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HISTORIA MIASTA WĄSOSZA
I EWANGELICKIEJ GMINY KOŚCIELNEJ
W WĄSOSZU POWIAT GÓRA
Cz. V
V.
Kościoły i życie kościelne
Rozdział 1.
Kościół św. Andrzeja
Z dokumentu założenia miasta nie można wywnioskować, czy prastara polska
osada, która tu przed wysadzeniem Wąsosza na niemieckim prawie istniała pod nazwą
„Wasciorcz” miała już kościół, poza kościołem św. Andrzeja. W dokumencie tym
znajdujemy tylko uwagę, że 2 łany należy przeznaczyć dla kościoła parafialnego. Jako
pewne należy jednakowoż przyjąć, że kościół św. Andrzeja stał już wówczas. Na
wzgórzu św. Andrzeja, położonym około 2 km na północ od miasta, na którym według
kronikarza Lucä można było widzieć jeszcze w roku 1700 ruiny starej budowli (nie
powiedziano, czy świątyni czy też zamku), znanym jako znalezisko urn i grobów, na tym
wzgórzu stoi kościół św. Andrzeja, dziś zwany krótko „wiejskim kościołem”. Według
tradycji kościół ten fundowała w roku 1211 św. Jadwiga, małżonka księcia Henryka I
śląskiego. Jak informuje biograf tej sławnej księżnej, działo się to podczas jej pobytu
w Niemczy. Fakt ten nie jest, niestety, poparty dokumentami. Pisma śląskiego historyka,
pastora Ehrhardta: „Codex diplomaticus principatus Wohlaviensis”, w którym miał być
zawarty ten dowód, nie można, niestety, odnaleźć. Zapewne św. Jadwiga ufundowała
wiele kościołów na Śląsku, mniej jednak z pewnością, niż przypisuje jej tradycja. Nie
mamy też pewnych dowodów na to, czy księżna przebywała w naszej okolicy, aczkolwiek w sąsiednim Wińsku od wieków pokazywano kamień Jadwigi jako pamiątkę jej
pobytu w tym miejscu. Uderzające jest również imię nadane kościołowi. Jedynie kilka
kościołów na Śląsku ma jako patrona apostoła Andrzeja. Tego apostoła czczono jako
patrona zięcia świętej Jadwigi, króla Węgier, Andrzeja.
W każdym razie wspomniany kościół prastary, naturalnie nie w dzisiejszej jego
formie. Pastor Paweł wspomina o następującej legendzie, jaka żyje w ludowym języku:
Przed dawnymi bardzo czasami kościół św. Andrzeja miał stać w tym miejscu, gdzie dziś
stoi kościół św. Macieja zwany kościołem miejskim, jednak pewnej nocy przeniesiony
został wszelki budulec stąd i znaleziono go na obcym miejscu… Po wioskach opowiadają sobie, że w wieku XVIII aniołowie jakoby przenieśli ze wzgórza Goli zwieziony tam
budulec pod budowę planowanego kościoła na dzisiejsze miejsce.
Przez wieki całe stała skromna budowla, cała z drewna, w części z kloców drewnianych składająca się. Zapewne w ciągu wieków ulegała zmianom i nieraz musiano ją
naprawiać; np. w roku 1605 dokonano szczegółowej naprawy budowli, jednak część
kościoła, w której znajdował się ołtarz, pozostała w zasadzie niezmieniona aż do momentu rozbiórki kościoła. Stan jego stale się pogarszał. Protokół powizytacyjny z roku
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1751 stwierdza, że licznie zebrani w kościele znajdują się w niebezpieczeństwie życia, gdy
na dworze wieje umiarkowany wiatr. W podobnym stanie znajdowała się również wieża,
zaopatrzona w średni dzwon i pęknięty dzwonek. W takiej sytuacji, piec stojący w zakrystii, stanowił wielkie niebezpieczeństwo. Wizytator, pastor Abraham Gerhard z Sądowla uznał reperację kościoła za niecelową, radził natomiast budowę nowego kościoła.
Poza tym stan cmentarza odpowiadał stanowi kościoła. Otwarty na wszystkie strony
umożliwiał bydłu rozgrzebywanie grobów.
Już w roku 1750 postanowiono budować nowy kościół i to na górze Kalwarii za
Golą. Zwieziono kamienie, drzewo budulcowe i pocięte deski, zorganizowano zbiórkę
na rzecz budowy kościoła w całych Prusach. Wybuch wojny 7-letniej przeszkodził w
budowie kościoła. Materiał budulcowy wykorzystał nieprzyjaciel. W roku 1759 kościół
służył Rosjanom i Austriakom jako wartownia. Dopiero w roku 1772 wypłynęła sprawa
budowy kościoła ponownie z okazji wizytacji dokonanej przez superintendenta Schulzego z Wołowa. Budowę kościoła poprzedziły długotrwałe narady i dyskusje, czy nie
byłoby celowiej wybudować w mieście wspólny kościół dla wsi i miasta (właśnie w roku
1759 miasto straciło w pożarze kościół i stało również wobec konieczności budowy
nowego). Plan ten odpowiadał naturalnie mieszkańcom miasta, natomiast mieszkańcy
wsi zdecydowanie przeciw niemu zaprotestowali. Przede wszystkim uważano, że tak czy
tak trzeba by postawić na prastarym cmentarzu wokół kościoła św. Andrzeja kościelny
budynek dla odprawiania nabożeństw żałobnych i uroczystości pogrzebowych; po rozbiórce więc starego kościoła parafianie mieliby podwójny wydatek; poza tym wielu z nich
miało i tak już daleko do dotychczasowego kościoła i nie zdradzało chęci nadkładania
jeszcze pół godziny drogi.
Plan połączenia obydwu kościołów upadł. Gdy w roku 1772 wpłynęła znowu
kwestia budowy nowego kościoła św. Andrzeja, zastanawiano się już tylko nad tym, czy
postawić nowy kościół na miejscu starego, czy też na górze Kalwarii koło Goli.
Parafianie byli różnego zdania. Mieszkańcy Wikliny, Czarnoborska, Zbakowa i Cieszkowic wypowiadali się za nowym miejscem, mieszkańcy Górki, Bełcza Małego i Bieniowic
chcieli natomiast wybudować kościół na starym miejscu. Urząd wypowiedział się za
starym miejscem. Pan na Wiklinie, Fehrenteil, złożył wówczas urząd inspektora kościelnego, wyrażając w ten sposób swe niezadowolenie z decyzji władzy.
Niedaleko starego kościoła, stojącego na środku cmentarza, położono kamień
węgielny pod nowy kościół na wolnym miejscu w stronę miasta. Królewski inspektor
budowlany v. Machui sporządził plan, kosztorys i wytyczył dnia 16 kwietnia 1777 roku
miejsce. W dniu 1 maja położono uroczyście kamień węgielny. Gmina zebrała się w
starym kościele i o godzinie 9 wyruszyła ze śpiewem, w procesji na miejsce budowy,
gdzie wygłosił kazanie senior – pierwszy pastor Paweł, a królewski nadsędzia Demker
położył kamień węgielny. Wmurowano w niego miedzianą puszkę zawierającą dokument. Potem nastąpiło odśpiewanie „Te deum laudamus”, modlitwa diakona Ulryka
i błogosławieństwo. W zworniku znajduje się dokument zawierający ciekawe spostrzeżenie, że wszyscy mieszkańcy wsi należących do kościoła św. Andrzeja są ewangelikami
z wyjątkiem czterech gospodarzy i kilku służących, łącznie 1420 osób, liczących powyżej
14 lat. Majątki należące do kościelnej gminy ofiarowały bogate dary na budowę kościoła,
królewska komora w Głogowie ofiarowała drzewo budulcowe i opał potrzebny do
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wypalania cegły, użyto na cele budowy poza tym majątek kościelny, a każdy gospodarz
parafii musiał przez trzy lata wpłacać miesięcznie po 1 srebrnym groszu.
W dniu 2 maja 1779 odbyło się uroczyste poświęcenie kościoła. W starym kościele
odprawiono nabożeństwo pożegnalne, po czym udano się ze śpiewem do nowego kościoła, gdzie senior Paweł wygłosił pierwsze kazanie wyświęcające. Następnie odśpiewano
„Te Deum”. Składka przyniosła poważną sumę 49 talarów i 24 srebrne grosze. O godzinie 7 rano diakon słuchał jeszcze spowiedzi w starym kościele. Uroczystą komunię
rozdawano już w nowym kościele.
Był to masywny, podłużny czworokąt tworzący budynek, wewnątrz jednak mizernie wyposażony, z łukowymi oknami. Czy w starym kościele były organy, nie wiadomo.
Nowy kościół otrzymał organy zbudowane w roku 1648, które pochodziły ze zlikwidowanego klasztoru. Dwie galerie pokazywały gołe ściany z desek. Od strony południowej
urządzono małą, niewiele wystającą ponad dach, cynkową blachą pokrytą wieżę. W latach 1841 i następnych starano się upiększyć nieco wnętrze kościoła, galerie pomalowano na biało, ozdobiono ołtarz i ambonę, ogrodzono cmentarz. Rozporządzano
oczywiście skromnymi środkami. W roku 1845/46 budowniczy organów Müssig ze
Ścinawy przebudował organy, grożące już zawaleniem się, co kosztowało 490 talarów.
W roku 1879 wyłożono miejsce pod ołtarzem płytkami czarnymi i białymi z okazji
setnej rocznicy istnienia kościoła, oraz postawiono marmurową chrzcielnicę.
Poważniejsze renowacje można było przeprowadzić dopiero po załatwieniu długoletniego procesu, jaki gmina prowadziła ze skarbem państwa. Proces ten dotyczył obowiązku patronatu nad kościołem – obowiązku pokrywania napraw itp. W roku 1884
zburzono ołtarz całkowicie zżarty przez grzyb i postawiono nowy. Z tego czasu też
pochodzi pomalowanie galerii na kolor niebiesko-zielony. W roku 1898 rada kościelna
skierowała do rządu podanie o nowe organy, gdyż stare nie nadawały się już do użytku.
W roku 1902 wstawiono nowe organy zbudowane przez braci Walther z Góry kosztem
4669 marek. Wykorzystano prospekt starych organów ze wszystkimi ornamentami.
Kościół św. Andrzeja bywa często nazywany w starych pismach „polskim kościołem”.
Można przyjąć, że przez dosyć długi czas w tym kościele wygłaszano kazania także po
polsku. Niestety, nie znaleziono najmniejszej wzmianki nigdzie, czy i jak długo posługiwano się polską mową w kościele, jak również i w okolicy. Nazwiska mieszkańców wsi
wykazują w większości niemieckie pochodzenie. Warto wspomnieć, że w nie-daleko
położonym Żmigrodzie jeszcze w roku 1660 był polski kaznodzieja.
Kościół św. Andrzeja nie był nigdy kościołem filialnym kościoła parafialnego miejskiego, aczkolwiek tu i tam nieraz się go tak nazywa. Od wprowadzenia Reformacji nigdy
nie służył on kultowi katolickiemu. W dawnych czasach urzędował w nim wikariusz, tzn.
drugi duchowny wąsoski.
Dzisiejsza budowla kościelna mało wykazuje pamiątek z dawnych czasów. Nadbudowę ołtarza wieńczy krucyfiks, po którego stronach znajdują się wysokie na stopę
figury Jana i Marii, pochodzące ze schyłku XV wieku. Poza tym w zakrystii znajdują się,
znalezione przez autora tych słów, mocno uszkodzone figurki z drzewa, przedstawiające
Zbawiciela i Jana Chrzciciela, a pochodzące zapewne z tych samych czasów. Pochodzą
one w każdym razie z przedstawienia chrztu Jezusa przez Jana. Oprócz tego w północnym przedsionku kościoła znajduje się stary, ale małego znaczenia pomnik.
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Kantorat kościoła św. Andrzeja, dawniej samodzielny urząd, został połączony
w roku 1878 z urzędem szkolnym przy szkole w Bełczu Małym, która potem została
przeniesiona do Górki. Kantorem i nauczycielem od dnia 2 października 1878 roku jest
Gustaw Elsner.
Rozdział 2.
Kościół św. Macieja
Rok założenia kościoła poświęconego apostołowi Maciejowi nie jest znany.
Możliwe, że rok jego budowy przypada na rok budowy miasta. Można przypuszczać, że
wąsoski proboszcz, którego znamy z roku 1374, mógł urzędować przy kościele św. Andrzeja, położonym przecież na miejskim gruncie. Wszelako można przyjąć, że osiedleni
niemieccy mieszczanie zbudowali sobie kościół w środku miasta. Starszą od kościoła
św. Macieja miała być kaplica znajdująca się kiedyś w prawym skrzydle zamku. O niej
wiemy tylko tyle, że w latach 1707-1759 służyła gminie katolickiej, a w roku 1759 spaliła
się na skutek ostrzeliwania miasta przez Rosjan i Austriaków.
Trudno powiedzieć, czy kościół św. Macieja był pierwotnie także z drewna, jak
kościół św. Andrzeja. Wspomniana już wersja, jakoby w roku 1280 templariusze zbudowali masywny kościół na miejsce drewnianego, upadła. Pewnym jest, że książę Jerzy II
polecił w roku 1581 budowę nowego. Istnieje dokument, datowany w dniu 20 listopada
1580 roku, zalecający mistrzowi Hasowi Gebhardtowi budowę. Chór miał być 18 łokci
długi, 15 łokci szeroki i miał mieć 3 okna. Nawa miała być długa na 24 łokcie i 20 łokci
szeroka, z 6 oknami albo i więcej oraz z 2 drzwiami. Przed każdymi drzwiami miał być
wybudowany przedsionek, także pomieszczenie do przechowywania sprzętu kościelnego
i służące zarazem jako zakrystia. Zlecono także wybudowanie dookoła nawy kościelnej
galerii. Wysokość wieży dzwonniczej ustalono na 3 i pół łokcia ponad kryty dachówką
dach. Jako honorarium przyrzeczno mistrzowi murarskiemu 200 talarów, 6 korcy żyta,
6 baryłek piwa oraz ryby (ein Zuber „gemeiner Fische”). Na galerii znajdowało się, jak
wynika z późniejszych opisów kościoła, pomieszczenie dla księcia.
Ciekawe, że w kwicie rzeczowym kościół ten nie nazwano kościołem św. Macieja,
lecz kościołem św. Mateusza. Jest to zapewne tylko błąd pisarski. Kościelna tradycja
często myli te dwa imiona. Według niektórych kronikarzy kościół ten miał być poświęcony św. Michałowi.
O wewnętrznym wyposażeniu kościoła wiemy trochę ze spisu inwentarza z roku
1706. Według niego znajdował się w nim duży ołtarz przeniesiony z kościoła istniejącego przed rokiem 1581, był to ołtarz Marii z cudownym obrazem, przy tym 12 apostołów
i wyobrażenie 4 mistrii: Zwiastowanie Marii, odwiedziny Marii u Elżbiety, narodzenie
Chrystusa i pokłon mędrców. Kościół posiadał również 2 miedziane kotły na święconą
wodę, zapewne jeszcze z okresu przedreformacyjnego, krucyfiks z postaciami Marii
i Jana, 2 mosiężne świeczniki (żyrandole) i oprócz drewnianej, kamienną starą chrzcielnicę, jak również prastarą dolną zasłonę ołtarza (Antependium). Pod amboną stała figura
anioła z drewna. „Dosyć duże organy z pedałem” kościół posiadał zapewne od dawna,
gdyż już rachunek z roku 1653 wykazuje pewną sumę na naprawę ich. Co mogło się stać
z relikwiami, którymi szczycił się Wąsosz w roku 1506, nie wiemy. W listopadzie 1705
skradziono wiele sprzętu kościelnego. W roku 1656 wzmiankuje się już o zegarze na
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kościelnej wieży. Woreczek z dzwoneczkiem (do zbierania datków) istnieje od dawna,
gdyż we wspomnianym spisie inwentarza jest taki wymieniony: „mieszek z dzwoneczkiem z czerwonego adamaszku ze złotymi narożnikami i czerwonymi jedwabnymi frędzlami”
Budowla kościelna postawiona przez księcia Jerzego padła ofiarą płomieni w czasie
wielkiego pożaru miasta dnia 1 stycznia 1710 roku. Głęboko wzruszony wygłosił pastor
Gerlach kazanie na pogorzelisku oparte na skardze Jeremiasza 2,19.
Obficie napływały datki na odbudowę kościoła. Dowody ofiarności złożyli nie
tylko mieszkańcy Wąsosza, lecz także kupcy wrocławscy, którzy zapewne powiązani byli
stosunkami handlowymi z naszym miastem. W odbudowanym kościele (wykorzystano
zapewne stare podwaliny) wstawiono dwie galerie, które częściowo zostały pomalowane
i pokryte wierszami ułożonymi przez pastora Linkego. Zakrystię silnie sklepiono w tym
celu, aby zabezpieczyć w razie pożaru sprzęt kościelny przed spaleniem. Kościół sam nie
był sklepiony, lecz miał sufit drewniany, pokryto go gontem; na wieży znajdowały się
2 dzwony i dzwonek, jak również „dosyć stary zegar utrzymywany przez kasę miejską”.
Ostatnia uwaga pochodzi z protokołu powizytacyjnego z roku 1751 i dlatego jest
prawdopodobna, gdyż stary zegar pochodził jeszcze z czasów przed pożarem.
Odnowionemu kościołowi nie było pisane długie życie. W roku 1759 legł on w
gruzach na skutek ostrzeliwania Wąsosza, pozostały tylko mury. Zniszczone zostały
także przez 7-funtowe kule masywne drzwi zakrystii i prawie wszystko, co przechowywano w tym pomieszczeniu ze sprzętu kościelnego i ksiąg, zostało spalone. Uratowano
tylko niewiele.
Długo stały ruiny kościoła. Zbierała się w nich gmina narażona na wiatr i niepogody, gdy chowano nieboszczyka na cmentarzu św. Macieja i wygłaszano kazania
żałobne. Zubożała gmina nie mogła na razie myśleć o budowie, względnie odbudowie
kościoła. Prawdopodobnie już w roku 1764 dyrektor budowlany Hademann sporządził
plan budowy i kosztorys, który opiewał na ok. 5000 talarów. Nie wliczał do kosztorysu
drzewa budulcowego, gdyż spodziewano się otrzymać je bezpłatnie od rządu. Rząd nie
przyjął jednak planu Hademanna, który przewidywał całkowitą rozbiórkę stojących
jeszcze murów i zlecił wykonanie planu i kosztorysu inspektorowi v. Machui. Działo się
to na początku 1765 roku. Kosztorys opiewał na sumę ponad 7000 talarów. Majątek
kościelny wynosił jedynie 1100 talarów. Musiano wiec znów odroczyć budowę. Wreszcie, po zatwierdzeniu przez rząd planu v. Machui i wyrażeniu zgody na przeprowadzenie
zbiórki w kościołach i domach całego Śląska, przystąpiono w początkach 1766 roku do
budowy. Wykonanie budowy zlecono majstrom ciesielskim, Jerzemu Wandeltowi z Góry
i Fryderykowi Rohnkemu z Wąsosza. Z końcem października 1767 roku ukończono
budowę. Rząd przydzielił potrzebne drzewo budulcowe, mieszczanie wykonywali prace
pomocnicze i służyli sprzężajem. Kupcy petersburscy przysłali na odbudowę kościoła
540 talarów, Rada Hamburga ponad 100 talarów, wrocławscy kupcy przysłali pieniądze
na nabycie organów, wrocławski kupiec Gotfryd Pose zlecił na swój koszt postawić
ołtarz i przyozdobić go; wąsoska gmina wykazała także dużą ofiarność, mimo ograniczonych możliwości finansowych. Dnia 1 listopada 1767 roku mogło się odbyć uroczyste poświęcenie kościoła. O godzinie 8 rano zebrała się gmina przed mieszkaniem wójta
miejskiego Unverfertha, aby potem z nim i ławnikami udać się do domu burmistrza
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Beudela w rynku, który przyłączył się tam do procesji. Na narożniku rynku, gdzie
zaczyna się ulica Kościelna, duchowieństwo wraz z nauczycielami i uczniami czekało na
uroczysty pochód, po czym ze śpiewem „Niech Bóg będzie dla nas łaskawy” udano się
do kościoła. Kazanie okolicznościowe wygłosił senior Paweł. Nabożeństwo zakończono
odśpiewaniem „Te Deum”. Popołudniowe kazanie wygłosił diakon Engelien. Z początku kościół nie miał organów. Dopiero po otrzymaniu zezwolenia na zbiórkę kościelną i
domową w roku 1768 można było przystąpić do budowy tychże. W październiku 1769
roku budowniczy organów, Franciszek Uffler z Głogowa, przekazał nowe organy
składające się z 19 dźwięcznych registrów. W tym samym roku dokonał budowy masywnej, ściętej wieży kościelnej mistrz ciesielski Fryderyk Rohnke wraz z mistrzem murarskim Andrzejem Trautschem. W październiku wzniesiono więźbę dachową, a w listopadzie umieszczono chorągiewkę ze znakiem F.R. na pamiątkę Fryderyka, wielkiego króla.
Dnia 16 grudnia 1780 roku wciągnięto 3 nowe dzwony, odlane przez Kriegera we
Wrocławiu, które następnego dnia nawoływały wiernych po raz pierwszy do kościoła.
Ciężar 3 dzwonów wynosił 15 i pół cetnara. Południowy dzwon został w roku 1879
przelany przez Geittnera we Wrocławiu i nosi następujący wiersz:
„Spieszcie chrześcijanie, spieszcie po czyste słowo,
Jakie wam głoszą wierni pasterze, wysłuchajcie je nabożnie,
Przybywajcie, gdy woła was mój dźwięk, służcie Bogu pieśnią.”
Wnętrze kościoła, stosownie do ciężkich czasów, było więcej niż skromne. Cała
ciesiołka była surowa, belkowanie galerii nie ozdobione, belki na suficie i dźwigary chóru
źle oheblowane i dopasowane. Chociaż gmina zdawała sobie sprawę z tych braków, nie
można było długo jeszcze myśleć o ich usunięciu. Dopiero w roku 1841 zebrał się wolny
komitet, który zebrał około 150 talarów. Miano nadzieję na łaskawy dar od najwyższej
władzy, lecz daremną. W roku 1844 odrzucona została prośba w tej sprawie. Trzeba
było więc ograniczyć się do bardzo skromnego urządzenia wnętrza. W dniu 18 sierpnia
1845 roku zamknięto kościół i przystąpiono do pracy. Sufit pokryto trzciną, pokryto
także galerie, ogipsowano i ozdobiono je listwami złoconymi. Prawie ciemne okna nie
zostały odnowione, lecz tylko oczyszczone. Z dalszych życzeń trzeba było na razie
zrezygnować. Koszty renowacji, trwającej do 18 października, wyniosły niecałe 600
talarów. Rząd przydzielił do tego jedną trzecią z tytułu patronatu.
Poważniejszą renowację planowano z okazji 100-letniego jubileuszu kościoła w
roku 1869. Jednakże wynik pozostał znowu daleko w tyle za życzeniami. Koszty prac
renowacyjnych, dokonanych przez mistrza murarskiego Schülera w roku 1868, wyniosły
łącznie około 1000 talarów. Naprawiono wieżę, której ściany grube na 4-6 stóp częściowo są puste, częściowo zaś wypełnione zaprawą, dlatego też podparto ją nieforemnymi
filarami, wybudowano zachodni wejściowy przedsionek, który zakrył trochę wieżę z
niezgrabnymi filarami. Dzwony zostały przewieszone według patentowanego systemu
Rittera.
Gruntowne odnowienie kościoła, długo oczekiwane i długo przygotowywane, weszło dopiero w tym roku, po licznych pertraktacjach z zainteresowanymi instancjami,
w stadium realizacji w dniu 18 maja. W roku 1895 wpłynął pierwszy dobrowolny datek,
który dał powód do wystąpienia w pierwsze święto Bożego Narodzenia z prośbą o dalsze datki. Skutek był pomyślny. Kościelne koncerty i inne imprezy przynosiły poważne
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sumy, również tutejsze towarzystwo pożyczkowe przyczyniło się datkiem do powiększenia funduszu na remont. Trzy prowincjonalne synody śląskie przydzieliły po 500
marek. W ten sposób fundusz wzrósł stopniowo do 10 tysięcy marek, trzeba było jednak
odraczać przeprowadzenie robót. Plan rozszerzenia budowli musiał upaść, dnia 25 maja
1907 roku zatwierdzony został przez ministerstwo kosztorys opiewający na sumę 32800
marek i przyjęty przez instytucje gminne w październiku. Wiosną 1908 roku nadeszło
zezwolenie na rozpoczęcie budowy. W kosztorysie uwzględniono kwotę 5000 marek na
centralne ogrzewanie o niskim ciśnieniu, którą to kwotę miała dać sama gmina (kościelna). Oprócz wspomnianych 1500 marek od śląskich synodów prowincjonalnych, przyznana została kwota 7400 marek od najwyższej władzy jako łaskawy dar, 9000 marek jako
kwota z tytułu patronatu rządu, oraz pożyczka z prowincjonalnego kościelnego funduszu z 2% amortyzacją ze strony królewskiego konsystorza.
Naczelne kierownictwo budowy zlecono królewskiemu powiatowemu inspektorowi
budowlanemu w Wołowie, Heymannowi, roboty murarskie, ciesielskie i dachowe
majstrowi murarskiemu i ciesielskiemu Nieke z Wąsosza. Do nowego zegara, który
będzie kosztować około 1600 marek, rząd nic nie wniósł, natomiast miasto około dwie
trzecie na postawie umowy, gdy stary zegar wieżowy, już nie nadający się, był przedtem
jedynym miejskim zegarem i utrzymywanym z miejskich środków. Po zamknięciu
północnych wejść już od maja, odbyło się w dniu 8 czerwca, poniedziałek zielonoświąteczny, ostatnie nabożeństwo odprawione przez autora niniejszych słów. Od tego
czasu wierni muszą odprawiać swoje modły w urządzonej na ten cel Sali Klosa,
częściowo w kościele wiejskim. Dnia 13 lipca został wyjęty z gałki wieży stary dokument
i w początkach września włożony nowy, sporządzony przez obecnego pastora,
superintendenta Krebsa. W kościele i wokół kościoła znajduje się duża ilość grobowców,
które częściowo zostały odkryte w czasie wykonywanych robot ziemnych.
Prawdziwym prototypem protestanckiej świątyni ze schyłku średniowiecza będzie
kościół św. Macieja po ukończeniu przebudowy i spodziewanym otwarciem z końcem
tego roku ze swymi odporowymi filarami, ostrołukowymi oknami, które całkowicie
odnowiono i częściowo poszerzono, przez co wnętrze uzyska więcej światła, z trzema
galeriami, które mają być na biało pomalowane i złocone, z wielokątnie zamkniętym
chórem, z pokryciem piaskowym utrzymanym w ciepłym tonie, i z prostą, ale pełną
wyrazu wieżą z nowym zegarem, z miłymi licznymi epitafiami wstawionymi w zewnętrzne ściany w formach barokowych i późnego renesansu. Będzie on prawdziwą
ozdobą miasta i uciechą gminy. Niech Bóg zechce wziąć w opiekę odnowiony dom boży,
aby mógł służyć gminie dla jej duchowych potrzeb.
Rozdział 3.
Pogrzebowy kościółek pod wezwaniem Zbawiciela
Plebanie i cmentarz
Musimy jeszcze wspomnieć o jednym kościele, prawdziwym kościółku, który
wprawdzie nie istnieje już dziś.
Gdy Wąsosz został w roku 1656 nawiedzony przez wielką dżumę, nie wystarczał
już cmentarz i trzeba było 40 zmarłych pochować na tzw. „Zamoritz” wzgl. „Schmeling”. Pielęgnując ten zbożny zwyczaj, postanowiła rada i mieszczaństwo postawić za
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zezwoleniem książąt kościółek na tym miejscu. Projekt ten zrealizowano w roku 1657.
Kościółek ten, zbudowany przez cieślę Jana Kopke od czerwca do września, poświęcono
pod wezwaniem zmartwychwstałego Zbawiciela – Salvatori resuscitatori; nazwano go
potem krótko, kościółkiem Zbawiciela. Kościół, jak również postawiona przez
sukienników wieża, był całkowicie z drewna; w kwietniu 1660 roku zaopatrzono go w
okna. Był on utrzymywany przez miasto i jeszcze w roku 1751 był w dobrym stanie.
Korzystano z niego zapewne tylko z okazji pogrzebów. Cmentarz, który był dookoła
kościółka, służył do chowania mieszkańców miasta, którzy nie byli właścicielami
domów. W roku 1756 naprawiono chylącą się do upadku wieżę, a dnia 2 sierpnia cieśla
Jan Pusch umieścił na niej gałkę wieżową. Przy dźwiękach trąb i odgłosach bębnów oraz
oklaskach obecnych dostojników i publiczności wypił on tam na górze na zdrowie króla.
Kościółek wyszedł cało z pożarów miasta w roku 1710 i 1759 i dlatego mógł służyć
wiernym jako miejsce modlitwy w okresie biedy. Wykorzystano go do odprawiania
nabożeństwa, zarówno w roku 1710, jak i w roku 1759, w roku 1761 dokonano nawet
poszerzenia go od strony północnej, gdyż nie mógł pomieścić naturalnie wszystkich
wiernych. Dominium Kodlewo poleciło zbudować za ołtarzem chór, królewski urząd w
Wąsoszu ufundował ambonę; w malutkim chórze dla śpiewaków postawiono pozytywkę,
którą zakupili z dobrowolnych składek mieszczanie, urządzono również małą zakrystię
po stronie ołtarza; świeczniki, krucyfiksy ofiarowali mieszkańcy miasta. Mały dzwon dał
wrocławski kupiec.
Później dopuszczono zapewne do upadku kościoła. W styczniu 1818 roku radni
miejscy prosili Magistrat, aby ten sprzedał kościół Zbawiciela jak najprędzej, zapobiegając w ten sposób dalszej kradzieży desek i belek. W ten sposób po rozbiórce został
sprzedany kościół w roku 1822, a suma 120 talarów została później przeznaczona na budowę ewangelickiej szkoły miejskiej.
Zawartość gałki wieżowej, składającej się z wszelkich ciekawych wiadomości,
zarówno z czasu budowy kościoła, jak również z czasu odnawiania wieży w roku 1756,
znajduje się w kasie miejskiej.
Pozostaje nam jeszcze opowiedzieć w tym rozdziale o pozostałych budynkach i
urządzeniach kościelnych, mianowicie o plebaniach i o cmentarzach.
Z wizytacji kościelnej z roku 1657 dowiadujemy się tylko, że plebania jest w
dobrym stanie, a dom diakonów należy naprawić. W czasie pożaru w roku 1710 dom
plebanii ocalał, musiał być jednak rozebrany w roku 1734. Nowa budowa kosztowała
1176 talarów. W ten sposób wizytacja w roku 1751 zastała go w dosyć dobrym stanie.
Natomiast o domu diakonów wizytacja stwierdziła, że stoi on całkowicie na bagnie. Do
zamieszkania w nim nadawały się jedynie 2 izby, z których jedna była bardzo mała.
W roku 1759 budynki te spaliły się wraz z całym miastem. W roku 1801 dom diakonów
znajdował się znowu w konieczności remontu i w roku 1859 został całkowicie przebudowany, gdyż groził całkowitym zawaleniem się. Jednakże już po 30 latach był znów
w opłakanym stanie, gdyż z powodu złego mieszkania niemożliwością było tu przez
dłuższy czas utrzymać żonatego diakona. Po dłuższych naradach postanowiono stary
diakonat sprzedać najwięcej dającemu, a w zamian za to nabyć parcelę miejską i na niej
postawić nowy budynek. Nowy diakonat został zbudowany w roku 1892/93, stary nabył
superintendent Krebs, wyremontował go dużym kosztem, urządził w nim przedszkole
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i mieszkanie dla diakonisek i ofiarował go za darmo. Poświęcenie go nastąpiło 10 sierpnia 1893 roku.
Co dotyczy cmentarza, to znajdował się on zapewne stale tam, gdzie się dziś
znajduje, sięgał jednak dalej do przodu i otaczał kościół. Dżuma w roku 1656
spowodowała założenie drugiego cmentarza na tzw. Zamoritze wzgl. Schmeling. Kiedy
on został zlikwidowany i zaniechano grzebania na nim, nie mogłem stwierdzić, w roku
1818 służył on jeszcze temu celowi. W roku 1791 toczyły się rokowania z miastem
i urzędami w sprawie poszerzenia cmentarza wokół kościoła św. Macieja, który okazał
się za mały. Rokowania doprowadziły zapewne później do rozszerzenia cmentarza, ale
plan założenia wspólnego cmentarza dla obu wyznań, o którym mowa była w roku 1797,
upadł. W roku 1890 zakupiono ziemię w celu poszerzenia cmentarza św. Macieja,
nawieziono ją, a we wrześniu 1892 roku uroczyście przekazano do użytku. Od roku 1902
zdobi nową część cmentarza kaplica służąca jako kostnica. Jej budowę umożliwił legat
wąsoskiego radnego Teucherta w wysokości 3000 marek i odsetki od niego zbierane
przez długie lata.
cdn.

Karol Raebiger
Tłumaczył: Antoni Czerwiński

Strona tytułowa i przytytułowa książki Karola Raebigera
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ŚLADY OBECNOŚCI CYSTERSÓW LUBIĄSKICH
NA OBSZARZE DOLNEGO ŚLĄSKA
NA PRZYKŁADZIE WSI SICINY
Cz. IV
Wspomniany pałac stanowi drugi, z zachowanych do dziś elementów pocysterskiego zespołu w Sicinach. Budynek ten, nazywany również probostwem, był siedzibą
sicińskiej prepozytury, a mieszkający w nim prepozyt sprawował tylko funkcje administracyjne. Formalnie natomiast właścicielem samego pałacu, jak i prepozytury, był klasztor – czyli opat lubiąski. Stąd właśnie budynek nazywany jest pałacem opackim1.
Decyzja o budowie nowego probostwa zapadła, podobnie jak decyzja dotycząca
budowy sicińskiej świątyni, gdy opatem w Lubiążu był Konstanty Bayer, a prepozytem w
Sicinach – Guillelmus Steiner2. Wspomniany wcześniej pożar starego budynku prepozytury (1737 r.) mógł przyczynić się do intensyfikacji prac przygotowawczych do wzniesienia pałacu3. Projekty musiały powstać już wcześniej, skoro wkrótce po zakończeniu
budowy kościoła (1742 r.) przystąpiono do wznoszenia budynku probostwa. Jak podaje
A. Teichert, już wiosną 1743 r. położono fundamenty pod nową budowlę. Trzy lata
później, po odejściu prepozyta Steinera, nastąpiła, trwająca do 1750 r., przerwa w
pracach budowlanych4. Wydaje się jednak, że budowla musiała być wówczas już prawie
ukończona, skoro jednym z elementów wystroju jej wnętrza były dwa malowidła
autorstwa J. W. Neunhertza5. Malarz ten mógł wykonać wspomniane dzieła tylko na
przełomie lat 1745-1746, przy okazji pracy w pobliskiej Rydzynie. Następne lata, aż do
swojej śmierci w 1749 r. spędził bowiem w Pradze6. W tym czasie opatem w Lubiążu
został Tobiasz Stusch7 i to właśnie za jego pontyfikatu ostatecznie ukończono budowę
pałacu (1752 r.). Nieco dłużej trwały natomiast prace przy zabudowaniach
gospodarczych prepozytury8.
Podobnie, jak w przypadku kościoła św. Marcina, kwestia autorstwa budynku probostwa w Sicinach jest zagadnieniem spornym. R. Scholtz, publikując w okresie międzywojennym rysunki projektów pałacu oraz zabudowań towarzyszących i bramy wjazdowej, z których ostatni został sygnowany przez Martina Frantza (il. 10, 11), wyraził
przekonanie, że to właśnie ten architekt jest twórcą wszystkich opublikowanych szkiców9.
Eadem, op. cit., t. 1, s. 2.
Eadem, op. cit., t. 3, s. 5.
3 R. Scholtz, Die Propstei zu Seitsch. Ein neunentdecktes Bauwerk des 3. Klosterarchitekten des Kloster Leubus, Martin Frantz, „Guhrauer
Grentzbote”1936, nlb.
4 B. Krzyślak, op. cit., t. 3, s. 5.
5 Ibidem, s. 6.
6 A. Dobrzycka, op. cit., s. 15.
7 K. Kalinowski, Lubiąż, s. 28.
8 B. Krzyślak, op. cit., t. 3, s. 5.
9 R. Scholtz, Die Propstei zu Seitsch…,nlb.
1
2
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Ilustracja 10. Elewacja frontowa pałacu opackiego.
Rysunek przypisywany M. Frantzowi.
Tytuł: „Prospect der fordern Seite gegen die Kirche
der Probstei Seitsch. Wie selbiger gegen Morgen auzuschen seyn wird”.
Źródło: R. Scholtz, Die Propstei zu Seitsch. Ein neunentdecktes Bauwerk des 3.
Klosterarchitekten des Kloster Leubus, Martin Frantz,
„Guhrauer Grentzbote”1936, nlb.

Ilustracja 11. Rysunki powozowni, stajni i bramy wjazdowej do probostwa
w Sicinach, sygnowane przez M. Frantza. Źródło: R. Scholtz, op. cit., nlb.

Tezę tę poparła B. Krzyślak, wskazując na podobieństwo pałacu w Sicinach do
budynku w Rząśniku, którego projekt również został sygnowany przez M. Frantza10.
Autorka ta dopuszczała także możliwość wprowadzenia pewnych zmian w projekcie
Martina Frantza przez jego syna K. M. Frantza, który kierował budową pałacu11. Zmiany
Zaznaczyć jednak trzeba, że w ostatnim czasie pojawiły się stwierdzenia, zgodnie z którymi pałac w Rząśniku nie jest
dziełem M. Frantza, a jego syna Karla Martina (J. Wrabec, Marcin Frantz. Człowiek – budowniczy – architekt, s. 7;
http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/docmetadata?id=2169, 28.03.2010).
11 Prace rozpoczęto rok po śmierci M. Frantza w 1742 r. (G. Grundmann, op. cit., s.10).
10
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te miały dotyczyć m.in. formy tarasu przed wejściem czy likwidacji attyk na elewacjach
bocznych12. Nowsze badania nad twórczością K. M. Frantza wykazały jednak, że być
może to właśnie jemu przypisać należy całkowite autorstwo sicińskiej prepozytury13.
Jednym z elementów na to wskazujących, było zastosowanie obramienia14 okien w formie
cienkich wałeczków z tynku, które zastępowały kamienne naczółki i stanowiły jeden
z wyróżników twórczości K. M. Frantza15. Nie można również wykluczyć, że projekt ten
był wspólnym dziełem ojca i syna Frantzów16.
Pałac opacki został założony na rzucie prostokąta o zryzalitowanych dłuższych
bokach17. Jest on budowlą trzykondygnacyjną (piwnice, parter, piętro) i dwutraktową,
o symetrycznym układzie wnętrz18. Od strony południowej do pałacu dostawiona
została niewielka przybudówka na rzucie kwadratu. Wraz z nią, pałac zajmuje 801,4 m2
powierzchni, a jego kubatura wynosi 12 455 m3.

Ilustracja 12. Elewacja pałacu opackiego. Fot. M. Krzyżosiak

Wszystkie ściany zewnętrzne budynku zostały opracowane bardzo płasko, z zastosowaniem systemu płycin19 między– i podokiennych, które służyły kolorystycznemu
zróżnicowaniu budowli20. Elewacja frontowa budynku, zwrócona w stronę wschodnią,
została podkreślona nieznacznie wysuniętym środkowym ryzalitem, ujętym pilastrami.
Dekoracja ryzalitu różni się od wystroju bocznych fragmentów elewacji. Wertykalne
B. Krzyślak, op. cit., t. 3, s. 17 – 19.
P. Wróblewski, op. cit., s. 36.
14 Obramienie – dekoracyjne ujęcie otworu, zwłaszcza okiennego (Słownik terminologiczny…, s. 326) (Red).
15 J. Wrabec, Architektoniczny…, s. 184.
16 Ibidem, s. 188.
17 B. Krzyślak, op. cit., t. 3, s. 8.
18 Ibidem, s. 4.
19 Płycina – pole lekko wgłębione i zwykle oprofilowane, w ścianie, jej cokole, w płaszczyźnie czołowej pilastra itp. (Słownik
terminologiczny…, s. 368) (Red.).
20 J. Wrabec, Architektoniczny…, s. 188.
12
13
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podziały tej części budynku wyznaczają pilastry jońskie wielkiego porządku21, spośród
których dwa środkowe, ponad belkowaniem, dźwigają trójkątny naczółek o załamanym
gzymsie. Naczółek ten umiejscowiony został na tle attyki ozdobionej rzeźbami aniołków
i wazonów. Portal główny został otoczony zamkniętym wolutowo wałkowym obramieniem uszakowatym, z częściowo uszkodzonym kluczem w postaci liści. Wyżej znajdują się dwa kartusze herbowe – prawy z godłem klasztoru lubiąskiego, a lewy z herbem
lubiąskich opatów i monogramem T. A. L. (Tobbias Abbas Lubensis)22.

Ilustracja 13. Kartusze herbowe nad portalem pałacu opackiego.
Fot. M. Krzyżosiak

Obramienia okienne elewacji frontowej prezentują typ uszakowaty z różnorodnymi
zwieńczeniami i kluczami. Uzupełnieniem dekoracji fasady budynku są osadzone w mansarddowym23 ceramicznym dachu lukarny24.
Analogiczna była, zniszczona obecnie, dekoracja elewacji zachodniej. Silnie wysunięty ryzalit środkowy został tutaj nakryty niższym dachem z jednym oknem. Ryzalit ten
nie został jednak wyróżniony opracowaniem, tak, jak to miało miejsce w elewacji
wschodniej, a jedynie zaakcentowany bryłą. Podobną dekorację zarówno ścian, jak i
okien posiadają pozostałe elewacje budynku – północna i południowa25.
Jak już wspomniano, budynek pałacu jest dwutraktowy i trzykondygnacyjny. Dzięki
zapisom Teicherta znanych jest kilka funkcji, jakie spełniały poszczególne pomieszczenia. Największe spośród wnętrz piwnicznych zarezerwowane było na kuchnię (il. 14,
nr 010), jedno z sąsiednich pomieszczeń tylnego traktu (il. 14, nr 08 lub 09) mieściło
studnię i schody prowadzące na parter. Pozostałe wnętrza piwnicy służyły jako pomieszczenia mieszkalne i magazynowe.
Wielki porządek, in. kolosalny – porządek architektoniczny w którym kolumny wznoszą się od podstawy przez kilka
kondygnacji (N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, op. cit., s. 191).
22 B. Krzyślak, op. cit., t. 3., s.9.
23 Dach mansardowy – dach składający się z 2 kondygnacji, którego niższa połać jest bardziej pochyła niż górna (Słownik….,
s. 688).
24 Lukarna – małe okienko umieszczone w dachu w celu oświetlenia mansardy lub strychu (Ibidem, s. 666).
25 B. Krzyślak, op. cit., t. 3., s. 10.
21
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Ilustracja 14. Rzut piwnic pałacu opackiego w Sicinach wg inwentaryzacji L. Puzo z 1974 r.
Źródło: 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.

Sień na parterze zajmuje całą szerokość ryzalitu i wykracza poza głębokość przedniego traktu (il. 15). Przestrzeń ta podzielona została dwiema ścianami, które zasłaniają
dwa biegi schodów. Od strony wewnętrznej ściany te tworzą przejście do reprezentacyjnej jadalni (il. 15, nr 10). Obok jadalni w trakcie tylnym po prawej stronie znajdowały się pokoje służących, po lewej zaś mieszkanie kucharki. Po prawej stronie traktu
frontowego mieściły się małe jadalnie, przeznaczone do codziennego użytku, a po jego
lewej stronie – mieszkanie prepozyta.

Ilustracja 15. Rzut parteru pałacu opackiego w Sicinach wg inwentaryzacji L. Puzo z 1974 r.
Źródło: B. Krzyślak, op. cit., s. 2.
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Analogiczny jest układ piętra pałacu26 (il. 16). Sieni odpowiada tu okazały hall
(il. 16, nr 101), prowadzący do gościnnej sypialni (il. 16, nr 108), usytuowanej nad
reprezentacyjną jadalnią. Nad kwaterą prepozyta znajdowało się mieszkanie przeznaczone dla opata (il. 16, nr 102 i 103). Pomieszczenia w tylnym trakcie zajmowała
najpewniej jego najbliższa służba, na co wskazują połączenia pomiędzy nimi, a pokojami
opata. Po drugiej stronie hallu znajdowały się mieszkania starszego i młodszego kapłana,
usytuowane odpowiednio we frontowym i tylnym trakcie.

Ilustracja 16. Rzut piętra pałacu opackiego w Sicinach wg inwentaryzacji L. Puzo z 1974 r.
Źródło: B. Krzyślak, op. cit., s. 3.

Wnętrza wszystkich pomieszczeń zostały wykończone identycznie. Profilowane
gzymsy, wieńczące ściany, przechodzą w głęboką fascetę27 zakończoną prostym wałkiem. Bardziej okazała była dekoracja sal reprezentacyjnych, wyróżnionych ozdobnymi
parkietami i freskami. Do dziś w jadalni na parterze (il. 15, nr 10) zachowała się
barokowa polichromia, której autorstwo przypisuje się I. Axterowi28. Fresk ten w jeszcze
większym stopniu niż plafon centralny kościoła w Sicinach nawiązuje do wystroju
malarskiego Sali Książęcej opactwa w Lubiążu. Na obu tych malowidłach przedstawiono
gloryfikację fundatorów oraz triumf Kościoła katolickiego. W centrum kompozycji
znajduje się symbol Ducha Świętego – gołębica, otoczona przez aniołki i obłoki, a także,
podobnie, jak w Lubiążu29, przez personifikacje trzech spośród siedmiu cnót – Miłości
(kobieta z dziećmi), Nadziei (kobieta z kotwicą) i Sprawiedliwości (kobieta z wagą
i mieczem) – a także Kościoła katolickiego – Wiary (kobieta z krzyżem i kielichem).
Anioł dmący w trąbę obwieszcza natomiast zwycięstwo prawdziwej wiary. Poniżej
przedstawiona została scena gloryfikująca fundatorów prepozytury sicińskiej. Po lewej
Ibidem, s. 12.
Fasceta – wklęsły, zaokrąglony narożnik między ścianami a sufitem (Słownik wyrazów..., s. 327).
28P. Wróblewski, op. cit., s. 23. Informację tę podważa B. Krzyślak, nie podając jednak nazwiska autora dzieła (Eadem, op. cit.,
t. 1., s. 32).
29 K. Kalinowski, Barokowe opactwo cysterskie w Lubiążu, „Zeszyty Naukowe UAM w Poznaniu, Historia Sztuki”, 1960: 2,
s. 125.
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stronie widnieje postać księcia Henryka Głogowskiego, który zwojem dokumentu
wskazuje na model kościoła klasztornego w Lubiążu. Poniżej umiejscowiono postać
dworzanina, dzierżącego dokument z napisem „Fundatio 1300” oraz halabardę z rózgami liktorskimi – symbol władzy świeckiej. U stóp księcia znajdują się podtrzymywane
przez putta: orzeł Piastów Śląskich oraz model barokowego kościoła w Sicinach. Po
lewej stronie znajduje się natomiast wyobrażenie świątyni gotyckiej30. Scena ta jest
symbolicznym przedstawieniem aktu darowizny – ofiarowania Sicin opactwu lubiąskiemu, jakiego książę dokonał nie w 1300 r., jak sugerowałby błędny napis na fresku, a w
1309 r. Pomiędzy modelami świątyń znajduje się postać aniołka pokonującego potwora,
który trzyma w dłoni węża. Ten powalony potwór symbolizuje bezbożność, z którą
walczyli cystersi, przypuszczalnie przedstawieni właśnie w postaci węża – atrybutu
św. Benedykta31. Drugą gloryfikowaną postacią jest prawdopodobnie Jan Ścinawski, syn
Henryka Głogowskiego. Książę ten również wskazuje zwojem dokumentu na model
świątyni lubiąskiej, a stojący u jego stóp sługa, trzyma dokument z napisem „Confirmatio
1340 et 1350”. Twarz księcia zwrócona jest w stronę dzierżonego przez putta projektu
sicińskiego pałacu opackiego, obok którego znajduje się model dawnego probostwa32.
Niezbyt precyzyjne daty odnoszą się zapewne do wydanych przez księcia aktów na rzecz
grangii sicińskiej. Chodzi tu prawdopodobnie o wspomniany już dokument z 1349 r.,
w którym książę Jan wyraża zgodę m.in. na lokację w Sicinach folwarku na prawie niemieckim33, oraz o dokument z 1350 r., dotyczący zwolnienia z wszelkich ciężarów książęcych kilku wsi należących do klasztoru lubiąskiego w grangii sicińskiej34.
Jak wspomniano, zgodnie z przekazami źródłowymi, reprezentacyjny hall pierwszego pietra miał być ozdobiony polichromią J. W. Neunhertza35.
[…]Przejście Śląska pod władzę państwa pruskiego przerwało pomyślny rozwój
klasztoru i ostatecznie doprowadziło do jego sekularyzacji w 1810 r., wraz z pozostałymi
klasztorami śląskimi. Wszystkie posiadłości opactwa przypadły koronie pruskiej i zostały
przekształcone w odprawy dla generałów lub domeny państwowe. Większość ruchomości przekazano natomiast do zbiorów państwowych we Wrocławiu lub sprzedano za
bezcen. Na własność państwa przeszła również prepozytura sicińska. Od 24 grudnia
1810 r. administratorem majątku z ramienia państwa pruskiego został von Massow, a w
lutym 1812 r. Fryderyk Wilhelm III (1797-1840) odsprzedał wieś Siciny księżniczce
orańskiej za cenę 110 000 talarów, jednakże bez patronatu kościelnego. Dopiero po II
wojnie światowej Siciny wraz z całym Śląskiem powróciły w granice państwa polskiego.
Jedynym materialnym śladem po kilkuwiekowym pobycie cystersów lubiąskich na tym
obszarze są obecnie budowle kościoła i klasztoru. Świątynia p.w. św. Marcina, od czasu
sekularyzacji, jest kościołem parafialnym w parafii rzymsko-katolickiej, w której od roku
1988 funkcję proboszcza sprawuje ks. kanonik Tadeusz Śliwka. Budynek pałacu mieści
obecnie siedzibę filii biblioteki gminnej, przedszkola i pomieszczeń szkolnych. Tradycje
cysterskie po dzień dzisiejszy są jednak obecne w życiu parafii. W sposób szczególny
B. Krzyślak, op. cit., t. 3, s. 14.
W. Al. Niewęglowski, Leksykon świętych, Warszawa 1998, s. 112.
32 B. Krzyślak, op. cit., t. 3, s. 14.
33 Regesty śląskie…, nr 165, s. 63.
34 Ibidem, nr 335, s. 121.
35 B. Krzyślak, op. cit., t. 3, s. 16.
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zostały one przypomniane w czasie trwających od marca 2008 r. rocznych obchodów
700 rocznicy przybycia cystersów do Sicin. Obchody te związane były głównie z
popularyzacją wiedzy o tym zakonie, m.in. poprzez prezentację cysterskich herbów,
strojów, a także kuchni zakonnej.
*******
W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania pani Karolinie Wolny za
pomoc w tłumaczeniu materiałów niemieckojęzycznych, panu Mirosławowi Żłobińskiemu, za udostępnienie materiałów oraz cenne wskazówki bibliograficzne, a także
księdzu Tadeuszowi Śliwce za udostępnienie materiałów.
Marta Krzyżosiak

♦♦♦♦♦♦♦
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NAZWY GÓROWSKICH ULIC
Cz. I
Nie wiadomo jak powstawały polskie nazwy ulic niemieckiego miasta Guhrau.
Pełnomocnik na obwód IV i starostowie pozostawili bogatą dokumentację swojej
działalności (np. miesięczne raporty sytuacyjne), ale nigdzie nie ma śladu tego, kto i w
jakich okolicznościach nadawał nazwy górowskim ulicom. Można przypuszczać, że
czynili to urzędnicy; nie starosta osobiście, ale jacyś niżsi rangą urzędnicy, dla których
posługiwanie się nazwami ulic było niezbędne w pracy1.
Nie wiemy, czy część nazw ulic nie powstała jako tłumaczenie nazw niemieckich.
Chodzi tu o Starogórską (niem. Altguhrauerstraße), Dworcową (niem. Bahnhofstraße),
Ogrodową (niem. Gartenstraße), Kościelną – obecnie Ściegiennego (niem. Kirchstraße),
Zieloną (niem. Grüner Weg), plac Strzelecki – obecnie ul. Głowackiego (w pobliżu niem.
Schützenstraße), Osiedle – obecnie Iwaszkiewicza (niem. Siedlung), Polną – obecnie
Sikorskiego (niem. Feldstraße). Niektóre polskie nazwy mają swe niemieckie odpowiedniki, ale opisują inne ulice (Breslauerstraße – część ul. Piłsudskiego, Glogauerstraße –
część ul. Armii Krajowej, Posnerstraße – część ul. Piłsudskiego). Mogło też być tak, że te
same okoliczności – nie związane z narodowością mieszkańców Góry – powodowały
powstanie nazwy, np. Starogórska, bo biegnie w kierunku Starej Góry, Kościelna – ulica
prowadząca do kościoła św. Katarzyny, Dworcowa – bo nią się udaje do dworca.
Datowany 2 sierpnia 1945 r. dokument zatytułowany „Wykaz szkód wojennych
szczegółowy w m. Góra woj. wrocławskie”2 zawiera niepełną listę ówczesnych nazw
ulic: Stalina, Dworcowa, Mickiewicza, Starogórska, Robotnicza, Ogrodowa, RoliŻymierskiego, Głogowska, Osóbki-Morawskiego, Plac Wolności, Kościuszki i Kajęcin
(„Kęcin” w oryginale) jako osobną całość.
W dokumencie z 3 grudnia 1945 r. pojawiły się nazwy: Starogórska, Głogowska,
Stalina, Żymierskiego3; w dokumencie z grudnia 1945 – stycznia 1946 są nazwy: OsóbkiMorawskiego, Kościuszki, Żymierskiego, Głogowska, Stalina, Żeromskiego i Szpitalna4;
w dokumencie z 26 stycznia 1946 r. występują nazwy: Bieruta (lub. Prez. Bieruta),
Kościuszki, Narutowicza, Żeromskiego, Tylna, Ogrodowa, Pl. Wolności, OsóbkiMorawskiego, Narutowicza, Starogórska, Roli-Żymierskiego, 1 maja, „Kęcin”5.
Inny dokument – z końca 1945 lub początku 1946 r. – „Wykaz majątku
poniemieckiego komunalnego”6 zawiera nazwy takich ulic jak: Rynek, Żeromskiego,
Szpitalna, Młyńska, Al. Armii Polskiej, Kościuszki, Wschodnia, Dworcowa, ul. Wolności,
Znana mi jest tylko jedna publikacja na ten temat – Wiesław Myszkiewicz „Ulice Zielonej Góry” (w: Wokół niemieckiego
dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Poznań 1997), gdzie autor pisze: „Nadanie polskich nazw
ulicom w polskim już mieście nie należało do spraw najpilniejszych. Zachowane dokumenty nie mówią nic o podejmowanych w tej sprawie
decyzjach, informują natomiast pośrednio, przy innych okazjach o zaistniałych faktach” (s. 441) Tak samo było w Górze.
2 APW: SP Góra Śląska 326 s. 32-33.
3 APW: SP Góra Śląska 54 s. 65.
4 APW: SP Góra Śląska 54 s. 87 (skład zarządu Oddziału Powiatowego Związku Zawodowego Pracowników Leśnych
i Przemysłu Drzewnego).
5 APW: SP Góra Śląska 54 s. 61 (skład zarządu Oddziału Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych w Górze
Śląskiej).
6 APW: UWW/VII/409 s. 231-237.
1
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„Kęcin” (jako odrębna całość), Starogórska, Narutowicza, Prez. Bieruta, RoliŻymierskiego, Robotnicza. Na podstawie wspomnianego dokumentu niektóre ulice
można zlokalizować:
 na Rynku znajdował się ratusz z podwórzem i budynki sądu z podwórzem;
 przy Al. Armii Polskiej – rzeźnia z podwórzem, dom mieszkalny z ogródkiem,
pralnia, drwalnia, stajnie, wozownie i maszynownia oraz sala gimnastyczna i hala miejska
z miejscem ćwiczeń dla młodzieży i podwórzem, gimnazjum i dom mieszkalny dla
dyrektora;
 przy ul. Szpitalnej – szpital z sierocińcem, podwórzem, ogrodem, kostnicą i okrągłą
komorą, ale również szkoła katolicka z podwórzem i ogrodem;
 przy ul. Kościuszki – remiza strażacka z wozownią i stajnią;
 przy ul. Wschodniej – szkoła katolicka powszechna;
 przy ul. Bieruta – dzwonnica (zapewne Wieża Głogowska).
Ulica Wschodnia długo się nie utrzymała, na polecenie starosty bowiem z dniem 29
września 1946 r. została przemianowana na ul. Spółdzielczą. Zmiany nazwy dokonano z
okazji „Dnia Spółdzielczości”7.
Na początku roku szkolnego 1946/47 Szkoła Podstawowa nr 2 znajdowała się przy
ul. Armii Polskiej 13a8, następnie przy ul. Szkolnej 1, mimo że budynek nadal stał
w tym samym miejscu.
W „Wykazie zakładów przemysłowo-handlowych czynnych w Górze Śląskiej”,
sporządzonym 30 września 1946 r., można znaleźć ulice: Pl. Wolności, Stalina, Głogowska, „Kęcin” (jako odrębna całość), Osóbki-Morawskiego, Roli-Żymierskiego, Starogórska, Bieruta, Żeromskiego, Kościuszki, Dworcowa, Tylna, Spółdzielcza9.
Wg danych z 1 października 1946 r. obwód Szkoły Podstawowej nr 2 w Górze
obejmował ulice: Głogowska, Starogórska, Willowa, Robotnicza, Strzelecka, Osiedle,
Szpitalna, Starościńska, Walecznych, 1 Maja, Żeromskiego, Ogrodowa, Wolności, Bohaterów, Osadnicza, Armii Polskiej, Kościuszki, Mała, Kapitulacyjna, Tylna, Polowa,
Łamana10. Nie udało się zidentyfikować ul. Polowej.
W dokumencie11 pochodzącym z 8 stycznia 1948 r. występują następujące ulice:
Starościńska, Kościuszki, Roli-Żymierskiego, Plac Wolności, Daszyńskiego, Szpitalna:
 przy ul. Starościńskiej 8 znajdowało się starostwo;
 przy Kościuszki 3 – siedziba PPR;
 przy Roli-Żymierskiego 26 – Państwowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego;
 przy Placu Wolności 1 – bank powiatowy z podwórzem.
Tworzenie polskich nazw ulic następowało bardzo szybko, gdyż bardzo rzadko się
spotyka niemieckie nazwy – z 19 czerwca 1945 r. – Breslauer12 (część obecnej ul. Pił-

APW: PRN i WP Góra Śląska 88 s. 325.
APW: Inspektorat Szkolny Góra Śląska 12bp.
9 APW: SP Góra Śląska 265 s. 3-6.
10 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śląska 24 s. 334.
11 APW: UWW/VII/409 s. 241-245.
12 APW: SP Góra Śląska 264 s. 6.
7
8
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sudskiego – od strony ul. Wrocławskiej) czy ze stycznia1948 r. – Promenade13 (prawdopodobnie obecna ul. Zielona – cała lub jej część) i Bauergut14.
W dokumentach można jeszcze spotkać nazwy: 26 lutego 1948 r. – Polna15; 10 marca 1949 r. – Świerczewskiego, Osiedle, Osadnicza, Czerwonej Armii i inne16; 9 sierpnia
1949 r. – Leśna, Świerczewskiego, Zielona, Spółdzielcza, Nowotki i inne17.
Rok 1949 obfitował w wiele zmian nazw ulic. 19 lutego Miejska Rada Narodowa
jednogłośnie przemianowała ulicę Dworcową na Armii Czerwonej, Daszyńskiego – na
Świerczewskiego i Osóbki-Morawskiego – na Nowotki (uchwała nr 178)18. 25 kwietnia
Rada jednogłośnie zmieniła nazwy dwóch ulic: ul. Głogowską na ul. 1 Maja, ul. 1 Maja –
na ul. Wąską (uchwała nr 192)19.
30 kwietnia uroczyście zmieniono nazwę ul. Głogowskiej na 1 Maja. Zmiana nazwy
ulicy stanowiła fragment uroczystości pierwszomajowych. „Dnia 30. kwietnia 1949 r.
o godz. 18. odbył się uroczysty capstrzyk z udziałem Partii Politycznych, Organizacji Młodzieżowych
jak: ZMP, ZHP, SP, młodzieży szkolnej 11-toletniej szkoły, Szkoły Powszechnej Nr 2 i Szkoły
Powszechnej Nr 1, Średniej Szkoły Zawodowej, zrzeszonych pracowników poszczególnych Zakładów
pracy w Związkach Zawodowych oraz dosyć licznego grona społeczeństwa m. Góry. Wymarsz zwartych
jednostek, biorących udział w manifestacji, nastąpił o godz. 18 z Placu Wolności. W pochodzie
manifestacyjnym oddziały przemaszerowały głównymi ulicami miasta, udając się na Plac Głogowski,
gdzie nastąpiło przemianowanie ulicy Głogowskiej na 1-go Maja i Placu Głogowskiego na Plac 1-go
Maja. Następnie pochód ruszył przez ul. Armii Czerwonej na ul. Roli Żymierskiego, kierując się do
Domu Społecznego, gdzie nastąpiło otwarcie tego Domu i odbyła się uroczysta akademia.” 20.
Warto zauważyć, że w tym opisie występuje nazwa – Plac Głogowski, a po zmianie
nazwy – Plac 1 Maja. Jeszcze w pierwszej połowie lat 70. zetknąłem się z tą nazwą.
Obecnie w miejscu tego placu znajduje się parking.
21 października 1949 r. na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w Górze
jednogłośnie postanowiono przemianować odcinek ul. Żeromskiego, od budynku poczty
do pl. Wolności (obecnie pl. Bolesława Chrobrego), na ul. Bojowników o Wolność
i Demokrację (uchwała nr 225). Uczyniono to na wniosek Zarządu Powiatowego
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację w Górze z dnia 21 września 1949 r.
Został on złożony w związku z 10. rocznicą napadu hitlerowskiego na Polskę.
Wnioskodawcy chcieli w ten sposób uczcić bojowników o wolność i demokrację21.
8 marca 1950 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet ul. Zielona została
przemianowana na ulicę Małgorzaty Fornalskiej22.

APW: UWW/VII/409, s. 235.
Ibidem, s. 235.
15 APW: PPPRN Góra Śląska 954 s. 5.
16 APW: SP Góra Śląska 65 s. 141.
17 APW: PPRN Góra Śląska 954 s. 13.
18 APW: „Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Narodowej w Górze za okres od 1 stycznia do 1 października 1949 r.”
(kserokopia); APW: ZM i MRN Góra Śląska 42 s. 24-24a.
19 APW: ZM i MRN Góra Śląska 42 s. 30a.
20 APW: Komenda Powiatowa „Służba Polsce” 8 s. 11 („Sprawozdanie z manifestacji 1-szomajowej 1949 r. odbytej w Górze
Śląskiej”).
21 APW: Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa Góra Śląska 42 s. 114.
22 APW: UWW VI/48 s. 252 („Sprawozdanie z działalności ref. Społ.-Polit. za m-c marzec 1950”).
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18 stycznia 1951 r. podczas posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej jej
sekretarz Wincenty Urbanowicz zapoznał obecnych z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r. w sprawie zmiany granic miasta Góry (Dz.U. R.P.
z 23 grudnia 1950 r.). Po omówieniu powyższego zagadnienia PMRN postanowiło
jednogłośnie włączyć obręb katastralny Kajęcina do obszaru miasta Góry (uchwała nr 6),
wyznaczając 13 stycznia 1951 r. jako termin jej wykonania23.
26 stycznia 1951 r. podczas posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej „Zastępca przew.
PMRN Kazimierz Borysowski zreferował sprawę przyłączenia do m. Góry obszaru katastralnego
Kajęcin w myśl rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1950 r., zaznaczając
jednocześnie, że trzeba dokonać zmian nazw szeregu ulic na przyłączonym obszarze, ze względu na ich
zbieżność z nazwami ulic Góry i zaproponował:
Nazwa dawna
Górowska
Łamana
Leśna
Polna

Nazwa nowa
J. Stalina
Sosnowa
Błotna
Dębowa

Po dyskusji MRN postanowiła jednogłośnie zatwierdzić zmiany nazw ulic na Kajęcinie i przyjąć
do wiadomości fakt przyłączenia Kajęcina do m. Góry.” Termin wykonania uchwały nr 4 wyznaczono na 11 marca 1951 r.24 Wcześniej Kajęcin był samodzielną wsią i miał nawet swojego sołtysa.
Nie pojawiły się tu nazwy: ul. Lipowej i ul. Łąkowa. Jak można przypuszczać,
dlatego, że nie zachodziła potrzeba ich zmiany.
29 marca 1951 r. na wniosek radnej Anny Aleksandrowicz, przewodniczącej komisji kulturalno-oświatowej, Miejska Rada Narodowa postanowiła jednogłośnie imieniem
Mickiewicza nazwać ulicę Starościńską (nazwa wówczas nieaktualna), a dotychczasową
ulicę Mickiewicza – Targową. Termin wykonania tej uchwały (nr 11) wyznaczono na
2 maja 1951 r.25
29 listopada 1952 r po przeprowadzonej dyskusji na wniosek przewodniczącego
prezydium MRN Jana Murszewskiego postanowiono jednogłośnie przemianować ulicę
Spółdzielczą na Feliksa Dzierżyńskiego, a ul. Osadniczą – na ul. Marszałka Rokossowskiego. Termin wykonania tej uchwały wyznaczono na 31 grudnia 1952 r.26
30 kwietnia 1953 r. zorganizowano capstrzyk połączony z przemianowaniem ulicy
Roli-Żymierskiego na ulicę Juliana Marchlewskiego27.
O ile wcześniej wiatr historii dmuchał ze wschodu, to w 1956 r. zmienił kierunek.
29 października 1956 r. członkowie MRN jednomyślnie uchwalili (uchwała nr 11)
przemianować ul. Stalina na ul. Wrocławską. Termin jej wykonania wyznaczono na 30
APW: PMRN Góra Śląska 24 s. 22; APL: PMRN Góra Śląska 25 s. 54 (data posiedzenia 11 stycznia 1951 r.). Bardziej
wiarygodne oryginalne protokoły we Wrocławiu niż rejestr uchwał w Lesznie.
24 APW: PMRN Góra Śląska 23 s. 4-5; APL: PMRN Góra Śląska 25 s. s. 2-3 (data 26 lutego 1951 r.). Bardziej wiarygodne
oryginalne protokoły we Wrocławiu niż rejestr uchwał w Lesznie.
25 APL: PMRN Góra Śląska 25 s. 6-7; APW: PMRN 23 s. 32.
26 APL: PMRN Góra Śląska 25 s. 22-23.
27 Kronika I.
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października 1956 r.28 28 listopada 1956 r. na posiedzeniu MRN w Górze nastąpiły
zmiany personalne. M.in. na stanowisko zastępcy przewodniczącego wybrano Rościsława Sokołowicza. W toku obrad, w punkcie poświęconym zapytaniom i interpelacjom,
R. Sokołowicz postawił wniosek o przemianowanie ul. Rokossowskiego z powrotem na
ul. Osadniczą. MRN uchwałą nr 15/56 przywróciła dawną nazwę. Termin wykonania tej
uchwały wyznaczono na 29 listopada 1956 r.29
17 grudnia 1959 r., w związku z Tysiącleciem Państwa Polskiego oraz 15. rocznicą
wyzwolenia Dolnego Śląska i Góry Śląskiej, członkowie MRN przemianowali Plac Wolności na Plac Bolesława Chrobrego. Uchwała nr 25 weszła w życie z dniem jej podjęcia.
W grudniu upłynęło 100 lat od dnia urodzin twórcy języka esperanto dr. Ludwika
Zamenhofa. Doceniając jego zasługi Miejska Rada Narodowa uchwaliła podczas tej
samej sesji, o której wcześniej była mowa, przemianować dotychczasową ulicę Wąską na
ulicę Ludwika Zamenhofa. Uchwała nr 25 weszła w życie z dniem jej podjęcia30.
20 maja 1960 r. podczas sesji MRN przewodniczący PMRN Jan Murszewski
przedstawił projekt uchwały w sprawie przemianowania ulic, uzasadniając zmiany okólnikiem Ministra Gospodarki Komunalnej, wydanym w związku ze spisem powszechnym.
Wywiązała się dyskusja, w której radni potwierdzili „słuszne stanowisko Prezydium”.
Uchwałą nr 4 przemianowano niektóre ulice, ustalając nowe nazwy:
Nazwa stara
Bohaterów
Plac Strzelecki
Ogrodowa
Walecznych
Osadnicza
Kapitulacyjna
Kościelna
Łamana
Lwowska
Szpitalna
Polna
Willowa
Robotnicza

Nazwa nowa
Bohaterów Westerplatte
Bartosza Głowackiego
Juliusza Słowackiego
Jarosława Dąbrowskiego
Karola Marksa
Marii Konopnickiej
Ks. Piotra Ściegiennego
Staromiejska
Przechodnia
Ludwika Hirszfelda
Gen. Władysława Sikorskiego
Wiosny Ludów
Władysława Reymonta

Ulicę, która biegała od ul. Armii Polskiej w kierunku nowo wybudowanego
stadionu, nazwano ulicą Sportową. Uchwała weszła w życie z dniem 20 maja 1960 r.
Radny Henryk Kubiak zaproponował, żeby w związku z tą zmianą PMRN
wystawiło tablicę orientacyjną przedstawiającą plan Góry. J. Murszewski poparł ten
wniosek i zapowiedział umieszczenie dwóch tablic z planem Góry – jednej przy dworcu
kolejowym, drugiej na pl. Bolesława Chrobrego31.

APL: PMRN Góra Śląska 26 s. 26
APL: PMRN 5 s. 237-243; PMRN 26 s. 27
30 APL: PMRN Góra Śląska 26 s. 77
31 APL: PMRN Góra Śląska 9 s. 122, 136-137
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Była na terenie Góry również ulica Młyńska (pierwszy odnaleziony zapis tej nazwy
pochodzi z końca 1945 lub początku 1946 r.32) – prawdopodobnie biegła w pobliżu obecnie nie funkcjonującego młyna gospodarczego (obecnie ul. Kwiatowa). Jej nazwa znalazła się w uchwale nr 9/61 PPRN w Górze z dnia 2 lutego 1961 r. w sprawie podziału
miasta na okręgi wyborcze dla wyborów do MRN w Górze33. Od 1969 r. nie pojawiła się
w uchwałach w sprawie podziału miasta do wyborów34.
6 lipca 1970 r. PMRN rozpatrzyło pismo PPRN Wydział GKM Powiatowy Zarząd
Gospodarki Terenami z 16 czerwca 1970 r. w sprawie ustalenia nazw ulic. Postanowiło
ulicę przebiegającą od ul. Reymonta na zapleczu budynków gospodarczych nieruchomości dla delożowanych (zastępczaki) i POM nazwać imieniem Fryderyka Chopina, a ulicę
przebiegającą od ul. Świerczewskiego do ul. Słowackiego przy SP nr 1 i dalej, między
ogródkami działkowymi (stan ówczesny), nazwać imieniem Henryka Sienkiewicza35.
W 1973 r. w uchwale PPRN dzielącej miasto i gminę Góra na okręgi wyborcze dla
wyboru rady narodowej miasta i gminy Góra znalazły się te dwie ulice, czyli mieszkali
tam potencjalni wyborcy.
2 maja 1974 r. podczas sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy Góra podjęto
uchwałę (brak numeru w protokole sesji) w sprawie nazewnictwa nowo powstałych ulic
w osiedlu domków jednorodzinnych. Tak powstały ulice: Xawerego Dunikowskiego,
Jana Matejki, Kwiatowa (być może to wcześniejsza ul. Młyńska) i XXX-lecia PRL.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia36. Z kolei na sesji 26 września 1974 r. podjęto
uchwałę (nr IV-13/74) w sprawie nazewnictwa nowo projektowanych ulic na osiedlu
Bolesława Chrobrego w Górze. W dokumencie pojawiła się ul. A. Herbsta oraz Aleja
Księcia Henryka III Głogowskiego jako określenie małej obwodnicy. Uchwała weszła w
życie z dniem podjęcia. Do tekstu pierwotnie był dołączony plan sytuacyjny, który się
nie zachował, więc trudno jednoznacznie stwierdzić jak te ulice przebiegały37.
Podczas tej sesji w sprawozdaniu naczelnika miasta i gminy z wykonania planu
społeczno-gospodarczego za I półrocze występuje ul. Młyńska38.
W tamtym okresie powstała również ul. Słoneczna (przed 1976 r.), ale nie udało się
ustalić kiedy.
10 kwietnia 1979 r. na sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górze uchwalono,
że ulica równoległa do ul. 1 Maja biegnąca w kierunku od ul. Marchlewskiego do Alei
Herbsta będzie się nazywała ulicą Ludwika Waryńskiego; ulica prostopadła do ul. 1 Maja
łącząca się z ul. Waryńskiego – ul. Janusza Korczaka, ulica biegnąca od ulicy Dzierżyńskiego w kierunku północnym do Centrali Nasiennej – ul. Przemysłową.
18 kwietnia 1980 r. podczas sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górze
zmieniono nazwy ulic: Osiedle – na Iwaszkiewicza, Kwiatową – na Szczygła (uchwała
XV/52/80). Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia39.
APW: UWW/VII/409 s. 231-237.
APW: PPRN Góra Śląska 334 s. 96-97.
34 Ul. Młyńską znalazłem w dokumentach z lata 1950, 1958, 1961, 1965, 1974 i 1975 – „Sprawozdanie z wykonania planu
społeczno-gospodarczego i budżetu Urzędu Miasta i Gminy za 1974 rok” przedstawione na sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy
Góra 27 maja 1975 r.(maszynopis w posiadaniu Autora).
35 APL: PMRN Góra Śląska 83 s. 141.
36 APW: UP Góra Śląska 31 s. 77
37 APW: UP Góra Śląska 31 s. 131
38 Ibidem, s. 107
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24 czerwca 1981 na sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górze podjęto
uchwałę XXIII/75/81 o zmianie nazwy ul. Przemysłowej na ul. Wincentego Witosa.
Weszła ona w życie z dniem podjęcia40.
21 marca 1984 r. na sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górze postanowiono
nadać terenowi za Aleją Herbsta w kierunku wsi Jastrzębia nazwę osiedle Kazimierza
Wielkiego (uchwała nr XXXVI/134/84 )41.
29 grudnia 1986 r. podczas sesji Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Górze ulicy
wewnątrzosiedlowej w skupisku domków jednorodzinnych wybudowanych w obrębie
ul. Leśnej, położonej między ul. Leśną i posesją Ośrodka Sportu i Rekreacji (czyli
stadionem) w Górze nadano nazwę Przylesie (uchwała XVII/87/86)42.
Jedną ze spraw, którą się zajął Komitet Obywatelski „Solidarność” w 1989 r. były
nazwy ulic. Wówczas do Rady Narodowej zwrócił się Włodzimierz Mrajski 43 z propozycją zmiany nazwy ul. Bieruta, przy której mieszkał, na ul. Piłsudskiego. Niezależnie od
niego jeszcze jedna osoba zwróciła się do Prezydium Miejsko-Gminnej Rady Narodowej
w Górze z propozycją zmiany nazwy ul. Bieruta na ul. 11 Listopada lub Marszałka
Piłsudskiego. Tak ten wnioskodawca ją uzasadniał: „Uważam, że ten morderca tysięcy
niewinnych obywateli polskich i »wierny uczeń Stalina«, jak sam siebie nazwał, powinien zniknąć
z Góry jak upiory Stalina znikają w ZSRR. Ostatnio ten upiór zniknął z nazwy Uniwersytetu we
Wrocławiu.” 44 Jednakże Rada Narodowa niczego w tej kwestii nie zrobiła. Wówczas
W. Mrajski zwrócił się do KO „S”. Powstała specjalna komisja, która wyraziła jego
stanowisko. W wydanym wówczas oświadczeniu (24 stycznia 1990 r.) czytamy:
„W sytuacji, kiedy Polska staje się demokratycznym państwem, dotychczasowe nazwy ulic
z nazwiskami działaczy komunistycznych i symbolami komunistycznymi nie odpowiadają dzisiejszej
rzeczywistości.
Stoimy na stanowisku, że ul. Bieruta należy zmienić na ul. Piłsudskiego. Taką propozycję
wysunął jeszcze w kwietniu 1989 r. jeden z mieszkańców tej ulicy. NSZZ »Solidarność« tę propozycję
poparła m.in. w piśmie z dnia 31 lipca 1989 r.45 będącym odpowiedzią na zapytanie przewodniczącego
RNMiG Góra Śl. W tej sprawie »Solidarność« wystosowała jeszcze jedno pismo w dniu 5 stycznia
1990 r. oraz w jej imieniu interpelował jeden z radnych. Ubolewamy, że wydawało się tak prosta
zmiana, wymaga tyle czasu. [...]
Uważamy, że nie można poprzestać na zmianie nazwy jednej tylko ulicy. Sądzimy, że należy
zmienić nazwy wielu ulic. Żadne względy nie mogą stanąć na przeszkodzie. [...]” 46
Prezydium Rady Narodowej przeprowadziło konsultacje, m.in. „Solidarność”
opowiedziała się za zmianą, ale np. komitet osiedlowy nr 3 nie widział potrzeby zmiany
nazwy ul. Bieruta, gdyż byłoby to zbytnią rozrzutnością47.
AUMiGG: „Protokół nr XV/15/80 z odbytej Sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górze w dniu 18 kwietnia 1980 r.”
AUMiGG: Protokół sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górze z dn. 24 czerwca 1981 r.
41 AUMiGG: „Protokół Nr XXXVI/35/84 z odbytej Sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górze w dniu 21 marca 1984 r.”
42 AUMiGG: „Protokół Nr XVII/17/86 z obrad XVII Sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górze odbytych w dniu 29.12.1986”.
43 AUMiGG: „Protokoły (pos. prez.): 1989 r.” s. 42.
44 Nie udało mi się ustalić, który z tych wniosków jest chronologicznie pierwszy.
45 AUMiGG: „Protokoły (pos. prez.): 1989 r.” s. 40 (tekst tego pisma).
46 Oświadczenie KO „S” wobec zmian nazw ulic, „Gazeta Górowska” 1990 nr 1 s. 2; AUMiGG: „Protokoły (pos. prez.): 1989 r.”
s. 40-41.
47 AUMiGG: „Protokoły (pos. prez.): 1989 r.” s. 39.
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31 stycznia 1990 r. jednym z punktów obrad sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Górze była zmiana nazwy ul. Bieruta. Bieg sprawie nadał wspomniany wcześniej list
do Prezydium Rady Narodowej autorstwa Włodzimierza Mrajskiego, choć w dokumentacji sesji napisano, że był to wniosek związku zawodowego „Solidarność”, za co
przeproszono podczas sesji48, i zmieniający się klimat polityczny kraju. Na posiedzeniach
komisji rozpatrywano 3 propozycje – ul. Piłsudskiego, ul. 11 Listopada (wniesiony
jakoby przez społeczeństwo miasta Góry) i ul. Konstantego Matulewicza (jakoby
wniosek „Solidarności”), ale od tej ostatniej odstąpiono. Na posiedzeniu prezydium
zaproponowano takie nowe nazwy jak AK i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Radni
podczas sesji w głosowaniu wypowiedzieli się w sposób następujący: Piłsudskiego – 20
głosów, 11 Listopada – 14, Stefana Wyszyńskiego – 7 i AK – 8. W uchwale IX/47/90
zmieniono nazwę ulicy Bolesława Bieruta na ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Uchwała weszła w życie po upływie 7 dni od daty rozplakatowania obwieszczeń w sposób zwyczajowo przyjęty.
Tak jak wcześniej urzędową nazwę ulicy Prezydenta Bolesława Bieruta skrócono do
Bieruta, tak ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego bardzo szybko skrócono do Piłsudskiego49.
Zniknięcie B. Bieruta jako patrona jednej z górowskich ulic doczekało się nieżyczliwego komentarza na łamach pisma „Ziemia Górowska”. Ktoś ukrywający się pod
pseudonimem Henryk Górowski opublikował notatkę „Moda na zmianę”, gdzie
udowadniał, że Piłsudski nie miał nic wspólnego z Górą, a pośrednio przyczynił się do
tego, że po I wojnie światowej miasto nie powróciło do Polski. Nie wspominał jednak,
że Bierut, Fornalska, Dzierżyński i inni też nie mieli nic wspólnego z Górą. Na
zakończenie notatki proponował nazwać ul. Bieruta – ulicą Konstantego Matulewicza50.
Na sesji w dniu 31 stycznia 1990 r. postanowiono również ulicę położoną na
prawo od ul. Leśnej jadąc od strony ul. Armii Polskiej do ul. Świerczewskiego nazwać
ulicą Świerkową (uchwała IX/48/90). W jej uzasadnieniu napisano: „Nazwę nowej ulicy
zaproponowali jej mieszkańcy, gdyż wiąże się ona z położeniem osiedla w pobliżu kompleksu leśnego,
z nową ulicą przy której osiedle zlokalizowano oraz z istniejącymi na tej ulicy srebrnymi świerkami” 51.
Innych zmian nie dokonano, jedynie powołano komisję, która 8 lutego zajęła się tą
kwestią.
Tego samego dnia, kiedy usunięto Bieruta spośród patronów ulic, odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy, na którym przewodniczący
zapoznał obecnych z treścią otrzymanego pisma z MKK „S” i KO „S” w sprawie powołania komisji mieszanej dla przeanalizowania zmian w nazewnictwie ulic w mieście.
Ustalono skład komisji: Aleksander Otto – kierownik referatu komunikacji, Jan Osuch –
naczelnik, Tadeusz Otto – inspektor ds. kultury, Stanisław Hołtra – przewodniczący
komisji wychowania, oświaty i kultury, Wacław Samotyja – przewodniczący komisji
przestrzegania prawa, porządku publicznego, komunikacji i łączności, Władysław
Vo, Sesja, „Gazeta Górowska” 1990 nr 1 s. 2. W protokole z tej sesji nie ma ani słowa o tych przeprosinach.
AUMiGG: „Protkół Nr IX/9/90 z obrad IX Sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górze odbytych w dniu 31 stycznia 1990 r.”
50 Henryk Górowski, Moda na zmianę, „Ziemia Górowska” 1990 nr 2 s. 8.
51 AUMIGG: „Protokół Nr IX/9/90 z obrad IX Sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Górze odbytych w dniu 31 stycznia 1990 r.”;
uchwała IX/48/90.
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Stanisławski – zastępca przewodniczący Rady Narodowej oraz przedstawiciele komitetów osiedlowych (po 1), przedstawiciele MKK „S” i KO „S” (po 1), przedstawiciele
organizacji społecznych i politycznych. Postanowiono, że posiedzenie podczas którego
przeanalizuje się celowość i przygotuje propozycje zmian w nazewnictwie odbędzie się
8 lutego 1990 r. Prezydium zobowiązało zastępcę naczelnika do wystąpienia do Głównego Urzędu Kartografii i do wojewody leszczyńskiego z zapytaniem o możliwości dokonania zmiany nazwy miejscowości Góra na poprzednią Góra Śląska52.
W zebraniu w dniu 8 lutego uczestniczyło 16 osób, w tym 3 przedstawicieli KO
„S” i 2 przedstawicieli MKK „S”53.
Podstawą dyskusji stała się całościowa propozycja zmian nazw ulic zgłoszona w datowanym na 24 stycznia br. oświadczeniu KO „S” 54 i propozycja zmian przedstawiona
przez naczelnika Jana Osucha55.
KO „S” postulował zmiany: ul. Bieruta na ul. Piłsudskiego, ul. Dzierżyńskiego na
ul. Lwowską, ul. Fornalskiej na ul. Zieloną, ul. Nowotki na ul. Paderewskiego, ul. Marksa
na ul. Matulewicza, ul. Armii Czerwonej na ul. Dworcową, ul. 30-lecia PRL na ul. 11
Listopada, ul. 1 maja na ul. Głogowską, ul. Świerczewskiego na ul. Wileńską, ul. Szczygła
na ul. Kwiatową, ul. Bojowników o Wolność i Demokrację na ul. Ofiar Katynia.
Naczelnik J. Osuch zgłosił kontrwniosek nazwania ulic według sugestii zawartych
w „Studium historyczno-urbanistyczno-konserwatorskim miasta Góry” opracowanym
przez Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, by
„przywrócić historycznie uzasadnione nazwy ulic (z pominięciem nazwisk) o proweniencji topograficznej
lub związanych z tradycjami rzemieślniczymi tego miasta” 56. Jednak to nie znalazło uznania
w oczach członków komisji, ktoś określił je jako „majaki habilitowanego” 57.
Nazwa obecna
Pl. Bolesława Chrobrego
Bieruta (od Wieży Głogowskiej do Rynku)
Bieruta (od ul. Wrocławskiej do Rynku)
Nowotki (od Wieży Głogowskiej do Rynku)
Nowotki (od Rynku do ul. Wrocławskiej)
Wolności (od Rynku na południe do ul. Staromiejskiej)
Żeromskiego
Dąbrowskiego
Zamenhoffa
Bojowników o Wolność i Demokrację
Narutowicza
1 Maja (od Wieży Głogowskiej do ul. Świerczewskiego)
1 Maja (od ul. Świerczewskiego do nr 28)
1 Maja (na zachód od nr 28)
Świerczewskiego

Nazwa proponowana
Rynek
Poznańska
Sukiennicza
Głogowska
Szewska
Zamkowa
Nowej Bramy
Ostatnia (lub Końcowa)
Przelotowa
Łaziebników
Słodowa
Przy Bramie Głogowskiej
Rynek Garncarski
Młyńska
Starogórowska

APL: RNMiGG 59 s. 3 („Protokół Nr 17/90 z odbytego posiedzenia prezydium RNMiGwG w dniu 30 stycznia 1990 r.”)
APL: RNMiGG 59 s. 37 (lista obecności).
54 Oświadczenie KO „S” wobec zmian nazw ulic, „Gazeta Górowska” 1990 nr 1 s. 2; APL: RNMIGG 59 s. 41-42.
55 APL: RNMiGG 59 s. 45-46.
56 Ibidem s. 45.
57 MX, Nowe nazwy dla ulic Góry – propozycja dla radnych, „Gazeta Górowska” 1990 nr 2 s. 2.
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Kościuszki
Marchlewskiego
Fornalskiej
Armii Czerwonej
Ściegiennego
Dzierżyńskiego

Dolne Podwale
Górne Podwale
Zielona Droga
Dworcowa
Kościelna
Na Niskiej Grobli

Zarząd Miejsko-Gminny PCK proponował nadać nazwy ulicom: 70-lecia PCK,
Aleja PCK, Plac Czerwonego Krzyża. Na posiedzeniu Prezydium Rady Narodowej
zgłoszono propozycje: Armii Krajowej, ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego58.
W czasie dyskusji zgłoszono jeszcze propozycje:
 Mateusz Kitajewski (Komitet Osiedlowy nr 1) – aleja Herbsta na Okrężną lub Małą
Obwodnicę; Marksa na ks. Stefana Wyszyńskiego; sprzeciwiał się zmianie nazwy ul. Bojowników o Wolność i Demokrację. „Proponował odstąpić od dzielnicowości i nie nadawać nazw
ulicom Lwowska i Wileńska, ponieważ może większa część mieszkańców przyjechała właśnie
z Polesia, Tarnopola, Stanisławowa i innych ośrodków.”
 Zbigniew Józefiak (KO „S”) – proponował nazwać jedną z ulic nazwą Piastów
Śląskich, Marksa zmienić na Osadniczą.
 Stanisław Hołtra (przewodniczący komisji Rady Narodowej) – był przeciwny
zamianie Marksa na Matulewicza, proponował np. Paderewskiego; chciał, żeby ulicy
wlotowej do miasta patronowali Piastowie Śląscy; ul. Marchlewskiego na ks. Kardynała
Wyszyńskiego.
 Wacław Samotyja (Komitet Osiedlowy nr 2) – ul. Nowotki na ks. Kardynała
Wyszyńskiego; ul. 1 Maja na Piastów Śląskich; ul. Marchlewskiego na ks. J. Popiełuszki;
poparł nazwy Lwowską i Wileńską.
 Mirosław Żłobiński (KO „S”) – ul. Nowotki na ul. Paderewskiego; Marksa na
Matulewicza; chciał pozostawić nazwę Starogórowska w rezerwie na nazwanie ulicy,
która powstanie w wyniku połączenia Góry ze Starą Górą.
 Władysław Stanisławski (wiceprzewodniczący Rady Narodowej) – 1 Maja na
Głogowską, al. Herbsta na Piastów Śląskich; proponował pozostawić dotychczasową
nazwę ulicy Armii Czerwonej; ul. Świerczewskiego do skrzyżowania z ul. Armii Polskiej
pozostawić nazwę Świerczewskiego, dalszą część nazwać ul. Starogórowską.
 Zbigniew Henszel (PTTK) – pozostawić nazwy ul. Bojowników o Wolność i
Demokrację; zmienić ul. Szczygła; przeciw ulicom Matulewicza i Popiełuszki, gdyż
„historia jeszcze wszystkiego nie oceniła”.
 Jan Osuch (naczelnik) – „w nazewnictwie ulic unikać nazw imieniem i nazwiskiem oraz by
pozostawić dotychczasowe nazwy ulic: XXX-lecia PRL, Bojowników o Wolność i Demokrację, Armii
Czerwonej poprzez fakt, że w Górze jest cmentarz żołnierzy radzieckich, którzy polegli w walce
o wyzwolenie Ziemi Górowskiej. Proponował również, by pozostawić ul. Im. Świerczewskiego do rogu
z ul. A. Polskiej, a dalszy odcinek tej ulicy nazwać Starogórowską. Wnosił też, by do wyborów
pozostawić dotychczasowe nazwy ulic z uwagi na krótki okres czasu by można było wprowadzić
zmiany w komputerze. Zmiana tylko ul. Bieruta pochłonęła już kwotę 500 tys. zł.”
58

APL: RNMIGG 59 s. 44 (pismo z 15 marca 1989 r.); s. 33.
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 Tadeusz Otto (inspektor ds. kultury) – poparł propozycje z wrocławskiego
opracowania i stwierdził, że „nie można odrywać się od tradycji i stara zabudowa miasta winna
mieć nazwy historyczne, wynika to bowiem z genezy powstania miasta” 59.
 Zygmunt Kempa – dla upamiętnienia polskich dzieci zamordowanych w czasie II
wojny światowej w Wąsoszu jedna z ulic miałaby się nazywać Ofiar obozu w Wąsoszu,
Dzieci Wąsoskich, Dzieci zamęczonych w Wąsoszu lub inaczej, co wnioskodawca miał
podać w terminie późniejszym60.
Większość członków komisji opowiedziała się przeciw nazywaniu ulic nazwiskami
osób zasłużonych dla miasta. Zmiana nazwy ul. Armii Czerwonej upadła za sprawą
nieobecnego senatora Hoffmanna. „Henszel powołał się na słowa senatora Hoffmanna
(ze spotkania w dniu 3 lutego), że może już za kilka lat będziemy prosić w obliczu zjednoczenia
obydwu państw niemieckich o to, żeby oddziały armii radzieckiej stacjonowały na polskiej ziemi i w ten
sposób ubezpieczały nienaruszalność naszych granic. Teraz usuniemy ul. Armii Czerwonej, a co będzie
za kilka lat?” 61
Wynik głosowania nad poszczególnymi propozycjami62.
Dotychczasowa nazwa
Fornalskiej
Dzierzyńskiego
Nowotki
Marchlewskiego

część ul. Marchlewskiego
(od ul. Wrocławskiej do
krzyżówki z ul. Armii Czerwonej
i Al. Herbsta)
część Marchlewskiego
(od CPN do ul. 1 Maja)
Marksa
Armii Czerwonej

Proponowane nazwy
Zielona
Zielona Droga
Lwowska
Poznańska
Na Niskiej Grobli
Paderewskiego
Głogowska
Szewska
Popiełuszki
Górne Podwale
Żymierskiego
Piastów Śląskich
Piastów Śląskich

Wynik głosowania
15
1
8
6
1
13
1
3
6
7

Herbsta

12

Matulewicza
Osadnicza
Wyszyńskiego
Dworcowa

3
10
3
6

APL: RNMiGG 59 s. 33-36 („Notatka spisana z posiedzenia komisji ds. zmiany nazewnictwa ulic w mieście Góra, odbytego w dniu
8 lutego 1990 r.”)
60 MX, Nowe nazwy dla ulic Góry – propozycja dla radnych, „Gazeta Górowska” 1990 nr 2 s. 3.
61 MX, Nowe nazwy dla ulic Góry – propozycja dla radnych, „Gazeta Górowska” 1990 nr 2 s. 3.
62 APL: RNMiGG 59 s. 35-36 („Notatka spisana z posiedzenia komisji ds. zmiany nazewnictwa ulic w mieście Góra, odbytego w dniu
8 lutego 1990 r.”)
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XXX-lecia PRL
1 Maja
Świerczewskiego
część ul. Świerczewskiego
(od ul. 1 Maja do ul. Armii
Polskiej)
część ul. Świerczewskiego
(od ul. Armii Polskiej do wylotu)
Szczygła
Bojowników o Wolność
i Demokrację

Armii Czerwonej
XXX-lecia PRL
11 Listopada
Głogowska
Wileńska
Starogórowska
Wileńska

8
4
11
15
9
2
-

Starogórowska

5

Kwiatowa
Dzieci Wąsoskich
Łaziebników

5
11
-

Ofiar Katynia
Bojowników o Wolność
i Demokrację

10
6

Ostatecznie postanowiono zaproponować zmiany:
Stara nazwa
Dzierżyńskiego
Fornalskiej
Nowotki
Marksa
Świerczewskiego
Bojowników o Wolność
i Demokrację
1 maja
Szczygła

Nowa nazwa
Lwowska
Zielona
Paderewskiego
Osadnicza
Wileńska
Ofiar Katynia
Głogowska
Kwiatowa

cdn.
Mirosław Żłobiński
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ŚWIETLICE W LATACH 40.
I PIERWSZEJ POŁOWIE LAT 50.
Już w 1945 r. Inspektorat Szkolny (w ramach oświaty pozaszkolnej) rozpoczął przy
pomocy nauczycieli tworzenie sieci świetlic – „w celu przetworzenia luźnych gromad osadniczych
w środowiska społeczne” 1, mimo braku odpowiednio wyszkolonych ludzi i środków
finansowych na działalność. Skromne fundusze pochodzące z kuratorium wrocławskiego wykorzystywano na opłacenie pracowników kulturalno-oświatowych, zasiłki dla
kilku świetlic i na pomoce świetlicowe. Wydział powiatowy starostwa zaczął wspierać w
miarę swych możliwości pracę kulturalno-oświatową dopiero w drugiej połowie 1948 r.
Świetlice były zwykle tworzone przy kursach dokształcających i prowadzone przez
nauczycieli, ograniczały swe funkcjonowanie do czasu trwania kursu. Wyjątek stanowiła
świetlica w Daszowie, która była czynna bez przerwy w latach 1945-1948.
1945/46
świetlice
8

uczestnicy
136

1946/47
świetlice
12

uczestnicy
339

1947/48
świetlice
21

uczestnicy
435

Źródło: Bojakowski A. J.: Organizacja i rozwój szkolnictwa podstawowego w powiecie górowskim
w latach 1945-1959, Warszawa-Góra Śląska 1959 s. 97

W świetlicach były czynne m.in. zespoły: śpiewacze (dwa wielogłosowe, pozostałe
jednogłosowe), teatralne (przy każdej świetlicy), czytelnicze (w roku szkolnym 1945/46 –
6; w 1947/48 – 2), taneczne i sportowe2.
Jak wyglądała praca świetlicowa pokazuje przykład Ligoty: „Przy szkole była czynna
świetlica dla dorosłej młodzieży (otwarta 3 XI 1945 r.3). Przepracowano 141 godzin. Głównym
zajęciem w świetlicy było przygotowanie przedstawień amatorskich, w których brało udział 16 osób.
Odegrano 2 przedstawienia w swojej miejscowości, 1 przedstawienie odegrano we wsi Chróścina,
a 1 odegrano w sali P.P.R. w Górze (na rzecz P.C.K.) Z odegranych 3 przedstawień osiągnięto czystego
dochodu na kwotę 2 775 zł – z czego ofiarowano na potrzeby P.C.K. w Górze Śl. kwotę 1160 zł –
na potrzeby miejscowej świetlicy, kursu wieczorowego i tutejszej szkoły przeznaczono kwotę 1 615 zł
(zakupienie 3 lamp naftowych, nafty, kredy, czasopism, mapy Polski i pieczęci szkolnych).” 4
W czerwcu 1947 r. 125 członków zespołów świetlicowych brało udział w powiatowym i wojewódzkim zlocie zespołów świetlicowych. W maju 1948 r. w Górze
zorganizowano zlot zespołów świetlicowych (200 uczestników z 10 świetlic)5.

A. J.Bojakowski, Organizacja i rozwój szkolnictwa podstawowego w powiecie górowskim w latach 1945-1959, Wrocław-Góra Śląska
1959 s. 97.
2 Ibidem, s. 97-98.
3 Kurs wieczorowy oświaty dorosłych stopnia II od 12 XII 1945 r. do 25 III 1946 r., 87 godzin zajęć, 12 słuchaczy,
8 ukończyło z wynikiem pomyślnym (APW: Inspektorat Szkolny Góra Śląska 24 s. 30).
4 APW: Inspektorat Szkolny Góra Śląska 24 s. 30 (cytat ze sprawozdania rocznego kierownika szkoły Antoniego
Jasińskiego).
5 A. J.Bojakowski, Organizacja i rozwój szkolnictwa podstawowego w powiecie górowskim w latach 1945-1959, Wrocław-Góra Śląska
1959 s. 97-98.
1
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Dorobek nauczycieli, którzy prowadzili działalność kulturalno-oświatową, czyli
świetlice oceniano wysoko. „Należy stwierdzić, że wtedy praca ta była prowadzona z dużym
rozmachem, bo jak wiemy tylko nauczycielstwo może właściwie poprowadzić tak świetlice jak i zespoły,
dlatego że posiada duży zasób znajomości tej pracy.” 6 Mimo pozytywnej opinii pracę kulturalno-oświatową na wsi przejął Związek Samopomocy Chłopskiej. Zatrudnił on instruktorów, nastąpił wzrost liczby świetlic oraz rozwój ich działalności w latach 1948-1951.
W latach tych posiadał on 16 świetlic, kierowników świetlic wiejskich opłacano z funduszy ZSCh,7. Niezależnie od tego funkcjonowały nadal świetlice przy kursach dokształcających8. W tym czasie nauczyciele odsuwali się od pracy w świetlicach, zajmując się
zwalczaniem analfabetyzmu.
Przeprowadzona reorganizacja pracy kulturalno-oświatowej (w 1951 r.), polegająca
na zniesieniu odpłatności za pracę w świetlicach i tworzenie świetlic wzorcowych, które
miały pomagać świetlicom wiejskim, osłabiła ich działalność9.
W 1952 r. ZSCh posiadał na wsi 35 świetlic, w tym 10 w spółdzielniach produkcyjnych. Pracowało w nich 27 zespołów czytelniczych, 19 samokształceniowych,
1 wszechnicy radiowej, 1 kurs języka rosyjskiego, 19 zespołów redagowania gazetek
gromadzkich ściennych, 17 zespołów chóralnych, 1 zespół instrumentalny i 14 zespołów
teatralnych.
Oceniano, że „Praca świetlic gromadzkich nie jest postawiona na należyte tory z powodu braku
należytych sił fachowych, a specjalnie udziału nauczycielstwa jako tych, którzy winni być kierownikami
życia K.O. na gromadzie. Świetlice te pracują przeważnie dorywczo i niesystematycznie, a nawet są
świetlice takie, w których życie K.O. w okresie letnim zanikło i przeszło na formę rozwoju sportu
przerzucając się do pracy [w] LZS-ach.”
Dwutorowość działalności świetlic wpływała niekorzystnie na ich funkcjonowanie.
Za utrzymanie tych instytucji (remonty, zaopatrzenie w węgiel, światło, sprzęt
świetlicowy) odpowiadały rady narodowe, które nie zawsze dobrze wywiązywały się ze
swoich obowiązków, za działalność – ZSCh10.
W gminie Wąsosz dwie świetlice ulegały zniszczeniu, albowiem ludność wykorzystywała je jako źródło drzewa na opał, dokonując samowolnie rozbiórki. GRN Wąsosz w
ogóle ta sprawa nie interesowała. Dwie świetlice wzorcowe funkcjonujące od września
1952 r. z etatowymi pracownikami nie spełniały swoich zadań, m.in. świetlica w gminie
Rudna Wielka. Z kolei aktywna była świetlica wzorcowa w Luboszycach, która posiadała
trzy zespoły artystyczne, wyjeżdżające z występami; była wystawiana sztuka „W rodzinnym domu”, organizowano kursy języka rosyjskiego i wszechnicy radiowej, często odczyty TWP na aktualne tematy polityczne i gospodarcze, wieczornice11.
Generalnie „Zespoły artystyczne brały udział we wszystkich występach artystycznych na
obchodach świąt narodowych i rocznic, jednak poziom ich jest bardzo niski. Świetlice w pierwszym
APW: PPRN 295 Góra Śląska s. 232 („Sprawozdanie Oddziału Kultury PRN w Górze Śląskiej z działalności świetlic wiejskich na
terenie pow. Góra Śląska” na posiedzenie PPRN 8 marca 1956 r.).
7 Ibidem, s. 232.
8 A. J. Bojakowski, op.cit., s. 129.
9 APW: PPRN 295 Góra Śląska s. 232-235 („Sprawozdanie Oddziału Kultury PRN w Górze Śląskiej z działalności świetlic wiejskich
na terenie pow. Góra Śląska” na posiedzenie PPRN 8 marca 1956 r.).
10 APL: KP PZPR Góra Śląska 23 bp (posiedzenie egzekutywy 28 lipca 1952 r.).
11 APW: PPRN Góra Śląska 277 s. 42-43 („Sprawozdanie Oddziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Górze Śl. za
okres od dnia 1. listopada 1952 r. do marca 1953 r. dotyczące czynnego upowszechniania kultury w naszym powiecie.”).
6
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kwartale [1952 r.] włączyły się należycie do pracy po linii spółdzielń produkcyjnych a to dawali
występy sztuki o tematyce budowy spółdzielń produkcyjnych jak sztuka p.t. Wesele Jagny, która była
odegrana w większości gromad w powiecie, oraz W rodzinnym domu i inne. Zespoły świetlicowe nie
mają należytej opieki innych władz na terenie gromady czy też gminy mają poważne braki w środkach
lokomocji do innych gromad czy też gmin, a zatym nie ma troski innych organizacji o podniesienia
rozwoju kultury wsi.” 12
Ogólny obraz świetlic wiejskich w 1953 r. pokazuje fragment „Sprawozdania z
wykonania planu gospodarczego za 1953 rok pow. Góra Śl.”: „Wgląd w gromadzkie świetlice
wykazuje nadal stan katastrofalny. Sytuacja materialna chłopstwa pracującego w naszym powiecie
osiągnęła rozmiary całkowicie zaspokojonych potrzeb w tym zakresie. A zatym stać było i to w gromadach szczególnie uspółdzielczonych na zaktywizowanie życia kulturalnego poprzez przygotowanie
świetlic na okres zimowych przez organizację Związku Samopomocy Chłopskiej przy współudziale
ZMP i Kół Gospodyń Wiejskich. Jednak nie było nikogo w Prezydium PRN na przestrzeni całego
ubiegłego roku, kto by zechciał zadać sobie trudu i zainteresować się stanem świetlic w tych gromadach,
które niegdyś przejawiały bardzo aktywną działalność. [...] Zachodzi zatym pytanie – w jakich
warunkach pracuje na odcinku kulturalno-oświatowym młodzież wiejska, gdzie odbywają się prelekcje
wiedzy rolniczej, mające spełnić bardzo ważne zadania w rozwoju rolnictwa [...], gdzie odbywają się
prelekcje Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, kształtujące nowy, materialistyczny światopogląd
człowieka pracy, w jakich warunkach wyświetlane są filmy kin objazdowych. Niezabezpieczenie świetlic
gromadzkich w opał na zimę, pozostawienie ich bez najmniejszego remontu okien, a często drzwi i
dachu wykazuje ogromne zaniedbanie tych ważnych palcówek w powiecie i nie wystawia dobrego
świadectwa Prezydium Gminnych Rad Narodowych jako gospodarza swojego terenu.” 13
Po wyborach do Gromadzkich Rad Narodowych w 1954 r. nastąpiły zmiany
polegające na dostosowaniu sieci świetlic do nowego podziału administracyjnego.
W 1955 r. dokonał się przełom w pracy kulturalno-oświatowej. Funkcjonowały dwie
kategorie świetlic – gromadzkie i pozostałe. Świetlice gromadzkie miały mieć charakter
wzorcowy. W 1955 r. planowano uruchomić 6 świetlic gromadzkich, powstały jedynie
cztery – w Czerninie, Psarach, Pobielu i Zaborowicach, z czego tylko świetlica w Czerninie pracowało „zadawalająco” 14.
Dobrze pracowano w GRN: Zaborowice, Pobiel, Psary, Żuchlów, Witoszyce,
Brzeżany, Czernina, Luboszyce, Wąsosz i Jemielno. „I tak nowo powstała GRN w Zaborowicach podniosła prawie z gruzów budynek nadający się na świetlicę, tam też umieszczono etat
kierownika świetlicy i praca K.O. z miejsca zmieniła swoje oblicze. Poważne zrozumienie potrzeb
kulturalno-oświatowych stwierdzono w pracy GRN w Pobielu, która również potrafiła znaleźć
fundusze i także z gruzów wyremontować budynek na świetlicę” 15. Słabo pracowały GRN
Ślubów, Siciny, Wągroda, Borszyn Mały i Stara Góra (w tej ostatniej – kultura była
„czymś zbędnym”)16. Ofiarnymi organizatorami świetlic byli: Józef Strzała, Romuald
Kołodziej, Jadwiga Kłapoć, Józef Grudecki, Franciszka Kochman, Bronisław Siwarski,
Henryk Fijałkowski17.
APL: KP PZPR Góra Śląska 23 bp (posiedzenie egzekutywy 28 lipca 1952 r.).
APW: PPRN Góra Śląska 279 s. 122.
14 APW: PPRN Góra Śląska 294 s. 113.
15 APW: PPRN Góra Śląska 9 s. 29-30.
16 APW: PPRN Góra Śląska 295 s. 233.
17 APW: PPRN Góra Śląska 9 s. 28.
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13

XXXIV

Kwartalnik Górowski 36/2011

Niestety, takie wyliczanie „dobrych” lub „złych” świetlic jest zawodne. Wymieniłem je za „Sprawozdaniem Oddziału Kultury PRN w Górze Śląskiej z działalności
świetlic wiejskich na terenie pow. Góra Śląska” przedstawionym na posiedzeniu PPRN
w dniu 8 marca 1956 r. Z kolei referat wygłoszony podczas sesji PRN w dniu 3 lutego
1956 r. przedstawił jako przodujące świetlice: Irządze (kierownik Franciszka Kochman),
Bełcz Wielki (Henryk Fijałkowski), Radosław (Józef Grodecki i koło ZMP), Brzeżany,
Ślubów, Naratów, Duchowo, Czarnoborsko, Ligota, Lubiel, Borszyn Wielki. Najgorsze
to Bartodzieje, Łękanów, Lubów, Giżyn, Osetno, Ryczeń, Płoski18. Obydwie listy różnią
się, w zależności od dokumentu np. świetlica w Ślubowie jest „dobra” lub „zła”.
Wówczas „Prowadzone nowe masowe formy pracy w świetlicach jak konkursy czytelnicze,
konkursy zespołów artystycznych, przeglądy dorobków zespołów gazetek ściennych, Konkursy
Recytatorskie, konkurs na najładniejszą świetlicę i inne, spowodowały masowy rozwój pracy KO, co
w całokształcie dało rezultat, że nastąpił przełom w działalności świetlic wiejskich, a przede
wszystkim to, zasięgnięto do repertuaru postępowego, mówiącego swą treścią o budownictwie socjalizmu,
wskazując na fakty nacisku i przemocy dawnych Rządów tak w Polsce jak i w innych krajach.” 19
W 1955 r. funkcjonowały 44 świetlice wiejskie i 7 świetlic gromadzkich (wg innego
dokumentu tylko 4). Otoczono opieką 24 świetlice wiejskie, w nich rozwija się praca
kulturalno-oświatowa; pozostałe 20 świetlic to „przeważnie budynki, gdzie odbywają się tylko
zebrania, a od czasu do czasu przyjeżdża ekipa kinowa, a także są wygłaszane odczyty i prelekcje” 20.
W tym roku pracowało 116 zespołów z 1 522 osobami, w tym:
 71 zespołów oświatowych z 1 094 osobami
 22 czytelnicze z 383 członkami
 20 szkolenia rolniczego z 562 osobami
 6 kółek miczurinowskich z 32 osobami
 3 kursy języka rosyjskiego z 39 członkami
 25 sportowych z 243 (w tym szachowych 6 z 34)
 45 artystycznych z 428 osobami
 teatralne z 171 członkami
 5 recytatorskich z 16
 5 tanecznych z 44
 16 śpiewaczych z 185
 3 instrumentalne z 16.
Niejednokrotnie jeden członek świetlicy był członkiem dwu lub trzech zespół.21
W 1956 r. funkcjonowało 7 świetlic gromadzkich – w Czerninie, Wąsoszu,
Luboszycach, Psarach, Żuchlowie, Zaborowicach i w Pobielu. Odnotowano poprawę ich
pracy. Miały one 28 zespołów artystyczno-widowiskowych liczących 262 członków i 22
zespoły oświatowe z 187 członkami22.
APW: PPRN Góra Śląska 295 s. 233.
APW: PPRN 295 Góra Śląska s. 232-233 („Sprawozdanie Oddziału Kultury PRN w Górze Śląskiej z działalności świetlic wiejskich
na terenie pow. Góra Śląska” na posiedzenie PPRN 8 marca 1956 r.).
20 Ibidem, s. 233. Wg „Oceny sytuacji gospodarczej powiatu górowskiego za rok 1960” (dział „Kultura”) pada inna liczba świetlic – 28
(APW: PPRN Góra Śląska 335 s. 98). Być może policzono wyłącznie świetlice gromadzkie i aktywniejsze świetlice wiejskie.
21 Ibidem, s. 233-234. Referat na sesję PRN podaje inne liczby.
22 APW: PPRN Góra Śląska 303 s. 191.
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Pozostałe świetlice (określane jako „wiejskie”) znajdowały się pod nadzorem
Związku Samopomocy Chłopskiej. Było ich 31. Posiadały one 73 zespoły oświatowe
z 900 członkami i 66 zespołów artystyczno-widowiskowych z 762 członkami, w tym:
 24 teatralne z 331 członkami;
 4 recytatorskie z 12 członkami;
 16 tanecznych z 166 członkami;
 17 śpiewaczych z 224 członkami;
 5 instrumentalnych z 29 członkami23.
Świetlice urządzały zabawy dochodowe, a uzyskane środki przeznaczały na
remonty budynków.
Świetlice nie powstawały wyłącznie na wsi. W 1953 r. na terenie Góry Śląskiej
funkcjonowało 18 świetlic (stale czynne: cukrownia, TPPR – ul. Marchlewskiego, szkoła
zawodowa, szkoła 11-letnia, szkoła podstawowa, KP PZPR, czynne w razie potrzeby:
browar, zjednoczenie energetyczne, fabryka chemiczna, PZGS, inne bez żadnych
określeń: szpital, POM – Kościuszki 12, PO „SP”, LPŻ – ul. Robotnicza, PSS –
ul. Bieruta, młyn państwowy – Marchlewskiego, Spółdzielnia „Jedność”, Spółdzielnia
Stolarsko-Kołodziejska.
Dobrze miały pracować świetlice szkolne, TPPR, młyna i „Jedności”, natomiast
słabo cukrowni, mimo że miała etatowego świetlicowego24.
Pod koniec 1954 r. na terenie miasta znajdowało się 19 świetlic. Tak sprawozdawca
przedstawiał działalność niektórych z nich:
„P.S.S. jest to jedna z najlepszych świetlic przyzakładowych wyposażona całkowicie w sprzęt jak
np. bilard, arcaby, własny adapter, instrumenty muzyczne, stół pingpongowy i dekoracja doskonała.
Wieczorami pracownicy nie tylko Spółdzielni P.S.S., ale i innych zakładów pracy spędzają wesoło czas
w Świetlicy P.S.S.-u. Jak również P.S.S. prowadzi kurs trykotarski i kroju.
Młyn. Świetlicę Młyna również można zaliczyć do Świetlic żywotnych. Świetlica posiada
następujące wyposażenie: stół pingpongowy, radioadapter, arcaby, szachy, istnieją tam sekcje pingpongowe i szachowe, znajduje się tam również biblioteka o dużym wyborze ksiąg, z której korzystają
pracownicy Młyna.
Cukrownia. Świetlicę Cukrowni nie można zaliczyć do tych najlepszych pomimo tego jest ona
żywotna, posiada piękną bibliotekę około 1000 tomów, posiada własna orkiestrę, szachy, arcaby, od
czasu do czasu są organizowane rozgrywki, zabawy dla pracowników Cukrowni, ponadto posiadają
etatowego pracownika Kierownika Świetlicy, który przeważnie zajmuje się Biblioteką.
Spółdzielnia „Jedność”. Świetlica Spółdzielni Jedność znajduje się przy ul. Żeromskiego, posiadają własne pianino, radioadapter, szachy, arcaby, stół pingpongowy, działalności żadnej nie przejawiają za wyjątkiem narad i zebrań.”
Pozostałe świetlice działały słabo, odbywały się w nich jedynie zebrania robocze25.
Z dniem 1 lutego 1955 r. w Domu Kultury powstała świetlica międzyzakładowa.
Zarząd świetlicy tworzyli: Czesław Orłowski – przewodniczący, Halina Badkiewicz –
APW: PPRN Góra Śląska 303 s. 191-192.
APW: PMRN 28 s. 245 („Sprawozdanie z prac świetlicowych i Biblioteki” na posiedzenie PMRN w dniu 3 września 1953 r.).
25 APW: PMRN Góra Śląska 30 s. 627 („Informacja z działalności Świetlic na terenie miasta Góry Śląskiej” na posiedzeniu
prezydium MRN z 23 grudnia 1954 r.).
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sekretarz i Marta Szymańska – gospodarz. Była czynna w dni powszednie w godz. 16.0021.00, w soboty – 16.00-22.00, w niedzielę – 10.00-21.00. Zajmowała dwa pokoje.
Działały cztery zespoły (śpiewu, mandolinistów, taneczny i recytatorski)26.
Pod koniec roku 1955 funkcjonowało 17 świetlic (stale czynne: cukrownia, szkoła
11-letnia, SP nr 2, SP nr 3, TPPR przy ul. Marchlewskiego; czynne27: LPŻ przy
ul. Fornalskiej, Dolnośląska Wytwórnia Preparatów Nikotynowych, Szpital Powiatowy,
KP PZPR; czynne w razie potrzeby: browar, POM, PO „SP” przy ul. Żeromskiego, PSS,
Spółdzielnia Stolarsko-Kołodziejska; nieczynne: PZGS – w remoncie i młyn WOZM;
międzyspółdzielczana w PDK).
Wówczas właściwie dwie świetlice prowadziły działalność – międzyspółdzielczana i
przy Dolnośląskiej Wytwórni Preparatów Nikotynowych. Pierwsza z nich była najlepsza
wśród świetlic nie posiadających etatowych świetlicowych. Pisano o niej tak: „Prowadzi
świetlicę Koło Z.M.P. na swym zakładzie, świetliczanką jest Z.M.P.ówka Kol. Nowak Aleksandra.
Świetlica ta jest czysta, ładnie udekorowana, ma gry i zabawki, stół pingpongowy, 3 pary szachów,
bibliotekę, szpady i ochraniacze do szermierki. Istnieje zespół szachistów oraz pingpongdzistów.”
Z kolei tak wyglądała praca świetlicy w cukrowni, która posiadała etatową świetliczankę. „W cukrowni w ramach pracy K.O. został zradiofonizowany zakład pracy, jest Komitet
Radiowęzła fabrycznego, który pracuje nad ustaleniem planu audycji. Posiada własną bibliotekę, która
liczy 1070 tom, czytelników stałych jest 69, w tym mało żywotnych 30. Świetlicy tej najwięcej
zainteresowaniem cieszy się tenis stołowy i szachowy. Świetlica jest czynna od godz. 12-tej do godz. 22ej. Świetliczanką jest Ob. Mazulewicz Aldona.” 28
Na początku 1956 r. funkcjonowało 20 świetlic (stale czynne: cukrownia, TPPR
przy ul. Marchlewskiego, międzyspółdzielczana przy ul. Bieruta, czynne: szkoła 11-letnia
SP nr 2, SP nr 3, browar, PZ LPŻ, Dolnośląska Wytwórnia Preparatów Nikotynowych,
Szpital Powiatowy, PZGS, KP PZPR, młyn WOZM, czynne w razie potrzeby: ZP ZMP,
POM, PSS, Spółdzielnia Stolarsko-Kołodziejska, Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych,
PKS, Powiatowy Zarząd Łączności).
Do najlepszych należała świetlica międzyspółdzielczana. Była wyposażona w pianino, stół pingpongowy, radio z adapterem, posiadała dekoracje bez zarzutu, firanki
w oknach, 10 stołów, 50 krzeseł, wieszak na ubrania. Funkcjonował zarząd: prezes –
Czesław Orłowski, instruktor kulturalno-oświatowy – Józef Niekrasz, kierownik
świetlicy – Bolesław Hawałło, instruktor baletu – Maria Butkiewicz, instruktor chóru Władysław Gościniak, instruktor muzyczny – Tadeusz Hirsz, instruktor dramatu i teatru
– Baczyński.
Wśród pozostałych na wyróżnienie zasługiwała świetlica przy REDP29.

APW: PMRN Góra Śląska 32 s. 75 („Informacja z przygotowań oraz prac świetlicy międzyzakładowej i spółdzielczej na terenie miasta
Góra Śląska” na posiedzeniu PMRN 17 lutego 1955 r.).
27 Nie udało mi się ustalić, jaka była różnica między świetlicami „stale czynnymi” i „czynnymi”.
28 APW: PMRN 32 s. 394-395 (posiedzenie PMRN 27 października 1955 r.).
29 APL: PMRN 5 s. 40-41 („Sprawozdanie Prezydium Miejskiej Rady narodowej z działalności rady narodowej na odcinku Kultury
i Oświaty w mieście” na posiedzeniu PMRN 24 lutego 1956 r.).
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W II kwartale 1957 r. doszło do radykalnej zmiany funkcjonowania świetlic w powiecie górowskim – zlikwidowano świetlice gromadzkie. Wkrótce w podobny sposób
zrobiono na całym Dolnym Śląsku.
TYGODNIOWY PROGRAM ZAJĘĆ
ŚWIETLICY MIĘDZYSPÓŁDZIELCZANEJ

Poniedziałek

wolny dzień od zajęć

Wtorek
15.00-16.30
16.30-18.30
18.30-19.00
19.00-21.00
21.00-22.00

prasówka, gry stolikowe itp.
próba chóru
przerwa, rozrywki dowolne
próba baletu
zajęcia dowolne

Środa
15.00-16.00
16.00-18.00
18.00-20.00
20.00-22.00

zajęcia dowolne
próba sekcji teatralnej
wieczorek literacki i zajęcia zespołu czytelniczego
nauka gry na instrumentach

Czwartek
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-21.00
21.00-22.00

prasówka, zajęcia dowolne
próba chóru
próba tańca
wolne zajęcia

Piątek
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-21.00
21.00-22.00

rozrywki dowolne
instruktaż papieroplastyki i grafiki
zajęcia sportowe
dowolne zajęcia

Sobota
15.00-22.00

Niedziela

rozrywki dowolne (jak odczyt, zebrania, masówki,
wieczorki taneczne, redagowanie błyskawic, gazetek
ściennych, koncerty dla przodowników pracy itp.)
zajęcia dowolne (rozrywki szachowe lub pingpongowe
międzyzakładowe lub świetlicowe, biblioteka czynna
od 15.00-17.00)
Źródło: APL – PMRN 5 s. 41-32

Środki finansowe, które szły na utrzymanie świetlic, skupiono w powiecie, a górowski Dom Kultury miał wspierać te świetlice, w których rozwijała się aktywność kulturalna
w wyniku oddolnej inicjatywy. Oprócz takich prozaicznych czynności jak zakup opału
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czy przeznaczeniu ryczałtów dla działaczy kultury w Czerninie i Wąsoszu, ogłoszono
konkurs na wzorowo działającą świetlicę wiejską (zgłosiło się 8 świetlic) i konkurs
twórczości ludowej dla amatorów (zgłosiło swój udział 28 osób). Wkrótce postanowiono zainteresować inne instytucje i organizacje popieraniem działalności kulturalnej na
wsi takie jak OSP, ZMW, kółka rolnicze i ZMS30.
Po kilku latach wyglądało, że świetlice wiejskie zostały pozostawione same sobie:
„Świetlice wiejskie z wyjątkiem dwóch tj. w Wąsoszu i Czerninie, które dotowane są z budżetu rad
narodowych, prowadzą swą działalność ze środków własnych ludności i organizacji społecznych.
Placówki te borykają się w dalszym ciągu z trudnościami natury kadrowej i gospodarczej, występują tu
często braki podstawowego sprzętu i pieców, co w okresie jesienno-zimowym nie stwarzało odpowiedniego
klimatu do społecznej działalności kulturalnej. Remonty świetlic przeprowadzane były również ze
środków własnych ludności przy zaangażowaniu funduszu gromadzkiego.” 31
Mirosław Żłobiński

♠♠♠♠♠♠♠
ROMAN KOWALSKI
(1933-2011)
Urodził się 17 listopada 1933 r. w Brodach w woj.
tarnopolskim, gdzie mieszkał do wybuchu II wojny
światowej. W czasie wojny przebywał w pow. złoczowskim. Po wojnie przez wiele lat był mieszkańcem Glinki.
W 1981 r. był organizatorem „Solidarności” Rolników Indywidualnych. W czasie stanu wojennego był
internowany. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia
opisaliśmy w numerze 28 „Kwartalnika Górowskiego” w
artykule „Internowany za Katyń”.
Zmarł 16 grudnia 2011 r. w Lesznie.
Fot. A. Grochowiak
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31

APW: PPRN Góra Śląska 310 s. 140-141.
APW: PPRN Góra Śląska 23 s. 195.
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