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HISTORIA MIASTA WĄSOSZA  
I EWANGELICKIEJ GMINY KOŚCIELNEJ  
W WĄSOSZU POWIAT GÓRA 
Cz. VI 
 
Rozdział 4. 
Organizacja kościoła. 
 
Wąsoska gmina w okresie przedreformacyjnym kościelnie należała do archiprez-

biteriatu w Górze; siedzibą arcykapłana był jeszcze w XIV wieku Sądowel. Z tego okresu 
niewiele wiemy, właściwie tylko nazwiska trzech duchownych. W dokumencie z dnia 23 
lipca 1374 wymienia się jako świadka Bartolda de Camen – plebana w Wąsoszu,  
w grudniu 1399 roku ukazuje się Mikołaj jako proboszcz, a w roku 1444 Heintze Sanitz 
jako proboszcz w Wąsoszu. Więcej wiadomości mamy dopiero od okresu Reformacji.  
W XVI wieku dokonała się potężna, brzemienna w skutkach przemiana, którą określamy 
mianem „Reformacji”. Kilka lat po przybiciu przez śmiałego augustyna Marcina Lutra 95 
tez na drzwiach zamkowego kościoła w Wittenberdze dotarła Reformacja do granic 
księstwa wołowskiego. Panujący wówczas książę Fryderyk II, jako wnuk króla husytów 
Jerzego z Podiebradu skłaniał się ku ideom Reformacji i już w roku 1522 powołał do 
Legnicy jako kaznodzieję poleconego mu przez wrocławskiego reformatora Hessa, 
niejakiego Fabiana Eckla, osadzając go przy kościele Marii. Krótko potem głosił ewan-
gelię z ambony tutejszego kościoła św. Jana były mnich Sebastian Schubert; w Wołowie 
głosił w duchu Lutra Ambroży Kreusing w roku 1522. Jednak dopiero w roku 1524 na 
Wielkanoc rozdzielał Eckel komunię pod 2 postaciami. Fryderyk II czul się, jak zapewnia 
w swoim piśmie ochronnym z roku 1527, pierwotnie przeciwnym nowej idei, ale później 
przekonał się za sprawą uczonych o słuszności nauki Lutra i rozpoczął wprowadzanie 
Reformacji w swoich posiadłościach z wielką ochotą. Polecał wszystkim duchownym 
wprowadzać luterańskie nabożeństwo, cechy nie mogły mieć w swych szeregach 
członków takich, którzy nie przyjmowali Komunii pod 2 postaciami. Już w roku 1527 
dokonał książę wizytacji kościołów w swych posiadłościach aby poznać nieudolnych 
duchownych i ich oddalić. Zniesiona została msza i spowiedź uszna, zaprowadzona 
nowa nauka katechizmu, zaczęto głosić nauki według Pisma Świętego. Ponieważ książę 
Fryderyk dopiero w roku 1526 kupił od braci Kurzbach (wzgl. od rodziny Turzo) obwód 
Wąsosza. Reformacja zaczęła się tu szerzyć zapewne dopiero po tym roku, o ile po-
przedni właściciele nie byli już przychylni Reformacji. W każdym razie możemy przyjąć, 
że przemiana stosunków kościelnych u nas dokonała się między rokiem 1527 a 1530.  
W roku 1534 książę ponownie surowo polecił księżom głoszenie nowej nauki. Nie 
zapomniano również o zewnętrznej organizacji kościoła; za przykładem Saksonii 
wprowadzono superintendentury. Pierwszym superintendentem księstwa wołowskiego 
został Tomasz Rieger. 

Spośród pierwszych ewangelickich duchownych tutejszych znamy jako pierwszego 
Piotra Babsta, wspomnianego w roku 1546 w fundacyjnym liście przytułku. Trudno 
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stwierdzić, czy on rzeczywiście był pierwszym kaznodzieją głoszącym naukę Lutra. W 
roku 1592 zarządzano wprowadzenie ksiąg kościelnych. 

Trudno przedstawić obraz właściwego stanu życia kościelnego i religijnego tutejszej 
gminy z braku źródeł. Władza zwierzchnicza czyniła wszystko, by wesprzeć pracę 
duchowieństwa. W ordynacji miejskiej księcia Jerzego II z roku 1551 czytamy: „Chcemy, 
żeby każdy mieszkaniec i współobywatel tego miasta chętnie brał udział w słuchaniu 
kazań, specjalnie w dni świąteczne słuchał słowa bożego, które oświeca i porusza serca 
ludzkie. Rozkazujemy też burmistrzowi i rajcom, aby dawali pilne baczenie na 
zaopatrzenie kościołów, szkół, szpitali i grobów i żeby one zawsze były w dobrym 
stanie”. Za bluźnierstwa i przekleństwa grożono ciężkimi karami, kara groziła także tym, 
którzy gardzili sakramentami i słowem. Spacerowanie w czasie głoszenia kazania, 
przesiadywanie w piwiarniach w tym czasie było również zakazane. Nierząd, prostytucję 
i cudzołóstwo oraz złamanie wiary małżeńskiej karano śmiercią. 

Również wznowiona i rozszerzona ordynacja miejska z roku 1662 zawierała 
podobne przepisy co ordynacja z roku 1551. Zawiera ona przepis, że we wszystkie święta 
i niedziele należy przerwać wszelkie prace pod groźbą kary. W czasie kazania żaden gość 
nie śmie przebywać w piwiarniach. Grę w karty i palenie tytoniu w tym czasie karano 
kuną żelazną. Przestrzega się rodziców, aby pilnie posyłali swe dzieci do szkoły i nie 
zabierali ich z niej tak długo, aż nie zdobędą prawdziwych fundamentów pobożności. 

Bez zmartwień cieszyło się nasze miasto wraz z całym księstwem religijnym 
pokojem aż do końca panowania Piastów w roku 1675. Pokój westfalski, który 
zakończył wojnę 30-letnią, nie przyniósł żadnych zmian. Kilka lat po zawarciu pokoju 
zarządził książę Krystian wizytację kościołów w swoim kraju. Przeprowadzenie tej 
wizytacji zlecono superintendentowi księstwa wołowskiego, pastorowi prim. Frydery-
kowi Schulzemu (Scultetus) w Wąsoszu. Pod koniec roku 1655 ogłoszony został 
odnośny dekret księcia, a w lutym 1656 roku wydano specjalną instrukcję dla wizy-
tatorów. Świadczy ona o bogobojnych skłonnościach księcia i o jego zainteresowaniu się 
sprawami kościoła. W czasie wizytacji zalecała ona zwrócenie uwagi na to, aby wszyscy 
duchowni głosili słowo boże w oparciu o Pismo Święte i aby trzymali się daleko od 
kłótni i obelg. Gdzie zaniechano ćwiczeń katechizmowych z młodzieżą, należy je znowu 
wprowadzić. Specjalną uwagę należy zwrócić na prowadzenie się duchownych, o którym 
widocznie doszły do uszu księcia złe wieści. Szczęśliwym trafem wizytacja w tym 
względzie mało niewłaściwości zanotowała. W instrukcji wizytacyjnej zlecono też 
duchownym inspekcję szkół kościelnych i zalecono pilne wykonywanie tego obowiązku. 
Instrukcja przypomniała także wydane przez księcia Joachima Fryderyka w roku 1601 
zarządzenie w sprawie organizacji kościelnej. Na podstawie instrukcji i sprawozdania 
powizytacyjnego (wizytacja tu odbyła się 19 lutego 1657 roku) możemy przedstawić 
sobie obraz kościelnych stosunków i porządków w Wąsoszu; prawo powoływania obu 
duchownych przysługiwało księciu. Budynki kościelne i plebanie znajdowały się, nie 
licząc drobnych szkód, w dobrym stanie. Rano i wieczór wzywał dzwon do modlitwy. 
Księgi chrztu znajdowały się w kościele miejskim od roku 1644, w kościele wiejskim od 
roku 1646, rejestr ślubów i zgonów od roku 1605. Zarządzono zaprowadzenie wykazów 
komunikantów. Niestety, wszystkie te księgi zaginęły później. W każdą niedzielę 
odbywało się w miejskim kościele ranne i popołudniowe kazanie. W pierwszym dniu 
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świąt Bożego Narodzenia wygłaszano 3 kazania. W drugim dniu, jak również w obydwa 
święta Wielkanocy i Zielonych Świąt 2 kazania, w trzecim dniu świat tylko jedno kazanie. 
Kazania postne i tygodniowe odbywały się w kościele miejskim w czwartki, w kościele 
wiejskim w piątki. W soboty popołudniu i niedziele słuchano spowiedzi w kościele św. 
Macieja, natomiast w kościele św. Andrzeja tylko w niedziele rano. We wszystkie 
niedziele i święta w obydwu kościołach wydawano Komunię, na życzenie również w dni 
powszednie. Przy chrzcie odbywano zazwyczaj egzorcyzmy. Nauka katechizmu 
odbywała się stale, również odwiedzanie chorych było bez zarzutu, co szczególnie 
podkreślono. Niedzielę czczono przez wstrzymywanie się od pracy. Na zachowanie się 
gminy specjalnie się nie skarżono, chociaż byli „krnąbrni, kolące ciernie i źli ludzie” 
wśród członków gminy. Tak jak i dziś, zmieniali się duchowni przy spełnianiu swych 
czynności w obu kościołach w każdą niedzielę. W pierwszych dniach świątecznych 
wygłaszał stale kazania w kościele św. Macieja pastor, w drugich dniach świątecznych zaś 
wygłaszał kazanie w kościele św. Andrzeja. Polecono na nowo przestrzeganie 
zarządzenia z roku 1650 w sprawie egzaminowania nowożeńców ze znajomości spraw 
wiary. Przestrzegano również opieszałe w chodzeniu do kościoła kobiety, które zwykle 
spóźniały się na kazania, aby pod groźbą kary w wysokości 1 ciężkiej marki przychodziły 
do kościoła przed kazaniem. Liczbę ojców chrzestnych, która w międzyczasie wzrosła 
niebywale (do 60), ograniczono przy chrztach obywatelskich do liczby 5 najwyżej; na 
uroczysty posiłek z okazji chrztu można było prosić najwyżej 12 kumów. Dochody 
pastora składały się z wpływów w naturaliach z dziesięciny (pszenicy, żyta, owsa, 
jęczmienia, prosa i grochu), z czynszów srebrnych, 18 sągów drzewa opałowego i po 
jednej grządce kapusty i buraków od urzędu, jak również grządkę lnu, nasiona jednak 
musiał dostarczyć pastor. Diakon otrzymywał 3 zbiórki kościelne (składki), 12 talarów 
na stołowanie się. Z kasy kościoła św. Andrzeja 14 talarów, dalej, czynsz srebrny i trochę 
żyta i owsa. Opał, kapustę i buraki, jak również siemię lniane otrzymywał od urzędu 
książęcego tak, jak pastor. Opłaty za czynności kościelne dzielono między pastora  
i diakona. Opłaty za spowiedź każdy zatrzymywał dla siebie, szlacheckie pogrzeby, 
chrzty itd. należały do pastora. 

Już z okazji wizytacji wspomniano o godnym uwagi zwyczaju przestrzeganym do 
dnia dzisiejszego w kościele św. Andrzeja: przy spowiedzi przystępują członkowie gminy 
do ołtarza i otrzymują rozgrzeszenie przez położenie ręki. Znamiennym jest fakt, że 
władze zwierzchnie miasta jak i wsi czyniły wszystko, aby nie dopuścić do przekroczenia 
kościelnego porządku, jakkolwiek można mieć różne zdanie co do celowości wydawa-
nych przez władze przepisów. Nie skąpiono ostrych kar. Stosowano je jednak słusznie  
w stosunku do społeczeństwa, które zepsuły wojny. Pewien ustawowy, prawny tok 
cechował owe czasy, nie mający często nic wspólnego z ewangeliczną wolnością ani 
serdecznością. Jednakże odnosi się również do Wąsosza wypowiedź Eberleina po 
przeprowadzeniu całej wizytacji: „Życie kościelne w księstwie wołowskim przez tę 
wizytację doznało silnego ożywienia”. Możemy przyjąć, że późniejsze pokolenia wyrosłe 
pod działaniem bożego słowa, mocniej zrosły się z Ewangelią. Dowodzi o tym 
trzymanie się wyznania ewangelickiego w czasie prześladowań w późniejszym czasie, tym 
bardziej, gdy się weźmie pod uwagę miękki, uległy charakter Ślązaka, który jest zapewne 
skutkiem słowiańskiego zabarwienia.  
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Wkrótce mianowicie nadeszły ciężkie czasy. Gdy w dniu 21 listopada 1675 roku 
zmarł ostatni piastowski książę, Jerzy Wilhelm, a jego posiadłości przypadły cesarzowi 
Leopoldowi I, nadszedł koniec wolności religijnej dla ewangelików również i u nas, jak 
podobnie przedtem na rozległych śląskich terenach. Wzruszający list, jaki umierający 
książę wystosował do cesarza, a w którym prosił go o pozostawienie jego biednych 
poddanych przy swojej wierze, pozostał bez odpowiedzi. Trudno mi tu podawać 
wszystkie szczegóły, chętnym polecam moją broszurkę wydaną w roku 1907 nakładem 
Ewangelickiego Związku (księgarnia Karola Brauna w Lipsku): „Odebranie ewange-
lickich kościołów w księstwie wołowskim 1680-1706 a konwencja w Alt-Ranstädt 1707”, 
którą autor oddaje w cenie 20 fenigów. Tu ograniczę się tylko do zasadniczych 
momentów. 

Gdy w dniu 1 stycznia 1694 roku zmarł pastor i senior Műller w Wąsoszu, 
zamknięto 25 marca kościół św. Macieja na polecenie wołowskiej komisji urzędowej, 
pozostawiając gminie kościół Zbawiciela i kościół św. Andrzeja. Obietnicami, których 
potem naturalnie nie dotrzymano, uspokojono gminę. Po śmierci diakona Gebauera  
w dniu 21 marca 1697 roku zarządzono również zamknięcie kościoła św. Andrzeja  
i kościoła Zbawiciela, gminie zaś zabroniono powołania nowego „sługi słowa” (tzn. 
pastora). Mimo to gmina powołała na urząd parafialny Krystiana (wzgl. Jana) Hertela. 
Wszelkie wysiłki i staranie gminy nie zdały się na nic. Doszło w mieście do 
niepokojących wystąpień przeciwko namiestnikowi v. Nostitzowi, którego zmuszono do 
odwrotu, nim zdążył zrealizować zamiar zamknięcia kościoła wiejskiego. Powtórna 
próba namiestnika nie udała się znowu, a on sam zrozumiał, że nie może przeszkodzić  
w wprowadzeniu wybranego pastora, co też stało się dnia 14 kwietnia 1694 r. Również 
trzecia próba przedsięwzięta w dniach 14-16 maja przy pomocy wojska nie udała się  
i rozbiła się o opór parafian, który mieli się zebrać w sile 6000 ludzi (naturalnie było 
miedzy nimi wielu obcych). Jednak, gdy Nostitz dnia 14 marca 1698 roku przybył z 1500 
kirasjerami, 500 piechurami, 10 ogniomistrzami i 7 działami, poddano się twardemu 
losowi i pozwolono sobie zabrać kościół św. Andrzeja i kościół Salwatora. Dla miasta  
i okolicy nadszedł ciężki czas z uciążliwym kwaterunkiem. Część oddziałów pozostała 
przez kwartał w mieście. Pastor Hertel musiał uciekać, a zamknięty od roku 1694 kościół 
św. Macieja został oddany katolikom.  

Twardy los Ślązaków wzbudził współczucie w całym protestanckim świecie, jednak 
wszelkie przedłożenia ewangelickich książąt u cesarza pozostały bez rezultatu. Wreszcie 
nadeszła pomoc ze strony króla szwedzkiego, Karola XII, który stojąc w centrum krajów 
niemieckich, w Saksonii ze swoją nawykłą do zwycięstw armią, po zmuszeniu elektora 
saskiego do zawarcia pokoju, oznajmił cesarzowi, że Szwedzi, jako gwaranci pokoju 
westfalskiego, mają prawo zająć się uciskanymi protestantami na Śląsku. Wszelkie 
wybiegi cesarskiej polityki zdały się na nic, cesarz Józef I musiał przystać na umowę  
w Alt-Ranstädt, która została podpisana 1 września 1707 roku. W całym Śląsku, na 
skutek tej umowy, zwrócono protestantom odebrane poprzednio 122 kościoły, w 
wołowskim księstwie 15, między nimi nasze wąsoskie domy boże, zagwarantowano 
wolność praktyk religijnych. Dnia 13 grudnia 1707 toku pastor Schüller z Sądowla 
odprawił znów pierwsze nabożeństwo w obu kościołach. Do czasu powołania Krystiana 
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Gerlacha na pastora w roku 1708, sprawował urząd pastorski wypędzony z Jutrosina 
(pow. rawicki) i żyjący w Sądowlu jako wygnaniec, Gotfryd Opitz. 

O rzeczywistej wolności religijnej tak długo nie można było mówić, jak długo Śląsk 
pozostawał pod berłem Habsburgów, wszelkie trudności czyniono naszym przodkom, 
jednakże dużo już osiągnięto przez ową konwencję.  

Z powodu dżumy w Polsce i na Śląsku zaprowadzono w roku 1711 codzienne 
modły południowe. Po przejściu naszego miasta pod pruskie berło odbyła się w dniach 
od 9 do 11 maja roku 1751 wizytacja kościoła przeprowadzona przez seniora obwodu 
Wąsosza i Ryczenia, pastora Wolfa Abrahama Gerharda z Sądowla. Wizytację 
rozpoczęto 2 nabożeństwami, w których miejscowi duchowni, pastor Kostwiller i diakon 
Krause wygłosili po jednym kazaniu połączonym z bezpośrednią nauką katechizmu dla 
dzieci. Sprawozdanie z wizytacji zawiera prośbę o pozostawienie szlachcie, mieszczanom 
i ziemstwu prawa prezentowania rządowi swego proboszcza. Zaznacza się w tym 
miejscu, że na mocy zarządzenia Fryderyka Wielkiego z dnia 29 lipca 1772 roku 
parafianom przysługiwało prawo przestawiania przy wakansach 3 kandydatów do 
wyboru. Kościół miejski posiadał w czasie wizytacji z roku 1751 wartościowe naczynia 
święte, podczas gdy kościół wiejski nie wykazywał żadnych kosztowności. W czyn-
nościach urzędowych zmieniali się obydwaj duchowni w obydwu kościołach, ale diakon 
odprawiał poza tym popołudniowe nabożeństwa i udzielał nauki katechizmu w okresie 
od Zielonych Świąt do św. Michała, jak również wygłaszał kazania w kościele wiejskim  
w każdym pierwszym dniu świąt i wszystkie kazania postne. Nabożeństwa Wielkopostne 
odprawiał w kościele św. Macieja rektor, w kościele św. Andrzeja diakon. Pastor odpra-
wiał w pierwszych dniach ważnych świąt obydwa nabożeństwa w mieście; do niego 
należała również nauka katechizmu na wsi, odbywająca się w tym samym okresie.  
W tygodniu urzędowym zmieniali się obydwaj duchowni. W czynnościach urzędowych 
posługiwano się rytuałem saskim, jako śpiewnika używano śpiewnika wrocławskiego, nie 
dodano jednak, czy był to śpiewnik Neumanna, czy też Burga. We wszystkie dni 
świąteczne i niedziele udzielano Komunii. Ze sprawozdania powizytacyjnego wynika, że 
w dawniejszych czasach istniał las kościelny, lecz został wycięty jeszcze za czasów 
książęcych. Z kapitału za to otrzymanego i złożonego w książęcym urzędzie duchowni 
otrzymali, wspomniany już przy wizytacji z roku 1657, czynsz w srebrze i oprócz tego 
deputat w drzewie. Zanotowano różne skargi na sposób wykonywania czynności 
urzędowych obu duchownych. Byli oni opieszali w nauczaniu katechizmu, często 
spóźniali się na nabożeństwa do kościoła św. Andrzeja i nie żyli w zgodzie. Już  
w październiku 1753 roku przybył senior Gerhard z ponowną wizytacją. Dalsze 
wizytacje odbyły się w roku 1772 i 1790 dokonane przez superintendenta Walentego 
Gottlieba Schulzego.  

Podobnie jak w innych dziedzinach życia społecznego, tak i w stosunkach religijno-
kościelnych rząd pruski dokonał częściowo gruntownych zmian. Urząd konsystorski  
w Wołowie został rozwiązany, zorganizowany natomiast został w Głogowie. Począt-
kowo ze względów ekonomicznych próbowano ograniczyć liczbę świąt. W roku 1750 
zostało zniesione święto Oczyszczenia Marii i święto Nawiedzenia Marii, natomiast 
święto Zwiastowania Marii, Trzech Króli oraz św. Michała przełożono na niedzielę. W 
roku 1773 zniesiono trzeci dzień ważnych świąt, święto Wniebowzięcia oraz 4 dni 
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pokutne. Na miejsce ostatnich wprowadzono tzw. „dzień powszechnego upokorzenia”, 
który wkrótce znowu nazwano dniem pokuty.  

W tym samym roku ustalono święto zbiorów (dożynki). Ponieważ wiele gmin 
(kościelnych) ociągało się z przestrzeganiem tych zarządzeń, musiano w roku 1781 
wydać ponowny ostry zakaz wygłaszania kazań w trzecim dniu świąt; Święto 
Wniebowzięcia (wzgl. Wniebowstąpienia – autor nie podaje dokładnie – „Himmelfahrt”) 
wprawdzie wprowadzono znowu w roku 1789. W roku 1746 zniesiono publiczną 
kościelną pokutę przy płciowych uchybieniach, w roku 1756 nastąpił zakaz wygłaszania 
kazań kontrowersyjnych (powtórzony w roku 1827). Poza tym ambona zastępowała 
wówczas często prasę; wszelkie możliwe zarządzenia trzeba było z niej odczytywać, 
edykty w sprawie nieostrożnego palenia tytoniu, przeciwko hazardowym grom, doty-
czące zakazu wywozu śląskiej wełny itd. 

W roku 1783 zakazano dzwonienia w czasie burzy, które jest szkodliwe i zabobon-
ne. Gminy przyjęły ten zakaz prawdziwie boleśnie i w swym oburzeniu pozbawiły 
nauczyciela czy też dzwonnika należnych im z tego tytułu snopków i chleba, co rząd 
określił jako niedopuszczalne.  

Dnia 28 i 29 czerwca 1801 roku superintendent Neumann dokonał wizytacji, którą 
rozpoczęto kazaniem seniora Lehmanna i diakona Engeliena i katechizacją. Podkreślono 
zgodę między dwoma duchownymi, jak również ich pilność. Po raz pierwszy występuje 
wzmianka o konfirmacji. W nauce konfirmantów wiejskich zmieniali się obydwaj 
duchowni co tydzień, konfirmacji ich dokonywał diakon. Konfirmantów miejskich uczył 
rektor w okresie od Nowego Roku do Wielkanocy, po egzaminie zaś ich konfirmował. 
Liczba nabożeństw w porównaniu z dawną zmalała, w kościele św. Macieja odbywały się 
w niedzielę dwa nabożeństwa, w kościele wiejskim tylko jedno. Nabożeństwa pasyjne  
w obydwu kościołach odbywały się w piątki. Stary, wspomniany już w roku 1657 
zwyczaj odprawiania tego nabożeństwa w kościele św. Macieja w czwartek, co dziś ma 
znowu miejsce, wydaje się, że był czasowo zaniechany. Codziennie, zmieniając się co 
tydzień, odprawiali duchowni modły w kościele miejskim. W każdy piątek była zawsze 
komunia, poza tym od św. Michała do 1 niedzieli Adwentu tygodniowe kazanie. 
Używano wciąż jeszcze rytuału saskiego, jak również powszechnie używany był jeszcze 
stary śpiewnik, zastąpiony później przez śpiewnik Gerharda. Czy wówczas tutejsi 
duchowni nosili jeszcze albę na sutannie (biała zarztka, którą nakładano w dni 
świąteczne), nie wiadomo. Jedyny raz wspomniano o niej przy poświęceniu kościoła św. 
Macieja dnia 1 listopada 1767 roku. 

W lipcu 1816 roku zarządzono ogólne święto zmarłych na pamiątkę poległych  
w polu obrońców ojczyzny, a w listopadzie nakazano, żeby takie święto zmarłych 
obchodzono corocznie w ostatnią niedzielę po św. Trójcy we wszystkich kościołach.  

Dnia 31 października 1817 roku rozpoczęły się tu uroczystości 300-lecia 
Reformacji. Odprawiano nabożeństwa przed i po południu. Następnego dnia 
odprawiono nabożeństwo dla dzieci szkolnych. Jak wiadomo jubileusz ten był punktem 
wyjściowym do pertraktacji, które po ciężkich walkach naturalnie, doprowadziły do 
połączenia wyznania luterańskiego i reformowanego w tzw. „Unię”. Odbyte w dniu 13 
października 1818 roku synedrium w Wąsoszu załatwiło i tę kwestię. Prowincjonalny 
synod w październiku 1822 roku we Wrocławiu rozwiązał ten problem dla całego Śląska. 
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Z 55 uczestników synodu tylko jeden sprzeciwił się Unii i dał w ten sposób powód do 
założenia na Śląsku separacji staroluterańskiej. 

Dnia 25 czerwca 1827 roku obchodzono tu, jak i wszędzie, trzecie stulecie wydania 
augsburskiego wyznania przez odprawienie uroczystego nabożeństwa, w następną zaś 
niedzielę w specjalnym nabożeństwie pouczono młodzież szkolną o znaczeniu tego dnia. 

W rządach kościelnych zaszły w międzyczasie duże zmiany. Luterańskie nadkonsys-
torium, utworzone w roku 1749 w Berlinie przez Fryderyka Wielkiego, zostało w roku 
1810 rozwiązane, a naczelny zarząd kościoła przejął specjalny wydział w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych, zwany wydziałem dla kultu i oświecenia publicznego. Tym 
sposobem zlikwidowane zostały również trzy urzędy konsystorskie na Śląsku, a obszar 
byłego księstwa wołowskiego podlegał pod względem kościelnym „duchowej i szkolnej 
deputacji” rządu w Legnicy. Specjalnym zarządzeniem z dnia 30 kwietnia 1815 roku 
powołano dla każdej prowincji duchowny urząd: „Prowincjonalne Konsystorium  
i Kolegium Szkolne”, a w roku 1817 wydział dla spraw kultu i publicznego poświęcenia 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podniesiono do rangi specjalnego ministerstwa 
„dla spraw duchownych, nauki i zdrowia (medycyny)”. Seniorzy zostali mianowani 
superintendentami i Wąsosz stał się w roku 1816 siedzibą superintendentury nowo 
utworzonej diecezji górowsko-wąsoskiej, która w części obejmowała całkiem inny 
obszar, niż były seniorat. W czerwcu 1858 roku przeprowadzona została generalna 
wizytacja diecezji pod przewodnictwem generalnego superintendenta śląskiego D. Hah-
na; w Wąsoszu odbyła się ona w dniu 19 i 20 czerwca. 

W roku 1873 na miejsce dotychczasowego kolegium kościelnego powołano na 
mocy ordynacji gmin kościelnych i synodalnych z dnia 10 września 1873 roku radę 
kościelnej gminy i przedstawicielstwo gminy. W roku 1896 generalny superintendent  
D. Erdmann dokonał wizytacji kościelnej i szkolnej w naszej diecezji. Po krótkim 
jednoczesnym używaniu obok starego śpiewnika, wprowadzono wyłącznie używanie od 
roku 1887 w kościele św. Macieja, a od roku 1886 w kościele św. Andrzeja „Śpiewnika 
dla ewangelickich gmin Śląska”.  

Ważne znaczenie dla życia gminy miało powołanie w naszej miejscowości trzeciego 
stanowiska dla kaznodziei. Na podstawie umowy z dnia 24 września 1879 roku zniesiono 
związek stanowiska popołudniowego kaznodziei z rektorem i stanowisko tego 
kaznodziei było przez dłuższy czas nie obsadzone. Skromne wpływy z tego stanowiska 
dołączono co roku do funduszu i za zgodą ministerstwa wyznań (kultu) zorganizowano 
z dniem 1 kwietnia 1897 roku trzecie duchowne stanowisko w naszej gminie, przy czym 
gmina kościelna nie potrzebowała przyjmować na siebie żadnych zobowiązań 
finansowych. Jako pierwszy zajął to stanowisko pastor Max Greiner. 

Obecnie porządek kościelny jest następujący: w każdym pierwszym dniu świąt głosi 
kazanie prymariusz przed południem w kościele miejskim, w drugim zaś dniu w kościele 
wiejskim. W pozostałych świętach zmieniają się trzej duchowni w wygłaszaniu kazań  
i tygodniowym urzędowaniu. Od święta zbiorów aż do Wielkanocy odbywają się 
popołudniowe kazania w miejskim kościele, poza tym tylko w specjalne świąteczne  
i uroczyste dni. Nauka dla dzieci odbywa się w kościele św. Macieja przez cały rok, 
natomiast w kościele wiejskim tylko w letnim półroczu. Rozmowy z konfirmującą 
młodzieżą odbywają się w mieście w każdą trzecią niedzielę, na wsi w każdą czwartą 
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niedzielę – też tylko w lecie. Nabożeństwa pasyjne odprawia się w mieście w czwartki 
wieczorem, w kościele wiejskim przed południem w piątki. W okresie Adwentu 
odprawiają się w mieście roraty: wieczorne nabożeństwa nad tekstem przepowiedni. Do 
Wieczerzy Pańskiej zaprasza się w kościele św. Andrzeja w każdą niedzielę, w kościele 
miejskim (oprócz świąt) w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. W ostatnim wydaje się 
Komunię, także w środy po uprzednim zgłoszeniu się. Godziny biblijne odbywają się 
zimą w mieście, jak w gminie wiejskiej na przemian w szkołach. Nauki dla konfirmantów 
udziela się przez cały rok, dzieci miejskie uczy prymariusz, dzieci wiejskie obydwaj 
pozostali duchowni, mianowicie każdy z nich ma w jednym roku chłopców, w drugim 
dziewczęta. Kiedy wprowadzono tu kościelne święto nocy Bożego Narodzenia, nie 
wiemy; kronika szkolna podaje tylko, że rektor Hippauf, zamiast krótkiej modlitwy  
o godzinie 2 popołudniu, wprowadził w roku 1862 zapomniany od 20 lat śpiew dzieci  
w 4 chórach i uroczystość tę przesunął na godzinę 4.  

Od roku 1893 znajduje się w Wąsoszu placówka diakonisek – 2 siostry z domu 
macierzystego Betanii we Wrocławiu. Jedna siostra pielęgnuje chorych, druga prowadzi 
szkółkę dla dzieci. „Związek parafialny dla wewnętrznej misji” stara się o zdobycie 
potrzebnych funduszów, planuje się zaangażowanie drugiej siostry sanitariuszki.  

Kościół św. Macieja i kościół św. Andrzeja mają tylko duchownych wspólnych, 
natomiast zarządy tych gmin kościelnych – miejskiej i wiejskiej są oddzielone. Do 
pierwszej gminy należy miasto, miejski folwark, królewskie dobra w Wąsoszu oraz 
obwód Kodlewo w powiecie wołowskim, według ostatniego spisu ludności łącznie 1816 
dusz. Do gminy kościoła św. Andrzeja należą wsie i majętności: Górka, Bełcz Mały, 
Cieszkowice, Bieniowice, Dochowa, Wieża, Zbaków Dolny i Górny, Czarnoborsko, 
Wiklina, Gola, Wodniki, Załęcze, Borowna, Świniary i Pobiel – razem 2676 
ewangelików. 

Obydwie gminy, na skutek odpływu krajowców, których miejsce zajęła katolicka 
przeważnie imigracja, straciły od roku 1890 około 600 dusz.  

Na koniec pozwolę sobie podać krótkie zestawienie chrztów, ślubów i komuni-
kantów w gminie miejskiej. Liczby w nawiasie dotyczą osób wojskowych tutejszego 
garnizonu, mieszczą się one też w liczbach ogólnych. Wybrałem te lata, które wykazują 
największe wahania wzrostu i spadku.  

 

Chrzty Komunikanci Śluby 

1760 - 19 1791 - 1797 (103) 1760 - 6 

1781 - 90 (7) 1800 - 1377 (189) 1770 - 19 (4) 

1800 - 80 1803 - 1275 1797 - 24 (12) 

1806 - 55 1808 - 1036 1800 - 22 (9) 

1823 - 97 1813 - 943 1801 - 11 

1850 - 101 1829 - 592 1843 - 29 

1853 - 105 1836 - 535 (41) 1863 - 13 (4) 

1864 - 65 1869 - 934 (151) 1869 - 9 (2) 

1873 - 101 1870 - 1000 (169) 1884 - 17 

1896 - 50 1876 - 538 (118) 1900 - 12 

1900 - 55 1897 - 826 (na 1909 dusz) 1904 - 6 
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1902 - 42 1900 - 823 1905 - 14 

1905 - 40 1905 - 714 (na 1816 dusz) 1907 - 6 

1907 - 49 1907 - 696   
 
Jeśli chodzi o śluby, to muszę dodać, że w latach 1792-1822 wspomina się o 11 

ślubach domowych; nowożeńcy należeli przeważnie do rodzin oficerskich, ale nie 
wyłącznie.  

 
cdn. 

Karol Raebiger 
Tłumaczył: Antoni Czerwiński 
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NAZWY GÓROWSKICH ULIC 
Cz. II 
 
26 lutego 1990 r. prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy zapoznało się  

z opiniami na temat projektu uchwały w sprawie zmiany nazewnictwa ulic w mieście 
wyrażonymi przez poszczególne komisje. Cztery z siedmiu wnosiły o oddalenie tej 
kwestii do czasu wyboru nowego samorządu. Zgłaszano też propozycje poddania 
projektu zmian szerokiej konsultacji z wyborcami, zaproponowano również, by wnioski 
te poddać pod głosowanie na sesji. Prezydium postanowiło, że wnioski te zostaną 
poddane na sesji pod głosowanie1. 

28 lutego 1990 r. przewodniczący Rady Narodowej poinformował radnych, że 
została powołana komisja mieszana w sprawie przeanalizowania celowości zmian  
w nazewnictwie ulic i przygotowania propozycji zmian. Materiały te poddane zostały do 
zaopiniowania na posiedzeniach komisji problemowych. Na siedem komisji, aż cztery 
wypowiedziały się za ich oddaleniem do czasu wyborów nowej rady, a to ze względu na 
bardzo duże trudności finansowe i wysoki koszt takiej decyzji oraz zgłaszane wnioski 
poddania tej decyzji szerokiej konsultacji społecznej. Również prezydium zajęło takie 
stanowisko. Za wnioskiem opowiedziało się 50 radnych, przeciw 3, wstrzymało się 52. 

Podczas tej sesji 28 lutego 1990 r. nowopowstałej ulicy przy domkach jedno-
rodzinnych, położonych obok ogródków działkowych między ulicą nowo projektowaną 
i Konopnicką, postanowiono nadać nazwę osiedle Zacisze. 43 radnych było za takim 
rozstrzygnięciem, 8 radnych było przeciwnych, 7 wstrzymało się3. 

KO „S” wycofał swój projekt tuż przed X sesją z powodu trudnej sytuacji 
finansowej rady narodowej, która 28 lutego br. zrezygnowała ze zmian, oddając ten 
problem do rozstrzygnięcia przyszłym radnym.  

Członkowie 16 Drużyny Harcerskiej „Wykrzykniki” działającej przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 pismem z 29 stycznia 1988 r. zwrócili się z prośbą o nadanie nowo 
projektowanej ulicy w ramach budownictwa indywidualnego spółdzielni „Cukrownik”  
w pobliżu osiedla Kazimierza Wielkiego imienia Władysława Jagiełły4. Wniosku nie 
uwzględniono, nawet nie wzięto pod uwagę. 

Naczelnik jak mógł tak dezinformował w sprawie kosztów tablic z nowymi 
nazwami. Na posiedzeniu komisji 8 lutego mówił o kosztach 1 tablicy w wysokości 250 
tys. zł. Prawdopodobnie miało to odstraszyć od jakichkolwiek zmian. Gdy to zostało 
podane do publicznej wiadomości na łamach „Gazety Górowskiej” zaprotestował  
i wymienił już znacznie niższą sumę – 30 tys. zł. Znowu w „Panoramie Leszczyńskiej”, 
że ok. 28 tys. zł. 

                                      
1 APL: RNMiGG 59, s. 12. 
2 AUMiGG: „Protokóły: (sesje): 1990.01.31-1990.04.30” („Protokół Nr X/19/90 z obrad Rady Narodowej Miasta i Gminy  
w Górze, odbytych w dniu 28 lutego 1990 r.” ), s. 50. 
3 AUMiGG: Uchwała Nr X/52/90, s. 51. 
4 APL: RNMiGG 59, s. 49 (pismo z 29 stycznia 1989 r.). Z tego pisma nie wynika jasno, o jaką ulicę harcerzom chodziło. 
Przypuszczam, że o przyszłą ul. Zacisze. 
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3 sierpnia 1990 r. podczas posiedzenia komisji gospodarki komunalnej, 
budownictwa, komunikacji i telekomunikacji (lub łączności) jej przewodniczący Zygmunt 
Mak przedstawił propozycję zmian nazw ulic: 

 
Dotychczasowa nazwa Proponowana nazwa 

Dzierżyńskiego Paderewskiego 
Fornalskiej Zielona 
1 Maja Głogowska 
Al. Herbsta Al. Jagiellonów 
Marksa Kardynała Wyszyńskiego lub Osadnicza 
Marchlewskiego Podwale 
Nowotki Armii Krajowej 
Świerczewskiego Starogórska lub Wileńska 
XXX-lecia PRL Reja 
Waryńskiego Spółdzielcza 
Armii Czerwonej Dworcowa 
Szczygła  Kwiatowa 
Dąbrowskiego do pl. Bolesława Chrobrego – ul. Dąbrowskiego 

od pl. Bolesława Chrobrego do Banku  
Spółdzielczego – ul. Zaułek 

Wolności do pl. Bolesława Chrobrego – ul. Wolności 
od pl. Bolesława Chrobrego do Harcówki –  
ul. Niepodległości 

 
Zaproponował, żeby w pierwszej kolejności zmienić nazwy ulic: Nowotki, 

Dzierżyńskiego, Fornalskiej i Świerczewskiego, a pozostałe – w terminie późniejszym5. 

Ostatecznie członkowie komisji zaaprobowali proponowane zmiany nazw ulic i uszcze-
gółowili kolejność ich zmieniania: 

– do 30 września 1990 r. – Nowotki, Dzierżyńskiego, Fornalskiej, Świerczewskiego  
i Armii Czerwonej; 

– do 31 października 1990 r. – Szczygła, Marksa, Waryńskiego, 1 Maja, Marchlew-
skiego; 

– do 31 grudnia 1990 r. – pozostałe ulice6. 
Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 15 września 1990 r. z upoważnienia zarządu  

z propozycją zmian nazw ulic zapoznał radnych Z. Mak. W dyskusji pojawiły się dwa 
wątki – zmiana nazw ulic i zmiana nazwy miasta na Góra Śląska.  

Burmistrz Tadeusz Tutkalik stwierdził, iż „propozycje zmian nazw ulic przekonsultowane 
zostały z Komitetem Obywatelskim i mieszkańcami”. Jan Biały wnioskował o nadanie  
ul. Marksa nazwy – Osadnicza. Kazimierz Bogucki proponował, żeby jedną z ulic 
nazwać ul. 3 Maja. Ostatecznie radni przychylili się do opinii Z. Maka, żeby ze względu 
na zbliżające się wybory czasowo odstąpić od zmiany nazw ulic. Postanowiono do tej 
sprawy powrócić na kolejnej sesji. Ważnym problemem były koszty wymiany tablic  

                                      
5 AUMiGG: „Protokoły: Komisja gospodarki komunalnej, budownictwa, komunikacji i łączności: 1990”, s. 63. 
6 AUMiGG: „Protokoły: Komisja gospodarki komunalnej, budownictwa, komunikacji i łączności: 1990”, s. 80-81. 
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z nazwami ulic. Burmistrz liczył na pomoc zakładów pracy, a przewodniczący rady 
Krzysztof Górniak chciał się odwołać do ofiarności mieszkańców i radnych7. 

Drugim wątkiem dyskusji była zmiana Góry na Górę Śląską. Członkowie komisji 
gospodarki komunalnej, budownictwa, komunikacji i telekomunikacji (lub łączności) 
chcieli w tej sprawie wystąpić do premiera8. Zdzisław Perek chciał wiedzieć, jaka istnieje 
możliwość przywrócenia Górze poprzedniej nazwy Góra Śląska. Wg Stanisława 
Zdanowicza nigdy miasto nie miało takiej nazwy i „proponował, by skorzystać z inwencji 
młodzieży z kółka historycznego w LO, gdzie by należało przekazać ten temat”. Kazimierz 
Bogucki przekonywał, że „bez dopisku przesyłki błądzą, bo w kraju jest wiele takich miejscowości 
jak Góra. Uwzględnienie dopisku Śląska uprości wiele spraw. Nie zna podkładu historycznego, ale 
pamięta tablice z nazwą Góra Śląska”. Bogusław Sitnik poparł wniosek o zmianę nazwy 
Góra na Góra Śląska9. 

Sprawa zmiany nazw ulic powróciła na sesję Rady Miejskiej w dniu 15 listopada 
1990 r.. Początkowo nie znalazła się w porządku obrad, ale na wniosek burmistrza  
T. Tutkalika taki punkt wprowadzono. Zb. Józefiak poprosił o uzasadnienie przedsta-
wienia propozycji burmistrza. Projekt ten bowiem radni otrzymali na godzinę przed 
sesją. Wg Zb. Józefiaka był to trudny temat, nie znane koszty. Wnioskował o prze-
niesienie na kolejna sesję. T. Tutkalik odpowiedział, że sprawa zmiany nazwy ulic była 
już wstępnie analizowana we wrześniu podczas sesji, po której wystąpiono do szkół  
o wypowiedzenie się w sprawie nowego nazewnictwa, ale nie otrzymano odpowiedzi.  
Z. Mak z kolei powiedział, że sprawa zmiany nazw ulic nie była długo załatwiana, należy 
to zrobić choć częściowo, by społeczeństwo widziało, że coś się w tym kierunku 
zrobiono. „Są przypadki, że ludzie sami chcą zmieniać tablice na ulicach”. Odbyło się głoso-
wanie nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu dotyczącego zmiany nazw ulic. 
10 radnych było za takim rozstrzygnięciem, 8 przeciw i 3 wstrzymało się od głosu. Za 
niewprowadzaniem tego punktu było 8 radnych, 9 przeciw i 4 wstrzymało się od głosu10. 

Autorski projekt11 burmistrza T. Tutkalika proponował: 
 
Dotychczasowa nazwa Proponowana nazwa 

Dzierżyńskiego Poznańska 
Fornalskiej Zielona 
1 Maja Głogowska 
Al. Herbsta Al. Jagiellonów 
Marksa Kochanowskiego lub Osadnicza 
Marchlewskiego Podwale 
Nowotki Armii Krajowej 
Świerczewskiego Starogórska 
XXX-lecia PRL Reja 
Waryńskiego Piastów 

                                      
7 AUMiGG: „Protokół Nr VI/6/90 z obrad Rady Miejskiej Góry, odbytych w dniu 15 września 1990 r.”, s. 219-220. 
8 AUMiGG: „Protokoły: Komisja gospodarki komunalnej, budownictwa, komunikacji i łączności: 1990”, s. 80. 
9 AUMiGG: „Protokół Nr VI/6/90 z obrad Rady Miejskiej Góry, odbytych w dniu 15 września 1990 r.”, s. 219. 
10 Wówczas była taka dziwaczna maniera w głosowaniu. AUMiGG: „Protokół Nr IX/9/90 z obrad Sesji Rady Miejskiej Góry, 
odbytych w dniu 15 listopada 1990 r.”, s. 348-349. 
11 AUMiGG: Uchwała Nr IX/ /90 Rady Miejskiej Góry z dnia 15 listopada 1990 r. – projekt, s. 370. 
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Armii Czerwonej Dworcowa 
Szczygła  C. K. Norwida 
Dąbrowskiego do pl. Bolesława Chrobrego – ul. Dąbrowskiego 

od pl. Bolesława Chrobrego do Banku  
Spółdzielczego – ul. Zaułek 

Wolności do pl. Bolesława Chrobrego – ul. Wolności 
od pl. Bolesława Chrobrego do Harcówki –  
ul. Niepodległości 

 
Wniesiono do projektu uchwały poprawki: 

– zmiana nazwy ul. Marksa na ul. Kochanowskiego (15 głosów za, 5 wstrzymujących); 
– Z. Mak przedstawił propozycję mieszkańców zmiany nazwy ul. Szczygła na ul. 

Kwiatową (21 głosów za, 1 wstrzymujący); 
– na wniosek Z. Maka postanowiono ulicę nowo projektowaną nazwać ul. Cypriana 

Kamila Norwida; 
– na wniosek Z. Maka zamiast ul. Niepodległości radni jednogłośnie utworzyli ul. 11 

Listopada.  
Za przyjęciem projektu uchwały opowiedziało się 22 radnych12. 
Kilka dni później – 20 listopada 1990 r. – przewodniczący Rady Miejskiej K. Gór-

niak wystosował pismo do burmistrza T. Tutkalika, w którym znalazł się passus: 
„Jednocześnie Rada Miejska informuje, że z braku środków finansowych nie jesteśmy w stanie dokonać 
szybkiej wymiany tablic. Będziemy to robić sukcesywnie w miarę posiadanych możliwości 
finansowych.”13 

Podczas sesji Rady Miejskiej 7 marca 1991 r. radni jednogłośnie podjęli uchwałę  
o nadaniu ulicy równoległej do ul. Matejki, a prostopadłej do ul. Głogowskiej i ul. Nor-
wida nazwy ul. Ignacego Paderewskiego14. 

Najpierw 10 lutego 1992 r. komisja gospodarki komunalnej, budownictwa, 
komunikacji i łączności wnioskowała o nadanie dwu ulicom na osiedlu domków 
jednorodzinnych w rejonie ulic Kościuszki – Tylna nazw: Racławicka i Kosynierów,  
a łącznikowi między ul. Piastów i Al. Jagiellonów – ulicą Piastów15. Na sesji Rady 
Miejskiej w dniu 19 marca 1992 r. podjęto uchwałę nr 21/92, w której nadano: 

– ulicy prostopadłej do ul. Głowackiego i ul. Kosynierów nazwę ul. Racławicka; 
– ulicy prostopadłej do ul. Tylnej w kierunku ul. Kościuszki przy bloku ZOZ – nazwę 

Kosynierów; 
– ulicy będącej przedłużeniem ul. Głowackiego łącznie z pętlą do ul. Racławickiej – 

nazwę ul. Bartosza Głowackiego; 
– ulicy prostopadłej do ul. Racławickiej i równoległej do ul. Głowackiego i ul. Kosy-

nierów – nazwę ul. Tomasza Wawrzeckiego; 
– odcinkowi od ul. Tylnej do ul. Armii Polskiej – nazwę ul. Staromłyńska; 

                                      
12 AUMiGG: „Protokół Nr IX/9/90 z obrad Sesji Rady Miejskiej Góry, odbytych w dniu 15 listopada 1990 r.”, s. 355 
13 AUMiGG: s. 367 
14 AUMiGG: „Protokół Nr IV/91 z obrad Sesji Rady Miejskiej Góry, odbytych w dniu 7 marca 1991 r.”, s. 14 protokołu 
15 AUMiGG: „Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Komunikacji i Łączności w dniu 10 luty 1992 r.” 
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– nowo wybudowanemu łącznikowi pomiędzy al. Jagiellonów a ul. Piastów – ulicą 
Piastów. 

Nazwy tematycznie związane z powstaniem kościuszkowskim uzasadniano bliskim 
sąsiedztwem ul. Kościuszki i ul. Głowackiego16. 

Podczas sesji Rady Miejskiej 28 stycznia 1993 r. nadano nazwy ulicom na osiedlu 
domków jednorodzinnych w pobliżu ul. Starogórskiej. Zbigniew Józefiak wnioskował  
o wyłączenie części planowanej ul. Jodłowej w kierunku do przysiółku Włodków Górny 
i nadanie jej nazwy ul. Cisowa. Ten wniosek poparł ówczesny kierownik referatu 
rozwoju gospodarczego. 19 radnych poparło takie rozwiązanie, a 4 wstrzymało się od 
głosu17. W uchwale 3/93 z 28 stycznia 1993 r. postanowiono: 

– ulicy równoległej do Świerkowej na odcinku od Starogórskiej (na wysokości 
Sienkiewicza) do ul. Leśnej i dalej do ul. Przylesie nadać nazwę ul. Jodłowa; 

– ulicy prostopadłej do Starogórskiej nadać nazwę ul. Klonowa oraz od ul. Jodłowej  
w kierunku przysiółka Włodków Górny – Cisowa; 

– ul. prostopadłej do ul. Klonowej – Brzozowa. 
Uchwała miała wejść w życie po upływie 14 dni od daty rozplakatowania 

obwieszczeń w sposób zwyczajowy przyjęty18. 
Podczas sesji Rady Miejskiej 18 lutego 1994 r. w uchwale 9/94 osiedlu 

mieszkaniowemu (wówczas i dziś to jeden budynek) pomiędzy ul. Poznańską a osiedlem 
Kazimierzem Wielkiego nadano nazwę osiedle Mieszka I. Uchwała weszła w życie po 
upływie 14 dni od daty rozplakatowania obwieszczeń w sposób zwyczajowo przyjęty19. 

Na sesji Rady Miejskiej 4 lipca 1995 r. postanowiono zmienić nazwę ul. Polnej na 
ul. ks. Henryka Konarskiego (uchwała 74/95)20. Ks. Konarski zmarł 17 maja 1994 r. Tak 
o Nim napisała Janina Wlaźlak: „47 lat kapłańskiego życia spędził na Ziemi Górowskiej, gdzie 
prowadził do Chrystusa dwa pokolenia, bo bywało, że przygotowywał do pierwszej Komunii św. 
Najpierw rodziców, a potem ich dzieci. Skromny, obowiązkowy, pracowity, uczył religii w Szkole 
Podstawowej nr 2 w Górze – jako nauczyciel mianowany także wtedy, gdy kapłanom zabroniono już 
uczyć. W ciężkich dla polskiej szkoły czasach, gdy laicyzacja była procesem urzędowym, przekazywał 
prawdy wiary katolickiej, umiłowanie Pana Boga i Ojczyzny oraz ponadczasowe wartości moralne. 
Stał na straży prawdziwego dobra człowieka.” 21 

W czasie mszy św. odprawionej z okazji powrotu Góry do Macierzy ks. dziekan 
Bolesław Sylwestrzak zaapelował o nadanie jednej z ulic imienia ks. Henryka Konar-
skiego. Na tej sesji apel ten doczekał się realizacji. Na 24 obecnych radnych 22 radnych 
było za podjęciem takiej uchwały, dwu (z SLD) – przeciw. Wówczas też rozważano 
możliwość utworzenia z al. Jagiellonów ul. Herbsta, ale odesłano tę sprawę do komisji 
budownictwa do zaopiniowania22. 

                                      
16 AUMiGG: „Zbiór uchwał: 1992”. 
17 AUMiGG: „Protokół Nr I/93 z obrad Rady Miejskiej Góry odbytych w dniu 28 stycznia 1993 r.”, s. 2 protokołu. 
18 AUMiGG: „Zbiór uchwał: 1998 r.”. 
19 AUMiGG: [Księga uchwał] Rok 1994. 
20 AUMiGG: „Zbiór uchwał: 1995 r.”. 
21 J. Wlaźlak, Odszedł do Pana, „Przegląd Górowski” 1994 nr 10 s. 1. W tym samym numerze „Przeglądu Górowskiego” 
ukazał się artykuł A. Bojakowskiego Ksiądz kanonik Henryk Konarski (s. 6-7). 
22 M.Ż., Bez zmian personalnych, „Gazeta Górowska” 1995 nr 3-4 s. 2. 
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30 maja 1997 r. kolejny ksiądz znalazł się wśród patronów górowskich ulic –  
ks. Józef Hawrysz. W tym dniu radni podjęli uchwałę VI/36/97 o zamianie nazwy części 
ulicy Zamenhofa od ul. Podwale do ul. Armii Krajowej na ul. ks. kanonika Józefa 
Hawrysza. Weszła ona w życie po upływie 7 dni od rozplakatowania obwieszczeń  
w sposób zwyczajowo przyjęty. Wcześniej, 11 kwietnia Ryszard Górski w imieniu 16 
radnych i 48 mieszkańców ul. Zamenhofa zgłosił interpelację w sprawie zmiany nazwy 
ul. Zamenhofa na ul. ks. Hawrysza23. 

Ks. Józef Hawrysz był proboszczem Góry Śląskiej od 1971 do czasu niespodzie-
wanej śmierci w 1987 r. Zasłużył się wzbogaceniem form życia religijnego w parafii, 
wyposażeniem kościoła w nowe dzwony, wybudowaniem domu katechetycznego i in-
nymi pracami24. 

Dopiero w 1998 r. na plan miasta powrócił Herbst. Uchwałą III/18/98 z 30 
kwietnia 1998 r. postanowiono zmienić nazwę al. Jagiellonów na odcinku od głównego 
przebiegu tej ulicy do skrzyżowania z ul. Poznańską na ul. Augusta Herbsta. W obec-
ności 17 radnych 15 opowiedziało się za tą zmianą, 2 było przeciwko. Uchwała weszła  
w życie po upływie 14 dniu od daty rozplakatowania obwieszczeń w sposób zwyczajowo 
przyjęty25. 

W uzasadnieniu do tej uchwały podano trzy argumenty. Pierwszy: „Propozycja zmiany 
nazwy ulicy ma na celu usunięcie nieprawidłowości, która polega na tym, że dwie ulice w mieście Góra 
mają tę samą nazwę, tj. tzw. duża obwodnica oraz łącznik łączący tę obwodnicę z ul. Poznańską. 
Proponuje się zachować dla tzw. dużej obwodnicy nazwę »Al. Jagiellonów«, a łącznik nazwać:  
»ul. Augusta Herbsta«”. Drugi i trzeci: „Proponuje się nadanie nazwy ulicy imieniem Augusta 
Herbsta, by osoba, która na trwałe zapisała się w historii Ziemi Górowskiej nie pozostała 
zapomniana i nieznana, a także by ożywić pamięć, że Góra była powiatem od początku, z chwilą 
powrotu do Macierzy.” W 1998 r. toczyła się debata nad szczegółami reformy samorzą-
dowej, m.in. ważyła się kwestia, czy Góra na powrót będzie siedzibą powiatu. W uzasad-
nieniu widać odwołanie się do tej publicznej dyskusji.  

Jeszcze do niedawna przechodzień nie miał szans dowiedzieć się, że idzie ul. Herb-
sta, chyba że miał plan miasta, albowiem nie było stosownej tabliczki.  

W 1999 r. na wniosek przedsiębiorstwa „Elmech-Baupol S.A.” doszło do zmiany 
nazwy części ul. Błotnej na ul. Wierzbową. Firma ta wówczas planowała przeniesienie 
swojej siedziby z ul. Podwale 47 na ówczesną ul. Błotną i sprzedaż opuszczonego 
biurowca. Wg właściciela tego przedsiębiorstwa biura nie mogły się znajdować na  
ul. Błotnej, stąd wniosek i propozycja zmiany nazwy na ul. Przemysłową lub inną. Radni 
woleli jednak ul. Wierzbową i 26 października 1999 r. podjęli stosowną uchwałę 
(XIII/133/99), która weszła w życie z dniem ogłoszenia. 

15 lutego 2000 r. radni postanowili nadać nazwy dwu tworzącym się ulicom 
(uchwała XVII/171/00). Przy drodze równoległej do ul. Poznańskiej powstawał blok 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Inwestor” i tej ulicy nadano nazwę Święto-

                                      
23 M.Ż., Ulica ks. Hawrysza, „Gazeta Górowska” 1997 nr 24 s. 10. 
24 Józef Hawrysz, „Gazeta Górowska” 1997 nr 21 s. 6. Zob. też: B. Sylwestrzak, Parafianie pamiętają, (Wrocł.) „Gość 
Niedzielny” 1997 nr 10 s. 18. 
25 AUMiGG: „Protokoły sesji: 28.01.1998-9.06.1998” („Protokół nr 3/98 z obrad Rady Miejskiej w Górze w dniu 30 kwietnia  
1998 r.”), s. 24. 
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sławy. Prostopadle do niej biegła droga prowadząca do garaży i rozdzielni gazu. Wów-
czas ta instytucja mimo sporej odległości (ok. 150 m) od ul. Poznańskiej miała jej adres. 
Po roku wzniesiono drugie skrzydło bloku TBS „Inwestor”. Tej drugiej ulicy nadano 
nazwę Dąbrówki. Uchwała o nadaniu nazw weszła w życie z dniem ogłoszenia. 

2 marca 2007 r. Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu nowo projektowanym 
ulicom w rejonie ulic Starogórska – Leśna nazw Platanowa, Cisowa (przedłużenie), 
Modrzewiowa i Jarzębinowa. Uchwała miała wejść w życie z dniem podjęcia, ale nie 
weszła, ponieważ wojewoda dolnośląski stwierdził jej nieważność. Uznał, że uchwała ma 
charakter aktu prawa miejscowego i podlega opublikowaniu w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym, co stanowi warunek jej wejścia w życia. Rada Miejska 25 kwietnia 2007 r. 
ponownie zajęła się nazewnictwem ulic. Podjęła uchwałę (VII/37/07) o nadaniu 
projektowanym ulicom w rejonie ulic Starogórska – Leśna nazw Platanowa, Cisowa 
(przedłużenie), Modrzewiowa i Jarzębinowa i dodatkowo ulica generała Antoniego 
Madalińskiego w rejonie ulic Starogórskiej i Kościuszki. Uchwała weszła w życie po 
upływie 14 dni od jej ogłoszenia w „Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego”. 

13 listopada 2009 r. Rada Miejska nadała nowo projektowanym ulicom na Kajęci-
nie nazwy Wrzosowa, Chabrowa, Liliowa, Rumiankowa i Cicha. Uchwałę (XLIII/294/ 
09) opublikowano w „Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego” 23 grud-
nia 2009 r., a weszła w życie 14 dni po jej ogłoszeniu26. 

22 czerwca 2010 r. Rada Miejska nadała nazwy parkowi i skwerowi. Park położony 
przy ul. Podwale otrzymał nazwę Park Solidarności. W głosowaniu jawnym 19 radnych 
poparło uchwałę (L/362/10), 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwałę opublikowano 
w „Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego” 21 lipca 2010 r. i weszła  
w życie 14 dniu po ogłoszeniu. 

W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano: „W dniu 14 czerwca br. [2010 r.] 
Zarząd Regionu NSZZ »Solidarność« Dolny Śląsk – oddział w Górze – zwrócił się z propozycją 
nadania imienia »Park Solidarności« rewitalizowanemu parkowi położonemu przy ul. Podwale  
w Górze. W uzasadnieniu Zarząd Regionu NSZZ »Solidarność« nadmienił m.in., że rok 2010 jest 
rokiem szczególnym, w którym związek obchodzi 30 lecie istnienia. W tym też roku mija 20 lat od 
powstania samorządów lokalnych, które są wynikiem przemian ustrojowych zaistniałych po roku 
1980. To właśnie wówczas NSZZ »Solidarność« w swoich postulatach wskazywała kierunki 
przemian a w życie, w roku 1990 wprowadzono je przez Obywatelski Klub Parlamentarny, który 
powstał z Komitetów Obywatelskich NSZZ »Solidarność«”. 

Uroczyste otwarcie parku i nadanie imienia odbyło się 12 września. Wcześniej ks. 
dziekan Jerzy Żytowiecki odprawił mszę św. w kościele św. Katarzyny w intencji 
działaczy „Solidarności”. Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości: Dawida 
Jackiewicz i Sławomira Piechotę – posłów na Sejm, przedstawicieli marszałka 
województwa i Zarządu Regionu „Solidarność” z Wrocławia. Medalami uhonorowano 
działaczy i komisje zakładowe „Solidarności”. Następnie odbył się festyn parafialny27. 

 

                                      
26 W książce Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy? (Góra 2011) błędnie podałem datę obowiązywania nazw ulic Chabrowa, Cicha, 
Liliowa, Rumiankowa i Wrzosowa – nie 2008 a 2010 r. 
27 E. Maćkowska, Nawet w małej Górze mogą dziać się rzeczy wielkie, „Przegląd Górowski” 2010 nr 9 s. 3, il. 
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12 września 2010 – otwarcie parku Solidarności, fot. Monika Oberg (UMiG Góra) 

 

22 czerwca 2010 r. Rada Miejska działce, na której znajduje się dom parafialny, 
kaplica św. Faustyny oraz wznoszony kościół, położonej przy Alei Jagiellonów nadała 
nazwę Skweru Ks. Stanisława Chłopeckiego. 16 czerwca 2010 r. ks. prałat Arkadiusz 
Wysokiński zwrócił się z wnioskiem o nadanie tej nazwy, która zgodnie z oczekiwaniami 
parafian upamiętniałaby pierwszego proboszcza parafii św. Faustyny. 20 radnych  
w jawnym głosowaniu przyjęło uchwałę (L/363/10). Opublikowano ją w „Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego” 21 lipca 2010 r. i weszła w życie 14 dniu po 
ogłoszeniu. 

5 października 2010 r. odsłonięto i poświęcono tablicę z napisem „Skwer ks. Stani-
sława Chłopeckiego”. W uroczystości wzięli udział m. in. ks. arcybiskup Marian Gołę-
biewski, przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu28. 

9 listopada 2010 r. Rada Miejska nowo projektowanej ulicy w rejonie ulic 
Starogórska – Leśna nadała nazwę Bukowa (LVI/403/10). 14 radnych było za 
przyjęciem tej uchwały, a 1 radny się wstrzymał. Uchwałę opublikowano w „Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego” 7 stycznia 2011 r. i weszła w życie 14 dniu 
po ogłoszeniu29. 

W projekcie uchwały dotyczącej ulicy Bukowej była propozycja zmiany nazwy ulicy 
Szkolnej na ulicę Tarkowskich. Jednakże pani burmistrz zgłosiła poprawkę polegającą na 
jej usunięciu. Uzasadniła to tym, że „nie wpłynęły jeszcze wszystkie opinie od jednostek, których 
dotyczy zmiana nazwy ulicy”. 14 radnych zaaprobowało tę poprawkę30. 

                                      
28 Z. Hanulak, W parafii św. Faustyny, „Przegląd Górowski” 2010 nr 10 s. 12, il. 
29 Ulicy tej nie wymieniłem w rozdziale Nazwy górowskich ulic w książce Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy? (Góra 2011).  
30 AUMiGG: „Protokół Nr LVI/10 z obrad Rady Miejskiej w Górze w dniu 9 listopada 2010 roku”, s. 587-588. 
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18 września 2010 r. Towarzystwo Ziemi Górowskiej wystosowało prośbę do 
przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Kubickiego o zmianę nazwy ulicy Szkolnej na 
ulicę Tarkowskich. Z tego pisma przytaczam akapit dotyczący tych osób, bo okazuje się, 
że nie wszyscy wiedzą kim oni byli. 

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

16 grudnia 2011 r. Rada Miejska nadała nazwy nowo projektowanym ulicom.  
W rejonie ulic Świętosławy i Dąbrówki powstały ulice Władysława Jagiełly, Stefana 
Batorego i Królowej Jadwigi, a na Kajęcinie – Polna, Krótka i Stawowa. Radnej Teresie 
Frączkiewicz nazwa „Polna” nie podobała się i uznała, że należy projekt uchwały 
zaopiniować negatywnie. Jej ocena nie zyskała poparcia innych radnych i za projektem 
uchwały głosowało 16 radnych, a 1 był przeciw. Uchwałę (XXII/111/11) opublikowano 
w „Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego” 13 stycznia 2012 r. i weszła 
w życie 14 dniu po ogłoszeniu. 

W dokumentach pojawiały się sporadycznie nazwy ulic takich jak Parkowa i Miko-
łaja Kopernika, które jednak nie uzyskały urzędowego potwierdzenia np. uchwałą rady 
narodowej. Ulicą Parkową miała być ulica prowadząca do basenu pływackiego. Wystą-
piła w dokumencie przedstawionym 14 grudnia 1971 r. podczas sesji Miejskiej Rady 
Narodowej w Górze31. Z kolei ul. Mikołaja Kopernika dwukrotnie odnotowano w doku-
mencie „Tymczasowe orzeczenie w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 
imienia Bolesława Prusa w Górze” z 28 marca 1978 r.32 i z 27 marca 1981 r. 33 w spisie 
ulic wchodzących w skład obwodu szkolnego. 

 
Nazwy ulic Góry 

 

Obecne Wcześniejsze 

Armii Krajowej (od 1990) - Edwarda Osóbki-Morawskiego (do 1949) 
- Marcelego Nowotki (od 1949 do 1990) 

Armii Polskiej (lata 40.) - 

Błotna (od 1951) Leśna (do 1951) 

Bojowników o Wolność i 
Demokrację (od 1949) 

wcześniej część ul. Stefana Żeromskiego 

Bolesława Chrobrego plac (od 1959) plac Wolności (do 1959) 

Bohaterów Westerplatte (od 1960) Bohaterów (do 1960) 

Brzozowa (od 1993)  

Bukowa (od 2011)  

Chabrowa (od 2010)  

Chopina (od 1970)  

Cicha (od 2010)  

                                      
31 APL: PMRN Góra Śląska 22 s. 252. 
32 APL: UMiG Góra 196 s. 60. 
33 APL: UMiG Góra 196 s. 62. 
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Cisowa (od 1993; przedłużenie - od 
2007)) 

 

Dąbrowskiego Jarosława (od 1960) Walecznych (do 1960) 

Dąbrówki (od 2000)  

Dębowa (od 1951) Polna (do 1951) 

Dunikowskiego Xawerego (od 1974)  

Dworcowa (do 1949, od 1990) Armii Czerwonej (od 1949 do 1990) 

Głogowska (do 1949, od 1990) 1 Maja (od 1949 do 1990) 

Głowackiego Bartosza (od 1960) Plac Strzelecki (do 1960) 

Hawrysza Józefa (od 1997) wcześniej część ul. Zamenhofa 

Herbsta Augusta (od 1998) - Aleja Henryka III Głogowskiego (od 1974 do 1990) 
- część al. Jagiellonów (1990-1998) 

Hirszfelda Leopolda (od 1960) Szpitalna (do 1960) 

Iwaszkiewicza Jarosława (od 1980) Osiedle (do 1980) 

Królowej Jadwigi (od 2012)  

Al. Jagiellonów (od 1990) ul. Augusta Herbsta (od 1974 do 1990) i Aleja Henryka III 
Głogowskiego (od 1974 do 1990) 

Jarzębinowa (od 2007)  

11 Listopada (od 1990) wcześniej część ul. Wolności 

Jodłowa (od 1993)  

Os. Kazimierza Wielkiego (od 1984)  

Klonowa (od 1993)  

Kochanowskiego Jana (od 1990) - Osadnicza (do 1952) 
- Konstantego Rokossowskiego (od 1952 do 1956) 
- Osadnicza (od 1956 do 1960) 
- Karola Marksa (od 1960 do 1990) 

Konarskiego Henryka (od 1995) Polna (do 1995) 

Konopnickiej Marii (od 1960) Kapitulacyjna (do 1960) 

Korczaka Janusza (od 1979)  

Kosynierów (od 1992)  

Kościuszki Tadeusza (lata 40.)  

Krótka (od 2012)  

Kwiatowa (od 1974 do 1980,  
od 1990) 

- Młyńska (od 1945 lub 1946) 
- Szczygła (od 1980 do 1990) 

Leśna (lata 40.)  

Liliowa (od 2010)  

Lipowa (lata 40.)  

Łąkowa (lata 40.)  

Gen. Madalińskiego Antoniego (od 
2007) 

 

Mała (lata 40.)  

Matejki Jana (od 1974)  

Mickiewicza Adama (od 1951) Starościńska (do 1951) 

Os. Mieszka I (od 1994)  

Modrzewiowa (od 2007)  

Narutowicza Gabriela (lata 40.)  

Norwida Cypriana Kamila (od 1990)  

Paderewskiego Ignacego (od 1991)  

Piastów (od 1990) Waryńskiego (od 1979) 

Piłsudskiego (od 1990) Bolesława Bieruta (do 1990) 
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Platanowa (od 2007)  

Podwale (od 1990) - Tadeusza Roli-Żymierskiego (do 1953) 
- Juliana Marchlewskiego (od 1953 do 1990) 

Polna (od 2012)  

Poznańska (od 1990) - Wschodnia (do 1946) 
- Spółdzielcza (od 1946 do 1952) 
- Feliksa Dzierżyńskiego (od 1952 do 1990) 

Przechodnia (od 1960) Lwowska (do 1960) 

Przylesie (od 1986)  

Racławicka (od 1992)  

Reja Mikołaja (od 1990) XXX-lecia PRL (od 1974 do 1990) 

Reymonta Władysława (od 1960) Robotnicza (do 1960) 

Rumiankowa (od 2010)  

Sienkiewicza Henryka (od 1970)  

Słoneczna (brak danych)  

Słowackiego Juliusza (od 1960) Ogrodowa (do 1960) 

Sikorskiego Władysława (od 1960) Polna (do 1960) 

Sosnowa (od 1951) Łamana (do 1951) 

Sportowa (od 1960)  

Starogórska (od 1990) - Starogórska (lata 40.) 
- Daszyńskiego Ignacego (do 1949) 
- Świerczewskiego Karola (od 1949 do 1990) 

Staromiejska (od 1960) Łamana (do 1960) 

Staromłyńska (od 1992) wcześniej część ul. Tylnej 

Stawowa (od 2012)  

Stefana Batorego (od 2012)  

Szkolna (od 1946?)  

Ściegiennego Piotra (od 1960) Kościelna (do 1960) 

Świerkowa (od 1990)  

Świętosławy (od 2000)  

Targowa (od 1951) Mickiewicza Adama (do 1951) 

Tylna (lata 40.)  

Wawrzeckiego (od 1992)  

Wierzbowa (od 1999) wcześniej część ul. Błotnej 

Wiosny Ludów (od 1960) Willowa (do 1960) 

Witosa Wincentego (od 1981) Przemysłowa (od 1979) 

Władysława Jagiełly (od 2012)  

Wolności (lata 40.)  

Wrocławska (od 1956) Stalina Józefa (do 1956); część – ul. Górowska (do 1951) 

Wrzosowa (od 2010)  

Os. Zacisze (od 1990)  

Zamenhofa Ludwika (od 1959) - 1 Maja (do 1949) 
- Wąska (od 1949 do 1959) 

Zaułek (od 1990) wcześniej część ul. Dąbrowskiego 

Zielona (do 1950, od 1990) Fornalskiej Małgorzaty (od 1950 do 1990) 

Żeromskiego Tadeusza (lata 40.)  

 
Mirosław Żłobiński 
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KRÓTKA HISTORIA KULTURY HIP-HOP 
 
Co czuję gdy wypowiadam słowo hip-hop? Przede wszystkim automatycznie 

reaguję na brak rzeczownika – kultura. Hip-hop kultura. Samo bowiem słowo hip-hop 
oznaczać może nic jak i bardzo wiele: taniec, muzykę, styl życia. Niewielu jednak wie, że 
te elementy reprezentują kulturę hip-hop w takim samym stopniu jak graffiti art, 
turntablizm (tworzenie muzyki na gramofonach i za pośrednictwem mixera). 
Najważniejszym elementem tej kultury jest jednak WIEDZA – to bez niej ludzie, nadają 
antagonistyczne znaczenie bezapelacyjnie wartościowym kwestiom.  

Hip-hop ukształtowany został na specyficznych, niebezpiecznych terenach 
nowojorskich dzielnic, ma wiele wspólnego z gangami. Czarna społeczność zmuszona 
do mieszkania w gettach, slumsach była pozbawiona wszelkiej szansy na rozwój, pracę. 
Dzielnicę Bronx toczył rak morderstw, prostytucji i wszechobecnej kokainy. Trzech 
pionierów dało podwaliny pod kulturę hip-hop, byli nimi: Dj Kool Herc, Dj Afrika 
Bambaataa oraz Dj Grandmaster Flash. Swoimi jamami w parkach Nowego Jorku 
skupiali niesamowite ilości zainteresowanych, tańczących, malujących graffiti. Tych 
trzech Dj’s wraz z innymi prekursorami dj’ingu, emcee’ingu, breakingu, graffiti art dali 
początek czemuś, co znamy jako hip-hop, a w rzeczywistości jest hip-hop kulturą.  

W 1973 roku Afrika Bambaataa, lider jednego z najgroźniejszym nowojorskich 
gangów – Black Spades (Czarne Piki) pod hasłem Peace, Love, Unity and Havin’ Fun 
(Pokój, Miłość, Jedność i Świetna Zabawa), jednoczy wszystkie elementy hip-hopu. Ten 
międzykontynentalny ruch powstał z potrzeby znalezienia alternatywy na inny styl życia 
w tych opuszczonych przez system miejscach. W miejsce broni, narkotyków i przemocy 
pojawiły się gramofony, mikrofon, mata do tańczenia oraz puszki z farbą. Swój gang 
przekształcił w Universal Zulu Nation. Organizacja ta jest odpowiedzialna za 
propagowanie prawdziwych wartości, stale, od blisko 40 lat edukując czym jest nasza 
kultura. Wyobraźmy sobie społeczność około miliona ludzi zamieszkałej na powierzchni 
109 km kwadratowych. Ludzie ci pozbawieni wszelkiej pomocy socjalnej ze strony 
państwa byli zmuszeni do radzenia sobie ze swoimi problemami. Narkotyki i wysoka 
przestępczość spowodowały, że niektóre rejony Bronxu rzeczywiście przypominały 
strefę działań wojennych. Hip-hop nie powstał przypadkowo czy momentalnie. Do jego 
ukształtowania przyczyniło się wiele czynników, o których nie sposób napisać w tym 
krótkim wstępie. Faktem jest jednak to, że ludzie ci siłą „własnych rąk”, systematycznie  
i powoli zbudowali sposób, dzięki któremu byli w stanie przetrwać w tych ciężkich 
czasach. Hip-hop dał im szansę na wyrażenie się, na wykazanie swojego potencjału  
i wyładowanie negatywnych emocji przy udziale pozytywnych rozwiązań. Nikt wtedy nie 
przypuszczał, że rodząca się scena muzyczna, taneczna czy graficzna kiedykolwiek 
opuści mury getta i stanie się elementem życia każdego miasta na naszej planecie. Co 
najważniejsze – osoby, które budowały kulturę hip-hop w latach 70-tych były najczęściej 
dziećmi, 13-, 16-latkowie, którzy stali się prekursorami. Dzisiejszy świat kultury czerpie  
z ich „wynalazków” pełnymi garściami. Najbardziej uznane i elitarne galerie sztuk, teatry 
starają się o nawiązanie komercyjnych kontraktów z hiphopowymi artystami, których 
sztuka dawno opuściła „hermetyczne grono odbiorców”. Najlepszym przykładem na 
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powszechność hip-hopu w masowym przekazie jest natłok jego elementów w telewizyj-
nych, radiowych, internetowych i prasowych reklamach.  

Universal Zulu Nation (organizacja, dzięki której hip-hop mimo upływu lat, jest 
wierny fundamentalnym wartościom), dziś jest traktowana jak organizacja społeczna  
o charakterze charytatywnym. Jej członkowie poprzez szereg działań na wielu polach, 
niosą nieocenioną pomoc dla potrzebujących.  

W połowie lat 80-tych Edward Irving "Ed" Koch (burmistrz Nowego Yorku ) 
złożył publiczne uznanie dla kultury hip-hop, doceniając jej udział w zmniejszaniu 
przestępczości oraz poprawy poziomu życia. 

16 maja 2001 roku w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, hiphopowi 
aktywiści, przedstawiciele UNESCO oraz innych pozarządowych organizacji oficjalnie 
uznali hip-hop za międzynarodową kulturę dobrobytu i pokoju. Uchwalona tym samym 
„HipHopowa Deklaracja Pokoju”, określa 18 przekonań, którymi powinien kierować się 
każdy świadomy jej sympatyk. 

W Polsce utwory Leszka „Eldo” Kaźmierczaka znalazły się w podręcznikach do 
nauczania języka polskiego. W 2008 polski hiphopowy zespół Hemp Gru został 
uhonorowany przez europejską komisję European Border Breakers Awards za ilość 
sprzedanych płyt i występów za granicą swojego kraju.  

Prawdziwy hip-hop kształtuję psychikę i pozwala nabrać świadomości niczym 
uprawianie sportu. To coś więcej niż muzyka, to jasny wyznaczony punkt, cel do którego 
należy dążyć. To zmiana złych przyzwyczajeń, opieranie się słabościom. Po prostu ciągłe 
podwyższanie poprzeczki na drodze do rozwoju.  

Muzyka rap sama w sobie stanowi fenomen na skalę światową. Gdy na początku lat 
70-tych młodzi dj i emcee nadawali bieg rodzącemu się ruchowi, NIKT nie 
przypuszczał, że to co robią za kilkanaście lat, obiegnie naszą planetę niczym nadajniki 
telefonii komórkowych. To hiphopowi Dj’s, którzy byli najważniejszymi osobami w hip-
hop kulturze w latach 70-tych, są prekursorami mixingu, cuttingu i wszystkich udogod-
nień technicznych, bez których nie powstałaby np. scena muzyki techno i elektro. 
Sampling, choć wynaleziony w latach 40-tych XX wieku, ponownego znaczenia nabrał 
dzięki muzyce rap. Początkowo muzyka rap posiadała wyłącznie imprezowy charakter, 
od około 1983 roku zaczęły pojawiać się pierwsze treści zaangażowane społecznie. Po 
niedługim czasie ten element hip-hop kultury stał się jednym z ważniejszych sposobów 
wypowiedzi ubogich dzielnic nie tylko w samym Bronxie czy USA ale na całym świecie.  

 

Human Beat Box, czyli w wielkim skrócie tworzenie muzyki za pomocą własnych 
ust. Ten niezwykły sposób ekspresji ukształtował się w latach 80-tych, a dzisiaj jego 
twórcy potrafią naśladować dosłownie wszystko: odgłosy przyrody, dźwięki instrumen-
tów oraz same układy rytmiczne utworów. Najlepsi z nich są w stanie jednocześnie 
generować kilka ścieżek dźwięku.  

 

B-Boying (popularne nazywany break dance), taniec zapoczątkowany w dużej 
mierze przez ojca muzyki soul Jamesa Browna, który płytą The Good Foot natchnął tysiące 
mieszkańców nowojorskich gett do luźnych wygibasów na parkiecie. Z czasem, drogą 
ewolucji, zaczęły powstawać pierwsze figury. Pod koniec lat 70-tych do b-boyingu 
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docierały wpływy sztuk walki (filmy Bruce’a Lee), w późniejszym okresie także brazylij-
skiej sztuki walki capoeira.  

 

Pierwsze, na większą skalę, wieści o nowym kulturowym ruchu dotarły do Polski 
około roku 1983 wraz z premierą w programie Jarmark (TVP) utworu Break Machine 
Street Dance. Na terenie całego kraju w dość szybkim tempie powstały pierwsze składy 
break dance. W czasach gdy w Polsce rarytasem był zakup pomarańczy czy butów 
zachodnich marek, fascynaci hip-hopu stawiali pierwsze kroki w polskim hip-hopie. 
Pozbawieni jakichkolwiek form edukacji, byli zmuszeni do opartej na metodzie prób  
i błędów drodze odkrywania podstawowych kroków tego tańca. Ich jedynymi pomocami 
były zdjęcia osób wykonujących poszczególne figury, które mimo wszystko z uwagi na 
brak jakiejkolwiek wymiany informacji stanowiły podstawową pomoc „naukową”. 
Muzyczne teledyski były towarem godnym pozazdroszczenia, a wielu było zdolnych do 
przemierzania znacznych odległości, tylko po to, by skopiować na wideo taki obraz.  
W roku 1985 w Piotrkowie Trybunalskim miało miejsce szczególne wydarzenie – 
pierwsze w kraju zawody tańca break dance.   

 

Graffiti to sztuka malowania, której geneza jest dosyć obszerna. Jak wiadomo, już 
w czasach starożytnych człowiek malował po ścianach. Termin graffiti powstał zaś  
w połowie XIX wieku i oznaczał on wszelkie napisy, slogany wyborcze i rysunki na 
murach zasypanego popiołem miasta – Pompei. W latach 60-tych ubiegłego wieku  
w Filadelfii i potem w Nowym Jorku zrodził się nowy ruch określany często mianem 
„modern graffiti”, polegający na tworzeniu markerami, sprayami tagów i wrzutów  
w przestrzeni publicznej. Z biegiem lat dla wielu osób na świecie graffiti, oparte głównie 
na literach, stało się jednym z elementów kultury hiphopowej. W latach 80-tych graffiti 
dotarło do Europy. Dziś zjawisko to jest obecne na całym świecie. Różnie jest 
postrzegane dla jednych graffiti to sztuka, a dla drugich akt wandalizmu.  

 

Hip-hop to jednak nie tylko muzyka, taniec i malowanie. To coś więcej niż styl 
życia czy nawet kultura. Wielu prekursorów hip-hopu postawiło na pracę u podstaw i tak 
członek legendarnego zespołu RUN DMC – Run od 2005 roku przekazuje pozytywną 
stronę hop-hopu jako pastor. Podobnie Kurtis Blow (jako pierwszy artysta hiphopowy 
pojawił się w wielkiej wytwórni płytowej) prowadzi hiphopowe msze, zaszczepiając 
młodym ludziom pozytywne wartości, których na próżno szukać w mediach.  

 
Zainteresowanych odsyłam na strony: 
http://oldschoolerscrew.blogspot.com/ 
http://realhiphopculture.com/ 

 
Albert Gąszowski 

 
* * * * * * 
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HISTORIA GRAFFITI Z MOJEGO MIASTA 
 
Najstarsze, wyryte na cegłach i kamiennych blokach napisy w Górze odnaleźć 

można na ścianach kościoła św. Katarzyny. Pochodzą one z końca XVII. 
Zaraz po zakończeniu II wojny światowej w Górze na ścianach budynków pojawiły 

się malowane farbą napisy. Dowodem na to jest przypadkowe odkrycie z 1998 roku – w 
byłej Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Poznańskiej, w okresie prac remontowych 
natrafiono na wykonany farbą rosyjski napis. Został najprawdopodobniej wykonany 
przez jednego z żołnierzy radzieckich. Po przetłumaczeniu na język polski, można 
odczytać następujący tekst: „Okres wojny w Europie skończył się, zaczął się nowy okres 
spokojnego/pokojowego rozwoju.” 

Wg relacji jednego z mieszkańców Góry – po wojnie napisy na murach pojawiały 
się bardzo rzadko, ponieważ nie było farb. W związku z tym zdarzało się nawet, że do 
malowania niektórzy ludzie używali wapna. Pisano na murach różne treści, które były 
odbiciem nastrojów społecznych, reakcją na wydarzenia polityczne takie jak np. 
referendum w 1946 roku, kiedy na ścianach pisano: „3 x nie!” lub „Precz z komuną” itp. 
Większość pojawiających się haseł było skierowanych przeciw reżimowi komunistycz-
nemu, który został narzucony wbrew woli społeczeństwa. W taki to właśnie sposób 
Polacy manifestowali swój sprzeciw wobec ówczesnej władzy. Jeden z najstarszych 
mieszkańców Góry wspominał: 

„W 1949 zamieszkałem przy dawnej ulicy Kapitulacyjnej (obecna ul. M. Konopnickiej). Kiedy 
żołnierze radzieccy wyprowadzili się do Legnicy, bloki zostały puste. [...]. W piwnicach był areszt dla 
żołnierzy, na ścianach były wyryte i namalowane napisy niecenzuralne po rosyjsku.” 

Przez cały okres PRL-u w Górze od czasu do czasu pojawiały się na ścianach malo-
wane farbą napisy przeciw władzy komunistycznej. Zwykle miały one krótki żywot, gdy 
zostały dostrzeżone przez Służbę Bezpieczeństwa, były usuwane Najwięcej napisów na 
murach malowano w latach 80-tych przed i po wprowadzeniem stanu wojennego. 
Działacze „Solidarności” pisali na słupach, tablicach ogłoszeniowych hasła m.in. o treś-
ci: „Wolność słowa, myśli”; „aby Polska była Polską”; „Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy” 
czy „Zamiast liści, będą wisieć komuniści” itp.  

Malowaniem na murach, zajmowały się także dzieci. W latach 70-tych telewizja 
polska wyemitowała film: „Znak Zorro”, który przyczynił się do powstania znaków typu 
„Z” lub „Zorro” w wielu miastach Polski, jak i również w Górze. Dzieci malowały serca 
na murach, koperty, które związane były z jedną z podwórkowych zabaw, która dziś jest 
już zupełnie zapomniana. 

Na początku lat 90-tych w Górze można było zaobserwować różne subkultury 
młodzieżowe. Środowiska punków i skinów często malowały różne hasła, symbole 
ideologiczne swoich subkultur. Przez jakiś czas na pomniku na rynku widniał 
namalowany przez nieznaną osobę czarnym sprejem najbardziej znany anarchiczny 
symbol: litera „A” wpisana w okrąg. Inne napisy z tamtego czasu to: „Polska dla Polaków” 
– wkrótce ktoś dopisał obok – „Lecz nie dla Skinheadów”, „Skin uratuje Polskę” – a po 
dopisaniu obok – „A kto uratuje skina?”. To tylko fragment historii, który obrazuje 
działalność tamtych środowisk, które zaciekle między sobą rywalizowały. Oprócz tego, 
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w tamtym okresie często pojawiały się napisy gloryfikujące zespół „Depeche Mode”. 
Przeciwnicy pisali zaś: „Depeche Mode to syf” lub „Depeszowca wal z gumowca”. 

W połowie lat 90-tych wraz z rodzącą się kulturą hip-hopu w Górze pojawiło się na 
ścianach nowe graffiti „literowe”. Pierwszymi górowianami, którzy wykonali tego typu 
graffiti byli dwaj bracia, którzy niegdyś mieszkali na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Byli 
nimi „Zert” (później jako „Ose”) oraz „Ka” (pierwszy tag – „Dog”). „Ose” tak zapamię-
tał tamten czas: 

„Spodobało mi się graffiti gdy je po raz pierwszy ujrzałem. Mój kuzyn pochodził z Poznania, 
malował tam graffiti. Domowymi sposobami przerabiał końcówki do sprejów, żeby np. »fat capa« 
zrobić. Dał mi i mojemu bratu impuls do działania. Mieliśmy gazety, w których widzieliśmy graffiti. 
W Poznaniu można było zobaczyć wrzuty na ulicach, osiedlowe klatki, windy w blokach były całe 
zatagowane. Sam zacząłem coś tworzyć. Miało się kartkę, długopis, ołówek i do dyspozycji litery 
alfabetu. Siedziało się godzinami, ażeby coś fajnego z liter można było wykombinować.” 

Około 1995 roku zainspirowani malunkami z Poznania, gazetami „Ślizg” oraz „X- 
Team” wykonali we własnym bloku, w piwnicy pierwsze nielegalne graffiti. Powstała tam 
prosta literowa praca – „FUNKY” – namalowana przez „Doga” oraz praca „Soer” – 
namalowana przez „Ose”, która była kopią wrzutu ze „Ślizgu”.  

Głównie za sprawą „Osego” i jego brata na osiedlu Kazimierza coraz częściej poja-
wiały się tagi. Pewnego razu postanowili, że namalują z kuzynem graffiti w Poznaniu. 
„Ose” tak to zapamiętał: 

„Pojechaliśmy do naszego kuzyna. Niedaleko poczty w Poznaniu, w pobliżu obwodnicy 
upatrzyliśmy ścianę, którą chcieliśmy pomalować. Mieliśmy spraye i zwykłą farbę w wiadrze. Wałkami 
malowaliśmy wrzuta. Pamiętam, że braliśmy jakieś duże opony od samochodów, dzięki którym 
mogliśmy wyżej sięgnąć farbą, po to żeby po skończeniu nasza praca była większa, lepiej widoczna”. 

W 1997 roku zostały namalowane dwa wrzuty na murze boiska na osiedlu 
Kazimierza Wielkiego. „Ose” wraz kuzynem z Poznania o ksywce „Sid” stworzył  
w biały dzień dwie prace - „WRITER” oraz „SID”. Zaraz po tym „Ose”, w pobliżu 
Liceum Ogólnokształcącego nr 1, na murze namalował kolejną pracę „ZERT”. Były to 
najprawdopodobniej pierwsze wykonane „srebra” w górowskim plenerze. W ślad za 
„Ose” i jego młodszym bratem poszły kolejne osoby z Góry, od tego czasu rozpoczął 
się okres „literowego” graffiti w Górze. 

Najprawdopodobniej pierwszy „legal” i zarazem komercyjne graffiti zostało 
namalowane przez „Osego”, w 1997 lub 1998 roku na osiedlu Kazimierza (zlecenie dla 
solarium). „Kolor” na ścianie widniał kilka lat, aż w końcu został zamalowany. 

„Ose” wraz z kolegami ze szkoły stworzył w 1998 roku pierwszą w Górze ekipę 
malującą graffiti. „O.C.Z.E.” – nazwa powstała od skrótów tagów członków tej załogi: 
„OSE”, „CMS”, „ZWS”, „ESO”. Pierwszy wrzut powstał na ścianie sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Zawodowych w biały dzień, bez zgody władz szkoły. W późniejszym 
czasie grupa „O.C.Z.E.” wykonała kilka wrzutów i uprawiała aktywnie w mieście 
tagging. Potem „Ose” porzucił malowanie i zajął się tworzeniem muzyki rap, a jego 
ekipa z biegiem czasu rozpadła się. 

Rodzące się w Górze graffiti inspirowało coraz więcej młodych osób. Wielu 
chciało spróbować czegoś nowego, zostawić po sobie ślad, który będzie widoczny przy 
codziennym chodzeniu po mieście. W 1997/1998 roku przybyło nowych tagów  
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i wrzutów, które coraz częściej wtapiały się w krajobraz miasta. Do Góry przyjeżdżali 
writerzy z zewnątrz, którzy tagowali i tworzyli w niektórych miejscach pojedyncze 
wrzuty. Ekipa „X-BZ”z Leszna, writerzy z Poznania – „Armenia”, „Kowal” i inni. W 
początkowym okresie, nikt nie przypuszczał, że graffiti rozwinie się na szerszą skalę  
w Górze. Pierwsze grupy graffiti nie malowały często, gdyż miały problem ze zdobyciem 
pieniędzy na farby. Ich prace pojawiały się w mieście sporadycznie. Górowskie graffiti 
nabrało dużej popularności pod koniec lat 90-tych, dzięki rosnącemu w siłę ruchowi 
hiphopowemu. Prawie każdy, poważniejszy malarz z tego okresu identyfikował się  
z nim. Słuchał muzyki rap, chodził ubrany w szerokie spodnie, bluzę z kapturem, 
bejsbolową czapkę. Młodzi ludzie chcieli udowodnić, że graffiti może zaistnieć nawet w 
taki mieście jak Góra. Miało ono także podkreślić istnienie nowego pokolenia, które 
różniło się od poprzednich subkultur w Górze. Nowe środowisko chciało również 
pokazać, iż oprócz muzyki rap, graffiti jest istotnym elementem kultury hiphopowej. 
Jednak wiele wydarzeń z tego okresu, odbywało się spontanicznie. Starsze pokolenie nie 
zawsze akceptowało zjawiska graffiti. Część właścicieli budynków, najchętniej sama 
wymierzałaby sprawiedliwość. Wielu młodych ludzi, nie zaangażowanych w malowanie 
tolerowało graffiti. Zauważali, że ich rówieśnicy poświęcają swój czas na malowanie,  
a nie na inne negatywne zajęcia. Szare i ponure miasto dla młodych ludzi nabrało 
nowych kolorów, sprawiając że otoczenie stało się ciekawsze od zwykłych monotonnych 
ścian. 

Jedną z pierwszych osób malujących graffiti był Dawid R., który znajduje się od 
wielu lat na emigracji w Hiszpanii. Swoją krótką przygodę z graffiti zapamiętał tak: 

„Zainspirowały mnie ogólnie klimaty Berlina oraz meksykańskie graffiti – głównie widziane na 
filmach gangsterskich. Wychowałem się na czarnym rapie. Oprócz tego lubiłem czasem pojeździć na 
desce z kumplami, ale pewnego dnia miałem czołowe spotkanie z »fiatem 125 p«, które zakończyło się 
połamaną deską, zwichniętym nadgarstkiem i spodniami »stuningowanymi« przez asfalt. Swoje 
pierwsze graffiti wykonałem w roku szkolnym, gdy chodziłem do Liceum Profilowanego. Był to czas  
w którym nie każdy chodził z telefonem i aparatem cyfrowym w kieszeni. Pamiętam, że ledwo co 
udawało mi się uzbierać pieniądze na puszki. Moje pierwsze graffiti zrobiłem na Przychodni  
(ul Armii. Polskiej), zaraz za nieistniejącym już kioskiem. Okazało się później, że moją pracę 
uwieczniono na pierwszej stronie »Górowskiego ABC« bądź »Gazety Górowskiej«. Nielegalny wrzut: 
»BUCK SHOT« – był 3 kolorowy, jaskrawy z cieniami. Był malowany w nocy, w pośpiechu. Okazał 
się dobrą robotą i według wielu był jednym z pierwszych górowskich wrzutów w mieście. Namalowany 
wrzut często podziwiałem z okna, z mojej klasy informatycznej, z budynku ZSZ. Muszę przyznać, że 
miałem extra satysfakcję. Z drugiej strony, pamiętam że chodziłem też przez to mocno zestresowany, bo 
wszyscy o tym mówili. Jednak nie miałem przez to kłopotów, bo pod spodem były już wcześniej jakieś 
bohomazy. Stwierdzono, że zostało to tylko upiększone. Pomimo, że był to wrzut około 2m/5m i ude-
rzał mocno w oczy. Nie był to styl porównywalny do obecnych. Ale niewątpliwie był on jednym z pierw-
szych... 

Niedługo po tym namalowałem kolejnego wrzuta. Był to kolorowy »ICP« (Insane Clown Posse) 
na murze stawku, przy bunkrach w pobliżu LO. Przy tej robocie dojrzał nas jeden z polityków 
górowskich Pan Pluta, ale nie sądzę, że rozpoznał nasze twarze. Niestety mur został szybko 
zdewastowany. Więcej nie wykonywałem graffiti, po tym jak okazały się tak dobre projekty 
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stwierdziłem, że sam malując nielegalne narobię sobie biedy. Moja zajawka wyblakła wraz z moim 
graffiti – pozostała jedynie muzyka, aż do dziś”. 

Na murze obok stawku, oprócz „ICP” powstało parę innych kolorowych wrzutów, 
które wszystkie razem tworzyły minigalerię. „ZAJKA”, „RAP”. „CLOCK” i wspom-
niane „ICP” zdobiły mur w pobliżu LO. „CLOCK” był bardzo niechlujny, został 
wykonany przez dwie młode dziewczyny: Aleksandrę J. i Martę M. To właśnie im 
przypisuje się zrobienie pierwszego „damskiego” wrzuta w Górze. Prace na tym murze 
zainspirowały wiele osób, które swoje początki z graffiti zawdzięczają pierwszym 
górowskim wrzutom. „Sop” zafascynowany tym, założył grupę „BRS” (Brothers) 
jesienią 1998 roku. Tak zapamiętał tamten czas:  

„Pierwsze szkice graffiti wykonałem już w szkole podstawowej to był najprawdopodobniej 
początek 1998 roku. Kiedy trafiłem do liceum zajawka bardziej rozwinęła się pod wpływem pracy 
„Buckshot” i prac koło stawku, a później legalnymi pracami koło wieży ciśnień. Pamiętam, że całe 
zeszyty miałem pobazgrane różnymi projektami. Zanim tak naprawdę powstała ekipa to razem  
z AMK chodziliśmy po mieście i kreśliliśmy throw-up’y i tagowaliśmy gdzie się da. Pamiętam, że 
dzięki temu zostałem rozpoznawalny w środowisku. Miałem paczkę znajomych, których nie trudno 
było namówić do współpracy. Założyłem ekipę »BRS«. Nazwę ja wymyśliłem. Wszystkie projekty 
wychodziły spod mojej ręki. Podczas akcji, ja przeważnie kreśliłem litery, a pozostali członkowie ekipy 
wypełniali litery. Najczęściej był to »PAW«. Pierwszy nasz wrzut: »TEAM« powstał jeszcze zanim 
oficjalnie założyliśmy ekipę. »TEAM« powstał najpierw jako throw-up, bo takie było zamierzenie,  
a dopiero na drugi dzień był wypełniony chromem, ponieważ spodobało nam się jak wyszedł throw-up. 
Później powstała nazwa »BRS« i pierwszy wrzut z tą nazwą powstał na kortach.” 

Ekipa „BRS” była aktywna w tamtym czasie. Pierwszą legalną produkcję ekipa 
wykonała w salonie gier, który niegdyś mieścił się w Domu Kultury. Później powstawały 
kolejne prace dla prywatnych właścicieli budynków oraz np. dla byłego „sklepu 
motoryzacyjnego”. W zamian za wykonaną pracę – reklamę, chłopaki mieli zawsze upust 
od szefa sklepu, gdy przychodzili po farby w sprayu. Grupa „Brothers” działała do 
końca 1999 roku. 

Latem 1998 roku na osiedlu Kazimierza Wielkiego powstała ekipa „K.E.K” (Kita, 
Eryk, Kary), która rozpoczęła skromną działalność na swoim osiedlu, tagując markerami 
i zwykłymi farbami, a zakończyła na namalowaniu jedynego srebra zimą – „ZNR” 
(Zajawka Na Rolki) w 1998 roku. Zaraz potem „K.E.K” przestał istnieć. „Kary” 
porzucił malowanie, a „Kita” i Eryk poszli własnymi ścieżkami i dalej malowali graffiti. 
W 1998 roku powstała jeszcze kilkuosobowa ekipa „SBR” Pierwszy ich wrzut powstał 
na górowskim LO. Grupa podczas malowania wrzuta, przez brak ostrożności 
doświadczyła pewnej nieprzewidzianej sytuacji, o której wspomina jeden ze świadków:  

„Postanowiliśmy, że zrobimy »SBR« na górowskim LO. Było tak strasznie ciemno, że nawet nie 
widzieliśmy prawie co malowaliśmy. Ktoś wpadł na pomysł, żeby zapalniczkami podświetlić ścianę. 
Okazało się że wrzut zaczął mocno jarać się, zamiast w writerów, to w strażaków musieliśmy bawić 
się.” 

W 1999 roku graffiti w Górze rozwinęło się na większą jeszcze skalę, przybyło kilka 
nowych ekip. Wrzuty, tagi na mieście powstawały jak grzyby po deszczu. Rozpoczęła się 
wielka fala taggingu. Powstała formacja „CR” - (Ceremonia). Głównymi writerami tej 
załogi byli „DWR” i „DWC”. Pozostałymi członkami byli: „Maze”, „OMS”, „T-Raz”. 
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Później writerzy powołali równocześnie projekt „3ASK”, który oprócz malowania 
graffiti, skupiał się na tworzeniu rapowych utworów. „DWR” jednak nie rapował. 
Chłopaki z „CR” wykonywali sporą ilość nielegalnych prac w mieście, aż w końcu 
zainteresowała się nimi górowska policja. „DWC” relacjonuję: 

„Malowanie to był hardcore. Wiele razy policja nas ganiała. Raz złapali »DWR’a«. Ja 
uciekłem i udało mi się schować w krzakach. Mimo, że policjanci świecili mi po oczach latarką, to  
i tak mnie nie zauważyli. Poszukiwali grupy »CR« i »3ASK«. Robili jakieś dochodzenie. Wyszło 
tak, że po tygodniu, wszyscy znaleźliśmy się na Komendzie. Policjanci bystrzy nie byli. Wcisnęliśmy im 
kit, że jesteśmy niewinni i cała sprawa uszła płazem.” 

Chłopaki nie przestraszyli się Policji i kontynuowali to, co najbardziej lubili. Liderzy 
„Ceremoni” później zmienili dotychczasową nazwę „CR” na „JPK” (Jakość Poziom 
Klasa). Poznali jednego writera o ksywce „Shone” ze Wschowy, który razem z chłopa-
kami chodził na nocne akcje w Górze. Pewnego razu chłopaki z „JPK” wpadli na 
pomysł, żeby wykonać nielegalnie graffiti we Wschowie. ”DWC” wspominał:  

„Postanowiliśmy, że rowerami wybierzemy się do Wschowy, ażeby namalować wrzuta: »JPK«.  
W plecaki schowaliśmy farby i pojechaliśmy w kierunku Wschowy. Przy samym wjeździe do miasta 
upatrzyliśmy sobie ścianę. Najpierw złaziliśmy całe miasto oglądając wrzuty miejscowych graficiarzy  
i tagując całe miasto, Potem postanowiliśmy wrócić na wcześniej upatrzoną ścianę i namalować tam 
wrzuta »JPK«. Gdy dotarliśmy do ściany naprzeciwko była chyba stacja »trafo« lub inny obiekt  
na której pracował jakiś mężczyzna, malując obawialiśmy się, że zadzwoni na Policję, wpadliśmy  
na pomysł, że napiszemy sobie pozwolenie na kartce z fałszywym podpisem i poszliśmy do gościa 
pokazać pozwolenie, koleś po zapoznaniu nie robił już nam kłopotów. Malowaliśmy wrzuta i jak 
jeździły samochody, ale staraliśmy się być ostrożni i takim sposobem udało nam się namalować w biały 
dzień graffiti w obcym mieście”. 

W 1999 roku dwaj koledzy „MCA” (potem jako „Mozer”) i „Fone” (potem chyba 
„SA”) postanawiają założyć ekipę „USC” (Up-Side Crew). Pierwszy wrzut tej ekipy – 
powstał na wieży kolejowej, a następny jako „SHOCKWAVE” na ścianie budynku 
byłego kina. Od tamtej pory rozpoczęła się tzw. „FONOMOZEROMANIA”, writerzy 
nieustannie malowali w mieście. W 2000 roku „USC” przekształciło się w „OVT” 
(Original Vandal Team), a rok później formacja przestała istnieć. „Fone” przestał 
malować, a „Mozer” zmienił taga na „Mak” i wciąż zaangażowany był w graffiti.  

Inna ważna ekipa powstała w 1999 roku, to „HC” (Haotic Clan), w składzie: 
„SO7”, „CO2”, „Kerm”, „Dods”, „Fres” i „Sop” jako „Star”. Liderem ekipy był „SO7”, 
który pierwszego swojego wrzuta namalował już w 1998 roku. W mieście wykonywał on 
największą ilość wrzutów. Niektórym osobom nie podobała się współpraca z „SO7”  
i w wyniku różnych wewnętrznych konfliktów, niektórzy członkowie opuścili „Haotic 
Clan”. „Star” wspomina: 

„Wydaje mi się, że zawiązanie i rozwiązanie ekipy odbyło się w przeciągu 2 czy 3 dni, ponieważ 
»SO7« sam w jedną noc namalował chyba 12 prac, co nam się nie spodobało, że postąpił tak 
samolubnie i skończyło się na tym ,że część z nas opuściła skład »Haotic Clanu«”. 

Mimo, że skład wykruszył się, writer „SO7” z „CO2” dalej malowali nielegalnie 
jako „HC”. Lider postanowił zmienić swojego taga na „Amok”. Wrzuty „HC” 
dominowały w wielu miejscach miasta. Zdarzały się przypadki, iż sami właściciele 
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budynków wyznaczali nagrody pieniężne dla tych którzy pomogą ustalić sprawców 
nielegalnych malunków. 

Około 2000 roku w Górze, za dnia powstał najprawdopodobniej pierwszy wrzut na 
wagonie towarowym w Górze. „ZMR” kolega „Amoka” wspomina: 

„Kumplowałem się z »Amokiem«. Chodziłem z nim na akcje, zazwyczaj chodziłem na czaty, 
on nakreślał litery. Czasem pomagałem mu wypełniać. Uciekało się przed Policją nie raz. Jak nas 
przyuważyli to zawsze uciekaliśmy do »Bachusa«, do byłej dyskoteki na ul Piastów. Wpadaliśmy tam  
i zawsze całe ręce mieliśmy umazane w farbie. Pewnego razu wybraliśmy się na PKP górowskie. Na 
bocznicy stały podstawione wagony towarowe. Ja stałem na czatach i z tego co pamiętam to »Amok« 
wrzucił bombkę »HC«. Był on pierwszym gościem w Górze, który pomalował wagon towarowy”. 

W 1999 roku powstała kolejna ekipa malująca graffiti: „SQC” (Sequel Crew),  
a później jako – „WNB” (We Not Broken). Była to najliczniejsza grupa w Górze, 
ponieważ zrzeszała ponad 10 osób. Jednak w rzeczywistości kilku członków tej grupy 
było odpowiedzialnych za malowanie graffiti. „Mad” jeden z członków „SQC” 
wspominał: 

„Było nas trochę, ale wiesz, niby każdy był, ale parę osób było tylko zaangażowanych w malo-
wanie. Niektórzy tylko po prostu świrowali pawiana. Jeden z członków kserował prace ze »Ślizgu«  
i za to go nie lubiliśmy. Z drugiej strony musiał zostać w ekipie, bo załatwiał farby do malowania”. 

Miejscem spotkań grupy było najczęściej boisko Szkoły Podstawowej nr 3 (obecnie 
„Orlik”). W pobliżu tego miejsca powstało najwięcej prac tej załogi. Podczas trwania 
jednego z „melanży” członkowie tej ekipy wybrali się z farbami na górowskie PKP. 
Jeden z członków „SQC” wspomina: 

„Poszliśmy malować wagon towarowy. Było nas kilku na tej akcji. Ktoś później ze znajomych 
mówił mi, że w Lesznie widział naszego wrzuta stojącego na torach. Jeden z członków naszego składu, 
widział nasze wypociny na stacji Mikołajów Wrocław. Była to srebrna praca. Pamiętam, że braliśmy 
mój rower, który oparliśmy o wagon, żeby móc na nim stanąć i malować. Mogło to być około 2000 
roku”. 

W roku 1999 nastąpił wielki „boom” na graffiti w Górze. Miasto od tego momentu 
znacząco zmieniło swój wygląd. Coraz rzadziej było można spotkać ścianę, która jeszcze 
nie została tknięta farbą w spreju. Wytagowane były klatki schodowe, budki telefoniczne, 
znaki drogowe, a w pokojach niektórych writerów znajdowało się naturalnie graffiti.  
W jednej z klatek schodowych na osiedlu Kazimierza, można było naliczyć kilkaset 
tagów wykonanych markerami. Tego roku powstało też kilka kolorowych, legalnych 
prac. Pod koniec 1999 roku przybyło kilka nowych ekip graffiti. Na osiedlu Kazimierza 
Wielkiego powstała kilkuosobowa ekipa „OSB”, której liderem był „EBS”, a mniej 
więcej rok później grupa „JGT” (Junior Ghost Time). Na Korczaka powstała ekipa 
„HD2 Crew”, później jako „ZSK” (Złoty Skład Korczak) i „KR” (Korczak Reprezent). 
Około 2000/2001 roku powstają kolejne: „ST” (Street Terror), w której skład weszli 
przeważnie byli członkowie ekipy „Haotic Clan” oraz „UT” (Underground Team), 
którego cześć członków założyła w późniejszym czasie dwuosobowy skład „TW” 
(Twoja Wyobraźnia). Na Piastowie powstała ekipa „CZB” (Chłopaki Z Bloku). Mniej 
więcej w tym samym czasie powstała też grupa „UCA” (Uliczka) w składzie: „KuŚ” oraz 
„CUK” i inne mało aktywne składy. Około 2002 roku malowaniem po ścianach 
zajmowały się „Truskawy”. Dwie dziewczyny: Ania i Karolina działały skromnie i krót-
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ko, ale to dzięki nim powstała pierwsza dziewczęca grupa malująca graffiti w Górze. 
Wszystkie wymienione grupy zazwyczaj koncentrowały się na malowaniu nielegalnych 
wrzutów i miały krótki żywot. W większości przypadków, członkowie woleli wydawać 
pieniądze na alkohol i narkotyki niż na farby w spreju.  

Można stwierdzić, iż od 1999 do 2002 roku najaktywniejszymi writerami w mieście 
byli „Amok” i „Mak”. To oni byli odpowiedzialni za największą ilość produkcji w Górze. 
W 2001 „Amok” (później jako „Imho”) i „Mak” założyli ekipę „Vandal Shit”, która stała 
się dominującą ekipą w mieście. Od tego momentu nastąpił bardzo owocny okres  
w działalności tej grupy. Zimą w 2001 lub 2002 roku został pomalowany po raz pierwszy 
autobus na dworcu PKS w Górze. Osoba stróżująca, która nie dopilnowała swych 
obowiązków, ponoć straciła prace. Drugi autobus został pomalowany w Górze na 
obwodnicy, naprzeciwko „Drozda” w 2004 roku. Policja powiadomiona przez jednego  
z mieszkańców szukała sprawców, przesłuchiwała niektóre osoby, lecz bez żadnego 
rezultatu. 

„Amok” oprócz malowania w Górze, zajmował się malowaniem graffiti w innych 
miastach. W Głogowie, można było znaleźć kilka jego sreber na ścianach. „Amok” był 
pierwszym writerem z Góry, który w innych miastach malował pociągi osobowe. 
Wykonał ponoć 8 prac na pociągach. Z tego co wiadomo, „Amok” odwiedził jardy  
w Głogowie i Rawiczu. ”ZMR” wspomina: 

„Uczestniczyłem kiedyś w akcjach, które miały miejsce poza Górą. Pewnego razu wybrałem się  
z »Amokiem« do Głogowa, ażeby pomalować pociąg. Wtedy spotkaliśmy się z głogowskimi writerami 
przed akcją. Pod osłoną nocy »Amok« wykonał srebrnego panela, a chłopaki z Głogowa wrzucali 
kolorową pracę. Było spokojnie, nie było żadnego przypału. Akcja zakończona pełnym sukcesem. 
Jednak inaczej się potoczyły sprawy w Rawiczu. Pewnego dnia koleżanka z Góry podwiozła nas tam 
samochodem. Byliśmy na dworcu PKP wraz z puszkami, które miały zostać opróżnione na pociągu 
osobowym. Była noc. Gdy tylko zbliżyliśmy się do pociągu, okazało się że w naszą stronę 
niespodziewanie uderzyło światło halogenu. Zostaliśmy namierzeni przez Sokistów, którzy chcieli nas 
za wszelką cenę dorwać. Musieliśmy błyskawicznie uciekać z jardu, przez jakieś łąki, pola. Hardcore 
był wielki. Później, na nasze szczęście, zamknął się w odpowiednim momencie szlaban na przejeździe 
kolejowym. Został wstrzymany ruch samochodowy. Ostatnią deską ratunku dla nas okazał się stojący 
samochód ciężarowy »Jelcz«, na którego przyczepę potajemnie weszliśmy Nikt nas nie zauważył. Nie 
wiedzieliśmy w którą stronę ten samochód odbije, czy na Lubin czy na Górę. Jednak wyszło tak, że 
szczęśliwie znaleźliśmy się w swoim mieście. Akcja nieudana, ale dobre było to, że nas nie złapali.” 

Byli też inni writerzy, którzy snuli plany, by móc pomalować pociąg. Wiele jednak 
zrezygnowało z tego pomysłu ze względu na grożące, poważne konsekwencje prawne  
w wyniku „wpadki”. Amok wspominał tak: „Mieliśmy malować w Rawiczu na pociągu wrzuty. 
Mój były ziomek, stanął przy samym pociągu i ze strachu nie mógł wykonać żadnej kreski. Miał 
niesamowitego pietra . Po „Amoku”, „Reim” był drugim writerem z Góry, który wrzucił 
kilka „hardcorowych” „paneli” na pociągach osobowych. 

W 2002 roku sensację w kręgach writerów wywołały 3 wrzuty, które powstały na 
dachach bloków mieszkalnych na ul Głogowskiej: „Sunie KIT” , „VS” i „Z.P.M.” „Kit” 
writer urodzony w Górze, ale mieszkający w Poznaniu wg niektórych pogłosek malował 
kolejki metra w różnych krajach Europy. Rok później na dachu bloku pojawił się 
„Reim”, który tak wspomina tamte wydarzenie: 
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„Weszliśmy do bloku. Musieliśmy być bardzo cicho, chodzić jak na »paluszkach«, żeby nikt nie 
mógł nas usłyszeć. Było to około północy. Weszliśmy na dach bloku. Miałem w plecaku puszki  
i patrzyliśmy co dookoła nas się dzieje. W sąsiadujących blokach, w niektórych oknach naprzeciw nas 
paliły się światła w pokojach. Byliśmy tym wystraszeni, że ktoś może nas zobaczyć. Ale jednak 
trzymaliśmy rękę na pulsie. Musieliśmy przeciągać żelazną drabinę z dachu na dach i spuścić ją potem, 
żeby móc się dostać do upragnionej ściany. Nieźle ważyła. Narobiliśmy przez to lekkiego hałasu. Jak 
to udało nam się zrobić, to przystąpiłem do malowania. Pamiętam, że na drugi dzień po akcji, 
spotkałem koleżankę w drodze do szkoły. Mówiła, że ktoś jej dach pomalował. Słyszała jakieś 
hałasy w nocy. Myślała że to coś u sąsiada się dzieje. Jednak myliła się...” 

Writerzy zawsze cenili sobie akcje, które cechowały się wysokim stopniem ryzyka. 
Pierwszą „hardcorową” akcję, w 1999 roku przeprowadzili członkowie ekipy „BRS”.  
W nocy, z farbami w ręku uderzyli na ścianę komendy Policji w Górze, wykonując throw 
up – „Fuck The Police”. Nazajutrz okazał się on mało widoczny, gdyż ściana „wpiła” 
farbę. „Paw” zniesmaczony takim stanem rzeczy, nie wytrzymał i sprejem zaczął w biały 
dzień poprawiać throw up. Zaraz po tym rozpoczęto pościg za writerami, którzy nie 
zdołali uciec stróżom sprawiedliwości. Zostali odwiezieni policyjną „nyską” na 
komisariat. Wszyscy byli wówczas nieletni i po odbiór młodych writerów musieli zgłosić 
się rodzice. Jeden z przyłapanych wspomina: 

„Jak nas przywieźli pod komisariat to grupa osób zainteresowanych zdarzeniem biła nam brawo, 
jak nas wyciągali z samochodu. Rodzice byli mocno zbulwersowani naszymi wybrykami.” 

Większość osób, które malowały graffiti nigdy nie przepadała za policją. W tym 
celu, niektórzy przeprowadzali podobne akcje jak grupa „BRS”. Już „Amok” na ścianie 
budynku komisariatu chciał zrobić wrzuta, lecz został zauważony przez policjanta  
i musiał stamtąd uciekać. Furię w środowisku górowskich policjantów wywołał wulgarny 
napis: „K**Y” namalowanym na samochodzie policyjnym. Jeden z górowskich writerów 
wspomina: „Z tyłu na Transicie ktoś namalował napis K**Y, a później górowscy policjanci jeździli 
cały dzień z tym napisem po mieście. Łach był niesamowity.” 

Nasilające się zjawisko powodowało że górowscy policjanci prowadzili różne 
działania likwidujące zjawisko graffiti w mieście. Dla writerów poprzeczka podniosła się 
gdy coraz częściej wieczorami kontrolowano młodych ludzi. Przeprowadzano rewizje 
wszystkich, którzy w nocy wyglądali na osoby, które chcą coś przeskrobać. Nie 
zniechęciło to lokalnych writerów i działali w dalszym ciągu.  

Jedną z bardziej „hardcorowych” akcji wykonał „Imho”, który o godzinie 15, w 
biały dzień na głównym skrzyżowaniu ulic, na kamienicy zaczął malować srebrnego 
wrzuta „VS”. Praca została niedokończona, ze względu na to, że musiał on uciekać na 
widok zbliżającego się policjanta. 

W 2001/2002 roku w mieście pojawiły się pierwsze „skrecze” na szybach (litery 
wyskrobane na szybach kamieniem). W przeciągu roku pojawiło się ich kilkadziesiąt. 
Ofiarą tego procederu padły nawet szyby na licznikach paliwowych, które znajdowały się 
na byłej stacji paliwowej „Mleczarni Demi” przy ulicy Podwale. Żarty skończyły się, gdy 
posypały się nazwiska osób mogących brać w tym udział. Problemy z policją miało wiele 
osób, które musiały zrezygnować z dalszej działalności ze względu na grożące im 
poważne konsekwencje prawne i finansowe. Czołowi górowscy writerzy musieli 
porzucić swoje hobby. „Mak” wspomina:  
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„Góra to miasto konfidenckie. O »wsypę« tu bardzo łatwo. Policja wiedziała wszystko. Miałem 
»zawiasy« i wiedziałem, że już czekają na mnie policjanci, aż coś przeskrobię. Z tego względu 
musiałem zrezygnować z malowania”. 

Po tych zdarzeniach w Górze działało już tylko kilka osób. „Imho” jesienią w 2002 
roku wykonał najprawdopodobniej „TA” na daszku w pobliżu miejskiego targowiska.  
W mieście malował tylko „Reim” oraz ekipa „ZSK’a”, która zajmowała się później tylko 
tagowaniem miasta. Trwało to mniej więcej do końca 2004 roku. W 2005 roku oprócz 
tagów najprawdopodobniej nikt nie wykonał żadnego graffiti w Górze. Wielu osobom 
znudziło się graffiti, cześć osób z tego „wyrosła”. Modne stało się zażywanie 
narkotyków. Młodzi ludzie woleli spędzać czas przed komputerami, niż wieczorami 
biegać po mieście z farbami. Pod koniec 2006 na ścianie Zespołu Szkół Zawodowych 
pojawiła się praca „Reima” – „Zoro” . Powstały też inne prace. Wspominał Konrad:  

„Na szkole powstało srebro »Zoro«. Pamiętam że obok wrzuta był napis: »Do pracy rodacy, do 
ręki farby!«. Jakoś mnie tak ujął ten tekst i dzięki temu potem powstały nasze wrzuty. Czuliśmy się 
wtedy jakbyśmy mieli robić »murala« wysokiego na 3 metry w miejscu uczęszczanym często i gęsto przez 
ludzi. Ubraliśmy się w bluzy z kapturami, rękawiczki. Mieliśmy maski na twarze i działaliśmy”. 

Od tamtej pory w mieście powstało niewiele prac. W lutym 2010 roku na bocznicy 
kolejowej PKP w Górze został pomalowany pierwszy srebrny „wholecar” i nagrany z tej 
okazji rapowy utwór – „akcja wholecar”. W późniejszym czasie powstało kilka „paneli” 
wykonanych na wagonach towarowych przez writerów z grupy „WCS”. W mieście różni 
ludzie dokonywali różnych prób malowania, lecz bez żadnego specjalnego efektu.  
W mieście i w niektórych okolicznych wioskach powstawały napisy gloryfikujące 
piłkarski zespół Zagłębie Lubin. Z dużą intensywnością powstają także zwykłe napisy 
antypolicyjne JP (J*** Policje), CHWDP (C** w D*** Policji). Często zdarza się, że 
autorami tych podpisów są dzieci. 

Obecnie w Górze działa kilkuosobowa grupa „WCS” (We Can’t Stop), założona  
w 2011 roku. Członkowie tej ekipy malują także poza Górą. Malowaniem graffiti zajmuje 
się „Femme” to writerka z Leszna, lecz kiedyś mieszkała w Górze. Na swoim koncie ma 
kilka produkcji namalowanych w swoim rodzinnym mieście. W Górze sporadycznie 
maluje jedna młoda dziewczyna, podpisująca się jako „en” lub „Nate”. Do malowania 
graffiti czasem powracają byli writerzy. W 2012 roku powstał dwuosobowy skład 
„ROSEIM”. 

Graffiti także można było spotkać w wioskach w okolicy Góry takich jak: 
Sławęcice, Osetno, Niechlów, Kietlów, Chróścina i innych miejscowościach. Ofiarą 
graffiti padały najczęściej przystanki autobusowe. Pierwszą wiejską grupą ludzi, która 
„coś” malowała, była ekipa „2NK” z Naratowa. W jej skład wchodzili byli szkolni 
koledzy „Amoka”. Byli nimi „Emel” i „Ram”. Członkowie „2NK” brali udział w malo-
waniu np. „srebra”„SN3” na ul. Korczaka i w tagowaniu miasta. Niegdyś na budynku 
Zespołu Szkół można było dostrzec ich niedokończonego wrzuta – „2NK”. Oprócz 
tego byli ponoć autorami graffiti, które wykonali na szkole podstawowej w Naratowie. 

Z każdym rokiem w Górze ubywa graffiti, ze względu na coraz częstsze 
remontowanie budynków. Nowe wrzuty na ścianach pojawiają się sporadycznie. „Moda” 
na malowanie zapewne raczej znów się nie powtórzy. 
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Graffiti na młynie w Górze, 2011 r. Zdjęcie ze zbiorów autora 

 

Przez te wszystkie lata w Górze, w ruch graffiti było zaangażowanych kilkadziesiąt 
osób, które wykonały kilkaset wrzutów i tysiące tagów. Jedni niszczyli, tylko nieliczni 
zgłębiali kulturę graffiti. Dla większości, malowanie było krótkim epizodem w życiu, 
które dostarczało ogromnej ilości niezapomnianych emocji. Po latach część osób 
wyznaje, iż wstydzi się popełnionego wandalizmu.  

 
Eryk Koziołkowski 

 

 
 

Malowanie wrzuta „ROSEIM” na ścianie położonej przy trasie Stara Góra – Ryczeń. 
Kwiecień 2012 r. Zdjęcie ze zbiorów autora
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HISTORIA GÓROWSKIEGO RAPU 
 
W początkach lat 90-tych na ulicach Góry można było zauważyć różne subkultury 

młodzieżowe. Najpopularniejszymi w owym czasie były grupy: metalowców, punków, 
skinów i tzw. „depeszowców”. Na skutek przynależności do różnych środowisk wśród 
młodych ludzi dochodziło do bójek między np. punkami a skinami. Zdarzało się, że po 
lekcjach organizowano bijatyki typu: „szkoła na szkołę” lub między Górą a okolicznymi 
wioskami albo Lesznem. 

O dostępie do Internetu można było tylko śnić. W górowskim sklepie muzycznym 
można było kupić jedynie albumy z popularną wówczas muzyką disco polo i metalem. 
W tym czasie kultura hiphopowa nie była jeszcze rozwinięta w kraju, a w Górze raczej 
nikt o niej nic nie wiedział. Telewizja stała się oknem na świat. Anteny satelitarne 
umieszczone na dachach bloków ściągały kilka programów telewizyjnych, w tym 
zagraniczny kanał muzyczny „MTV”. Właśnie w nim można było obejrzeć kultowy 
program „YO MTV RAP’s!”, w którym prezentowano muzykę rap i wywiady z artystami 
hiphopowymi. Na ten program natrafił przypadkiem około 1993 roku niejaki „ Bober” 
(ur. 1977), mieszkający kiedyś na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Usłyszał wtedy nieznaną 
mu do tej pory muzykę w której od razu zakochał się. Regularnie zaczął oglądać „Yo! 
MTV RAPs!”, aż w końcu zaczął ubierać się tak jak raperzy pokazujący się w tele-
dyskach; czyli w szerokie spodnie, sportowe buty, w bejsbolową czapkę z daszkiem  
i flanelową koszulę. Jego sposób bycia, ubioru, chodzenia był inny i stał w opozycji do 
innych subkultur występujących w Górze. Swoimi zainteresowaniami zaraził kolegę  
z osiedla „Kicaja”, który tak samo jak on od razu zafascynował się hip-hopem. Obydwaj 
stali się pierwszymi hip-hopowcami w Górze. „Kicaj” jest teraz nauczycielem w Szkole 
Podstawowej, a „Bober” od kilku dobrych lat mieszka w Anglii. Początki przygody  
z hip-hopem „Bober” wspominał tak: 

„Na początku był metal i hard-core. Rap był kolejnym gatunkiem muzycznym, który 
poznaliśmy, ale nie czuliśmy potrzeby tworzyć czegokolwiek, bo zbyt mało był rozwinięty. W TV oglą-
dało się »Yo! MTV Raps!« i z tego czerpało się wiedzę na temat hip-hopu. Pierwsze nagrania  
z rapem kupowałem w muzycznym sklepie w Głogowie, lub w większych miastach takich jak: 
Wrocław czy Zielona Góra, bo w naszym mieście była straszna posucha. Pamiętam kasety: Nas 
»Illmatic« czy też Mc Solar »Prose Combat!«, które były hitem lata. Lubiłem słuchać: House of Pain, 
Wu Tang Clan, a z polskich to pamiętam: Wzgórze Ya pa 3, »Liroya« potem Molestę itd. To były 
dobre czasy i cieszę się że mimo iż nic w sumie nie zrobiliśmy by rozwinąć tę kulturę to rozwinęli ją 
inni, którzy byli i są bardziej zafascynowani hip-hopem.” 

Już od samego początku górowski hip-hop powiązany był z kulturą skateowską. Po 
szkolnych zajęciach, część hip-hopowców spędzała wolny czas wykonując „tricki” na 
deskorolce, a wieczorami sprayami malując obrazy związane ze skateboardingiem. Warto 
wspomnieć, że w połowie lat 90-tych „Bober” był także pierwszą osobą w Górze, która 
jeździła „hardcorowo” na deskorolce. Potem dołączyli do niego „Ka”, „Grisza” i inni 
znajomi. Kilka lat potem pojawili się skaterzy jeżdżący na rolkach. Byli nimi: „Ka”, 
„Szafa”, „Ś.L.U.” i inni. 
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W początkowym okresie muzyka rap posiadała wąskie grono odbiorców. Osoby 
utożsamiające się z nową kulturą, za swój nietypowy wygląd byli niejednokrotnie 
narażeni na przykre sytuacje; na brak tolerancji, drwiny i dyskryminację ze strony innych 
osób. Agresywnie reagowali na nich skini, w szkołach niektórzy nauczyciele ponoć 
stawiali „uwagi” do zeszytu. „Sysiol” wspominał tak: 

„Mnie się czepiali nawet za długie włosy. W podstawówce nauczyciele kazali mi je ściąć. Mój 
ojciec był tym zbulwersowany przyszedł do szkoły i narobił dymu Powiedział, że to już nie komuna  
i niech spadają na drzewo. Ubieraliśmy się w szerokie spodnie, a nawet w stylu czasem jak Kris Kros  
(z tylnymi kieszeniami spodni na przodzie), albo też w stylu raperów z Wu-Tang Clanu, czyli  
z podwiniętą jedną nogawką na nodze. Cała Góra śmiała się z nas, a potem wszyscy chodzili  
w szerokich spodniach. Pamiętam, że z »Cyndrem« później sami ganialiśmy młodych podszywających 
się za hip-hopowców, za szerokie spodnie, bo najczęściej byli oni »pozerami«, którzy zachłysnęli się na 
krótką metę modą. W tamtym czasie, gdy my zaczynaliśmy trzeba było być prawdziwym. Jeden 
znajomy dostał od nas »liścia«, bo rymował o tym czego nie robił. My naśladowaliśmy uliczny styl,  
z boomboksami chodziliśmy po ulicach. Kto chodził ubrany w szerokie, spuszczone spodnie, to musiał 
liczyć się z tym, że nie będzie miał wstępu na dyskotekę. Z Leszna byli bramkarze, dresiarze, którzy 
nie chcieli nas wpuszczać, więc demolowaliśmy im imprezę.” 

W 1995 roku nastąpił przełom w historii polskiego hip-hopu, za sprawą płyty: 
„Albóóm” kieleckiego rapera „Liroya” – Piotra Marca. W ciągu kilka miesięcy krążek 
sprzedał się w prawie półmilionowym nakładzie. Ogromny komercyjny sukces Scyzoryka 
był początkiem komercjalizacji muzyki rap. Muzyka „Liroya”, Wzgórze Ya Pa 3 i innych 
zespołów stała się inspiracją dla wielu osób. W tym czasie w Górze pojawiły się pierwsze 
próby tworzenia rapowych utworów. Realizowane były one w dość prymitywnych 
warunkach. Do nagrania rapowych numerów wystarczył zwykły dwukasetowy 
magnetofon. Pierwsze nagrania, o których wiadomo, zarejestrowane zostały około 1995 
roku, w jednych z mieszkań na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Na sesji nagraniowej 
spotkali się koledzy z podwórkowej ławki: „Lisek”, „Dziki” i „Mrówa”. Ten ostatni tak 
zapamiętał tamten czas: 

„Wszystko zaczęło się, gdy poszedłem do szkoły średniej. Pewnego dnia postanowiliśmy, że 
spróbujemy własnych sił w rapie, u »Liska« w domu wykorzystaliśmy mój magnetofon do nagrywania 
naszych utworów. W jedną kieszeń włożyliśmy taśmę z podkładem a w drugą czystą. Obie kasety 
trzeba było dobrze zsynchronizować, by mogły równo wystartować. Rapowaliśmy do wbudowanego 
mikrofonu do głośnika, bo nawet na zwykły mikrofon nie było nas stać. Pierwsza nasza piosenka to 
»diss« na mojego byłego nauczyciela od matematyki prof. Franciszka P. W utworze wykorzystaliśmy 
intro (dźwięk karabinów maszynowych) pochodzący od zespołu Insane Clown Post. »Lisek» dla 
ciekawości użył krajalnicy i kroił puszkę, to był nasz mikser. »Dziki« podczas nagrywania utworu, 
ustami robił »skrecze«. Tego samego dnia lub na drugi nagraliśmy kolejny utwór o przemocy w rodzinie 
i całkowitej niemocy poszkodowanych dzieci. Wtedy, jak i teraz nas to bardzo wkurzało. Kolejne moje 
i »Liska« utwory powstały u Piotrka S., dla typowej zabawy. Ja rapowałem, a »Lisek« dogrywał riffy 
na gitarze. Później nasz zapał na nagrywanie wygasł, chociaż na lekcjach zamiast uważać, pisałem 
teksty w zeszycie. Nie miał mnie kto tak naprawdę wspomóc, rapować ze mną. Szkoda. Pozostała 
tylko moja miłość do piłki nożnej”. 

Chłopaki z „Kazimierza” nazwali swój skład „MCR” (Microphone Rapper’s lub 
MC Rym – są rozbieżności co do nazwy), stając się prawdopodobnie pierwszą formacją 
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rapową z Góry. Zespół w latach 90-tych nagrał około 5 utworów. Niektórzy członkowie 
w niewielkim stopniu zaangażowani byli w malowanie graffiti, działając pod szyldem 
„Original Ham”. „MCR” po latach przestali być aktywni. Z tego powodu jeden  
z członków składu powołał swoich młodszych kontynuatorów jako – „MCR Junior”, 
którzy podobnie jak „seniorzy” koncentrowali się w niedużym stopniu na tworzeniu 
muzyki rap i na malowaniu graffiti.  

 

 
 

MCR Skład i koledzy. Zdjęcie ze zbiorów „Dzikiego” 

 

Najprawdopodobniej pierwszym górowskim „beat-makerem” był Piotrek S. W jed-
nym z domków jednorodzinnych położonych przy ulicy Dunikowskiego znajdowało się 
jego studio, w którym spotykali się jedni z pierwszych górowskich raperów. W studiu 
znajdował się keyboard z wejściem na dyskietki, komputer, adapter „technicsa”, 
perkusje, gitary elektryczne i inny sprzęt. Na tamten czas wiele innych osób, mogło tylko 
pozazdrościć takiego wyposażenia. Około 1997 zrodził się tam skład „N.T.P” (Nietope), 
w którego skład wchodzili dwaj „Sawicy”, „Cyna”, „Grisza” i „Rodrigez”. W później-
szym czasie do składu doszedł „Ose”, a u boku „N.T.P.” nagrywał też „Sysiol”. W stu-
diu na ul. Dunikowskiego nagrał swoje dwa rapowe tracki. Przez okres około roku 
chłopaki z „N.T.P.” nagrali najprawdopodobniej 8 utworów. Potem skład przestał ist-
nieć. 

W 1997 roku, swój pierwszy rapowy track nagrał „Fart” z „Szafą”, przy użyciu 
dwóch magnetofonów. Utwór zatytułowany był Rymowanie dla rymowania. Następnie 
„Fart”, nagrał 4 swoje solowe tracki. Rok później stworzył projekt „Gratka Skład”,  
w którym rapował też jego kolega „ARS”. W 1998 roku ich wokale można było usłyszeć 
na kasecie demo, zatytułowanej „Fuzja – Nagrywka 1”. Górowskie demo zrealizowano  
w mieszkaniu rodziców „Osego”. Był on odpowiedzialny za wyprodukowanie beatów  
w legendarnym programie „Music Maker”. Na płycie także rapował „Star” znany także 
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jako „Sop”, „Ka”, „Ose” i „Bob” (brat „Bobera”). Był to pierwszy górowski rapowy 
album (nieukończony), wydany wraz z okładką. Ciekawostką jest fakt, że wszystkie 
wokale nagrano do słuchawek, z powodu braku funduszy na mikrofon. 

 

 
 

Pierwsza okładka górowskiego dema „Fuzja”, rok 1998 

 

W 1999 roku „Ose” wraz z „Ka” wspólnie nagrali album o nazwie „Dewua”. Po 
tym, na zaproszenie DJ Sknera pojechali oni do Tucholi k. Borów Tucholskich. Tam po 
raz pierwszy górowanie zaprezentowali się przed publicznością, grając muzykę ze świeżo 
nagranej płyty. „Ose” w tym czasie bardzo intensywnie produkował beaty i na przełomie 
1999/2000 roku powstał album „Za zamkniętą żaluzją”. Na demie rapował „Ose”, który 
przybrał pseudonim „Nikt Ważny” oraz „Fart”. Demo w postaci krążka CD, zostało 
wypuszczone w ilości kilku sztuk. „Fart” tak wspominał tamten czas:  

„Wydaje mi się, że było to pierwsze demo nagrywane z obróbką wokali. Wypalone na cd-r’ze. To 
był szok! Płyta została nagrana dosłownie kilka dni przed terminem stawienia się »OSE’go« do 
wojska. Początki jego rap produkcji – mistrzostwo. Dla mnie to była rewolucja. Dziś »Za zamkniętą 
żaluzją« to pozycja w pewnych kręgach kultowa.”  

Po wydaniu płyty „Nikt Ważny” „Ose” i „Fart” zagrali koncert w leszczyńskim 
klubie „Fuks”. Jeden z uczestników tak zapamiętał tamten dzień: 

„Do Leszna wybrało się wiele osób z Góry, bo było to szczególne wydarzenie. Ekipa z naszego 
miasta grała koncert i w dodatku był to pierwszy koncert hiphopowy w naszej okolicy, w którym 
mogliśmy uczestniczyć. Jak tylko nasi zaczęli grać, sala od razu wypełniła się znajomymi twarzami, 
które od razu zaczęły się bawić. Ludzie z Leszna byli w szoku, że tak dobrze się bawimy przy naszej 
ekipie w ich mieście. Sami zaś stali pod ścianami. Kulminacja nastąpiła w momencie, w którym to 
bawiąc się skakałem do muzyki po stole, aż mi nie kazali zejść. To był pełny czad. Roznieśliśmy ten 
klub w drobny mak i to widocznie nie spodobało się ludziom z Leszna i tak zaczęła się regularna 
bitwa na pięści więc szybko opuściliśmy klub i miasto.” 
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Z każdym rokiem wzrost popularności muzyki rap w kraju sprawił, że za mikrofon 
chwytało coraz więcej młodych ludzi. Wg niektórych danych w 1999 roku w całej Polsce 
było około tysiąca rapowych kapel. 20 nagrywało dla wielkich koncernów, a 100 dla firm 
niezależnych. Płyty z polskim rapem, sprzedawały się jak przysłowiowe świeże bułeczki. 
Przykładem może tu być fenomenalny album Warszafskiego Deszczu – „Nastukafszy”, 
który bez promocji sprzedał się w ponad pięćdziesięciotysięcznym nakładzie. Na 
koncerty w dużych miastach przychodziły tysiące ludzi. Na dużą skalę powstawały 
„Skate Shopy”, zaopatrywujące hip-hopowców w ubrania i płyty .W wielu miastach 
Polski, a także w Górze można było zauważyć liczne grupy hip-hopowców. W Górze,  
w szerokich spodniach zaczęły chodzić nawet niektóre młode dziewczyny. Górowska 
scena hiphopowa zaczynała coraz bardziej rozkwitać. W 2000 roku powstał skład 
Afrologika („Starszy Sop”, „Sop” i „Fart”). Owocem ich pracy było kilka utworów, 
które nigdy nie ukazały się „oficjalnie” w górowskim podziemiu. Zaraz po tym, „Starszy 
Sop” i „Fart” przystąpili do pracy nad wspólnym albumem. W październiku 2000 roku, 
w wyniku wielogodzinnych sesji powstał album składu Nietakt pt. „Plan Lekcji”. Na 
krążku znalazło się 15 tracków. Gościnnie na płycie pojawili się koledzy: „Bob”, „Ka”, 
„Sop” oraz „Bax” – raper z Leszna. Płyta bardzo ciepło została przyjęta i obdarzona 
zainteresowaniem słuchaczy nawet poza Górą. Po wydaniu „Planu Lekcji” Nietakt zagrał 
swój pierwszy koncert w Rawickim Domu Kultury. Z winy organizatorów impreza 
okazała się wielkim niewypałem. Niemniej jednak w tym dniu „Fart” nawiązał 
znajomość z Leszkiem i w wyniku tego powstał ich pierwszy utwór Piękne Dni, który 
pojawił się na płycie solowej Leszka „Konsternacja”.  

Na początku trzeciego tysiąclecia w górowskim środowisku hiphopowym pojawiło 
się wiele rapowych produkcji. Na światło dzienne wyszło demo zespołu „WJO” (W 
Jednej Osobie), za wyprodukowanie beatów którego odpowiedzialny był Szaszłyk. Sam 
tak wspomina klimat tamtych dni: 

„Nagrywałem najpierw z Jankiem utwory rapowe w studiu na ul. Dunikowskiego. Potem były 
malutkie spotkania w moim lokum gdzie miałem gramofony. Piło się browar i paliło się zioło. 
Puszczało się muzykę z winylów, kumple przychodzili i rapowali. Odbywały się często »freestaylowe 
akcje« . Robiłem podkłady muzyczne na programie »music maker«. Nie robiło się tego wszystkiego  
z nudów, ale z pasji. Nagrałem z moją ekipą płytę: »W Jednej Osobie«. Brakowało profesjonalizmu, 
ale wszystko robiliśmy z wielkim zapałem. Zrobiliśmy płytę wraz z okładką. Jest to jedyna płyta 
która wyszła jako »WJO«. Po tej płycie nagraliśmy jeszcze kilka utworów”. 

Na płycie „WJO” rapowali: „Janek” i „Sop”. W późniejszym czasie ich głosy 
można było usłyszeć na składance wyprodukowanej przez „Szaszłyka” zatytułowanej 
„Sprawdź tych ludzi”. Na płycie pojawiła się czołówka górowskich raperów oraz „Jocker” 
– raper z Głogowa, „Dawidowski” z leszczyńskiego zespołu „BIO”, były nauczyciel 
Szaszłyka z górowskiego LO. W 2002 roku „WJO” wysłał jeden ze swych utworów na 
konkurs do Wrocławia, spodobał się on jury. „WJO” oraz Nietakt zostali zaproszeni na 
pierwszy przegląd kapel hiphopowych do Wrocławia. Ci pierwsi ostatecznie zajęli trzecie 
miejsce. Zespół „WJO” miał na swoim koncie parę zagranych koncertów. Ostatni z nich 
odbył się w dniu 12 lutego w 2003 roku w Głogowie jako support zespołu Slums Attack. 
W późniejszym czasie zespół nagrał kilka nowych utworów, aż w końcu przestał istnieć. 
O zespole „WJO” pisał A. Buda w książce: „Historia kultury hip-hop w Polsce 1977-2002”. 
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Innymi osobami, które zaczynały przygodę z rapem na początku trzeciego 
tysiąclecia byli „Toper” i „Robson”, którzy nagrali wspólny projekt „Komplikacja”. Demo 
wyszło dosłownie w kilku egzemplarzach. Utwory z tej płyty można było usłyszeć na 
jednym z pierwszych koncertów hiphopowych zorganizowanych w Żmigrodzkim Domu 
Kultury. Zespół zaraz po tym przestał istnieć. „Robson” odszedł od rapowania,  
a „Toper” później nagrał swoją solową płytę „Toper Solo”. Później razem z „Owcą” 
stworzyli wspólny album W2S „W Słusznej Sprawie”, za wyprodukowanie której 
odpowiedzialny był brat „Topera” – Dawid. Na jednym z utworów pt. Samo Życie 
zarapował pierwsze swoje wersy „Bujo”, który po tym przystąpił do pracy nad swoją 
solową płytą „Echo Młodego Pokolenia”, pod pseudonimem „Muker – Rezydent 
Podziemia”. Dziś po latach wspomina tak: 

„Nagrywaliśmy w domu u kumpla. Niejednokrotnie przy niedomkniętych drzwiach od pokoju  
u kolegi rzucałem wulgaryzmami na lewo i prawo, podczas gdy w domu była jego mama. To była 
bardzo tolerancyjna kobieta, rozumiała że robimy coś w gruncie rzeczy fajnego i nie czepiała się nas. 
Przy pierwszych utworach mieliśmy kiepski komputerowy mikrofon za kilka złotych. Później 
pożyczyłem od kolegi dobrego mikrofonu, wtedy nagrywanie szło bardziej profesjonalnie. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że część płyty »Echo Młodego Pokolenia«, którą nagrałem pod pseudonimem »Muker – 
Rezydent Podziemia « była tandetna, ale nie ma to wpływu na fakt, że i tak dumny jestem z tego, że 
odważyłem się te utwory zaprezentować ludziom. Dodam jeszcze, że w pewnym momencie zacząłem być 
zadowolony z tego co robiłem, lecz brakowało mi czasu. Musiałem wybrać między »footbagiem«  
a rapem, więc wybrałem sport.” 

W 2001 roku ukazała się płyta zespołu Szczyt Miasta, na której rapowali: „Duru”, 
„Macy”, „Wężu” oraz gościnnie „Toper”, Marek D. oraz śpiewająca z jednym  
z refrenów Ewa G. Sama już nazwa zespołu wzbudzała wiele kontrowersji. Poziom 
nagrania płyty był kiepski, więc słuchacze nie pozostawili suchej nitki na zespole. Na 
wspomnianej wcześniej płycie „Sprawdź tych ludzi”, „Ose”, „Ka” oraz „Fart” nagrali jeden 
z pierwszych górowskich „dissów” wymierzony w Szczyt Miasta. Zespół z biegiem czasu 
rozpadł się, ale jego członkowie dalej tworzyli rapowe utwory. „Wężu” pod pseudo-
nimem „Rant”, nagrał swoją solową płytę, której dziś nikomu nie chce udostępnić.  
W 2002 roku „Wężu” z „Toperem” oraz Robertem Mazulewiczem, nakręcili pierwszy 
górowski rapowy teledysk, którego zdjęcia nakręcono na tzw. „patelni”, niedaleko 
cmentarza parafialnego w Górze. „Macy” wystąpił gościnnie na płytach „Grzeli” – 
rapera pochodzącego z osiedla Kazimierza Wielkiego. W 2001 roku nagrał on demo 
„Koniec Ciszy” oraz rok później płytę „Bez tytułu”, na której pojawił się „Wężu” oraz 
„Macy”. „Grzela” następnie nagrał swój album „Grzechu Warte”. Obecnie mieszka we 
Wrocławiu i planuje nagrać płytę w profesjonalnym studiu. 

Z inicjatywy „Węża” i „Topera” w dniu 2 maja 2002 roku, w restauracji „Magnolia” 
odbył się długo oczekiwany pierwszy górowski koncert hiphopowy. Główną atrakcją 
tego wieczoru, byli popularni raperzy z kraju: „Onar” i „Ośka”. Przed ich występem 
support grał Nietakt, „Eleha”, „BIO”, „WJO”. „Erite” czyli „Toper” i „Rant” mieli grać 
tego dnia, ale przez lokalnych raperów nie zostali dopuszczeni na scenę. Mimo że na 
plakacie widniał napis „Mikrofon dla każdego”, jak widać nie okazało się to prawdą. Gdy 
po godzinie 18 zaczęto wpuszczać pierwsze osoby, okazało się, że koncert nie może się 
odbyć, gdyż wystąpiły kłopoty techniczne ze sprzętem. DJ „Szaszłyk” wspominał tak: 
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„Był straszny chaos na początku. Organizatorzy nie mieli pojęcia o organizacji koncertów. Z tego 
co wiem sprzęt na imprezę był załatwiony na ostatnią chwilę. Nie mógł on sprawnie działać gdyż 
wzmacniacz był za mocny, na małe domowe głośniki. Przez to popaliły się kable. Na szczęście 
błyskawicznie nazbieraliśmy pieniądze i wypożyczyliśmy sprzęt od znajomego”. 

Tego dnia, do Góry na koncert przybyli hip-hopowcy z Głogowa, Polkowic, 
Leszna i Rawicza. Sala była wypełniona po brzegi, a koncert okazał się wielką 
hiphopową eksplozją. Generalnie, bez żadnych podziałów, bez przykrych incydentów 
wszyscy dobrze bawili się przy muzyce rap. Czołowi górowscy raperzy zaprezentowali 
swoje utwory. Ze sceny można było usłyszeć min. też „diss” na „Szczyt Miasta”. W tym 
dniu odbyły się skromne „freestyle” oraz pokazy beat-boxu, prezentowany przez 
„Krótkiego”. Dj „Szaszłyk” w swych setach grał klasyczny rap, który zawsze gorąco 
rozgrzewał zgromadzoną publikę. Tak zapamiętał on tamten czas: 

„Pierwszą swoją imprezę zagrałem tam. Stałem za konsolą, miałem adaptery, była moja ekipa 
»WJO«. Zeszło się bardzo dużo ludzi. Byłem naprawdę w szoku, gdy patrzyłem na salę, która 
wypełniona była po brzegi. Ludzie bujali się, pozostali siedzieli na parapetach. Publika była naprawdę 
niesamowita. Sam klimat imprezy świetny. Mieliśmy beczkę piwa. Ludzie skakali, bawili się, woda  
z butelek lała się po ścianach. To był niezapomniany dzień, duża dawka dobrego hip-hopu” 

W kulminacyjnym momencie imprezy na scenie pojawił się „Onar” z „Ośką”. Po 
zagraniu kilku numerów, okazało się że raperzy z Warszawy rezygnują z koncertowania, 
gdyż organizatorzy nie rozliczyli się z nimi do końca finansowo. Skutkiem tego, 
niektórzy górowscy hip-hopowcy zagrozili im, iż jeśli nie będą dalej grać, to nie wyjadą  
z Góry cali. Przestraszeni raperzy po chwili wrócili na scenę, zagrali kolejne utwory,  
a zaległych pieniędzy nigdy nie otrzymali. 

 

 
 

Nietakt – koncert przed „Mezo” i „Panem Duże P”,  
Poznań 24 kwietnia 2004. Zdjęcie ze zbiorów „Elehy” 
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W wyniku różnych wydarzeń w 2002 roku z Nietaktu odszedł „Starszy Sop”,  
a w miejsce jego pojawił się „Eleha” – raper z Rawicza.  Na komputerze mającym 16 mb 
ramu wyprodukował on beaty na drugą płytę Nietaktu zatytułowaną „Epizodeja”. 
Nielegal wyszedł w dniu drugiego grudnia 2002 roku. Płyta zdobyła wielkie uznanie  
w środowisku górowskich hip-hopowców. Od tamtej pory Nietakt cieszył się renomą  
w mieście, stając się wielką inspiracją dla innych górowskich raperów. Następnie 
przyszedł okres, w którym zespół występował gościnnie na innych płytach. „Leszka”  
i „Farta” można było usłyszeć na płytach: „BIO” (Leszno), D.N.A. (Kościan), „WJO”, 
„Bax” (Leszno), 2xM (Leszno), „Szaszłyk” (Góra). Zespół wystąpił we Wrocławiu, 
Głogowie, Polkowicach, Lubinie, Rawiczu, Poznaniu, Żmigrodzie, Lesznie, wielokrotnie 
w Górze oraz w Boszkowie. W pewnym momencie, niewiele brakowało, aby na płycie 
Nietaktu znalazł się jeden z najpopularniejszych raperów w Polsce – „Peja”. Mimo 
wstępnych rozmów, do wspólnego nagrania nie doszło. 

W 2003 roku w Górze powstały kolejne produkcje rapowe. „Macy”, „Grzela” 
(mikrofon) oraz „Se” (producent) powołali projekt „Kontrast”. Owocem ich pracy była 
płyta „Ja nie mogę przestać”. Po tym albumie „Macy” zakończył znajomość z” Grzelą”  
i zaczął współpracować z „Se”. W różnym czasie pojawiły się aż trzy ich solowe dema. 

Innym składem rapowym z Góry był Larum. Powstał w 2003 roku, gdy Adam, 
Paweł oraz Natalia uczęszczali jeszcze do gimnazjum. Rok później, w górowskim 
podziemiu ukazało się ich demo. Na płycie znalazło się osiemnaście utworów. 
Tworzeniem beat’ów zajął się Paweł, on też układał teksty wspólnie z Natalią i Ada-
mem. Natalia rapowała oraz śpiewała niemalże na całej płycie i dzięki temu uchodzi za 
pierwszą damę górowskiego hip-hopu. Zespół wielokrotnie występował na różnych 
imprezach takich jak: WOŚP, „Dni Góry” oraz szkolnych. Po wydaniu pierwszego 
dema, zespół wypuścił kilka singli. W lutym 2007 roku współtworzył projekt „Samotny 
wśród ludzi”. Był to spektakl poetycki, zaprezentowany w auli górowskiego LO. W 
ramach tego projektu został wydany tomik poezji oraz płyta, która w dniu premiery 
sprzedała się w 100 egzemplarzach. Na krążku znalazło się 5 piosenek z poezją śpiewaną 
oraz jeden rapowany utwór. Z czasem Larum zawiesił swoją działalność, jednak 
zamiłowanie do hip-hopu zostało. Paweł nadal układa nowe beat’y, które można 
posłuchać m.in. na www.myspace.com pod ps. „Synthydrumz”. Natomiast Natalia,  
w wolnych chwilach pisze teksty, nie tylko hiphopowe. 

Inną, znaną grupą rapową w górowskim podziemiu jest Suplement. Pierwsze 
rapowe numery chłopaki zarejestrowali na przełomie 1999/2000 roku. Pierwotnie  
w skład formacji wchodzili: „Putek”, „Wilu”, „Se”, „Kita” oraz „Murzyn”. Na skutek 
awarii komputera stracili cały nagrany materiał. Zaraz po tym „Kita” i „Murzyn” 
przestali rapować. W 2001 roku na kasecie mieli wiele nagranych utworów. Rok później 
wyszło ich demo zatytułowane 56-200, a w 2003 roku płyta „Z pół piętra”. Zespół miał 
na koncie kilka zagranych koncertów w Górze. „Se” brał udział w wyprodukowaniu 
części muzyki do górowskiego filmu o „skatebordingu” pt. „Mission Skatebording 2”, 
nakręconego przez „Matysa”. „Matys” zbierał materiał na film „Alternatywa”, który w 
głównej mierze miał ukazać działalność górowskich hip-hopowców. Członkowie 
„Suplementu” w późniejszym czasie występowali gościnnie na różnych płytach m.in. 
„Wilu” na jednej z płyt „Macego”, a „Putek” na płycie solowej znajomego o ksywce 
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„Eden”. Zespół po latach spotkał się w studiu na ul. Dworcowej. W 2010 i 2011 roku 
specjalnie nagrał utwory na trzecią oraz czwartą edycję ogólnopolskiego turnieju 
koszykówki ulicznej „Soul in the Hole”.  

 

 
 

Okładka jednego z albumów Suplementu 

 

Na przełomie 2003 i 2004 roku w Górze na światło dzienne wyszło demo „Miejskie 
Wynurzenia” zespołu Abstrakt. „Jayer” – jeden z członków tego składu tak wspomina 
swoją przygodę z rapem i zespołem Abstrakt 

„Pierwszą kasetę z rapem kupiłem w sklepie »pop-music«, był to bodajże 96 albo 97 rok, 
miałem 12-13 lat). Pierwszy tekst, tak dla zabawy, zacząłem z kumplem »Psipsikiem« wymyślać 
chyba po piwie w parku. Był tak durny i banalny, że nawet spisany nie został. Gdy miałem 16 albo 
17 lat, napisałem parę tekstów, ale wiadomo jak to z początkami. Któregoś razu w Programie 
Regionalnym Radia Wrocław, można było usłyszeć jakieś skity instrumentalne, które sobie nagrałem 
na taśmie. Później, na dwukasetowej wieży, zapętlałem te skity w dłuższy podkład, a następnie 
puszczając te podkłady z wieży, rapowałem do magnetofonu babci. Nie muszę dodawać jaka była 
jakość tych produkcji. Nawet ja do końca nie rozumiałem słów przy odtwarzaniu. 

Mój brat »Ness«, dostał jakieś beaty od »Arsena«. Spodobał mi się jeden podkład, do którego 
nagrałem swoje zwrotki. Później nagrałem drugi, też do podkładu »Arsena«. W tym czasie kolega  
o ksywce »1500« do szkoły przyniósł swoje demo nagrane do jakichś instrumentali. Ja mu pokazałem 
swoje dwa utwory i stwierdziliśmy, że można by coś zacząć nagrywać. I tak powstał »Abstrakt«. 
Nagraliśmy demówkę »Miejskie Wynurzenia«, w której treść w taki sposób przytłacza formę, że mam 
pełną świadomość, iż przesłuchanie jej od początku do końca, jest dla postronnego słuchacza cholernie 
trudnym zadaniem. Wzięliśmy się za drugi album pod nazwą »Teren prywatny«, no i tak powstaje już 
od 6 chyba lat. Co chwilę zmienia się koncepcja płyty, tracków powstało tyle, że ze dwie płyty można by 
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złożyć. Na tę chwilę, wydaje się nam że utwory są przestarzałe i sądzimy, że będzie trzeba coś nowego 
nagrać... Graliśmy kilkanaście koncertów, głównie na »ekonomaliach« we Wrocławiu (tu: m.in. przed 
Trzecim Wymiarem, »Fiszem«, »Guralem«), w Górze (również przed »Guralem« w tragicznie 
nagłośnionym Domu Kultury), Nowej Rudzie, Śremie. W »Artyście« (to taki klub) wygraliśmy 
przegląd undergroundu hip-hop vol. 7. Było w tamtym czasie, że sponsor głównej nagrody oszukał nas i 
po prostu zwiał”. 

 

 
 

Bilet wstępu na koncert Grammatik w Górze 
Źródło: https://www.facebook.com/pages/Alter-Events/299161733458786 

 

W styczniu 2004 roku w lokalu „U Szaboniewicza” zorganizowano drugi koncert 
rapowy. Do Góry przyjechał jeden z wówczas najpopularniejszych zespołów w Polsce – 
Grammatik. Support zagrały lokalne składy: Nietakt, Suplement, DNA (Kościan) i inni. 
Oczywiście tego dnia sala była niemalże cała wypełniona. Entuzjastycznie został przyjęty 
zespół Grammatik, który zaprezentował się z jak najlepszej strony.  

Wiosną tego samego roku, w tym samym miejscu miał zagrać „O.S.T.R.” W wyniku 
komplikacji, raper do naszego miasta nie przyjechał. Do podobnej sytuacji doszło 
jesienią, gdy do Góry przyjechał „Pezet i Noon”, którzy mieli zagrać w „Syrenie” Jednak 
znów z winny organizatorów, koncert nie odbył się. 

W kwietniu 2005 roku Nietakt nagrał album zatytułowany „Tylko dla dorosłych”. 
Mimo planów, zespołowi nie udało się wypuścić winylowego krążka. Utwory z nowej 
płyty można było usłyszeć wreszcie przed występem „O.S.T.R” w „Syrenie”. Po tym 
Nietakt nagrał jeszcze kilka utworów w „5 Element Studio” u „Gurala” w Poznaniu. 
Jeden z nich – U nas południe jest na zachodzie – miał się ukazać na dużej, ale wydanej  
w drugim obiegu składance. Po zapoznaniu się z warunkami umowy, zespół zrezygno-
wał ze współpracy. Następnie Nietakt stworzył kilka numerów takich jak Bliżej Boga oraz 
niedokończony Szept o sile strzału. Leszek wystąpił na kilku produkcjach („BIO”, 
Streetworkerz oraz „Arbak/Spenser”). Czwartej płyty Nietaktowi nie udało się nagrać, 
choć część tekstów oraz „beatow” było już gotowych na nową płytę. Zespół musiał 
zawiesić działalność. 

W 2005 roku w jednej z kamienic na pl. Chrobrego został zarejestrowany solowy 
album rapera „Ka” zatytułowany „Kamuflaż” (nakład 52 sztuki). Za warstwę muzyczną 

http://m.in/#_blank
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krążka odpowiedzialny był „Ose”. Podczas trwania ulicznego turnieju koszykówki 
„Battelgrounds” w 2006 roku bracia „ Ose” i „Ka” wystąpili na górowskim rynku. Rok 
później „Ka” wydał kolejną płytę „Kamuflaż 2” , a gościnnie przy mikrofonie pojawił się 
„Sop” (również na pierwszej solówce). 

Z inicjatyw Miłosza Bohdanowicza, w styczniu 2006 roku w górowskim Domu 
Kultury odbył się koncert charytatywny: „Gramy by pomóc” z udziałem poznańskiego 
rapera „Gurala”. Na imprezę przybyło około 200 osób. W tym dniu uzbierano 2500 zł 
na rehabilitacje Tomka Ulmana i Mariusza Zakrzewskiego, którzy bardzo ucierpieli  
w wypadku samochodowym. 1 lipca 2006 roku w ramach tej samej akcji, na stadionie 
OKF zagrali: „Peja” (Slums Attack), „Małolat & Ajron” i Pepe Squad.  

Następnym górowskim koncertem rapowym był koncert Grupy Operacyjnej  
w Domu Kultury. Odbył się on 8 lutego 2008 roku. Na imprezę przyszło ponoć tylko 
kilkanaście osób.  

W 2010 roku miała ukazać się wspólna płyta „Owcy” i „Momenta” pt. „Symetria”. 
Jednak ich plany zmieniły się. W projekcie bierze udział także „Kolos”. Płyta ma ukazać 
się w tym roku. „Moment” z okazji pierwszej i drugiej edycji turnieju „Soul in the Hole” 
nagrał dwa tracki i po tym wyjechał do Londynu. W wolnych chwilach zajmuje się 
produkowaniem beatów i pisaniem tekstów. W 2012 planuje nagrać solową płytę. Ze 
starej gwardii hip-hopowców nagrywają nieliczni. Weteranami w tej kwestii są „Ose”  
i „Ka”, którzy obecnie pracują nad wspólnym albumem. 

W studiu „GramSeStudio” chłopaki zarejestrowali album G2S – „Duże Dzieci”. Za 
wyprodukowanie płyty odpowiedzialny był „Se”, a wokale nagrali „Karola”, „Macy”, 
„Wilu”, „Palec” i „Byne”. Premiera ich płyty odbyła się na czwartej edycji streetballu 
„Soul in the Hole” vol 4. 

Z młodszej generacji hip-hopowców jest kilka grup: „TZP” (Tylko Zaawansowany 
Przekaz) tworzą: „MC Krótki”, „Jankess” oraz „Pablo”. W 2010 roku nagrali epkę 
„Młodzi mistrzowie rapu”. Obecnie pracują nad kolejną epką oraz nad LP, który ma zostać 
nagrany z udziałem raperów z Leszna, jako projekt „PZP” (Projekt Zachód Południe). 
Formacja „TZP” na koncie ma kilka zagranych koncertów m.in. przed „Pihem”  
w Lesznie. W maju 2011 roku stworzyli track Podnieście białą flagę dissujący słabych 
raperów. Utwór rozpętał wojnę pomiędzy „TZP”, a Odwróconymi. Ekipy nagrały na 
siebie kilka „dissów”, w których nie zabrakło bardzo ostrych słów. 

Odwróceni to skład powstały pod koniec 2010. „Nasal” oraz „Kolos” do tej pory 
stworzyli kilka tracków. Nie wiadomo kiedy konkretnie nagrają pierwszą płytę. Ich tracki 
można przesłuchać w internecie. Z „TZP” zakończyli konflikt. „Kolos” pod koniec 
września 2011 roku nagrał solową płytę „Chwila do namysłu”. Gościnnie na płycie 
zarapowali: „Wilson”, „Tymen” i „Moment”. 

Innym górowskim zespołem rapowym jest „Morfologia”, w składzie: „K.G.” oraz 
„Chocian”. Zanim się poznali, „K.G.” pisał teksty do szuflady, a „Chocian” nagrywał 
już w tym czasie z Adamem (Larum) i „Młodym”. W 2008 roku zagrali oni koncert 
charytatywny w górowskim Domu Kultury. W swoim dorobku mieli już kilka nagranych 
utworów, lecz z różnych przyczyn nie udało im się ukończyć albumu „Afisz”. „K.G.”  
i „Chocian” pod koniec 2008 roku zarejestrowali pierwszy wspólny utwór. Po tym wzięli 
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się do pracy i w marcu wypuścili epkę „Ta muzyka nie czyni mnie człowiekiem”. Na krążku 
znalazło się 6 numerów. „Chocian” wyznaje dziś, iż: 

„Wtedy cieszyło nas to ogromnie, dało nam to sporo satysfakcji. Dzisiaj wiemy, że te utwory są 
dość słabe. Po nagraniu płyty długo nic nie nagrywaliśmy, jedynie pojedyncze kawałki. Planujemy nową 
produkcję i na pewno teraz brzmimy inaczej, a mamy nadzieje że nowe produkcje będą lepsze.” 

Oprócz wymienionych zespołów w Górze oraz w niektórych miejscowościach  
w powiecie górowskim jest jeszcze kilka osób zajmujących się tworzeniem muzyki rap. 
We własnych domach, na komputerach tworzą podkłady muzyczne. 

Z inicjatywy piszącego te słowa Eryka Koziołkowskiego i Krzysztofa Skiby w dniu 
21 stycznia 2011 roku powstało w Górze Stowarzyszenie „100 % Pasji” mające na celu 
propagowanie, upowszechnianie i wspieranie pozytywnej kultury hip-hop oraz różnych 
dziedzin sportu ze szczególnym uwzględnieniem ulicznej koszykówki zwanej streetball. 
W roku powstania Stowarzyszeniu udało się zorganizować dwie imprezy. Pierwsza – 
„Hip-Hop Hooray Party” odbyła się w dniu 9 lipca na łowisku „Karpik”. Na imprezie 
pojawili się writerzy, którzy na płytach regipsowych malowali graffiti. Przyjechali także 
„freestylerzy”, którzy pojedynkowali się na rymy. Ostatecznie „Freestyle Battle” wygrał 
„Cruz” z Leszna. Na „Karpiku” odbyły się różne pokazy tańców, wystąpili b-boye 
„Atom”, „Krab” i „Wookie” (Actual Danger Crew), „Bart Snem Kopeć” (C-Walk, b-
boying) i dziewczyny: „Syl” (Ragga/Dancehall) i „Tweet” (C-Walk). 

Po pokazach tanecznych, można było usłyszeć beat-box „Miszy”, pokaz „Zośki”  
w wykonaniu „Buja” oraz kilkuminutowy „schratching” zrobiony przez DJ „Krótkiego”. 
W godzinach wieczornych na scenie odbyły się koncerty rapowe, zespołów: Paradox 
Squad (Łódź), „TZP”, „G2S”, Morfologia, „Ose & Ka” i solowych graczy: „Jagła” 
(Luboń), i „Pierwszaka” z Góry. Z okazji imprezy „Hip Hop Hooray” – „Chocian”  
i „Ose” nagrali razem utwór Raz w roku z udziałem DJ „Szaszłyka”, który zrobił 
„skretche”. 

Druga impreza – ogólnopolski turniej koszykówki ulicznej „Soul in the Hole vol. 
IV” – odbył się w dniach 3-4 września na boisku „Orlik”. Na te wydarzenie do Góry 
przyjechały najlepsze ekipy streetballowe z Polski. W przerwach między meczami, 
można było zobaczyć niezliczone pokazy tańców, które zaprezentowała szkółka „Funky 
Flava”. Do Góry przyjechali writerzy z Wrocławia, którzy farbami w spreju pomalowali 
mur boiska. Na „Soul in the Hole” wystąpili także beat boxerzy: DJ „Krótki” i „Misza” 
oraz „Bujo” prezentujący „footbag”. Podczas trwania „Soul in the Hole” odbyły się 
pokazy przeróżnych tricków na górowskim Skate Parku. Pierwsze miejsce w streetballu, 
jak w zeszłym roku, zajęła ekipa „Street Fame”. Drugie miejsce zajęła drużyna „Bad 
Company Wałbrzych”, trzecie drużyna „espone” z Góry. W pierwszym dniu imprezy 
odbyły się koncerty rapowe: G2S oraz „Dioxa & Returner’s”. Po sobotnich koncertach 
cała impreza skierowała się na „Karpika”. O oprawę muzyczną całej imprezy 
zatroszczyli się DJ „Krótki”, „Sop” i DJ „Roka”. Czwarta edycja górowskiego streetballu 
udała się, wg wielu opinii „Soul in the Hole” uchodzi za najlepszy turniej streetballowy  
w Polsce.  

Stowarzyszenie „100% Pasji” zorganizowało także kilka małych legalnych akcji  
z malowaniem graffiti w Górze.  
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W dniu 24 lutego 2012 roku w sali widowiskowo-kinowej Domu Kultury w Górze 
odbył się koncert zespołu Slums Attack. Support zagrali: „Ose & Ka”, „Pepe Skuad”  
i „Buczer” PTP. Na to wydarzenie sprzedało się kilkaset biletów. Organizatorami 
koncertu byli: Alter Events oraz górowski Dom Kultury. 

W górowskim rapie lata świetności minęły dawno temu. Niejednokrotnie w mieście 
można było odczuć okres stagnacji. Ludzie związani z hip-hopem, musieli z braku 
perspektyw wyjechać do innych miast, w celu ułożenia sobie lepszego życia. Inni z kolei, 
jak szybko się pojawili tak szybko odeszli od hip-hopu. Nie mniej jednak górowski hip-
hop nigdy nie umarł. Ze starej gwardii jest wiele osób, które nie wyobrażają sobie życia 
bez hip-hopu. W miejsce tych, którzy odeszli pojawili się ich młodsi następcy, którzy 
tworzą i całym sercem czują miłość do hip-hopu. 

 

Human Beat-box 
Pojawił się już w połowie lat 90-tych, kiedy to „Dziki” urozmaicał beat boxem 

nagrania oraz akcje freestaylowe MCR składu. Drugim górowskim beatboxerem był 
„Krótki”. Gdy poszedł do liceum regularnie zaczął ćwiczyć beat-box. Pierwszy raz 
zaprezentował się na płycie „Osego” „Nikt Ważny”. Następnie jego umiejętności można 
było usłyszeć na pierwszej i drugiej płycie Nietaktu, w utworach: Długa Przerwa, Piękne 
Dni oraz na płycie „Szaszłyka” „Sprawdź tych ludzi” w utworze skit. Gdy Nietakt 
koncertował, beat-box „Krótkiego” był zawsze nieodłącznym elementem występów. 
Jego przygoda z beat-boxem trwała tylko kilka lat, gdyż zawsze pragnął poświęcić się 
sztuce turntablizmu. I tak się stało. W 2005 roku zakupił gramofony, mixer i rozstał się  
z beat-boxem. W Górze następcami „Krótkiego” są „Misza” i „Decu”. Ćwiczą oni beat-
box od paru dobrych lat. Jak dotąd niczego nie nagrali. Mimo tego są aktywni, 
niejednokrotnie występowali na różnych festynach, na WOŚP i szkolnych imprezach. 
„Misza” ostatnio zaprezentował się na 3 i 4 edycji turnieju koszykówki „Soul in the 
Hole”. 

 

DJ-Ing 
Zainteresowanie dj-ingiem wśród górowskich hip-hopowców nastąpiło w połowie 

lat 90-tych. Pierwsze zabawy z gramofonami o których wiadomo praktykował „Sysiol”. 
Tak wspomina epizod z turntablizmem: 

„Mój dziadek na winylu miał nagranie: Elvisa Presley’a »A Little Less Conversation«. 
Na tym pierwsze skrecze tworzyłem. Specjalnie obciąłem z gumowej rękawiczki jeden palec, żeby była 
lepsza przyczepność palca do winylu. Tak sznurowałem płytę, że igła została zmasakrowana i moja 
kariera DJ posypała się , jak domek z kart. Byłem »Sychu DJ Konsoleta«. 

W 1999 roku, za zarobione w Niemczech pieniądze „CMS”, kupił dwa gramofony  
i mixer marki „Vestax”. Przez rok w swoim domu uczył się scratchingu oraz 
„beatjunglingu”. „Ose” tak zapamiętał „CMS’a”. „Przychodziłem do jego domu. Włączałem 
sobie film, bo kolega często był zajęty gramofonami. »CMS« czasem był tak mocno pochłonięty 
turntablizmem, że nawet nie widział kiedy wchodziłem i wychodziłem z jego pokoju”. 

„CMS” po upływie około roku musiał jednak przestać grać. Po nim na 
gramofonach przygodę rozpoczął DJ „Szaszłyk”. Przez kilka lat namiętnie 
kolekcjonował płyty winylowe i uczył się turntablizmu. Nawet czasem w większych 
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miastach Polski brał udział w organizowanych zawodach dj-skich. Na płycie „Sprawdź 
tych ludzi”, w jednym z otworów można było posłuchać jego scratchingu. Po rozpadzie 
„WJO”, „Szaszłyk” porzucił dj-ing. Następnie po latach powrócił dogrywając „cuty” do 
utworów nagrywanych przez „Momenta” z okazji drugiej i trzeciej edycji turnieju „Soul 
in the Hole”. Gdy Dj „Szaszłyk” powoli rozstawał się dj-ingiem, w miejsce jego pojawił 
się DJ „Krótki”. W 2005 roku za pieniądze zarobione w Anglii, zakupił dwa technicsy 
oraz mixer marki „Vestax”. Po powrocie do Polski regularnie zaczął ćwiczyć turn-
tablizm. Pierwsze jego scratche można było usłyszeć na płytach „Kamuflaż”, a następnie 
pod ps. DJ „Nagimi iT” m.in. na płycie STREETWORKERZ „STREET ART”. DJ 
„Krótki” bierze czynny udział w różnych organizowanych zawodach turntablistycznych, 
w których to odnosi sukcesy. W kategorii Freestyle „Scratch” w zawodach organizowanych przez 
„Dj Shop” w 2010 i 2011 roku, zajął dwa razy 3 miejsce, 2 miejsce na zawodach „Free Mind 
Festival” – Białystok w 2010 roku. W 2011 roku na Mistrzostwach Polski DJ zajął trzecie miejsce 
w kategorii „Scratch”. 

 

Breaking 
Pierwszymi osobami w Górze, które zaangażowały się w b-boying byli: „Fart”  

i „Szafa”. W 1998 podczas letnich wakacji, uczyli się tańca w piwnicy. „Wiedzę” na temat 
breaka chłopaki chłonęli z teledysków, prezentowanych w telewizji. O podstawowych 
ruchach, figurach nie mieli zbytnio pojęcia. Mimo to, w amatorski sposób udało im się 
nauczyć kilku figur: min. „headspina” (obroty na głowie) oraz „1990” (obroty na jednej 
ręce w pozycji wyprostowanej ).W b-boying zaangażował się bardziej „Szafa”, niż 
„Fart”. Nie widząc zbytnio szans na dalszy rozwój, chłopaki porzucili b-boying i swoją 
energię skierowali w m.in. malowanie graffiti. Po nich w Górze pojawił się Marcin 
Strzyżewski, który tak zapamiętał całą przygodę z breakiem: 

„Cała zabawa z »breakiem« zaczęła się w 1999 roku, kiedy na teledyskach polskiego hip-hopu 
zobaczyłem b-boyów. Zainspirowali mnie oni. Moi kuzynowie z Malborka stworzyli grupę, która 
robiła wówczas niezły show jak na tamte czasy w całej Polsce północnej. Ja zacząłem tańczyć i po paru 
miesiącach treningów w domu dołączył do mnie mój kumpel z klasy – Marek Pawliczak. Pierwsze 
występy były na dyskotekach w Domu Kultury oraz dyskotekach szkolnych. Pamiętam, że na początku 
nasi podwórkowi »skaterzy« śmiali się z nas, a po roku sami chcieli się od nas uczyć. Na początku 
2001 roku zaczęliśmy ćwiczyć na salce w gimnazjum nr. 2 w Górze, a później przyznali nam salkę  
w Domu Kultury. Chłopacy myśleli, że to będzie bardzo proste, nauczyć sie podstaw i później przejść od 
razu w akrobatyczne figury. Niestety, większość z nich nie dała rady po paru treningach. Narzekali na 
kontuzje, lecz kilka osób trzymało się i dalej uczyli się »breaka«, m.in Marcin P. i »Imho«. Później  
i oni zrezygnowali i tak zostałem sam. Na występach tańczyłem tylko ja z moim kolegą Markiem 
Pawliczakiem, bo reszta jeszcze nie była na tyle przygotowana. Co roku jeździłem na wakacje do 
kuzynów i przyjeżdżałem z wiedzą o tańcu i praktyką innych kroków. Wszystko upadło tak na 
przełomie 2003/2004, jedną z przyczyn była tragiczna śmierć »Preziego«, który zaczął z nami 
tańczyć. Były próby powrotów w 2006 roku i całkiem nieźle się zapowiadało. Lecz niestety, musiałem 
zrezygnować , gdyż osiągałem duże sukcesy w innej profesji, a mianowicie biegałem na długie dystanse. 
Niestety, jednego z drugim nie szło powiązać, gdyż jak wstąpiłem do kadry w większości 
podróżowałem i nie miałem czasu na »breaka«. Taka przykra prawda, ale prawdę powiedziawszy 
myślałem, że chłopaki po moim odejściu będą kontynuować taniec, lecz niestety to były tylko nadzieje”. 
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Od tamtego czasu w Górze b-boying zamarł. Wszystko zmieniło się, gdy we 
wrześniu 2010 roku w szkole tańca „Funky Flava” utworzono sekcje Breaka i C-walk’u 
prowadzoną przez Bartosza „Snem” Kopcia z Bojanowa. Na jego lekcje przychodziło 
około 10 osób. Ci którzy naukę rozpoczęli od samego początku, robili znaczące postępy. 
Niestety w ubiegłym roku sekcja ta przestała istnieć. 

 

Niniejszy artykuł stanowi opis niemal wszystkiego co wydarzyło się w kulturze hip-
hop w Górze przez okres kilkunastu lat. Tekst powstał na podstawie własnych 
obserwacji autora oraz relacji ludzi, którzy sami byli uczestnikami różnych zdarzeń 
związanych z kulturą hip-hop. Wspomnienia o górowskim graffiti zostały dostarczone 
przede wszystkim drogą anonimową. Niektórych wspomnianych w tekście nagrań 
rapowych nie udało się przesłuchać, gdyż sami autorzy po latach ich nie posiadają bądź 
nie chcieli ich udostępnić. 

 

Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego artykułu, 
szczególnie dziękuję Albertowi Gąszowskiemu (ps. „Dziurawe Sample”) za napisanie 
wstępu. Wielka „piona” dla Was Wszystkich.  

 
Eryk Koziołkowski 

 
 
Podręczny słowniczek: 
b-boy – tancerz breaka, b-boyingu; 
beat juggling – technika turntablistyczna, polegająca na tworzeniu nowego 
motywu rytmicznego za pomocą crossfadera i dwóch breakbeatów odtwarzanych  
z dwóch gramofonów; 
bomba – nielegalny wrzut; 
bombing (bombić) – bombardowanie, malowanie nielegalnie na ulicach  
lub na pociągach; 
breakbeat – fragment utworu, w którym pozostają same bębny; 
breaking/b-boying,(Break Dance) – taniec należący do kultury hip-hopowej, 
powstały w latach 70-tych na Bronksie, wyróżniający się spektakularnością  
i niebezpieczeństwem figur; 
C-Walk (Clown Walk ) – taniec wywodzący się z Los Angeles, fuzja rytuału gangu 
Crips oraz Clowningu, tańczących Clownów; 
fat cap – końcówka do sprayu dająca bardzo grube kreski od 10 cm do 20 cm; 
crew – grupa writerów, przyjaciół malująca razem; 
cut – wycięty fragment wokalu, wykorzystywany w innych utworach, najczęściej 
służy jako refren; 
diss – obraźliwy atak słowny kierowany w konkretną postać/artystę; 
Dj-ing/Turntablism – sztuka operowania gramofonami i mikserem jako 
instrumentami muzycznymi; 
Emcee (MC-Master Of Ceromony) – raper, wokalista wypowiadający rytmicznie 
mówione słowa, które z reguły rymują się; 
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freestyle – sztuka rapowania, która polega na rymowaniu bez wcześniej napisanego 
tekstu; 
hard core – nielegalne graffiti, wykonywane w ekstremalnym czasie i miejscu; 
legal – legalne graffiti, wykonane za wiedzą i przyzwoleniem właściciela 
powierzchni, na którą zostało naniesione; 
miks – nieprzerwany strumień muzyki tworzony przez didżeja, który zestawia ze 
sobą i nakłada na siebie kolejne utwory; 
outline – kontur; 
panel-piece – wrzut zajmujący powierzchnię od drzwi do drzwi, poniżej okien na 
pociągu; 
piece (wrzut) – duży namalowany obraz, składający się głównie z liter; 
sampling – łączenie fragmentów różnych utworów w nowy utwór muzyczny, 
zwykle za pomocą tzw. samplera; 
scratching, skreczowanie – tworzenie różnych dźwięków za pomocą igły 
gramofonowej po winylowej płycie podczas jej odtwarzania; 
scratch – wydrapany tag na szybie; 
silver piece (srebro) – wrzut ze srebrnym wypełnieniem, najczęściej nielegalny 
(graffiti najczęściej namalowane przy pomocy dwóch kolorów: chrom użyty do 
wypełnienia, drugi kolor do konturów, za literami widoczny jest cień); 
tag – osobisty podpis writera; 
throw up – wykonany najczęściej z dwóch kolorów, szybki wrzut o kształtach 
zazwyczaj zaokrąglonych; 
Turntablism/Dj-ing, patrz wyżej; 
writer – osoba zajmująca się tworzeniem graffiti, posiadająca pewne umiejętności  
w malowaniu; 
wrzut (piece), patrz wyżej; 
wholecar – cały pomalowany wagon; 
 
Bibliografia do słowniczka: 
Cox Christoph, Warner Daniel, Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Gdańsk 2010. 
Miszczak Radek, Cała Andrzej, Beaty, Rymy, Życie. Leksykon Muzyki Hip-Hop, Poznań 2005. 
 
Więcej zdjęć górowskiego graffiti można obejrzeć na stronie: 
http://www.fotolog.com/gorowskiewrzuty/ 
Jeśli posiadasz jakieś fotografie górowskiego graffiti, to proszę o kontakt: 
gorowskiegraffiti@gmail.com  
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„Górowskie ABC” 1998 r.  

 

 
Jeden z pierwszych górowskich wrzutów – Funky, rok 1995 lub 1996,  
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os. Kazimierza Wielkiego 

 
„BRS” Crew 1998 r., Zespół Szkół w Górze 

 

 
Pierwszy wrzut „O.C.Z.E.” 1998 r., Zespół Szkół w Górze 
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„Afrologika” 2000 r., komercyjne zlecenie dla jednego z górowskich barów 

 

 
„Amok” ok. 2000 r., ul Głogowska 
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„VS”, rok 2001 lub 2002, ul. Poznańska 

 

 
Góra 2004 r., ul. Dworcowa  
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Pierwszy srebrny „wholecar” w Górze, luty 2010 r. 

 

 
Góra 2011 r. 
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Góra 2011 r. 

 

 
PKP w Górze 2011 r.  

(Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów autora) 
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„OVT” ok. 2000 r., ul Podwale                                                                               

„Street Terror” 2000 r., legal, ul Podwale 
 
 
 
 

„MAK-V-Shit” rok 2001 lub 2002, ul. Zielona                                                                                                                    
Wiejska świetlica w Sławęcicach, rok 2001 lub 

2002 
Pierwszy pomalowany autobus w Górze,  

rok 2001 lub 2002 
 

 

 


