał się edykt króla 
Maksymiliana o obowiązkowych ćwiczeniach mieszczan w strzelaniu do tarczy i do kur-
ka. Organizacja obrony narodowej w dawnych czasach była bardzo zaniedbana. Bardzo 
się mściło to zaniedbanie w różnych zatargach, zwłaszcza w strasznych latach napadów 
husyckich. Władze miejskie zaostrzyły przepisy obowiązku obrony w stosunku do 
mieszczan, często odbywały się ćwiczenia mieszczan w strzelaniu z kuszy, tworzyły się 
bractwa kurkowe. Pierwsza sprawdzona wzmianka mówi o bractwie strzeleckim w Le-
gnicy od roku 1432. Ostatecznie, całe, zdolne do obrony mieszczaństwo, zostało zrze-
szone w bractwach strzeleckich. Dopiero Fryderyk Wielki rozwiązał ten związek, tam 
gdzie on istniał. Wyżej wspomniany edykt z roku 1566 przyczynił się znacznie do zakła-
dania nowych gildii strzeleckich. Kiedy powstała strzelecka gildia w Wąsoszu, z braku 
wszelkich dokumentów, nie da się stwierdzić. Biorąc jednak pod uwagę ważne pod 
względem strategicznym położenie Wąsosza oraz obowiązek pełnienia służby na zamku 
w czasie wojny przez zdolnych do noszenia broni mieszczan, przyjąć można, że gildia 
taka powstała w Wąsoszu stosunkowo wcześnie, na pewno wcześniej niż w sąsiednim 
Wińsku, gdzie zorganizowano ją dopiero w roku 1730. W miejskim archiwum znajduje 
się regulamin tutejszego bractwa strzeleckiego, zawarty w 58 artykułach z roku 1764.  
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W tymże roku zorganizowała się gildia ponownie, po przerwie spowodowanej pożarem 
w roku 1759. Najstarszy znaczek na królewskiej szarfie pochodzi z roku 1739. 

W roku 1571 panowała wielka drożyzna, będąca następstwem dżumy. W roku 1580 
rada wrocławska wprowadziła tarczę zegarową 12-godzinną; przedtem w użyciu była 
tarcza zegarowa włoska, która zawierała 24 godziny. Możemy przyjąć, że zegar, umiesz-
czony w roku 1580 na wieży nowo wybudowanego kościoła św. Macieja, miał od razu 
tarczę 12 godzinną. W roku 1584 wprowadzono tu w życie reformę kalendarza, którą 
opracował papież Grzegorz XIII. Ten uczony książę kościoła stwierdził, że dotychcza-
sowy juliański kalendarz, na skutek błędu, wyznaczał dzień za krótki i to o 12 minut i 12 
sekund. Dla wyrównania tego błędu trzeba było przeskoczyć 10 dni. Katolickie państwa 
wykonały zarządzenie swej najwyższej władzy duchowej w roku 1582, świat protestancki 
odrzucał początkowo tę reformę. Dekret cesarski wprowadził nowy kalendarz w Cze-
chach i krajach postronnych należących do korony cesarskiej a więc na Śląsku, w roku 
1584. Zamiast 19 stycznia, pisało się od razu 29 stycznia. 

W maju 1586 zmarł książę Jerzy II. Pewien kronikarz tak go wysławia: „Jakże 
chwalebne rządy on sprawował, trudno nawet wypowiedzieć; obok nadprzyrodzonej 
prawie pamięci posiadał on otwarte i szczere serce. Był on świątynią wszystkich naj-
przedniejszych cnót.” 

Rządy po nim przejęli jego synowie: Joachim Fryderyk i Jan Jerzy; drugi z nich 
zmarł w roku 1592. W okresie ich rządów wpadła na Śląsk koło Żmigrodu kupa  
polskich korsarzy [w znaczeniu rabusiów-tłum.] w sile 1500 ludzi w roku 1587  
(w październiku), plądrując i rabując. Pospiesznie obsadzano przejścia pod Wąsoszem  
i Żmigrodem, dobytek przeniesiono w bezpieczne miejsce do Ścinawy. Na skutek tych 
kroków trwoga mieszkańców Wąsosza mogła być większa aniżeli szkody. 

Po śmierci Joachima Fryderyka w roku 1602, rządy w Wąsoszu sprawowała wdowa 
po nim, Anna Maria, w imieniu swoich dwóch synów, Jana Krystiana i Jerzego Rudolfa. 
Opiekunami jej byli: książę Karol z Ziębic i baron Wacław v. Zedlitz-Neukirch. W roku 
1612 doszło do podziału dziedzictwa: Jerzy Rudolf otrzymał księstwo legnickie i wołow-
skie. W dniu 7 czerwca 1613 roku złożyli mu hołd deputowani księstwa wołowskiego. 
Był to zły rok, w którym grasowała w Wąsoszu i okolicy zaraza w rodzaju dżumy.  
W latach 1615 i 1616 panowała posucha, a skutkiem niej drożyzna. Jeszcze większą dro-
żyznę spowodowali w następnych latach tzw. „fałszerze pieniędzy”. Niektórzy śląscy 
książęta wytłaczali wówczas monety, które nominalnie miały wysoką wartość, w rzeczy-
wistości jednak wartość ich była minimalna. Naturalnie, że życie handlowe na Śląsku, na 
skutek zalewu bezwartościowym pieniądzem, bardzo ucierpiało. Ceny wszystkich pro-
duktów podskoczyły niewymiernie, wielu ludzi umierało z głodu. W roku 1624 położo-
no kres temu oszustwu, w którym, niestety, i nasz książę brał udział. 

W roku 1625 wielka powódź wyrządziła miastu wielkie szkody. 
Tymczasem rozgorzała się straszliwa wojna 30-letnia. Okres pierwszych 8 lat nie 

przyniósł naszej okolicy specjalnych utrapień, tym gorsze nadeszły potem. W roku 1626 
skierował się niespodziewanie na Śląsk odważny hrabia Ernest v. Mansfeld, którego 
cesarskie oddziały pod dowództwem Wallensteina wprawdzie wyparły, w bitwie pod 
Dessau, lecz nie rozbiły. Miał on zamiar połączyć się z księciem siedmiogrodzkim, 
Bethlenem Gaborem i wojnę przerzucić w samo serce cesarstwa. Książę sasko-
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weimarski, Jan Ernest, podążył ze swymi oddziałami do Mansfelda. Wtargnąwszy przez 
Marchię, napadły one na Górę i opanowały potem Wąsosz. Tym razem miasto wyszło z 
tego jeszcze cało. Gorzej mu się powiodło, kiedy oddziały wracały z Górnego Śląska, 
bez wodza, którego straciły, zdziesiątkowane przez Wallensteina, w celu przekroczenia 
tu polskiej granicy. 

Książę Jerzy Rudolf skarżył się w liście do cesarskiego dowódcy wojskowego,  
v. Sunnka, na skąpą pomoc ze strony cesarskich oddziałów. Na rozkaz cesarski, w roku 
1628 obwarowano lepiej niż dotychczas zamek w Wąsoszu. W sierpniu 1632 roku przy-
był do Wąsosza książę brzeski, Jan Krystian i czekał tu na swego brata, Jerzego Rudolfa, 
aby razem uciec do Leszna, do Polski. W roku 1633 zdobyli zamek Szwedzi, ale wkrótce 
został im odebrany. W następnych latach zamek przechodził z rąk do rąk. Zimą 1633/34 
roku kwaterowało tu i w Wołowie 10 kompanii kawaleryjskich Hatzfelda. O ile wiado-
mość, że zamek został zdobyty szturmem przez żołnierzy Wallensteina w roku 1634, 
przy czym załoga składająca się z 300 ludzi w części poległa, w części wraz pewną liczbą 
mieszkańców miasta wcielona została do cesarskiej soldateski, jest prawdziwa, to zamek 
w Wąsoszu z początkiem roku 1634 musiał ponownie wpaść w ręce Szwedów. Według 
innych wiadomości, odbicie to miało nastąpić już w roku 1633.  

W roku 1639 zdobył Wąsosz i Górę szwedzki generał Stahlhantsch i zaciągnął tu 
zimowe kwatery. Jednakże w roku 1640 szwedzkie oddziały konne poniosły porażkę  
w bitwie z oddziałami cesarskimi pod wodzą generała Ernesta v. Mansfeld [nie mylić ze 
zmarłym jeszcze w roku 1626 protestanckim wodzu o tym samym nazwisku] i nasze 
miasto przeszło znowu w posiadanie cesarskich. W dniu 19 maja 1642 roku zostało ono 
ponownie zdobyte przez Szwedów pod wodzą Torstensona i splądrowane.  

Trudno zobrazować stosunki, jakie mogły panować w mieście w tamtych strasz-
nych czasach. Do zwykłych wojennych utrapień dochodziły jeszcze częste ciężkie cho-
roby, jak np. w roku 1631 grasowała tu dżuma, przywleczona z Polski. Jej ofiarą padł 
m.in. tutejszy diakon Fleschner. W roku 1641 wystosował burmistrz wraz z Radą  
Wąsowską pismo z Rawicza do księcia Rudolfa, w którym żalił się z powodu ruiny mia-
sta spowodowanej codziennymi splądrowaniami i napadami, usprawiedliwiał opuszcze-
nie miasta i przeniesienie się do Rawicza, oraz prosił o zezwolenie na pobyt w Rawiczu 
do chwili nastania względnego spokoju w Wąsoszu. 

Kiedy cesarscy odbili Szwedom Torstensona Wąsosz w roku 1644, miasto zostało 
całkowicie splądrowane. W roku 1645 zamek obległ szwedzki pułkownik Anderson  
i zmusił komendanta zamku do poddania się po zrobieniu wyłomu. W ręce Szwedów 
wpadły wówczas bogate zapasy amunicji. W tym samym roku zaciągnęła zimowe kwate-
ry w naszej okolicy szwedzka armia stojąca pod rozkazami generała Wrangla i zajęła 
miasto. W roku 1646 przechodziła tu szwedzka armia pod generałem Wittenbergiem,  
a miesiąc później cesarska armia pod Pikkolomnim.  

Wreszcie długotrwała wojna zakończyła się pokojem Münster i Osnabrück. Śląsk 
nie wyszedł na tym dobrze. Ucisk religijny, jaki zaistniał na Śląsku w następnych latach, 
oraz nędza jaką on spowodował, były po większej części następstwem niepomyślnych 
warunków pokojowych dla Śląska, zwłaszcza, że doszło do tego jeszcze łamanie prawa 
ze strony rządu. 
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Krótko po wojnie dowiadujemy się po raz pierwszy o aptece w Wąsoszu. Wzmian-
ka z roku 1652 mówi nam, że Rada została zaproszona na wesele aptekarza. Nic bliższe-
go nie dało się ustalić. Wiadomo natomiast, że w roku 1580 książę Jerzy II nadał  
Pawłowi Filzmeierowi przywilej głównej apteki na Wołów, który rozciągnął potem  
w roku 1589 na ziemię wołowską i wąsoską. Ponieważ jeszcze w roku 1655 przywilej ten 
został potwierdzony przez księcia Krystiana, wspomniana wyżej apteka w Wąsoszu  
z roku 1652 musiała być filią apteki w Wołowie. Daniel Bekker w Wołowie sprzedał  
w roku 1665 filię w Wińsku i w ten sposób miasto to od tego czasu posiadało własną 
aptekę. Według wszelkiego prawdopodobieństwa sprzedał on w tymże samym czasie 
przywileje innych filii, tak że i inne miasta księstwa miały odtąd samodzielne apteki. 
Można tu jeszcze wspomnieć, że tutejszy Magistrat poparł prośbę farmaceuty Lehmanna 
z roku 1803 w sprawie udzielenia koncesji na założenie drugiej apteki. Podanie zostało 
naturalnie odrzucone. 

W roku 1654 (według innych 1653) zmarł książę Jerzy Rudolf. Czynił on wszelkie 
wysiłki, aby ulżyć swemu krajowi w twardej niedoli, jaką sprowadziła wojna, lecz jego 
siły były na to za słabe. Kraj bezpotomnie zmarłego księcia otrzymali w spadku jego 
kuzyni, synowie Krystiana z Brzegu: Jerzy, Ludwik i Krystian, którzy początkowo rządzi-
li wspólnie. W roku 1655 nastąpił podział przez losowanie, w następstwie którego  
Wołów przypadł Krystianowi. W niedzielę, w którą się losowanie odbywało, nakazano 
wygłoszenie we wszystkich miejskich kościołach księstwa kazania o słowie z aforyzmów 
Salomona, rozdz. 16,33: „Los spadł z nieba, lecz spada tak, jak chce Pan.” Do naszych 
przodków wygłosił wówczas kazanie superintendent Schulz (Skultetus). 

Dnia 16 stycznia 1654 roku książęcy komisarze z Legnicy odebrali hołd; w dniu 10 
czerwca 1655 roku książę Krystian odbył uroczysty wjazd do Wołowa, przy czym miasta 
i wsie księstwa złożyły mu hołd, a w dniu 13 czerwca wąsoski senior, wówczas superin-
tendent księstwa wołowskiego, wygłosił hołdownicze kazanie. Przy wjeździe księcia 
(może tu, może w Wołowie?) Wąsosz sprezentował mu 3 wiadra (wiadro po 14 talarów) 
i 2 garnki wina oraz cielę, jak również przekazał mu klucze miasta na jedwabnej zielonej 
wstędze. 

I w owym roku mieli nasi przodkowie doznać wojennych strachów. Podczas 
szwedzko-polskiej wojny padł pod Kościanem Landgraf Fryderyk heski. Pewien heski 
szlachcic przybył ze zwłokami na zamek wąsoski nocą i złożył je tu, za zezwoleniem 
księcia Krystiana, o czym nie mięli się dowiedzieć Polacy. Książę Krystian obsadził  
zamek strzelcami i wiejskim ludem. Aczkolwiek Polacy ostro pilnowali granicy, przed-
sięwzięcie się udało. Rozgoryczeni Polacy pociągnęli pod zamek, ale widząc go strzeżo-
nym, wycofali się.  

W roku 1656 nastąpiła znów, jak zwykle w Wąsoszu, powódź, w sierpniu wybuchła 
zaraza, której ofiarą padło do grudnia 139 osób. Chorzy i ich rodziny musieli opuścić 
miasto i zamieszkać w skleconych naprędce chatach w polu. Miasto zaopatrywało wyizo-
lowanych w środki żywności. Z powodu przepełnienia miejskiego cmentarza założono 
nowy cmentarz na tzw. Zamoritze (zw. także Schmeling) a w roku 1657 zbudowano 
kościół Zbawiciela. W rachunku miejskim owego roku znajdujemy, że wówczas była tu 
kompania żołnierzy; zabezpieczała ona odosobnienie wyizolowanych z miasta. W Wo-
łowie miało zginąć wówczas, z powodu tej choroby, 500 osób. Po pochmurnych dniach 
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następują znowu wesołe. Specjalnie uroczystym dniem był dzień 11 sierpnia 1659. Ob-
chodzono w całym Śląsku wybór cesarza Leopolda I dokonany we Frankfurcie. Wesoło 
świętowali to wydarzenie mieszkańcy Wąsosza, nie przeczuwając ciężkich cierpień, jakie 
będą później zawdzięczać temu władcy. Rada i duchowieństwo zeszło się na wspólną 
wieczerzę, w kościele wygłoszono uroczyste kazanie, a na rynku oddano honorową sal-
wę. Gwizdacze miejscy mieli wiele do roboty. Zachowane rachunki za piwo świadczą  
o tym, że nie szczędzono sobie tego trunku w owym dniu. Kiedy w roku 1660 urodził 
się księciu Krystianowi następca, późniejszy ostatni piastowski książę, Jerzy Wilhelm, 
odbył się na zamku uroczysty akt, w którym wziął udział kantor z dziećmi szkolnymi, jak 
również miejscy muzykanci. 

W sierpniu 1665 wody przerwały wały tak, że do miasta trzeba było wpływać na 
łodziach. 

Książę Krystian zmarł w dniu 28 lutego 1672 roku, zjednoczył on w swoich rękach 
jeszcze raz wszystkie trzy księstwa, gdyż jego bracia zmarli bezpotomnie. W imieniu jego 
jedynego syna, Jerzego Wilhelma, rządy regencyjne sprawowała matka Luiza v. Anhalt. 
jednak już w roku 1675 młody książę przejął rządy. Kronikarze słusznie sławią go jako 
pełnię najszlachetniejszych przedmiotów; zdawało się, jak gdyby w tym ostatnim męskim 
potomku starego domu Piastów zjednoczyło się jeszcze raz wszystko co było najcenniej-
sze w jego przodkach. Sam cesarz Leopold także miał do niego upodobanie, że powie-
rzył mu, mimo jego młodego wieku, przewodnictwo tzw. śląskich dni książęcych. 

Kiedy Jerzy Wilhelm otrzymał we Wiedniu swoje lenno, powrócił w marcu 1675 
roku na Śląsk i odebrał hołd najpierw w Brzegu i w Legnicy. Dnia 2 września odbył 
wjazd do Wołowa. W odległości 1 mili przed miastem został on przyjęty przez rycer-
stwo księstwa o sile 1000 konnych i przez batalion piechoty, liczący 446 ludzi, składający 
się ze zdolnych do noszenia broni miasta Wołowa, Wińska, Wąsosza, Ścinawy i Rudny 
pod dowództwem Wilhelma v. Haugwitz oraz przez deputowanych stanów i miast.  
W dniu 3 września odbyło się złożenie hołdu, a już dnia 9 września przybył książę ku 
radości wszystkich na zamek wąsoski.  

Niestety, już w kilka tygodni potem, zmarł na ospę w dniu 21 listopada 1675 roku. 
W dniu 30 stycznia odbył się uroczysty pogrzeb księcia z udziałem całego kraju. Wielka 
była żałoba jego poddanych, jeszcze większa obawa przed władcą, któremu przypadły 
teraz ziemie ostatniego księcia piastowskiego, cesarzem Leopoldem. 

 
cdn. 

Karol Raebiger 
Tłumaczył: Antoni Czerwiński 
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ŚLADY OBECNOŚCI CYSTERSÓW LUBIĄSKICH  
NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA  
NA PRZYKŁADZIE WSI SICINY 
Cz. II 
 
Materialne ślady obecności cystersów lubiąskich w Sicinach 
Lubiąskie opactwo cystersów w stosunkowo krótkim czasie rozszerzyło swoje 

wpływy na obszarze całego Dolnego Śląska. W posiadaniu klasztoru znalazło się wiele 
miejscowości, nierzadko znacznie od Lubiąża oddalonych. W miejscowościach tych 
cystersi zakładali swoje grangie, dzięki którym wywierali znaczny wpływ na lokalną spo-
łeczność i kulturę. Jedną z takich właśnie miejscowości są Siciny (pow. górowski), ofia-
rowane klasztorowi na początku XIV w. Gospodarując na tym obszarze, szarzy mnisi 
przyczynili się do upowszechnienia tu prawa niemieckiego, a być może również do po-
wstania szpitala. Wyłącznie ich zasługą był fakt, że w czasie reformacji, wsie należące do 
sicińskiej grangii, pozostały katolickie, a tutejsza świątynia nigdy nie znalazła się w rękach 
protestantów. Najbardziej jednak trwałym wkładem cystersów w historię ziemi sicińskiej 
było wzniesienie na tym obszarze barkowego zespołu architektonicznego, obejmującego 
wspaniały kościół oraz tzw. pałac opacki. Budowle te do dziś zachwycają swym pięknem 
i stanowią świadectwo obecności mnichów lubiąskich na omawianym terenie. 

Jak wspomniano wcześniej, wieś Siciny przeszła na własność opactwa lubiąskiego  
w 1309 r. jako dar księcia Henryka Głogowskiego. W miejscowości tej została utworzo-
na prepozytura1 (grangia), czyli zarządzana przez przeora wspólnota, zależna od opata 
klasztoru macierzystego, ale ciesząca się znaczną samodzielnością2. Nadanie księcia Hen-
ryka zostało potwierdzone w 1311 r. przez legata papieskiego. Dokument ten informuje, 
że w Sicinach przebywało na stałe 4 mnichów, a wszelkie dochody z parafii miały być 
przeznaczone na utrzymanie probostwa oraz zakonników3. Pierwszym zarządcą w Sici-
nach był Konrad, który występuje jako świadek na kilku dokumentach pochodzących  
z lat dwudziestych XIV w.4 

W niedługim czasie po nadaniu obszar grangii rozszerzył się o dwie sąsiednie wsie: 
Wronów i Radosław, które zostały zakupione przez opata Rudolfa (1311-1315) odpo-
wiednio w 1311 i 1312 r.5. Wkrótce też nastąpiły kolejne nadania na rzecz opactwa lubią-
skiego, dotyczące właśnie Sicin. W 1326 r. książę Jan Ścinawski, syn Henryka Głogow-

                                      
1 Termin praepositus (prepozyt), jako określenie duchownego, stojącego na czele grupy kleru lub parafii pojawił się dopiero  
w XV w. (E. Wiśniowski, Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów reformacji, [w:] Kościół w Polsce, t. 1, red. J. Kłoczowski, 
Kraków 1966, s. 282). W Sicinach po raz pierwszy występuje on w monogramie „F. F. W. P. S.” (Frater Franciscus Praeposi-
tus Seitschensis) na portalu z 1585 r. (B. Krzyślak, Zabytkowy zespół w Sicinach, gm. Niechlów, woj. leszczyńskie, t. 3, Pałac opacki. 
Studium historyczno - architektoniczne wykonane na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Kultury – Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Lesznie, maszynopis, Poznań 1983, s. 1). 
2 http://www.dziennik.swidnica.pl/historia068.php, [dostęp 8 stycznia 2010]. 
3 RSG, bd. 16, nr 3208.  
4 Ibidem, bd. 18, nr 4491; B. Krzyślak, Zabytkowy zespół w Sicinach, gm. Niechlów, woj. leszczyńskie, t. 1, Kościół p. w. św. Marcina. 
Studium historyczno - architektoniczne wykonane na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Kultury – Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Lesznie, (maszynopis) Poznań 1983, s. 9. 
5 RSG, bd. 16, nr 3235, nr 3275; R. Scholtz, Das geschichtliche Vorspiel zum Neubau der Seitscher St. Martinuskirche, “Guhrauer 
Grentzbote” 1935, nlb. 
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skiego, potwierdził prawa opactwa do wsi Siciny oraz dóbr takich jak Wronów, Wioska, 
Cieniawa i Radosław, wraz z lasami i nieużytkami6. W roku 1349 natomiast król czeski 
Karol IV (1346 - 1378) udzielił klasztorowi lubiąskiemu zezwolenia na lokację na prawie 
niemieckim folwarku klasztornego Siciny oraz na utworzenie tam sołectwa, piekarni, 
karczmy, kuźni, warsztatu szewskiego i innych warsztatów rzemieślniczych7. Podobne 
treści zawierał dokument wystawiony na prośbę opata lubiąskiego Mikołaja przez Jana 
ścinawskiego, również w 1349 r8. 

Wiek XV, trudny dla opactwa lubiąskiego, niekorzystnie wpłynął także na losy jego 
sicińskiej grangii. W okresie tym odnotowano wakat na stanowisku prepozyta dóbr siciń-
skich, spowodowany głównie wojnami husyckimi. Trudności przyniosło również kolejne 
stulecie, kiedy to, w czasie sporu o klasztor lubiąski pomiędzy przyszłym cesarzem Fer-
dynandem I (1556-1564), a księciem Fryderykiem II, opat lubiąski dwukrotnie zmuszony 
był do wykupu probostwa sicińskiego9. W tym jednak okresie uwidoczniło się duże zna-
czenie, jakie omawiana grangia zdobyła wśród wielu pozostałych posiadłości opactwa. 
Świadczy o tym przede wszystkim fakt, że w XVI w. stanowiska opatów lubiąskich 
obejmowali zakonnicy, którzy wcześniej wypełniali funkcję przełożonych w Sicinach.  

Po wspomnianym okresie wakatu stanowisko prepozyta sicińskiego objął Jan V, 
trzecim prepozytem był Jan VIII, czwartym Hieronim10, piątym zaś Franciszek Walle, 
którego monogram znajduje się na pochodzącym z 1585 r. portalu11 w murze przyko-
ścielnego ogrodzenia12.  

W okresie reformacji, nowa nauka zyskała na obszarze ziemi górowskiej wielu zwo-
lenników. Jedynie wsie należące do prepozytury sicińskiej, czyli Siciny, Wronów, Rado-
sław i Wioska, pozostały w całości katolickie, tworząc katolicką enklawę w większości 
protestanckim powiecie górowskim13.  

Brak danych pozwalających jednoznacznie stwierdzić, jaki był wpływ cystersów na 
życie społeczne Sicin. Jak już wspomniano, związanie losów tej miejscowości z mnicha-
mi z Lubiąża zaowocowało wprowadzeniem na jej obszarze prawa niemieckiego14. Nie-
wątpliwie również dzięki przynależności do opactwa, miejscowości bezpośrednio od 
niego zależne w okresie reformacji pozostały katolickie, a sicińska świątynia stała się 
kościołem parafialnym dla wszystkich katolików zamieszkujących położone w tym tere-
nie dobra klasztoru15. Zaznaczyć także trzeba, że, jak wspomniano wcześniej, mnisi  
cysterscy, wyjątkowo, bo już od XIV w., wypełniali w Sicinach posługę duszpasterską.  

Wiadomo także, że w średniowieczu funkcjonowało w Sicinach leprozarium16, czyli 
przytułek dla osób zarażonych trądem. Przytułki takie powstawały zazwyczaj w miej-

                                      
6 RSG, bd. 18, nr 4492. 
7 Regesty Śląskie 1343 – 1348, t. 2, red. W. Korta, Wrocław 1983, nr 73, s. 29-30. 
8 Ibidem, nr 165, s. 63. 
9 Cesarz domagał się od klasztoru dóbr i kosztowności, które zabierał w zastaw, a następnie przedstawiał klasztorowi do 
wykupu (A. Bollmann Die Säkularisation des Zisterzienserstiftes Leubus, Breslau 1932, s. 20). 
10 P. Wróblewski, Siciny. 700 lat lokacji cysterskiej, Siciny 2009, s. 9-10. 
11 Portal – ozdobne obramienie otworu wejściowego, na które składają się elementy architektoniczne i rzeźbiarskie (Słownik 
ternomologiczny…, s. 373) (Red.). 
12 Zob. przyp. 70. 
13 Dr Ziołecki, Historia miasta Góra 1300-1900, Góra 2000, s. 48; B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 10. 
14 A. Bollmann, op. cit., s. 20. 
15 R. Scholtz, op. cit., nlb. 
16 Dolny Śląsk: monografia historyczna, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2006, s. 76. 
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scach ustronnych, zwykle poza murami miejskimi, czasem także na wsiach, a opiekowały 
się nimi rady miejskie lub zakonnicy17. Nie ma pewności, czy powstanie sicińskiego le-
prozarium było związane z działalnością mnichów lubiąskich, podkreślić jednak trzeba, 
że zakon cystersów odegrał ważną rolę w organizowaniu przytułków. Nie wyprzedzili 
oni na tym polu joannitów czy duchaków, jednakże prowadzenie szpitali, zwłaszcza 
przez klasztory rodziny lubiąskiej zasługuje na uwagę18. Szpital działał również przy 
opactwie w Lubiążu19, być może więc to właśnie tamtejsi mnisi byli inicjatorami utwo-
rzenia placówki szpitalnej w swojej grangii. O funkcjonowaniu we wsi szpitala informuje 
także XVIII-wieczny opis Śląska autorstwa Zimmermanna. Oprócz szpitala autor ten 
wymienił również kościół katolicki i probostwo należące do opactwa lubiąskiego, a także 
szkołę katolicką i dom parafialny20. 

Najbardziej jednak widocznym śladem wpływu cystersów na wieś Siciny była i jest 
architektura. Jak już wspomniano, w momencie przejęcia przez zakonników wymienio-
nej miejscowości, funkcjonował w niej kościół parafialny. Była to drewniana gotycka 
świątynia, powstała przed 1289 r. Inkorporacja sicińskiego kościoła do klasztoru lubią-
skiego nastąpiła dopiero w 1424 r. na podstawie bulli papieża Marcina V (1417 – 1431)21. 
Taka odległość czasowa nie była jednak zjawiskiem wyjątkowym, podobnie bowiem 
kształtowała się sytuacja również w pozostałych prepozyturach opactwa22. W XV w. 
świątynia drewniana została zastąpiona przez budowlę kamienną, której wizerunek  
zachował się na polichromii23 w sali jadalnej klasztoru, zwanego pałacem opackim oraz 
na fresku kruchty24 podwieżowej obecnego kościoła. Była to budowla trójczłonowa,  
z dominującą wieżą, wydłużoną nawą oraz prezbiterium25. Zgodnie z założeniem zakonu 
cystersów26, kościół ten nosił wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  
Ołtarz główny tej świątyni poświęcony był właśnie Wniebowzięciu Najświętszej Maryi 
Panny, a jego fragment obecnie znajduje się w kościele w pobliskiej Czerninie (pow. 
górowski), gdzie stanowi środkową część ołtarza głównego. Zaznaczyć warto, że jest to 
jeden z najpiękniejszych ołtarzy składanych, jakie zachowały się na Śląsku. Ze starej 
sicińskiej świątyni pochodzi również jeden z ołtarzy bocznych, znajdujących się obecnie 
w kościele w Osetnie (pow. górowski)27. 

W I połowie XVIII w., w związku z tym, że kościół w Sicinach stał się za mały dla 
zwiększającej się liczby wiernych, a ponadto groził zawaleniem, opat lubiąski Konstanty 
Bayer zdecydował o zastąpieniu go nową budowlą28. Z pewnością wpływ na tę decyzję 

                                      
17 Ibidem, s. 94. 
18 J. Rajman, Encyklopedia średniowiecza, Kraków 2006, s. 217. 
19 Dolny Śląsk…, s. 76. 
20 F. A. Zimmermann, Baytrage zur Beschreibung von Schlesien, Brieg 1791, t. 10, s. 426 [za:] B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 2,  
przyp. 7. 
21 P. Wróblewski, op. cit., s. 35. 
22 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 9. 
23 Polichromia – wielobarwne malowidła zdobiące ściany, stropy lub sklepienia budowli (Słownik terminologiczny…, s. 370) 
(Red.). 
24 Kruchta – staropol. babiniec, przedsionek kościelny, poprzedzający wejście główne […], najczęściej pod chórem muzycz-
nym lub w dolnej kondygnacji wieży sytuowanej na osi fasady (Słownik terminologiczny…, s. 248) (Red.).  
25 P. Wróblewski, op. cit., s. 25. prezbiterium – in. chór, przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa, zazwyczaj 
wydzielona od nawy (Słownik terminologiczny…, s. 381) (Red). 
26 K. Morajko, Charyzmat zakonu cystersów. Studium historyczno- prawne, Kraków 2006, s. 101. 
27 P. Wróblewski, op. cit., s. 25-26. 
28 B. Patzak, Die Jesuitenkirche zu Glogau und die Kirche zu Seitsch, Glogau 1922, s. 17. 
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miała również ówczesna sytuacja religijno-polityczna. Siciny leżały na obszarze w znacz-
nej mierze zdominowanym przez protestantów, blisko było stąd również do bardzo 
silnych ośrodków protestanckich w Głogowie, czy – znajdującym się co prawda za  
ówczesną polską granicą – Lesznie. Stąd też, dla prowadzących aktywną działalność 
kontrreformacyjną cystersów lubiąskich, obszar ten był obiektem szczególnej uwagi. 
Celem budowy okazałej świątyni barokowej było więc także stworzenie tutaj prężnego 
ośrodka katolickiego, będącego przeciwwagą dla środowisk protestanckich. Potwierdzić 
to może między innymi silnie kontrreformacyjna wymowa dekoracji malarskiej omawia-
nej świątyni29 oraz jej wezwanie – św. Marcina z Tours, który miał być wzorem wojownika  
i krzewicielem prawdziwej wiary30. 

Warto zaznaczyć, że 2 lata wcześniej opat ten zlecił budowę kościoła parafialnego 
p.w. św. Walentego w Lubiążu. Obie budowle wykonywała ta sama ekipa realizatorów31, 
stąd wskazać można na ich pewne podobieństwa. Być może właśnie to stało się przy-
czyną błędnego określania, przez niektórych autorów, kościoła w Sicinach mianem ko-
ścioła św. Walentego32.  

Podobnie, jak przy budowie kościoła w Lubiążu, kontrakt na wzniesienie świątyni 
w Sicinach podpisano z legnickim budowniczym Martinem Frantzem. O ile jednak  
w Lubiążu realizował on swój autorski projekt33, o tyle w Sicinach Frantz zobowiązał się 
do wykonania budowli wg dostarczonych planów34. Problem autorstwa kościoła p.w. św. 
Marcina nie został też do dziś ostatecznie rozstrzygnięty, choć przypuszcza się, że auto-
rem projektu był syn Martina, 24-letni Karl Martin Frantz35. Wbrew opinii Bernharda 
Patzaka i Günthera Grundmanna36, sam fakt podpisania kontraktu z Martinem Frantzem 
nie oznacza jednak, że to właśnie on miał być autorem wspomnianych w umowie rysun-
ków. Z przeprowadzonej przez Samuela Gumińskiego analizy twórczości M. Frantza 
wynika, że sicińska świątynia znacznie odbiega od form charakterystycznych dla tego 
architekta. Dużo cech tej budowli wykazuje natomiast związki z architekturą czeską 
okresu baroku, szczególnie z twórczością Kiliana Ignacego Dienzenhofera. Bliskie po-
krewieństwo widoczne jest zwłaszcza w odniesieniu do jego kościoła św. Mikołaja  
na Starym Mieście w Pradze, czy pierwszego, nie zrealizowanego projektu kościoła  
urszulanek w Kutnej Horze37. Zaznaczyć warto, że na pewne związki kościoła w Sici-
nach z działalnością tego architekta zwracano uwagę już w XVIII w., o czym świadczy 
przytoczona przez S. Gumińskiego łacińska notatka, dotycząca podobieństw pomiędzy 
kościołem w Sicinach, a świątynią w Legnickim Polu autorstwa K. I. Dienzenhofera38. 
Zdaniem Gumińskiego jest jednak mało prawdopodobne, aby projekt sicińskiej świątyni 
był dziełem samego K. I. Dienzenhofera. Autorstwo przypisuje on raczej synowi  

                                      
29 S. Gumiński, Późnobarokowy kościół w Sicinach i problem jego autorstwa, „Roczniki Sztuki Śląskiej” 1973: 9, s. 67. 
30 P. Wróblewski, op. cit., s. 26. 
31 J. Wrabec, F. Switalla, Kościół parafialny św. Walentego w Lubiążu, [w:] Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści, red. A. Kozieł, 
Wrocław 2006, s. 368. 
32 Tak np. S. Łoza, Architekci i budowniczowie w dawnej Polsce, Warszawa 1954, s. 83. 
33 J. Wrabec, F. Switalla, op. cit., s. 375. 
34 B. Patzak, op. cit., s. 18.  
35 P. Wróblewski, op. cit., s. 26. 
36 B. Patzak, op. cit., s. 18; G. Grundmann, Die Baumeisterfamilie Frantz, Breslau 1937, s. 138. 
37 S. Gumiński, op. cit., s. 70. 
38 Ibidem, s. 75. 
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M. Frantza – Karlowi Martinowi Frantzowi, który prawdopodobnie był uczniem Dien-
zenhofera39. Kontrakt został natomiast podpisany z M. Frantzem, gdyż – w odróżnieniu 
od syna – dysponował on zapewne własnym warsztatem budowlanym, a więc z nim, 
jako z właścicielem przedsiębiorstwa zawarto umowę40.  

Wspomniany kontrakt podpisano 18 lutego 1736 r., a już 12 marca tego roku  
przystąpiono do kopania fundamentów, równocześnie prowadząc rozbiórkę starego 
kościoła41. Oś podłużna nowej budowli została przestawiona o 45° w kierunku północ-
no-południowym względem osi burzonej świątyni. Rozwiązanie takie umożliwiło użyt-
kowanie prezbiterium starego kościoła w czasie budowy nowego. W wyniku takiego 
przesunięcia kościół p.w. św. Marcina jest budowlą nieorientowaną42. 

Kamień węgielny pod nową świątynię położono 10 kwietnia 1736 r., jednakże, jak 
podaje przytoczona przez Patzaka księga kościelna, wkrótce po tym wydarzeniu prace na 
kilka miesięcy przerwano z powodu pożaru, jaki wybuchł w budynku probostwa  
i potrzeby naprawy powstałych szkód. Budowę kościoła podjęto ponownie dopiero  
w sierpniu 1737 r. i od tego momentu prace posuwały się bardzo szybko. Już w maju 
roku następnego opat Konstanty Bayer zawarł z wrocławskim rzeźbiarzem Józefem 
Franciszkiem Mangoldtem kontrakt na wykonanie ambony i ołtarza głównego. We 
wrześniu 1740 r. wypłacone zostały należności za malowidła sklepienne – Ignacemu 
Axterowi i Antoniemu Felderowi – oraz Christianowi Filipowi Bentumowi za wykonie 
obrazu ołtarza głównego – „Sen św. Marcina”. 28 października 1740 r. opat Bayer  
dokonał uroczystego poświęcenia kościoła – budowa była ukończona, jednak przez kilka 
kolejnych lat prowadzono jeszcze wiele prac. W latach 1741-1742 trwały prace przy 
wystroju i wyposażeniu wnętrza świątyni43. Najdłużej natomiast, bo aż do 1774 r. trwało 
wykonanie 62-metrowej wieży, ukończonej przez Johana Tadeusza Strocha44. W związku 
z trudnościami wynikłymi z wojny siedmioletniej, prace te były wielokrotnie przerywane. 
Polecenie ukończenia wieży sicińskiego kościoła wydał dopiero następca opata Bayera, 
Tobiasz Stusch w 1753 r. Już 12 września tego roku na wieży zatknięto gałkę z krzyżem, 
a rok później wykonano w przyziemiu portal, o czym świadczy zamieszczona na nim 
data: 1754. Rozwiązanie to było jednak tylko prowizoryczne – wieży brakowało jeszcze 
jednej kondygnacji oraz kopuły45. Taki właśnie widok kościoła jest znany z rysunku 
Wernhera. 

 

                                      
39 Ibidem, s. 72. Na związki sicińskiej świątyni z twórczością Dienzenhoferów zwrócił uwagę już B. Patzak, zdaniem którego 
to M. Frantz, którego uważał, za twórcę projektu sicińskiej świątyni, był uczniem K. I. Dienzenhofera (Idem, op. cit., s. 22). 
40 Ibidem, s. 74, przyp. 44. Opinii tej przeciwstawił się J. Wrabec, zdaniem którego Trudno sobie wyobrazić, aby jakikolwiek śląski 
architekt mógł prawie w tym samym czasie co powołane dzieła Kiliana Ignacego – kościół św. Mikołaja na Starym Mieście (1732-1737), 
projekt dla urszulanek w Kutnej Horze (1734), Odolená Voda (1732-1737) – stworzyć w Sicinach (1736 - 1740) dzieło tak bardzo 
pokrewne, a zarazem odmienne. Na tle udowodnionych dzieł praskiego mistrza kościół siciński wcale nie wydaje się obiektem prowincjonalnym 
lub zależnym, ale dzięki wysokiej jakości zarówno rozwiązania całości, jak i mniejszych elementów łatwo daje się włączyć do jego oeuvre. 
Miałaby to więc być budowla zrealizowana przez M. Frantza na podstawie kopii projektu K. I. Dienzenhofera (J. Wrabec, 
Architektoniczny język Dienzenhoferów czeskich na Śląsku, Wrocław 2004, s. 182, cytat s. 139).  
41 S. Gumiński, op. cit., s. 67. 
42 B. Krzyślak, op. cit., t. 1,s. 15. Kościół orientowany – zwrócony prezbiterium w kierunku wschodnim (Słownik terminologicz-
ny…, s. 243) (Red.). 
43 B. Patzak, op. cit., s. 18. 
44 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 16. 
45 S. Gumiński, op. cit., s. 67. 
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Ilustracja 1. Rysunek F. B. Wernhera z poł. XVIII w. przedstawiający widok kościoła i probostwa w Sicinach. 
Źródło: http://dirk.steindorf-sabath.eu/Kreis_003_Seitsch.jpg, [dostęp 27 stycznia 2011] 

 
Ostatecznego podniesienia wieży kościelnej dokonano w 1774 r., za czasów opata 

Łukasza Springera, a dokument, jaki zamieszczono w gałce wieży potwierdzał, że  
w budowie świątyni uczestniczył K. M. Frantz46. Uroczysta konsekracja kościoła p.w. św. 
Marcina miała miejsce 6 lipca 1777 r.47, a ślad po tym wydarzeniu, w postaci tradycyjnych 
zacheuszków48, do dziś widoczny jest w sicińskiej świątyni. 

W wyniku tych prac powstał jeden z piękniejszych przykładów architektury baro-
kowej na Śląsku49, który w prawie niezmienionej formie przetrwał do czasów współcze-
snych50. Istotnych zmian w wyglądzie świątyni nie przyniósł wiek XIX, w którym –  
w wyniku sekularyzacji opactwa lubiąskiego (1810 r.) – nastąpił kres świetności sicińskiej 
prepozytury. Kościół p.w. św. Marcina stał się wówczas świątynią parafialną pod  
patronatem władz świeckich. Czterdziestym szóstym i ostatnim zarazem prepozytem  
i proboszczem w Sicinach był Fortunatus Hoym (zm. 1820, pochowany w Sicinach)51. 
Zaznaczyć warto, że w momencie kasacji dóbr opactwa, prepozytura sicińska należała do 

                                      
46 B. Patzak, op. cit., s. 20. 
47 G. Grundmann, op. cit., s. 116. 
48 Zacheuszki – znaki dedykacyjne, umieszczane na ścianach świątyni w miejscu namaszczenia, dokonanego przez biskupa,  
w trakcie poświęcenia kościoła, 
http://www.architektura.pomorze.pl/?id=51&PHPSESSID=3c5e143a3c2fb21886f78c3211a64593, [dostęp 20 marca 2010]. 
49 B. Patzak, op. cit., s. 16. 
50 P. Wróblewski, op. cit., s. 27. 
51 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 18. 
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najlepiej prosperujących majątków klasztoru, a jego wartość oszacowano na ok. 6500 
talarów52. 

W XIX i XX w. nie przeprowadzano prac, które wpłynęłyby zasadniczo na zmianę 
wyglądu świątyni. Prowadzone były głównie niezbędne naprawy dachu oraz prace malar-
skie. Większe przedsięwzięcie podjęto w 1889 r., kiedy to kościół został poddany reno-
wacji zmierzającej do przywrócenia żywości kolorów malowideł ściennych53. Prawdopo-
dobnie również do prac malarskich odnoszą się umieszczone na ścianie kościoła daty: 
„1823” i „1927”. Z drugą z nich związane było ponadto wybudowanie przy bocznym, 
wschodnim wejściu do świątyni pomnika poświęconego ofiarom I wojny światowej, 
którego autorem był wrocławski architekt Hans Schlicht54. 

 

 
 

Ilustracja 2. H. Schlicht. Pomnik poświęcony  
ofiarom I wojny światowej 

Fot. M. Żłobiński 

 
Jeszcze w okresie międzywojennym otynkowano ściany i pokryto wieżę miedzianą 

blachą55. W latach powojennych natomiast pomalowano ściany wnętrza oraz wymienio-

                                      
52 A. Bollmann, op. cit., s. 77- 79. 
53 P. Wróblewski, op. cit., s. 27. 
54 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 18. 
55 P. Wróblewski, op. cit., s. 27. 
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no pokrycie dachu56. Na mocy decyzji z 1961 r.57 siciński kościół pocysterski został 
uznany za zabytek klasy „0”, co stawia go w gronie nielicznych obiektów Dolnego Śląska 
o tej randze58. 

Świątynia ta jest przykładem obecnej w architekturze sakralnej późnego baroku 
tendencji do kompromisowego rozwiązywania dwóch koncepcji – podłużnego i central-
nego ukształtowania wnętrza sakralnego. Tendencja ta prowadziła do powstawania  
budowli o dwóch niejednakowych osiach symetrii. Nigdy nie był to jednak kompromis 
zupełny i zawsze jedna z tendencji była bardziej widoczna. Tendencja centralna osiągana 
była przez silniejsze podkreślenie elementu środkowego – gdy przęsło centralne było 
największe. Właśnie takie rozwiązanie znalazło zastosowanie w kościele św. Marcina59  

 

 

 

Ilustracja 3. K. M. Frantz Rzut poziomy kościoła w Sicinach (1736 - 1740). 
Źródło: K. Kalinowski, Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977, s. 198. 

 
Centrum tej budowli na planie krzyża greckiego przenikającego się z prostokątem60, 

stanowi największe – kwadratowe przęsło o ściętych narożach, w których mieszczą się 
półkoliste wnęki. Do tej środkowej części na osi poprzecznej przylegają dwa płytkie, 
prostokątne ramiona, tworzące rodzaj transeptu, na osi podłużnej natomiast dwa głębsze 
przęsła o rzucie prostokąta. Przęsła te również mają ścięte narożniki, a do ich boków 
przylegają prostokątne kaplice. Boczne ściany tych kaplic pogłębiono półkolistymi  
niszami. Do przęsła sąsiadującego z centralnym od strony południowej przylega wąskie 

                                      
56 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 18. 
57 Rejestr Zabytków Nieruchomych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, 
http://www.zabytek.pl/idm,580,zabytki-nieruchome.html, [dostęp 20 marca  2010]. 
58 Zgodnie z klasyfikacją, jaka obowiązywała w latach 1961-1973, za zabytki klasy „0” uznawano obiekty o najwyższej w skali 
światowej wartości artystycznej, naukowej i historycznej, które można było uznać za pomniki historii, 
http://cms.halpress.eu/news_view.php?tpl=306&nid=52267, [dostęp 20 marca 2010]. 
59 S. Gumiński, op. cit., s. 68. 
60 J. Wrabec, Barokowe kościoły na Śląsku w XVIII w. Systematyka typologiczna, Wrocław 1986, s. 123. 
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przęsło chóru muzycznego, do przęsła północnego zaś półkolista płytka absyda. Część 
chórowa została po bokach poszerzona niszami, zawierającymi przejścia do klatek scho-
dowych prowadzących na empory61. Klatki takie występują również w części prezbite-
rialnej kościoła, gdzie dostępne są z kaplic62. Efekt longitudynalny całości potęgują na-
tomiast znajdujące się na obu końcach osi podłużnej zbliżone do kwadratu, analogiczne 
pomieszczenia, z których jedno – południowe – to kruchta podwieżowa, drugie zaś – 
północne – zakrystia63.  

Dominująca jednak, jak wspomniano, jest w tym kościele tendencja centralna,  
z której wypływa bardzo widoczna hierarchizacja poszczególnych elementów wnętrza, 
połączona ze zjawiskiem przenikania przestrzeni. Każdy element stanowi część większej 
całości, a jednocześnie ma też elementy sobie podporządkowane64. Wnęki zostały  
włączone w obręb kaplic, kaplice w obręb przęseł, a przęsła boczne – w obręb przęsła 
centralnego65. Hierarchizacja widoczna jest również w wysokościach poszczególnych 
partii budowli. Najwyższe jest zbliżone do kopuły66 sklepienie żaglaste przęsła centralne-
go. Analogiczne sklepienia przęseł sąsiednich, mimo, iż mają stopę na tej samej wysoko-
ści, co przęsło centralne, są spłaszczone i niższe. Jeszcze niżej osadzone są kolebki na-
krywające pozostałe wnętrza67.  

Założenie wszystkich sklepień sicińskiej świątyni na tej samej wysokości sprawia, że 
przęsła tworzące nawę, nie mają kontaktu z murami zewnętrznymi budynku i muszą być 
oświetlane w sposób pośredni. Jest to więc zasada układu halowego, z wprowadzeniem 
empor w boczne przestrzenie konstrukcji. Zasadzie tej towarzyszy kolejna, ściśle od niej 
zależna, mianowicie zasada zróżnicowania elementów architektonicznych na konstruk-
cyjnie bierne i czynne68. Zgodnie z tą ostatnią regułą ściany trzech środkowych przęseł 
kościoła zostały zredukowane do minimum i stanowią tylko konieczne uzupełnienie 
pomiędzy elementami konstrukcyjnymi, którymi są filary69. Zaznaczyć warto, że łączenie 
dwóch wymienionych zasad stanowiło cechę charakterystyczną środkowoeuropejskiej 
architektury późnego baroku, a element halowości przeważał w szeregu śląskich kościo-
łów współczesnych świątyni sicińskiej70. 

Kolejną cechą kościoła św. Marcina jest ścisła symetria, zarówno w odniesieniu do 
osi podłużnej, jak i poprzecznej. Każdy z elementów budynku ma tutaj swój odpowied-
nik – np. równoważnikiem wznoszącej się od frontu wieży jest mieszcząca zakrystię 
dobudówka położona w części prezbiterialnej świątyni71. 

                                      
61 Empora – rodzaj galerii lub trybuny głównie w kościołach (Słownik terminologiczny…, s. 125) (Red.). 
62 K. Kalinowski, Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977, s. 198; S. Gumiński, op. cit., s. 68. 
63 J. Wrabec, Barokowe…, s. 123. 
64 S. Gumiński, op. cit., s. 68. 
65 K. Klinowski, op. cit., s. 198. 
66 Kopułę, zgodnie ze śląskim zwyczajem, zastępuje tutaj kapa czeska o znacznej rozpiętości (J. Wrabec, Barokowe…,  
s. 124, 126). 
67 B. Krzyślak, op. cit., t. 1,s. 21. 
68 S. Gumiński, op. cit., s. 69. 
69 K. Klinowski, op. cit., s. 199. 
70 S. Gumiński, Związki późnobarokowej architektury Śląska 1. połowy wieku XVIII z guariniowskim kierunkiem w sztuce czeskiej,  
[w:] Rokoko, Warszawa 1970, s. 129. 
71 J. Wrabec, Barokowe…, s. 124. 
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Zakrystię i kruchtę podwieżową również nakrywają sklepienia żaglaste, wsparte na 
pilastrach72. Sklepienie zakrystii zostało przykryte płaską dekoracją sztukatorską, nato-
miast w środek sklepienia kruchty podwieżowej wpisano okrągłe, imitujące kopułę ton-
do73, które wypełnia barokowy fresk z inskrypcją. Małe tondo dekoruje także sklepienie 
żaglaste nakrywające wnętrze kruchty zachodniej kościoła. Zaznaczyć warto, że kruchta 
ta dobudowana została nieco później, na co wskazuje styk jej ścian ze ścianą świątyni  
i portalem zachodnim74.  

Jak wielokrotnie już wspomniano, w organizacji przestrzeni kościoła w Sicinach 
główną rolę odgrywa kwadratowe przęsło centralne, które dzięki zamieszczeniu w ścię-
tych narożach aedicul75 z kolumnami, dźwigającymi segmentowy przyczółek76 oraz prze-
łamane belkowanie77, uzyskało najbogatszą artykulację architektoniczną78. W kierunku 
osi głównych kościoła przestrzeń tego przęsła otwiera się wielkimi arkadami, flankowa-
nymi przez wspomniane aedicule. Arkady79 te przybierają formę jakby łuku triumfalnego. 
Ze względu zaś na to, że każda aedicula należy jednocześnie do dwóch takich łuków, 
następuje ścisłe połączenie artykulacji środkowego przęsła80. 

Mniej plastyczną artykulację mają przęsła przyległe do centralnego na osi podłuż-
nej. Kolumny zostały tu zastąpione przez pilastry, a belkowanie nie jest tak wydatnie przeła-
mane81. W przęsłach bocznych natomiast ważną rolę odgrywają empory, które dzielą te 
przestrzenie na dwie kondygnacje. Galerie te stanowią element horyzontalny, będący 
przeciwwagą a równocześnie podkreśleniem dla wertykalnego kierunku podpór82. 

Między innymi właśnie dyspozycją wnętrza z rozbudowanymi emporami kościół  
siciński nawiązuje do wspomnianej już świątyni p.w. św. Walentego w Lubiążu. Oba te 
kościoły wykazują pewne związki ze świątynią św. Mikołaja na Starym Mieście w Pradze 
- dziełem Kiliana Ignacego Dienzenhofera z lat 1732-1735. Ponadto pierwszy projekt 
kościoła urszulanek w Kutnej Horze (przed 1733 r.), również autorstwa K. I. Dienzen-
hofera, prezentuje analogiczny do sicińskiego, pięcioczłonowy układ wnętrza83. W obu 
wymienionych dziełach tego twórcy występowały tak silnie w Sicinach zaakcentowane 
empory i aedicule. Zaznaczyć tu trzeba, że kościół siciński stanowi jedyny na Śląsku 
przykład występowania specyficznych motywów dienzenhoferowskich, jakim były aedi-
cule oraz galerie o ciągłej, okalającej wnętrze balustradzie. Spośród innych cech kościoła 
św. Marcina, charakterystycznych dla twórczości młodszego Dienzenhofera wymienić 

                                      
72 Pilaster – płaski filar przyścienny, pełniący funkcje podpory i dekoracyjnego rozczłonkowania ścian (Słownik  
terminologiczny…, s. 363) (Red.).  
73 Tondo – obraz lub płaskorzeźba w kształcie koła (Słownik wyrazów obcych, red. E. Sobol, Warszawa 2002, s.1114). 
74 B. Krzyślak, op. cit., t. 1,s. 22-23. 
75 Aedicula – nisza w wewnętrznej ścianie budynku (Słownik terminologiczny…, s. 12) (Red.). 
76 Przyczółek (inaczej naczółek lub frontron) – trójkątne lub półokrągłe zwieńczenie fasady lub ryzalitu budynku, portalu, 
okna lub drzwi (Słownik…, s. 897).  
77 Belkowanie – górna część muru spoczywająca na podporach (np. kolumnach), złożona z architrawu, fryzu i gzymsu  
(N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992, s. 50). 
78 K. Kalinowski, op. cit., s. 198. 
79 Arkada – element architektoniczny składający się z dwóch podpór (filarów, kolumn) zamkniętych górą łukiem (Słownik 
terminologiczny…, s. 29) (Red.). 
80 Ibidem, s. 199. 
81 S. Gumiński, Późnobarokowy…, s. 68. 
82 B. Krzyślak, op. cit., t. 1, s. 22. 
83 Ibidem, s. 23. 
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można szczególnie rzadkie na Śląsku kolumny we wnętrzu budowli, nisze w fasadzie84 
czy sposób umieszczenia tarcz zegarowych85. Również ukształtowanie zewnętrznej bryły 
świątyni z linearnymi podziałami pilastrowymi wykazuje pewne podobieństwo do takich 
prac K. I. Dienzenhofera jak kościoły wiejskie w Odolenej Vodie czy Počaplach (1733-
1740)86.  

 
cdn. 

Marta Krzyżosiak 

 
 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 
 
 
 
 

                                      
84 J. Wrabec, Architektoniczny…, s. 138 
85 Tarcze te zostały umieszczone w polu, jakie powstało w wyniku rozszerzenia fryzu belkowania wieży (Ibidem, s. 139). 
86 Ibidem. 
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ROK PRZEŁOMU?  
ROK KONTYNUACJI! 
CZ. I 
 

Wszystkim tym, dzięki którym  
rok 1989 stał się przełomowym 

Autorki 

 
W czerwcu 2008 r. Ośrodek „Karta” ogłosił ogólnopolski konkurs skierowa-

ny do młodzieży szkół średnich i gimnazjów „Rok 1989: koniec, przełom, począ-
tek… ?”. Celem było opisanie, w jaki sposób rok 1989 zapisał się w pamięci  
lokalnych społeczności. Wzięły w nim udział Ewelina Kędzierska i Anna Kraw-
czyk z Liceum Ogólnokształcącego w Górze, nadsyłając pracę „Rok przełomu? 
Rok kontynuacji?”. Jury przyznało im wyróżnienie I stopnia. Odebrały je  
8 czerwca 2009 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. W tym numerze „Kwar-
talnika Górowskiego” rozpoczynamy druk tej pracy. [M.Ż.] 

 
Od autorek, czyli zamiast wstępu… 
Dzisiejszy świat stał się gonitwą za korzyściami materialnymi, za sukcesem. Ludzie 

gubią się w nim. Jak my, wtopieni w taką rzeczywistość, wspominamy dzieje naszej  
rodziny, historię naszego narodu? Otóż ponad połowa z nas nawet o tym nie myśli. Nie 
mają na to czasu, a może po prostu – nie chcą?  

Rok 1989 przyniósł wiele zmian. Czy były to zmiany na lepsze, czy na gorsze? My 
same nie możemy tego oceniać, gdyż nie wiemy, jak się żyło w czasach „komuny”. Zapy-
tałyśmy o to uczestników tamtych wydarzeń. I tak powstała ta praca, którą dzisiaj odda-
jemy w państwa ręce. Mamy nadzieję, że pozwoli ona starszym ludziom przypomnieć 
sobie tamte dni, a młodym – ukaże ogromne poświęcenie działaczy „Solidarności”. Bo 
oni to robili z myślą o przyszłych pokoleniach… 

Z pierwszego rozdziału dowiedzą się Państwo o dziejach „Solidarności” w naszym 
mikrokosmosie, na terenie Ziemi Górowskiej, począwszy od roku 1980, a skończywszy 
na nieco bardziej rozbudowanym opisie roku 1989.  

W rozdziale drugim zastanowimy się, wraz z działaczami „Solidarności” i przed-
stawicielem lokalnej władzy komunistycznej, czy te wydarzenia były przełomowym  
momentem w dziejach Polski, w tym Góry. Wskażemy plusy i minusy zmian jakie nastą-
piły po roku 1989. Dowiemy się też, jak te przemiany ocenia młoda, nie interesująca się 
polityką dziewczyna. Wypowiedzi naszych rozmówców będziemy cytować dosłownie, 
aby uwiarygodnić przedstawioną historię.  

Podsumowaniem tych rozważań będzie zapoznanie się z wynikami ankiety prze-
prowadzonej przez nas wśród licealistów, która ukaże „zainteresowanie” młodego poko-
lenia dziejami naszego kraju.  
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RODZIAŁ I 
„Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem.” 

Stefan kardynał Wyszyński 

 
Swoją opowieść zaczniemy od lata 1980 roku, gdyż wówczas z robotniczego buntu 

wyrosła „Solidarność”. Podniesiono wtedy głowy, powiedziano nie. Chciano wolnej 
Polski. A nie działo się to wcale za górami, za lasami, za siedmioma rzekami, ale na terenie, 
na którym się wychowałyśmy – tu, w Górze, w małej miejscowości leżącej w wojewódz-
twie dolnośląskim, w powiecie górowskim, w latach 1975-1998 należącej do wojewódz-
twa leszczyńskiego. 

Co motywowało działaczy „Solidarności” do działania?  
- Ludzie mieli dosyć wojsk radzieckich, stacjonujących w naszej Ojczyźnie, sprzeciwiali się wobec 

realiów dnia codziennego - ograniczonego dostępu do wiedzy, środków masowego przekazu. Po prostu… 
chcieli zmian. - wspomina Michał Zaremba, który przewodniczył w czasie tych niespokoj-
nych dni komisji zakładowej „Solidarności” w Państwowym Ośrodku Maszynowym  
w Górze (obecnie jest on pracownikiem Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego 
w Górze) - Przyszłość młodego pokolenia leżała w naszych rękach i doskonale 
zdawaliśmy sobie z tego sprawę. - podkreśla.  

 
Jaka była reakcja władz na powstanie „Solidarności”? Zenon Jachimowicz, aktywny 

działacz opozycji antykomunistycznej, internowany od 13 grudnia 1981 roku do 29 
kwietnia 1982 roku, obecnie katecheta w Zespole Szkół w Górze, twierdzi:  

- Muszę przyznać, że specjalnie nie rzucali nam tutaj kłód pod nogi, nie próbowali jakoś z nami 
walczyć, bo znaliśmy się od dziecka. Oni nie rozumieli rzeczy zasadniczych: komunizm nie jest dobrą 
ideologią dla człowieka, bo liczy się władza, a nie jednostka. 

 
Zapytałyśmy Stefana Jankowiaka, wówczas dyrektora Zakładu Budownictwa, a od 

30 grudnia 1981 roku I sekretarza KM-G PZPR w Górze (piastował tę funkcję aż do 
rozwiązania Partii), dzisiaj dyrektora zakładu odzieżowego. 

30 grudnia 1981 roku co nie podobało się władzom w programie „Solidarności”.  
- To bardzo trudne pytanie. Po prostu był to ruch robotniczy, który spowodował, że zaczęły  

wybuchać strajki. Nie było więcej rzeczy, które nam się nie podobały. Można by było zadać pytanie, co 
im się nie podobało w działaniach starej władzy? 

- Brak reprezentacji ludzi pracy w zarządzie zakładu. Wszystko było sterowane z góry, ludzie 
nie mieli nic do powiedzenia. - opowiada Kazimierz Bogucki, obecny przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” w Górze, wtedy członek Komitetu Obywatelskiego.  

- Poza tym upór i to, że bronili swoich stołków – dodaje Andrzej Mrajski, sympatyk „Soli-
darności” od zawsze.  

 
Ciekawie potoczyły się losy Kazimierza Boguckiego w latach 90. Przewodniczył on 

komisji zakładowej „Solidarności” w Przedsiębiorstwie Usług Technicznych - pierwszym 
zakładzie, który upadł w Górze. Po kilku latach zaczął pracować jako kierowca w gó-

http://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Polski_1975-1998
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_leszczy%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_leszczy%C5%84skie
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rowskim młynie. Był tam przewodniczącym „Solidarności” i współorganizatorem straj-
ku, który miał uratować zakład. Mimo to zakład upadł, a Kazimierz Bogucki ponownie 
znalazł się bez pracy. 

 
W lipcu 1980 roku w całym naszym kraju rozpoczęły się strajki. Omijały jednak 

Górę. Mimo to mieszkańcy miasta z zaniepokojeniem śledzili te wydarzenia.  
- Tradycyjnie niepokojom społecznym towarzyszył wykup towarów, przede wszystkim artykułów 

spożywczych – wspomina Mirosław Żłobiński, wówczas student Uniwersytetu Wrocław-
skiego, od 1988 roku nauczyciel-bliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej – Ludzie słuchali 
„Wolnej Europy”, wtedy mocno zagłuszanej. 

Jednak 28 sierpnia o godzinie 400 rano wybuchł pierwszy strajk. Wybuchł on tak 
późno, bo prawdopodobnie dopiero wtedy robotnicy przełamali swój strach przed re-
presjami. Góra, wtedy i obecnie, była małą miejscowością liczącą niewiele ponad dziesięć 
tysięcy mieszkańców. Strajk rozpoczęli pracownicy Państwowej Komunikacji Samocho-
dowej. I sekretarz Komitetu Miejsko – Gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej – Jerzy Ryndak ocenił, że „postulaty komitetu strajkowego były tylko i wyłącznie skierowane 
na wypychanie własnych kieszeni większą ilością pieniędzy i nic poza tym”. Pracę wznowiono tego 
samego dnia o 1000. Po wtóre zaprotestowali pracownicy Zakładu Opieki Zdrowotnej. 
Następnie zastrajkowały: Cukrownia (30 sierpnia), Odział Budowlano–Montażowy  
(8 września). Najważniejszy bunt rozpoczął się jednak 11 września w „Merze–Elwro”.  
W czasie jego trwania po raz pierwszy rozpoczęto rozmowy na temat utworzenia 
„Solidarności” na naszym terenie.  

 
Od września zaczęły w Górze tworzyć się komisje zakładowe „Solidarności”.  
 
Organizująca się dopiero górowska „Solidarność” brała udział w ogólnopolskich 

akcjach protestacyjnych. 3 października odbył się godzinny strajk ostrzegawczy. W „Me-
rze–Elwro”, Spółdzielni Inwalidów „Jedność” strajkowały całe zmiany, w innych zakła-
dach – pojedyncze wydziały.  

19 grudnia 1980 roku zapowiedziano utworzenie Komitetu Miejsko – Gminnego 
„Solidarność”.  

- Możemy więc uznać, że w tym dniu powstała MKK NSZZ „Solidarność” Ziemi Górowskiej. 
– mówi Mirosław Żłobiński – Jak liczny był związek? Trudno powiedzieć po tylu latach.  
Wg rejestru MKZ Wrocław z 25 października 1980 roku były zarejestrowane 32 zakłady z terenu 
województwa leszczyńskiego. 

 
W wyniku strajków, ludzie poczuli, „że są – jeden drugiemu – potrzebni” (Ryszard Ka-

puściński). Polacy uwierzyli, że mogą żyć godnie, sprawiedliwie i uczciwie, że coś od nich 
zależy. Wyzwoliło to ich ogromną aktywność społeczną.  

I tak przez różne strajki, doszliśmy w końcu do pamiętnego roku 1981. W styczniu 
rozpoczął się u nas konflikt o żłobek i przedszkole, gdyż nie było miejsc dla dzieci.  
Między innymi MKZ „Solidarność” Ziemi Górowskiej zgłosiła projekt przeznaczenia na 
przedszkole budynku Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Górze.  
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- W wyniku nacisków społeczeństwa górowskiego, czego wyrazicielem była „Solidarność”,  
powstały dodatkowe miejsca przedszkolne. - tłumaczy Mirosław Żłobiński - Żeby tylko nie przy-
jąć propozycji „Solidarności”, wymyślono inne rozwiązania – zamiast oddać cały budynek, zajmowany 
przez KM-G PZPR przekazano na krótko jego część – i tym się chwalono.  

 
13 grudnia 1981 roku ogłoszono stan wojenny. O tym wydarzeniu opowiadał nam 

Stefan Jankowiak.  
- Mnie stan wojenny zastał, gdy dyrektorowałem Przedsiębiorstwem Budowlanym w Górze  

[Zakład Inwestycji i Budownictwa]. I u nas szybciej już wybuchały strajki (…) – wspomina – 
Pamiętam jak dzisiaj, były trzy postulaty: sprawa z podziałem mieszkań, deputat taki, jaki mają 
górnicy i zwiększone uposażenie. Nie wiedziałem, czy iść do pracy, czy zostać w domu. Jako młody 
człowiek, jeszcze nie doświadczony, byłem bardzo zaskoczony. Mimo to poszedłem. Pracowaliśmy 
normalnie. Jedyne, co się pojawiło to komisarze wojskowi, którzy kazali informować siebie o stanie 
załogi, ich świadomości, zachowaniu.  

 
Inaczej dzień 13 grudnia 1981 roku wspomina Zenon Jachimowicz:  
- Tej nocy 12/13 XII pięciu nas tu w mieście internowano [internowani zostali Z. Jachi-

mowicz, S. Hoffmann, R. Kowalski, A. Siomiak, T. Tutkalik] (…) Wracałem późno ze 
świniobicia i zobaczyłem, że w moim mieszkaniu wszystkie światła są zapalone, co nie było sytuacją 
normalną, a dookoła bloku stoją samochody MO. Poszedłem więc do zakładu pracy [mleczarni]. 
Przeskoczyłem przez płot i ukryłem się, czekając do rana (…) Gdy przyszli pierwsi pracownicy, 
zaczęliśmy przygotowania do strajku (…) Przyjechała wówczas milicja i mnie zabrała.  

 
Przejdźmy teraz do punktu kulminacyjnego naszego opowiadania, a mianowicie do 

roku 1989.  
Jedno z pierwszych pytań, jakie nasuwa nam się na usta, brzmi następująco: „Kto 

stał wówczas na czele lokalnej władzy”? Odpowiedzi udzielił nam Stefan Jankowiak.  
- Przewodniczącym Prezydium Miejsko-Gminnej Rady Narodowej był Adam Górny, prezes 

Mleczarni. Ja do grudnia 1989 roku byłem I Sekretarzem w aparacie partyjnym, a naczelnikiem 
Miasta i Gminy był Jan Osuch.  

 
W 1989 roku miały miejsce obrady Okrągłego Stołu. W rękopiśmiennej kronice 

Góry, prowadzonej mniej lub bardziej systematycznie od 1946 roku, jest taki zapis:  
„Obrady Okrągłego Stołu trwały bardzo długo, miały dramatyczne zwroty i niebezpieczne zacię-

cia. Ich końca oczekiwaliśmy jak deszczu i wreszcie 9 kwietnia b.r. zakończyły się. Przy Okrągłym 
Stole uzgodniono indeksację płac (1% inflacji, 0,8% indeksacji), urynkowienie żywności, relegalizację 
»Solidarności« i wybory do Sejmu i Senatu w czerwcu b.r. (do Sejmu PRL – 65% mandatów koalicji  
i 35% dla opozycji, czyli »olidarności«).” 

 
Zenon Jachimowicz stwierdza:  
- Według mnie cały ten Okrągły Stół był po prostu ustawiony. Ja cały czas twierdzę, że to się 

dogadały elity. Prawdopodobnie w Magdalence uzgodniono, że komunistom krzywdy nie zrobią, jak 
przejmą władzę. Będzie to taka demokracja: wasz prezydent, nasz premier. 
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Wszyscy nasi rozmówcy zgodnie potwierdzają, że rok 1989 był przełomem w dzie-
jach Ziemi Górowskiej. A jak to wszystko się zaczęło? 

- Pierwsze co pamiętam, wiosną 1989 roku skontaktował się ze mną przewodniczący „Solidar-
ności” i powiedział, że coś musimy robić, wyjść z ukrycia. – wspomina Michał Zaremba.  

 
17 kwietnia 1989 roku w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie nastąpiła po-

nowna legalizacja „Solidarności”. Dzień później odbyło się w domu katechetycznym 
przy kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze zebranie działaczy komisji 
zakładowych, członków i sympatyków „Solidarności”.  

- Przyszło bardzo dużo ludzi i to się tak powoli wszystko rozkręcało. – wspomina Michał 
Zaremba.  

 
- Po ponownym zalegalizowaniu związku, 

po stanie wojennym nastąpiły wolne, kontraktowe 
wybory, a stało się to na bazie komitetów obywa-
telskich ze znaczkiem „Solidarność” i działały na 
bazie komisji zakładowych, była to duża siła. 
Wokół „Solidarności” skupiało się dużo osób, 
które chciały coś zrobić, w większości byli to robot-
nicy. - mówi Kazimierz Bogucki.  

 
Ludzie przestali się bać. Zbliżał się 

czas wyborów. Działacze górowskiej „Soli-
darności” bardzo mocno zaangażowali się 
w kampanię wyborczą. 1 maja na ulicach 
pojawiły się plakaty wyborcze, wykonane 
przez Wiesława Żłobińskiego.  

 
Kampania plakatowa na ulicach Góry 
fot. Wiesław Żłobiński 

 
 
 
 
 
 

- Brak było doświadczenia, wzorowaliśmy się na kampaniach zachodnich, pomagały nam różne 
firmy, mające ograniczony dostęp na rynek poprzez druk ulotek na maszynach, które w tamtym czasie 
były dostępne. Wiele robiliśmy sami. (…) Ulotek było wtedy niewiele, ze względu na te trudności  
graficzne. Oczywiście wieszaliśmy też plakaty, drukowane na dostępnym sprzęcie. Jeszcze jedną i chyba 
najskuteczniejszą formą były spotkania w terenie, a zwłaszcza w domu wyborców. - mówi Kazi-
mierz Bogucki. 

- Strzałem w dziesiątkę było zdjęcie z Wałęsą. Zostało ono zrobione w połowie kampanii. 
Wszyscy ludzie kojarzyli Wałęsę, a zdjęcie z nim, sugerowało, że jest się „swoim człowiekiem”. Jako 
komitet obywatelski mieliśmy lepszą kampanię, ze względu na ulotki, gdyż były robione z lepszego 
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materiału. Mogliśmy liczyć na bardzo dużą pomoc zagranicznych związków zawodowych. O tym dzi-
siaj mało kto mówi. Dzięki nim dostaliśmy rzeczy, materiały, których tutaj nie było (…) Kampania 
PZPR-u była prowadzona w sposób trochę sztywny, nawet jak na tamte czasy. Pamiętam, że na ryn-
ku, pan w średnim wieku rozdawał ulotki i kwiaty dla kobiet, namawiał do głosowania na PZPR. 
Wówczas ktoś wyszedł z pobliskiego sklepu i powiedział: „Za czym wy ludzie stoicie? Tam chleb 
przywieźli”. I już wtedy było po wiecu... – opowiada Michał Zaremba – Mieliśmy też specjalny 
samochód, zdezelowaną, starą nyskę, która została wyposażona w sprzęt nagłaśniający, taki, jaki był 
dostępny (…) Paliwo dostawaliśmy za darmo. Pojazd był cały opisany, posiadał dwie flagi „Solidarno-
ści”. Wzbudzał wśród niektórych ludzi o odrębnych zapatrywaniach nawet złość. Jeździliśmy nim po 
całej okolicy.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ulotki rozdawane w czasie kampanii wyborczej 
(udostępnił Michał Zaremba) 

 
Zapytałyśmy Stefana Jankowiaka, jaki był stosunek władz do „Solidarności”.  
- Stosunek władz do „Solidarności” był bardzo przychylny (…) Członkowie „Solidarności” byli 

zapraszani na sesje Rady Miasta i Gminy, na komisje. Od 1989 roku włączyli się do spraw związa-
nych z funkcjonowaniem miasta (…) Podczas kampanii wyborczej nie miało miejsca zrywanie plaka-
tów „Solidarności”. 

A co na to „solidarnościowcy”? Michał Zaremba mówi:  
- „Władza nie była zbyt przychylna. Kiedy [w czasie kampanii wyborczej] przejeżdżaliśmy 

przez wieś Siciny i nawoływaliśmy ludzi do wyborów, koło kościoła stał I Sekretarz PZPR w Górze, 
sekretarz z Jemielna (albo z Niechlowa) oraz dyrektor Komitetu Wojewódzkiego. Machali i pokazy-
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wali, że mamy nie po kolei w głowie, że dwóch chłopów wyskoczyło i chcą obalić komunę (…) Mieli-
śmy też tablice, które zostały zerwane, a ówczesna Służba Bezpieczeństwa oczywiście ich nie znalazła.” 

W czasie kampanii odbył się wiec.  
- Jedynie my postanowiliśmy urządzić dla kandydatów w jednym dniu cykl spotkań. Inni tego nie 

podchwycili, choć przecież ponad pięćdziesiąt procent wyborców mieszka na wsi. Zaplanowano go na  
28 maja. (…) Najpierw odbyła się msza. Wcześniej zamierzano urządzić po tej mszy pochód ulicami 
miasta do amfiteatru, gdzie się miało odbyć spotkanie z kandydatami. Obawiałem się, że będzie zbyt 
mało ludzi i taki przemarsz skompromituje organizatorów. Inne osoby nurtowały podobne wątpliwości. 
Toteż zrezygnowano z realizacji tego projektu. Jednak po liturgii, za kandydatami i ludźmi niosącymi 
flagi, spontanicznie utworzył się wspaniały pochód. (…) Liczba osób w amfiteatrze przeszła najśmiel-
sze oczekiwania. Wszystkie miejsca siedzące zostały zajęte. Na koronie stały tłumy, na trawnikach  
w pobliżu sceny – liczne grupy ciekawskich. Według moich ocen przyszło grubo ponad tysiąc osób. – 
wspomina Mirosław Żłobiński.  

 

 
 

Tworzący się po mszy pochód 
fot. Wiesław Żłobiński 

 
4 czerwca 1989 roku odbyło się głosowanie. Wśród kandydatów byli: Adela Dan-

kowska, Antoni Żurawski, Marek Jurek i Stanisław Hoffmann.  
 
Zapytałyśmy Michała Zarembę, dlaczego kandydował akurat doktor Hoffmann.  
- Z tego względu, że był on aktywnym członkiem pierwszej „Solidarności”, osobą internowaną. 

Ponadto posiadał nazwisko, które gwarantowało wygraną.  
- Mnie się wydaje, że był najlepszym kandydatem. Miał doświadczenie polityczne, (…) był  

wykształcony. – dodaje Andrzej Mrajski.  
A doktor Hoffmann, od 2002 roku właściciel przychodni lekarskiej, tak nam od-

powiedział:  
- Nie wiem, dlaczego mnie wybrano. Ja sobie smacznie spałem, gdy o 100 w nocy przyszli i zapy-

tali, czy się zgadzam, bo podali moją kandydaturę. 
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Wiec w amfiteatrze – kandydaci: A. Żurawski, S. Hoffmann, Marek Jurek 
i reprezentujący nieobecną A. Dankowską – Eugeniusz Matyjas 

fot. Leszek Witko 

 
Jak przebiegły wybory? Opowiedział nam o tym Mirosław Żłobiński. 
- Byłem członkiem obwodowej komisji wyborczej numer 2 (…) Po otrzymaniu kart do głosowa-

nia, policzyliśmy je. Ich liczba się nie zgadzała, a do tego niektóre były niezadrukowane. Około godzi-
ny 600 stawiają się mężowie zaufania. Członkowie prezydium komisji siedzą w kącie przy osobnym 
stole i nie zajmują się rozdawaniem kart do głosowania, pozostali członkowie komisji robią to na 
zmianę. Staramy się, żeby przy wydawaniu kart zawsze był jeden działacz „Solidarności”. Początko-
wo ruch słaby. Przychodzą pojedyncze osoby (…) Około 1000 zaczął się większy ruch (…) Około 
godziny 2200 rozpoczynamy liczenie.  

 
Wyniki zostały ogłoszone we wtorek.  
- Nastąpił szok. Niby wygraliśmy w obwodach wojskowych, w szpitalu psychiatrycznym. Wyda-

wało się, że jest dobrze, a tu… Jurek i Dankowska nieznaczną ilością głosów przeszli, ale Hoffmann  
i Żurawski muszą uczestniczyć w drugiej turze wyborów.  

Po pierwszej turze wyborów niemal ze wszystkich wystaw sklepowych zniknęły plakaty. Jednak, 
gdy przyszły nowe, grupy plakatujące na nowo nimi pokryły słupy, tablice ogłoszeniowe, mury i płoty. 
Brakowało jednak tej werwy, co przed pierwszą turą wyborów. Nasi konkurenci na łamach „Trybuny 
Ludu”, zresztą w bardzo wyważonym artykule, deklarowali się, że nie będą już prowadzić wojny 
plakatowej, ale w tym samym dniu pojawiły się ich ulotki i plakaty z bałamutnym hasłem: „Nie daj 
się nikomu zastraszyć”. W kilka dni później partyjny rozlepiacz ulotką jednego z kandydatów partyj-
nych zakleił na plakatach głowę Hoffmanna. Ktoś inny na dworcu PKS-u zniszczył tablicę wykonaną 
społecznie przez stolarza – sympatyka „Solidarności”. – dodaje Mirosław Żłobiński.  

 
W drugiej turze frekwencja wyniosła 55%. Hoffman uzyskał 17 głosów więcej,  

a Żurawski aż 80.  
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- Ze zwycięstwa Hoffmanna cieszyli się nie tylko solidarnościowcy i ludzie o sympatiach prosoli-
darnościowych, ale również partyjni, bo wygrał człowiek od nas - człowiek z Góry będzie nas reprezen-
tował w Senacie! – mówi Mirosław Żłobiński. 

 
Dlaczego w województwie leszczyńskim doszło do drugiej tury wyborów?  
- Strona rządowa miała dobrych kandydatów, głównie do Senatu, ale wystawiła ich za dużo. 

Może gdyby było ich mniej, to przynajmniej jednego senatora by mieli. Województwo leszczyńskie było 
zlepkiem trzech różnych regionów, a w Wielkopolsce „Solidarność” była słabsza niż na Dolnym Ślą-
sku.-twierdzi Mirosław Żłobiński. 

 
I na tym mogłybyśmy zakończyć naszą opowieść. Ale nie zrobimy tego. Nie mo-

żemy pominąć fenomenu tamtych dni. Musimy szerzej opisać zmiany, które wówczas 
nastąpiły.  

 
cdn. 

Ewelina Kędzierska  
Anna Krawczyk 

 
 
 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
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SZKOLNICTWO ZAWODOWE DO 1954 R. 
 
W drugiej połowie lat 40. i pierwszej połowie lat 50. funkcjonowały na tere-

nie powiatu górowskiego szkoły zawodowe – w Jastrzębiej, Górze i w Wąsoszu. 
Wszystko to, co udało się mi ustalić na ich temat, przedstawiam w tym artykule. 

 
JASTRZĘBIA 
Przez parę lat funkcjonowała szkoła rolnicza w Jastrzębiej, o której wiemy niewiele. 

Prawdopodobnie pracę rozpoczęła w roku szkolnym 1946/1947 jako Powiatowa Szkoła 
Rolnicza. Wówczas jej kierownikiem był nauczyciel Siemaszko. Nie było wiadome, kto 
powinien ją utrzymywać, gdyż w myśl rozporządzeń koszty powinny pokrywać różne 
instytucje, w tym „Samopomoc Chłopska” i samorząd1. Pod koniec roku szkolnego 
uczyło się w niej 14 uczniów, mimo że była szkołą męską, uczęszczali do niej chłopcy  
i dziewczęta. Pracę pedagogiczną prowadzili dwaj nauczyciele. Szkoła posiadała 50 ha 
ziemi, 2 konie i 2 krowy2. 

Kolejna i zarazem ostatnia informacja o tej szkole pochodzi z 1950 r. Jej kierowni-
kiem był wówczas Adam Stanuch. Średnia Szkoła Rolnicza w Jastrzębiej posiadała 75 ha 
ziemi, z tego 70 ha ziemi ornej, 1,8 ha łąk, 1 ha ogrodu i parku, 4 konie, 5 krów, 1 buhaj, 
8 jałówek, 3 cielęta, 7 świń, 2 knury, 13 warchlaków, 10 prosiąt, 14 kur i 3 indyki. Zabu-
dowania wymagały remontu, zwłaszcza obora. Gospodarstwa oceniono jako średnie. 

Szkoła posiadała internat, ale nie wiemy ilu było uczniów. Musiały panować prymi-
tywne warunki, bo uczniowie sami musieli założyć instalację elektryczną, która stwarzała 
zagrożenie dla życia. 

Przy szkole funkcjonował Ośrodek Oświaty Rolniczej, podobny istniał w Brzeża-
nach3. 

 
GÓRA 
Szkołę zawodową w Górze otwarto 1 października 1947 r.4 Działała ona do 1954 r. 

W roku szkolnym 1950/51 nosiła nazwę Państwowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 5, 
a w roku 1952/53 – Zasadniczej Szkoły Metalowo-Energetycznej6. 

Budynek szkoły. 26 sierpnia 1949 r. odbyło się posiedzenie egzekutywy KP PZPR 
w Górze z udziałem władz ZSL i inspektora szkolnego. Dyrektor szkoły zawodowej 
Rudolf Gajczak w porozumieniu z inspektorem szkolnym uzgodnili, że budynek po  
SP nr 1 (obecnie SP nr 3) lepiej nadaje się na szkołę zawodową aniżeli budynek bursy 
przy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację. Większością głosów zatwierdzono prze-

                                      
1 APW: PRN i WP Góra Śląska 7 s. 26, 27 (posiedzenie PRN 12 listopada 1946 r.). W dokumencie nie występuje imię 
Siemaszki. Wówczas na terenie powiatu górowskiego pracował nauczyciel Jerzy Siemaszko, być może chodzi o niego.  
W roku szkolnym 1948/49 uczył w szkole podstawowej w Górze, w latach 1949-1954 – w szkole podstawowej w Glince, 
potem odszedł do szkoły w Psarach. 
2 APW: KW PPR 284 s. 15. 
3 APW: PRN i WP Góra Śląska 19 s. 221-223. 
4 APW: WK PPS Wrocław 350 s. 87 („Sprawozdanie personalne Cukrowni Góra Śląska za m-c listopada 1947 r.” z 1 
grudnia 1947 r., s. 87-88). 
5 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 173. 
6 APW: PMRN Góra Śląska 28 s. 177. 
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niesienie szkoły zawodowej do budynku SP nr 17. Wówczas SP nr 1 włączono do SP  
nr 2, znajdującej się przy ul. Szkolnej. 

Kilka lat później sądzono, że oddanie budynku SP nr 1 na rzecz szkoły zawodowej 
było podyktowane „względami osobistymi” ówczesnego przewodniczącego MRN w Górze  
i zarazem dyrektora szkoły zawodowej R. Gajczaka8. 

Wtedy dyrektor stwierdzał, że organizacja szkoły napotkała duże trudności. Na 
pierwszym miejscu wymieniał to, iż nie ma odpowiedniego budynku. Chyba ten sąd 
odnosił się do okresu sprzed przydzielenia budynku szkoły podstawowej. Inne trudno-
ści, które musiał pokonać, to brak sprzętu i pomocy naukowych, szkoła nie prowadziła 
szkolenia zawodowego, nie było odpowiednio przygotowanych nauczycieli, toteż praca 
opierała się na nauczycielach dochodzących. Wtedy i później wielokrotnie powtarzały się 
narzekania na zbyt szczupły budżet, który nawet nie mógł zaspokoić wydatków rzeczo-
wych. Dyrektor oceniał, że „młodzież szkolna nie była związana ze szkołą i traktowała pracę 
szkolną jako zajęcie uboczne”9. 

W roku szkolnym 1952/53 odnotowano działalność internatu, prawdopodobnie 
rozpoczął funkcjonowanie wcześniej. Mieszkało w nim 169 wychowanków, w tym 12 
dziewcząt. Większość z nich pochodziła ze wsi. Prawie wszyscy korzystali ze stypen-
diów, a sieroty i półsieroty – dodatkowo ze stypendiów odzieżowych.  

W szkole funkcjonowała świetlica (przynajmniej od 1950 r.), w której zorganizowa-
no zespoły artystyczne: chóralny, taneczny, dwa recytatorskie i dekoracyjny (dane z roku 
1952/53)10. 

Warsztaty. Początkowo warsztaty znajdowały się w garażu przy ul. Głogowskiej11. 
Po 1 września 1950 r. umieszczono je w byłym browarze przy ul. Targowej (do 1951 r. 
była to ul. Mickiewicza). MRN z własnych funduszy wyremontowała budynek w którym 
znalazła się kreślarnia, hale warsztatowe i inne pomieszczenia12. Dyrekcja Okręgowa 
Szkolnictwa Zawodowego we Wrocławiu nie wsparła finansowo urządzenia warsztatów. 
Oceniono, że „Mimo wszystko dokonanie remontu będzie łatwiejsze od zaopatrzenia warsztatów  
w urządzenia i maszyny, tym bardziej że zaopatrzenie w maszyny z terenu pow. Góra Śl. idzie bardzo 
opornie, bo szkoła w opinii miejscowych władz nie jest należycie doceniana i nie może praktycznie liczyć 
nawet na przychylną decyzję w przyznaniu maszyn, którymi rozporządza Prez. P.R.N. Konferencja w 
tym celu odbyta w Prez. P.R.N. i uzyskane na niej przydziały maszyn, na które szkoła liczyła, oka-
zały się nierealne, bo stale szkoła znajduje się na ostatnim miejscu hierarchii potrzeb, zadanie jej nie 
jest należycie doceniane przez miejscowe czynniki i przychylnie zostają załatwiane tylko te wnioski 
szkoły, gdy nie ma ona konkurenta. Przy takim stosunku władz i urzędów stwierdzić należy, że 
szkoła ma bardzo utrudnioną działalność”13. 

W I kwartale 1951 r. warsztaty mechaniczne posiadały 70 stanowisk z odpowied-
nim sprzętem, ale brakowało wyposażenia do biura warsztatowego i kreślarni oraz 3 

                                      
7 APL: KP PZPR Góra Śląska 19 bp. 
8 APW: PMRN 28 s. 150-151 (posiedzenie PMRN 5 czerwca 1953 r.). Opinię tę sformułował nauczyciel Antoni Hryniewicz 
z SP nr 2. Zapewne chodziło o Jana Hryniewicza. 
9 APW: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 173 („Sprawozdanie z organizacji i pracy Państwowej Zasadniczej Szkoły Zawodow.  
w Górze obejmujące okres I i II 1950/51”). 
10 APW: KP PZPR Góra Śląska 45 s. 62-63. 
11 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 175. 
12 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 52 (posiedzenie egzekutywy 28 września 1950 r.). 
13 APW: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 175. 
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tokarek, 1 frezarki, szlifierki i 2 kowadeł14. Gorsza sytuacja panowała w warsztatach 
elektrycznych15. 

Poradzono sobie z tymi trudnościami: „Szkoła została zaopatrzona w wystarczającą ilość 
sprzętu, biblioteka szkolna liczby obecnie [15 marca 1951 r.] 845 tomów, zorganizowano gabinet 
fizyko-chemiczny łącznie z pracownią, urządzono specjalną salę rysunkową, świetlicę, magazyny i t.d. 
Obsadzono wszystkie przedmioty własnymi nauczycielami, uzyskując dodatkowe etaty nauczycielskie  
i 6 etatów naucz. zawodu.”  

Z dniem 1 września 1949 r. zorganizowano szkolenie zawodowe na wydziałach 
krawieckim i mechanicznym, a od 1 września 1950 r. – na wydziale elektrycznym16. 

Biblioteka. W marcu 1951 r. biblioteka szkolna liczyła 845 tomów17, w roku szkol-
nym 1952/53 – przeszło 2 tys. książek, po 12 na ucznia. Prenumerowano dla uczniów 
„Sztandar Młodych”, „Stolicę”, „Młodego technika”, „Spawalnictwo”, „Komsomolskają 
Prawdę”, „Ogoniok”, „Krokodił”; dla nauczycieli – „Gazetę Robotniczą”, „Trybunę 
Wolności”, „O trwały pokój i demokrację ludową”, „Szkołę Zawodową”, „Wiadomości 
Elektrotechniczne”, „Prawdę” i „Uczitielskają Gazietę”. Zarówno uczniowie jak i nau-
czyciele słabo korzystali z czasopism w języku rosyjskim18. Zaprenumerował je komitet 
rodzicielski. „Dla rozwoju czytelnictwa i wykorzystywania dobrodziejstw kultury radzieckiej zapre-
numerowano dla każdej klasy po jednym egzemplarzu następujących czasopism: Ogoniok, Prawda, 
Komsomoslkaja Prawda i Krokodil na sumę 151,50 zł” – jak napisano w sprawozdaniu komi-
tetu rodzicielskiego za rok 1952/5319. 

Pracownicy. 1 marca 1951 r. w szkole pracowało 6 nauczycieli przedmiotów ogól-
nokształcących, komendant „Służby Polsce”, kierownik świetlicy i lekarz szkolny,  
6 nauczycieli zawodu i 5 osób personelu administracyjnego. Nauczyciele zawodu, poza 
kierownikiem warsztatu, nie znali pracy w szkole. Wszyscy zostali skierowani na trzyletni 
zaoczny kurs, co dezorganizowało pracę szkoły. Brakowało nauczycieli języka rosyjskie-
go, matematyki i technologii. Uczyli tych przedmiotów nauczyciele nie mający odpo-
wiedniego wykształcenia. Technologii uczył kierownik warsztatów Januszewski. Musiał 
codziennie opuszczać warsztaty, pozostawiając je pod opieką nieprzygotowanych do 
tego ludzi, i iść do oddalonego budynku szkolnego20. 

Prawdopodobnie pierwszym kierownikiem szkoły był Stanisław Szczeciński21, od 
1949 r. jako dyrektor występował Rudolf Gajczak, od roku szkolnego 1951/52 w jego 
miejsce dyrektorem szkoły zawodowej został Jerzy Dobosz22. 9 stycznia 1954 r. funkcję 
kierownika szkoły sprawował Czesław Szydłowski23. 

                                      
14 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 175. 
15 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 176. 
16 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 173. 
17 APW: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 173. 
18 APW: KP PZPR Góra Śląska 45 s. 63. 
19 APW: PMRN Góra Śląska 28 s. 178. 
20 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 173-174. 
21 APW: SP Góra Śląska 252 s. 247 (pismo z 24 listopada 1948 r.). Autor pisma określa, że szkoła znajdowała się przy  
ul. Daszyńskiego (obecna ul. Starogórska). 
22 APL: KP PZPR 21 bp. 
23 APW: PPRN Góra Śląska 279 s. 137. 
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Znamy kilka nazwisk osób, które w roku szkolnym 1952/53 pracowały w szkole 
lub warsztatach: Witold Januszewski, Stanisław Dowgiałło, Lech Krysztofiak, Wojciech 
Kaplar, Ryszard Sznor, Janina Michalewska, Jerzy Dobosz – dyrektor24.  

Uczniowie. 1 marca 1951 r. w szkole kształciło się 201 uczniów, w tym 44 dziew-
częta. 90% z nich było pochodzenia robotniczego i chłopskiego. Funkcjonowało 6 klas 
w nauce przedmiotów teoretycznych (3 pierwsze, 2 drugie i 1 trzecia). W warsztatach 
szkolnych uczyło się 147 uczniów, reszta – poza nimi. Młodzież miała w domach  
rodzinnych ciężkie warunki materialne. Ok. 50% z nich codziennie dojeżdżało rowerami, 
nawet z odległości 15 km. Frekwencja mimo tych trudności wynosiła 94% (w II okresie 
roku 1950/1951), również dobra frekwencja była na zajęciach warsztatowych25. 

Na początku roku szkolnego 1952/53 szkoła liczyła 192 uczniów. W ciągu roku 
ubyło ok. 14% osób. Tłumaczono to niską pozycją szkoły w środowisku (brak poparcia 
zakładów pracy) i ograniczoną ilością miejsc w internacie.  

Były zorganizowane wydziały: metalowy – obejmujący ślusarstwo maszyn rolni-
czych i ślusarstwo maszynowe, energetyczny – obejmujący montaż sieci niskiego napię-
cia. Powstały dwie klasy pierwsze o specjalności ślusarstwo maszyn rolniczych liczące po 
45 uczniów, w tym 16 dziewcząt, trzy klasy drugie: o specjalności montaż sieci niskiego 
napięcia z 39 uczniami, w tym 22 dziewczęta, o specjalności ślusarstwa maszynowe z 40 
uczniami, o specjalności ślusarstwo maszyn rolniczych z 23 uczniami26. 

Nauczanie. Poziom nauczania ilustrują wyniki klasyfikacji. Na zakończenie I okre-
su roku szkolnego 1950/51 57% uczniów z ogólnej liczny 201 otrzymało oceny pozy-
tywne, z kolei na zakończenie II okresu 84% uczniów otrzymało oceny pozytywne. 11 
lutego 1951 r. na okręgowej konferencji aktywu ZMP we Wrocławiu szkoła zajęła  
I miejsce „w walce o wyniki nauczania” spośród szkół zawodowych okręgu27. 

W roku szkolnym 1952/53 klasyfikacja uczniów wyglądała następująco: w I okresie 
– 120 uczniów bez ocen niedostatecznych, w II – 131, w III – 145; frekwencja: I okres – 
92,8%, II – 90,2%, III – 90,6%. 

Nauczanie nadal, czyli również wcześniej, miało charakter werbalny, brakowało 
podręczników, więc nauczycieli musieli odpowiednie partie materiału dyktować. 

Praktyczna nauka zawodu była prowadzona w ciężkich warunkach. Dział energe-
tyczny nie posiadał podpisanej umowy o naukę zawodu. Uczniowie wykonywali czynno-
ści nie związane z zawodem, kierownik warsztatów nie chciał podejmować prac  
usługowych, co wszystko przyczyniło się do rozluźnienia dyscypliny wśród uczniów. 
Zmiana kierownictwa warsztatów zaowocowała podpisaniem umowy ze Zjednoczeniem 
Energetycznym, ale uczniowie pracę wykonywali w ciężkich warunkach: chodzili  
codziennie po 12 km do pracy, nie byli zaopatrzeni w sprzęt i narzędzia. Dział metalowy 
również rozpoczął pracę w ciężkich warunkach. Pieniądze były zamrożone w gotowych 
wyrobach krawieckich. Uczniowie pracowali zużytymi pilnikami, brakowało materiału. 
Dopiero zmiana kierownictwa warsztatów zmieniła sytuację na lepszą28. 

                                      
24 APW: KP PZPR Góra Śląska 45 s. 60-63; APL: KP PZPR 24 s. 184. 
25 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 174. 
26 APW: KP PZPR Góra Śląska 45 s. 60 („Sprawozdanie dyrektora Z.S.M.-E. CUSZ w Górze Śl. za rok szk. 1952/53”). 
27 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 176. 
28 APW: KP PZPR Góra Śląska 45 s. 60-61. 
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Wychowanie. W pracy wychowawczej eksponowano dwa hasła – plan 6-letni  
i walka o pokój. Widoczne to było w dekoracji klas i budynku szkolnego. Oceniano, nie 
wiem na ile zgodnie z rzeczywistością, że „Młodzież zrozumiała swoją rolę przyszłych budowni-
czych socjalizmu i wykazuje w swojej masie dobre zrozumienie obecnego stanu przebudowy ustroju 
społeczno-politycznego. W osiągnięciu tych celów pomocne jest upolitycznianie lekcji i praktyczne zasto-
sowanie zasad pedagogiki socjalistycznej. Plan 6-letni i walka o Pokój wiązana jest z materiałem 
nauczania i przez to zrozumienie wielkiej przebudowy gospodarczej Państwa jest jasna dla młodzie-
ży.”29 

W 1950/51 nie odnotowano trudności wychowawczych w szkole, choć wcześniej 
zdarzały się wypadki „opilstwa, nieposłuszeństwa, łamania regulaminu uczniowskiego”30. 

Młodzież w ramach prac społecznych uporządkowała ul. Dzierżyńskiego (wówczas 
ul. Spółdzielczą), załadowała 3 wagony złomu, 20 roboczodniówkami pomogła zradio-
fonizować Luboszyce, kilkakrotnie wyjeżdżała do pracy do PGR’ów i spółdzielni pro-
dukcyjnych, podejmowała zobowiązania z okazji rewolucji październikowej i urodzin 
Stalina, prezentowała programy artystyczne w górowskich zakładach pracy i na wsi. Nie 
było łatwo wykazać się takimi formami aktywności, gdyż ok. 50% młodzieży mieszkało 
poza miastem, znaczna część pracowała zawodowo i prawie wszyscy mieli ciężkie wa-
runki domowe31. 

W roku 1952/53 odnotowano „przejawy wrogiego oddziaływania”, które były „likwido-
wane w zarodku”. Zbyt lakoniczny zapis nie pozwala na przedstawienie szczegółów. 
Stwierdzono słaby poziom ideologiczny i słabą aktywność społeczną uczniów, jako 
przyczyny tego stanu rzeczy wskazywano: dłuższą nieobecność wychowawcy dwóch klas 
z powodu choroby, negatywną pracę jednej z wychowawczyń, słabą pracę zarządu 
szkolnego ZMP i brak planu wychowawczego na warsztatach32. 

W roku szkolnym 1952/53 zespoły artystyczne szkoły uczestniczyły w trzech wy-
jazdach na wieś. Wzięło w nich udział 150 osób. Na terenie Góry brały udział w dziesię-
ciu uroczystościach, m.in. w wieczornicy przedwyborczej w szpitalu, w PDK z okazji 
spotkania wyborców z kandydatami, w części artystycznej dla chorych w szpitalu,  
w powiatowej akademii w rocznicę rewolucji październikowej. Przeprowadzono 11 wie-
czornic wewnątrzszkolnych, m.in. życie i dzieło Józefa Stalina, rocznica urodzin Bole-
sława Bieruta, 1 Maja.  

W okresie rekolekcji szkoła urządziła zawody sportowe z udziałem szkół z Brzegu 
Dolnego, Wołowa, Ścinawy, Wąsosza i Żmigrodu.  

Uczniowie pracowali społecznie na rzecz środowiska i szkoły, m.in. przepracowali 
240 roboczodniówek przy wykopkach w spółdzielniach produkcyjnych i PGR’ach,  
zbierali odpady użytkowe (191 kg szmat, 247 kg papieru), uprawiali buraki cukrowe na 
powierzchni 1 ha celem uzyskania pieniędzy na sprzęt i ubiory sportowe33. 

Organizacje młodzieżowe i koła. W roku szkolnym 1950/51 na terenie szkoły 
funkcjonowały: ZMP, TPPR, Liga Przyjaciół Żołnierza i Szkolne Koło Odbudowy  

                                      
29 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 177. 
30 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 175. 
31 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 178. 
32 APW: KP PZPR Góra Śląska 45 s. 63. 
33 APW: KP PZPR Góra Śląska 45 s. 60. 



Kwartalnik Górowski 34/2011 

XXXVIII 

Warszawy. Należeli do nich wszyscy uczniowie. Wszystkie te organizacje poza LPŻ 
pracowały dobrze. Istniało również Szkolne Koło Sportowe z 120 członkami. Działały 
też koła naukowe fizyków i chemików. 

Na linii dyrekcja – ZMP wybuchł konflikt. Tak go przedstawił dyrektor R. Gajczak: 
„Było trochę trudności we współpracy ze ZMP, który w osobie przewodniczącego źle pojął swoją rolę  
i chciał być w szkole czynnikiem decydującym, a w niektórych wypadkach kierujących.” 34 

W roku szkolnym 1952/53 działały te same organizacje, TPPR zostało przemiano-
wane na Towarzystwo Przyjaciół Związku Radzieckiego; ponadto doszedł PCK35 i koło 
spawalnicze.36. 

 
* * * * * 
 
5 czerwca 1953 r. przedstawiciele PPRN, PMRN i SP nr 2 wspólnie sformułowali 

wniosek o przekazanie budynku zajmowanego przez szkołę zawodową na rzecz szkol-
nictwa podstawowego. Umotywowali to tym, że wzrasta liczba uczniów w SP nr 2, z 
kolei w szkole zawodowej maleje liczba uczniów i budynek jest niewykorzystany37. 

9 stycznia 1954 r. w rozszerzonym gronie Powiatowa Komisja Planowania Gospo-
darczego omawiała sprawę przeniesienia szkoły podstawowej do budynku zajmowanego 
przez szkołę zawodową. Wywołał ją przewodniczący komitetu rodzicielskiego szkoły 
podstawowej w Górze Jan Janowski na sesji PRN 24 września 1953 r. Stwierdzono 
wówczas rosnącą liczbę dzieci w wieku szkolnym, co wymagało, zgodnie z wnioskiem 
Wydziału Oświaty PPRN, budowy nowej szkoły w 1957 r. Wnioskowano, żeby zamiast 
budowania nowej szkoły podstawowej zająć na cele szkolnictwa podstawowego budynek 
wcześniej zajmowany przez SP nr 1, a obecnie przez szkołę zawodową, i dobudować do 
niego salę gimnastyczną, co rozwiązywałoby problemy lokalowe górowskiej oświaty do 
1960 r. Nie zapomniano o szkole zawodowej, proponując wzniesienie dla niej nowego 
budynku  
w 1957 r.38 

 
WĄSOSZ 
Na przełomie lat 40. 50. w Wąsoszu istniała szkoła zawodowa: w roku szkolnym 

1950/51 pod nazwą Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa lub Zasadnicza Szkoła  
Zawodowa39, w 1952/53 – Zasadnicza Szkoła Metalowa Drzewna. Prawdopodobnie 
powstała w 1947 r.40 

Budynek szkoły. Znajdował się przy ul. Sienkiewicza 6. Była to „waląca się rudera, 
brudna z uszkodzonym dach, przez który przecieka w porze deszczowej woda na strych”. Mieściły się 

                                      
34 APW: KP PZPR Góra Śląska 37 s. 177. 
35 APW: KP PZPR Góra Śląska 45 s. 60. 
36 APW: KP PZPR Góra Śląska 45 s. 63. 
37 APW: PMRN 28 s. 150-151 (posiedzenie PMRN 5 czerwca 1953 r.). 
38 APW: PPRN Góra Śląska 279 s. 137-138. Podobno ówczesny inspektor szkolny Fr. Baczun za popieranie starań o odzy-
skanie budynku dla szkolnictwa podstawowego zapłacił utratą stanowiska w Górze. O ten sam budynek bowiem starało się 
UB, chcąc go przeznaczyć na swą siedzibę. W dokumentach, do których dotarłem, nic na ten temat nie ma. 
39 APW: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 179 („Sprawozdanie dyrektora Państwowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
w Wąsoszu na czas od 1.9.1950 r. do 31-1-1951 r.”). Pierwsza nazwa zaczerpnięta z pieczątki, druga - z tytułu sprawozdania. 
40 APW: Akta gminy Wąsosz 19 s. 104 (sesja GRN 22 lipca 1950 r.). 
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w nim 3 sale wykładowe, kancelaria dyrektora i kilka nie nadających się do użytku pokoi-
ków. Zamierzano od 1 września 1950 r. zająć budynek szkoły podstawowej, więc  
w czasie wakacji nie wykonano żadnych remontów. Młodzież uczyła się w paltach, gdyż 
w salach najwyższa temperatura wynosiła od 5 do 11oC41. W budynku pointernackim 
urządzono świetlicę szkolną, którą kierował Antoni Tymański42. 

Do r. 1951 szkoła podstawowa w Wąsoszu korzystała z trzech budynków przy  
pl. Kościelnym. 28 kwietnia 1951 r. Państwowe Przedsiębiorstwo Budowlane z Góry 
oddało do użytku wyremontowany budynek byłej niemieckiej szkoły im. Adolfa Hitlera, 
mieszczący się przy obecnej al. Niepodległości. 10 i 11 maja urządzono przeprowadzkę, 
a 13 maja – uroczyste otwarcie43. Być może szkoła zawodowa zajęła któryś z opuszczo-
nych budynków. Więcej informacji o budynku nie mamy poza tą, że w roku szkolnym 
1952/53 szkoła mieściła się przy placu Kościelnym 344. 

Warsztaty. Zajmowały dużą halę (w 1950/51), którą remontowano przy pomocy 
młodzieży, m.in. pod kierunkiem instruktorów przeprowadzono remont centralnego 
ogrzewania. Hala była podzielona na dwie części. Większą przeznaczono na warsztat 
mechaniczny, w którym urządzono pracownię ślusarską i narzędziownię; mniejszą – na 
warsztat stolarski. Odczuwano brak obrabiarek produkcyjnych (i innych maszyn). Mło-
dzież musiała wykonywać pewne czynności ręcznie, zamiast maszynami szybciej i lepiej. 

Warsztaty przyjmowały zamówienia od instytucji społecznych, a uzyskane dochody 
przeznaczano na zakup narzędzi i maszyn. Przeprowadzono remont budynku KG PZPR 
w Wąsoszu na sumę 11 316 zł (największa praca), internatu, budynku Gminnej Rady 
Narodowej i inne. W czynie społecznym remontowano salę kinową. 

Co dwa tygodnie odbywały się narady produkcyjne mające na celu zwiększenie 
produkcji i ulepszenie pracy warsztatów. Wówczas szkolnictwo zawodowe oprócz nauki 
musiało się zajmować produkcją. 

W warsztacie krawieckim uczennice uczyły się na własnych materiałach i wykony-
wały prace na indywidualne zamówienia, m.in. dla ośrodka zdrowia 30 koszulek dla  
niemowląt, 10 koszul nocnych, 5 szlafroków, 35 ręczników 13 prześcieradeł. Jednak 
odczuwano brak zamówień45. 

Biblioteka. W roku 1951 (przed 15 marca) liczyła 807 tomów, z czego 103 z zakre-
su marksizmu-leninizmu, i 110 czytelników. Wypożyczenia odbywały się codziennie. 
Brakowało pomieszczenia na bibliotekę i pieniędzy na zakup książek46. 

W maju 1953 r. księgozbiór składał się z 1756 woluminów (785 – beletrystyka, 906 
– pozycje naukowe i „ideologiczno-polityczne”, 65 – pozycje pedagogiczne). Przeciętnie 
1 uczeń przeczytał 18,7 książki47. 

Pracownicy. 24 listopada 1948 r. kierownikiem szkoły był Edward Omielski48. 

                                      
41 APW: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 179. 
42 APW: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 181. 
43 M. Godyla, Rola Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu (1945-1995), Zielona Góra 1997 s. 45-46 (maszynopis 
pracy magisterskiej). 
44 APL: KP PZPR Góra Śląska 24 s. 188 – informacja z pieczątki nagłówkowej („Sprawozdanie ze stanu nauczania  
i wychowania w roku szkolnym 1952/53”). 
45 APW: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 180-181. 
46 APW: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 182. 
47 APL: KP PZPR Góra Śląska 24 s. 189. 
48 APW: SP Góra Śląska 252 s. 247 (pismo z 24 listopada 1948 r.). Autor pisma sytuuje szkołę przy ul. Sienkiewicza. 
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W roku szkolnym 1950/51 pracowali nauczyciele: Stanisław Jakubowski – dyrektor, 
Józef Jankowski, Józef Łysakowski, Julian Ziobrowski, Antoni Tymański (dochodzący), 
Wanda Hill, Henryk Tutak – kierownik warsztatów; nauczyciele zawodu: Franciszek 
Sadło, Franciszek Zawada, Franciszek Rapior, Franciszek Wawrzyniak, Maria Wilegus, 
Konstanty Rydlak (dochodzący), Władysław Łojewski – felczer szkolny; pracownicy 
administracyjni: Janina Broczkowska – sekretarz, Julia Stefanowska – woźna, Zofia Ko-
walczuk – sprzątaczka, Józef Łysakowski – rachmistrz (chyba to ta sama osoba wcześniej 
wymieniona jako nauczyciel)49. 

W roku szkolnym 1952/53 pracowali: Stanisław Jakubowski – dyrektor, nauczyciele 
teorii – Józef Jankowski i Julian Ziobrowski, Henryk Tutak – kierownik warsztatów, 
nauczyciele zawodu stolarskiego – Franciszek Wawrzyniak, Stanisław Korzeniowski, 
nauczyciele zawodu ślusarskiego – Franciszek Sadło, Franciszek Rapior, Czesława  
Jędrzejczyk – księgowa warsztatów, Witold Mackiewicz – magazynier warsztatów, Józef 
Ciombor – księgowy szkoły, Zofia Kowalczuk – sprzątaczka warsztatów, Elza Majstrzak 
– woźna szkoły, Salomea Paszkiewicz – sprzątaczka szkoły. Z dzisiejszego punktu  
widzenia tryb przyjęcia do pracy było osobliwy: „Wszyscy pracownicy zostali przyjęci po uzgod-
nieniu z Kom. Gm. P.Z.P.R.” Część nauczycieli jeździła organizować spółdzielnie produk-
cyjne. Zorganizowano brygadę remontową, której zadaniem było wspieranie spółdzielni 
produkcyjnej w Świniarach, do czego wówczas nie doszło50. 

Egzekutywie KP PZPR nie podobał się skład grona pedagogicznego: „Również trze-
ba stwierdzić, że jest tam nieodpowiedni dobór nauczycieli, ponieważ wielu z nich to ludzie, którzy 
niedawno mieli prywatne inicjatywy a dziś są wykładowcami fachowymi.”51 

Uczniowie. Szkoła w roku szkolnym 1950/51 składała się z 5 klas: klasa I mecha-
niczna – 18 uczniów, II mechaniczno-stolarska – 22, II krawiecka – 21 uczennic,  
III mechaniczno-stolarska – 32 uczniów, III krawiecka – 27 uczennic. W sumie szkoła 
liczyła 120 uczniów (72 chłopców i 48 dziewcząt)52. 

W roku szkolnym 1952/53 zapisało się 108 uczniów, w tym 18 dziewcząt w dziale 
stolarskim. Młodzież ta pochodziła z gminy Wąsosz i sąsiednich oraz z sąsiednich  
powiatów (rawickiego i wołowskiego). Ponieważ szkoła nie dysponowała internatem, 
młodzież musiała dojeżdżać pociągami i rowerami, czyniło to 81% ogółu uczniów53. 

Już w 1953 r. jeden z członków egzekutywy stwierdził, że „Szkoła w Wąsoszu nie re-
flektuje się do utrzymania a to z powodu tego, że wielu dojeżdża po 40 nawet km a brak jest bursy, co 
jest ciężkie dla uczni w ich nauce.” 54 

W maju 1953 r. liczba uczniów była mniejsza, wynosiła 85 (kl. I ślusarska – 27, kl. I 
stolarska – 23, kl. II ślusarskiej – 3555. 

Nauczanie. W roku szkolnym 1950/51 nauka odbywała się codziennie od 8.30 do 
13.15, w warsztatach od 8.15 do 14.30.  

                                      
49 APW: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 181. 
50 APL: KP PZPR Góra Śląska 24 s. 189. 
51 APL: KP PZPR Góra Śląska 24 s. 184. 
52 APW: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 179. 
53 APL: KP PZPR Góra Śląska 24 s. 188. 
54 APL: KP PZPR Góra Śląska 24 s. 184. 
55 APL: KP PZPR Góra Śląska 24 s. 189. 
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Po dwóch okresach sklasyfikowano 118 uczniów, a 2 uczennic nie sklasyfikowano. 
102 uczniów uzyskało oceny pozytywne, 16 – oceny niedostateczne. Uczniowie z dwó-
jami lekceważyli naukę i opuszczali lekcje56. 

W roku szkolnym 1952/53 po przezwyciężeniu problemów wychowawczych po-
prawiły się wyniki w nauce – w III okresie 77% uczniów było bez ocen niedostatecz-
nych, opuszczono 11,77% godzin nauki57. 

Wychowanie. Niewiele mamy informacji o zachowaniu młodzieży, tyle że „Z po-
czątkiem roku szkolnego 1952/53 młodzież jako materiał surowy okazała się niezupełnie przygoto-
waną politycznie. Wśród nich [!] były jednostki, które poddawały się plotkom wroga klasowego.  
Młodzież okazywała niechęć do pracy i nauki oraz do pracy społecznej. Rażąca była frekwencja tak 
na teorii jak i na zajęciach praktycznych. Nie umiała docenić mienia społecznego. Dopuszczała się 
niszczenia niepotrzebnego tak narzędzi jak i materiałów a nawet zdarzały się wypadki drobnych 
kradzieży w warsztacie szk. Nadto niektóre jednostki dopuszczały się wybryków huligańskich, jak gra 
w karty, zamiast udawać się do szkoły na naukę, zatrzymywali się w poczekalni stacji kolejowej, aby 
tam grywać w karty. Po ujawnieniu takich i innych wybryków szkoła postanowiła jednostki te wydalić 
ze szkoły. Ze strony grona nauczycielskiego oraz pracowników administracyjnych czyniono starania 
likwidowania wybryków oraz wzmożono czujność na wroga klasowego. Po wybryku w rodzaju zniewa-
żenia masztu flagowego w dniu 27/II b.r. [1953] został usunięty uczeń Taurowski Bronisław przez 
Egzekutywę Z.P. ZMP jako inicjator tego złoczynu, a nadto ukarano odpowiednio współuczestników. 
Kiedy okazało się, że woźna szkoły swym zachowaniem i postępowaniem źle wpływała na młodzież, 
postanowiono ją usunąć ze stanowiska woźnej. Po usunięciu takich jednostek, które destruktywnie 
wpływały na resztę młodzieży stan wychowawczy szkoły polepszył się […]” 58 

Młodzież brała udział w akademiach, m.in. z okazji 35 rocznicy Wielkiej Rewolucji 
Październikowej, ku czci 73 urodzin Generalissimusa Józefa Stalina. W dniach 30 i 31 
marca 1953 r. w czasie dni rekolekcyjnych uczestniczyła w zawodach sportowych  
w Górze. Podejmowała zobowiązania, by nadrobić zaległości w warsztatach np. w 
związku ze śmiercią J. Stalina, urodzin B. Bieruta59. 

Organizacje młodzieżowe i koła. Na terenie szkoły funkcjonowały (1950/51): 
ZMP (52 członków), TPPR (wszyscy uczniowie – 118 osób), Szkolne Koło Odbudowy 
Stolicy (wszyscy uczniowie) oraz samorząd szkolny60. 

W roku szkolnym 1952/53 odnotowano istnienie koła „Zryw”, wcześniej działało 
jako Szkolne Koło Sportowe. Należało do niego 53 uczniów. Zaniedbujący się w nauce 
byli zawieszani w prawach członka61. Pracowało koło ZMP (47 członków), na którego 
czele stał Jerzy Litawor; Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego (wcześniej TPPR), 
Szkolne Koło Odbudowy Stolicy i szkolne koło PCK. Koło PCK zorganizowało dwa 
kursy szkoleniowe, drużyny ratownicze, dbało o higienę i bezpieczeństwo w szkole i w 
warsztatach62. 

 

                                      
56 APW: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 179. 
57 APL: KP PZPR Góra Śląska 24 s. 189. 
58 APL: KP PZPR Góra Śląska 24 s. 188. 
59 APL: KP PZPR Góra Śląska 24 s.188-189. Wszystkie wymienione uroczystości miały charakter polityczny. 
60 APW: KP PZPR Góra Śląska 38 s. 182. 
61 APL: KP PZPR Góra Śląska 24 s. 189. 
62 APL: KP PZPR Góra Śląska 24 s. 189. 
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* * * * * 
 
Podczas sesji Gminnej Rady Narodowej w Wąsoszu 5 czerwca 1951 r. St. Jakubow-

ski, dyrektor szkoły zawodowej, poinformował zebranych, że krążą wieści o możliwości 
likwidacji szkoły. Rada podjęła uchwałę 13/51: „Na wskutek wiadomości nie sprawdzonych 
jeszcze, a krążących na terenie tut. gminy o zlikwidowaniu Szkoły Zawodowej w Wąsoszu, Gminna 
Rada Narodowa w Wąsoszu, na posiedzeniu plenarnym w dniu 5 VI 1951 r. potępia wrogą propa-
gandę szerzoną dla unicestwienia wielkiego działu oświaty synów ludu naszego terenu, udostępnionej 
nam Dekretem Rządu Ludowego w nowej Naszej Ojczyźnie. Szkoła Zawodowa w Wąsoszu jedyne 
źródło oświaty zawodowej synów najszerszych mas chłopskich naszego terenu musi pozostać na miejscu, 
aby wiadomości z niej czerpane przygotowywały kadry nowych pracowników przyszłych budowniczych 
socjalizmu w planie sześcioletnim na chwałę Ojczyźnie i pożytek jej Rządowi Ludowemu.” 63 

Wówczas szkoły nie zlikwidowano, ale problem powrócił w 1953 r. 28 kwietnia 
1953 r. na sesji Gminnej Rady Narodowej w Wąsoszu Jan Frank poruszył sprawę likwi-
dacji szkoły zawodowej. Postawił wniosek, żeby wytypować dwóch radnych, którzy 
zajęliby się tą sprawą64. Na kolejnej sesji 29 maja 1953 r. radni dowiedzieli się, że sprawy 
szkoły zawodowej nie załatwiono z braku czasu. Uznano, iż szkoła powinna pozostać  
w Wąsoszu. Jan Nawrocki z Wąsosza „Oświadczył, że sam osobiście zobowiązuje się przypilno-
wać tą sprawę i na następną sesję zdać sprawozdanie.” 65 Ostatecznie szkołę zlikwidowano. 
 

Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 

 
 

                                      
63 APW: Akta gminy Wąsosz 20 s. 94-94a. 
64 APW: Akta gminy Wąsosz 22 s. 164. 
65 APW: Akta gminy Wąsosz 22 s. 149. 
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ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE TZG 
 
30 marca 2011 r. w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa 

Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze spotkali się członkowie Towarzystwa Ziemi 
Górowskiej. Spośród 19 członków przybyło 12; dwoje z różnych przyczyn nie mogło 
uczestniczyć w zebraniu. Wśród gości byli – Irena Bulczyńska, Ewa Osuch i Grzegorz 
Trojanek. Wszystkich przywitał dyrektor PCDN i PPP Bernard Bazylewicz. 

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności, odczytanego przez Mirosława Żło-
bińskiego i sprawozdania finansowego, odczytanego przez Michała Zarembę, komisja 
rewizyjna przedstawiła swoją ocenę działalności, która wypadła pozytywnie, toteż wszy-
scy obecni jednomyślnie udzieli absolutorium ustępującemu zarządowi. 

W czasie zebrania przedyskutowano parę spraw. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku 
w Warszawie okazało się, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej posługuje się 
niewłaściwą nazwą, jest bowiem zarejestrowane w sądzie jako Towarzystwo Ziemi Gó-
rowskiej. Błąd nastąpił w 1993 r. w sądzie poznańskim, ale przez prawie dwadzieścia lat 
nikt tego nie zauważył. Po dyskusji dotyczącej tej kwestii 10 osób opowiedziało się za 
nazwą Towarzystwo Ziemi Górowskiej, a 2 – za „starą”, czyli Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Górowskiej. 

Postanowiono zmienić statut, m.in. wydłużając kadencję władz towarzystwa z 
trzech do pięciu lat oraz usuwając i precyzując kilka punktów. 

Omówiono także perypetie związane z uzyskaniem lokalu. Wówczas jeszcze człon-
kowie TZG nie wiedzieli, że sprawa ta zakończy się pozytywnie. Ostatecznie starostwo 
nieodpłatnie użyczyło Towarzystwu pomieszczenie w tzw. starej przychodni. 

W wyborach wyłoniono zarząd: Stanisław Hoffmann – prezes, Elżbieta Maćkow-
ska – wiceprezes, Halina Mielnik – wiceprezes, Mirosław Żłobiński – sekretarz, Michał 
Zaremba – skarbnik, Zofia Hanulak, Zbigniew Józefiak, Bogdan Kaiser – członkowie. 
Następnie wybrano komisję rewizyjną: Bogusław Sitnik – przewodniczący, Krystyna Stec 
– wiceprzewodniczący, Małgorzata Smolińska, Ewa Kopciał i Krzysztof Czerski – 
członkowie. 

 
M.Ż. 
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Sprawozdanie z działalności TMZG w latach 2008-2011 
 
27 marca 2008 r. odbyło się ostatnie zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Uczestni-

czyło w nim 18 członków oraz 5 gości: Piotr Wołowicz – wówczas wiceburmistrz Góry, 
Agnieszka Ochman-Iskra (Starostwo Powiatowe), Ewa Osuch, Grzegorz Aleksander 
Trojanek, Alina Klak (w imieniu dyrektora PCDN i PPP w Górze). Dokonano wyboru 
nowych władz – zarządu i komisji rewizyjnej. W skład zarządu weszli: Stanisław 
Hoffmann – prezes, Elżbieta Maćkowska i Halina Mielnik – zastępcy, Mirosław Żłobiń-
ski – sekretarz, Michał Zaremba – skarbnik, jako członkowie Zofia Hanulak, Zbigniew 
Józefiak i Bogusław Sitnik. Powołano komisję rewizyjną: Ewa Kopciał – przewodniczą-
ca, Edward Kanarczuk – zastępca, Krzysztof Wojciech Czerski – sekretarz, jako człon-
kowie Jan Kanicki i Krystyna Stec. 

Jeszcze 14 listopada 2005 r. Sebastian Mikołajczak zaproponował przyznawanie 
medalu osobom zasłużonym – nauczycielom lub absolwentom Liceum Ogólnokształcą-
cego w Górze – i wręczanie go co pięć lat podczas zajazdu absolwentów. Dopiero w 
ubiegłym roku inicjatywa ta doczekała się realizacji.  

Kapitułę medalu stanowią przedstawiciele fundatorów: TMZG (2 osoby –  
St. Hoffmann i B. Kaiser), Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza i stowa-
rzyszenie Unia Górowian. Podczas ostatniego zjazdu absolwentów medal zaprojektowa-
ny przez Sebastiana Mikołajczaka wręczono prof. Tadeuszowi Cybulce, absolwentowi 
LO z 1948 r. 

Podczas zjazdu absolwentów prezes St. Hoffmann zgłosił wniosek o nadanie ulicy 
Szkolnej nowych patronów – Tarkowskich, co spotkało się z aplauzem i oklaskami 
zgromadzonych w auli absolwentów LO. Jedynie młodzi nauczyciele pracujący w szkole 
nie podzielali tego entuzjazmu. Obecna Burmistrz I. Krzyszkiewicz przyjęła ten wniosek.  

W piśmie skierowanym do ówczesnego przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego 
Kubickiego w ten sposób uzasadniono ten wniosek:  

„Rodzina Tarkowskich całym swym życiem była związana z górowską oświatą. Józef Tarkow-
ski od 1945 do 1967 r. pracował w liceum, w tym od 1959 do1967 r. pełnił funkcję dyrektora. Jego 
żona Olga była nauczycielką szkół podstawowych, m.in. uczyła w szkole podstawowej wchodzącej  
w skład Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego. Syn państwa Tarkowskich – 
Jerzy całe życie uczył w liceum od 1959 r. do 1989 r. Mimo że odszedł na emeryturę, jednak kontakt 
ze szkołą utrzymywał do 2003 r. 

Uważamy, że ich trud pedagogiczny powinniśmy uczcić nadając nową nazwę ulicy Szkolnej, co 
zresztą nie pociągnie za sobą zbyt dużych kosztów związanych z wymianą dokumentów czy pieczątek. 

Wierzymy, że ta forma uhonorowania zasłużonych pedagogów będzie wyrazem najwyższego hołdu 
dla nich – rodziny Tarkowskich, ale również dla wszystkich nauczycieli pracujących z górowską mło-
dzieżą.” 

Podczas jednej z sesji Rady Miejskiej w proponowanym porządku obrad znalazł się 
odpowiedni punkt, mimo że komisja Rady Miejskiej pod przewodem J. Kubickiego ne-
gatywnie oceniła projekt uchwały. Z porządku obrad został wycofany na prośbę  
I. Krzyszkiewicz, prawdopodobnie z powodu negatywnej opinii, która nadeszła ze staro-
stwa. 
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Od wiosny 2003 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej i PCDN i PPP 
wspólnie wydają „Kwartalnik Górowski”, pismo poświęcone historii powiatu górow-
skiego. Ówczesny dyrektor PCDN’u uznał je za cenną pomoc dydaktyczną i zgodził się 
finansować jego wydawanie (papier, kserowanie, wydruk okładki, kolportaż). Podobnie 
postąpili jego następcy. Pismo ukazuje się w nakładzie 150 egzemplarzy. Nieodpłatnie 
egzemplarze „Kwartalnika Górowskiego” otrzymują wszystkie placówki oświatowe po-
wiatu górowskiego, biblioteki publiczne, Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz 
regionaliści (miejscowi i mieszkający poza terenem naszego powiatu); zgodnie z ustawą  
o egzemplarzu obowiązkowym pismo jest wysyłane do ważniejszych bibliotek, w tym do 
Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej. Ostatnio ukazały się numery 31 i 32. 

W skład redakcji wchodzą: Zofia Hanulak (członek TMZG), Julita Kruszka,  
Elżbieta Maćkowska (członek TMZG), Ewa Walczak, Mirosław Żłobiński (członek 
TMZG); stale współpracują Daniel Wojciechowski i Ewa Osuch. J. Kruszka dba o wy-
konanie grafiki na okładkę, E. Walczak zajmuje się redagowaniem, D. Wojciechowski 
tłumaczy teksty z języka niemieckiego. 

W trakcie okresu sprawozdawczego odbyły się 3 edycje konkursu „Góra i Ziemia 
Górowska – Moja Mała Ojczyzna”: 28 maja 2008 r. w Zespole Szkół Samorządowa 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza i Przedszkole w Sicinach, 27 maja 2009 r. 
w Gimnazjum nr 1 w Górze i 26 maja 2010 r. w Gimnazjum nr 2 w Górze. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni nauczycielom i kierownictwu tych szkół za gościnę, PCDN i PPP za 
wspólną organizację tych konkursów, a władzom samorządowym za fundowanie nagród. 
Z ramienia PCDN i PPP w organizacji konkursu brała udział Alina Klak, a od 2010 r. – 
Bernarda Sitnik. 

Za każdym razem młodzież zwiedzała zabytki lub obiekty znajdujące się w pobliżu 
miejsca, w którym rozgrywano konkurs: kościół św. Marcina w Sicinach, wieżę ciśnień  
i starą siedzibę straży pożarnej w Górze. W eliminacjach szkolnych brało przeciętnie 
udział 170-180 uczniów, a w finałach powiatowych – ok. 50. Odnotujmy dwie cieka-
wostki. W 2009 r. eliminacje szkolne, za sprawą Aliny Klak, odbyły się poza terenem 
powiatu górowskiego – w II LO w Lesznie. A w 2010 r. po wielu latach przerwy (po-
przednio brali udział w zmaganiach konkursowych w 2003 r.) w finale powiatowym, 
uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Górze. 

W tym roku konkurs zostanie zorganizowany w Gimnazjum w Wąsoszu.  
W 2009 r. po wręczeniu nagród w sali widowiskowej Domu Kultury – wspólnym 

dla wszystkich konkursów PCDN i PPP – doszło do nieprzyjemnego incydentu. Wów-
czas dyrektor B. Bazylewicz zakazał publicznego nagradzania nauczycieli-opiekunów 
uczniów, którzy w konkursie zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych. 
Można było to zrobić w innym miejscu i w wąskim gronie – tylko nagradzanych. Decy-
zja dyrektora wynikła z tego, że inni nauczyciele, których uczniowie brali udział w innych 
konkursach, byli oburzeni, że oni nie dostali nagród. Nie wyjaśnił, że fundatorem nagród 
jest TMZG, tylko zakazał publicznego wręczenia nagród. Członkowie TMZG ocenili 
jako niedopuszczalne to, że nie można publicznie wręczyć nagród nauczycielom.  

Członkowie TMZG zajmowali się sprawą muzeum. Pierwszy nadał jej bieg  
Zbigniew Józefiak, ale bardziej jako członek Unii Górowian niż TMZG. Był wspierany 
przez TMZG. Zawiązała się grupa osób wspierających ideę utworzenia muzeum, na jej 
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czele stanął Grzegorz Trojanek. Te i inne działania doprowadziły, wydawałoby się, do 
pomyślnego końca – przegłosowania przez Radę Powiatu uchwały o utworzeniu Mu-
zeum Ziemi Górowskiej. Powstała rada programowa, w jej pracach z ramienia TMZG 
uczestniczył Mirosław Żłobiński. Prace rady przypominały spotkania klubu dyskusyjne-
go bez żadnych widocznych efektów. Działania władz powiatu poprzedniej kadencji 
nosiły wszelkie znamiona pozornej aktywności i nie prowadziły do powstania muzeum. 

Na zebraniach zarządu poruszano sprawę siedziby dla TMZG, ostatnio w wyniku 
inicjatywy Elżbiety Maćkowskiej stało się to sprawą palącą. Pod koniec ubiegłego roku 
wydawało się, że sprawa będzie załatwiona pozytywnie. Już w tym roku nawet w inter-
nacie LO oglądaliśmy pomieszczenie, które mogliśmy zająć. Niestety nie zapadła nega-
tywna decyzja zarządu powiatu, ale również zabrakło pozytywnej. Wobec tego dwukrot-
nie wystąpiliśmy o lokal w tzw. starej „przychodni”; drugie pismo po 16 marca. Na razie 
nie znamy decyzji.  

16 marca 2011 r. podczas spotkania organizacji pozarządowych ze starostą Elżbieta 
Maćkowska podnosiła problem lokali dla organizacji realizujących różne projekty, które 
są potrzebne m.in. do wieloletniego przechowywania dokumentacji. 

Za sprawą Elżbiety Maćkowskiej doszło do realizacji projektu „Równanie szansy” 
pod szyldem TMZG, m.in. w czytelni Biblioteki Pedagogicznej odbyło się spotkanie 
młodzieży z Gimnazjum nr 2 z zarządem TMZG. Efektem końcowym będzie wydanie 
książki z legendami.  

W trakcie realizacji tego projektu wyszło na jaw, że TMZG jest zarejestrowane  
w sądzie rejestrowym od 1993 r. jako Towarzystwo Ziemi Górowskiej, czego nikt przez 
18 lat nie zauważył. 

Niezależnie od tych działań TMZG było dwukrotnie współorganizatorem konkur-
su „Losy wschodnie mieszkańców powiatu górowskiego”; głównym organizatorem było 
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. Polegał on na spisaniu relacji osób pochodzą-
cych z kresów a obecnie mieszkających na terenie powiatu górowskiego. Wybrane prace 
były drukowane na łamach „Kwartalnika Górowskiego”.  

 
M.Ż. 
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