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HISTORIA MIASTA WĄSOSZA  
I EWANGELICKIEJ GMINY KOŚCIELNEJ  
W WĄSOSZU POWIAT GÓRA 
Cz. VII 
 
Rozdział 5 
Wykaz duchownych 
Wspomniano już, że z okresu przed Reformacją znamy tylko 3 duchownych: 

Bartolda (ok. 1374 r.), Mikołaja (ok. 1399) i Heintza Senitza (ok. 1444). Od kiedy urzę-
dowało tu dwóch duchownych, nie można stwierdzić. Możemy jednak przypuszczać, że 
już przed Reformacją obok proboszcza urzędował przy kościele św. Andrzeja drugi 
kapłan, wikariusz. Przez długi jeszcze czas po wprowadzeniu Reformacji nazywano dru-
giego duchownego wikariuszem, a jego dom wikariatem, dopóki nie przyjęła się nazwa 
diakon, która pozostała oficjalną do maja 1897 roku.  

W pierwszym rzędzie umieszczam tych, którzy prowadzili urząd parafialny, tzw. 
„pastorów” i zaznaczam, że ci z małymi wyjątkami sprawowali również urząd seniora 
obwodu wąsoskiego i ryczeńskiego, od roku zaś 1816 urząd superintendenta diecezji 
górowsko-wąsoskiej.  

 
Pastorzy 
Około 1546 Piotr Bąbst, być może pierwszy ewangelicki duchowny tu. 

1553-1594 Marcin Hein. 

1594-1616 Dawid Ebersbach, zięć poprzedniego, zmarł tu 11 października 1616. 

1617-1630 Dominik Jentsch, poprzednio diakon w Wołowie, zmarł 14 maja 1630. 

1630-1631 Jan Fleschner, ur. 18 grudnia 1576 we Wrocławiu, zmarł tu po 8-miesię-
cznej tylko działalności jako ofiara dżumy. W śląskiej towarzyskiej kronice zalicza się go 
do sławnych mężów Śląska. 

1631-1640 Zachariasz Hoffmann, ur. 1577 w Świdnicy, w roku 1615 pastor w Kol-
bnitz, 1627 w Leutmannsdorf, skąd ku wielkiemu żalowi gminy został wypędzony. 

1640-1647 Jan Tilesius. 

1647-1648 Jan Stolzer, ur. 1597 r. koło Chojnowa, pastor w Kaiserswalde, Warcie 
pod Bolesławcem, w Wangten, Prochowicach, następnie archidiakonem przy kościele 
św. Jana w Legnicy, skąd książę powołał go na pastorat i seniorat do Wąsosza. Już 11 
lipca 1648 roku powołał książę tego dzielnego człowieka, który tu i wszędzie zjednywał 
sobie wielką miłość, jako pastora i seniora do Wińska, gdzie zmarł po 48 latach pełnienia 
pracy urzędowej 29 marca 1666 roku.  

1649-1658 fryderyk Schulz (Scultetus), ur. 1602 r. pod Jaworem. Ten wybitny mąż, 
jak rzadko kto, doznał wiele biedy i odczuł na sobie ciężkie owe czasy. Trzy razy go 
przepędzano, najpierw ze Świdnicy, gdzie od roku 1635 był diakonem, w Moczydlnicy 
został pastorem w roku 1637, w roku 1648 książę powołał go na nadwornego kazno-
dzieję, zezwolił mu jednak pozostać w dotychczasowym miejscu. W roku 1649 nastąpiło 
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powołanie go na stanowisko pastora i seniora do Wąsosza. Stanowisko to objął 28 
kwietnia i zdobył sobie taką miłość parafian, że na prośbę gminy odrzucił zaszczytne 
powołanie do Ścinawy i Świdnicy. W roku 1654 został mianowany superintendentem 
całego księstwa wołowskiego z siedzibą w Wąsoszu. Jako taki odbył już omówioną 
wizytację kościelną w roku 1657. Na wyraźny rozkaz księcia zamienił urząd w Wąsoszu 
na urząd w Wołowie, jednak już po 4 tygodniach zmarł na udar serca. Jego portret został 
w roku 1659 umieszczony w zakrystii kościoła św. Macieja.  

1658-1666 Magister Benjamin Gerlach, ur. 1633 w Rydzynie, w Polsce, przybył tu  
z Wahlstadt, gdzie tylko przez rok pełnił urząd pastora. Gdy opuszczał Wąsosz, aby 
przejąć urząd pastorski w Wińsku, towarzyszyła mu cała gmina aż poza miasto, duża zaś 
część aż do Wińska. Tam pozostał tylko 6 miesięcy i został przeniesiony do Świdnicy. 
Gerlach był znany jako budujący pisarz. 

1666-1668 Krzysztof Fickel, ur. w 1627 w Wińsku, od roku 1652 rektor w Wąso-
szu. Gdy w czasie epidemii dżumy w roku 1657 superintendent Schulz i diakon Schlebitz 
musieli opuścić miasto na rozkaz księcia (Schulz, aby obsługiwać gminę wiejską, a Schle-
bitz jako podejrzany o dżumę) Fickel wytrzymał i zaopatrywał gminę miejską z taką 
wiernością, że wracający z Czarnoborska superintendent powiedział w zakrystii: „Panie 
synu, zapewniam ciebie święcie, w obecności Boga, że w swym czasie będziesz pastorem 
w tej miejscowości.” W roku 1658 został tu diakonem.  

1669-1694 Jan Abraham Müller, urodzony Węgier; był najpierw pastorem w Suło-
wie Wielkim. Po jego śmierci kościół miejski został zamknięty.  

1694-1697 Diakon Samuel Gebauer. 

1697-1698 Krystian (albo Jan?) Hertel. Musiał uciekać; urząd po nim został osiero-
cony. 

1707-1708 Gotfryd Opitz. Przepędzony z Jutrosina, znalazł schronienie ze swą 
rodziną u swego szwagra, rektora w Czarnoborsku i umarł tam w roku 1714, w wieku 76 
lat. Urząd pełnił tu tylko tymczasowo. 

1708-1715 Krystian Gerlach, poprzednio pastor w Czeladzi. 

1715-1729 Jan Gotfryd Lincke, ur. 1685 w Wołowie, w roku 1711 pastor pod 
Wołowem. Jego przedwczesną śmierć opłakiwało całe miasto. Przy kościele św. Macieja 
znajduje się jego nagrobek.  

1730-1741 Samuel Eschert, ur. w Strzelinie, pastor w Biernatkach pod Legnicą, 
zmarł tu w wieku 39 lat.  

1741-1752 Jan Marcin Kostwiller, ur. na Węgrzech. Był chorowitym człowiekiem  
i nie zawsze mógł swój urząd należycie wykonywać. Gdy rząd pruski powołał znowu 
obwodowe senioraty, to urząd ten nie przyznano, jak zawsze przedtem, wąsoskiemu 
pastorowi, lecz pastorowi w Sądowlu, Gerhardowi, mianowanemu seniorem. Również 
Kostwiller, jak i jego poprzednik, zmarł wcześnie, liczył zaledwie 44 lata.  

1752-1782 Krystian Gotfryd Pauli, ur. w 1723 w Krośnie. Przed objęciem tutejsze-
go urzędu był kapelanem. On i jego współpracownik diakon Krause przeżyli najgorsze 
czasy Wąsosza. Od roku 1758 Pauli pełnił urząd seniora. Jego nagrobek znajduje się przy 
kościele.  
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1782-1790 Krystian Gottlob Ulrici, ur. 1737 w Jemielnie, diakon w Wąsoszu od 
1774 roku, seniorem został w roku 1786. 

1790-1808 Emanuel Gotfryd Lehmann, ur. 1750 w Nowogrodzie Bobrzańskim, był 
w naszym mieście od roku 1782 diakonem. Po śmierci Lehmanna obsadzenie urzędu 
pastora długo się przeciągało, gdyż nikt nie miał chęci obsadzać od tego stanowiska 
diakona Engeliena.  

1810-1832 Krzysztof Henryk Weniger, ur. 1763 w Otoku pod Bolesławcem,  
w 1786 roku pastor w Moczydlnicy pod Wołowem, od 1796 senior wołowskiego 
powiatu, od roku 1806 superintendent wołowskiego księstwa, został w roku 1816 
superintendentem diecezji górowsko-wąsoskiej. Po nim nastąpił wakans dość długi, gdyż 
rząd i gmina nie mogła dojść do jednomyślności w obsadzeniu pastoratu. 

1836-1868 Ernest Maurycy Feige, ur. w 1800 w Gnojnej pow. Strzelin, w 1827 
pastor w Mojęcicach pow. Wołów, od 1838 roku zarządca superintendentury naszej 
diecezji a w roku 1840 mianowany superintendentem. W roku 1868 wszedł w stan 
spoczynku. 

1868-1873 Juliusz Gustaw Zürn, ur. w Nowogrodźcu n/Kwisą 1822 r., 1850 pastor 
w Meffersdorf, w 1859 w Lubinie. W roku 1873 poszedł superintendent Zürn jako 
pastor do Lipek – Brzezin, pow. Brzeg 

1873-1882 Superintendent Hermann Ludwik Jantzen, ur. 31 stycznia 1838, pastor 
w Niebusch pow. Kożuchów, w roku 1882 poszedł stąd jako pierwszy pastor i super-
intendent do Bytomia na G.Śląsku. 

Od 6 sierpnia 1882 roku Karol Ernest Otto Krebs, ur. 15 grudnia 1839 w Wołowie; 
kaznodzieja zamkowy w Kreppelhof, później pastor w Lossen-Perschütz; wpierw 
zarządca, a od roku 1883 superintendent diecezji.  

 
Pastorzy secundo, wzgl. diakoni 
Około 1586 Adam Haun, wikariusz. 

1591-1593 Tomasz Haupt, poszedł stąd jako pastor do Sułowa Wielkiego, gdzie 
zmarł w wieku 83 lat. 

1593-1614 Jerzy Gerhard 

1614-1622 Marcin Haschild, ur. w 1591 w Ząbkowicach Śl., poszedł z Wąsosza do 
Obornik, został diakonem w Wińsku w 1627 i zmarł tam w roku 1652. 

1622-1630 Jeremiasz Haupt, ur. w Sułowie Wielkim jako syn byłego wąsoskiego 
diakona Tomasza Haupta, był tu od 1617 roku rektorem, w tym samym charakterze 
poszedł w roku 1619 do Prusic, stamtąd wrócił tu w roku 1622 jako diakon. Opuścił to 
stanowisko w roku 1630 w Domanicach pod Świdnicą, w roku 1634 poszedł do Góry. 
Na skutek zamieszek religijnych został stamtąd wypędzony, znalazł stanowisko pastora 
w Miliczu i został tam superintendentem. Jednak i stąd musiał on uciekać i znalazł 
schronienie jako nauczyciel w Polsce. W końcu przybył on około 1655 roku do Rudnej, 
gdzie przez 20 lat jako pastor i senior chwalebnie do swojej śmierci działał (1675). 
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1631-1634 Magister Sebastian Klischer, ur. w 1602 W Bolesławcu. Opuścił on 
Wąsosz idąc za wezwaniem do Legnicy. Tam awansował od stopnia do stopnia i został 
w 1667 roku superintendentem księstwa legnickiego. Zmarł w 1674. 

1635-1658 Dawid Schlebitz. Ponieważ w czasie dżumy jego domownicy zachoro-
wali na zarazę, musiał wraz z najbliższymi i innymi chorymi na dżumę mieszkać w tym 
ciężkim czasie w chacie na wolnym polu. I jego nazywano jeszcze wikariuszem.  

1658-1666 Krzysztof Fickel, już jako pastor wspomniany. 

1666-1679 Jan Donat Widerian, ur. w Górze, diakon i polski kaznodzieja w Żmi-
grodzie, w roku 1647 pastor w Barkowie, został stamtąd wypędzony w 1654 po zabraniu 
kościoła i pozostał 12 lat na wygnaniu aż do nas przybył, gdzie zmarł w 1678 roku  
w wieku 68 lat. 

1680 (albo 79?) - 1697 Samuel Gebauer, ur. w Górze (albo w Wołowie) w 1652 
pastor w Czeladzi. Jego śmierć wywołała niewypowiedziany smutek w mieście, ponieważ 
po roku również zabrano kościół wiejski i kościół Zbawiciela.  

1708-1740 Krystian Klose z Bojanowa, zastępca w Sułowie Wielkim. Musiał  
z powodu trwałej choroby przejść w stan spoczynku w roku 1740 i zmarł w roku 1743  
w wieku ponad 65 lat.  

1740-1763 Jerzy Fryderyk Krause, ur. 1708 we Wrocławiu. 

1763-1774 Karol Wilhelm Engelien, ur. w 1735 we Wrocławiu, w roku 1762 pastor 
w Mierzowicach pow. Ścinawa, poszedł jako trzeci duchowny do Głogowa. Jest on 
pierwszym zasłużonym autorem pierwszej kroniki Wąsosza.  

1774-1782 Krystian Gottlob Ulrici, wspomniany już wśród pastorów.  

1782-1790 Emanuel Gotfryd Lehmann, wspomniany wśród pastorów. 

1790-1818 Dr Karol Gottlieb Wilhelm Engelien, ur. w 1765 w Wąsoszu. 

1819-1821 August Modt, ur. w 1795 w Poznaniu, poszedł stąd jako pastor do 
Kalisza. 

1821-1823 Ernest Altmann, ur. 1795 pod Żarami. Poszedł stąd do Rawicza. 

1823-1827 Krystian Gottlieb Neuwierth, ur. w 1788 w Röhrsdorf. Od roku 1820 
był rektorem w Wąsoszu. Poszedł stąd jako pastor do Ług.  

1828-1836 Gotfryd Riedel, ur. w 1798 pod Strzelinem, poszedł z Wąsosza do 
Strzelin. 

1837-1860 Ernest August Jentsch, ur. w 1804 w Lubaniu. 

1861 Juliusz Robert Rudolf Knoblauch, ur. w Gospodarzu w Polsce, przebywał tu 
tylko pół roku i powołany został potem do Góry.  

1861-1866 Henryk Fryderyk Lange, ur. 1833 we Wrocławiu, kaznodzieja zamkowy 
w Kreppelhof , został w roku 1866 kaznodzieją we wrocławskim domu ubogich.  

1866-1867 Karol Benno Juliusz Ergmann, ur. 1837 w polskim „Wartenbergu”, 
został w 1867 pastorem w Rudnie Starej.  

1868-1874 Edmund Benno Jan Besig, ur. w 1835 roku na zamku Annaburg w 
Saksonii, został w roku 1874 dyrektorem seminarium w Königsbergu (Nowa Marchia). 
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1874-1878 Jerzy Jakub Gardin  

1879-1880 Ernest Dupke, był tu od roku 1878 wikarym i poszedł stąd w paździer-
niku 1880 jako pastor do Rawicza. W następnych latach urzędowało tu wiele wikarych, 
aż wreszcie znowu został powołany diakon.  

1888-1891 Nathanael Christfried Konstanty Petran, ur. w 1862 roku w Kainowie 
pod Trzebnicą. Z Wąsosza poszedł do powiatu Lwówek.  

Od 16 listopada 1891 roku Hugo Gerlach, ur. 8 czerwca 1862 w Legnicy, był wika-
rym w Domslau.  

 
Pastorzy tertii 
1897-1904 Max Greiner, ur. 22 lutego 1869 w Legnicy. W roku 1904 został powo-

łany do Langenbielau.  

Od 1 grudnia 1904 Karol Raebiger, ur. 12 czerwca 1874 w Żaganiu, w roku 1901 
został pomocniczym kaznodzieją przy kościele św. Bernardy we Wrocławiu.  

 
VI 
Szkoły i szkolnictwo 
Wraz ze spisem rektorów i kantorów 
Pierwszy wgląd w wąsoskie szkolnictwo umożliwia nam sprawozdanie z kościelnej 

wizytacji z roku 1657. Przed południem odbywały się 3, po południu 2 lekcje. Uczęsz-
czało na nie 80 chłopców i 30 dziewcząt. Podnoszono skargi na słabe uczęszczanie do 
szkoły, nie wszyscy rodzice zapędzali dzieci do szkoły. Pomieszczenia szkolne były złe  
i ciasne, dzwonnik miał mieszkanie w budynku szkolnym, podczas gdy kantor mieszkać 
musiał w swym własnym domu, ponieważ mieszkanie służbowe było złe. Nauki udzielał 
tylko rektor i kantor, przejściowo też dzwonnik, a mianowicie dziewczętom. W roku 
1658 zbudowano krytą słomą szkołę dla dziewcząt.  

Wizytacja z roku 1751 daje nam informację, jak opiekowano się szkołami 100 lat 
później. Stary, zbudowany w każdym razie krótko po roku 1710, budynek szkolny 
położony tuż przy plebanii, znajdował się w nienajgorszym stanie, oprócz jednej izby 
szkolnej wszystkie pomieszczenia należały do mieszkania rektora. Już w roku 1756 
otrzymuje jednak dom, w którym znajdowały się tylko 3 izby szkolne, orzeczenie: „mały, 
brzydki i niezdrowy”. Znajdujący się na cmentarzu dom kantora nie był w roku 1751 
trwały pod względem budowy. W każdym razie znajdowała się w nim druga klasa 
chłopców. Dzwonnik, dawniejszy sukiennik, udzielał nauki dziewczętom. Szkoła, słabo 
odwiedzana, liczyła 90 chłopców i 50 dziewcząt. Nauka trwała od 7 do 10 i od 1 do 3 
godziny, poza tym udzielano prywatnych lekcji łaciny. Po pożarze miasta w roku 1759 
roku przerwa w nauce trwała półtora roku. Rektor był zmuszony zarabiać na życie, gdzie 
indziej jako nauczyciel domowy. Gdy on około Wielkanocy 1762 zdołał wynająć dla 
siebie mały pokoik w mieście, rozpoczęła się znowu nauka, którą w lecie wykładano w 
kościele Zbawiciela, zimą zaś rektor i kantor udzielali jej w swych mieszkaniach 
prywatnych i to tylko chłopcom. Dziewczęta były nadal pozbawione nauki. Wreszcie  
w dniu 3 października 1768 roku senior Pauli mógł dokonać uroczystego poświęcenia 
nowego budynku szkolnego. Był to naturalnie prosty budynek z drewna, położony na 
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bagnistym terenie. Już w roku 1801 pochylił się, mury i kominy zarysowały się, 
pomieszczenia były tak duszne, że by wytrzymać, trzeba było trzymać okna otwarte. 
Szkoła dla dziewcząt mieściła się w mieszkaniu dzwonnika. Skarżono się, że chłopcy 
opuszczają naukę w lecie z powodu prac polnych. Obydwie klasy chłopców (łaciny 
uczono w klasie rektora) liczyły 78 uczniów, klasa dzwonnika 110 dziewcząt. W roku 
1810 budynek szkolny znajdował się w takim stanie, że groziło mu codziennie zawalenie 
się. Dla tej liczby dzieci był on poza tym stanowczo za mały, w jednym pokoju były 
połączone 2 klasy. Ale do budowy nowego budynku było jeszcze daleko. W roku 1812 
udzielono zezwolenia na przeprowadzenie składki na ten cel w ewangelickich kościołach 
Śląska. Magistrat prosił o odroczenie budowy nowej szkoły w tych ciężkich czasach, na 
co otrzymał zgodę, ale pod warunkiem, że przeprowadzi najkonieczniejsze naprawy 
starego budynku. Wreszcie postawiono w latach 1820/21 obecny masywny budynek, 
który w obecnym roku 1908 ma być podłączony do centralnego ogrzewania kościoła św. 
Macieja.  

Do końca 1851 roku szkoła liczyła 4 klasy, z których jedną umieszczono w wynaję-
tym lokalu. W roku 1852 dokonano reorganizacji szkoły i około 400 dzieci uczyło  
5 nauczycieli w 6 klasach. Gdy w roku 1853 miasto kupiło dom loży, umieszczono w 
nim klasę rektora obok mieszczącej się w nim już od dłuższego czasu dwie klasy, 
naturalnie drogą dzierżawy. 

W okresie późniejszym przeniesiono wszystkie klasy do budynku szkolnego, a lożę 
przystosowano na mieszkania dla nauczycieli. Obecnie w budynku szkolnym mieszka 
tylko kantor. Przeprowadzona w dniach 19 i 20 czerwca 1858 wizytacja szkoły przez 
generalnego superintendenta D. Hahna wykazała dobre wyniki pracy szkoły, która 
liczyła wówczas 411 ewangelickich dzieci i 5 żydowskich.  

Życie szkoły cierpiało i cierpi do dziś przez stałe zmiany na stanowisku rektora,  
z którego to powodu wynikają skargi. W roku 1878 uczyła tu krótki czas pierwsza 
nauczycielka w czasie wakansu rektora, panna V. Rouppert.  

W roku 1879 oddzielono kantorat od urzędu szkolnego, zaangażowano nauczy-
cielkę. Kantor Männich zatrzymał w szkole tylko lekcje śpiewu. Od nowego roku 1880 
trzystopniowa szkoła zostanie przekształcona na czterostopniową, następnie na 
pięciostopniową według planu opracowanego przez rektora Grotriana. W roku 1882 
liczyła ona 316 dzieci. W roku 1883 postanowiono zaangażować piątą siłę nauczycielską 
(do tego czasu pomagał tu pomocnik – adiunkt). Przyjęcie szóstej siły odroczono  
z braku środków finansowych. W roku 1886 szkoła liczyła 402 dzieci, w roku 1887 było 
tu tylko już 358, dziś natomiast jest 291 dzieci. Rektorem jest obecnie Oswald Seiler, 
nauczycielami: Ernest Seeliger, Kurt Baumgart, Wilhelm Kusche i jako zastępczyni 
urlopowanego na rok nauczyciela Oswalda Göritza, nauczycielka, panna Gertruda 
Kinder. Do przyjęcia szóstej siły jeszcze nie doszło. 

 
Rektorzy (dawniej zwani „ludimoderatores”) 
1617-1619 Jeremiasz Haupt 
1652-1658 Krzysztof Fickel 
1659- ? Eliasz Bär 
1666 Justyn Aulender (Hoffmann) 
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1677-1694 Jan Steinmuss, po zamknięciu kościoła św. Macieja został w roku 1694 
kantorem kościoła św. Andrzeja; co się z nim stało po roku 1697, nie wiadomo.  
1708-1754 Benjamin Kittlaus 
1755-1756 Gottlieb Efraim Mikołaj 
1756- po roku 1768 Benjamin Gottlieb Jakobi 
1785-1819 Krystian Benjamin Kluge 
1820 Benner 
1820-1823 Neuwirth 
1824-1851 Walenty Denneil 
1851-1853 Stahr 
1853-1855 Otto Pfeiffer 
1855-1858 Ryszard Kirchner 
1859-1862 P. Adamy 
1862 Scholz 
1862-1864 Hermann Hippauf 
1865-1866 Ernest Schulze 
1866-1868 Andrzej Gerhard Lentz  
1869-1871 Ryszard Edward Traugott Seibt 
1871-1878 Fryderyk Gustaw Schulze 
1878-1882 Ryszard Grotrian 
1882-1885 Max August Teodor Eichholz 
1885-1888 Jerzy Wagner 
1888-1896 Heumann 
1896-1898 Scholz 
1898-1900 Gruhn 
1901-1903 Winkler  
1904-1906 Paweł Hoche 
Od 1 lipca 1906 Oswald Seiler. 
 
Kantorzy i organiści 
Około 1609 Jan Teichler 
Około 1628 Eliasz Peucker 
1633-1664 Marcin Wilisch 
Około 1683 (wtedy już wspomniany) od roku 1694 Gotfryd Bär. Zmarł w roku 

1707, nie dożył więc ponownego otwarcia kościoła. 
1708-1716 Kasper Fryderyk Rüdiger 
1716-1745 Krystian Benjamin Heldt 
1745- ? (wspomniany jeszcze w roku 1783) Jan Hoffmann 
1798-1813 Kasper Fryderyk Dawid Schmidt 
1814- ? (jeszcze w roku 1837 wspomniany) Gotard Wilhelm Bandke 
1846-1857 Weise 
1857-1867 Funke 
1867-1885 Männich 
1886-1888 Schrötter 



Kwartalnik Górowski 38/2012 

X 

1888-1890 Binsky 
1890-1892 Wilk 
1892-1898 Pohl 
Od 1 kwietnia 1898 Emil Werth. 
 
VII 
Kościół katolicki i szkoła 
Wraz ze spisem duchownych i kantorów 
Od czasu wprowadzenia Reformacji katolicki kult w Wąsoszu i okolicy całkowicie 

spoczął. Po zabraniu wąsoskich kościołów czyniono wysiłki, aby wprowadzić znów 
katolickie nabożeństwa. W marcu 1698 roku przybył też tu pierwszy katolicki duchowny 
od czasu Reformacji w osobie proboszcza Lehmgrübnera, który odprawiał odtąd 
nabożeństwa w kościele św. Macieja. Pierwsze nabożeństwo odbyło się w dniu 15 marca 
1698 roku. Katolicka gmina była prawdziwie mała i składała się tylko z 10 osób, gdyż, 
jak pisze pewien oficer katolickiego wyznania, należący do oddziałów stojących w Wąso-
szu, „Wąsosz całkowicie oddany był luteranizmowi”. Nigdy nie można było znaleźć 
dostatecznej liczby kandydatów na urzędy Rady, które odtąd obsadzone mogły być tylko 
przez katolików. 

Lehmgrübner, który właściwie był proboszczem w Kąkolnie, a tutejszym urzędem 
parafialnym tylko administrował, pozostał tu przez bardzo krótki okres czasu, pierw-
szym więc właściwie proboszczem był jego następca, Straudinger. Jego następcy musieli 
się doczekać ponownego przyjęcia trzech wąsoskich kościołów przez ewangelicką 
gminę. Katoliccy proboszczowie tutejsi, jak i tam, gdzie zaistniała podobna sytuacja, 
znaleźli się w naprawdę złym położeniu. Tam, gdzie były domeny książęce np. w Wąso-
szu, przydzielano im najczęściej jakieś pomieszczenie na zamku dla odprawiania kato-
lickich nabożeństw. W Wąsoszu przeznaczono na ten cel prastarą kaplicę w prawym 
skrzydle zamku. Cesarz Józef I ufundował kapitał, którego odsetki służyły do opłacania 
takich „wysiedlonych” proboszczów, których nazywano wówczas „kuratus” (otoczony 
opieką). Stąd też nazywano te parafie „józefińskimi kuracjami”. 

Gdy w roku 1759 kaplica spaliła się podczas ostrzeliwania Wąsosza, ówczesny 
proboszcz uciekł, zostawiając gminę na łasce losu. Została ona osierocona, pozbawiona 
domu bożego na okres 12 lat, jedynie w razie koniecznej potrzeby, przyjeżdżał tu 
kuratus z Wińska. W roku 1771 urząd zbudował tu drewnianą kaplicę, oszalowaną 
deskami oraz postarał się o nowego duszpasterza. W roku 1788 zbudowano na miejscu 
kaplicy prymitywny zupełnie kościół, który poświęcono p.w. św. Józefa. W roku 1887 
został on policyjnie zamknięty, a nabożeństwa trzeba było odprawiać na plebanii,  
w szkole i w fundacji. Wreszcie dnia 21 czerwca 1892 roku doszło do uroczystego poło-
żenia kamienia węgielnego pod obecny kościół. Roboty budowlane zlecono panu 
majstrowi murarskiemu i ciesielskiemu, Nieke z Wąsosza, który prowadził je pod 
naczelnym kierownictwem budowniczego rządowego. Dnia 27 kwietnia 1893 roku 
zawieszono dzwony i w tym samym dniu ich tony zabrzmiały uroczyście z pięknej wieży 
ponad domami miasta. Dnia 17 października 1894 roku nastąpiła uroczysta konsekracja 
kościoła przez Jego Eminencję księcia biskupa z Wrocławia, kardynała Koppa.  



Kwartalnik Górowski 38/2012 

XI 

Wkrótce po odebraniu kościoła św. Macieja i wprowadzeniu w nim nabożeństw 
katolickich, zorganizowano zapewne w tutejszej miejscowości katolicką szkołę, do której 
chyba drogą przymusu uczęszczała cała prawie dziatwa miejska. O tym nie wiemy nic. 
Jeszcze w roku 1774 nie było tu szkoły katolickiej, ani też katolickiego nauczyciela. Ostry 
w tonie edykt rządu z roku 1775 nakazał miastu zaangażować katolickiego nauczyciela  
i dostarczyć mu mieszkanie. Ponieważ miasto nie dostarczyło nauczycielowi mieszkania, 
musiało pierwszemu kantorowi i nauczycielowi Thielowi wypłacać czynsz dzierżawny. 
Budowa szkoły dlatego tak się odwlekała, gdyż rząd prowadził z miastem spór o to, kto 
jest zobowiązany do tej budowy. Mimo wielokrotnych, energicznych ostrzeżeń ze strony 
rządu, sprawa nie posunęła się naprzód. Kantor Wischel udzielał nauki w swym 
malutkim mieszkaniu i prosił w piśmie z dnia 6 listopada 1812 roku o jak najszybszą 
zmianę tego stanu, gdyż wobec zbliżającego się rozwiązania jego żony będzie musiał na 
dłuższy czas przerwać naukę. Ponieważ miasto, mimo ostrzeżeń rządu, ciągle odraczało 
załatwienie sprawy, musiał biedny kantor postarać się o mieszkanie na własną rękę, 
którego dzierżawę musiało przymusowo opłacać miasto mimo oporów. Obecnie 
katolicy posiadają od dłuższego czasu własny budynek szkolny. Dnia 1 lipca 1892 roku 
przydzielono szkole drugą posadę. Zajmuje ją obecnie nauczyciel Karol Fiebach.  

Mała katolicka gmina, bardzo rozległa pod względem obszaru, powiększała z cza-
sem liczbę dusz. Na wsi było to wynikiem imigracji Polaków. W roku 1756 cała gmina 
liczyła 50 osób, z których 20 mieszkało w mieście, 1 osoba na zamku i 8 na przed-
mieściu. W roku 1835 było w mieście 193 katolików, w roku 1900 już 380, a w roku 
1905 było ich 393. Szkoła liczyła w roku 1836 73 uczniów, w 1858 tylko 52 a teraz  
w roku 1908 jest 114 dzieci. W liczbie tej ujęte są naturalnie dzieci w liczbie 28, znajdu-
jące się w zakładzie św. Józefa, a pochodzące przeważnie spoza Wąsosza. Zakład ten 
został otwarty w roku 1882. w roku 1898 zakończona została budowa wspaniałego 
obecnego gmachu przez mistrza ciesielskiego, Nieke. Pięć sióstr boromeuszek poświęca 
się częściowo wychowywaniu dzieci, częściowo opiece chorych. Pochodzą one z domu 
macierzystego w Trzebnicy.  

Katolicki cmentarz znajdował się od roku 1795 w bardzo niekorzystnym położeniu 
na bagnistym terenie na przedmieściu obok dawniejszej owczarni miejskiej. Obecny leży 
na prawo od drogi prowadzącej do Bełcza Małego. Kiedy został założony trudno mi 
było dociec. 

 
Wykaz duchownych 
1698 Joahim Franciszek Lehmgrübner 
1698-1705 Wilhelm Antoni Straudinger 
1706-1734 Augustyn Franciszek Reissmüller 
1734-1736 administrator Józef Fiebig 
1736-1751 Baltazar Brandt 
1751-1759 Franciszek Kondzielsky, którzy po pożarze zostawił gminę na łasce losu 
1759-1771 opiekę duszpasterską sprawował Jan Jerzy Fryderyk Seidel, proboszcz w 
Wińsku 
1771-1773 Maciej Opperskalski 
1774-1787 Kasper Melicher 
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1787-1802 Antoni Emler 
1802-1839 Mikołaj Lessel 
1839-1847 Krömer, który pierwszy nazywał się proboszczem a nie „kuratus” 
1847-1848 Administrator Reinelt 
1848-1860 Józef Gauglitz 
1860-1861 Administrator Hoppe 
1861-1872 Juliusz Machmor 
1872-1882 August Winckler 
1882-1887 Willmich 
1887-1901 Paweł Schlosser 
Od 1901 Paweł Bartsch. 
 
Kantorzy 
Około 1709 roku (jeszcze w 1711) Adam Franciszek Bautsch; zapewne już od roku 
1698. 
Około 1716 Jan Franciszek Weickert 
1722 (jeszcze w 1743) Józef Leonard Ehrenegger 
1751-1759 Jan Jerzy Dietrich 
1775-1789 Jan Fryderyk Thiel 
1790 - ? Kasper Herrmann 
1794 - ? (jeszcze w 1798) Ignacy Koch 
Ok. 1800 - ? (jeszcze w 1806) Antoni Schubert 
Ok. 1808-1814 Kasper Wischel 
1814-1861 Franciszek Hübner 
1861-1871 Fryderyk Őttinger 
1871-1880 Florenty Wunsch 
1880-1883 Albert Kuhnert 
1883-1890 Paweł Friedrich 
Od 1890 Franciszek Gottschlich. 
 

Karol Raebiger 
Tłumaczył: Antoni Czerwiński 

 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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„BIULETYN INFORMACYJNY” 
 
Dzieje prasy lokalnej w powiecie górowskim przedstawione zostały w książ-

ce „Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy?” (s. 435-455). Jednak piszący te słowa autor 
odczuwał pewien niedosyt, bo niejednokrotnie brakowało informacji o jej funk-
cjonowaniu, zwrócił się więc do większości redaktorów z prośbą o napisanie 
artykułów przedstawiających swoje pisma, część z nich odpowiedziała i te teksty 
publikujemy w tym numerze „Kwartalnika Górowskiego”. [MŻ] 

 
Z datą 15 lipca 1956 r. ukazał się pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego” 

wydawanego przez Oddział Organizacyjny Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w 
Górze Śląskiej, później Wydział Organizacyjno-Prawny. Był przeznaczony „tylko do 
użytku służbowego”, o czym informował napis na stronie tytułowej. Czytelnikami byli 
pracownicy rad narodowych powiatu górowskiego. Liczył on 7 stron formatu A4 
jednostronnie zadrukowanych. Był wykonany na powielaczu. 

O jego charakterze wszystko mówią artykuły: Sprawy organizacyjne [GRN i MRN]; 
Jak Wągroda wyobraża pomoc instruktora (przygotowanie materiałów na sesję); Z dyscypliną na 
bakier [GRN Jemielno]; Sprawy gospodarcze, Przebieg spisu rolnego w roku bieżącym; Sprawy 
Referatu Rent i Pomocy Społecznej; Prace Prezydium MiGRN na odcinku szkół w okresie 
wakacyjnym; W każdej Gromadzkiej Radzie Narodowej boisko sportowe; Czyny społeczne, które 
czekają na wykonanie; Jak Prezydia Gromadzkich Rad Narodowych realizowały należności finansowe 
z odcinka wiejskiego w I półroczu br. 

Kolejny numer Biuletynu ukazał się z datą 20 września 1956 r. Jego zawartość była 
podobna, np. By polepszyć pracę w Gromadzkich Radach Narodowych; Urzędy Stanu Cywilnego 
przy Gromadzkich i Miejskiej Radzie Narodowej; O pracy Kolegiów Orzekających w II kwartale 56.  

Początkowo jako siedziba wydawcy występowała Góra Śląska, od 27 maja 1960 r. 
na okładce przymiotnik „Śląska” konsekwentnie skreślano, to samo czyniono w roku 
1961, dopiero numer z 12 grudnia tego roku był pozbawiony tego przymiotnika i nie 
było potrzeby kreślenia.  

W numerze 1 z 6 maja 1960 r. podano nakład „Biuletynu Informacyjnego” – 200 
egzemplarzy. Sądzę, że był zawyżony w stosunku do normalnego, gdyż zawierał ważny (i 
jedyny) artykuł „Przygotowania Dolnego Śląska do obchodów XV-lecia”.  

Pismo to ukazywało się prawdopodobnie 4-6 razy w roku. Ostatni zachowany 
numer ukazał się z datą 12 grudnia 1961 r. Zawierał on jeden artykuł – „Prawa i obowią-
zki radnego”. Nie wiadomo, czy to był ostatni numer „Biuletynu Informacyjnego”. 

 
Mirosław Żłobiński 
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GAZETY UCZNIOWSKIE  
ZESPOŁU SZKÓŁ W GÓRZE 
 
W Zespole Szkół w Górze od wielu lat, co prawda z przerwami, wydawana jest 

gazeta uczniowska. Pierwsze próby utworzenia redakcji pojawiły się wczesną wiosną 
1989 roku. Wtedy to uczniowie klasy II technikum mechanicznego i uczennice z zasad-
niczej szkoły zawodowej postanowili stworzyć redakcję gazetki szkolnej. Ich opiekunem 
została polonistka Teresa Witkowska. Łącznie wydano cztery numery kwartalnika 
„Belferek” (wiosna, lato, jesień, zima). Warte podkreślenia jest to, że artykuły pisane były 
ręcznie lub na maszynie do pisania, a uzupełniane rysunkami uczniów. Następnie 
uczniowie jechali do Leszna, gdzie były pierwsze ksera i kopiowali gazetkę, potem była 
ona rozdawana klasom. Gazetka miała format A4 i 8 stron. Były tam między innymi 
publikowane wywiady, krzyżówki, humor, moda. Pierwszy numer był wysłany na 
Wojewódzki konkurs gazetek samorządowych i zdobył wyróżnienie. Redakcję 
kwartalnika tworzyli następujący uczniowie: A. Wołowicz, T. Muszyński, K. Marcin-
kowska, A. Śliwińska, E. Marek, E. Kurpiel, M. Madany, D. Mariampolski, D. Gaździuk, 
G. Grzelczak, U. Lewczuk, D. Wdowicka. 

Niestety, po roku dyrekcja szkoły komu innemu poleciła opiekę nad redakcją  
i uczniowie zrezygnowali z redagowania czasopisma. Później przez kilka lat nie wyda-
wano gazety uczniowskiej. 

 

            
 

Kolejna próba stworzenia organu prasowego szkoły została podjęta w lutym 1994 
roku. Początkowo nowa gazeta nie miała tytułu i uczniowie ogłosili konkurs na nazwę 
pisma. Nagrodą dla zwycięzcy miała być bezpłatna prenumerata oraz możliwość 
zaprezentowania się czytelnikom gazety na pierwszej stronie. Drugi numer gazetki miał 
już tytuł – „BĄK, czyli burcząca agencja komunikacyjna”. Znowu pojawiły się wywiady, 
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recenzje, dowcipy. Można tu było również znaleźć kolumnę sportową, krzyżówki, 
ankiety i horoskop. Wszystko to na ośmiu stronach A5. Łącznie ukazały się cztery 
numery pisma. Czasopismo zostało zgłoszone do konkursu gazetek szkolnych i zdobyło 
wyróżnienie. Tym razem redakcją opiekowali się państwo Teresa Frączkiewicz  
i Grzegorz A. Trojanek, a skład redakcji tworzyli P. Iskra, J. Kruk, A. Ciecińska, M. Cie-
cińska, S. Sobański. 

W październiku 1995 roku nowa redakcja pod kierunkiem tych samych nauczycieli 
wydała pierwszy numer gazetki szkolnej „Sylwek”. Zespół redakcyjny gazetki tworzyli: 
M. Podraza, M. Połczyk, J. Chmielewska, J. Całujek, U. Huzar, K. Maryszczak, A. Krzy-
szczuk, D. Sybilak, R. Kaszub, A. Mielnicka i M. Kasztelan. Łącznie powstały cztery 
numery pisma. 

W styczniu 2004 roku, po wielu latach przerwy, pani Teresa Witkowska 
postanowiła zorganizować zespół redakcyjny gazety szkolnej, która według założeń 
miała być miesięcznikiem. Od tej pory do września 2011 r., gazetkę uczniowską 
redagowali uczniowie trzech roczników technikum ekonomicznego. Pierwsza redakcja  
w składzie: M. Dzięgielewska, K. Galant, A. Zontek, E. Kujawińska, W. Piwko, M. Jasz-
czyńska, P. Świtek, M. Wawrycz, S. Krzymińska, E. Opala, pracowała w latach 2004-
2006. Uczennice swoją gazetkę nazwały „Cdn...”, choć pierwszy numer ukazał się bez 
nazwy. W związku z tym, że redaktorzy gazetki w kwietniu 2006 roku ukończyli szkołę, 
redakcja po trzech latach zaprzestała działalności. Wśród sukcesów redakcji można 
wymienić I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych „Nasza 
gazetka” w roku 2004/2005, wyróżnienie na IV Przeglądzie Czasopism Uczniowskich  
w Katowicach oraz udział redaktorki naczelnej gazetki i opiekunki redakcji w szkoleniu 
w Sulejówku zorganizowanym przez Pracownię Edukacji Obywatelskiej i Europejskiej 
CODN. Należy dodać, że reprezentowały one na szkoleniu województwo dolnośląskie. 
Celem kilkudniowego spotkania było kreowanie pozytywnych wzorców społecznych, 
rozwijania wrażliwości i otwartości na szeroko rozumianą „inność” oraz reagowanie na 
wszelkie przejawy dyskryminacji w środowisku młodych dziennikarzy i ich odbiorców. 
W toku zajęć uczestnicy mogli się zetknąć z taką tematyką, jak m.in. „mowa nienawiści”, 
rola mediów w kształtowaniu opinii społecznej i pozytywnych wzorców, rola prawa  
w procesie kształtowania postaw, a także rola stereotypów i uprzedzeń w życiu 
społecznym.  

We wrześniu 2006 roku zebrała się nowa grupa uczennic chętnych do pracy, które 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Gazety Wyborczej” – „Uczniowie z klasą” postanowiły 
wydać debiutancki numer szkolnego miesięcznika pod nową nazwą „Sylwek”. 
Czasopismo spotkało się z dużym zainteresowaniem i rozeszło się w mig. W związku z 
tym uczennice postanowiły wydawać je cyklicznie. Redagowały go do czerwca 2009 
roku. W tym czasie skład redakcji ulegał niewielkim zmianom. Pismo tworzyły:  
M. Kmiotek, B. Kazubska, D. Kujawińska, E. Zięba, N. Motuzna, J. Jurgawka, M. Świ-
tek, M. Staszkiewicz, A. Kulesza. Gazetka zawierała 12 stron formatu A5 i ukazywała się 
cyklicznie raz w miesiącu. W każdym numerze znajdowały się stałe działy dotyczące: 
aktualności z życia szkoły, spraw bulwersujących uczniów, twórczości młodzieży.  
Z czasem ilość stron została zwiększona do 16 i tak było przez pięć kolejnych lat. Należy 
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dodać, że redakcja wywalczyła I miejsce w III Międzypowiatowym Konkursie Gazetek 
szkolnych „Nasza gazetka”. 

Od września 2009 roku do czerwca 2011 roku gazetkę wydawała kolejna grupa 
redaktorów. Byli to: S. Bartkowiak, M. Grębosz, M. Pleśniak, J. Popowicz, G. Rudziński, 
A. Żegleń i K. Żurek. Cały czas na łamach miesięcznika zamieszczane były artykuły 
osnute nie tylko wokół problematyki szkolnej. Odnaleźć w nim można było odpowiedzi 
na pytania nurtujące młodego czytelnika. Drukowane były aktualności z życia szkoły, 
sondy, humor, życzenia, łamigłówki, ciekawostki, wywiady, krzyżówki, artykuły 
dotyczące świąt okolicznościowych, wyniki rywalizacji sportowej uczniów itp. 

 

            
 

Od samego początku kolejne redakcje współpracowały z miejscowym Nadleś-
nictwem i w ramach edukacji ekologicznej zamieszczały na łamach gazety artykuły 
redagowane przez pracowników lasów państwowych, dotyczące ochrony przyrody, 
pomocy zwierzętom leśnym i szeroko pojętej tematyki ekologicznej.  

Gazetka szkolna pod opieką pani Teresy Witkowskiej wydawana była nieprzer-
wanie od stycznia 2004 roku do czerwca 2011 roku w wersji drukowanej, jako miesię-
cznik, a od września 2007 roku do czerwca 2011 roku także w wersji elektronicznej, 
zamieszczanej na stronie internetowej szkoły.  

Od września 2011 roku „Sylwek” ukazuje się w nieco zmienionej szacie graficznej  
i objętości zmniejszonej do 12 stron A3. Opiekunkami obecnej redakcji są panie Dorota 
Nowak i Inga Ozdoba-Stanek. Artykuły piszą: J. Turkowska, A. Szczekutowicz, K. Ko-
morowicz, J. Płonka, A. Murawski, M. Piniuta. W miesięczniku umieszczane są aktual-
ności z życia szkoły, wywiady, informacje o konkursach i artykuły o profilaktyce. Należy 
mieć nadzieję, że będzie to kontynuacja czasopisma wydawanego systematycznie przez 
ostatnie 7 lat. 

 
Teresa Witkowska 
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„PRZEGLĄD GÓROWSKI” 
 
Moja współpraca z „Przeglądem Górowskim” rozpoczęła się w 1991 r. Wtedy to, 

na zaproszenie Mirosława Żłobińskiego, uczestniczyłam, jako jedna z wielu osób, w 
zebraniu organizacyjnym, które odbyło się w sali klubowej Domu Kultury a poświęcone 
było podjęciu decyzji o redagowaniu pisma dedykowanemu gminie Góra. Zmiana 
ustroju w kraju spowodowała, że zaczęły powstawać takie lokalne pisma i M. Żłobiński 
na jednej z sesji Rady Miejskiej przeforsował pomysł, aby i w Górze pismo takie było 
wydawane. Ówczesny burmistrz Tadeusz Tutkalik pomysł poparł. 

Minęły 23 lata od tamtych wydarzeń i tak dużo się w międzyczasie działo, że nie 
pamiętam szczegółów pracy w redakcji, a jedynie mam luźne skojarzenia. Pierwszym 
redaktorem naczelnym został wspomniany już M. Żłobiński, a w skład redakcji, mimo iż 
zapisało się wiele osób, weszli: Jadwiga Borowik, Grzegorz Aleksander Trojanek, Jan 
Dwornik, Ewa Choińska i niżej podpisana. Innych cechował tzw. „słomiany zapał”  
i mimo obietnic współpracy, nie pojawiali się na zebraniach redakcyjnych. Winietę pisma 
(a był to wtedy miesięcznik) wykonał Jan Kanicki.  

 

 
 

Redakcja nie miała swojej stałej siedziby, do naszej dyspozycji oddano niewielki 
pokoik, który był jednocześnie do 15.00 miejscem pracy urzędników, potem było to 
pomieszczenie, gdzie przyjmował interesantów Przewodniczący Rady Miejskiej. Pamię-
tam, że byłam bardzo dumna z faktu, iż mogę pisać, drukować, mieszkańcy czytają, 
komentują. Pracowaliśmy za darmo, nikt nie otrzymywał wynagrodzenia w żadnej 
postaci. Do swojej dyspozycji mieliśmy tylko po kilka egzemplarzy „PG”. Mieliśmy 
swobodę wyrażania swoich myśli i sądów, ale dochodziło czasami do kuriozalnych 
sytuacji. Pamiętam jak zostałam wezwana na Zarząd i tam jeden z radnych, członek 
Zarządu, łajał mnie za to, że w artykule, gdzie go wymieniłam, nie umieściłam jego 
wszystkich tytułów. Oczywiście nie pozostałam dłużna i zapytałam czy ja go uczę 
wykonywania jego pracy zawodowej? Nie ! – więc niech mnie nie uczy pracy dzienni-
karskiej. Wyszło dość humorystycznie i na tym się skończyło. Innym razem, poczuł się 
urażony kolejny radny, któremu redakcja wytknęła niewywiązywanie się z obowiązków  
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i obietnic. Na spotkanie redakcyjne przybył wraz z burmistrzem T. Tutkalikiem. Sprawę 
wyjaśniono ku zadowoleniu obu stron, w kulturalny, rzeczowy sposób.  

W trakcie zebrań redakcyjnych często dochodziło do żywych dyskusji, prezento-
wania swoich racji przez piszących, ale zawsze potrafiliśmy znaleźć jakiś konsensus. Nie 
pamiętam, aby były kłótnie czy niesnaski. Każdy miał prawo do wyrażania swych myśli  
i przekonań. 

 

    
 

W okresie, gdy redaktorem naczelnym została Helena Żywień (od sierpnia 1994 r. 
tj. od nr 14 (71) – za czasów burmistrza Stanisława Kwiatka), zaczęłyśmy bywać na 
szkoleniach i warsztatach dla dziennikarzy pism regionalnych. Jeździłyśmy, jak pamiętam 
za własne pieniądze, ale było to dla nas bardzo ważne doświadczenie. UMiG nie zwracał 
kosztów, bo de facto nie byłyśmy pracownikami Urzędu. Pamiętam, że byłyśmy w 
Poznaniu i w Rydzynie (2-3 dni). Cały zespół dziennikarski to praktycznie samoucy, więc 
takie warsztaty dużo dobrego nam dały. Aby poznać prawo prasowe i tzw. ABC dzienni-
karza, wcześniej korzystałam ze wsparcia i pomocy Leszka Kalinowskiego, górowianina, 
który pracował w „Gazecie Lubuskiej”. W okresie gdy „PG” szefowała p. Żywień, Za-
rząd (jako wydawca gazety) próbował kontrolować pracę redakcji i w tym celu do 
zespołu został wydelegowany radny Ryszard Górski, co redaktorzy odczuli jako zagro-
żenie wolności słowa. W „PG” był od objęcia funkcji redaktora naczelnego przez  
H. Żywień aż do nr 12 (91) w 1995 r., a więc przez 20 numerów. PG był wtedy 
dwutygodnikiem. Pamiętam, że przez kilka wydań w redakcji był również (wydelegowany 
przez Zarząd) Stanisław Majewski, ale nie pamiętam w jakim to było czasie.  

Pierwsze legitymacje służbowe, otrzymaliśmy w okresie, gdy szefowała H. Żywień. 
W niektórych przypadkach znacznie ułatwiało to komunikację z osobami udzielającymi 
wywiadów. Ja ze swojej byłam niezwykle dumna.  
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Bodajże w tym samym okresie zaczęliśmy otrzymywać namiastkę wynagrodzenia  
tj. ryzę papieru i służbową maszynę do pisania. Zdjęcia wykorzystywane w artykułach 
wywoływane były u p. Lesiaka, a finansował to UMIG. Gdy kupiłam sobie własną 
maszynę do pisania (walizkową) to otrzymywałam do niej rolkę taśmy. 

Pani Żywień chciała, aby gazeta miała zasięg powiatowy. W tym celu odbyły się 
spotkania m.in. z wójtem Gminy Niechlów i do zespołu dołączył p. Pleśniak, który 
redagował stronę o Niechlowie (ale trwało to dość krótko). „PG” była już wtedy 
dwutygodnikiem. 

Z H. Żywień pracowałam w „PG” (jako jej zastępca) do grudnia 1997 r. Wtedy 
złożyłam rezygnację (ona też). Co było przyczyną złożenia przez nas rezygnacji nie 
pamiętam. Z zespołu odeszły wtedy też Jadzia Borowik (wyjechała do Leszna)i Ewa 
Choińska. Został tylko G.A. Trojanek i J. Dwornik. Nowy numer „PG” w 1998 r. 
praktycznie redagował sam sekretarz T. Otto, wspierający redakcję od samego początku 
jej istnienia. Niebawem radni na naczelnego powołali Bogdana Kosmulskiego (fragment 
o tym jest w nr 1(147) z 1998 r. s. 2.). Ja pamiętam tylko fakt, że napisałam pismo o 
rezygnacji z pracy w redakcji (chyba chodziło o atmosferę pracy), i zamiast 
podziękowania od burmistrza S. Kwiatka za długoletnią pracę (bo od 1991 r. do 1997 r.) 
otrzymałam tylko pismo z nakazem rozliczenia się z owej maszyny do pisania, co zresztą 
uczyniłam. Miałam zresztą już swoją maleńką walizkową maszynę. Było mi dość 
przykro. Pracowałam za darmo, jak zresztą wszyscy (pod koniec chyba zaczęli już nam 
wypłacać jakieś 20-40 zł, tak mi się wydaje, ale nie pamiętam w jakim okresie to było).  
I żadnego słowa „dziękuję”. Szczególnie przykro była nam – nauczycielom, że z okazji 
DEN, mimo iż w redakcji pracowało 4 pedagogów, nigdy nie otrzymaliśmy żadnego 
dyplomu czy innego pisma z podziękowaniem. Gdy redaktorem naczelnym został 
Mieczysław Śliwiak poprosił mnie bym wróciła do „PG”. Nie wyraziłam zgody, ale 
obiecałam mu, że od czasu do czasu coś napiszę, z tym że miał zakaz podpisywania tych 
artykułów moim nazwiskiem. Podpisywałam artykuły inicjałami. Wiem, że nie chciałam 
mieć z „PG” nic wspólnego (widać ta złość we mnie nadal tkwiła) i ta współpraca trwała 
krótko. Sytuacja się zmieniła, gdy burmistrzem został Dariusz Matkowski, a jego 
zastępcą Jerzy Żywicki. Redaktorem naczelnym została wtedy Zofia Hanulak, a ja jej 
nieformalnym zastępcą. Praca w zespole była już całkiem inna. Doszła Małgosia Król. 
Nadal był Jasiu Dwornik, który od samego początku odpowiadał za stronę sportową.  

Kolejne odejście z zespołu miało miejsce w grudniu 2002 r. Spotkaliśmy się 
wszyscy z okazji wydania nr 200 (burmistrzem został wtedy T. Wrotkowski). Zespół 
zaproponował nowemu burmistrzowi, aby „PG” ponownie był dwutygodnikiem. 
Burmistrz temat podjął, ale miał własną wizję „Przeglądu”. Zgodnie z obowiązującym 
prawem wydawca w styczniu ogłosił przetarg na redagowanie pisma. Regulamin na 
redaktora naczelnego był jednak tak skonstruowany, że żadna osoba z redakcji nie mogła 
wziąć w nim udziału (chodziło o limit wieku). Burmistrz Wrotkowski na spotkaniu 
zespołu redakcyjnego zaproponował nam, że możemy wziąć udział w zespole 
doradczym. Nowa wizja pisma mi nie odpowiadała i do zespołu nie przystąpiłam. I tak 
rozstałam się na 6 lat z „PG”. Przegląd w tym czasie liczył 8 stron, był miesięcznikiem 
wydawanym na gazetowym papierze, w dużym formacie, od tego też czasu jest pismem 
bezpłatnym (wcześniej był to format A4, kreda i półkreda). Ponownie wróciłam  
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w styczniu 2009 r., (na prośbę burmistrz Ireny Krzyszkiewicz), gdy ówczesna redaktor 
naczelna Agata Jankowska-Michalska odeszła na urlop macierzyński. Miało to być na 
pół roku, potem na rok, a wkrótce okazało się, że aż do powrotu p. Agaty, która jest 
obecnie na urlopie wychowawczym. Czekam kiedy wróci. Redakcję tworzą niżej 
podpisana i Zofia Hanulak, a za sport nadal odpowiada Jan Dwornik. Skład – Dariusz 
Mielcarek. Współpracuje z „PG” wiele osób: nauczyciele promujący osiągnięcia swych 
uczniów i szkół, urzędnicy zamieszczający informacje dotyczące pracy poszczególnych 
wydziałów, osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i wiele innych. Od nr 9 (372)  
2011 r. dwie strony „PG” zostały przekazane do dyspozycji Starostwu Powiatowemu, 
którego pracownicy redagują informacje i piszą artykuły. „Przegląd” jest drukowany we 
Wrocławiu. „Przegląd Górowski” jest nadal wydawany jako miesięcznik, od nr 19 (339) 
(ostatni numer w 2008 r.), powiększył liczbę stron z 8 do 16 i jest nadal pismem 
samorządu górowskiego. Wprowadza to pewne ograniczenia i nie na wszystkie artykuły 
nadsyłane do „PG” starcza miejsca. Priorytetem są zawsze informacje i artykuły na 
temat samorządu i jego instytucji podległych, których jest zawsze bardzo dużo, bo i dużo 
się dzieje w gminie. Stałymi działami są: informacje o inwestycjach gminnych, sesjach, 
podejmowanych działaniach i spotkaniach. 2-3 strony zajmują relacje ze szkół i innych 
jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu. Stronę nr 7 zajmuje cykl Zostawili po sobie 
ślad czyli wspomnienia o niebanalnych postaciach związanych z gminą Góra, str. 8 i 9 to 
tzw. kolorowa rozkładówka, na której zamieszczamy ważne i ciekawe relacje dotyczące 
życia społecznego gminy z galerią zdjęć. Str. 10-11 to kolejne informacje z życia 
mieszkańców gminy (różne), natomiast str. 12-13 to strony Starostwa Powiatowego. Na 
str. 14 zazwyczaj zamieszczane są ogłoszenia, komunikaty, regulaminy, str. 15 to 
ogłoszenia i przetargi gminne, a str. 16 tradycyjnie poświęcona jest sportowi.  

Podsumowując swoje wspomnienia – mile wspominam wszystkich, z którymi 
współpracowałam w kolejnych zespołach redakcyjnych. Każdy wnosił coś nowego, 
konstruktywnego, od każdego czegoś się uczyłam. Były lepsze i gorsze okresy tej pracy, 
ale najważniejszym jest fakt, że „Przegląd Górowski” ciągle jest wydawany, rejestruje 
zmiany życia społecznego, politycznego, kulturalnego. Ogólnie dostępny w bibliotekach, 
stał się niekwestionowaną bazą źródłową na temat minionych lat i wydarzeń. Bardzo się 
cieszę, że artykuły tam publikowane są wykorzystywane w bibliografiach przy pisaniu 
prac magisterskich, książek i opracowań o Ziemi Górowskiej. 

 
Elżbieta Maćkowska 

 
 
 

* * * * * * 
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„PRZEGLĄD GÓROWSKI”  
MAJ 1999 – GRUDZIEŃ 2002 
 
Na przełomie roku 1998/1999 czasopismo samorządu górowskiego przechodziło 

nieciekawe losy. Zmieniali się redaktorzy, ukazywały się tylko niektóre numery. Nie mnie 
dociekać i odpowiadać na pytanie dlaczego tak było. Na początku 1999 roku na tablicach 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy ukazała się informacja, o poszukiwaniu redaktora 
naczelnego „Przeglądu Górowskiego”. Miałam dużo wolnego czasu, bo dopiero co 
przeszłam na emeryturę, to się zgłosiłam. Napisałam założenia, przedstawiłam profil 
pisma, zaproponowałam skład zespołu redakcyjnego, bazując w pewnym stopniu na 
pierwszym zespole: redaktor naczelny – Zofia Hanulak, z-ca Elżbieta Maćkowska, 
członkowie redakcji: Jan Dwornik i Mirosław Żłobiński, później doszła Małgorzata Król 
Wydawcą był Zarząd Miasta i Gminy, druk miał miejsce w Zakładzie Poligraficznym 
Lesława Podrazy w Górze. Redakcja cieszyła się pełnym zaufaniem Zarządu i współ-
praca układała się idealnie, dzięki zrozumieniu i kulturze burmistrza Dariusza Matkows-
kiego, z-cy burmistrza Jerzego Żywickiego i przewodniczącej Rady Miejskiej Góry Ireny 
Krzyszkiewicz. Zgodnie z zapowiedzią w piśmie były stałe rubryki: Echa posiedzeń Zarzą-
du; Informacje samorządowe; Wiadomości historyczne; Wiadomości parafialne, do których artykuły 
pisali katecheci pod czujnym okiem księdza Wojciecha Jaśkiewicza; Z prac Starostwa 
Powiatowego; a czym było bliżej do 700-lecia Góry coraz więcej i dat z przeszłości w cyklu 
Dzieje Góry; Historii miejscowości, zabytków i wiele innych cennych informacji w specjal-
nej kolorowej wkładce. 

W innym kolorze funkcjonowała wkładka „Powiat Górowski” w pigułce. Poczesne 
miejsce zajmował sport, horoskop, cykl Poznaj swojego dzielnicowego oraz wiele artykułów 
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, dla których często było to jedyne 
miejsce, gdzie mogli publikować swoje doświadczenia, a wycięte lub skopiowane artykuły 
dołączyć do teczki awansu zawodowego. 

W lipcu 2000 roku cały numer 7/ 172 poświęcony został uroczystym obchodom  
i relacjom z najważniejszych imprez uświetniających wielki Jubileusz 700-lecia Góry. 
Numer miał odświętny kolorowy wygląd i odpowiednio dobrany papier, dużo zdjęć  
i relacji z uroczystości zasadniczych i towarzyszących. „Przegląd” wydawany był w for-
macie A-4, okładki były kolorowe na odpowiednim papierze i był to miesięcznik. Redak-
cja otrzymywała wynagrodzenie. W grudniu 2002 roku redakcja dla uczczenia wydania 
200-setnego numeru zorganizowała spotkanie wszystkich dotychczasowych członków 
redakcji z byłymi burmistrzami i aktualnym Tadeuszem Wrotkowskim, było wiele 
miłych słów, pochwał pod adresem aktualnej redakcji i poprzednich, a w styczniu 2003 
roku z ogłoszeń dowiedzieliśmy się, że aktualne władze samorządowe rezygnują z nas, 
ogłaszają konkurs na redaktora, stawiając takie warunki, którym mogła sprostać tylko 
jedna osoba z dotychczasowego składu redakcyjnego i takim właśnie podziękowaniem 
za naszą pracę, zakończyliśmy naszą dziennikarską przygodę, przynajmniej na kilka lat, 
ale mimo wszystko było warto 

 
Zofia Hanulak 
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„PRZEGLĄD GÓROWSKI” 2005-2007 
 
Moja przygoda z „Przeglądem Górowskim” rozpoczęła się pod koniec 2005 roku. 

Jako uczeń Gimnazjum nr 2 w Górze chciałem podwyższyć swoją ocenę z języka 
polskiego. Nauczycielka zaproponowała, abym napisał artykuł do gazety. Podejrzewam, 
że była pewna, że tego nie zrobię. Musiała się zdziwić, gdy kilkanaście dni później, 
zostałem po lekcji i pokazałem jej ostatnie wydanie „PG” z 2005 roku.  

Zanim udałem się do ówczesnego redaktora naczelnego gazety – Krzysztofa Ratni-
cyna zastanawiałem się o czym napisać. Wszystko wydało mi się nudne. Minął ponad 
miesiąc od śmierci proboszcza parafii św. Faustyny w Górze Stanisława Chłopeckiego. 
Miasto żyło tym tematem. Wiele się mówiło o wypadku duchownego, cały czas 
docierały do nas nowe ustalenia dotyczące jego tragicznej śmierci. W parafii został 
ustanowiony nowy proboszcz. Nie był to żaden ksiądz, którego znaliśmy. Postanowiłem 
przeprowadzić z nim wywiad.  

Poszedłem, zadzwoniłem domofonem do księdza na plebanię i zapytałem czy 
udzieli mi wywiadu. Zgodził się i umówiliśmy się na sobotę o 8 rano w kancelarii para-
fialnej. Zabrałem swój dyktafon (jeszcze wtedy kasetowy!), aparat fotograficzny i zjawi-
łem się na spotkaniu. Wcześniej , w domu, wydrukowałem pytania, które pomogli mi 
ułożyć bliscy – pytałem skąd pochodzi, kiedy został księdzem, jak czuje się w roli 
nowego proboszcza, etc. Po niespełna 10 minutach miałem nagraną rozmowę.  

– Coś ten wywiad taki błyskawiczny – pomyślałem wtedy. Po powrocie do domu 
odtworzyłem nagranie i wiernie przepisałem je na komputerze. Wysłałem do redaktora 
naczelnego razem z fotografią księdza. Tekst zajął całą stronę w gazecie.  

Po przerwie świątecznej w szkole zastanawiałem się o czym by znów napisać. 
Pomyślałem, że działający tam chór będzie dobry na krótką notatkę. Porozmawiałem  
z dyrygentką, poprosiłem o komentarz dyrektorkę. Poszło.  

Naczelny zaproponował, żebym pisał na stałe do dziecięcej rubryki gazety. Nie 
zgodziłem się. Była zbyt infantylna i kolorowa. 

Z miesiąca na miesiąc tematów przybywało. Bardzo pomocny okazał się pan Miro-
sław Żłobiński, który od zawsze służył mi dobrą radą i uwagami. Krytycznie podchodził 
także do moich tekstów, podrzucał fachową literaturę, pokazywał błędy. Na początku 
mojego pisania w „Przeglądzie Górowskim” M. Żłobiński zaproponował, abym poroz-
mawiał z Ludwikiem Lachem – pierwszym powojennym księgarzem w Górze i przygo-
tował materiał. Jemu się to wcześniej nie udało. Mimo to nie zniechęciłem się. W torbę 
wsadziłem aparat fotograficzny i wspomniany wcześniej dyktafon. Porozmawiałem  
i napisałem wywiad. Do dziś uważam go za jeden z najlepszych. Był ciekawy i prawdzi-
wy.  

Po kilku relacjach i fotoreportażach z festynów, zawodów i apeli zostałem pełno-
prawnym dziennikarzem gazety. Miałem swój identyfikator prasowy. Wtedy już pisałem 
o ważnych sprawach i problemach – czy faktycznie powstanie muzeum, remoncie sali 
widowiskowej Domu Kultury, przebudowie i przeprowadzce Ośrodka Pomocy Społecz-
nej.  
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Nigdy nie zapomnę tego, jak patrzyli na mnie urzędnicy i dyrektorzy jednostek, gdy 
spotykaliśmy się pierwszy raz i mówiłem: 

– Dzień Dobry. Nazywam się Adrian Górowski i jestem z „Przeglądu Górowskiego”. 
Wiosną, po kilku miesiącach mojej współpracy z „PG”, z funkcji naczelnego 

zrezygnował K. Ratnicyn. Do swojego gabinetu wezwał mnie burmistrz Tadeusz 
Wrotkowski.  

– Poprowadzisz przez jakiś czas gazetę? – zapytał od razu. 
– Jasne – zgodziłem się. 
– No to przybij piątkę – zaproponował burmistrz. 
Od razu zabrałem się do pracy. Sekretarz T. Otto poinformował w mojej 

obecności kilku pracowników, że chwilowo to ja będę zajmował się gazetą. Chwilę po 
wizycie u burmistrza czekał na mnie kierowca z samochodem, który zawiózł mnie na 
Kajęcin, gdzie robiono nowe drogi. Zrobiłem zdjęcia i napisałem tekst. Później 
przygotowałem relację z Dni Góry… Sporo tego było. W każdym numerze zamiesz-
czałem „Kronikę policyjną”, jakieś ciekawe zdjęcie, fotoreportaż i notatkę z pożaru albo 
wypadku.  

Urzędnikom zależało na tym, abym zajął się gazetą. Miałem nielimitowany dostęp 
do słodyczy (jako dziecko bardzo mnie to cieszyło), w upalne dni przywożono mi lody  
i chłodne napoje – wszystko, bylebym tylko nie odszedł od komputera. 

W tym czasie lubiłem pisać o Starej Górze i o różnych zabytkach Góry. Przygoto-
wałem reportaż o wierzy ciśnień, zrobiłem zdjęcia wewnątrz i wydrukowaliśmy tekst. 
Wydaje mi się, że był ciekawy – inny niż te publikowane do tej pory. Sam decydowałem 
co będzie na okładce.  

Radziłem sobie dobrze, ale burmistrz wiedział, że przyjdzie rok szkolny, a ja nie 
mogę sam prowadzić gazety. Potrzebowałem kogoś dorosłego do pomocy. Ogłoszono 
konkurs na szefa dwutygodnika. Zwyciężyła go Joanna Zembroń – polonistka ze Szkoły 
Podstawowej nr 3. To był strzał w dziesiątkę. Pracowało nam się bardzo dobrze, 
dogadywaliśmy się, mieliśmy wspólną wizję gazety, plany i ambicje, lecz w pewnym 
momencie zaczęły być one tłumione przez wydawcę. Był to moment, gdy opinia 
publiczna zawrzała w związku z ujawnieniem nieprawidłowości z rewitalizacją miasta.  

Raz, z nieznanego mi powodu, z tekstu o turnieju sportowym wyleciało sformuło-
wanie, że zawody odbyły się w sali sportowej „Arkadia”. Gdy spotkał mnie S. Żyjewski, 
który rządził wtedy halą zaczął grozić mi sądem. A przecież to nie była moja wina. Dziś 
wiedziałbym, że to co mówi, jest śmieszne i ów pan racji nie ma. Wtedy jeszcze nie 
wiedziałem, ale z pomocą pośpieszyła mi redaktor naczelna. O ile pamięć mnie nie myli 
napisałem też maila do burmistrza z prośbą o wyjaśnienie.  

W naszej dwuosobowej redakcji mieliśmy swoją niepisaną zasadę, że dłuższe formy 
podpisujemy pełnym nazwiskiem, a krótkie inicjałami. Ja podpisywałem się A.G, zaś 
naczelna J.Z. W czasie redagowania „PG” Joanna Zembroń wyszła za mąż i do jej naz-
wiska dodano drugi człon. Od tego czasu nazywała się już Joanna Zembroń-Górecka,  
a podpisywała J. Z-G.  

Pewnego dnia odbierałem z urzędu nowe wydanie „PG”. Do moich uszu dobiegła 
rozmowa dwóch pracownic magistratu, które najwidoczniej nas nie znały. 

– Ty, popatrz! Podpisywała się J.Z, a teraz J.Z-G. Niby ślub wzięła. Ciekawe za kogo wyszła? 



Kwartalnik Górowski 38/2012 

XXIV 

– No co się głupio pytasz!? Pomyśl trochę. Logiczne! Przecież wychodzi na to, że teraz to Joanna 
Zembroń-Grochowiak.  

Gdy opowiedziałem zasłyszane plotki pani Asi mało nie umarliśmy ze śmiechu. 
Można rzec, że tak jakby przez pewien czas byliśmy małżeństwem… w opinii publicznej. 

Działaliśmy prężnie przez rok. Jeździliśmy po gminie, pisaliśmy o ludziach, akcjach, 
problemach, historii… Później umowa J. Zembroń wygasła i przestaliśmy pisać. Funkcję 
naczelnego objęła Agata Michalska-Jankowska, jednak nie próbowałem nawiązać z nią 
współpracy.  

 
Adrian Grochowiak 

 
 

 
* * * * * 

 

 
* * * * * 

 

 
* * * * * 
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„PRZEGLĄD GÓROWSKI” 2006-2007 
 
Moja historia z „Przeglądem Górowskim” trwała od września 2006 do czerwca 

2007 roku. Była – choć może zabrzmi to nieco patetycznie – szkołą życia i dowodem na 
to, że z pomocą życzliwych osób można dać sobie radę na nowym, nieznanym lądzie. 

Do prowadzenia dwutygodnika namówił mnie mój były uczeń, który pisał już do 
gazety i miał pojęcie o samym procesie jej tworzenia i problemach z tym związanych. 
Nie ukrywam, że bałam się odpowiedzialności i sprawy związane z samym drukiem czy 
układaniem stron były dla mnie czarną magią. Oczywiście samo pisanie artykułów do 
lokalnej prasy, uczniowskiej lub studenckiej nie było mi obce, ale od razu – być 
redaktorem naczelnym? Było to więc naprawdę wyzwanie. 

Czy temu sprostałam? Oczywiście, jak w przypadku każdego redaktora naczelnego 
dochodziły do mnie różne głosy pełne sceptycyzmu. Gdy ogłoszono, że zostałam 
redaktorem naczelnym, na forum elki.pl grzmiano: „Wielka pani redaktor – nauczy-
cielka” tudzież „Co ta pani wie o redagowaniu lokalnej gazety?!”. Były jednakże głosy 
pełne życzliwości i zrozumienia dla moich prób radzenia sobie z tym wyzwaniem. 

Mogłam zawsze liczyć na życzliwość sekretarza gminy pana Otto, na pomoc osób 
pracujących w UMiG i w instytucjach użytku publicznego (szkoły, biblioteki, itd.), na 
cenne rady informatyka, pana Mielcarka. Jednakże najwięcej pomógł mi – mimo wielu 
uwag krytycznych, padających z ust niektórych – Adrian Grochowiak, który udostępniał 
mi zdjęcia, opracowywał niektóre artykuły, wspierał, zachęcał do działań, a przy tym… 
strasznie denerwował tym, że wszędzie było go pełno, zawsze miał o wszystkim wyro-
bione zdanie, przeszkadzał, prowokował i drążył tematy dla niektórych niewygodne. Był 
to już bowiem jako licealista młody człowiek „bywający” tu i tam, uparty, bezkompro-
misowy i pyskaty.  

Gdy umowa między mną a gminą wygasła, a kolejnej nie chciałam podpisywać, 
(zresztą stanowisko to objęła ówczesna pani zajmująca się promocją gminy) padły z ust 
żegnającego mnie w imieniu burmistrza Wrotkowskiego słowa jednego z jego pracow-
ników, które do dziś pamiętam. „Wie pani, obok licznych zalet związanych z prowadze-
niem przez panią naszej gazety była jedna główna i podstawowa wada – Adrian 
Grochowiak”. Ja jednakże uważam, że jego pomoc była nieoceniona i jestem mu za to 
wdzięczna. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wiem jedno: z redagowaniem 
czasopisma wiąże się olbrzymi stres i drugi raz nie zdecydowałabym się na taki krok. 
Poza tym nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki… 

 
Joanna Zembroń-Górecka 
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„ADAŚ” DAWNIEJ I DZIŚ 
 
Nowopowstała rzeczywistość polityczna przełomu lat 80 i 90 stworzyła możliwość 

do wykazania szerszej inicjatywy opiniotwórczej przez uczniów górowskiego ogólniaka. 
W styczniu 1991 roku Samorząd Szkolny Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 
Mickiewicza w Górze wydał pierwszy numer gazetki szkolnej zatytułowanej „Adaś”. 
Inicjatorami pisma byli przedstawiciele samorządu szkolnego Agnieszka Pachołek  
i Paweł Cieliczko. Tytuł gazetki jest zdrobnieniem imienia patrona szkoły, naszego 
narodowego wieszcza Adama Mickiewicza. Ówczesna dyrektor LO nadane gazetce 
miano skomentowała w następujący sposób: „Akcentowanie roli Patrona w życiu 
społeczności szkolnej pomaga wzbogaceniu form pracy wychowawczej.”  

 

 
 

Omawiany okres charakteryzował się ożywieniem działalności organizacji młodzie-
żowych i uczniowskich, a ukazanie się pisma było niemałym sukcesem samorządu. Od 
samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. 
Wydawcy gazetki starali się, by w każdym roku wyszedł chociaż jeden, okazjonalny 
numer „Adasia”. Z tego względu pismo wydawane jest nieprzerwanie od ponad 20 lat.  
I mimo, że okres świetności „Adasia” to lata, 90-te, kiedy opiekunem redakcji była 
nauczycielka chemii Irena Lach, to i dzisiaj szkolne czasopismo jest nie tylko atrakcyjną 
formą kształcenia, ale wywiera też wpływ na umiejętności komunikowania się z rówieś-
nikami, podejmowania dialogu z dyrekcją i nauczycielami. „Adaś”, szczególnie ten z lat 
90-tych, był wyraźnie pismem uczniów, sami go tworzyli, kupowali i z ochotą czytali. 
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Słynna jest okładka nr 1 z roku 1991 – „Boże zachowaj Prezydenta tak daleko od nas, 
jak to tylko możliwe”. Tego typu hasło mogło wtedy być uważane za wielce politycznie 
niepoprawne, mimo to gazetka się ukazała, co więcej wywołała falę dyskusji na temat 
toczącej się kampanii prezydenckiej. Z kolei w innym numerze uczniowie umieścili 
ironizowaną wersję „Kamasutry” wraz z obrazkami. Redaktorem naczelnym pisma była 
uczennica górowskiego ogólniaka Inga Wojtysiak, która we „wstępniaku” odważnie 
stwierdziła, że nie ma pojęcia „jak to się robi”, dlatego oprze się na sprawdzonych 
wzorcach. 

W późniejszych latach „Adaś” przeżywał swoje wzloty i upadki. Częstotliwość jego 
wydawania oraz zawarte w nim treści związane były z chęciami i możliwościami uczniów 
skupionych w dużej mierze wokół Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunów. W 2004 
roku nastąpiła poważna próba wskrzeszenia na stałe pisma podjęta przez nauczyciela 
historii Tomasza Woźniczkę i ówczesnego pedagoga Sławomira Dębowicza. Ukazały się 
jednak tylko dwa numery, ale po raz pierwszy zainicjowano pomysł redagowania gazetki 
w wersji elektronicznej. Z okazji IX Zjazdu Absolwentów zespół redakcyjny powięk-
szony o ks. Tomasza Zagałę wydał okolicznościowy numer skierowany do zjazdowych 
gości. 

 

      
 

„Chcieć to móc”, stwierdziła polonistka Ewelina Waląg i wraz z grupką uczniów 
rozpoczęła w 2005 roku redagowanie „Adasia”. Gazetka zaczęła się ukazywać regularnie 
jako dwumiesięcznik, a wszystkie zawarte w nim treści były wyłącznie dziełem uczniów 
liceum. Podejmowano wiele różnorodnych, a zarazem intrygujących tematów. Na 
szczególną uwagę zasługuję wywiad z ówczesną dyrektorką LO Ireną Krzyszkiewicz. Jest 
to naprawdę ciekawa lektura, prowadzący rozmowę redaktor wypytuję dyrektorkę  
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o często niełatwe sprawy, a ta nie uchyla się od trudnych pytań i szczerze na nie 
odpowiada. Jest to jeden z przykładów na to, że „Adaś” przez te wszystkie lata był 
niezależnym pismem młodzieży. Jednocześnie dzięki pomocy udzielnej ze strony 
nauczycieli i dyrekcji szkoły mogą ukazywać się jego kolejne numery.  

Szata graficzna pierwszego „Adasia” to równo ułożone, dużych rozmiarów, 
kolorowe litery, po których „skaczą” przeróżne postacie. O wyrazisty, spory napis 
podpiera się również nasz wieszcz Adam Mickiewicz, przedstawiony z nienaturalnie dużą 
głową i poważną „kamienną” wręcz miną. Po wielu latach okładkę zmieniono na 
„modniejszy” szablon, jednak nie przyjął się on na dłużej i po jakimś czasie powrócono 
do pierwotnego wyglądu gazety. 

Następny „Adaś” ukazał się w 2011 roku, redakcję tworzyli: Tomasz Woźniczka, 
Filip Słowik, Ewelina Waląg oraz Ryszard Huzar. Wydanie zatytułowane „Adamus 
2011”, miało charakter okolicznościowego numeru w całości poświęconego XI 
Ogólnopolskiemu Konkursowi Mickiewiczowskiemu. W gazetce zaprezentowany został 
krótki zarys historii szkoły oraz samego konkursu, ciekawostki związane ze zmaganiami 
recytatorów, list Prezydenta RP do organizatorów oraz „echa prasowe Adamusa”. Cały 
nakład błyskawicznie rozszedł się w trakcie konkursu wśród młodych recytatorów i ich 
opiekunów, zaproszonych gości oraz uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Kolejny, na 
razie ostatni, numer „Adasia”, ukazał się z okazji Walentynek 2012. 

 
Filip Słowik 

 
 
 
 
Bibliografia: 
Wlaźlak Janina, Tradycje Mickiewiczowskie Liceum Ogólnokształcącego w Górze, LO Góra 2003. 
Wlaźlak Janina, Monografia 50 lat Liceum Ogólnokształcącego w Górze, LO Góra 1995. 
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POCZĄTKI „GAZETY GÓROWSKIEJ” 
 
Pomysł wydawania gazety lokalnej – innej niż „Przegląd Górowski” – skrystalizo-

wał się pod koniec 1994 r. na zebraniu Porozumienia Centrum. Wówczas po wyborach 
samorządowych stanowisko burmistrza utracił Tadeusz Tutkalik, gorący orędownik 
„Przeglądu Górowskiego”. Piszącego te słowa usunięto z funkcji redaktora naczelnego 
„Przeglądu Górowskiego”, wkrótce miał być „skreślony ze składu członków zespołu 
redakcyjnego »Przeglądu Górowskiego«” (pismo z 30 marca 1995 r.). Rodzące się pismo nie 
miało mieć charakteru gazetki wydawanej na ksero czy biuletynu partyjnego, lecz gazety 
informacyjnej, patrzącej władzy na ręce. Nawet przeprowadzono sondażowe rozmowy  
w drukarni Leszka Podrazy w sprawie druku i jego kosztu.  

Wydaje się, że argumentem, który przeważył przy podejmowaniu decyzji o podjęciu 
działalności wydawniczej było istnienie „Forum Kobylińskiego”. Był to kwartalnik 
wydawany w Kobylinie przez byłego burmistrza Michała Ciesielskiego, który utracił 
stanowisko w podobnych okolicznościach jak T. Tutkalik. Postawiliśmy sobie pytanie: 
jeśli ono mogą wydawać w małym Kobylinie, dlaczego my nie w większej Górze? 

Zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy z hukiem wkroczyć na lokalny rynek wydaw-
niczy. Nadarzyła się świetna okazja. Helena Żywień, pełniąca wtedy funkcję redaktora 
naczelnego „Przeglądu Górowskiego” wymyśliła, żeby zmienić nazwę pisma na „Gazetę 
Górowską”, nawiązując do pisma wydawanego w latach 1954-1956 przez Front 
Narodowy. Chcieliśmy wcześniej zarejestrować naszą „Gazetę Górowską”. Powstałoby 
nieliche zamieszanie, które moglibyśmy wykorzystać do bezpłatnej reklamy, np. oskar-
żając o przywłaszczenie tytułu. Jednak zarząd nie zgodził się na zmianę nazwy i sprawa 
upadła1. 

17 stycznia 1995 r. wysłałem do sądu w Poznaniu wniosek o rejestrację miesięcz-
nika o charakterze społeczno-politycznym o tytule „Gazeta Górowska”. Miałem pełnić 
funkcję redaktora naczelnego, a siedzibą redakcji było moje mieszkanie. Wydawcą miał 
być T. Tutkalik. Jednak już po dwu dniach nastąpiła zmiana wydawcy i ta funkcja też mi 
przypadła. 27 lutego 1995 r. złożyłem ponownie wniosek o rejestrację „Gazety Górow-
skiej”.  

Okazało się, że wydawca musi w sądzie przedłożyć wypis z ewidencji działalności 
gospodarczej (pismo z 22 lutego 1995 r.). Najpierw nieskutecznie próbowałem w Urzę-
dzie Miejskim zarejestrować działalność gospodarczą polegającą na wydawaniu czaso-
pism, książek i druków akcydensowych, handlu detalicznym, hurtowym i obwoźnym 
artykułami przemysłowymi (pismo z 6 marca 1995 r.). Jednak burmistrz zarejestrował 
działalność gospodarczą z wyłączeniem wydawania gazet i czasopism. Tu po raz 
pierwszy wyszła nasza ignorancja prawnicza. Dała o sobie znać jeszcze za kilka miesięcy. 
Bezsensownie odwoływałem się do wojewody leszczyńskiego. 

6 marca 1995 r. na posiedzeniu niejawnym Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu 
Sekcja Rejestracji Związków Zawodowych, Stowarzyszeń i Prasy zarejestrowała „Gazetę 

                                      
1 (HŻ), Powrót do „Gazety Górowskiej”, „Przegląd Górowski” 1995 nr 23 [wł. 1] s. 7; (MAT), Teraz – „Gazeta Górowska”, 
„Gazeta Poznańska” 1995 nr 21 s. 9; (sz), Góra, „Panorama Leszczyńska” 1995 nr 7 s. 3. 
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Górowską” pod numerem 615. Nie zażądano ani opłaty za rejestrację, ani wypisu  
z ewidencji działalności gospodarczej. Poinformowano jedynie, że wydawca jest 
zobowiązany przesyłać egzemplarze obowiązkowe uprawnionym bibliotekom (11) na 
własny koszt. Uczyniłem to raz na wiosnę 1996 r., wysyłając do trzech bibliotek z 11 
wymienionych w piśmie – Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki 
Uniwersytetu Wrocławskiego – dotychczas wydane numery „Gazety Górowskiej”. 

Pierwszy numer „Gazety Górowskiej” został opracowany 1 maja 1995 r. Byłem 
autorem wszystkich tekstów oprócz jednego. Początkowo gazeta miała mieć format taki 
jak „Przegląd Górowski”, ale zainspirował mnie kwietniowy numer pisma leszczyńskiego 
Zjednoczenia Narodowo-Chrześcijańskiego „Słowo Leszczyńskie”, formatu nieco 
większego. 2 maja materiały zostały na dyskietce dostarczone do firmy „Manus” 
Cezarego Główki w Lesznie. Przy pisaniu musiałem korzystać z komputera w moim 
miejscu pracy, używając edytora tekstu o nazwie TAG. W Lesznie musiałem 
podejmować decyzje o rezygnacji z druku pewnych artykułów lub ich skróceniu. Taka 
sytuacja powtarzała się nagminnie.  

5 maja przygotowany numer powrócił do Góry. Najpierw go czytał Stanisław 
Hoffmann, potem Tadeusz Tutkalik (znalazł dwa błędy językowe, których nie było),  
a na koniec ja. Jeszcze skróciłem najważniejszy tekst Praca dla swoich o kulisach odwołania 
Teresy Śpiączki ze stanowiska kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby mogła 
wejść lista punktów sprzedaży. Liczyła ona 7 pozycji. Drugim ważnym tekstem było 
omówienie wynagrodzenia przedstawicieli władz lokalnych. 

Na pierwszej stronie zamieściłem pewnego rodzaju deklarację Dlaczego „Gazeta 
Górowska”? Opisałem, jak pozbyto się mnie z „Przeglądu Górowskiego”, a następnie 
napisałem:  

„Nic innego mi nie zostało tylko założyć własne pismo. Kilka osób obiecało mi pomóc finansowo, 
bo najprawdopodobniej miesięcznik „Gazeta Górowska” (bo tak się będzie nazywać) nie przyniesie 
zysków, a wręcz przeciwnie deficyt. Jestem tym osobom wdzięczny.  

Zamiast wygłaszać ogólniki, o czym mam zamiar pisać, chcę zadeklarować, że moją ideą 
przewodnią, która mi będzie przyświecała jest motto widniejące na winiecie – Jedynie prawda jest 
ciekawa. Jej autorem jest Józef Mackiewicz, najwybitniejszy polski prozaik XX stulecia. Za swą 
bezkompromisowość brutalnie atakowany lub przemilczany, tak że mało kto wie, iż w tym roku 
minęła 10 rocznica jego śmierci.  

Myślę, że niezależne pismo, jakim jest „Gazeta Górowska”, znajdzie swoje miejsce na 
górowskim rynku czasopiśmienniczym, choć nie stoi za nim potęga gminnego budżetu, a jedynie kilka 
życzliwych osób i – mam nadzieję – Czytelnicy.”  

13 maja pierwszy numer „Gazety Górowskiej” o objętości 4 stron i cenie 50 groszy 
znalazł się w sprzedaży. Kolportażem zajął się niezawodny Andrzej Mrajski. W zakładzie 
fryzjerskim Krystyny Mrajskiej i sklepie Grażyny Spalik bardzo ładnie się prezentował na 
wystawach, wyłożony obok „Przeglądu Górowskiej”. 

Czytelnicy bardzo dobrze zareagowali na pojawienie się naszego tytułu. Pani Teresa 
Czerska zadzwoniła, gratulując wydania pierwszego numeru. Do biblioteki do mnie 
przyszedł pan Ryszard Rusiniak i zadeklarował wolę napisania do gazety. Jego list do 
redakcji ukazał się w numerze drugim, gdzie chwalił naszą gazetę. Obok znalazł się list 
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Stanisława Leśkiewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej Góry w kadencji 1990-1994, 
który gratulował wydania „Gazety Górowskiej”.  

Pismo rozchodziło się jak świeże bułeczki, a sprzedaż przeszła najśmielsze nasze 
oczekiwania. Z wydrukowanych 500 egzemplarzy sprzedaliśmy 416, ok. 50 rozdaliśmy. 
Jednocześnie wzrosła liczba punktów sprzedaży z pierwotnych siedmiu do dwunastu. 

W maju 1995 r. trzeba było też załatwić formalności w urzędzie skarbowym w 
Rawiczu. T. Tutkalik został przeszkolony co i jak ma załatwiać, ale lekko nie było, gdyż 
urząd skarbowy w Rawiczu był znany z traktowania interesantów jak intruzów, co się 
sprawdziło. Z pokoju nr 26 (informacje podatkowe) wysłano nas do pokoju nr 13, 
którego nie było. Połaziliśmy od pokoju do pokoju i okazało się, że naszą sprawę 
musimy załatwić w pokoju nr 26, od którego zaczęliśmy wędrówkę. 

Następny etap legalizacji działalności to uzyskanie REGONU w urzędzie statys-
tycznym w Kościanie. Na miejscu wyszło, że samo postanowienie sądu o rejestracji „Ga-
zety Górowskiej” nie wystarczyło. Sympatyczna urzędniczka zażądała jakichś odpisów 
od notariusza o strukturze własnościowej „Gazety Górowskiej”. Dla jasności – byłem 
jednoosobowym właścicielem tego tytułu. Wówczas T. Tutkalik dokonał genialnego 
posunięcia. Wyciągnął zaświadczenie o wpisie do ewidencji dokonanym w gminie, które 
jednak nie upoważniało do wydawania pisma. Tak długo urzędniczkę indagował, aż 
wspólnie doszli do wniosku, że postanowienie sądu i wpis do ewidencji gospodarczej 
miały charakter równorzędny, więc na podstawie tego ostatniego dostałem REGON. 

Jeszcze przed ukazaniem się pierwszego numeru parę osób zadeklarowało współ-
pracę polegającą na udzielaniu informacji lub pisaniu artykułów – ale anonimowo, bez 
ujawniania nazwisk. 

Po wydaniu pierwszego numeru pojawili się autorzy gotowi pisać do „Gazety 
Górowskiej” – Stanisław Leśkiewicz (były przewodniczący Rady Miejskiej) i Ryszard 
Rusiniak. Jednak ich współpraca okazała się okazjonalna. Dłużej współpracowali Zenon 
Jachimowicz i Krzysztof Danielewicz. Zenon Jachimowicz prowadził od nru 5 rubrykę 
dotyczącą parafii pod nazwą Parafia jest wspólnotą. Inspirację zaczerpnęliśmy z „Forum 
Kobylińskiego”. Po raz ostatni ukazała się w nrze 9, gdyż proboszcz poczuł się urażony 
notatką zamieszczoną w rubryce satyrycznej Zapiski znalezione w garbie. Jej autor ukrywał 
się pod pseudonimem Garbus. Proboszcz uznał ją za atak na jego osobę i Kościół. 
Informacje parafialne cieszyły się dużą popularnością.  

Starałem się, żeby na łamach „Gazety Górowskiej” poruszać najrozmaitszą proble-
matykę: ośrodek wypoczynkowy w Ryczeniu (nr 5), „Przegląd Górowski” (nr 9), Runo-
land opisany przez Wiesława Żłobińskiego (nr 9), kino (nr 12), wspomnienie o Stanis-
ławie Rohowskim autorstwa Tadeusza Tutkalika (nr 15), 50-lecie cechu w Górze 
przedstawione przez ówczesnego starszego cechu Zygmunta Maka (nr 15), prywatna 
wypożyczalnia książek (nr 17), jubileusz 50-lecia Biblioteki Miejskiej autorstwa Zofii 
Stepan (nr 19).  

Sporo miejsca zajęła tematyka oświatowa: Spotkanie koleżeńskie po latach – z okazji 
50-lecia szkoły w Czechnowie pióra Bogusława Sitnika (nr 8), 50-lecie szkoły w Sicinach 
autorstwa Krzysztofa Danielewicza (nr 15), 50 lat istnienia szkoły zawodowej w Górze 
przedstawione przez Tadeusza Tutkalik (nr 17), 50 lat szkoły w Czarnoborsku (nr 18), 
cykl artykułów 50 lat „dwójki” (pierwszy tekst w nrze 9, ostatni w nrze 21), oparty na 
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kronikach szkolnych. Swe odzwierciedlenie na stronach „Gazety Górowskiej” znalazła 
aktywność trzech organizacji społecznych: Związku Harcerstwa Polskiego (nr 11 i nr 
19), Towarzystwa Miłośników Ziemi Górowskiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Grodna  
i Wilna. W przypadku dwóch ostatnich organizacji było zbyt dużo tekstów, żeby 
wymieniać je wszystkie. Szeroko opisywałem funkcjonowanie górowskiej „Solidarności”. 

Na łamach ukazywały się wywiady z różnymi osobami – z ks. Stanisławem 
Bohatkiewiczem, który przeprowadził Zenon Jachimowicz (nr 3-4), z Władysławem 
Stanisławskim z okazji 50-lecia „Społem” (nr 7), z Wacławem Grzebieluchem z okazji 
trzydziestolecia jego pracy zawodowej (nr 9), ze Stanisławem Żyjewskim (nr 10), 
ówczesnym nadleśniczym Edwardem Gilem (nr 13), komendantem Ochotniczego Hufca 
Pracy w Górze Henrykiem Szymczakiem (nr 13), komendantem hufca ZHP w Górze 
Sławomirem Żygałem (nr 19). 

W czerwcu 1995 r. skontaktował się ze mną Krzysztof Ratnicyn i zaproponował, 
żeby na łamach „Gazety Górowskiej” przeprowadzić konkurs z okazji 50-lecia ONZ. 
Przyniósł pytania i ufundował nagrodę książkową. Konkurs został ogłoszony w nume-
rze lipcowym (nr 3-4) i przeszedł bez echa – nie nadeszła żadna odpowiedź.  

W „Gazecie Górowskiej” rozpoczął swą aktywność publicystyczną Wiesław Pluta, 
publikując cykl artykułów o prawach konsumenta (nr 16-18). Jego publikacja miała 
charakter barterowy – za swoje teksty zażądał bezpłatnej reklamy swej firmy i ją otrzy-
mał. 

Bardzo aktywnym publicystą był Krzysztof Danielewicz, komentujący różne 
aspekty funkcjonowania gminy i wójta Niechlowa. Rozpoczął działalność publicystyczną 
Andrzej Słomiński. Dużo miejsca zajmował sport. 

O atrakcyjności „Gazety Górowskiej” świadczyła jednak szeroko uprawiana krytyka 
władz samorządowych, głównie Góry, zwykle materiał czerpałem z obrad sesji Rady 
Miejskiej. O dziwo reakcja burmistrza Stanisława Kwiatka na tego typu publicystykę była 
nieoczekiwana. Spokojnie przyjął krytykę rozbudowy oczyszczalni ścieków, ale za to dziś 
wypomina mi kilkuzdaniowy artykulik (nr 2) o wazonach w Czerninie. 

O uznaniu dla „Gazety Górowskiej” może świadczyć pewien znamienny fakt. 28 
grudnia 1995 r. na sesji Rady Miejskiej rozpatrywano uchwałę zmieniającą regulamin 
przyznawania nagrody osobie zasłużonej dla Ziemi Górowskiej. Władysław Stanisławski 
zgłosił propozycję, żeby w skład komisji ustalającej laureatów wszedł redaktor naczelny 
„Gazety Górowskiej”, m.in. przewidziano miejsce dla redaktora naczelnego „Przeglądu 
Górowskiego”. Głosowanie dało świetny rezultat - na 25 osób 23 opowiedziały się za 
tym wnioskiem. 

Zamieszczaliśmy w „Gazecie Górowskiej” również materiały dodatkowe: rozkład 
jazdy autobusów (nr 2 i nr 14), informator usługowy (nr 6), kolorowy kalendarz (nr 9), 
które miały przyciągnąć czytelników i jak widać po wzrastającym nakładzie przyciągały.  

Nie uchylaliśmy się też od udziału w życiu politycznym. Pod koniec 1995 r. na 
zlecenie Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego Lecha Wałęsy w Lesznie wydaliśmy w na-
kładzie 20 tysięcy egzemplarzy dodatek wyborczy. Jego część rozprowadziliśmy razem  
z listopadowym numerem „Gazety Górowskiej”. Ten nasz wkład w kampanię wyborczą 
przeszedł bez większego echa, za to prasa rozdmuchała do olbrzymich rozmiarów 
znaczenie artykułu Zenona Jachimowicza O przyszłość narodu! (nr 6). Autor wyraził 
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opinię, iż w czasie wyborów prezydenckich Polacy stoją na rozstaju dwu dróg – 
chrześcijańskiej i powrotu do czasów „realnego socjalizmu”, którą uosabia Aleksander 
Kwaśniewski. Od wyborców (i czytelników) zależało którą wybiorą. Sojusz Lewicy 
Demokratycznej wybrał walkę z autorem. 

Najpierw Rejonowy Sztab Wyborczy Aleksandra Kwaśniewskiego w Górze i Rejo-
nowa Rada Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej w Górze zażądały od sądu w Ra-
wiczu by zmusił „Gazetę Górowską” do sprostowania „wiadomości nieprawdziwych lub 
nieścisłych odnoszących się do wyborów i kampanii wyborczej” zawartych w artykule „O przy-
szłość narodu!”. Ten odrzucił to żądanie i zwrócił uwagę, że winni najpierw zwrócić się 
do gazety2, co też uczynili, pisząc m. in.: „Ordynacja wyborcza zabrania jednocześnie, by w agi-
tacji wyborczej posługiwać się kłamstwem, podawaniem nieprawdziwych danych obrażających 
kandydatów do urzędu prezydenta.” Zażyczyli sobie zamieszczenia sprostowania na łamach 
„Gazety Górowskiej”, „Gazety Poznańskiej” i „Panoramy Leszczyńskiej”3. Moja odpo-
wiedź nie dotarła na czas, na poczcie poinformowali mnie, że listonosz nie mógł znaleźć 
adresata, więc skierowali sprawę do sądu. 27 października 1995 r. „Zdaniem sądu opubliko-
wany na łamach »Gazety Górowskiej« artykuł zawiera wiadomości nieścisłe, które w związku z tym 
można uznać za nieprawdziwe.”4 Wysłałem zażalenie do sądu wojewódzkiego na 
postanowienie sądu rejonowego w Rawiczu, które zostało odrzucone, gdyż winno być 
skierowane za pośrednictwem sądu rejonowego, czego nie uczyniłem. Tak „Gazeta 
Górowska” została skazana za opublikowanie opinii. 

Całej tej sprawie towarzyszyły nieprzychylne komentarze prasowe: Wyborcza agitka 
katechety5, „Agitka” osądzona6, Wyborcza „agitka” osądzona (c.d.)7, A może trzecia droga wybo-
ru...8. Godną uznania wstrzemięźliwość zachowała „Panorama Leszczyńska”, publikując 
ciekawy komentarz, oceniając, że sprawa sądowa w Rawiczu była „najbardziej emocjonu-
jącym fragmentem kampanii wyborczej w Leszczyńskiem” 9.  

Pierwszy i drugi numer „Gazety Górowskiej” miały nakład 500 egzemplarzy, trzeci 
(oznaczony jako nr 3-4) – 650, czwarty i piąty – 800; rosła też liczba reklam dzięki 
staraniom Tadeusza Tutkalika. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom reklamodawców 
pozyskaliśmy punkty sprzedaży poza Górą i kolejne w Górze. W punktach poza-
górowskich sprzedawaliśmy po kilka egzemplarzy gazety, tak że koszty kolportażu się nie 
zwracały. W maju 1996 r. po roku działalności mieliśmy ok. 30 punktów sprzedaży. 
Pierwszy numer miał 4 strony, drugi – 8, kolejny liczony jako nr 3-4 – 12, nr 10 – 14, nr 
15 – 16. W drugim roku działalności, jak widać, gazeta zyskały na objętości. Kolpor-
tażem pierwszego numeru zajmował się Andrzej Mrajski, potem Janusz Ginc, Stanisław 
Kopeć, Wiesław Żłobiński i Tadeusz Tutkalik. 

Zwykle korektę robiliśmy w nocy. Wieczorem ja i Tadeusz Tutkalik jechaliśmy do 
Leszna do firmy „Manus” i przez kilka godzin zajmowaliśmy się naszą gazetą, nadając jej 

                                      
2 Postanowienie sądu w Rawiczu z 13 października 1995 r. (pismo w posiadaniu Autora). 
3 Pismo z 18 października 1995 r. (w posiadaniu Autora). 
4 Postanowienie sądu w Rawiczu z 27 października 1995 r. (pismo w posiadaniu Autora). 
5 „Gazeta Poznańska” 1995 nr 243 s. 2 (18 października 1995 r.) 
6 „Gazeta Poznańska” 1995 nr 252 s. 1. 
7 „Gazeta Poznańska” 1995 nr 263 s. 9. 
8 „Przegląd Górowski” 1995 nr 17 s. 9. 
9 B. Lewandowski, Wybory w sądzie, „Panorama Leszczńska” 1995 nr 46 s. 5. 
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ostateczny kształt. Niekiedy to trwało do rana. Nie zawsze byliśmy w stanie wyłapać 
błędy. W nrze 3-4 już po wydrukowaniu dostrzegliśmy dwa błędy, które w 650 
egzemplarzach ręcznie w kilka osób poprawialiśmy. 

 
Początkowo Tadeuszowi Tutkalikowi, tak mi się przynajmniej wydawało, gazeta 

była potrzebna do celów politycznych. W ten sposób chciał odreagować swą porażkę 
wyborczą i utratę stanowiska burmistrza. Jednak, gdy pojawiły się pieniądze, też dzięki 
niemu, albowiem bardzo sprawnie pozyskiwał reklamy, zaczęły się kłopoty.  

Tadeusz Tutkalik wymyślił, żeby gazetę wydawała spółka. Na wiosnę 1996 r. jej 
udziałowcem miał być Andrzej Hirny, jesienią w spotkaniach dotyczących powstania 
spółki uczestniczyło więcej osób, ale nieodmiennie T. Tutkalik grał pierwsze skrzypce. 
Nieopatrznie dla dobra gazety zgodziłem się na utworzenie spółki i nieodpłatnie (u 
notariusza) oddałem prawa do tytułu T. Tutkalikowi, który wniósł go jako swój wkład 
do spółki. W „Gazecie Górowskiej” nadal miałem pełnić funkcję redaktora naczelnego, 
z tym samym zakresem obowiązków co wcześniej, co okazało się złudzeniem, gdyż 
„dyrektor zarządu spółki”, czyli T. Tutkalik chciał o wszystkim decydować, np. jak ma 
wyglądać pierwsza strona, o wielkości tytułów, zawartości numeru, itp. Po kilku miesią-
cach zrezygnowałem z funkcji redaktora naczelnego i pisania do „Gazety Górowskiej”. 
Jeszcze w 1998 r. na krótko podjąłem z nią współpracę. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 

 
* * * * * 

 

 
* * * * * 
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5 LAT MARZEŃ O GAZECIE GÓROWSKIEJ 
 
Na początku lat 90-tych istniało duże zapotrzebowanie społeczności lokalnej na 

posiadanie „swojej” lokalnej gazety. Miasto Góra, a szczególnie cały region górowski nie 
miał własnej prasy regionalnej, a w tym okresie były tylko dostępne gazety leszczyńskie. 
Ukazujące się wówczas gazety w większości reprezentowały samorząd terytorialny i były 
delikatnie mówiąc „mało profesjonalne”. Od maja 1995 do grudnia 1996 roku ukazywała 
się w cyklu miesięcznym prywatna gazeta lokalna o nazwie „Gazeta Górowska”. W grud-
niu 1996 roku grupa ówczesnych działaczy samorządowych z terenu gmin górowskich 
powołała spółkę, której zadaniem było wydawanie gazety obejmującej zasięgiem gminę: 
Góra, Jemielno, Niechlów i Wąsosz. Spółka przyjęła nazwę Wydawnictwo SAT, a inspi-
ratorem i jednym z jej udziałowców był Tadeusz Tutkalik (burmistrz Góry w latach 
1990-1994). Już w styczniu 1997 roku ukazał się kolejny numer „Gazety Górowskiej”  
o numerze 20. Była to kontynuacja wydawnicza gazety prywatnej z lat 1995/1996 
(właścicielem tytułu był T.T.). Gazeta drukowana była w formacie B5, na papierze 80 
g/m2 (papier ksero) i na początku posiadała 8 stron, pierwsza i ostatnia strona druko-
wana była w 2 kolorach. W kolejnych miesiącach jej wydawania, zwiększała swoją 
objętość nawet do 16 stron. Od czerwca 1999 roku(tj. od numeru 47) gazeta całkowicie 
zmieniła format oraz jakość papieru, druk gazety był w formacie B4 (taki jak obecne 
gazety codzienne), pierwsza i ostatnia strona była w pełnych kolorach. Zdjęcia na tych 
stronach były kolorowe. Od stycznia 1997 roku do maja 1999 roku gazeta ukazywała się 
w cyklu miesięcznym, a od czerwca 1999 roku aż do sierpnia 2001 roku w cyklu 
dwutygodniowym. W tym okresie wydano 72 numery „Gazety Górowskiej” w tym 45 
numerów w nowym formacie.  

Przygotowanie do druku gazety od 20 do 46 numeru wykonywała firma „Manus”  
z Leszna, a drukiem gazety zajmował się prywatny zakład poligraficzny N. Nadolny  
z Leszna, a od numeru 47 aż do numeru 91 skład był wykonywany przez firmę AR-W 
Kurier w Brzegu Dolnym, a produkcja w drukarni poligraficznej we Wrocławiu. Cena 
gazety również uległa zmianie, egzemplarz gazety o mniejszym formacie kosztował 1 zł., 
a od czerwca 1997 roku cena wzrosła do 1,50 zł., od 1 stycznia 2001 roku, aż do końco-
wego numeru cena wynosiła 1,70 zł. Nakład miesięcznika „GG” w okresie początko-
wym wynosił od 600 szt., później wzrósł do 900 szt. Po zmianie formatu w miesiącu 
czerwcu 1999 nakład wyniósł 1000 szt. Ciągle rosło zainteresowanie czytelników „GG”  
i w latach 2000-2001 nakład wynosił 1500 egzemplarzy, a sprzedaż „GG” wzrosła do 
ponad 90%. 

 
Przez okres prawie 5 lat istnienia tytułu, wydawca gazety kilkakrotnie zmieniał 

redaktora naczelnego. Pierwszym redaktorem od stycznia do marca 1997 r. (numer 20 do 
24) był M. Żłobiński, a od kwietnia 1997 do stycznia 1998 r. (numer 25 do 31) funkcję 
redaktora pełnił P. Wróblewski. Od lutego 1998 r. do maja 1999 r. (numer 32 do 46) 
redakcję stanowił zespół redakcyjny. Zmiana formatu gazety wymusiła na wydawcy 
zatrudnienie redaktora naczelnego. Od czerwca do października 1999 r. (od numeru  
47 do 50) redaktorem była G. Maszczenko, a następnie od listopada 1999 r. do lutego  
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2000 r. (od numeru 51 do 55) B. Baraniak-Leszczyński. Od numeru 53 Gazeta 
Górowska ukazywała się jako dwutygodnik. Od połowy lutego do lipca 2000 r. (od 
numeru 56 do 65) gazeta była redagowana przez zespół redakcyjny pod kierownictwem 
redaktora technicznego M. Tomczak z Leszna. Kolejne numery gazety, aż do jej 
rozwiązania redagował zespół redakcyjny. W skład zespołu redakcyjnego przez cały 
okres ukazywania się gazety wchodziło wiele osób. Byli w składzie zespołu uczniowie 
górowskich szkół gimnazjalnych i średnich, w okresie gdy redaktorem naczelnym była 
G. Maszczenko również swoje artykuły (wiersze, eseje i reportaże) zamieszczali 
uczniowie szkoły podstawowej. Należy w tym miejscu wymienić kilka najbardziej 
zaangażowanych młodych osób: I. Kreli, P. Szchumacher, B. Kopeć, K. Chodkowski,  
B. Szczudło, K. Ratnicyn. Przez cały ten okres w pracę redakcji zaangażowani byli  
śp. Krzysztof Danielewicz, M. Zaremba i T. Tutkalik. 

Miesięcznik, a następnie dwutygodnik „Gazeta Górowska” przez cały okres jej 
ukazywania się opisywał i zajmował się sprawami lokalnymi, a w szczególności funkcjo-
nowaniem władz samorządowych miasta Góry i innych gmin powiatu górowskiego. 
Niejednokrotnie ujawniał indolencję, brak zrozumienia lokalnych potrzeb oraz nepo-
tyzm przedstawicieli władzy samorządowej. Gazeta na bieżąco zajmowała się sprawami, 
które były najważniejsze dla jej mieszkańców, np. protestem pracowników Tartaku 
(walka o miejsca pracy), kontrowersyjnymi zmianami kadrowymi w kierownictwie 
Szpitala w Górze czy prywatyzacją zakładów pracy (Zakład Mleczarski). Był to okres 
bardzo burzliwy w życiu lokalnej społeczności, niestabilność władzy samorządowej 
powiatu (kilkakrotne zmiany na stanowisku starosty), powstawanie wielkopowierzch-
niowych sklepów znanych firm. W późniejszym okresie coraz więcej miejsca na łamach 
gazety zaczęły zajmować artykuły dotyczące spraw społecznych i promowania młodych 
talentów dziennikarskich wśród uczniów szkół z terenu powiatu górowskiego. „Gazeta” 
w tym okresie to typowe medium lokalne informujące społeczność lokalną o prawie 
wszystkich sprawach. Lata świetności „GG” z początkiem 2001 roku zaczęły przemijać. 
Ze względów finansowych należało zwiększyć udziały w spółce i jej większość przejęły 
osoby spoza Góry, a właściciel tytułu gazety został odsunięty od podejmowania 
kluczowych decyzji w zarządzie spółki.  

Ostatni 91 numer gazety ukazał w dniu 10 września 2001 roku. Piszącemu 
pozostało tylko po 10 latach przekazać wszystkie egzemplarze „Gazety Górowskiej” (od 
numeru 20) do Biblioteki Pedagogicznej w Górze. Może w niedalekiej przyszłości znajdą 
one swoje miejsce w Muzeum Ziemi Górowskiej. 

 
Tadeusz Tutkalik 

 
 
 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
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„NOWINY NIECHLOWSKIE” 
 
W naszej gminie Niechlów na rynku prasowym funkcjonuje kwartalnik „ Nowiny 

Niechlowskie”, którego wydawcą jest Urząd Gminy w Niechlowie. 
Pierwszy numer pisma, jeszcze bez tytułu, wydano w grudniu 1994 r. Na jego 

łamach ogłoszono konkurs na tytuł, który rozstrzygnięto w numerze 2., wybierając 
nazwę „Nowiny Niechlowskie”. Zaproponował ją Lech Jankowski ze Wschowy. 

Przez dłuższy czas nie informowano na łamach pisma o składzie redakcji, dopiero 
w 1996 r. wydając numer specjalny z okazji dożynek wojewódzkich, zamieszczono 
stopkę redakcyjną: Stanisław Janik – redaktor naczelny, współpraca – Jan Niemaczek, 
Małgorzata Radziszewska, Jan Sowa, Bolesław Brański, Jadwiga Okienko-Swach , Olga 
Rząsa. Po raz drugi skład redakcji podano w grudniu 2001r.: Beata Pona – redaktor 
naczelny, Jan Sajbura, Renata Pawliszko, Mariola Szurynowska, Elżbieta Sokołowska, 
Joanna Tomaszewska, Dorota Izdebska. W lipcu 2003 r. redakcję tworzyli: Barbara 
Zacharzewska – redaktor naczelny, Bożena Kasperska, Halina Kuchta, Wojciech 
Twardowski. Od kwietnia 2006 r. funkcję redaktora naczelnego sprawował Remigiusz 
Drzewiecki. Po rezygnacji R. Drzewieckiego ze sprawowanej funkcji, stanowisko 
redaktora naczelnego objęła Jadwiga Siwicka (czerwiec 2011r.), a redakcja powiększyła 
się o Lillę Różańską. Od lipca 2011 r. redaktorem naczelnym jest Dariusz Wołowicz. 

Początkowo kolorowa była tylko winieta, od 1999 r. pojawiła się barwna okładka, 
od 2005 r. cały numer jest w kolorze.  

Wynikło to ze zmiany sposobu druku – początkowo kwartalnik „Nowiny Niechlo-
wskie” drukowano w zakładzie poligraficznym Leszka Podrazy w Górze, teraz na kolo-
rowej drukarce w Urzędzie Gminy. Od 2008 r. pismo jest bezpłatne.  

„Nowiny Niechlowskie” nie zajmują się publicystyką oceniającą różne wydarzenia 
czy osoby i nie komentują lokalnych spraw. Informują o pracy samorządu, działaniach 
instytucji lokalnych, sporcie, itp., dostrzegając jedynie pozytywne aspekty ich aktywności. 

„Nowiny Niechlowskie” od 2009 r. niezależnie od wersji papierowej są 
publikowane w internecie. 

 
Jadwiga Siwicka 

 
 
 

* * * * * * 
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„BIULETYN SZKOLNY” 
 
„Biuletyn Szkolny” to kwartalnik wydawany przez Gimnazjum nr 2 im. M. Koper-

nika w Górze w latach 2001-2006.  
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ówczesna dyrektor szkoły Bożena Głuszko 

wysunęła propozycję, aby „Biuletyn Szkolny” powstał jako miejsce, gdzie nauczyciele 
poprzez swe publikacje mogliby podzielić się z innymi wiedzą i doświadczeniem 
zawodowym. Pierwszy numer czasopisma wydano w styczniu 2001, ostatni w maju 2006, 
łącznie ukazało się 11 numerów. Redaktorem naczelnym została Anita Heinze-
Kasprzak, nauczyciel matematyki. Stale współpracowali z nią: Joanna Kasprzak, Elżbieta 
Łukaszewicz-Nowakowska, Ewa Świerszko, Iwona Misztal-Swojak. Gimnazjum nr 2 
było pierwszą szkołą w powiecie górowskim, która podjęła się wydawania publikacji  
w formie biuletynu, umożliwiając tym samym nauczycielom prezentację ich dokonań na 
łamach czasopisma. Poszczególne numery kwartalnika wysyłane były nieodpłatnie do 
wszystkich szkół na terenie gminy i do niektórych szkół w powiecie. Samo czasopismo 
powielane było na sprzęcie szkolnym. Po ukazaniu się pierwszych numerów biuletynu 
zainteresowani współpracą nauczyciele z innych placówek zaczęli nadsyłać swe 
publikacje. W przeciągu 5 lat istnienia „Biuletynu Szkolnego” ukazały się artykuły 
autorstwa następujących nauczycieli: Anity Heinze-Kasprzak, Wojciecha Chudzika, 
Joanny Kasprzak, Sławy Rodziewicz, Jolanty Skibińskiej, Elżbiety Łukaszewicz-Nowa-
kowskiej, Bożeny Głuszko, Ireny Krzyszkiewicz, Marioli Żywickiej, Marii Ignaszewskiej-
Nicpoń, Romana Zbroińskiego, Elżbiety Sarek, Renaty Matysiak, Ewy Dziedzic, Iwony 
Misztal-Swojak, Janusza Ruszkiewicza, Marty Szarek, Jadwigi Darłak, Agnieszki Klemm, 
Agnieszki Wesołowskiej, Zofii Stepan, Emilii Sawiniec, Anny Panochy, Elżbiety 
Maćkowskiej (wszyscy Gimnazjum nr 2) oraz Grażyny Kasprzak (Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II stopnia w Lesznie), Haliny Pachy-Gołębiowskiej, Teresy Bakuły (obie 
Zespół Szkół w Górze), Lilii Łuszczak (Szkoła Podstawowa w Witoszycach) oraz 
Barbary Getner (Szkoła Podstawowa nr 1 w Górze). Jeżeli chodzi o tematykę publiko-
wanych materiałów, były to najczęściej scenariusze lekcji, konkursów, rad szkole-
niowych, wycieczek, apeli, spotkań poetyckich. Można było tu znaleźć adresy ciekawych 
stron internetowych, dywagacje autorów na temat problemów i zagadnień związanych  
z pracą w szkole w dobie reformy, psychotesty, a nawet anegdoty. Numer 5/2005 
poświęcony był w całości patronowi szkoły – Mikołajowi Kopernikowi. 

„Biuletyn Szkolny” miał na celu upowszechnienie osiągnięć i efektów pracy 
dydaktycznej nauczycieli. Szereg opublikowanych materiałów wzbogacał ich warsztat 
pracy, stanowił źródło inspiracji, a także motywował do dalszego rozwoju. Każdy 
z nauczycieli mógł na łamach czasopisma podzielić się swymi doświadczeniami, 
przemyśleniami i osiągnięciami zawodowymi.  

W 2006 szkoła zrezygnowała z wydawania „Biuletynu Szkolnego” ze względu na 
równoczesne ukazywanie się „Górowskich Zeszytów Oświatowych” – czasopisma 
wydawanego przez PCDN o podobnej tematyce i założeniach.  

 
Marta Kaiser
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PARAFIALNA GAZETA „NOWINA” 
 
Parafialny magazyn społeczno-religijny „Nowina” wydawany jest od lutego 2006 

roku przez Rzymskokatolicką Parafię p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w 
Pobielu, a jego pomysłodawcą był ks. kanonik Marian Rapacz, proboszcz tutejszej 
parafii. Jak łatwo zauważyć, historia naszego pisma liczy sześć lat, co być może jest 
okresem niedługim, ale co stanowi połowę historii tutejszej wspólnoty parafialnej. 
Towarzyszył więc wielu wydarzeniom, których był żywym świadkiem. Dokumentował 
je, opisywał, komentował. 

Jednak nie tylko taki cel przyświecał grupie ludzi, którzy podjęli się tego zadania, 
aby w maleńkiej parafii wydawać kilka razy w roku własną gazetę. Od samego początku 
bowiem „Nowina” szeroko otwierała umysły i serca swoich czytelników na historię tej 
ziemi i tych ludzi, inicjując takie cykle jak Nasze wioski i Nasze tu początki oraz przepro-
wadzając wśród młodzieży gimnazjalnej konkurs albumów pod tytułem Moje korzenie, 
których fragmenty drukowane były na łamach magazynu przez kilkanaście miesięcy. 

Zupełnie innej tematyce poświęcone były teksty religijne zebrane w cyklach Ludzie 
Kościoła, Świadomie uczestniczę, Przykazania kościelne, Podróże z Bogiem, Kto trwa we mnie i wielu 
innych – dotykające aktualnych zagadnień z życia Kościoła oraz służące rozwojowi  
i świadomości religijnej naszych parafian. 

W tym miejscu warto wspomnieć cykl pt. Dzieci piszą…, w którym pióra oddaliśmy 
w ręce naszych dzieci. Bardzo chętnie z dziecięcą prostotą piszą one na tematy wiary  
i życia codziennego. 

W ciągu sześciu lat udało nam się wydać 44 numery, przy redagowaniu których 
pracowało wielu ludzi, którym należą się podziękowania. A z „Nowiną” związani byli lub 
nadal są: Halina Tubielewicz, Ewa Kłak, Elżbieta Kowal, Honorata Góralczyk, Beata 
Mazur, Aneta Oczek, Krystyna Skiba, Anna Topolnicka, Ewa Kurek, Judyta Skib-
niewska, Natalia Skibniewska, Małgorzata Topolnicka, Agnieszka Majczyna, Monika 
Bazan, Andrzej Kowal, Jacek Żuk, Janusz Żuk oraz współpracujący nauczyciele szkół 
leżących na terenie parafii i wielu współpracowników rozsianych w różnych miejscach 
naszego kraju jak i poza nim. Oczywiście nie zapominamy o Księdzu Proboszczu, który 
był inicjatorem gazety i nadal jest jej opiekunem oraz autorem artykułów. 

W tym miejscu należy wspomnieć również tych, bez których nie byłoby „Nowiny”, 
a nazwiska ich nie widnieją pod tekstami tj. o panu Krzysztofie Brzozowskim, odpo-
wiedzialnemu za skład gazety, a przede wszystkim panu Zygmuncie Musielaku, 
właścicielowi drukarni „Multigraf” z Rawicza, który gazetę drukuje i sponsoruje koszty 
jej wydruku. 

 
Janusz Żuk  
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„ŚWIĘTY JÓZEF” 
 
„Święty Józef. Pismo Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP 

w Wąsoszu” po raz pierwszy ukazało się w marcu 2008 roku we współpracy z parafią 
Św. Michała Archanioła w Chróścinie. Pisemko o formacie A4 z czarno-białą szatą 
graficzną na początku liczyło 6 stron. W 2008 roku wyszły jeszcze 4 numery. Z kolei  
w 2009 roku jedynie dwa. W lutym 2010 roku ukazał się pierwszy numer (1/2010 (8)) 
pod patronatem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego w Wąsoszu. Już  
w marcu pojawił się kolejny numer (2/2010 (9)) tym razem w kolorze i liczący aż 16 
stron. Pod koniec czerwca (4/2010 (11)) ukazał się pierwszy numer drukowany na 
rozkładówce A3. Rok 2010 przyniósł wiele zmian, metamorfozę przeszła szata graficzna 
pisma. Z kolei pod koniec listopada 2010 (6/2010 (13)) wyszedł pierwszy numer  
z wykorzystaniem techniki laserowej. Od czerwca 2011 r. gazetka wydawana jest 
ponownie przez proboszcza parafii w Wąsoszu – ks. kan. Jana Węgielskiego. 

Autorzy artykułów szeroko komentują sprawy religii i wiary, ale również bieżące 
wydarzenia z życia parafii i gminy. Pismo zawiera także informacje o akcjach charyta-
tywnych i działaniach wspierających rozwój kultury podejmowanych na terenie miasta. 
Oprócz tekstów nadsyłanych autorstwa m.in. Agnieszki Gołąbek, Elżbiety Kowal czy 
Witolda Kopcia gazetkę tworzą ciekawe cykle tematyczne np. „Bliżej świętych”, 
„Legenda o św. Jakubie”, „Savoir-vivre: Gesty i znaki w Kościele”, „Kącik Biblijny” czy 
„Wspomnienie Wąsosza”. Tworzą je m.in. Karolina Ciebień, Aleksandra Menartowicz, 
Karolina Nawrot, Marta Kilanowska, Zuzanna Stark. 

Pismo ukazuje się w nieregularnych odstępach czasu. 
 

Patrycja Garboś 
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„BIULETYN LITURGICZNY” 
 
„Biuletyn Liturgiczny” Wspólnot i Stowarzyszeń Parafii św. Katarzyny Aleksandryj-

skiej w Górze Śląskiej jest tygodnikiem wydawanym przez Akcję Katolicką działającą 
przy parafii od roku 2009. 

„Biuletyn Liturgiczny” powstał jako pewne uzupełnienie po kwartalniku „Wiara  
i Męstwo” wydawanym wcześniej w parafii. Pomysł powstania tego pisma zrodził się 
wśród członków Akcji Katolickiej w czasie wyjazdu na „Adwentowe Dni Skupienia” do 
Brzegu pod koniec listopada 2009 r. Opiekunem parafialnym Akcji Katolickiej w tym 
okresie był ówczesny proboszcz ks. dr Jerzy Żytowiecki. Jego cenne uwagi oraz pomoc  
i doradztwo sprawiły, że pierwszy numer ukazał się już na przełomie listopada i grudnia 
2009 r. Numeracja gazetki odbiega nieco od wszystkich innych, gdyż pierwszy numer 
zaczyna się wraz z rozpoczęciem roku liturgicznego, a nie z rozpoczęciem roku kalenda-
rzowego. Tematyka, którą powinna zajmować się gazetka, była omawiana w drodze 
powrotnej z Brzegu. Głównym jej celem miało być zainteresowanie Wspólnot działa-
jących przy parafii tworzeniem wspólnego pisma parafialnego. 

Pierwsze numery zawierały krótkie opisy świąt i uroczystości, jakie wynikały z ka-
lendarza liturgicznego w danym okresie. Miały one na celu przybliżyć znaczenie oraz 
ukazać tradycję jaka panuje w Kościele na przestrzeni lat lub wieków. Opisy te dotyczyły 
np. Adwentu, Zwyczajów Adwentowych, Bożego Narodzenia, Środy Popielcowej itp.  

Kolejnym elementem są czytania liturgiczne, które zawierają wykaz tekstów  
z danego dnia i odnoszą się do całego tygodnia (począwszy od niedzieli do soboty). 

Następnie w biuletynie znajduje się komentarz do niedzielnej Ewangelii. Pierwsze 
komentarze były o charakterze „ewangelizacyjnym”, natomiast obecne są próbą 
przedstawienia okresu, z którego pochodzi fragment Ewangelii, przybliżenia zawartych 
faktów, wynikających z historii lub tradycji tego okresu.  

Kolejnym zagadnieniem, które zawiera „Biuletyn…” jest kronika parafialna. 
Założył ją śp. ks. Józef Hawrysz, a jej prowadzenie powierzył Urszuli Kwiatkiewicz. Gdy 
26 lutego 2010 r. pożegnaliśmy na cmentarzu parafialnym Panią Kwiatkiewicz, ks. 
Żytowiecki zaproponował aby jej „dzieło” – wielotomowa kronika – była udostępniona 
parafianom. I tak, począwszy od numeru 14 i w każdym kolejnym, publikowane są jej 
części. 

„Biuletyn …” zwiera informacje o patronach oraz świętach i uroczystościach, jakie 
są obchodzone w danym tygodniu. W bardzo krótki sposób jest opisane dane święto lub 
uroczystość, oraz krótka biografia przybliżająca patrona z danego dnia. 

Zamieszczane są też relacje z wydarzeń, jakie miały miejsce we Wspólnotach naszej 
parafii. Dotyczą one głównie wspólnych wyjazdów na pielgrzymki lub dni skupienia oraz 
wspólne wycieczki. 

Ważną część stanowią ogłoszenia parafialne. Jest to dość istotna rzecz, głównie dla 
osób starszych, które nie zawsze są w stanie zapamiętać ich treść, a szczególnie wtedy, 
gdy ogłoszeń jest więcej.  
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W przypadku organizowania pielgrzymek do miejsc kultu są prezentowane krótkie 
opisy tych miejsc, aby pielgrzymi mogli już wcześniej zapoznać się z historią i wyjątko-
wością tych miejsc.  

Sądzę, że „Biuletyn Liturgiczny” chociaż w niewielkim stopniu spełnia oczekiwania 
jego czytelników i będzie to czynił w dalszym okresie. 

 
Góra marzec 2012 

Józef Dmuchowski 
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