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[Stowarzyszenie Berlińskiej Historii Rodzinnej i Miejskiej]

ROZWÓJ GOSPODARCZY
W POWIECIE GÓROWSKIM DO ROKU 1945, CZ. I
3 czerwca 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Górze odbyło się spotkanie
z przedstawicielami Stowarzyszenia Berlińskiej Historii Rodzinnej i Miejskiej, w ramach
projektu „Berlin – Dolny Śląsk i Lubuskie. Niemiecko-polska historia rodzinna, miejska
i wiejska”. Poniżej przedstawiamy jeden z wygłoszonych referatów. (Red.)
Pozwólcie Państwo, że się krótko przedstawię. Od przeszło dziesięciu lat zajmuję
się historią brandenburskich terenów wiejskich, ze szczególnym naciskiem na historię
majątków ziemskich. Dla przedwojennych berlińskich przedsiębiorców, bankierów, naukowców i artystów posiadanie majątku ziemskiego (przynajmniej wiejskiej willi) było
ważnym symbolem statusu społecznego. Majątek taki był miejscem spędzania wolnego
czasu z rodziną i przyjaciółmi, a także nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami. Jak
wiadomo – dla żydowskich właścicieli ziemskich historia ich majątków skończyła się
wkrótce po przejęciu władzy przez nazistów, historia pozostałych natomiast dobiegła
końca z rokiem 1945.
Obecnie próbuję zachować od zapomnienia przedwojenną historię tych ziem.
W trakcie prowadzonych badań natrafiłem m.in. na wielkie majątki ziemskie berlińskich
rodzin Bötzow, Gilka i Gilka-Bötzow. Ich posiadłości leżały nie tylko na terenie obecnej
Brandenburgii, ale także na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i na Śląsku, w szczególności zaś skoncentrowane były na terenie dzisiejszego powiatu górowskiego. Inaczej, niż
większość berlińskich posiadaczy ziemskich, dwie gałęzie rodu Gilka-Bötzow przeniosły
się z Berlina na wieś na stałe. Tym samym ojcowie tych rodów od tamtego momentu
stali się gospodarzami rolnymi.

III

Kwartalnik Górowski 41/2012-2013

Ziemie obecnego powiatu górowskiego, jak sięgnąć pamięcią, służyły rolnictwu
i charakter ten zachowały do roku 1945. Handel, transport, przemysł – choć wtedy dość
słabo rozwinięte – służyły rolnictwu w właściwy sobie sposób, tzn. z jednej strony zbytowi, transportowi i przetwórstwu produktów rolnych, z drugiej zaś pozyskiwaniu produktów, sprzętów i urządzeń rolno-spożywczych.
Rolnictwo ok. 1840 r.

Do początku XIX stulecia tutejsza produkcja rolna była mocno zorientowana na
potrzeby lokalnego rynku, tzn. w zasadzie na potrzeby własne. Tylko niewiele produktów, jak zboże, wełna, a także konie zbywane były poza tym wąskim terenem. Także zaIV
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potrzebowanie na nasiona, sadzonki, bydło zarodowe, nawozy, narzędzia itp. w pierwszym rzędzie zaspokajane były z własnej produkcji rolnej oraz z produkcji lokalnego
rzemiosła.
Rolnictwo ok. 1910 r.

W XIX wieku sytuacja znacząco się zmieniła. Poprzez zastosowanie naukowych
metod zyski z produkcji rolnej w majątkach ziemskich mogły wzrosnąć nawet kilkakrotnie, a sama produkcja rolna zaczęła znacznie przekraczać zapotrzebowanie lokalnych
rynków. Gwałtownie rozwijało się przetwórstwo produktów rolnych zarówno w samych
majątkach, jak i w pobliskim mieście.
W 1845 w Czerninie Dolnej (Nieder-Tschirnau) powstała pierwsza na tym terenie
fabryka skrobi ziemniaczanej, a co najmniej siedem kolejnych otwarto w okolicy w następnych latach. Ich liczba przewyższała liczbę destylarni, w których – na bazie kartofli –
produkowano spirytus. W przetwórstwie zboża tradycyjne wiatraki i młyny wodne stopniowo wymieniane były na większe przedsiębiorstwa. Wykorzystując napęd parowy
w 1892 r. w Górze uruchomiono młyn. Przy młynie funkcjonowała też piekarnia. Trzy
lata wcześniej, także w Górze, rozpoczęła pracę cukrownia, której towarzyszyło wprowadzenie uprawy buraków cukrowych na powierzchni ok. 750 ha.
Uruchomienie w Górze pierwszej mleczarni (1882) zapoczątkowało nowy rozdział
gospodarki mleczarskiej. Wkrótce potem na omawianym terenie funkcjonowało już siedem mleczarni, które według jednolitych norm jakości zapewniały rynkową ofertę mleka
pitnego, masła, serów i twarogu.

V

Kwartalnik Górowski 41/2012-2013

VI

Kwartalnik Górowski 41/2012-2013

Poprzez nowo pozyskiwane rynki zbytu rolnicy konfrontowani byli z wymogami
odbiorców. Koniecznością okazało się utrzymywanie stabilnej jakości produktów i rzetelność dostaw, co w efekcie miało wpływ na sposób gospodarowania. Gospodarze –
producenci, chcąc sprostać oczekiwaniom rynku musieli rozszerzać i intensyfikować
produkcję rolną. Wykorzystując nowoczesną technikę, wdrażali nowe linie produkcyjne,
wprowadzali wysokojakościowy materiał siewny oraz nowe, wartościowsze rasy zwierząt
hodowlanych. Zanim jednak spłynęły oczekiwane dochody, musieli w swe gospodarstwa
zainwestować. Z tym związana była konieczność zaciągania kredytów. W ten sposób
banki czy inni kredytodawcy stawali się stałymi partnerami gospodarstw rolnych. Jednocześnie gospodarstwa te były bardziej podatne na wahania finansowe i kryzysy.
W wyniku pruskiej reformy rolnej z początku XIX w. gospodarstwa rolne oraz majątki ziemskie stały się towarem i przedmiotem handlu. Co istotne, najczęściej były one
kupowane ze środków z kredytów i nigdzie w Niemczech tak często nie zmieniały swoich właścicieli, jak właśnie na Śląsku. W efekcie – w skład stałych kosztów utrzymania
wchodziły zatem spłaty kredytów i odsetek, i dalej – by móc oczekiwać dochodów
z produkcji rolnej –wymagały pozyskiwania kolejnych pożyczek na inwestycje.

cdn.
Hermann Aurich
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I NIKT JUŻ NIE ZAPRZECZY, ŻE
„MATEMATYKA TO KRÓLOWA NAUK”
KONSTANTY MATULEWICZ – CZŁOWIEK WSZECHCZASÓW
CZ. II
„Korona mi z głowy nie spadnie…”
We wspomnieniach Olgierda Stankiewicza znalazłam również następujące spostrzeżenie:
Profesor Matulewicz miał sokole oko. Ja nosiłem już okulary, nie rozróżniałem jeszcze nawet
sylwetki, kiedy słyszałem z daleka – „dzień dobry!” Prosiłem, aby nie kłaniał się pierwszy, pozdrowię, kiedy podejdę bliżej. „Nie przejmuj się” – mówił – „korona mi z głowy nie spadnie. Nie kłania
się pierwszy ani młodszy starszemu, ani podwładny szefowi, ale grzeczniejszy.” Protestowałem, twierdząc, że czego innego uczyli mnie i w domu, i w szkole, i głupio mi. „Toż nie ogłaszam tego publicznie,
widzę, że masz okulary i wcale nie czuj się głupio, zagadasz, jak będziesz blisko”.
Ach ten czosnek!
Myślę, że warto tu wspomnieć o jeszcze jednej, dość interesującej rzeczy:
To, co również miał charakterystycznego. Mówi się, że żywotność i zdrowie, powstaje m.in.
z działania czosnku. Mamy na przykład pierwszą lekcję matematyki, na drugą przychodzi Profesor
Mitoraj, czy Pani Profesor Mitoraj, to oni ciągle jakoś mieli uczulenie na ten czosnek: „O, to co wy,
dzisiaj mieliście matematykę pierwszą”. Już było tak czuć czosnkiem, że Matko Boska… Ale cóż, to
dawało mu dawnego wigoru, czy jak się mówiło: kto pije miód, nalewki, czy je czosnek, ma dobre
zdrowie. On akurat miał dobre zdrowie.
Stanisław Zdanowicz ma w tej kwestii trochę mniej miłe wspomnienia:
Kiedy po wielu latach poszliśmy odwiedzić go jako staruszka, już leżącego w łóżku, rozpoznał
mnie i mówi: „O, niektórzy byli bezczelni i trzeba było ich z lekcji wyrzucić”. Pani Wlaźlak [nauczycielka łaciny i języka polskiego od 1956 roku do początku lat dziewięćdziesiątych –
przyp. autorki] była zaskoczona: „Jak to? Kogo?”. „A zdarzyło się” – mówię. Było to związane
z tym, że ja ciągle coś tam gadałem, komentowałem, w związku z tym posadził mnie w pierwszej ławce. Niewygodnie mi tam za bardzo było i zapytałem, czy mogę przenieść się do ławki sąsiedniej, bo nie
lubię zapachu czosnku, a Profesor Matulewicz był wielbicielem czosnku. „To pójdź sobie za te drzwi –
mówi – tam jest świeże powietrze”. Musiałem klasę opuścić.
Tata to tylko czosnek jadł. Ciągle tylko czosnek, czosnek, czosnek… I szedł do szkoły. Ja mówię: „Tata, jak ty idziesz do tej szkoły?”. Ale za to chorować nie chorował, tak mało kiedy – komentuje Benedykta Panek.
Każdy ma jakieś wady…
Nie istnieje jednak człowiek bez wad. Profesor też je miał.
Z całości 97% to superlatywy, natomiast te 3% to coś takiego jest, że nie ma siły. A miał jedną
wadę – jak się uwziął, to trudno było to inaczej nazwać. Znam trzy osoby z mojego rocznika, które
mimo to iż były dobrymi uczniami z innych przedmiotów, to w matematyce nie było sił (a przecież nie
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każdy urodził się matematykiem). Ojciec jednej uczennicy przychodził do Profesora Matulewicza, klękał, błagał, prosił, niech nie łamie życia… Nie i koniec. Dopuszczona była do matury, ale na jej
zdanie nie było szans. Trzy razy stawała do egzaminu. Nie i koniec. Miał takie jakieś swoje zagrania. Ja nie wiem, czym mu się tak narazili. Z jednej strony super wychowawca, z drugiej bezwzględny
człowiek. Nie było tak, że oni nie chcieli się uczyć, coś tam dukali, coś wiedzieli, ale nie i koniec. Normalnie każdy ma jakąś ułomność – wspomina Jerzy Maćkowski.

Konstanty Matulewicz ze swoimi uczniami przed budynkiem liceum

Odznaczenia i dorobek naukowy Konstantego Matulewicza
Myślę, że pisząc o Konstantym Matulewiczu jako o nauczycielu, warto wspomnieć
o odznaczeniach, którymi został uhonorowany, a także szerzej opisać jego karierę. Już
w trakcie studiów uczył matematyki w szkole realnej i na Uniwersytecie Robotniczym,
a w latach 1916-1922 pracował jako nauczyciel szkół średnich. W 1922 powrócił do Polski, do Wilna, uczył w gimnazjach: Juliusza Słowackiego, Joachima Lelewela i Zygmunta
Augusta. Od 1 sierpnia 1926 do 31 sierpnia 1928 w ramach urlopu płatnego pracował
w Polskim Gimnazjum w Gdańsku, ucząc matematyki w przepisanym wymiarze, a nawet wyższym oraz spełniając czynności wychowawcy klasy. Otrzymał od dyrektora szkoły pisemne podziękowanie za sumienną i owocną – a zarazem bardzo trudną pracę nad młodzieżą gdańską, za
taktowne i pełne harmonii postępowanie w stosunku do młodzieży, rodziców i kolegów.
Jego wyjazd do Gdańska był odpowiedzią na apel skierowany do nauczycieli, aby
pomogli szkolnictwu w byłym pruskim zaborze. Ministerstwo Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego mianowało go w roku 1933 Członkiem Komisji Egzaminacyjnej w Wilnie z zakresu programu W.K.N. [Wyższych Kursów Nauczycielskich – przyp.
autorki]. W roku 1929 otrzymał Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości,
a w roku 1938 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. W latach okupacji pracował na
kompletach tajnego nauczania w Wilnie, a od roku 1944-1946 w III gimnazjum w tym
mieście. Do Góry przybył w 1946 roku, ostatnim transportem i rozpoczął pracę jako
IX
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nauczyciel matematyki, fizyki i astronomii w ówczesnym gimnazjum i liceum ogólnokształcącym młodzieżowym i dla dorosłych. Był prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego, instruktorem ogniska metodycznego – matematycznego, współpracował z Polską
Akademią Nauk we Wrocławiu, a także był członkiem Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wychował wielu znakomitych matematyków, pracujących nie tylko
w Polsce, ale i na uczelniach Włoch, Rosji, Francji i Ameryki. Skompletował wspaniałą
bibliotekę przedmiotową, był również współautorem podręcznika „Matematyka – podręcznik dla I klasy wydziału humanistycznego, klasycznego i przyrodniczego liceów
ogólnokształcących”, wydanego we Lwowie w roku 1938 oraz autorem wielu artykułów
i prac z zakresu metodyki matematyki:
1. Rola sześcianu w zadaniach graficznych przy nauce początków stereometrii – „Matematyka
i Szkoła” R.1939.
2. Sur les nombres composes satisfaisont a la cougrunce… „Annales de la Societe Polonaise
Mathematique” R. 1949, 22.
3. Tablice kwadratów liczb naturalnych w zakresie 1 – 10… [w:] VI Zjazd Matematyków
Polskich. Warszawa 20 – 23.IX. 1948r. Kraków R. 1950.
4. Sur lasolution d’une Colloquium Mathematicum. R. 1951, 2.
5. Braki w zakresie techniki rachunkowej u absolwentów szkoły podstawowej i sposoby likwidacji braków przygotowania. „Matematyka” R. 10.
6. Samodzielna praca ucznia na lekcjach matematyki. Warszawa PZWS R. 1958, wyd.
CODKO Biblioteczka Metodyczna.
Był także konstruktorem niezliczonej ilości pomocy naukowych.

Strona tytułowa książki autorstwa Konstantego Matulewicza
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Jego dewizą życiową były słowa „Wiedza i religia są skrzydłami narodu”. W młodości w czasach zaborów nosił czapkę maciejówkę, co było dowodem patriotyzmu
i odwagi. Za pracę w górowskim liceum i całokształt działalności został w roku 1961
odznaczony tytułem honorowym Zasłużony Nauczyciel PRL. Był już wtedy na emeryturze, ale jeszcze pracował i szkoła to wyróżnienie doceniła. Wcześniej udekorowany został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą
Odznaką ZNP.

Dyplom nadający Konstantemu Matulewiczowi
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Prawdziwy fenomen – Matulewicz jako ojciec…
Konstanty Matulewicz był człowiekiem wrażliwym, nawiązywał wiele kontaktów
z wychowankami z domów dziecka. W czasie świąt i wakacji Jego dom bywał domem
dla dzieci pozbawionych rodziny; kilkorgu z nich pomagał systematycznie. Troje dzieci,
tak jak już wspominałam, adoptował.
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Jerzy Maćkowski opowiada tak:
Nie znam, autentycznie, nie kadząc, drugiego takiego człowieka, jeśli chodzi o pomoc dzieciom.
Nie dość, że wychował trójkę zaadoptowanych dzieci, to na każde święta brał z domu dziecka (przeważnie z Głogowa) troje, czworo dzieci do siebie do domu. Potem były takie momenty, że dzieci nie
chciały wracać do domu dziecka, przywiązywały się przez tydzień, to w jakiś sposób wyperswadował, że
przyjdą następne ferie, czy święta.
U niego w domu zawsze były dzieci. Oprócz tego miał trójkę adoptowanych. Zosię wziął z Kresów. Zosia miała wówczas 16-18 lat. Potem wziął drugą – Benię jeszcze jako niemowlaka (ur.
1946). Potem ją podchował i wziął znowu Janusza z domu dziecka z Głogowa. Pomogli go wykształcić i ukierunkowali go do jakiegoś technikum. Zosię wykształcili na nauczycielkę, Benię, ile mogli, no
to ciągnęli, ale maturę tutaj u nas skończyła, z tym że zimowała. Ale dociągnął ją do tego i średnie
wykształcenie miała. Potem wzięli tego Janusza. Janusz też otrzymał średnie wykształcenie, usamodzielnił się, w czym mu pomagali. Każdemu dziecku również zabezpieczyli mieszkanie: Zosia w Bielsku Podlaskim, Benia tutaj, a Janusz w Głogowie (potem przeprowadził się do Bogatyni). Wszystkie
dzieci utrzymują ze sobą kontakt […].
To mieszkanie, które było po Profesorze, jest ich domem rodzinnym. Prawo ma tutaj przybyć Janusz i Zosia. Bardzo mądrze napisany testament. Dostali oni pokój. Benia dostała więcej, jako osadniczka tego mieszkania, z tym że Profesor w testamencie zaznaczył, iż prawo dziedziczenia po Beni
będzie miał jej syn, ale pod jednym warunkiem: że będzie porządnym człowiekiem. Jeżeli nie będzie
porządnym człowiekiem, nie ma prawa do spadku po Beni. Także proszę zobaczyć, jakie ostre wymagania stawiał – to naprawdę był wychowawca.

Konstanty Matulewicz z rodziną (od prawej strony: żona, córka Benia i Janusz)

A jak wyglądał typowy dzień Konstantego Matulewicza? Oto wspomnienia Benedykty Panek:
Typowy dzień ojca? Otóż wstawał bardzo, bardzo wcześnie. Przygotowywał się do lekcji i szedł
do szkoły. A jak klasówkę miał, to wcześniej chodził do szkoły, tak „trzy na siódmą”. Po kilku
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godzinach przychodził do domu, już mama obiad ugotowała, zjadł i szedł do ogrodu, bo bardzo lubił
tam pracować. Tylko po swojemu robił i trzeba było po nim poprawiać. Ale zawsze mówiłam, jak chce
robić, niech robi, nie będę mu przeszkadzać.
Jak nie było lekcji, był wolny dzień i ładna pogoda, to robił nam wycieczki: spacery z psem, przejażdżki pociągiem. Przy czym dojeżdżaliśmy na przykład do Bojanowa, a potem z Bojanowa na pieszo
żeśmy szli. Tak bardzo lubił chodzić, do lasu, na grzyby. Chciał również, by dzieci na powietrzu były,
nie siedziały w domu […]. Tata strasznie lubił grzyby zbierać, to aż do Ryczenia jeździliśmy na grzyby rowerem. Tak się przyzwyczaił do wycieczek. Psa brał na spacer. Później pociągiem jechaliśmy
i wracaliśmy pieszo […]. Poza tym domator był.

Konstanty Matulewicz podczas jednej z wycieczek z żoną
i sąsiadką – panią Ostrowską i jej córką Martą

Był troskliwy bardzo. Troszczył się o swoją żonę, żeby miała wszystko i o mnie, żebyśmy nie
chodzili nigdzie. Wiem, że zanim rodzice się pobrali, ale i potem – po ślubie, to jak pisał do mamy
listy, to zwracał się do niej: „szanowna Pani”, nie tak jak teraz […].
Tato korzystał z zagranicznych książek, bo on uczył się języków. Ja jak byłam mniejsza, to
jeszcze pamiętam, miał taką dużą książkę z kolorowymi ilustracjami i czytał mi z niej niemieckie
opowiadania i tłumaczył po polsku. I tak zasypiałam […].
W domu jeszcze mama jego była z nami, tu jak mieszkaliśmy na Armii Polskiej, to musiał się
mamą opiekować trochę. Potem mama zmarła, to przeszliśmy do innego domu. Tutaj mięliśmy taki
duży ogród, to w tym ogrodzie pracował. Króliki karmił. Na Armii Polskiej jak mieszkaliśmy, mieliśmy ponadto kozę. Tam od strony boiska była szopka i w tej szopce stała koza. Z kozą ojciec nigdy
nie chodził na spacery. Zosia chodziła, zawsze się buntowała. No bo na boisku odbywały się mecze,
a do taty przychodził pan Stolarczyk i jeszcze ktoś, i tak oglądali, a ona z tą kozą musiała iść. Zawsze się denerwowała i złościła, czemu to ona, a nie ja […].
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Gdy już każde z dzieci poszło na swoje, to ja zostałam sama w domu. Ojciec, żeby mi nie było
smutno, na każde święta jechał do domu dziecka i przywoził jakieś tam dwoje dzieci. To z nimi też
chodziliśmy na spacer. Robił to, żeby raźniej było mnie, bo ja jeszcze też taka mała byłam.

Konstanty Matulewicz z rodziną

Jeśli chodzi o matematykę, to zawsze przygotowywał się solidnie do lekcji. Później nieraz to ja już
mówiłam: „Tato, chodź, idziemy na spacer, bo ty już za dużo siedzisz nad tą swoją matematyką”. On
musiał się przygotować na perfekt. U niego nie było tak, żeby ucznia zbyć, czy coś […]. Starał się
nauczyć, przekazać tą swoją wiedzę. Miał trochę bzika. Chciał przetłumaczyć tą matematykę tak,
żeby wszyscy ją zrozumieli, ale trzeba wiedzieć, że nie wszyscy potrafią to zrozumieć tak, jak on to
pojął […]. Dużo książek czytał zawsze, założone wszystko było książkami. A książek to miał po
sam sufit. Ale ja już wszystkie popaliłam… Uczył się dużo. Siedział, zawsze coś pisał i pisał. Jak
jechał pociągiem, to też coś wyciągał, nie marnował czasu […].
U Matulewicza była dyscyplina. Ja raz poszłam na wagary, to dał mi w dupę dobrze, bo się dowiedział, że ja nie byłam na lekcji. Niedobrze, jak ojciec w szkole uczy. Nauczyciele, zaraz po wejściu
do pokoju nauczycielskiego, już tam do taty zaraz: tego nie umiała, tego nie zrobiła. A potem w domu,
wchodzę i patrzę, jaki ojciec humor miał. A na lekcji mówiłam do niego „Panie Profesorze” […].
Uczniowie starszego pokolenia, których nieraz uczył, pisali z życzeniami na święta: „Dziękujemy Panu Profesorowi za dwóje, bo teraz wiemy, że kimś jesteśmy w życiu”. Niektórzy z nich są profesorami nie tylko tu, ale i na świecie, m.in. we Włoszech, w Ameryce.
Zakończenie
Konstanty Matulewicz zmarł 10 maja 1982 roku. Dwa dni później na cmentarzu
parafialnym odbył się Jego pogrzeb. Brały w nim udział niezliczone dziesiątki uczniów
i absolwentów liceum.
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Zdjęcie wykonane w czasie pogrzebu Konstantego Matulewicza
na cmentarzu parafialnym

Weronika Danilewicz wspomina:
Byłam na pogrzebie, ale nie pamiętam dobrze. Wiem, że było dużo młodzieży. Żona chciała, żeby na pomniku było napisane: „matematyk” […].
Teraz, gdy jestem na cmentarzu, to tam, przy pomniku niedaleko Golgoty, zatrzymują się ci,
których uczył. Pamiętają, bo to był wspaniały człowiek. Dużo miał wiedzy, dzięki której młodzież
mogła się wzbogacić. Gdy ktoś miał problemy, on pomagał i rozwiązywał.
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Konstanty Matulewicz był wyjątkową osobą, wspaniałym nauczycielem, wyróżniającym się niecodzienną punktualnością, wiedzą i obowiązkowością. Pozostał w ludzkiej
pamięci jako człowiek oddany swojej pracy: wstający wcześnie rano, by przygotować się
do lekcji lub opracować kilkaset zadań tak, by każdy z uczniów miał inne przykłady do
wyliczenia. Dzięki tak ogromnemu zaangażowaniu Konstantego Matulewicza, Jego wychowankowie są dziś szanowanymi uczonymi. Może nawet wykorzystują w swojej działalności naukowej publikacje Profesora…
Ponadto był posłusznym synem, czułym mężem i kochającym ojcem. Potrafił zadbać o własną rodzinę i adoptowane potomstwo. Nie zapominał również o dzieciach
przebywających w domach dziecka, zabierał je do siebie na święta. Był człowiekiem dbającym o własne zdrowie i kondycje fizyczną. Prowadził bardzo uregulowany tryb życia.
Jego silna wola, nabyta systematyczność i samozaparcie stały się podstawą, na której
oparł niemalże nieskazitelny życiorys. Stał się dla mnie wzorem do naśladowania. Myślę,
że w dzisiejszym świecie długo musielibyśmy szukać kogoś takiego jak on. Tylko, czy te
poszukiwania przyniosłyby zamierzony efekt?
Sylwetka Konstantego Matulewicza została jednak zapomniana. Zaraz po śmierci
Profesora chciano zorganizować w górowskim liceum konkurs matematyczny noszący
Jego imię. Z nieznanych mi powodów pomysł ten zarzucono. I tak, dziś – w 2011 roku
tylko nieliczni uczniowie tej szkoły wiedzą, kim był Konstanty Matulewicz. Możemy
więc mieć nadzieję, iż sytuacja ta ulegnie zmianie dzięki tej pracy i wszyscy dowiedzą się
o naszym najwybitniejszym matematyku.
Praca nie mogłaby powstać bez pomocy państwa Maćkowskich, Benedykty Panek
i Benedykta Stryganka, którzy udostępnili materiały, podzielili się wspomnieniami oraz
wsparli mnie merytorycznie. Dziękuję im za pomoc.
Ewelina Kędzierska

*******
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WSPOMNIENIA JANINY GAJOWCZYK
Historia, pomimo upływu wieków wciąż należy do nauk, które skupiają wokół siebie rzesze zainteresowanych badaczy. Fascynacja człowiekiem, kreowanymi przez niego
wydarzeniami mającymi nierzadko ogromny wpływ na losy cywilizacji, kultur, państw
i regionów pobudza naszą ciekawość. Właśnie człowiek i region, a ściślej mówiąc miasto
jest tematem poniższego tekstu. Historia regionalna nawet tak niedużego miasta, to nie
lada wyzwanie dla badaczy. Wielokulturowy tygiel górowski z tak dynamiczną historią
wymaga wielowątkowej narracji, by mógł być właściwie zrozumiany. Praca, jaka została
dotychczas wykonana pozwala nam na lepsze poznanie i zrozumienie miejsca w którym
żyjemy. Budzi szacunek dla tych, którzy byli tutaj przed nami oraz stanowi solidne podstawy dla tych, którzy chcieliby się zajmować historią regionalną w przyszłości. Wciąż
jednak pozostają nisze, o których rzadziej się mówi i pisze. Ciekawe jest to, że nie są to
czasy odległe w historii Góry, ale okres II wojny światowej. Świadomość zmian zachodzących ówcześnie, a przede wszystkim brak dostępu do źródeł informacji o mieście potęguje ciekawość. Pozostaje oczywiście świadomość, że dotarcie do relacji jednego
z naocznych świadków historii nie czyni jej obiektywną i jest tylko narracją, która
w związku ze swoją subiektywnością rodzić będzie wiele pytań i dyskusji. Nie jest więc
przełomem, ale początkiem polemiki o historii miasta i jego mieszkańców w okresie II
wojny światowej.
Janina Gajowczyk z domu Szpikowska, urodzona 19 grudnia 1926 roku w miejscowości Imielnia powiat Piotrków Trybunalski, to żywa historia naszego miasta. Bezpośrednio losy Góry i Janiny zostały ze sobą powiązane 15 maja 1942 roku. Wtedy to
Urząd Pracy Trzeciej Rzeszy nakazał jej podjąć pracę przymusową w gospodarstwie
w miejscowości Strumienna, a następnie ze względu na ciężar nałożonych nań obowiązków przeniósł ją do miejscowości Góra. Janina trafiła jako pomoc domowa do państwa
Erwina i Fridy Roehnke zamieszkujących posesję przy ulicy Kościelnej. Państwo Roehnke posiadali siedmioro dzieci, wraz z nimi mieszkała matka Erwina. Do obowiązków
przymusowej robotnicy należała nie tylko opieka nad domem, dziećmi i gospodarstwem,
ale także pomoc przy pracach polowych. Dzień pracy rozpoczynał się o godzinie 6:00
i kończył o 22:00. Warunki bytowe robotnicy określane przez nią były jako ciężkie, ponadto wciąż propagandowo żywe było podejście do Polaków, szczególnie starszej pani.
Już w sierpniu 1942 Janina podjęła się ucieczki z Góry do domu rodzinnego w Imielni.
Trasa jej marszu przez Rydzynę, Poniec, Kobylin, Krotoszyn, Ostrów Wlkp, Kalisz, Sieradz, Zduńską Wolę, zakończyła się w Imielni. Pobyt w domu rodzinnym nie trwał jednak zbyt długo. Aresztowana i przewieziona do Łodzi została osadzona w tamtejszym
więzieniu. Dzięki pracy w kuchni, a następnie w przywięziennym ogrodzie udało się Janinie przeżyć. W grudniu 1942 roku ponownie została odesłana do miejsca z którego
uciekła latem. Pod eskortą policji doprowadzono ją do domu na ulicy Kościelnej. Ponownie rozpoczął się czas bardzo trudnej przymusowej pracy. Do marca 1943 roku warunki stwarzane, szczególnie przez starszą z pań Roehnke były na tyle nieznośne, że
ponownie Janina postanowiła wziąć los we własne ręce. Udała się tym razem na posterunek policji mieszczący się w ratuszu miejskim i złożyła skargę na okoliczność złego
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traktowania. Paradoksalnie jej wizyta okazała się skuteczna. Mianowicie po interwencji
policji zagrożono rodzinie Roehnke odebraniem prawa do posiadania robotników przymusowych i praca przy Kościelnej stała się znośna. Od tego czasu we wspomnieniach
pojawia się więcej informacji o mieście i jego mieszkańcach (Janinie przysługiwały 3 godziny wolne w niedzielę). W Górze wraz z Janiną pracowało jeszcze przynajmniej kilkunastu Polaków. Nie wszyscy z nich byli robotnikami przymusowymi, część z nich była
imigrantami zarobkowymi pracującymi między innymi w miejscowej cukrowni. Nazwiska Kajetańczyk, Kapała, Rosik, Gajowczyk przewijają się w relacjach Janiny. Polacy
spotykali się ze sobą, utrzymując żywe relacje. Praktykowali msze święte w kościele Bożego Ciała (Niemcy zabraniali uczestnictwa w nabożeństwach w kościele św. Katarzyny).
Prócz Polaków w mieście pracowali przymusowo również Francuzi. Janina wspominała
o więźniu narodowości francuskiej, który podobnie jak ona przydzielony został rodzinie
Roehnke, wykonując prace w gospodarstwie. Francuzi skoszarowani byli w obozie, który
miał znajdować się w miejscu dawnej piekarni GS. Miasto, jego wygląd i instytucje zajmują niewiele miejsca we wspomnieniach. Mowa jest tylko o trzech budynkach sakralnych (powszechnie znanych), ratuszu miejskim i funkcjonującym w nim komisariacie
policji oraz Urzędzie Pracy znajdującym się w willi przy dzisiejszej ulicy Reymonta. Domeną przemysłu było przetwórstwo spożywcze, tak więc cukrownia, browar, młyny,
mleczarnia, a także tartak, w miejscach w których funkcjonują po dziś dzień (oprócz
browaru, na miejscu którego dziś działa przedsiębiorstwo Runoland). We wspomnieniach Góra jawi się jako schludne, zadbane miasto.
W styczniu 1945 mieszkańcy zebrali się na rynku miasta, gdzie zostali poinformowani o konieczności jego opuszczenia ze względu na zbliżające się oddziały Armii Czerwonej. Rozstanie z domem nie miało trwać dłużej niż dwa tygodnie, dlatego też władze
zalecały zabranie ze sobą tylko bagażu podręcznego. Ruchomości, inwentarz, urządzenia
i maszyny pozostawiono. Podobnie rzecz się miała z działającymi w mieście przedsiębiorstwami oraz sklepami i usługami. Miasto opustoszało, pozostali w nim tylko Polacy.
To im Niemcy nakazali opiekę do czasu powrotu. Jak można usłyszeć w dalszych
wspomnieniach, paraliżujący strach nie pozwalał korzystać z niczego, co było niezbędne
do przeżycia, a nie wykraczało poza naznaczone przez Niemców racje. W ciągu stycznia
1945 roku w Górze nie toczyły się żadne walki. Patrole obydwóch armii przejeżdżały
przez miasto zatrzymując się w nim na krótko. Istotnym zdaje się fakt wprowadzenia do
miasta pod eskortą wojska lub formacji policyjnej więźniów, których zakwaterowano w
kościele św. Katarzyny, a po przenocowaniu wyprowadzono z miasta. Kim byli owi
więźniowie, skąd i dokąd ich prowadzono tego Janina nie wiedziała. Ostatecznie pod
koniec miesiąca w mieście pojawiły się oddziały frontowe. Zajęły centrum miasta i rozpoczęły kwaterunek w myśl zasad Wallensteina „wojna wyżywi się sama”. Armia Czerwona demolowała okoliczne sklepy i urzędy, podpalając je po wcześniejszym rabunku.
Następne w kolejności były domy prywatne, które po zrabowaniu żywności również
demolowano. W domu na Kościelnej również pojawili się czerwonoarmiści zapewniający
o swojej przyjaźni i wolności, która wraz z nimi przybyła. Jednak niestałość w gwarancjach nakazywała Janinie unikać Rosjan. Po wysłuchaniu tej części wspomnień rodzi się
pytanie, co stało się z pierzeją północną i wschodnią górowskiego rynku. Wiemy, że
Niemcy z zasady nie niszczyli własnych miast, co potwierdza się w relacji. W Górze nie
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toczyły się walki, miasto nie miało żadnego znaczenia strategicznego. Skąd więc zniszczenia?! Kolejne z pytań, które należałoby zadać, to słuszność nazywania rocznic wpierw
„wyzwolenia miasta”, a następnie „powrotu do macierzy”. Owszem właśnie w tym miesiącu czerwonoarmiści zajęli lub zdobyli miasto niemieckie, nie wyzwolili. Wyzwolić
można było Leningrad, Warszawę ale nie Górę, Drezno czy Berlin. Czy możemy mówić
o „powrocie do macierzy” w styczniu, gdy konferencja jałtańska rozpoczęła się 4 lutego,
a poczdamska ostatecznie rozwiązująca kwestie granic 17 lipca 1945 roku. Przecież to
tam zostały zaakceptowane nowe granice Polski na zachodzie. Śmiem wątpić, że władze
Związku Radzieckiego podzieliły się tą wiadomością wcześniej, z operującymi w Górze
żołnierzami Armii Czerwonej. Tak więc może słusznym byłoby przesunąć moment
świętowania na czas przejęcia władzy w mieście przez polską administrację?
Po oddziałach frontowych miasto dostało się pod „panowanie” formacji, których
zadaniem był rabunek, a może zawłaszczanie na rzecz przyszłych reparacji wojennych
majątku z ziem zdobytych, nie wyzwolonych przez Armię Czerwoną. Punkt zborny, do
którego trafiało zagrabione mienie mieścił się w dzisiejszej siedzibie Banku Spółdzielczego. Gdy rabunek odbywający się wcześniej był przypadkowy, spontaniczny i dotyczył
głównie żywności i drobiazgów, tak teraz nabrał on kształtów, stał się skoordynowaną
i przemyślaną akcją bez przypadków. Grabiono nieomal wszystko, a następnie wywożono na ciężarówkach. Próba jakiegokolwiek oporu nie wchodziła w grę. Splądrowano
więc także posesję przy ulicy Kościelnej. Wiosną na przełomie kwietnia i maja rozpoczęła się akcja zaboru inwentarza, maszyn i urządzeń rolniczych. To „trofiejne” trafiało do
punktu zorganizowanego na łąkach za Szkołą Podstawową nr.3, a dalej do podstawianych wagonów. W taki oto sposób przygotowywano się do oddania miasta i okolic pod
administrację polską i przyjęcia polskiej ludności cywilnej. W maju 1945 do Góry przybył
pierwszy transport repatriantów i jak wspomina Janina tym transportem przyjechali jej
sąsiedzi państwo Dobrowolscy. Kolejne miesiące i lata w życiu Janiny związane były i są
z miastem, które ze swoistego więzienia przeistoczyło się w dom, jej małą ojczyznę.
Opracował
i komentarzem opatrzył
Artur Małecki

♠♠♠♠♠♠♠
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KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WĄGRODZIE, CZ. I
Poczynając od tego numeru „Kwartalnika Górowskiego”, rozpoczynamy publikację
kronik szkolnych, pierwszą będzie kronika już nieistniejącej szkoły podstawowej w Wągrodzie. Tytuł pochodzi od redakcji. Oryginał znajduje się w bibliotece szkoły podstawowej w Niechlowie. (M.Ż.)
[Rok szkolny 1946/47]
I. Warunki w jakich rozpoczęto pracę
Rejon szkolny
Rejon szkolny obejmuje wsie: Henryków1, Łęczów [dopisek: Bartodzieje], Karchów
[dopisek: Karów], Świeżów2, Żabinów3 i Głobiczyn4.
Szkoła znajduje się w Henrykowie. Wsie należące do obwodu szkolnego leżą w
promieniu 1-4 km od Henrykowa. Wymienione wsie znajdują się między rzekami; Odrą
i Baryczą. Odległość do miasta wynosi 18 km. Najbliższą stacją kolejową jest Niechłów5,
oddalony od Henrykowa 6 km. W Niechłowie również znajduje się najbliższa agencja
pocztowa.
Stosunki ludnościowe, społeczne, gospodarcze
95% ludności stanowią repatrianci z woj. tarnopolskiego i lwowskiego. Reszta, to
przesiedleńcy z woj. krakowskiego i poznańskiego oraz trzy rodziny autochtonów. Ludność jest niezamożna, w 70% bardzo biedna, dużo analfabetów i półanalfabetów. Wsie
słabo zagospodarowane, brak koni i bydła.
Charakterystyka dzieci
W obwodzie szkolnym jest 88 dzieci w wieku szkolnym. Do szkoły zgłosiło się
89 uczniów. W ubiegłych latach dzieci uczęszczały do szkół z językiem wykładowym
ukraińskim lub w ogóle się nie uczyły. Stąd duży odsetek dzieci przerośniętych w stosunku do klasy. Dzieci wyrażają się nieprawidłowo, mają ubogi słownik, są niezdyscyplinowane, nieuspołecznione, nie umieją się zachować wobec starszych, mają bardzo złe
warunki higieniczne.
Budynek szkolny
Z braku odpowiedniejszego budynku szkołę zorganizowano w byłej plebanii, w
której przeprowadzono prowizoryczny remont.

Wągroda
Świerczów
3 Żabin
4 Głobice
5 Niechlów
1
2

XXI

Kwartalnik Górowski 41/2012-2013

Budynek szkolny składa się z parteru i poddasza. Jedną klasę urządzono na dole,
drugą na poddaszu. W pozostałych ubikacjach brakuje ram okiennych, szyb, nieczynne
są piece, brak nawet kawałków podłogi. Ogród szkolny i podwórze przypominają puszczę dziewiczą. Boiska brak. Budynki gospodarskie też są zaniedbane. Klasy są ciasne,
chociaż dostatecznie wysokie. Brak sali, w której możnaby urządzać uroczystości szkolne. Ławki zebrano z sąsiednich wsi, gdzie w czasach niemieckich były szkoły. Są zniszczone i jest ich niedostateczna ilość. Brak tablic, krzeseł i sprzętu szkolnego. Nie ma
żadnych pomocy naukowych.
Grono nauczycielskie i podział pracy
W tych warunkach dnia 23 IX 1946 r. szkoła rozpoczęła pracę pod kierownictwem
ob. J. Kosteckiej.
Zorganizowano 4 kl. i 3 równoległe komplety:
kl. Ia: 23 dzieci
kl. IIa: 6 - ,, -
kl. III: 9 - ,, -
kl. IVa: 2 - ,, -

kl. Ib: 13 dzieci
kl. IIb: 25 - ,, -
kl. IVb: 7 dzieci

Troje dzieci w wieku szk. nie mogło z braku obuwia i dalekiej drogi do szkoły
(4 km) uczęszczać do niej. Wychowawstwo i nauczanie w kl. IIa, IIb, IVa, IVb objęła
nauczycielka H. Szabunia. J. Kostecka przyjęła wychowawstwo i nauczanie w kl. Ia, Ib,
II.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Dnia 23 IX 1946 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystość
rozpoczęto Mszą św., w czasie której proboszcz wygłosił przemowę do dzieci. Po Mszy
św. w szkole zebrali się rodzice i dzieci. Kier. szkoły wygłosiła referat okolicznościowy,
a naucz. Szabunia H. mówiła o współpracy domu ze szkołą. Następnie zabierali głos
sołtysi okolicznych wsi, witając nauczycieli i wyrażając radość z powodu otwarcia oczekiwanej od roku szkoły.
Odśpiewano Hymn Narodowy i dzieci rozeszły się do klas, gdzie odbyły się pogadanki wychowawcze i omówienie regulaminu szkolnego.
Praktyki religijne
Dnia 22 IX była spowiedź dzieci. Następnego dnia dzieci przyjęły komunię św.
Zmiana podziału pracy
Dnia 17 IX nastąpił inny podział pracy. Naucz. H. Szabunia objęła wychowawstwo
i nauczanie w kl. Ia, Ib, IIa, IIb. Naucz. Kostecka objęła wychowawstwo i nauczanie
w kl. III, IVa, IVb.

XXII

Kwartalnik Górowski 41/2012-2013

Opieka Z.Z.P.P. nad szkołą
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych w Górze Śl. opodatkował się
w sumie 5 zł mies. od członka na rzecz najbiedniejszej szkoły w powiecie. Ponieważ nasza szkoła uznana została za najbiedniejszą, Z.Z.P.P. otoczył ją opieką. Pierwszą pomocą będą dary dla dzieci w dniu św. Mikołaja.
Uroczystość św. Mikołaja
Na uroczystość św. Mikołaja przybyli goście z Z.Z.P.P. w osobach obb. Marka
i Raczyńskiego, którzy przywieźli dzieciom upominki w postaci zeszytów i innych pomocy szkolnych. Na program uroczystości złożyły się deklamacje, śpiewy i tańce narodowe: kujawiak i trojak. Wykonano też „taniec pajaca i lalki”. Duże zainteresowanie
i ożywienie publiczności wzbudził św. Mikołaj z podarunkami, który nie szczędził pochwał i nagan. Na zakończenie uroczystości przemówił ob. Marek, oceniając pracę grona
i dzieci.
Stosunek społeczeństwa do szkoły
Społeczeństwo w stosunku do szkoły wykazuje dużo dobrej woli, co ujawnia się na
zebraniach rodzicielskich. Szkoła jednak jest pozbawiona troskliwej opieki ze strony ludności. Szwankuje dowóz opału oraz pozostaje niewykonanych wiele czynności związanych z uporządkowaniem boiska szkolnego, budynków gospodarczych jak też samego
budynku szkolnego. Wszystkie te czynności są możliwe do zrealizowania wspólną pracą
miejscowej ludności. Brak aktywności wypływa z ubóstwa ludności i braku koni.
Komitet Rodzicielski
W skład zarządu Komitetu Rodzicielskiego weszli:
ob. Serafin Józef – Żabinów
ob. Poznański J. – Łęczów
ob. Grzesiak Franciszek – Henryków
ob. Ilczyńska Genowefa – Głobiczyn
ob. Wrona Antoni – Henryków
Zarząd Komitetu Rodzicielskiego pracuje aktywnie, starając się być jak najbardziej
pomocnym dla szkoły.
Dożywianie dzieci
W ciągu miesięcy zimowych 88 dzieci korzystało z dożywiania. Dzieci otrzymywały
codziennie kubek gorącej słodkiej kawy i kromkę chleba posmarowanego marmoladą.
Cięższe okresy życia szkolnego
Wyjątkowo ostra tegoroczna zima była bardzo trudna do przebycia. Dzieci przychodziły do szkoły bardzo zamarznięte, a i w szkole nie było zbyt ciepło z powodu niedostatecznej ilości opału.
Frekwencja w miesiącach zimowych znacznie się obniżyła. Ponadto w ciągu 9 dni
w mies. zimowych lekcje nie odbywały się, gdyż dzieci nie przychodziły do szkoły z powodu silnych mrozów.
XXIII

Kwartalnik Górowski 41/2012-2013

Od dnia 12 III do dnia 13 IV szkoła nie była czynna z powodu wylewu rzek: Odry
i Baryczy. Należy zaznaczyć, iż trzy tygodnie poprzedzające dzień przerwania nauki
upłynęły nam w niepokoju i obawie o dalszy los. Rzeki z dnia na dzień wzbierały coraz
bardziej. Nie ustawała czujność wart nad rzekami, które groziły przerwaniem wałów
ochronnych lub wystąpieniem z łożysk. Szkoła pracowała jak na wyspie Robinsona, bowiem wylew rzek uniemożliwił dojazd do miasta. Barycz, przez którą prowadzi droga do
stacji kolejowej, w tym miejscu najszerzej się rozlała obejmując 3 km. przestrzeń.
Gdy poziom wody na rzekach zmniejszył się, ukazała się woda dookoła szkoły.
Szkoła bowiem jest w depresji w stosunku do poziomu Odry.
Uroczystości szkolne: „Święto Pracy”
Święto Pracy obchodziliśmy na boisku szkolnym. Dzieci urządziły trybuną [!] i udekorowały ją zielenią. Ponad trybuną umieszczono portrety Prezydenta i Marszałka Polski. Wśród zieleni powiewały chorągiewki wykonane przez dzieci.
Na program uroczystości złożyło się przemówienie okolicznościowe naucz.
H. Szabuni, deklamacje, śpiewy, tańce narodowe: kujawiak, trojak, krakowiak, zbójnicki.
Deszcz, który spadł w międzyczasie, nie przeszkodził uroczystości.
Uroczystości szkolne: 3 Maja
Święto 3-go Maja obchodziliśmy w Głobiczynie w pustej sali dawnej szkoły. Po
przemówieniu okolicznościowym kierownika szk. powtórzono program z dnia 1-go Maja, deklamacje tylko były dostosowane do dnia.
Uroczystości szkolne: Święto Oświaty
Święto Oświaty obchodziliśmy również w Głobiczynie. Po przemówieniu okolicznościowym nastąpiły deklamacje, śpiewy i tańce narodowe. Po zakończeniu uroczystości
odbyła się zbiórka ofiar na bibliotekę szkolną.
Wizytacja szkoły
6 V b.r. Inspektor Szkolny ob. Walerian Krechowicz zwizytował naszą szkołę.
Uroczystości szkolne: Święto Wolności
Święto Oświaty [Wolności] obchodzono w Głobiczynie. Na program uroczystości
złożyły się przemówienie okolicznościowe, deklamacje, śpiewy, tańce narodowe oraz
inscenizacja pieśni „Rozkwitały pęki białych róż”.
Akcja sanitarna
17 maja b.r. odbyły się szczepienia przeciwtyfusowe dla miejscowej ludności i dla
dziatwy szkolnej.
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna liczy 15 książeczek. 2 książeczki otrzymano z Inspektoratu Szk.
3 książeczki zakupiono ze składek zebranych w dniu Święta Oświaty, resztę zaś ofiarował szkole Związek Zawodowy Pracowników Państwowych w Górze Śl.
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Pomoce naukowe
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych w Górze Śl. ofiarował szkole
dwie mapy Polski.
Ruch uczniów w roku szk. 1946/47
Okres I
Okres II
Klasa
Ilość uczniów Ilość uczniów
Ia
25
25
Ib
11
11
IIa
5
8
IIb
25
24
III
11
12
}
IVa
2
2
IV
10
11
Razem
89
93

Okres III
Ilość uczniów
25
11
6
24
12
2
9
89

Okres IV
Ilość uczniów
25
11
7
24
12
2
8
89

Pierwszy rok pracy polskiej szkoły w Henrykowie zakończyliśmy uroczyście. Na
program uroczystości złożyły się przemówienia okolicznościowe, sprawozdanie kier.
szkoły, deklamacje, śpiewy oraz odegranie sztuczka [!] „Strach ma wielkie oczy”. Następnie rozdano nagrody w postaci książek za pilność i postępy w nauce. Na zakończenie
uroczystości zabierali głos samorzutnie przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego składając na ręce grona nauczycielskiego podziękowania za owocną pracę.
Rok szkolny 1947/48
Rejon szkolny
W roku szk. 1947/48 obwód szkolny powiększył się o wieś Falniów6 odległą od
Wągrody (dawniej Henryków) o 4 km. W okresie przedwiośnia dzieci z Falniów [dopisek: Niedlów w polu] nie uczęszczają do szkoły, gdyż wieś jest położona za rzeką Baryczą i w czasie podniesienia się poziomu wody nie można się przez rzekę przedostać.
Stosunki ludnościowe, społeczne, gospodarcze
W ciągu roku wszystkie niezasiedlone gospodarstwa zostały zajęte przez przesiedleńców z woj. rzeszowskiego. Stopa życiowa mieszkańców podniosła się. Prawie każdy
gospodarz ma teraz krowę. Brak tylko nadal koni. Pomimo to znikły ugory i każdy gospodarz wyzyskał należycie swą ziemię.
Charakterystyka dzieci
W rejonie szkoły jest 91 dzieci. Do szkoły uczęszczało 96 dzieci. W starszych klasach są jeszcze nadal dzieci przerośnięte, jest ich jednak znacznie mniej w stosunku do
Wg „Alfabetycznego wykazu miejscowości obwodu Góry Śląskiej”, wydanego przez starostę A. Herbsta do użytku służbowego i datowanego 1 kwietnia 1946 r., Falniów to niemiecki F. Neuvorwerk. Falniów leżał na terenie gminy Luboszyce,
7 i pół kilometra od Luboszyc, 7 km od Sicin i 2,5 km od Niechlowa. Prawdopodobnie było to kilka zabudowań, obecnie
nie istniejących.
6
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ubiegłego roku. Dzieci wyrażają się wprawdzie nadal niezupełnie prawidłowo, co jest
wynikiem wpływu domu, widać jednak wpływ wychowawczy. Dzieci bowiem są uspołecznione, zdyscyplinowane, umieją zachować się wobec starszych.
Budynek szkolny
Doprowadzono tylko do porządku izby szkolne. Reszta budynku jest nadal zaniedbana.
Sprzęty szkolne
Inspektorat szkolny zaopatrzył szkołę w wiadro, spluwaczkę. Zakupiono też potrzebne portrety Prezydenta i Marszałka Polski.
Pomoce naukowe
Zaopatrzono szkołę w najniezbędniejsze pomoce naukowe jak mapy fizyczne Polski i Europy, mapę konturową Europy oraz liczydło szkolne. Odczuwa się brak pomocy
do nauki fizyki i nauki historii.
Grono nauczycielskie
Zorganizowano 5 klas:
kl. I: 19 dzieci – wychowawstwo i nauczanie – Helena Szabunia
kl. II: 25 dzieci –
- ,, -
- ,, -
–
- ,, -
kl. III: 22 dzieci – - ,, -
- ,, -
–
- ,, -
kl. IV: 21 dzieci – - ,, -
- ,, -
– Janina Kostecka
kl. V: 9 dzieci –
-,, -
- ,, -
–
- ,, -
Troje dzieci w wieku szk. nie zgłosiło się do szkoły. Jedno z nich jest chore na oczy
(przypuszczalnie jaglica). Drugie zakończyło w ubiegłym roku szk. V kl., a szkoła sześcioklasowa jest odległa od Wągrody 12 km. Trzecie zaś jest bardzo biedne, nie ma
obuwia, a od szkoły jest odległe 4 km.
Uroczystość rozpoczęcia roku szk.
Dnia 3 IX 1947 r. rozpoczęto uroczyście rok szk. 1947/48 wysłuchaniem Mszy św.
Następnie kier. szkoły wygłosiła przemówienia okolicznościowe. W części artystycznej
dzieci deklamowały wiersze, śpiewały piosenki, odtańczyły regionalny taniec śląski „Trojak”. Uroczystość zakończono odśpiewaniem hymnu narodowego.
Praktyki religijne
Dnia 18 X 1947 i dn. 22 III 1948 r. była spowiedź dzieci. W następne dni dzieci
przyjmowały Komunię św.
Opieka Z.Z.P.P. nad szkołą
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych ofiarował 2000 zł na założenie
sklepiku szkolnego. Przesłał też szkole 1567 zł.
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Komitet Rodzicielski
W skład zarządu Komitetu Rodzicielskiego weszli:
Ob. Poznański jako przewodniczący
Ob. Stojanowski – skarbnik
Ob. Serafin – sekretarz
Ob. Michalak Franciszek – członek
Ob. Kamyk Jan – członek.
Członkowie Komitetu Rodzicielskiego opodatkowali się w wysokości 5 zł miesięcznie na rzecz szkoły.
Dożywianie dzieci
W ciągu miesięcy zimowych 96 dzieci korzystało z dożywiania. Dzieci otrzymywały
gorącą kawę, chleb z marmoladą, czasem zupę.
Organizacje szkolne
Na terenie szkoły istnieją następujące organizacje szkolne:
1. Samorząd realizuje pracę w sekcjach: artystycznej, pomocy koleżeńskiej, miłośników przyrody, porządkowej, sportowej.
2. P.C.K. przestrzega higieny dzieci, okazuje pomoc materialną biednym dzieciom.
3. Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza.
Sklepik szkolny
Zorganizowano sklepik szkolny. Roczny dochód sklepiku wynosi 849 zł 90 gr.
Biblioteka
Biblioteka uczniowska powiększyła o 51 książek i liczy obecnie 65 tomów.
Imprezy szkolne
Staraniem Grona Nauczycielskiego i Komitetu Rodzicielskiego zorganizowano
dwie zabawy dochodowe. Jedna z nich przyniosła 5287 zł dochodu, druga – 3601; łącznie 8888 zł. Uzyskane pieniądze przeznaczono na zakupienie książek do biblioteki
szkolnej i pomocy naukowych.
Choinka szkolna
26 I 1948 r. urządzono choinkę szkolną. Na program uroczystości złożyły się tańce
regionalne: krakowiak, taniec śląski, zbójnicki, deklamacje indywidualne i zbiorowe oraz
inscenizacje piosenek. Na zakończenie rozdano dary ofiarowane przez Oddział Powiatowy P.C.K. najbiedniejszym dzieciom.
Święto Pracy
30 IV zorganizowano uroczystą akademię poświęconą Świętu Pracy. Na program
złożyło się przemówienie okolicznościowe kierownika i występy dzieci. Na zakończenie
celem oddania czci ludziom pracy wykopały dzieci dół na śmietnik.
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Święto Oświaty
W dniu Święta Oświaty przeprowadzono akcję zbiórkową na rzecz zwalczania analfabetyzmu.
Ruch uczniów w roku szk. 1947/48
Okres I
Okres II
Klasa
Ilość uczniów Ilość uczniów
I
19
21
II
25
27
III
22
23
IV
21
22
V
9
9
Razem
96
102

Okres III
Ilość uczniów
21
27
23
21
9
101

Okres IV
Ilość uczniów
21
29
22
19
9
100

Zakończenie roku szkolnego
26 VI odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po przemówieniu okolicznościowym kier. szkoły rozpoczęła się część artystyczna, na którą złożyły się deklamacje indywidualne i zbiorowe, inscenizacje piosenek, tańce. Następnie rozdano nagrody
najlepszym uczniom szkoły.
Rok szkolny 1948/49
Dzieci w szkole
W obwodzie szkoły było 108 dzieci w wieku szkolnym. Z tego czworo dzieci nie
uczęszczało: jedno uchyliło się od obowiązku szkolnego, troje było zwolnionych z powodu słabego zdrowia. Szkoła liczyła ogółem 112 uczniów.
Nauczyciele, podział pracy
Realizowano pięć klas programowych. Kier. szkoły ob. Kostecka Janina objęła wychowawstwo i nauczanie w klasach IV i V; nauczycielka Szabunia Helena – w kl. I, II i
III.
Od 11 IV 1949 r. ob. Kostecka odeszła na urlop macierzyński. Wychowawstwo i
nauczanie wszystkich klas objęła Czyż-Szabunia Helena. Klasy IV i V uczyły się co
dzień, nie miały religii i przedmiotów artystyczno-technicznych, klasy młodsze uczyły się
co drugi dzień.
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Promocja
Klasa

Stan w dniu
30 VI

I
II
III
IV
V
Razem

19
24
29
19
20
111

Przeszło
do wyższej
klasy
14
15
23
14
13
79

Pozostało w tej samej kl.
ogółem
w tym
uczniów
nieklasyfikowanych
5
4
9
5
6
2
5
2
7
4
32
17

Organizacje uczniowskie
1. Samorząd szkolny dzielił się na sekcje:
porządkową
czystości
uczciwości
samopomocy koleżeńskiej
redakcji gazetki szkolnej
Dyżury sekcji porządkowej miały na celu dbanie o dobre zachowanie się uczniów
w czasie przerw i o porządek przy wchodzeniu do klas.
Sekcja czystości urządziła konkurs czystości osobistej i czystości zeszytów, który
trwał przez cały rok szkolny. Oceny były stawiane co tygodnia na arkuszach ściennych.
W obu konkursach było nagrodzonych 10 uczniów.
Sekcja uczciwości zbierała i oddawała właścicielom rzeczy zgubione oraz prowadziła w gazetce ściennej „Kącik uczciwości”.
Sekcja samopomocy koleżeńskiej udzielała pomocy w przedmiotach: język polski,
matematyka, historia, geografia.
Były redagowane dwie gazetki ścienne: 1) klas IV+V, 2) klas II i III.
Sekcja opieki nad ptaszkami zbudowała dwa domki dla ptaszków i w okresie zimowym karmiła ptaszki.
2. Koło Młodzieży P.C.K. – 93 członków. Koło Młodzieży P.C.K. współpracowało z sekcjami samorządu szkolnego. Urządziło konkurs pilności – nagrodzonych 6
uczniów. Zakupiło książki dla sierot na sumę 511 zł. Wykonało 10 słomianek do wycierania nóg, 2 drewniane spluwaczki, pomoce do nauki matematyki dla kl. I.
3. Koło szkolne „Odbudujemy Warszawę” – członków 96, założone 1 VI 1949 r.,
oprócz składek członkowskich przesłało z tytułu dobrowolnych ofiar na Fundusz Odbudowy Stolicy sumę 940 zł.
4. Spółdzielnia Uczniowska typ handlowy, zreorganizowana 13 VI 1949 r. – członków 66, zaprojektowała na okres wakacyjny zbiórkę odpadków i ziół lekarskich: kwiatu
lipowego i rumianku.
Występy szkoły na zewnątrz
1. 15 XII 1948 r. – uroczystość w związku z Kongresem Zjednoczeniowym P.P.R.
i P.P.S. W szkole odbyła się akademia przy udziale miejscowego społeczeństwa.
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2. 16 I 1949 r. – uroczysta choinka szkolna z imprezami przy udziale delegatów Zw.
Pracowników Państwowych z Góry oraz wszystkich rodziców.
3. 30 IV 1949 r. – Poranek ku czci 1 Maja przy udziale delegatów Zw. Prac. Państ.
Z Góry Śl. i Komitetu Rodzicielskiego.
4. 1 V 1949 r. uczniowie IV i V kl. wzięli udział w obchodzie 1 Maja w Górze Śl.
5. 5 VI 1949 r. uczniowie wzięli udział w Święcie Ludowym w Górze Śl.
Praca Komitetu Rodzicielskiego
Komitet Rodzicielski od dn. 24 IV 1949 r. do 30 VI 1949 r. odbył cztery posiedzenia. W ramach czynu 1Majowego złożył sumę 4050 zł na bibliotekę uczniowską. Wspólnie z kier. szkoły ustalił i przesłał do Zarządu Gminy Luboszyce 2 VI b.r.
zapotrzebowanie na remont szkoły i sprzęty szkolne oraz zobowiązał się dopilnować
remontu szkoły w czasie wakacji. Kom. Rodz. zadeklarował na remont szkoły sumę
4725 zł uzyskaną z zabawy tanecznej w dniu 26.VI.1949 r. W dn. 2.VI. Kom. Rodz.
przesłał do Zarządu Gminy Luboszyce wniosek o zmianę woźnej w szkole. Kom. Rodz.
przychylnie ustosunkował się do wniosku kier. szkoły o organizacji Spółdzielni Uczniowskiej i zobowiązał się do zorganizowania dla dzieci punktów zbiórki odpadków
w każdej wsi należącej do rejonu szkoły.
Wizytacje szkoły
Szkołę wizytował Podinspektor Szkolny ob. Hanus Wilhelm, który określał poziom
szkoły na dobry. W nadesłanym arkuszu wizytacyjnym podkreślił „wybitny wpływ wychowawczy na dzieci”.
Wągroda. Dnia 28 czerwca 1949 r.
cdn.

♣♣♣♣♣♣♣

XXX

Czyż Helena

Kwartalnik Górowski 41/2012-2013

JUBILEUSZ WĄSOSZA
Choć od wydarzeń będących tematem tego artykułu upłynęło niewiele lat, to trudno ustalić niektóre fakty, choćby te podstawowe jak kiedy narodziła się myśl zorganizowania obchodów 700-lecia Wąsosza, kto o tym postanowił, kiedy powstał społeczny
komitet obchodów. To, czego udało się dowiedzieć, dzięki pomocy Elżbiety Poprawskiej, Anny Babij i Michała Kałasza, przedstawiam w niniejszym tekście.
Pierwszy dokument, który mówi o rocznicy 700-lecia Wąsosza, pochodzi z 30 października 1985 r. Wówczas Rada Miejsko-Gminna Patriotycznego Frontu Odrodzenia
Narodowego w Wąsoszu, w związku z przypadającą 22 listopada 1990 r. rocznicą nadania praw miejskich, zwróciła się do wojewody leszczyńskiego z prośbą o pomoc w realizacji wniosków takich jak: kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Wąsosza w wodę,
remont kapitalny dwóch stodół z przeznaczeniem na salę gimnastyczną, bibliotekę i salę
widowiskową, budowa ośrodka zdrowia, kapitalny remont budynków zachodniej części
pl. Wolności, rozbudowa szkoły w Wąsoszu lub odbudowa spalonego pałacu w Górce
Wąsoskiej z przeznaczeniem na szkołę, budowa przedszkola przy ul. Rawickiej, kapitalny
remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, kapitalny remont strażnicy OSP w Wąsoszu, budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców budynków objętych kapitalnym
remontem, remonty i budowa ulic (Kościelna, Parafialna, Krzywa, Korczaka, Zamkowa,
Bolesława Chrobrego, Polna, 24 stycznia), remont kapitalny kanalizacji burzowej, budowa oczyszczalni ścieków, gazyfikacja Wąsosza, przyspieszenie opracowania planu przestrzennego zagospodarowania Wąsosza, odnowienie elewacji centrum miasta1.
Z 18 kwietnia 1986 r. pochodzi lista członków Społecznego Komitetu Obchodów
700-lecia Wąsosza, którą zamieszczamy jako załącznik nr 1 do artykułu.
14 października 1988 r. na wspólnym posiedzeniu egzekutywy Komitetu MiejskoGminnego Komitetu PZPR i prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy wysłuchano
projektu programu działania Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Wąsosza i go
zaaprobowano. W zebraniu wzięli udział m.in. naczelnik Tadeusz Tylicki, przewodniczący rady Józef Wdowiak i I sekretarz KM-G PZPR Stefan Mrówka.
Projekt programu przedstawił naczelnik Tadeusz Tylicki: zakończenie budowy sali
gimnastycznej, przebudowa-adaptacja obory na salę widowiskową i bibliotekę, odbudowa pierzei zachodniej Placu Wolności, budowa ośrodka zdrowia, gazyfikacja Wąsosza,
zakończenie remontu ulic Kościelnej, Parafialnej, Polnej, przebudowa ulic Korczaka
i Krzywej, wykonanie zbrojenia i nawierzchni ulic 24 Stycznia, Bolesława Chrobrego i
Jana Franka, odnowienie elewacji budynków starówki, ogólne porządkowanie miasta.
Poinformował też o innych inwestycjach: zakończenie budowy magazynu zbożowego przez GS, budowa przedszkola przez PPGR Wąsosz i odbudowa budynku mieszkalno-hotelowego przy ul. Sienkiewicza przez PPGR Wąsosz. Dwa zadania realizowano

Pismo Rady Miejsko-Gminnej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Wąsoszu z 30 października 1985 r.
(w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Wąsoszu).
1
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w czynie społecznym: przebudowa boiska sportowego w Wąsoszu i przebudowa obory
na salę widowiskową i bibliotekę
Wspomniał o propagandzie wizualnej bez wdawania się w szczegóły.
Naczelnik stwierdził, że budżet, jaki posiadamy, jest niewystarczający. W związku z tym zachodzi potrzeba pozyskiwania środków finansowych. Duże zaangażowanie w czynach społecznych jak
i w pracach porządkowych winny wykazać zakłady pracy oraz mieszkańcy Wąsosza.
Uczestniczący w zebraniu Władysław Góroński sceptycznie podszedł do tego programu: Czasu jest niewiele i należy rozpatrzyć, czy te zadania są możliwe do realizacji w czynie społecznym przez nasze społeczeństwo. Uważam, że należy dokonać ewidencji prac, jakie można wykonać
w czynie społecznym przy pomocy zakładów pracy oraz mieszkańców. Podkreślił, że należy jak
najszybciej uruchomić konto obchodów 700-lecia Wąsosza. Interesowało go, kto wykona monografię Wąsosza?
W tej ostatniej kwestii naczelnik wyjaśnił, że Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego zapewni środki na wykonanie monografii, a jej realizację zleci kompetentnej
osobie2.
Na sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy 26 kwietnia 1989 r. podjęto uchwałę,
ustalając nazwę ulicy 700-lecia na nowobudowanym osiedlu domków jednorodzinnych
biegnącej równolegle do ulicy Rawickiej3, co niewątpliwie miało związek z przygotowaniami do obchodów tej rocznicy.
Podczas sesji 28 grudnia 1989 r. negatywnie oceniono dotychczasową działalność
Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Wąsosza. Radny Zb. Chomczyk Stwierdził,
iż należałoby wycofać się z obchodów 700-lecia Wąsosza, ponieważ nic nie zrobiono w zakresie przygotowania do obchodów i wystąpił z wnioskiem o zmianę przewodniczącego tego Komitetu.
Wniosek uzasadnił tym, że obecny przewodniczący nic nie zrobił4. W podobnym duchu wypowiadała się radna Krystyna Jachimowska. Stwierdziła, że na dziś nic nie zrobiono pod obchody
700-lecia Wąsosza. Powiedziała, iż w skład Komitetu Obchodów 700-lecia Wąsosza winni wchodzić
właściwi ludzie. Powiedziała również, że na następnej sesji należy poinformować Radę, co zrobiono za
250 mln zł, które otrzymano na 700-lecie Wąsosza5.
Ostatecznie rada zobowiązała prezydium Komitetu do zweryfikowania składu osobowego i przygotowania na następną sesję projektu uchwały w tej sprawie6.
4 stycznia 1990 r. na posiedzeniu prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Wąsoszu zaproponowano na przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów
700-lecia Zbigniewa Chomczyka7.
11 stycznia 1990 r. na wspólnym posiedzeniu prezydium Rady Narodowej Miasta
i Gminy i prezydium Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Wąsosza Stefan
Mrówka – przewodniczący Komitetu miał złożyć sprawozdanie z dotychczasowej działalności. Był nieobecny i wymówił się telefonicznie tym, że ma ważne sprawy prywatne.
Wcześniej, datowaną 25 grudnia 1989 r., złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji8.
APL: RNMiG Wąsosz 40 s. 19-22.
APL: RNMiG Wąsosz 22 s. 61.
4 APL: RNMiG Wąsosz 22 s. 156.
5 APL: RNMiG Wąsosz 22 s. 157.
6 APL: RNMiG Wąsosz 22 s. 157.
7 APL: RNMIG Wąsosz 40 s. 218.
8 Odręczne pismo z 29 grudnia 1989 r. podpisane przez Stefana Mrówkę (w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Wąsoszu).
2
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Jego nieobecność spotkała się z krytyką dwojga członków prezydium Komitetu –
Krystyny Jachimowskiej i Stefana Sztymy. Przyszli na spotkanie, żeby poznać dotychczasową działalność Komitetu, a przewodniczący nawet nie poprosił, żeby inny członek
prezydium tę informację przedstawił9.
Stefan Sztyma wręcz zarzucił dotychczasowemu przewodniczącemu S. Mrówce jak
i całemu komitetowi bierność, nawet nie utworzono konta bankowego obchodów 700lecia. Powiedział, iż Byli niektórzy, co chcieli coś zrobić i częściowo zrobili, ale to są pojedyncze osoby.
Złożył rezygnację z członkostwa w Komitecie ze względu na stan zdrowia10.
Kazimierz Nowak zaproponował, by dokonać weryfikacji członków Komitetu, bo
czasu pozostało niewiele a pracy jest dużo. Uznał, że liczba członków powinna być mniejsza
a chętni powinni być przyjmowani na nowo11.
Wobec rezygnacji S. Mrówki na stanowisko przewodniczącego Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Wąsosza wybrano Zbigniewa Chomczyka. W zweryfikowanym
prezydium znaleźli się ponadto: Józef Wdowiak – pierwszy zastępca, naczelnik miasta
i gminy12, Bronisław Inglot, Tadeusz Maczan, Stanisław Stuczyk, Piotr Mielnik, Krystyna
Jachimowska, Władysław Semenków, Stanisław Urbaniak, Władysław Góroński, Kazimierz Nowak, Marzena Bochen13.
Kilka dni później 18 stycznia 1990 r. odbyło się zebranie Społecznego Komitetu
Obchodu 700-lecia Wąsosza, na którym omówiono realizację programu obchodów
i ustalono zadania na najbliższe dni. W tym posiedzeniu wziął udział Andrzej Rapior
w zastępstwie Zbigniewa Lasaka, przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
Z protokołu można jedynie dowiedzieć się, że były jakieś trudności z budową
przedszkola na osiedlu PPGR oraz że na wiosnę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Promyk”
przy PPGR Wąsosz rozpocznie budowę dwóch bloków mieszkalnych w Wąsoszu.
W załączniku nr 2 znajduje się „Informacja z realizacji zadań z okazji 700-lecia” (datowana 11 czerwca 1990 r.)
Więcej uwagi poświęcono zadaniom, które winno się zrealizować w najbliższym
czasie. Zb. Chomczyk zwrócił się do dyrektora MGDK H. Leśniewskiego, aby wszystkie
organizowane przez niego imprezy, uroczystości, spotkania itp. zostały podciągnięte pod obchody 700lecia Wąsosza. Dyrektor H. Leśniewski zgodził się na to. Ponadto zobowiązał się „załatwić” kolorowe pocztówki.
K. Nowak Stwierdził, iż Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa winna doprowadzić
wszystkie swe budynki do należytego stanu. Chciałby też włączyć rzemieślników do prac na
rzecz Wąsosza i w tym celu zorganizuje 25 stycznia spotkanie. Stwierdził, że należy wystąpić z apelem do mieszkańców o włączenie się do prac związanych z obchodami. Prywatni właściciele budynków winni też je doprowadzić do należytego stanu.

APL: RNMiG Wąsosz 40 s. 222.
APL: RNMiG Wąsosz 40 s. 222.
11 APL: RNMiG Wąsosz 40 s. 222.
12 Formalnie tę funkcję pełnił Tadeusz Tylicki, ponieważ ciężko chorował, Michał Kałasz był pełniącym obowiązki naczelnika. W protokole z posiedzenia w dniu 18 stycznia 1990 r. prezydium Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Wąsosza jako zastępca przewodnicząca występował Michał Kałasz.
13 APL: RNMiG Wąsosz 40 s. 223-224.
9
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Wśród ustaleń prezydium znalazły się również inne zadania. Władysławowi Górońskiemu – przewodniczącemu komisji ds. propagandy powierzono opracowanie monografii Wąsosza. Naczelnik miasta i gminy powinien poczynić starania o pozyskanie
środków finansowych na obchody 700-lecia Wąsosza oraz postarać się o odnowienie
tablicy pamiątkowej umieszczone na budynku Urzędu Miasta i Gminy, ponadto podejmie
wszelkie działania w celu doprowadzenia do estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych Wąsosza14.
Podczas sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy 28 lutego 1990 r. zatwierdzono
skład komitetu i wybór przewodniczącego, którym został Zb. Chomczyk, a jego zastępcami Michał Kałasz i Józef Wdowiak15.
Na 15 lutego 1990 r. podczas sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy zaplanowano
rozpoczęcie obchodów 700-lecia Wąsosza. W porządku obrad umieszczono następujące
punkty: referat okolicznościowy, wystąpienie przewodniczącego Społecznego Komitetu
Obchodów 700-lecia Wąsosza i część artystyczną16. Czy ta sesja zainaugurowała obchody
jest niejasne. Z jednej strony Adam Zając – redaktor naczelny „Panoramy Leszczyńskiej”
napisał w artykule „Władze województwa zapomniały”17 o tym, że na sesję rady narodowej inaugurującej uroczystość 700-lecia nie przybył nikt z władz województwa, czyli
taka sesja się odbyła. Z drugiej strony w kronice o uroczystościach w dniu 22 listopada
1990 napisano, że to inauguracja roku obchodów 700-lecia uzyskania praw miejskich Wąsosza18.
Główne uroczystości zaplanowano na listopad. 22 listopada 1990 r. w godzinach
przedpołudniowych odbyła się uroczysta akademia z udziałem władz gminy (przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Lasak, burmistrz Michał Kałasz) i województwa
(wicewojewoda leszczyński Jan Wojciechowski i dyrektor Wydziału Kultury Urzędu
Wojewódzkiego w Lesznie Eugeniusz Śliwiński) oraz gości (Tadeusz Tutkalik –
burmistrz Góry, Krzysztof Danielewicz – wójt Niechlowa, 16 osób które w czasie
II wojny światowej jako dzieci więzione były w budynku Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Wąsoszu19). Głównym punktem akademii było wystąpienie
Antoniego Bojakowskiego. Jej tematem była „Przeszłość i teraźniejszość miasta
Wąsosza”. Część artystyczną przygotowała młodzież i artyści scen warszawskich.
Po południu o godz. 16.00 na cmentarzu poświęcono obelisk postawiony ku czci
dzieci pomordowanych w czasie wojny i odprawiono mszę św.
O godz. 17.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury wystąpił Mieczysław
Hryniewicz, aktor i wychowanek szkoły podstawowej w Wąsoszu. Po nim zaprezentował
się zespół „Żeńcy” z Nietążkowa20.
Obchody zaplanowano na cały rok. 24 listopada obchodzono święto szkoły
podstawowej w Wąsoszu. Uczestnicy wysłuchali historii szkoły opracowanej przez
L. Kosarzewską i prelekcji Antoniego Bojakowskiego „Przeszłość historyczna miasta
„Protokół Nr 1/90 posiedzenia Prezydium Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Wąsosza w dniu 18 stycznia 1990
roku” (w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Wąsoszu).
15 APL: RNMiG Wąsosz 22 s. 186-187.
16 Zaproszenia (w posiadaniu Urzędu Miejskiego).
17 „Panorama Leszczyńska” 1990, nr 9, s. 8, il.
18 Kronika (w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Wąsoszu).
19 Od 31 sierpnia 1984 r. funkcjonuje jako Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, wcześniej jako Państwowy Zakład
Wychowawczy. (D. Sroczyńska, K. Kordiak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wąsoszu, „Górowskie Zeszyty Oświatowe” 2006, nr 26-28, s. 15). W kronice SP posługiwano się nazwą Państwowy Zakład Wychowawczy.
20 Kronika Wąsosza (w posiadaniu Urzędu Miejskiego); Kronika SP w Wąsoszu.
14
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Wąsosza”. Następnie przedstawiono obrazki sceniczne „Skarby księżniczki Dobrawy”
i „Jak Bolko Niemca zadziwił” opracowane przez Lillę Kozłowską. Na zakończenie
wystąpili uczniowie szkoły muzycznej w Lesznie21.
25 listopada chór „Gaudium” z Uniwersytetu Wrocławskiego koncertował w kościele św. Józefa, wykonując pieśni patriotyczne. 26 listopada w szkole podstawowej Zygmunt Kempa zaprezentował uczniom klas VII-VIII dokumenty dotyczące eksterminacji
polskich dzieci w czasie II wojny światowej w budynku Państwowego Zakładu Wychowawczego22.
W ramach obchodów zorganizowano 9 maja 1991 r. „Bieg 700-lecia”, w którym
wzięło udział 350 dzieci z terenu miasta i gminy23.
16 czerwca 1991 r. odbyło się Wojewódzkie Święto Pieśni i Muzyki z udziałem
chórów i orkiestr dętych24 połączone z otwarciem nowej sali gimnastycznej25. Wzięło
w nim udział 611 wykonawców: chóry występowały w kościele parafialnym, orkiestry –
na tarasie restauracji „Barycz”. Wieczorem bawiono się na zabawie w Ośrodku Sportu
i Rekreacji. Dzień później koncertował w MGOK zespół jazzowy z Tiumenii26.
22 czerwca wąsoskie przedszkole i MGOK zorganizowały na placu przed
przedszkolem Święto Warzyw i Kwiatów. W części artystycznej wystąpiły przedszkolaki
i uczniowie ze szkół podstawowych w Wąsoszu i Czeladzi Wielkiej oraz zespół
z MGOK. Imprezie towarzyszyły – aukcja obrazów dzieci z przedszkola i Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, wystawa malarska państwa Stróżyńskich i kiermasze.
Na zakończenie odbyła się zabawa ludowa27.
Wybito 100 medali pamiątkowych, które zaprojektował i wykonał Zbigniew
Łukowiak z Rawicza28. Ukazał się numer „Informatora Kulturalnego i Turystycznego
Województwa Leszczyńskiego” (nr 3 z 1991 r.) niemal w całości poświęcony Wąsoszowi.
Z jubileuszem Wąsosza należy wiązać wydanie w 1992 r. książeczki „Wąsosz: miasto
i gmina”.
Z tamtym okresem wiążą się również próby powołania do życia Towarzystwa
Przyjaciół Wąsosza. 10 listopada 1985 r. zorganizowano zebranie, na którym odczytano
projekt statutu przygotowanego przez Antoniego Bojakowskiego i powołano komisję
statutową w składzie: Zdzisław Sowa, Antoni Bojakowski, Tadeusz Tylicki, Aleksander
Prokop i Mieczysław Bodakiewicz. Miała ona skierować statut do Wydziału SpołecznoAdministracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie i po jego zatwierdzeniu zwołać
zebranie założycielskie29. 25 lutego 1991 r. Sąd Wojewódzki w Poznaniu zarejestrował

Kronika SP w Wąsoszu.
Kronika SP w Wąsoszu.
23 Co w kulturze ...? „Wiadomości Wąsosza” 1991, nr 5, [s. 6].
24 Kronika (w posiadaniu Urzędu Miejskiego); B. Głowinkowska, 700-lat Wąsosza, Informator Kulturalny i Turystyczny
województwa Leszczyńskiego 1991, nr 3, s. 5.
25 Informacja M. Kałasza (z lutego 2013).
26 Co w kulturze ...? „Wiadomości Wąsosza” 1991, nr 5, [s. 6].
27 Święto warzyw i kwiatów. „Wiadomości Wąsosza” 1991, nr 3.
28 Kronika (w posiadaniu Urzędu Miejskiego); Kronika SP w Wąsoszu.
29 APL: UW 4386 s. 3 („Protokół z zebrania inaugurującego powstanie Towarzystwa Przyjaciół Wąsosza
w dniu 10.11.1985 r.”).
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Towarzystwo Przyjaciół Wąsosza30. Żadna z tych prób się nie powiodła i do dziś Wąsosz
nie ma swojego lokalnego towarzystwa.
Mirosław Żłobiński

Załącznik nr 1
Skład osobowy Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Wąsosza
(z 18 kwietnia 1986 r.)
1. Przedsiębiorstwo Państwowe Gospodarstwo Rolne Wąsosz – Stanisław
Urbaniak, Stanisław Piaseczny, Andrzej Lubik, Włodzimierz Gajewicz, Zbigniew
Chomczyk, Szymon Kutzmann, Henryk Lewko
2. Zakład Sprzętu Grzejnego „Wrozamet” – Jan Kanarczuk, Marian Aleksandrów,
Ireneusz Nowicki
3. Państwowy Ośrodek Maszynowy Wąsosz – Henryk Krawczyk, Mieczysław
Rydlak
4. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Wąsosz – Stanisław Nicpoń, Kazimierz
Ślusarek, Wiktor Sobiech
5. Rejon Dróg Publicznych w Wąsoszu – Wiesław Żywicki
6. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – Kazimierz Leciejewski,
Zygmunt Górak, Gerard Kukuła

„Wiadomości Wąsosza” 1991, nr 1, [s. 3]. Adam Polański w swoim opracowaniu Rys chronologiczny Ziemi Wąsoskiej (od zarania po dzień dzisiejszy) z 1998 r. podaje, że pierwszy numer „Wiadomości Wąsosza” wydano dla upamiętnienia 700-lecia nadania praw miejskich Wąsoszowi.
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7. Urząd Miasta i Gminy Wąsosz – Tadeusz Tylicki, Krystyna Ziemba, Krystyna
Wołowska
8. Zakład Drzewny Wąsosz – Stanisław Jasiński
9. Bank Spółdzielczy Wąsosz – Stanisław Sperzyński
10. Oświata – Mieczysław Bodakiewicz, Tadeusz Popów, Krystyna Sobiech, Zofia
Matuszewska
11. Ośrodek Zdrowia Wąsosz – Paweł Kałużny, Krystyna Lewicka
12. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Wąsosz – Władyslaw Buczek,
Stefan Pawliczak, Andrzej Prokopczyk
13. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wąsosz – Edward Chruszcz,
Mirosław Lewicki
14. Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych – Adam Hoc, Jerzy
Kobylak
15. Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” – Zenon Cieliczko, Jolanta Świątek,
Zygmunt Łacinik
16. Patriotyczny Ruch Oodrodzenia Narodowego – Stefan Sztyma, Leon
Matuszewski, Stanisław Stuczyk
17. Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – Maria Misiewicz, Halina
Kołodyńska, Janusz Krawczyk
18. Koło Łowieckie „Dzik” – Bronisław Biernacki, Mirosław Adamski
19. Związek Zawodowy w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” –
Michalina Iwachów
20. Związek Nauczycielstwa Polskiego – Władysław Góroński
21. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych – Edward Oleksiuk
22. Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Spółdzielni Kółek Rolniczych –
Marian Dziadkiewicz
23. Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Wąsosz – Bronisław Inglot
24. Przewodniczący Rady Narodowej Miasta i Gminy Wąsosz – Zdzisław Sowa
25. Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – Henryk Leśniewski
26. Miejsko-Gminny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego – August
Wasiluk, Kazimierz Nowak, Mieczysław Malcherek, Krystyna Jachimowska, Krystyna
Jackowska
27. Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej –
Stefan Mrówka, Aleksander Prokop, Jan Nagłowski, Krzystzof Kulesza
28. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Wąsosz – Zofia Kulicka
29. Polskie Koleje Państwowe Wąsosz – Alfred Kosarzewski
30. Urząd Pocztowy Wąsosz – Stanisław Rybak
31. Kruszgeo - Kazimierz Rybak
32. Zakład Mleczarski – Józef Wdowiak
33. Ochotnicza Straż Pożarna – Henryk Szymczak
34. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Wąsosz –
Eugeniusz Kobylak
35. Posterunek Milicji Obywatelskiej - Władysław Semenków
36. Związek Harcerstwa Polskiego - Alina Czudak
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37. Ludowe Zespoły Sportowe – Józef Stefaniak, Mieczysław Karaś
38. Radni Wojewódzkiej Rady Narodowej – Lech Jaruga, Jan Cieliczko
Członkowie honorowi
1. Stanisław Sroka – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie
2. Jan Antoni Bojakowski
3. Bernard Wawrzyniak – wojewoda leszczyński
4. Adam Zając – redaktor naczelny „Panoramy Leszczyńskiej”
Załącznik nr 2
Informacja z realizacji zadań z okazji 700-lecia
Zadania realizowane w 1989 i 1990
1. Wymiana kanalizacji na ul. Kościelnej, Krzywej, Korczaka, Boczna, Polna,
700-lecia, Jana Karola Franka – koszt 38 milionów złotych
2. Założenie sieci wodociągowej na nowym osiedlu 700-lecia i ul. Bocznej – koszt
24 miliony złotych
3. Elektryfikacja ul. J.K. Franka, 700-lecia – koszt 13 milionów złotych
4. Odnowienie elewacji 11 budynków przy ul. Świerczewskiego i Pl. Wolności –
koszt 8 milionów złotych
Razem wydatki – 83 miliony złotych
Zadania do wykonania w 1990
1. Podłączenie transformatora ul. J.K. Franka – 30 mln zł
2. Podłączenie wody ul. 700-lecia – 20 mln zł
3. Należność za wykonaną dokumentację na gazyfikację (I etap) – 40 mln zł
4. Wykonanie dokumentacji na zaplecze techniczne obsługi odbiorców i konserwacji sieci gazowej – 80 mln zł
5. Wykonanie dokumentacji na lokalizację wysypiska nieczystości stałych i wylewiska nieczystości płynnych – 30 mln zł
6. Wykonanie elewacji 31 budynków – 136 mln zł
Razem: 336.000.000 zł
Powyższe zadania są finansowane z konta funduszu mieszkaniowego. Otrzymano
funduszu mieszkaniowego 250 mln zł, wydatkowano dotychczas 91 mln zł, pozostaje na
koncie 159 mln zł.
Koszty 336 mln zł – 159 mln zł = brak 177 mln zł
Do zadań wykonywanych w ramach obchodów 700-lecia Wąsosza należą również:
1. Odbudowa zachodniej pierzei przy Pl. Wolności
Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi w stanie surowym 3.040 mln zł, wykonano prac na 72 mln zł. Pozostaje do wykonania stanu surowego zamkniętego 2.968 mln
zł. Na powyższe prace WPBK otrzymało z Urzędu 250 mln zł. Brak środków na kwotę
2.718 mln zł.
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2. Sala gimnastyczna w Wąsoszu
Od początku budowy sali gimnastycznej wykonano prace na wartość 236 mln zł.
Z powyższej sumy pozostaje do zapłacenia jako dług 56 mln zł dla WPBK w Lesznie.
Do zakończenia budowy sali gimnastycznej przewiduje się sumę około 600 mln zł.
Na powyższe składa się:
- zakup i założenie parkietu,
- dokończenie instalacji elektrycznej,
- zakup i instalacja jeszcze jednego pieca c.o. do ciepłej wody,
- zakończenie prac malarskich i murarskich,
- zakup sprzętu sportowego,
- mała architektura wokół budynku.
3. Remont kapitalny stadionu w Wąsoszu
Od początku remontu stadionu wydatkowano ogółem 34 mln zł, nie licząc czynu
społecznego zakładów pracy. Obecnie pozostają rachunki do zapłacenia na sumę 4,5
mln zł. Do zapłacenia pozostaje również wykonane ogrodzenie stadionu na kwotę 2,5
mln zł dla POM Wąsosz. Do zakończenia remontu stadionu przewiduje się jeszcze koszty na kwotę około 40 mln zł. Razem brak 47 mln zł.
4. Budowa przedszkola na Osiedlu PGR w Wąsoszu przy ul. Rawickiej
Wartość kosztorysowa wynosi 5.000 mln zł. Dotychczas wydatkowano 100 mln zł.
Jest to otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie. Inwestorem tej budowy
jest dotychczas Kuratorium Oświaty i Wychowania.
5. W ramach obchodów 700-lecia przebudowano i zmodernizowano ul. Parafialną,
Kościelną, Pl. Kościelny i ul. Korczaka oraz częściowo Pl. Wolności. W dalszej
modernizacji znajdują się: ul. Krzywa, Narutowicza, Junaków, na które posiadamy 63
mln zł na ukończenie prac. Na ukończeniu jest budowa ul. Polnej. Koszt budowy wynosi
250 mln zł, z tego 190 mln zł będzie sfinansowane z funduszu gospodarki gruntami a
pozostałe 60 mln zł z Wydziału Komunikacji w Lesznie. Na ul. J.K. Franka wykonana
jest dokumentacja. Koszt budowy tej ulicy wynosi 200 mln zł. Praca nie będzie
wykonana ze względu na brak środków w tym roku.
6. Dla obchodów 700-lecia opracowano również program kulturalny. Imprezy ujęte
w tym programie odbywają się systematycznie w MGOK i w szkołach. Zamówiono
znaczki, reklamówki, breloczki z nadrukiem 700-lecia Wąsosza. Szkoły wykonują
proporczyki. Zaplanowano również propagandę wizualną. Na powyższe wydatki
posiadamy w tej chwili 2.470.000 zł.
Wąsosz, dnia 1990-06-11
p.o. burmistrza
Danuta Dubińska
Sekretarz Urzędu

XXXIX

Kwartalnik Górowski 41/2012-2013

W DRODZE DO CZYTELNIKA
Krzysztof Rzeszutko
Szybkie Myśli
Co czuję pisać chcę.
Jednak tak prostym to nie jest…
Co innego mówię, co innego myślę. Wiem.
Jak wyznać, że Kocham Cię?
Jak wyrazić uczucie gdy wiem
Iż nierealnym to jest…
Pomimo subtelnych spojrzeń,
delikatnych dłoń dotyków,
w emocjach zapędziłem się…
Czasu cofnąć nie możemy, aczkolwiek wiedz:
gdy Ciebie nie ma Serce z tęsknoty drży…
uczuciu w nocy zasnąć nie pozwala,
w dzień myśleć nie daje…
Wiem, iż tego nie chciałaś,
Mimo to serce mi ukradłaś…
Mówią „serce nie sługa”
Jak moje tak i Twoje,
Poradzić nie może nic
czy kocha czy też nie.
Mimo różnic i granic,
jesteśmy do siebie podobni.
Przyciągamy się różnicami,
dogadujemy podobieństwami
Kłócimy niedotartymi zachowaniami… Czas…
Wiedz, że przy Tobie wydostaję się z mroku,
Wiedz, że Jesteś mą ostoją, iskrą rozpalającą ogień.
Dajesz uśmiech i nadzieje na każdy dzień
Radość i smutek czułem w chwili tamtej
Dwa rodzaje emocji w noc gwieździstą
Odnalazłem Cię, zgubiłem Ciebie…
Przez dni kilka myśli spokoju mi nie dawały,
pomimo sytości, pustość w żołądku miałem.
Obecny ciałem tymczasem, duszą nieobecny cały.
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Aż w końcu uczucie wyznałem…
Tej odpowiedzi się spodziewałem…
Może to i lepiej, że tak się stało…
bez zadanych tajemnic fundament zbudowany...
Gdy Ciebie ujrzałem serce, aż podskoczyło.
Gdy Ciebie przytuliłem, radość zaznałem.
Gdy pocałowałem, świat piękniejszym ujrzałem.
To co niemożliwe, możliwym się stało.
Byłaś, Jesteś, Będziesz…
Tą, która Podarowała Szczęście.
Upadły Anioł...
Wznosiliśmy się ponad góry, ponad chmury,
myślami dotykaliśmy nieba...
Nagle nieznany sztorm uderzył w nas.
Zerwała się życia nić...
Z Olimpu do Hadesu nadszedł schodzenia czas.
I tak oto Skrzydlate Anioły dwa
rozdzieliły się z których jeden do Piekieł spadł...
Skrzydła Złamały się, Gorąc rozdarł serce me
Teraz wśród zranionych dusz błąkam się...
Memento
Jednego dnia Jesteś tu, następnego już Cię brak,
w jednej chwili, zanika oczu Twych blask…
Już ciemność widzisz, zabierającą życia czar,
już wraz z Tobą, odchodzi w inny świat…
Zaczynałaś pewnie żyć, marzeń zapewne Miałaś wiele,
do celów Dążyłaś pokonując każdą przeszkodę murów i bram…
Jednakże śmierci inny był plan, odebrała radość, odebrała czar.
Pozostawiła kilka fotografii, kilka wspomnień w nas…
Wylana rzeka zalała serca przyjaciół,
Zadając pytanie: Dlaczego właśnie Ty?
Teraz nadziei odnaleźć czas,
Zapamiętać Ciebie, taką jaką Byłaś wśród nas…
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Studnia Anioła
Przyjacielu od wspomnień wielu.
Cichym Aniołem poznać się Dałaś.
Przez kilka lat bliżej serca byłaś,
Jednak oddaliłaś się wyznając,
swą prawdziwą tożsamość.
A może to ja?
Ja zauważyłem w Tobie kogoś więcej niż…
Niż tylko wyciągającą dłoń pomocną…
Zaklęcie w siedmiu zakryte
Podobieństwa i różnice odkryte
Duszy Bliskość, Dalekość Ciał…
Jednego się pragnie co innego spełnia.
Otwartość w zamknięciu, Zamknięcie w otwartości…
Raz wrzucasz, raz wyciągasz ze studni próżni…

Jagódka
Zakończyła się opowieść,
co początek z przypadku wzięła.
Skończyła się miłość,
której płomień nigdy nie rozpłonął.
Przez co dziś, jestem pewien tych,
kilku słów, kilku prostych zdań.
Przepraszam, że nie szanowałem woli Twej,
o wybaczenie proszę, iż przyjacielem nie potrafiłem być.
Teraz, gdy tak pewnie, spoglądam wstecz,
widzę te chwile, te literki układające się,
w jeden, czasem poważny, czasem zabawny tekst.
Chwile te nie wrócą już,
kleks w przyszłości po nich zostanie.
Jednak prosić pragnę Ciebie,
o zapamiętanie tych, złączonych siecią myśli.
Niebo proszę o uspokojenie burzy, jaką rozpętałem,
Morzu składam pokłon, by ominąć lodu górę,
pragnę, aby Nadzieja ostatnią rzeczą była,
zanim skończę przy bramach Hadesu.
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A może znajomość ta była tylko snem?
Pięknym wspomnieniem, bądź nocnym markiem?
Któż to wie...
Jednak pewien jestem, iż dawała oparcie w chwilach złych,
Pozwoliła odczuć sens prawdziwego życia.
Nadziei umrzeć nie pozwalała,
w tym szarym, niezrozumiałym świecie.
Może słowa te, niczym ważnym są,
lecz jak dzień i noc, woda czy ogień,
przez duszę i umysł, wypowiedzieć muszę je.
Przepraszam, choć wiem, że i to za mało jest...
Miłość
Miłość jest jak ogród
Aby ciągle była piękna, należy ją pielęgnować.
Miłość jest niczym ptak.
Dodaje skrzydeł każdemu z Nas,
Lecz niby czym, owa miłości jest?
Jakim prawem w duszę zagląda?
Z jakiej to przyczyny do serca puka?
Dlaczego rozkazów umysłu nie słucha?
Uczucie, piersi rozgrzewa,
niczym ogień ciepło rozdając.
Uczucie to zdrowsze niż żart,
daje uśmiech i radość każdemu z Nas.
Czyżby, to nagroda od Boga?
A może kolejny dowcip Amora?
W życiu uskrzydla, pozwalając zrealizować,
każde marzenie niemożliwe do spełnienia Nam.
Niczym otucha miłość swą melodię gra
Jednakże wiele myśli w sobie ma
Wiele pytań, strachu oraz radości jest.
Nie chce skrzywdzić, istnieć nie chce też.
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