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POCZĄTKI HANDLU W POWIECIE GÓROWSKIM
Po wejściu obwodu nr IV, czyli późniejszego powiatu górowskiego, w skład państwa polskiego w 1945 r. rozpoczęło się tworzenie wielu instytucji zaspokajających potrzeby przybywającej tu ludności polskiej, wśród nich były przedsiębiorstwa handlowe,
bez których normalne życie nie było możliwe. W pierwszych latach inicjatywa otwierania
sklepów należała przede wszystkim do osób prywatnych.
Najbujniej handel prywatny rozwinął się w 1947 roku. 1 marca 1946 r. w Górze
Śląskiej funkcjonowały 92 przedsiębiorstwa handlowe, w większości sklepy, na terenie
powiatu zaś 52, też w większości sklepy (patrz poniższa tabela)1.
W Górze działały następujące przedsiębiorstwa: spożywcze, owoce, jarzyny – 31,
piekarnie – 11, masarnie i wędliniarnie – 10, restauracje i bary – 12, sklepy bławatne, galanteria, konfekcja, tekstylia – 8, żelazo, artykuły żelazne, narzędzia rolnicze itp. – 2, elektrotechnika, radio – 1, składy opałowe – 1, komisy – 1, drogeria i kosmetyka – 2, apteki
– 1, hotele – 1, kawiarnie i cukiernie – 7, obuwie, skóry, artykuły szewskie – 2, papier
i księgarnia – 22.
Prywatne przedsiębiorstwa handlowe (1 marca 1946 r.)
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W grudniu 1946 roku liczba przedsiębiorstw handlowych wzrosła do 1243. 1 lipca
1947 r. było ich 121, a 1 października tego roku – 131, miesiąc później, czyli 1 listopada
1947 r., nadal tyle samo4. 1 stycznia 1948 r. można zaobserwować już spadek – 975.
Mimo początkowego rozwoju prywatnych przedsiębiorstw handlowych ich położenie nie było najlepsze. Tak je charakteryzowano na początku 1946 r.: „Sytuacja handlu
prywatnego na terenie powiatu w ostatnim czasie znacznie się pogorszyła. Spowodowane to jest wielkimi
trudnościami zdobywania artykułów pierwszej potrzeby do poszczególnych sklepów jak również i wysokość wyznaczonych podatków przez poszczególne instytucje państwowe powodują dobrowolne likwidowanie prywatnych przedsiębiorstw handlowych. Rozwijająca się spółdzielczość na terenie powiatu jest
również w pewnej mierze czynnikiem hamującym rozwój prywatnego handlu.” 6
Handlowanie było też trudne z powodu istnienia różnych ograniczeń. Część towarów była reglamentowana z cenami ustalonymi odgórnie, można je było nabywać na karty aprowizacyjne (zaopatrywano w nie większą część ludności miejskiej); część towarów
można było kupić na wolnym rynku. Niezależnie od stosowania kart aprowizacyjnych
pracownicy mogli dostawać część wynagrodzenia w naturze. Dodatkowo wprowadzono
ograniczenia cenowe w postaci cen maksymalnych7.
Nie wiemy, kiedy wprowadzono w powiecie górowskim karty aprowizacyjne.
Pierwsze informacje o ich wydaniu ludności pochodzą z 4 grudnia 1946 r. i dotyczą października i listopada 1946 r.8
W listopadzie 1946 r. wydano „dla miasta i wsi” karty aprowizacyjne: kategorii I –
3083, kategorii II – 828, kategorii III – 123, kategorii IR – 6787, kategorii IIR – 98, kategorii D1 – 842, kategorii D2 – 1780, kategorii C – 425, kategorii M – 725, razem 14691.
W kategorii I górowianie mogli kupić – 1 konserwę mięsną i 8,5 kg chleba, w kategorii II
– 1 konserwę mięsną i 6,5 kg chleba, w III kategorii – 5 kg chleba, w kategorii IR – 0,3
kg chleba, w kategorii C – 4 kg chleba, w kategorii M – 18 pudełek mleka skondensowanego. Ponadto za październik „wydano” w listopadzie: w kategorii I - 0,4 kg soli, 1 konserwę mięsną, 1 kg słoniny, 0,5 kg marmelady, 1 pudełko kg soku owocowego, 1 kg
kaszy; w kategorii II – 0,40 kg soli, 1 konserwę mięsną, 0,75 kg słoniny, 0,5 kg marmelady, 1 pudełko soku owocowego, 0,5 kg kaszy, w kategorii IR – 030 kg soli, 1 kg śledzi,
1 pudełko soku owocowego, 0,5 kg margaryny, 0,5 kg kaszy, w kategorii IIR – 0,20 kg
soli, 0,25 kg śledzi, 1 pudełko soku owocowego, w kategorii D1 i D2 – 2 kg mąki z UNRRA, 1 sztukę czekolady, 0,5 kg sera pełnotłustego, w kategorii C – 0,5 kg śledzi, 0,25 kg
słoniny, w kategorii M – 0,25 kg słoniny i 6 pudełek mleka skondensowanego9.
APW: SP Góra Śląska 251 s. 33. Wg „Charakterystyki powiatu Góra Śląska: materiały statystyczne i opisowe” (Góra Śląska
1956 s. 63) na rok 1947 przypada szczytowy punkt rozwoju handlu prywatnego. Miały funkcjonować bowiem 63 sklepy,
z tego 9 w Czerninie i w Wąsoszu, 13 przypadało na resztę wsi.
4 APW: SP Góra Śląska 251 s. 171 („Sprawozdanie z działalności Referatu Przemysłu i Handlu Starostwa Powiatowego
w Górze Śląskiej za miesiąc wrzesień 1947 r.”, s. 170-171); SP Góra Śląska 251 s. 205 („Sprawozdanie z działalności Referatu Przemysłu i Handlu Starostwa Powiatowego w Górze Śląskiej za miesiąc wrzesień 1947 r.”, s. 204-205).
5 APW: SP Góra Śląska 252 s. 53.
6 APW: SP Góra Śląska 226 s. 33 („Sprawozdanie Obwodowych Referentów Aprowizacji i Handlu na zjazd w dniu 25 i 26
lutego 1946 r.” z 24 lutego 1946 r., s. 31-34).
7 Jezierski A., Petz B.: Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1985, Warszawa 1988 s. 75-77.
8 APW: SP Góra Śląska 97 s. 196 („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc listopad 1946 r. z terenu powiatu Góra Obwodu
Nr IV” z 4 grudnia 1946 r.; s. 195-199).
9 APW: SP Góra Śląska 97 s. 196 („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc listopad 1946 r. z terenu powiatu Góra Obwodu
Nr IV” z 4 grudnia 1946 r.; s. 195-199).
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Początkowo ludność zaopatrywała się z zapasów znajdujących się na terenie powiatu, ale od października 1945 r. – i w kolejnych miesiącach – ceny poszły w górę, zwłaszcza artykułów żywnościowych. Wpływ na to miało wiele czynników jednym z nich była
konieczność sprowadzania ich z zewnątrz po cenach rynkowych.
W tym samym czasie (1 marca 1946 r.) działały placówki handlu spółdzielczego i
państwowego: spółdzielnia spożywców w Czerninie, Samopomoc Chłopska i Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Wąsoszu, Spółdzielnia Spożywców w Sicinach oraz składnica
Związku Gospodarczego „Społem”, Samopomoc Chłopska, Spółdzielnia RolniczoHandlowa, Spółdzielnia Spożywców, młyn, mleczarnia – wszystkie w Górze Śląskiej10.
1 lipca, 1 października i 1 listopada 1947 r. odnotowano istnienie 12 spółdzielczych
przedsiębiorstw handlowych i ani jednego państwowego11. 1 stycznia 1948 r. liczba
przedsiębiorstw spółdzielczych zmniejszyła się do 1112.
1 września 1945 r. uruchomiono w Górze składnicę „Społem” Związku Gospodarczego Spółdzielni RP. Jej organizatorem a potem kierownikiem był Jan Godlewski13.
Pierwszą spółdzielnią, która powstała w Górze, była Spółdzielnia RolniczoHandlowa „Rolnik”; w dokumentach występuje też jako Spółdzielnia RolniczoHandlowa14. Utworzono ją 8 września 1945 r.15
Zebranie z udziałem 21 osób rozpoczęło się o godz. 15.00 w lokalu PPS przy
ul. Żeromskiego. Jako pierwszy głos zabrał Leon Kostecki. Do prezydium wybrano
Aleksandra Jarockiego jako przewodniczącego, Kazimierza Kuczyńskiego i Feliksa Gołębiowskiego jako asesorów, sekretarzem został Kazimierz Rosołowski.
L. Kostecki wygłosił referat o celach i zadaniach spółdzielni. „Przyszła Spółdzielnia
ma zaopatrywać rolników we wszelkie narzędzia i maszyny rolnicze, nawozy sztuczne […], opał, materiały do remontów gospodarstw, nasiona i inne, zaś ma skupywać wszelkie produkty rolne od rolników.”
Zatwierdzono statut i uchwalono wysokość udziału na 100 zł, które należało wpłacić w ciągu miesiąca, oraz ustalono wielkość wpisowego na 10 zł. 20 osób podpisało deklaracje członkowskie.
Do rady nadzorczej wybrano Augusta Herbsta, Henryka Fietkiewicza, Antoniego
Metynowskiego, Feliksa Gołębiowskiego, Aleksandra Jarockiego, ks. Kazimierza Białowąsa, zastępcami członków zostali: Kazimierz Kuczyński, Marian Byczek i Marian Opuchlik.
Zebrani postanowili o przystąpieniu spółdzielni do „Społem” Związku Gospodarczego Spółdzielni RP.

APW: SP 264 Góra Śląska s. 132-135.
APW: SP Góra Śląska 251 s. 171 („Sprawozdanie z działalności Referatu Przemysłu i Handlu Starostwa Powiatowego
w Górze Śląskiej za miesiąc wrzesień 1947 r.”, s. 170-171); SP Góra Śląska 251 s. 205 („Sprawozdanie z działalności Referatu Przemysłu i Handlu Starostwa Powiatowego w Górze Śląskiej za miesiąc wrzesień 1947 r.”, s. 204-205).
12 APW: SP Góra Śląska s. 53.
13 „Kronika m. Góry Śląskiej i ziemi górowskiej” (patrz „Kwartalnik Górowski” 2005 nr 11 s. XIV).
14 Np. w protokole zebrania organizacyjnego z 8 września 1945 r. (kserokopia w posiadaniu Autora).
15 Wg „Kroniki m. Góry Śląskiej i ziemi górowskiej” (patrz „Kwartalnik Górowski” 2005 nr 11 s. XIV) spółdzielnia rolniczo-handlowa „Rolnik” powstała 24 sierpnia 1945 r. 8 września 1945 r. podaję na podstawie kserokopii protokołu zebrania,
którego celem było zorganizowanie spółdzielni. Być może data 24 sierpnia oznacza początek prac, których finał nastąpił
8 września w postaci formalnego założenia spółdzielni.
10
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29 września 1945 r. na posiedzeniu rady nadzorczej wybrano Józefa Drzazgę na
stanowisko przewodniczącego. Był on jednym z założycieli Spółdzielni RolniczoHandlowej.
Utworzenie spółdzielni odbiło się echem w prasie. 17 października 1945 r. „Głos
Wielkopolski” w rubryce „Z życia Ziem Zachodnich” zamieścił notatkę na ten temat.

Porównanie protokołu zebrania (streszczonego wcześniej) i notatki pokazuje pewne różnice w przedstawieniu przebiegu obrad.
Ta notatka jest pierwszym lub jednym z pierwszych śladów obecności Góry w polskiej prasie powojennej.
Wówczas żaden tytuł prasowy w Górze nie wychodził. Ludzie czytali prasę nadsyłaną z Poznania (zapewne „Głos Wielkopolski”) i Łodzi. Starosta czynił zabiegi, żeby
prenumerowano dolnośląskiego „Pioniera”16. Dopiero w styczniu 1946 r. na terenie powiatu (właściwie jeszcze obwodu nr IV) powstały 3 placówki sprzedaży prasy codziennej
i zorganizowano kolportaż uliczny17.

16
17

APW: SP Góra Śląska 56 s. 7 („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc wrzesień 1945 r.” z 1 października 1945 r.).
APW: SP Góra Śląska 56 s. 51 („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc styczeń 1946 r.”).
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25 września 1945 r. powstała spółdzielnia spożywców „Dźwignia”. Przystąpiła ona
do „Społem” Związku Gospodarczego Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej. 1 października 1945 r. rozpoczęła działalność. Początkowo uruchomiła dwa sklepy – spożywczy i tekstylny. Terenem działania była Góra i powiat18.
Pierwsze walne zgromadzenie odbyło się – nie znamy jego daty – w lokalu przy
ul. Żeromskiego. Spotkaniu przewodniczył Jan Godlewski. Wybrano radę nadzorczą
składającą się z siedmiu członków: Klemensa Gołębskiego, Feliksa Gołębiowskiego,
Leona Kosteckiego, Wojciecha Leciejewskiego, Konstantego Mieczkowskiego i Donata
Wojniusza19.
W połowie sierpnia 1946 r. spółdzielnia miała 258 członków, zarząd tworzyli: Feliks Gołębiowski – przewodniczący, Erazm Piesiewicz – sekretarz, Marian Kasprzak –
skarbnik, w radzie nadzorczej byli: Klemens Gołębski – przewodniczący, Donat Wojniusz, Wojciech Leciejewski, Leon Kostecki, Konstanty Mieczkowski, Michał Lenartowicz20.
W październiku 1946 r. spółdzielnia miała 295 członków, zarząd pozostał ten sam,
ale zmienił się skład rady nadzorczej: Klemens Gołębski – przewodniczący, Tadeusz
Lewandowski, W. Hanus, Donat Wojniusz, Konstanty Mieczkowski, Michał Lenartowicz21.
2 października 1945 r. w Górze zorganizowano Powiatowy Związek Samopomocy
Chłopskiej. W skład zarządu weszli: Czesław Szczepański – prezes, Antoni Metynowski,
Aleksander Nowak, Franciszek Skalski, Antoni Nikiel, Antoni Kamraj, Tadeusz Lutek
i Stanisław Kubacki – członkowie22.
Jego powstanie spotkało się z cierpką uwagą starosty: „W pierwszych dniach okresu
sprawozdawczego [styczeń 1946 r.] ukonstytuował się tu Zarząd Powiatowy Zw. Samop. Chł.” –
Sprawozdanie starosty więc podważa wcześniej podaną datę. – „Na uwagę zasługuje okoliczność, że do zarządu tego weszli ludzie, którzy najmniej mają styczność ze wsią i niedostatecznie oceniają braki i potrzeby ludności wiejskiej (restaurator, fryzjer, robotnik młynarski i tp.). Pocieszam się
tym, że zarząd ten jest czasowy i w czasie właściwym postaram się, żeby weszli tu ludzie ofiarni, pracowici, uspołecznieni i ze środowiska wiejskiego.” 23
Wiosną 1946 r. nadal narzekał na zarząd powiatowy: „Praca w terenie nie idzie tak, jak
tego wymaga potrzeba, bo zarząd powiatowy obsadzony jest w przygniatającej mierze przez osoby, które
nie są przygotowane do pracy na terenie rolnictwa, gdyż z życiem rolniczym nie miały żadnych styczności. Na podstawie moich spostrzeżeń dochodzę do pewnika, że tego rodzaju ludzie mają na widoku interesy własne, a nie cele i zadania związków i do ludzi tych nie mają wielkiego zaufania ogniwa
organizacyjne, powstałe w obwodzie. Zwracałem uwagę kompetentnych czynników na potrzebę bezzwłocznego zreorganizowania zarządu powiatowego i wciągnięcia do pracy ludzi z powiatu, którzy mają
zaufanie i przygotowani są do pełnego wywiązania się z przyjętych na siebie obowiązków społecznych.” 24
Kronika „Społem” w Górze (nlb).
Kronika „Społem” w Górze (nlb). Ujednoliciłem brzmienie nazwisk zgodnie z APW: SP Góra Śląska 262 s. 5.
20 APW: SP Góra Śląska 262 s. 5.
21 APW: SP Góra Śląska 262 s. 32.
22 „Kronika m. Góry Śląskiej i ziemi górowskiej” (patrz „Kwartalnik Górowski” 2005 nr 11 s. XIV).
23 APW: SP Góra Śląska 56 s. 51 („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc styczeń 1946 r.”).
24 APW: SP Góra Śląska 56 s. 89 („Sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc marzec 1946 r.”, s. 87-92).
18
19
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W kolejnych miesiącach organizowano gminne Związki Samopomocy Chłopskiej:
listopad 1945 r. – Luboszyce, Siciny i Rudna Wielka, styczeń 1946 r. – Stara Góra, luty
1946 r. – Góra. Niejasna z powodu dwuznacznego zapisu jest data powstania spółdzielni
w Wąsoszu – listopad lub grudzień 1945 r.25
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Górze Śląskiej została zarejestrowana 21 listopada 1946 r. przez sąd okręgowy w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli.
GS’y są już nieco zapomniane, więc warto przedstawić przedmiot ich działalności. W
postanowieniu o rejestracji sąd tak go określił: „Celem Spółdzielni jest zaspakajanie wspólnymi
siłami materialnych i kulturalnych potrzeb swoich członków przez prowadzenie – wszelkiego rodzaju
przedsiębiorstw własnych i dzierżawionych z zakresu produkcji i przemysłu rolnego, handlu rolnego,
hurtowego i detalicznego oraz kredytu na rachunek własny i członków, prowadzi przedsiębiorstwa:
(1. obsługujące technicznie gospodarstwa zrzeszone, (2. przerobu produkcji rolniczej zrzeszonych, (3. o
własnej produkcji, oparte na zagospodarowaniu resztówek, (4. organizujące pracę zrzeszonych, (5. zaopatrujące zrzeszonych; organizuje różne przedsięwzięcia o charakterze kulturalno-oświatowym i podnosząc poziom życia towarzyskiego i kulturalnego wsi polskiej, urządza gospodarstwa pokazowe,
prowadzi akcję zmierzającą do podniesienia poziomu zdrowotnego wsi, współdziała z władzami państwowymi i samorządowymi w dziele podnoszenia poziomu gospodarczego, kulturalnego i zdrowotnego
mas chłopskich. Spółdzielnia może prowadzić działalność gospodarczą również z nieczłonkami.” 26
Udział wynosił 100 zł. Połowę trzeba było wpłacić przy wstąpieniu, resztę w dwu
kwartalnych ratach27.
12 sierpnia 1946 r. GS „Samopomoc Chłopska” w Górze miała 35 członków i 36
zadeklarowanych udziałów. W skład zarządu wchodzili: Anatol Molicki – przewodniczący, Antoni Metynowski – zastępca, Czesław Szczepański, Adam Góral i Franciszek
Kaczmarek – członkowie, a członkami rady nadzorczej byli: Antoni Kamraj, Michał
Mycka, Antoni Nikiel, Tadeusz Lutek, Aleksander Nowak, Franciszek Skalski, Józef Radomski i Stanisław Kubacki28.
W 1947 r. władze komunistyczne rzuciły hasło „bitwy o handel”, winiąc prywatne
przedsiębiorstwa handlowe o spekulację, celem była nacjonalizacja handlu. Wiosną
1947 r. gminne spółdzielnie podporządkowano Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”29. Zmniejszyła się liczba prywatnych sklepów, ale tylko nieznacznie
zwiększyła się liczba sklepów państwowych czy spółdzielczych. W powiecie górowskim
w 1949 r. funkcjonowały 54 sklepy (na wsi 28, w mieście 26), z tego 18 sklepów prywatnych (na wsi 9, w mieście 9); w 1955 r. – już tylko jeden sklep prywatny (żelazny) w Górze30.
18 grudnia 1948 r. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie Spółdzielni Spożywców
„Dźwignia” w celu połączenia funkcjonujących spółdzielni w jedną całość pod nazwą
Powszechnej Spółdzielni Spożywców. Ograniczono jej teren działania do Góry i gromady Kajęcin. Sklepy spółdzielcze działające poza nim przejął Powiatowy Związek Gmin„Kronika m. Góry Śląskiej i ziemi górowskiej” (patrz „Kwartalnik Górowski” 2005 nr 11 s. XIV).
Postanowienie o rejestracji z 21 listopada 1946 r. (udostępnione przez Józefa Drzazgę).
27 Postanowienie o rejestracji z 21 listopada 1946 r. (udostępnione przez Józefa Drzazgę).
28 APW: SP Góra Śląska 262 s. 4.
29 Roszkowski W.: Najnowsza historia Polski 1945-1980, Warszawa 2003 s. 166-167.
30 „Charakterystyka powiatu Góra Śląska: materiały statystyczne i opisowe”, Góra Śląska 1956 s. 63; „Kronika m. Góry
Śląskiej i ziemi górowskiej” (część nieopublikowana w „Kwartalniku Górowskim”).
25
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nych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”31. Do nich należały placówki Spółdzielni
Rolniczo-Handlowej, połączone 12 maja 1948 r. z PZGS’em32.

19 grudnia 1948 r. dokonano wyboru rady nadzorczej PSS: Franciszek Baczun, Jadwiga Chalimoniuk, Rozalia Włoch, Władysław Marek, Kazimierz Prusiewicz, Zbigniew
Bobowski, Ludwik Widłacz, Andrzej Gronowski i Stanisław Hermanowicz. Z kolei rada
nadzorcza wybrała zarząd: Józef Grodecki - prezes, Jan Podczaski - sekretarz, Stefan
Aleksandrowicz - skarbnik. Wówczas „Społem” posiadało 4 sklepy i masarnię. Liczyło
256 członków33.
Wobec problemów nauczycieli w zaopatrzeniu w artykuły pierwszej potrzeby zarząd oddziału ZNP 30 marca 1946 r. przejął od Inspektoratu Szkolnego referat aprowizacyjny, a magazyny umieścił w lokalu związkowym34. Przeorganizowano go w
spółdzielnię „Samopomoc Nauczycielska”. Jej udziałowcami byli prawie wszyscy nauczyciele z powiatu. Zajmowała ona lokal w budynku użytkowanym przez Inspektorat
Szkolny.

Kronika „Społem” (nlb); APW: UWW VI/48 s. 142 („Ogólne sprawozdanie Starosty Powiatowego w Górze za IV. Kwartał 1948 r.”, s. 137-144).
32 Zaświadczenie z 12 maja 1948 r. o przejściu Józefa Drzazgi z Spółdzielni Rolniczo-Handlowej do GS „SCh” w Górze
(kserokopia udostępniona przez J. Drzazgę).
33 Kronika „Społem” (nlb).
34 APW: ZNP Wrocław 131 s. 18 („Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie górowskim w latach 19451965”, s. 16-30).
31
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„Samopomoc Nauczycielska” przynosiła dochody, toteż w lipcu 1947 r. mogła
uruchomić księgarnię „Oświata”. Jej kierownikiem był Ludwik Lach. Rozwój księgarni
zmusił ZNP do zakupu nowego lokalu przy ul. Bieruta (obecnie Piłsudskiego).
W 1949 r. spółdzielnię „Samopomoc Nauczycielska” przejęła Powszechna Spółdzielnia Spożywców a księgarnię – „Dom Książki”35.
Mirosław Żłobiński

Część informacji wykorzystanych z tym artykule pochodzi od Józefa Drzazgi. Urodził się on 27 maja 1915 r. we Lwowie. Szkołę powszechną ukończył w Sasowie, a szkołę średnią we Lwowie. Działał w konspiracji. Po wojnie osiedlił się w Górze. Od
września 1945 r. do 1953 r. pracował w handlu jako kierownik handlowy w Spółdzielni
Rolniczo-Handlowej (1945-1948) i w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Górze (1948-1953). Następnie przeniósł się do Nysy.

Wykaz zakładów przemysłowo-handlowych czynnych w Górze Śląskiej
sporządzony dnia 30 września 1946 r.
L.p.
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Nazwisko i imię właściciela
zakładu
Adamkiewicz
Andruszkiewicz Antonina
Bartkowiak Franciszek
Bukowa Apolonia
Bątkiewicz Jan
Birecki Leon
Bednarz Józef
Borzym Stanisława
Butkiewicz Anna
Burgier Ludwik
Bujdarz Kazimierz
Bratek Tadeusz
Budzko Bronisława
Brzozowska Jadwiga
Ciechanowski Henryk
Cieślak Leonard
Czekała Barbara
Czarnucki Karol
Czepieluch Ludwik
Downar Antoni
Dragan Franciszek
Dynowski Franciszek
Drożdżewski Kazimierz

Rodzaj zakładu

Adres

Restauracja
Sklep spożywczy
Rzeźnictwo
Sodowiarnia
Restauracja
Sklep skórzany
Sklep spożywczo-kolonialny
Sklep spożywczo-kolonialny
Sklep spożywczy
Sklep bławatny
Wytwórnia wód gazowanych
Sklep spożywczo-kolonialny
Sprzedaż lodów
Sklep spożywczy
Sosowiarnia
Rzeźnictwo
Pralnia chemiczna
Sklep skórzany
Sklep skórzany
Sklep spożywczy
Sklep spożywczy
Olejarnia
Piekarnia

Pl. Wolności
Stalina
Głogowska
Kęcin
Stalina
Głogowska
Pl. Wolności
Osóbki-Morawskiego
Stalina
Głogowska
Roli-Żymierskiego
Głogowska
Kęcin
Starogórska
Osóbki-Morawskiego
Starogórska
Osóbki-Morawskiego
Pl. Wolności
Stalina
Starogórska
Starogórska
Starogórska
Głogowska

APW: ZNP Wrocław 131 s. 19 („Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie górowskim w latach 19451965”, s. 16-30).
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51,
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Spółdzielnia „Dźwignia”
Farfał Michał
Fietkiewicz Henryk
Gan Józef
Gawraczyński Henryk
Gączowska Antonina
Grabowski Bolesław
Zeczycki Bogdan i Guzowska
Zofia spółka akcyjna
Ilin Joanna
Imbrych Antoni
Jackiewicz Mieczysław
Jakubowska Anna
Janowski Jan
Kaczmarkówna Seweryna
Kasperski Antoni
Kasperski Franciszek
Kapała Antoni
Kawałkowski Władysław
Kluczka Bernard
Kortylak Leon
Kozłowski Paweł
Krzyżostaniak Bronisław
Kilarski Franciszek
Kulczyńska Maria
Książkowa Adolfina
Kusz Antoni
Lachowicz Anna
Leśkiewicz Józefa
Lewandowski Tadeusz
Łagocka Weronika
Łaszczewski Jan
Łoś Zofia i Olczak Aurela
Łubgan Julian
Mazur Józef
Mituła Zofia
Murszewski Jan
Mycyk Elżbieta
Parchimowicz Alfons
Ogorzelski Szczepan
Okręgowa Mleczarnia
Osińska Helena
Orłowski Czesław
Paduch Andrzej
Pastyka Zdzisław
Państwowy browar
Pławiński Henryk
Popławski Ludwik
Parszukowa Katarzyna
Majewski Szczepan

Spółdzielnia Spożywców
Rzeźnictwo
Magiel
Piekarnia
Restauracja
Restauracja
Sklep żelazny
Sklep tytoniowy

Osóbki-Morawskiego
Głogowska
Osóbki-Morawskiego
Kęcin
Głogowska
Bieruta
Pl. Wolności
P. Wolności

Sklep spożywczy
Sklep spożywczy
Galanteria i manu. [?]
Sklep spożywczy
Zakład instalatorstwa
Sklep galanteryjny
Rzeźnictwo
Sodowiarnia i restauracja
Piekarnia
Rzeźnictwo
Sklep towarów mieszanych
Piekarnia
Sklep spożywczo-kolonialny
Sklep konfekcyjny i bławatny
Rzeźnictwo
Restauracja
Kiosk
Ogrodnictwo
Restauracja
Sklep warzywny
Księgarnia
Konfekcja
Restauracja
Sklep spożywczo-kolonialny
Piekarnia
Sklep spożywczy
Bufet restauracja
Galanteria
Galanteria
Komis
Piekarnia
Sklep nabiału
Sklep spożywczo-kolonialny
Sklep spożywczo-kolonialny
Sklep żelazny
Drogeria
Browar
Sklep spożywczo-kolonialny
Sklep spożywczo-kolonialny
Sklep towarów mieszanych
Rzeźnictwo

Stalina
Bieruta
Osóbki-Morawskiego
Bieruta
Bieruta
Bieruta
Bieruta
Głogowska
Żeromskiego
Stalina
Starogórska
Głogowska
Bieruta
Bieruta
Pl. Wolności
Głogowska
Pl. Wolności
Kościuszki
Dworcowa
Pl. Wolności
Bieruta
Bieruta
Tylna
Bieruta
Pl. Wolności
Starogórska
Dworzec
Bieruta
Osóbki-Morawskiego
Osóbki-Morawskiego
Osóbki-Morawskiego
Osóbki-Morawskiego
Osóbki-Morawskiego
Osóbki-Morawskiego
Bieruta
Pl. Wolności
Roli-Żymierskiego
Pl. Wolności
Bieruta
Stalina
Stalina
XI
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Radojewski Józef
Rolny Adam
Ryłówna Jadwiga
Rzempołuch Władysław
Rzempołuch Janina
Spółdzielnia RolniczoHandlowa
Ratajczak Antoni
Rosołowski Kazimierz
Ruryłowa Stefania
i Sajdowska Irena
Samołyk Zofia
Serafinowicz Janina
Sibilak Ludwik
Skiba Antoni
Skopowski Jan
Sowińska Stanisława
Społem
Stambrowska i Pecha Helena
Styczyński Jan
Sudnik Stanisława
Szczepański Czesław
Sznigier Paulina
Sznitzer Antoni
Samopomoc Chłopska
Sadowska Maria
Stepan Władysław
Tołkacz Wacław
Włodarczyk Walenty
Wojciechowski Jan
Wołczyńska Zofia
Woźniak Jadwiga
Wróblewska Maria
Zamkowski Stanisław
Zarzycka Zofia
Zdrojewska Helena
Zieliński Jan

Rzeźnictwo
Sklep warzywny
Sklep spożywczy
Zakład Elektro-techniczny
Sklep komisowy
Spółdzielnia spożywców

Bieruta
Osóbki-Morawskiego
Bieruta
Bieruta
Bieruta
Głogowska

Hurtownia piwa
Rozlewnia piwa
Sklep galanteryjny

Pl. Wolności
Roli-Żymierskiego
Bieruta

Kawiarnia
Sodowiarnia
Rzeźnictwo
Drukarnia państwowa
Sklep spożywczo-kolonialny
Sklep tytoniowy
Hurtownia
Hurtownia
Rzeźnictwo
Sklep spożywczo-kolonialny
Kawiarnia i restauracja
Sklep spożywczy
Piekarnia
Spółdzielnia spożywców
Sklep towarów mieszanych
Rzeźnictwo
Sklep kolonialny
Piekarnia
Restauracja
Księgarnia i czytelnia
Sklep spożywczy
Sklep spożywczy
Sklep spożywczy
Galanteria i konfekcja
Kawiarnia i restauracja
Sklep spożywczy

Bieruta
Starogórska
Bieruta
Bieruta
Starogórska
Bieruta
Spółdzielcza
Bieruta
Kościuszki
Starogórska
Bieruta
Głogowska
Pl. Wolności
Bieruta
Osóbki Morawskiego
Osóbki-Morawskiego
Bieruta
Starogórska
Głogowska
Bieruta
Stalina
Osóbki-Morawskiego
Głogowska
Pl. Wolności
Osóbki-Morawskiego
Roli-Żymierskiego

Źródło: Archiwum Państwowe we Wrocławiu: Starostwo Powiatowe Góra Śląska 265 s. 3-6.

Obecne nazwy ulic:
Bieruta – Piłsudskiego
Osóbki-Morawskiego – Armii Krajowej
Roli-Żymierskiego – Podwale
Spółdzielcza – Poznańska
Stalina – Wrocławska
Pl. Wolności – Pl. Bolesława Chrobrego
Kęcin - Kajęcin
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POCZĄTKI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
W GÓRZE
Powstanie Polskiego Czerwonego Krzyża w Górze wiąże się z datą 27 czerwca
1945 r. Wówczas przybyła z Poznania czołówka wojskowa z zadaniem zorganizowania
placówki tej organizacji. Napotkała ona trudności ze strony ludności, które zostały przełamane dopiero po zgłoszeniu się do pracy przedstawicieli miejscowego społeczeństwa.
1 lipca 1945 r. w Górze założono placówkę PCK, której pełnomocnikiem została Maria
Landsbergowa. W skład personelu weszli także: Helena Zarankowa – sekretarka, Halina
Szymonisowa – magazynierka, Irena Kamińska – siostra sanitarna, Henryk Borysewicz intendent, Leon Poradko – woźny (gospodarz), Maria Kowalska – kucharka, Halina
Rausowa – pomocnica do kuchni, Jadwiga Narkowiczowa – druga pomocnica, Natalia
Judyna – nadzór nad porządkiem i reperacją bielizny, Rufin Przybylski, Mirosław Przybylski, Józef Krzystkowiak, Szczepan Adamek, Jan Klapa – sanitariusze pozostawieni
przez czołówkę, Jadwiga Parchimowiczówna – buchalterka, Stanisława Kwiatkowska –
pracowniczka przy „kropli mleka” 1 i przy opiece nad dzieckiem i matką.
W czerwcu 1947 r. skład personelu był już poważnie zmieniony: Maria Landsberg –
pełnomocnik (1 lipca 1945 r. – data przystąpienia do pracy), Eleonora Katkowska – sekretarz (1 października 1946 r.), Jadwiga Parchimowicz – buchalter (15 lipca 1945 r.),
Eugenia Świgoń (1 marca 1946 r.), Zyta Wiśniewska – inkasentka (1 grudnia 1946 r.);
ambulatorium i pogotowie sanitarne: Adam Pławiński – lekarz (1 września 1945 r.), Walentyna Bałachowicz (15 grudnia 1945 r.), Halina Żygadło (1 maja lub czerwca 1947 r.),
Wiktoria Żołubowska (1 maja 1947 r.) – siostry, Adolf Sauter – sanitariusz (1 maja
1947 r.); punkt odżywczy: Laura Dawidowicz – magazynier (1 wrzesień 1945 r.), Mieczysław Wołkowicz – intendent (7 września 1946 r.), Helena Masalska – kucharka (1 maja
1947 r.), Apolonia Czerniak (1 maja 1946 r.), Wiktoria Szyksznia (15 kwietnia 1947 r.),
Józefa Feszczur (1 listopada 1945 r.), Julia Świercz (1 lutego 1947 r.) – pomoce kuchenne, Witold Pietkiewicz – woźny (10 września 1946 r.); dom dziecka i matki pracującej
„żłobek”: Eugenia Iwanicka – kierownik (1 września 1945 r.), Czesława Milewicz (12
września 1945 r.), Halina Szyszko (1 lipca 1946 r.) Antonia Piotrowska (1 maja 1947 r.) –
pielęgniarki, Genowefa Cięciwa – sprzątaczka (1 czerwca 1946 r.), Michał Skoczylas –
woźny (15 lutego 1946 r.); dom noclegowy: Olga Jaremowicz – sprzątaczka (1 maja
1947 r.)2.
Personel PCK w lipcu 1945 r. wynosił 17 osób, w maju 1946 r. – 20, w czerwcu
1946 r. – 25, w październiku 1946 r. – 25, w sierpniu 1947 r. – 24, w grudniu 1947 r. –
22, 31 marca 1948 r. – 193.
Na początku XX w. powstała organizacja „Kropla mleka”, która pomagała matkom w wychowaniu dzieci, m.in. poprzez
bezpłatne wydawanie mleka. Prawdopodobnie wówczas w Górze funkcjonował punkt wydający mleko dla dzieci pod nazwą
„kropla mleka”.
2 „Wykaz pracowników Oddziału PCK w Górze Śl. w m-cu czerwcu 1947 r.” – udostępniony przez Eleonorę Katkowską.
3 APW: UWW XII/44 s. 33 („Sprawozdanie z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Górze za czas od dnia 1 lipca
do 30 lipca 1945 r.”; s. 33-35); SP Góra Śl. 289 s. 136; „Wykaz pracowników Oddziału PCK w Górze Śl. w m-cu czerwcu
1947 r.”
1
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Otrzymano lokal – były hotel – znajdujący się przy ul. Głogowskiej 16; później
mieściły się tam restauracja „Polonia” i hotel „Barycz”. Składał się on z 30 pokoi. Pierwszą rzeczą, którą należało wykonać, było oczyszczenie obiektu, oszklenie okien, naprawa
zamków, zdobycie niezbędnych sprzętów, urządzenie pokoi, kuchni i ambulatorium4. W
budynku niczego nie było, ponieważ został wyszabrowany przez wojsko sowieckie i ludność. Korzystając z upoważnienia starostwa, chodzono pod domach poniemieckich
i przynoszono szafy, stoły, krzesła, łóżka, pościel, poduszki, naczynia kuchenne, itp.
Członkowie PCK po 5 dniach ofiarnej pracy własnymi siłami przygotowali do funkcjonowania swoją placówkę w Górze.
„Biuro nie posiadało maszyn do pisania ani papieru. Na drukach poniemieckich już częściowo
używanych czystych po drugiej stronie sporządzano odręcznie wykazy, sprawozdania, listy imienne osób
zaginionych w czasie wojny i całą bieżącą korespondencję [...]” - tak pamięta tamte dni Eleonora
Katkowska5.
Kierownictwo PCK, żeby „całe społeczeństwo przyjęło udział w pracach i propagowało idee
PCK” zorganizowało komitet 15 lipca 1945 r. Jego wybory odbyły się pod kierunkiem
zastępcy starosty T. Lutka w obecności starosty A. Herbsta. Utworzono wówczas następujące sekcje: propagandowo-oświatowa – Fandrowski, aprowizacyjna – burmistrz
Al. Zalewski, kwaterunkowa – Antoni Szynera, ratownicza - dr A. Pławiński, inwentaryzacyjna – Wł. Kazimierski. Wybrano także komisję rewizyjną: Noniewicz (prawnik) –
przewodniczący, ppor. Rogucki (powiatowy komendant MO) – zastępca, W. Kosałko
(naczelnik kancelarii starostwa powiatowego) – sekretarz, Sawicka i Zdrawnysz – zastępcy6.
Polski Czerwony Krzyż brał też udział w akacji żniwnej, organizując grupę pracowników ze swoich podopiecznych, która od 23 do 28 lipca 1945 r. wypracowała 368
dniówek. Żniwiarze PCK byli żywieni przez kuchnię PCK7.
6 sierpnia 1945 r. w lokalu przy ul. Głogowskiej 16 nastąpiła uroczystość poświęcenia i otwarcia lokalu Polskiego Czerwonego Krzyża w Górze. Przemówienia wygłosili
ks. Walkow i starosta A. Herbst8. Z tą datą jest związany tragiczny wypadek. Według żony pierwszego burmistrza Góry, Aleksandra Zalewskiego, w tym dniu został on napadnięty przez ludzi w sowieckich mundurach i tak pobity, że we wrześniu 1945 r. zmarł
w szpitalu w Lesznie9.
W czasie doprowadzania lokalu do stanu względnego porządku PCK dożywiało
najbiedniejszą ludność (przeważnie chore kobiety obarczone potomstwem, których mężowie byli w wojsku lub zginęli w walkach, oraz powracających z Niemiec). Wydawanie
obiadów umożliwiały przede wszystkim kości otrzymywane za pośrednictwem komendanta wojennego Armii Czerwonej w Górze, które pochodziły z wytwórni kiełbas dla
wojska. To źródło zaopatrzenia urwało się z dniem 23 lipca, kiedy ta wytwórnia została
zlikwidowana. Starostwo wspomagało placówkę PCK w miarę swoich możliwości artykułami żywnościowymi, ale większą część aprowizacji zdobywano własną zapobiegliwo4

W oryginale jest ambulans (APW: UWW XII/44 s. 33).
Notatki udostępnione przez E. Katkowską; zmarła ona w 1995 r.
6 APW: UWW XII/44 s. 35.
7 APW: UWW XII/44 s. 35.
8 Kronika.
9 J. Pietrakowiczowa, Aleksander Zalewski. Rozmowę przepr. Mirosław Żłobiński. „Gazeta Górowska” 1990 nr 15 s. 4-5.
5
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ścią, czyli z dobrowolnych datków społeczeństwa, co ze względu na jego sytuację ekonomiczną (w większości przesiedleńcy zza Buga) niekorzystnie odbijało się na dożywianiu potrzebujących. Mimo tych trudności w pierwszym miesiącu działalności PCK w
Górze, czyli w lipcu 1945 r., wydano 2.801 obiadów, 510 kolacji i 544 śniadań.
W sprawozdaniu z inspekcji która odbyła się w dniach od 13 do 20 grudnia 1946r.10
tak opisano tę działalność dożywieniową: „Przy centrali PCK prowadzona jest kuchnia ludowa
dla biednych miasta Góry. Przeciętnie wydawanych jest 170 posiłków dziennie (1 ltr. zupy) bezpłatnie.
Pożywienie smaczne i dobre. W m. listopadzie wydano 6.848 posiłków. Kuchnia finansowana jest
przez PCK. Referat Opieki Sp. [ołecznej] dla kuchni ludowej przekazał 42,5 kg słoniny i 7.295
kg ziemniaków.”
Ta kuchnia ludowa11 funkcjonowała do 15 marca 1948 r., gdy została zamknięta.
Od 1 września 1945 r.12 rozpoczął funkcjonowanie żłobek „Kropla mleka”. Dzieciom zapewniono codzienne wyżywienie oraz opiekę sióstr. Były badane i leczone przez
lekarza PCK A. Pławińskiego. Pieluszki, ubranka i obuwie otrzymywano z UNRRA
za pośrednictwem PCK. Według wcześniej cytowanego sprawozdania tak wyglądał w
grudniu 1946 r. żłobek: „Budynek jest za blisko kolei, na żłobek i sierocińce się nie nadaje ze
względów zdrowotnych. W budynku tym na I p. jest urządzenie żłobka, 4 sale sypialnie i dwie sale do
zabaw dzieci. Wyposażenie dostateczne. Na parterze łazienki, urządzenie kuchni i 2 pokoje puste.
Czystość lokalu niedostateczna. W dniu inspekcji w żłobku było 14 dzieci. Średnia frekwencja za listopad 18 dzieci. Do żłobka zapisanych jest ogółem 40 dzieci. [...] Kuchni przy żłobku się nie prowadzi pomimo kompletnego urządzenia znajdującego się w zakładzie. Jedzenie dla dzieci donosi się
w kotłach z centralnej kuchni PCK odległej od zakładu o blisko 2 km.”
W grudniu 1946 r. pracą żłobka kierowała Maria Langnerowa13, w czerwcu 1947 r.
– Eugenia Iwanicka14.
Starostwo pomogło PCK oraz kuchni ludowej i żłobkowi przydzielając dwie krowy
i jedna kozę w celu zaopatrzenia dzieci w mleko; następnie przydzielono jeszcze konia,
którym wożono zakupione artykuły żywnościowe i opał oraz odstępowano najbardziej
potrzebującym do przewożenia drewna i opału. Po zakończeniu „repatriacji”, jak wspomina E. Katkowska, zlikwidowano kuchnię ludową (15 marca 1948 r.), a żłobek przejęło
starostwo powiatowe (1 września 1947 r.)15. Wówczas inwentarz żywy sprzedano i wypłacono pobory pracownikom.
1 września 1945 r. rozpoczęło pracę ambulatorium pogotowia sanitarnego. Było
czynne całą dobę. Lekarz dr A. Pławiński, pracował 3 godziny dziennie. Asystowały mu
siostry. Robiły zastrzyki, kompresy, masaże, odwiedzały chorych w domach i pełniły
służbę przez całą dobę.
Mirosław Żłobiński
APW: UWW XII/51 s. 58.
Wg notatek E. Katkowskiej kuchnia ludowa miała powstać dopiero 1 listopada 1945 r., ale „W sprawozdaniu z działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Górze za czas od dnia 1 lipca do 30 lipca 1945 r.” podaje się, że już w lipcu wydawano
posiłki, choć nie występuje określenie „kuchnia ludowa” (APW: UWW XII/44 s. 33-35).
12 Wg notatek E. Katkowskiej.
13 APW: UWW XII/51 s. 58; wg notatek E. Katkowskiej i „Wykazu pracowników Oddziału PCK w Górze Śl. w m-cu
czerwcu 1947 r.” - od początku funkcjonowania żłobka jej kierowniczką była Eugenia Iwanicka.
14 „Wykaz pracowników Oddziału PCK w Górze Śl. w m-cu czerwcu 1947 r.”- udostępniony przez E. Katkowską.
15 W odczuciu E. Katkowskiej „repatriacja” zakończyła się na przełomie 1947 i 1948 r.
10
11
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KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WĄGRODZIE, CZ. III
Rok szkolny 1952/53
Rejon szkolny
W skład rejonu szkolnego wchodzą następujące wsie: Wągroda, Bartodzieje, Głobice, Karów, Świerczów, Żabin i Falniów.
Realizacja obow.[iązku] szkolnego
W obwodzie szkolnym było 111 dzieci w wieku szkolnym i wszystkie dzieci realizowały obowiązek szkolny. Frekwencja dość dobra ponad 90%.
Nauczyciele, podział pracy
Kier. szk. Ob. Jan Stępniewski – wychowawca kl. VII. Teresa Stępniewska – wychowawczyni kl. I i VI. Janina Szczerkowska – wychowawczyni kl. III i V. Zbigniew Zaręba – wychowawca kl. II i IV.
Kier. szk. Ob. Stępniewski Jan uczył: matematyki w kl. V-VII, fizyki w kl. V-VII,
W.F. w kl. VI i [VII], prac ręcznych i rysunków w kl. IV+V i VI+VII. Ob. Teresa Stępniewska uczyła w kl. V-VII j. polskiego i śpiewu. Ob. Janina Szczerkowska uczyła w kl.
V-VII – biologii i kl. III, a Ob. Zbigniew Zaręba w kl. V-VII geografi[i] i j. rosyjskiego
i kl. II. Opiekę nad biblioteką szkolną i P.C.K. sprawowała T. Stępniewska. Opiekę nad
S.K.O.W.1 i L.P.Ż.2 sprawowała Ob. Janina Szczerkowska, a opiekę nad drużyną harcerską i T.P.P.R. sprawował ob. Zbigniew Zaręba. Opiekę nad samorządem uczniowskim
sprawował kier. szk. Ob. Jan Stępniewski.
Uroczystości szkolne
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1.IX.1952 r., na którym kier. szk.
Ob. Jan Stępniewski wygłosił przemówienie okolicznościowe, w którym szczególnie serdecznie powitał ucz. wstępujący[ch] po raz pierwszy w progi szkoły tj. kl. I. Następnie
zabrał głos przewodniczący K.R. Ob. Szymon Magdycz, który w serdecznych słowach
powitał uczniów i nauczycieli. Po w/w przemówieniach K.R. wręczył skromne upominki dla uczniów kl. I. Później uczniowie klas starszych witają swoich najmłodszych kolegów kwiatami. Po części oficjalnej zorganizowano część artystyczną, na którą złożyły się:
pieśni ludowe, tańce i skecze, a następnie odbyła się zabawa taneczna dla dzieci szkolnych.
30 września zorganizowano uroczysty wieczorek poświęcony budującej się stolicy,
na który złożyły się pieśni i deklamacje wierszy o Warszawie. 30 października zorganizowano uroczystą akademię poświęconą 35 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej. 10.I.53 r. zorganizowano „choinkę noworoczną”. Wszystkie dzieci otrzymały paczki
1
2

Szkolne Koło Odbudowy Warszawy.
Liga Przyjaciół Żołnierza.
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przygotowane przez K.R., a następnie odbył się występ przygotowany przez tutejszą
szkołę. Po występie zabawa dla dzieci szkolnych. 8 marca zorganizowano poranek poświęcony „Międzynarodowemu Dniu Kobiet”. 1 czerwca z okazji „Międzynarodowego
Dnia Dziecka” zorganizowano uroczystą akademię i zabawę dla dziatwy szkolnej. 26
czerwca zorganizowano uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Przodujący uczniowie
W roku szkolnym 1952/53 wyróżniali się w nauce:
Łabaz Bronisław kl. I
Poznańska Władyslawa kl. I
Zajączkowska Aniela kl. I
Kowalski Piotr kl. II
Szmanda Maria kl. II
Starzecki Władysław kl. II
Senyk Piotr kl. III
Wolak Jerzy kl. III
Szymkowicz B. kl. IV
Wolak Edmund kl. IV
Bartoszewska Alek. kl. V
Woźniak Zdzisław kl. V
Kowalska Anna kl. VI
Szymkowicz St. kl. VI
Kopytko Jan kl. VII
Stodoła Tadeusz kl. VII
Skład Komitetu rodzicielskiego:
Magdycz Szymon – przewodniczący
Woźniak – sekretarz
Urzędowski Władysław – skarbnik
Serafin Józef – przew. kom. rewizyjnej
Zieliński Mieczysław – czł. kom. rewizyjnej
Piekarnik Jan – „-„
Kopytko Jerzy – członek
Mamczur Michał - „-„
Kowalski Michał - „-„
Bartoszewski Michał - „-„
Szymkowicz Franciszek - „-„
Kozioł Władysław - „-„
Budynek szk.[olny]
W budynku szkolnym znajduje się [!] cztery klasy lekcyjne, w tym dwie na parterze,
a dwie na poddaszu. Sale lekcyjne ciasne i ciemne, w dni jesienne trzeba oświetlać. W
jednym pokoju na parterze znajduje się pomieszczenie na kancelarię, pokój nauczycielski
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i bibliotekę szkolną oraz pomoce naukowe. Reszta pomieszczeń zajęta jest na mieszkania
nauczycielskie. Wszyscy nauczyciele mieszkają w budynku szkolnym.
W lipcu 1953 r. przeprowadzono [brak słowa, może malowanie?] elewacji dwóch
ścian zewnętrznych budynku szkolnego.

Promocja3
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII

Przeszło
Stan w dniu
do klasy
30.V.1953
wyższej
16
14
17
15
11
11
13
13
15
11
19
16
14
105
80

Ukończyło
szkołę
podstawową
12
12

Pozostało w tej samej klasie
w tym
ogółem
nieklasyfikowani
2
1
2
4
2
3
2
13
3
J. Stępniewski

3

W oryginale w drugiej kolumnie błąd rachunkowy – jest 106, a powinno być 105.
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Rok szkolny 1953/54
Rejon szkolny
W roku szkolnym 1953/54 rejon szkolny pozostaje bez zmiany tzn., że w skład
obw. tutejszej szkoły wchodzą te same wioski co w ubiegłym roku szkolnym.
Nauczyciele i podział pracy
Kierownikiem szkoły jest nadal Ob. Jan Stępniewski, ale skład grona nauczycielskiego się zmienia, ponieważ Ob. Janina Szczerkowska w czasie wakacji uzyskała przeniesienie do innej szkoły, a na jej miejsce przychodzi Ob. Teresa Szafrańska. Oprócz
w/w w tym roku szkolnym pracuje w tej szkole Ob. Teresa Stępniewska i Ob. Zbigniew
Zaręba. Podział przedmiotów jak w ub.r.
Realizacja obow.[iązku] szkolnego
W obwodzie szkolnym jest 99 uczniów, z czego do szkoły uczęszcza 98 uczniów
a jeden uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego. Frekwencja wynosi około 90%. Dzieci
uczęszczają do szkoły dosyć regularnie, ale w czasie wykopków następuje spadek frekwencji.
Imprezy organ.[izowane] przez szkołę
W dniu 1 września 1953 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku z udziałem miejscowego społeczeństwa, na którym kier. szk. Ob. Jan Stępniewski wygłosił okolicznościowe przemówienie, witając w serdecznych słowach po raz pierwszy w murach szkoły
dzieci urodzone na „Ziemiach Odzyskanych”. W/w dzieci zostały powitane kwiatami
przez swych starszych kolegów oraz przez Komitet Rodzicielski. Przedstawiciele K.R.
wręczyli wszystkim dzieciom wstępującym do kl. I upominki w postaci zeszytów, ołówków i.t.p. Następnie uczniowie klas starszych wykonali część artystyczną, po której odbyła się zabawa dla dzieci szkolnych. 30 września z okazji miesiąca „Odbudowy Warszawy”
odbył się poranek na terenie tutejszej szkoły.
29.X. zorganizowano akademię w związku z 36 rocznicą W.R.P.4 w Wągrodzie, którą powtórzono na drugi dzień w Głobicach. 6.I.1954 r. zorganizowano choinkę noworoczną. Wszystkie dzieci otrzymały paczki ze słodyczami oraz wysłuchały przemówienia
okolicznościowego, a następnie bardzo przyjemnie bawiły się na zabawie szkolnej.
8 marca 1954 r. zorganizowano uroczysty apel poświęcony „Międzynarodowemu Dniu
Kobiet”. 30.IV.1954 r. o[d]była się uroczysta akademia z okazji dnia pracy. 1 maja młodzież szkolna klas starszych wzięła udział w pochodzie 1-majowym w Górze. Uroczyste
zakończenie roku szkolnego odbyło się w dniu 23 czerwca 1954 r., na którym uczniowie
z dobrymi postępami w nauce otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez K.R.

4

Wielkiej Rewolucji Październikowej
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Promocja
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII

Przeszło do
Stan w dniu
klasy
30.VI.54
wyższej
14
11
19
17
14
12
12
10
12
10
14
9
16
101
69

Ukończyli
szkołę
podstawową
15
15

Pozostało w klasie tej samej
ogółem

nieklasyfikowani

3
2
2
2
2
5
1
17

J. Stępniewski

Rok szkolny 1954/55
Obwód szkolny
W roku szkolnym 1954/55 obwód szkolny nie uległ zmianie
Realizacja obow.[iązku] szkolnego
W obwodzie tutejszej szkoły było 108 dzieci, z tego troje nie realizowało obowiązku szkolnego, a 105 uczęszczało do szkoły.
Nauczyciele
W w/w roku szkolnym kier. szkoły był Ob. Jan Stępniewski – wychowawca klasy
VII, który uczył matematyki w kl. V-VII, fizyki w kl. V-VII, wychowania fizycznego
w kl. IV+V i VI+VII, rysunków i prac ręcznych w kl. VI+VII oraz sprawował opiekę
nad samorządem uczniowskim.
Teresa Stępniewska uczyła j. polskiego w kl. V+VII, historii w kl. VI i VII i w kl.
pierwszej, była wychowawczynią kl. I i VI. W/w sprawowała opiekę nad biblioteką
szkolną i P.C.K.
Ob. Teresa Szafrańska była wychowawczynią kl. II i IV (Szturemska), uczyła w kl.
V-VII biologii, śpiewu I-VII, większość przedmiotów w kl. IV i kl. II oraz sprawowała
opiekę nad S.K.O.W i L.P.Ż.
Ob. Zbigniew Zaręba był wychowawcą kl. III i V, uczył w kl. V-VII geografii
i j. rosyjskiego oraz w kl. III. Sprawował opiekę nad harcerstwem i T.P.P.R.
Budynek szk.[olny]
W budynku szkolnym przeprowadzono duży remont. Pomalowano lamperie farbą
olejną w klasach i na korytarzach oraz okna i drzwi w całym budynku szkolnym na kolor
jasny ze względu [na] ciemne pomieszczenia. Oprócz malowania olejnego pomalowano

XX

Kwartalnik Górowski 43/2013

farbą klejową wszystkie sale lekcyjne, korytarze i mieszkania nauczycielskie, które znajdowały się w budynku szkolnym.
Sprzęt szkolny
Zakupiono 4 stoły, 6 krzeseł, które umieszczono w salach lekcyjnych oraz 3 szafy
na pomoce naukowe.
Stosunki gospodarczo-społeczne
W okresie jesiennym w 1954 r. została założona „Spółdzielnia Produkcyjna” we
wsi Żabin i we wsi Głobice. Pozostałe wioski t.j. Wągroda, Bartodzieje, Karów i Świerczów prowadzą nadal gospodarkę indywidualną.
Imprezy szkolne
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się dnia 1 IX 1954 r. W tej uroczystości wzięli udział: przedstawiciel G.R.N.5, członkowie „Komitetu Rodzicielskiego”
i miejscowe społeczeństwo. Po przemówieniach okolicznościowych kier. szk., przew.
KR i przedstawiciela G.R.N. odbyło się powitanie uczniów kl. I, wręczenie im upominków i zabawa taneczna dla dziatwy szkolnej. Z okazji miesiąca odbudowy Warszawy wykonano 2-wie foto-gazetki i zorganizowano uroczysty wieczorek.
Z okazji 37 rocznicy W.R.P.6 odbyła się dnia 30 X 1954 r. uroczysta akademia w
Karowie.
Choinkę noworoczną zorganizowano przy czynnej pomocy K.R. w dniu 10 I 1955r.
W dniu 30 IV 1955 r. odbyła się uroczysta akademia w Karowie zorganizowana
przez tutejszą szkołę z okazji „Święta Pracy”, a 1 maja uczniowie kl. V-VII wzięli udział
w pochodzie pierwszomajowym w Górze.
Z okazji „Międzynarodowego Dnia Dziecka” w dniu 30 V 1955 r. zorganizowano
wspólne przyjęcie dla uczniów tutejszej szkoły.
W dniu 25 VI 1955 r. zorganizowano uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Wydarzenia w skali krajowej
W grudniu 1954 r w budynku szkolnym zorganizowano lokal wyborczy i tu właśnie
wybierano terenowe władze do rad narodowych. Siedziba G.R.N.7 została zorganizowana we wsi Wągroda.
Uczniowie wyróżnieni
Kowalska Teresa – kl. I
Zygmańska Teresa – kl. I
Kapłan Roman – kl. I
Słomińska Jadwiga – kl. II
Zajączkowska Aniela – kl. III
Łabaz Stanisław – kl. III
Poznańska Władysława – kl. III
Gminnej Rady Narodowej
Wielkiej Rewolucji Październikowej
7 Gromadzkiej Rady Narodowej
5
6
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Szmanda Maria – kl. IV
Czuchraj Józefa – kl. IV
Senyk Piotr – kl. V
Wolak Jerzy – kl. V
Szymkowicz Barb.[ara] – kl. VI
Bartoszewska Alek.[sandra] – kl. VII
Mamczur Wł. – kl. VII
W/w uczniowie otrzymali na zakończenie roku szkolnego nagrody książkowe
ufundowane przez Komitet Rodzicielski.
Promocja
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII

Pozostało w tej sam. [ej] klaPrzeszło do Ukończyło
sie
Stan w dniu
klasy
szkołę
30.VI.55
w tym
wyższej
podstawową. ogółem
nieklasyfikowani
23
20
3
1
12
12
16
14
2
14
11
3
1
9
7
2
11
9
2
7
7
92
73
7
12
2
J. Stępniewski

Rok szkolny 1955/56
Obwód szkolny
W roku szkolnym 1955/56 obwód szkolny pozostał bez zmian, a więc w skład obwodu wchodzą następujące miejscowości: Wągroda, Bartodzieje, Karów, Głobice,
Świerczów, Żabin i Falniów.
Obowiązek szkolny
W obwodzie szkolnym było 110 uczniów, z tego jeden z nich nie realizował obowiązku szkolnego. Do szkoły uczęszczało 109 uczniów. Frekwencja była dobra ponad
90%.
Nauczyciele, podział pracy
Szkoła pracowała pod kierunkiem Ob. Jana Stępniewskiego – który był wychowawcą kl. VII i uczył matematyki i fizyki w kl. V-VII, chemii w kl. VII, WF w kl. VI+
VII oraz rys. i prac ręcznych.
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Ob. Zbigniew Zaręba został przeniesiony do innej szkoły, podczas wakacji, a na jego miejsce został zatrudniony Ob. Andrzej Szturemski, który objął wychowawstwo w kl.
V i III. Uczył w kl. V-VII geografii i j. rosyjskiego oraz w kl. III.
Ob. Teresa Stępniewska była wychowawczynią kl. VI i drugiej. Uczyła j. polskiego
w kl. V-VII, historii w kl. VI-VII i klasę II.
Ob. Teresa Szturemska była wychowawczynią kl. I i IV. Uczyła biologii i śpiewu w
kl. V-VII i klasę I.
Od 1 XII 1955 r. Ob. Andrzej Szturemski odszedł do wojska, a na jego miejsce
przybył Ob. Tadeusz Cieleszczyn, który objął wychowawstwa i przedmioty te, których
uczył A. Szturemski. Ob. Teresa Szturemska w kwietniu 1956 r. odeszła na urlop, a na
jej miejsce przybył Ob. Ireneusz Konieczny, który objął wychowawstwa i przedmioty po
Ob. Teresie Szturemskiej.
Organizacje uczniowskie
Opiekunem „Samorządu Uczniowskiego” był Ob. Jan Stępniewski. Opiekunem biblioteki i P.C.K. była Ob. Teresa Stępniewska, która opiekowała się również Z.H.P.
Opiekunem T.P.P.R. i SKOW był Ob. Andrzej Szturemski, a później Ob. Tadeusz Cieleszczyn. Opiekunem L.P.Ż. i SKO była Ob. Teresa Szturemska, a następnie Ob. Ireneusz Konieczny.
Ważniejsze wydarzenie
W roku szkolnym 1955/56 został otwarty punkt filialny przy Szkole Podstawowej
w Wągrodzie we wsi Głobice. Punkt filialny umieszczony został w dawnym budynku
szkolnym, który został po kapitalnym remoncie przygotowany do tego celu z funduszów
Wydziału Oświaty w Górze. Wyremontowano również mieszkanie dla nauczycielki. W
punkcie filialnym rozpoczęto pracę od dnia 1 września 1955 r. Pierwszą nauczycielką,
która została zatrudniona w w/w punkcie była Ob. Teresa Korłub. Punkt filialny otrzymał ławki, jeden stół, jedno krzesło, mapę Polski, liczydło, wyprawkę matematyczną ze
szkoły macierzystej z Wągrody. W punkcie filialnym realizowano program 4-ch klas
„Szkoły Podstawowej”. Nauczaniem objęto dzieci ze wsi Głobice z kl. I-IV, natomiast
do klas V-VII uczęszczały do Wągrody. Na terenie punktu filialnego w Głobicach czynne było Koło P.C.K.
Stosunki gospodarcze
W wsiach Żabin i Głobice odbywała się praca zespołowa, ponieważ w w/w wioskach istniały spółdzielnie produkcyjne. We wsi Karów pod koniec jesieni założono
spółdzielnię produkcyjną w 1955 r. Pozostałe wsie pracowały indywidualnie. Oprócz
spółdzielni produkcyjnych na terenie tutejszego obwodu szkolnego znajdują się dwa
P.G.R.-y w Karowie i Głobicach.
Imprezy szkolne
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się dnia 1 września 1955 r. w Szkole
Podstawowej w Wągrodzie z udziałem punktu filialnego z Głobic, przedstawicieli K.R. i
G.R.N. Po okolicznościowych przemówieniach uroczyście powitano i wręczono upoXXIII
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minki uczniom klas pierwszych, a następnie odbyła się zabawa dla młodzieży szkolnej,
na której dzieci szkolne bawiły się b. wesoło.
Z okazji „Miesiąca Odbudowy Warszawy” w dniu 30 IX 1955 r. odbył się uroczysty
apel dla uczniów tutejszej szkoły. W dniu 28 IX 1955 r. odbyła się uroczysta akademia w
Karowie z okazji 38 rocznicy W.R.P., na której część artystyczną wykonali uczniowie
tutejszej szkoły. W/w występ został powtórzony w Głobicach w dniu 30 IX 1955 r.
Uczniowie biorący udział w części artystycznej zostali z Wągrody przewiezieni do Głobic, a po akademii z powrotem do Wągrody traktorem.
W dniu 6 I 1956 r. urządzono choinkę noworoczną w tutejszej szkole, na której po
okolicznościowym przemówieniu wszystkie dzieci otrzymały paczki. Po rozdaniu paczek
odbyła się zabawa dla dzieci szkolnych.
W dniu 7 III 1956 r. odbył się uroczysty poranek z okazji „Międzynarodowego
Dnia Kobiet” na terenie szkoły.
W dniu 28 IV odbyła się uroczysta akademia z okazji „Święta Pracy” w świetlicy
wiejskiej w Karowie, a 30 IV 1956 r. w/w akademię powtórzono w Bartodziejach.
W dniu 16 V 56 r. zorganizowano wycieczkę dla młodzieży szkolnej do Wrocławia.
W wycieczce tej wzięło udział 23 dzieci, a opiekunem wycieczki był Ob. Jan Stępniewski.
Zwiedzono ogród zoologiczny, ratusz i muzeum.
W dniu 1 VI 1956 r. z okazji „Międzynarodowego Dnia Dziecka” zorganizowano
zabawę dla dzieci szkolnych przy wydatnej pomocy K.R.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się dnia 25 czerwca 1956 r. W tej
uroczystości wzięli udział przedstawiciele K.R. i G.R.N. oraz miejscowe społeczeństwo.
Po okolicznościowych przemówieniach kier. szk. Ob. Jana Stępniewskiego, przedstawiciela K.R. i G.R.N. odbyło się wręczenie nagród książkowych przodującym uczniom,
a następnie rozdanie świadectw i zabawa w trakcie której odbyła się część artystyczna.
W dniu 28 IX wszyscy nauczyciele tutejszej szkoły wzięli udział w wycieczce na
„Targi Poznańskie”, która była zorganizowana przez Z.N.P. w Górze.
Wyróżnieni uczniowie
Antkowiak Krystyna – kl. Ia
Kobiela Henryka – kl. Ia
Czuchraj Paulina – kl. Ia
Milewska Róża – kl. Ib
Wolak Maria – kl. Ib
Michalewska Krystyna – kl. IIa
Czuchraj Zofia – kl. IIa
Kapłan Roman – kl. IIa
Kowalska Teresa – kl. IIb
Słomińska Jadwiga – kl. IIIa
Dziuba Teresa – kl. IIIa
Antkowiak Anna – kl. IIIa
Pieczonka Krystyna – kl. IIIb
Szmanda Władysław – kl. IVa
Zajączkowska Aniela – kl. IVa
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Poznańska Władysława – kl. IVa
Łabaz Bronisław – kl. IVb
Sobczyński Kazimierz – kl. IVb
Wiśniewska Karolina – kl. IVb
Czuchraj 8 Józefa – kl. V
Szmanda Maria – kl. V
Fedak Władysław – kl. V
Senyk Piotr – kl. VI
Wolak Jerzy – kl. VI
Szymkowicz Barbara – kl. VII
Banasik Witold – kl. VII
Przewodniczącym K.R. był Kacik Stanisław.
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII

Przeszło do
Stan w dniu
klasy
30.VI.56 r.
wyższej
26
21
21
20
17
14
16
15
12
9
9
9
7
108
88

Ukończyło
szkołę podstawową
7
7

Pozostało w tej samej klasie
w tym
ogółem
nieklasyfikowani
5
1
3
1
3
13
-

Klasy I-IV podano łącznie z punktem filialnym.
J. Stępniewski
Rok szkolny 1956/57
Obwód szkolny
W skład obwodu wchodzą te same wsie co w ubiegłym roku szkolnym t.j. Wągroda, Bartodzieje, Głobice, Karów, Świerczów, Żabin i przysiółek Falniów.
Realizacja obowiązku szkolnego
W w/w roku szkolnym na terenie obwodu tutejszej szkoły było 129 dzieci, z tego
realizowało obowiązek szkolny 125 dzieci, a dwoje nie wypełniało obowiązku szkolnego.
Pozostałych dwoje ściągnięto do szkoły przy pomocy G.R.N. w Wągrodzie.
Nauczyciele, podział pracy

8

W oryginale „Czychraj”, poprawione na „Czuchraj”.
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Szkoła pracowała pod kierownictwem Ob. Jana Stępniewskiego, realizując 7 klas
w Wągrodzie i 3 klasy w punkcie filialnym w Głobicach.
Ob. Jan Stępniewski – wychowawca kl. VII uczył następujących przedmiotów: matematyka w klasach V-VII, fizyka w klasach VI-VII, chemia w kl. VII, rysunki i prace
ręczne w kl. IV+V i VI+VII i W.F. w kl. VI+VII.
Ob. Teresa Stępniewska – była wychowawczynią w kl. II i VI, uczyła następujących
przedmiotów: j. pol. w kl. V-VII, historii w kl. V-VI oraz kl. II. Ob. Zofia Stankowska –
wychowawczyni kl. I i IV, uczyła biologii w kl. V-VII, śpiewu w kl. IV+V i VI+VII,
większość przedmiotów w klasie IV i w kl. I. Ob. Zuiziańska [?] Zofia – wychowawczyni
kl. III i V, uczyła w kl. V-VII geografii i j. rosyjskiego oraz kl. III.
Ob. Teresa Korłub uczyła wszystkich przedmiotów w punkcie filialnym w Głobicach.
Organizacje uczniowskie
Na terenie tutejszej szkoły były czynne następujące organizacje uczniowskie: samorząd uczniowski, P.C.K., Koło Odbudowy Warszawy, Organizacja harcerska, Szkolne
Koło Oszczędności, szkolne koło przyjaźni P.R.
Stosunki społeczne
Stopa życiowa miejscowej ludności znacznie się poprawiła, co uwidacznia się również i w szkole. Dzieci przychodzą do szkoły lepiej ubrane, prawie wszystkie dziewczynki
mają fartuszki szkolne. Rolnicy gospodarzą coraz lepiej, pracują maszynami oraz stosują
nawozy sztuczne, usuwają zaniedbania w swych gospodarstwach, poprawiają dachy nad
swymi zabudowaniami, stawiają płoty, a tymczasowość na „Ziemiach naszych praojców”
stopniowo zanika. Świadomość rolników w dużym stopniu wzrosła, prasa codzienna jest
codziennym gościem w każdej zagrodzie, radio znajduje się prawie w każdym domu. Na
wioskach pojawia się coraz więcej motocykli, motorowerów, nie mówiąc już o rowerach,
które są w każdym gospodarstwie. Pod koniec 1956 r. we wsiach Głobice, Żabin i Karów zostają rozwiązane „Spółdzielnie produkcyjne”, a rolnicy w w/w wsiach przeszli na
gospodarkę indywidualną.
Uroczystości szkolne
1. 1 IX 1956 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2. 30 IX 1956 r. – Uroczysty wieczorek – Odbudowa Warszawy
3. 30 X 1956 r. – Uroczysta akademia z okazji W.R.P.
4. 6 I 1957 r. – choinka noworoczna
5. 8 III 1957 r. – Uroczysty apel z okazji „Dnia Kobiet”
6. 30 IV 1957 r. – Uroczysta akademia z okazji „Święta Pracy”
7. 1 V 1957 r. – Udział uczniów starszych w pochodzie 1-maja
8. 1 VI 1957 r. – Zabawa z okazji „Międzynarodowego Dnia Dziecka”
9. 25 VI 1957 r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Uczniowie wyróżnieni w nauce
Goliczewska Danuta – kl. Ib
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Kowalska Kazimiera – kl. Ib
Koszowska Rozalia – kl. Ia
Zygmańska Irena – kl. Ia
Milewska Rozalia – kl. IIb
Wolak Maria – kl. IIb
Kobiela Henryka – kl. IIa
Kocik Antoni – kl. IIa
Kowalska Teresa – kl. IIIb
Kapłan Roman – kl. IIIa
Kwasiuk Stanisława – kl. IIIa
Kocik Irena – kl. IIIa
Dziuba Teresa – kl. IV
Słomińska Jadwiga – kl. IV
Antonicka Anna – kl. IV
Łabaz Adam – kl. V
Zajączkowska Aniela – kl. V
Wiśniewska Karolina – kl. V
Czuchraj Józefa – kl. VI
Szmanda Maria – kl. VI
Starzecki [?] Władysław – kl. VI
Senyk Piotr – kl. VII
Wolak Jerzy – kl. VII
Promocja
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII

Przeszło do
Stan w dniu
klasy
30.VI.57 r.
wyższej
30
24
23
19
22
20
15
12
18
12
10
9
9
127
06

Ukończyło
szkołę
podstawową
7
7

Pozostało w tej samej klasie
w tym
ogółem
nieklasyfikowani
6
4
2
3
6
1
2
24
J. Stępniewski

Rok szkolny 1957/58
Obwód szkolny
Obwód szkolny w w/w roku szkolnym pozostał bez zmian. W skład obwodu
wchodzą następujące wsie: Wągroda, Bartodzieje, Głobice, Karów, Świerczów, Żabin
i Falniów. Frekwencja wyniosła około 90%.
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Realizacja obowiązku szk.[olnego]
W obwodzie szkolnym 149 dzieci, z tego obowiązek szkolny realizowało 147 dzieci. Szkoła Podstawowa w Wągrodzie liczyła 108 uczniów a punkt filialny w Głobicach
39 uczniów.
Nauczyciele i podział pracy
Szkoła pracowała pod kierownictwem Ob. Jana Stępniewskiego – który był wychowawcą kl. VII. Uczył matematyki w kl. V-VII, fizyki w kl. VI-VII, chemii w kl. VII,
rysunków i prac ręcznych w kl. IV-V i VI-VII oraz W.F. w kl. VI+VII.
Ob. Teresa Stępniewska była wychowawczynią w kl. II i IV. Uczyła biologii w kl.
V-VII, śpiewu w kl. IV+V i VI+VII, większość przedmiotów w kl. IV i kl. II. Ob. Zofia
Zuiziańska [?] była wychowawczynią w kl. III i VI. Uczyła w kl. V-VII j. rosyjskiego
i geografii, historii w kl. VI-VII i kl. III.
Ob. Teresa Korłub uczyła w punkcie filialnym w kl. I-III włącznie w następujących
„Kompletach” kl. I i II+III.
Organizacje szkolne
Na terenie szkoły istniały następujące organizacje szkolne: Związek Harcerstwa
Polskiego, Samorząd uczniowski, koło P.C.K., szkolne koło „Odbudowy Warszawy”,
Szkolna Kasa Oszczędności, T.P.P.R., L.P.Ż.
Imprezy szkolne
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 1 IX 1957 r.
2. Uroczysty poranek z okazji odbudowy stolicy – 30 IX 1957 r.
3. Akademia z okazji W.R.P. – 30 X 1957 r.
4. Choinka noworoczna – 6 I 1958 r.
5. Uroczysty wieczorek z okazji M.D.K. – 7 III 1958 r.
6. Akademia z okazji „Święta Pracy” – 30 IV 1958 r.
7. Udział kl. V-VII w pochodzie 1-maja – 1 V 1958 r.
8. Akademia i zabawa z okazji M.D.D. – 30 V 1958 r.
9. Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 21 VI 1958 r.
Ważne wydarzenia
W grudniu 1957 r. odbyły się wybory do sejmu i rad narodowych. Lokal wyborczy
znajdował się w budynku szkolnym.
Komitet rodzicielski
Przewodniczącym komitetu rodzicielskiego był Mieczysław Zieliński.
Uczniowie wyróżnieni w nauce
Dobek Teresa – kl. I
Dziuba Ryszard – kl. I
Szmanda Józef – kl. I
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Sikora Kazimiera – kl. I
Koszowska Rozalia – kl. II
Klenczowski Marian – kl. II
Kobiela Henryka – kl. III
Czuchraj Paulina – kl. III
Kocik Antoni – kl. III
Kapłan Roman – kl. III
Dziuba Teresa – kl. V
Słomińska Jadwiga – kl. V
Krzyżanowska Janina – kl. V
Łabaz Bronisław – kl. VI
Zajączkowska Aniela – kl. VI
Domańska Wł. – kl. VI
Wiśniewska Karolina – kl. VI
Czuchraj Józefa – kl. VII
Tworkowski Józef – kl. VII
Fedak Władysław – kl. VII
Czuchraj Zofia – kl. IV
Kowalska [?] Teresa – kl. V
Kwasiuk Stanisława – kl. IV
Promocja
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII

Przeszło do
Stan w dniu
klasy
30.VI
wyższej
33
30
28
25
23
20
19
14
18
12
12
6
11
144
107

Ukończyło
szkołę
9
9

Pozostało w tej samej klasie
w tym
ogółem
nieklasyfikowani
3
3
3
5
6
1
6
2
28
1

W klasa[ch] I-III uczniowie z punktu filialnego są włączeni razem.
J. Stępniewski
Rok szkolny 1958/59
Obwód szkolny
W roku szkolnym 1958/59 obwód szkolny uległ zmianie, ponieważ we wsi Głobice
powstała szkoła samodzielna. Szkoła realizująca program o jednym nauczycielu w zakresie 4-ch klas, więc w/w wieś została wyodrębniona z obwodu tutejszej szkoły. W skład
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obwodu szkolnego wchodzą następujące wsie: Wągroda, Bartodzieje, Karów, Świerczów,
Żabin i Falniów.
Nauczyciele, podział pracy
Szkoła pracowała pod kierownictwem Ob. Jana Stępniewskiego, który był wychowawcą kl. VI i VII. Uczył matematyki w kl. V-VII, fizyki w kl. VI-VII, chemii w kl. VII,
rysunków i prac ręcznych w kl. IV+V i VI+VII oraz W.F. w kl. VI+VII.
Ob. Stępniewska Teresa była wychowawczynią w kl. II. Uczyła j. polskiego w kl. VVII, historii w kl. V i kl. II.
Ob. Zofia Stankowska była wychowawczynią kl. III i IV, uczyła biologii w kl. VVII, śpiewu w kl. IV-V i VI-VII oraz klasę III.
Ob. Zofia Zuiziańska-Szykuła była wychowawczynią kl. I i V, uczyła j. rosyjskiego
i geografii w kl. V-VII oraz kl. I.
Od 1 XI 1958 r. odeszła z tutejszej szkoły Ob. Zofia Stankowska, z tego powodu
szkoła realizowała program o trzech nauczycielach siedem klas do 1 XII 1958 r. Od
1 grudnia zatrudniony został w tutejszej szkole Ob. Antoni Halijasz, który objął wychowawstwa i przedmioty po Ob. Zofii Stankowskiej w/w zamieszkał przy rodzicach w
Głobicach, a do pracy dojeżdżał.
Organizacje ucz.[niowskie]
1. Samorząd szkolny, którego opiekunem był Ob. Jan Stępniewski
2. Opiekę nad biblioteką szkolną i P.C.K. sprawowała Ob. Teresa Stępniewska
3. Opiekę na[d] S.K.O.W. i L.P.Ż. sprawował Ob. Antoni Halijasz
4. Opiekę nad T.P.P.R. i S.K.O. sprawowała Ob. Zofia Szykuła
Imprezy szkolne
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zorganizowano 1 IX 1958 r. Po okolicznościowym przemówieniu kier. szkoły i przewodniczącego K.R. dzieci klasy I otrzymały
upominki, a następnie odbyły się zajęcia szkolne, na których podano uczniom tygodniowy podział godzin, zapoznano uczniów z regulaminem uczniowskim oraz sprawdzono wiadomości z klas poprzednich.
W dniu 30 IX zorganizowano uroczysty apel, na którym zapoznano uczniów z
przebiegiem odbudowy stolicy.
W dniu 30 X 1958 r. zorganizowano część artystyczną na akademię gromadzką,
która odbyła się [w] nowo wyremontowanej świetlicy w Wągrodzie.
Noworoczną choinkę zorganizowano 6 I 1959 r. w świetlicy (w szkole brak pomieszczenia). Wszystkie dzieci otrzymały jednakowe paczki zorganizowane przez K.R.
W dniu 8 III 1959 r. na terenie szkoły zorganizowano uroczysty apel z okazji „Międzynarodowego dnia kobiet”.
W dniu 12 IV zorganizowano uroczysty poranek poświęcony „Wojsku Polskiemu”,
na który złożyły się: pogadanka na temat szlaku bojowego „Odrodzonego Wojska Polskiego” oraz piosenki żołnierskie.
W dniu 30 kwietnia odbyła się uroczysta akademia poświęcona „Świętu Pracy”, a
1-go maja uczniowie starszych klas wzięli udział w pochodzie w Górze. Dojazd zorganizowany został przez P.G.R. w Karowie.
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1 VI 1959 r. z okazji „Międzynarodowego Dnia Dziecka” zorganizowano zabawę
dla dzieci szkolnych. Zabawa była udana, wszystkie dzieci bawiły się wesoło i beztrosko.
W dniu 23 czerwca 1959 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Po
okolicznościowym przemówieniu kier. szk. odbyło się wręczenie nagród książkowych
dla przodujących uczniów, uroczyste wręczenie świadectw dla uczniów kl. VII, część
artystyczna i zabawa dla dzieci szkolnych.
Wycieczki
15 kwietnia 1959 r. zorganizowano wycieczkę trzydniową do Krakowa – Zakopanego – Wieliczki. W w/w wycieczce wzięło udział 17 uczniów klas starszych.
Budynek szk.[olny]
W 1959 r. zakończono grodzenie obejścia szkolnego, które dość długo trwało
z powodu trudności z otrzymaniem materiału. Opłotowanie wykonano siatką długości
około 400 m, słupy żelazne, u dołu cementowe, ale część słupów jest drewnianych (od
strony zachodu). Wygląd szkoły uległ znacznej poprawie.

Uczniowie wyróżnieni
Stępniewska Wiesława – kl. I
Wacławik Maria – kl. I
Bajko Ryszard – kl. I
Magdycz Irena – kl. I
Dziuba Ryszard – kl. II
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Szpilak Stefania – kl. II
Kaletka Maria – kl. II
Szmanda Józef – kl. II
Klenczowski Marian – kl. III
Goliczewska Danuta – kl. III
Czuchraj Paulina – kl. IV
Kobiela Henryka – kl. IV
Kowalewski Franciszek – kl. IV
Kowalska Teresa – kl. V
Kapłan Roman – kl. V
Dziuba Teresa – kl. VI
Słomińska Jadwiga – kl. VI
Łabaz Bronisław – kl. VII
Zajączkowska Aniela – kl. VII
Komitet rodzicielski
Przewodniczącym K.R. był Eugeniusz Gładki a zastępcą przewodniczącego Ob.
Antoni Wrona.
J. Stępniewski
cdn.

♦♦♦♦♦♦♦
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ĆWIERĆ WIEKU W SICINACH
W kronice parafialnej pod datą 19 czerwca 1988 roku zapisano: „Ksiądz kanonik
Marian Mądry na mocy decyzji Arcybiskupa Henryka Kardynała Gulbinowicza został
odwołany ze stanowiska proboszcza parafii Siciny i mianowany proboszczem w Korzeńsku. Nowym proboszczem parafii Siciny został dotychczasowy wikary parafii pod wezwaniem Aniołów Stróżów w dekanacie Wałbrzych – Południe, ks. mgr Tadeusz Śliwka,
urodzony 9 maja 1952 roku w Wołowie, wyświęcony na kapłana przez arcybiskupa
H. Gulbinowicza 20 maja 1977 roku”. Wpis w kronice został sporządzony osiem dni po
faktycznym przybyciu księdza Śliwki do Sicin. 10 czerwca parafię opuścił ksiądz Mądry.
Przez noc plebanii pilnował kościelny. 11 czerwca 1988 roku przyjechał ksiądz Śliwka,
który na mocy arcybiskupiego dekretu od tego dnia stał się faktycznym proboszczem
parafii p.w. św. Marcina w Sicinach. Pełni ten urząd nieprzerwanie już ponad 25 lat, będąc ze swymi parafianami na dobre i na złe.
Zaraz po święceniach kapłańskich ks. Tadeusz został mianowany wikarym w parafii
p.w. Świętej Trójcy w Boguszowie Gorcach koło Wałbrzycha. Potem trafił do parafii
p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu. Ostatnią wikariacką placówką księdza Śliwki była parafia p.w. Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu, skąd trafił do Sicin.
W kronice parafialnej czytamy, że uroczysty ingres nowego proboszcza odbył się w niedzielę, 3 lipca 1988 roku podczas mszy św. o godzinie 11.00. Obrzędom wprowadzenia
obejmującego urząd kapłana „przewodniczył nowy dziekan z Góry Śląskiej ks. Ryszard
Szkoła”. Kronika szczegółowo opisuje uroczystość, która była wielkim wydarzeniem
w życiu parafian. Wypełniony po brzegi wiernymi zabytkowy, pocysterski kościół zrobił
na księdzu Śliwce duże wrażenie. W imieniu parafian witał nowego proboszcza Jan Zator, senior parafii, który życzył mu między innymi stu lat. Ksiądz Śliwka dziękując za
wszystkie dobre słowa zapewnił, że nie chce żyć tak długo, gdyż ma zamiar „spalać się”
w służeniu Kościołowi i wiernym. Pragnie być proboszczem dla wszystkich, bez wyjątku, licząc jednocześnie na pomoc parafian. Tego samego dnia o godz. 16.00 ksiądz Śliwka spotkał się z Radą Duszpasterską, z którą od razu zaplanował pierwsze prace:
uporządkowanie cmentarza parafialnego oraz dobudowanie szatni do sali katechetycznej.
Natomiast około godziny 19.00 w strugach deszczu do Sicin weszła V Pielgrzymka Piesza Rolników z diecezji gorzowskiej, zmierzająca do Częstochowy. Dla nowego proboszcza i jego parafian było to pierwsze wspólne, bardzo poważne zadanie do
zrealizowania. Dla ponad 1000 pątników trzeba było przygotować noclegi i wyżywienie.
Kronika parafialna wspomina: „Wypełniły się domy, stodoły i plebania, w której nocowało 18 księży. Wszystkim udzielono pomocy, podano posiłek, suszono odzież rozpalając piece mimo lipca. Kuchnia na plebanii zawieszona była przemokłymi sutannami,
zastawiona nie mniej mokrymi butami”. Następnego dnia, wczesnym rankiem pielgrzymi
ruszyli w dalszą drogę już przy słonecznej pogodzie.
Nowym zwyczajem wprowadzonym w Sicinach przez nowego proboszcza było poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dzieci z klas „0” i „1”. Pierwsza taka uroczystość odbyła się 4 września 1988 roku. Do końca października parafianie pod
przewodnictwem swego nowego proboszcza uporządkowali cmentarz, zebrali fundusze
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na zakup ogrodzenia. 8 kwietnia 1989 roku pod przewodnictwem wieloletniego kościelnego Stanisława Rakoczego zakończono budowę drogi wiodącej na cmentarz. Ważną
datą w działalności proboszcza Śliwki był dzień 28 maja 1989 roku. Odbyła się wtedy
Pierwsza Komunia Święta oraz uroczyście uruchomiono bibliotekę parafialną, która
funkcjonuje do dziś. 24 grudnia 1989 roku na Pasterce zaśpiewał nowo powstały, blisko
30-osobowy chór parafialny, prowadzony przez organistę Henryka Antonickiego.

Ks. Tadeusz Śliwka na rusztowaniu podczas prac przy renowacji kościelnej ambony, 2000 r.
Fot. Kronika parafialna

Od samego początku pracy duszpasterskiej w Sicinach ksiądz Tadeusz Śliwka starał
się dbać o parafialne zabytki. Już 12 czerwca 1990 roku zakończyła się trwająca niemal
dwa lata konserwacja ściennego malowidła przy ołtarzu bocznym św. Józefa. Odnowienia zabytku dokonała Teresa Olech z ASP w Warszawie. 18 lipca 1993 roku profesor
Jerzy Nowosielski dokonał konserwacji obrazu św. Jadwigi Śląskiej. Prace kosztowały 20
milionów 75 tysięcy złotych. 30 maja 1994 roku rozpoczyna się renowacja dwóch obrazów ołtarza głównego z kościoła w Sicinach: św. Marcina i wniebowstąpienia NMP.
Przez blisko rok drewniane rusztowanie przykrywało ołtarz główny. Zakończenie dzieła
kronika parafialna opisuje następująco: „Panowie stolarze Józef Parciany i Ryszard Skoczylas z pomocą Józefa Lewczaka i Stanisława Rakoczego przytwierdzili pozłacane ramy.
Tak zakończył się proces konserwacji obrazu. Na ramie również poddanego konserwacji
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obrazu wniebowstąpienia NMP umieszczono napis: „Za pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy proboszczem Sicin był ks. kanonik Tadeusz Śliwka, odnowiono w roku 1994 obraz
dzięki ofiarności parafian”. Ogólny koszt renowacji obu obrazów wyniósł 175 milionów
złotych. Konserwacji dokonała mgr Anna Hermanowicz-Hajto. Za obraz św. Marcina
włożono kartkę z podpisami wszystkich uczestników zawieszania obrazów. 11 listopada
1994 roku zakończono renowację zabytkowego obrazu przedstawiającego Maryję i jej
rodziców: św. Joachima i św. Annę. 15 lipca 1995 roku konserwacji poddano obraz św.
Floriana, a w listopadzie malowidło św. Marcin u chorego. W kwietniu i maju 1996 roku
Zbigniew i Jan Antolakowie oraz Kazimierz Krzyżosiak wymienili całą instalację elektryczną w kościele. Z końcem 1997 roku zakończył się proces renowacji trzynastu zabytkowych obrazów z kościoła w Sicinach. Dzieła były odnawiane w pracowniach w
Krakowie, Warszawie i Lesznie pod kierunkiem profesora Jerzego Nowosielskiego.
Koszt odnowienia malowideł wyniósł około 50 tysięcy złotych. W listopadzie 1998 roku
odnowiono zabytkową figurkę św. Jana Nepomucena. W 1999 roku przeprowadzono
prace odwadniające plebanię oraz zrealizowano renowację zabytkowych witraży w kościele. Na przełomie października i listopada 2000 roku odnowiono ambonę wraz
z rzeźbą Chrystusa Władcy Czasów. Zdecydowaną większość z tych prac własnoręcznie
wykonał ksiądz Śliwka.
Doniosłym wydarzeniem dla księdza proboszcza był powrót do szkoły nauczania
religii. 14 września 1990 roku do sal szkolnych w Sicinach wracają krzyże, które przed
zawieszeniem uroczyście poświęcił ksiądz Śliwka. Zorganizowano też spotkania katechetyczne dla cztero- i pięciolatków, które prowadziły Bożena Merta, Anna Bobowska i Beata Górecka. Powstały dwa kółka różańcowe, których zelatorkami zostały Henryka
Sarnecka i Zuzanna Król. W październiku powstaje w parafii grupa oazowa dla młodzieży. Życie religijne w Sicinach znacznie się intensyfikuje. Aktywnie działają też schola,
grupa lektorów, koło ministrantów, grupa synodalna i rada duszpasterska. Księdzu proboszczowi wyraźnie zależy na jeszcze większym pobudzeniu życia religijnego wśród
mieszkańców parafii. Plebania staje się domem parafialnym, w którym spotykają się liczne grupy parafialne.
3 maja 1992 roku odbyła się wizytacja kanoniczna w Sicinach, której przewodniczył
ksiądz biskup Jan Tyrawa. W tym samym miesiącu jubileusz 40-lecia pracy obchodził
kościelny Stanisław Rakoczy.
4 lipca 1993 roku ksiądz Śliwka wraz z 17-osobową grupą parafian dołącza do 10
pieszej pielgrzymki rolników na Jasną Górę. Przed cudownym obrazem w Częstochowie
proboszcz odprawia mszę świętą za parafian i zaprasza Maryję do odwiedzenia Sicin w
kopii swego obrazu. Ikona dociera do wsi 12 grudnia tego samego roku, serdecznie witana tak przez proboszcza, jak i parafian. Także w grudniu 1993 roku parafianin Jan
Piwko naprawia i uruchamia mechanizm zegara na wieży kościoła w Sicinach.
15 lutego 1994 roku zaangażowanie i wysiłek sicińskiego proboszcza dostrzegają
też władze kościelne. Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz mianuje księdza Śliwkę kanonikiem. Ogłoszenia dekretu dokonał dziekan górowski Bolesław Sylwestrzak w dniu
27 lutego 1994 roku podczas uroczystej mszy świętej w Sicinach.
6 maja 1995 roku ksiądz proboszcz przyjmuje w Sicinach 50-osobową grupę byłych
niemieckich mieszkańców Sicin, którzy przyjechali w swe rodzinne strony w 50 rocznicę
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wypędzenia. Goście wzięli udział w mszy świętej w języku łacińskim oraz odwiedzili swe
dawne gospodarstwa. Byli życzliwie przyjmowani przez proboszcza i parafian.
20 maja 1997 roku ksiądz Tadeusz obchodzi jubileusz 20-lecia kapłaństwa. Z tej
okazji wraz ze swymi kolegami – kapłanami z seminarium odbył pielgrzymkę do Ziemi
Świętej.
22 stycznia 2001 roku odbył się pogrzeb długoletniego proboszcza parafii Siciny ks.
Jana Matwiejczyka. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Jan Tyrawa w
asyście górowskich kapłanów i ks. Śliwki. Ks. Matwiejczyk został pochowany przy sicińskim kościele.
25 maja 2002 roku przy współudziale byłych niemieckich mieszkańców Sicin odsłonięto przy kościele płytę upamiętniającą pochowanych tam Niemców. Ksiądz Śliwka
od samego początku pracy w Sicinach był zwolennikiem dialogu między byłymi i obecnymi mieszkańcami Sicin. Zawsze podkreślał, że z obu stron konieczna jest tolerancja i
szacunek.
26 maja 2002 roku ksiądz Tadeusz Śliwka obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa.
Z tej okazji na cokole obok kościoła ustawiono figurę Matki Bożej Fatimskiej wykonaną
przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: Kingę Kosacz i Andrzeja Janasa.
W sierpniu 2003 roku parafianie pod przewodnictwem ks. Śliwki niezwykle aktywnie włączają się w organizację festynów i zbiórkę pieniędzy na leczenie 6-letniego wówczas Krzysia Kostewicza. Akcja ta mocno zintegrowała mieszkańców i wyzwoliła w nich
nową energię do działalności społecznej, która trwa po dziś. Owocem tej energii było
powstanie nieco później Stowarzyszenia „Siedmiu” oraz obchodzenie „Wieczoru Marcinowego” w wigilię święta 11 listopada. W kolejnych latach Siciny słyną z wielu wspaniałych imprez plenerowych, festynów, dożynek parafialnych i wieczorów, na których
gromadzone są fundusze na remont zabytkowego kościoła. Ks. Tadeusz zabiera się za
wieloletni plan restauracji elewacji sicińskiej świątyni. W tym celu powołuje tak zwaną
grupę św. Mikołaja, utworzoną w dniu patrona 6 grudnia 2006 roku. W jej skład wchodzą: Stanisław Borysowski, Remigiusz Drzewiecki, Jerzy Krysztof, Bronisław Pospiech,
ks. Tadeusz Śliwka i Paweł Wróblewski. W następnym roku grupa przygotowuje wniosek
o pieniądze unijne na remont.
11 czerwca 2008 roku ks. Tadeusz Śliwka obchodzi jubileusz 20-lecia pracy w parafii Siciny. Z tej okazji po uroczystej mszy świętej wykonane zostaje wspólne zdjęcie z
proboszczem, do którego staje blisko 200 parafian. Ksiądz wszystkich przyjmuje jadłem
i napojami w plebanijnych ogrodach.
Kolejne lata to wielki wysiłek parafian i proboszcza w ramach gromadzenia funduszy na remont elewacji kościoła. Prace rozpoczynają się w 2010 roku. Odrestaurowana
zostaje północna ściana świątyni. W kolejnym roku ściana zachodnia. W 2012 roku nowy
tynk zyskała ściana południowa wraz z wieżą kościoła. W 2013 roku odrestaurowano
ścianę wschodnią i zakończono remont elewacji świątyni. Na remont czeka jeszcze mur
otaczający kościół.
W 2013 roku ksiądz Tadeusz obchodził kolejny jubileusz 25-lecia pracy w parafii. Z
tej okazji przeprowadzono generalny remont elewacji plebanii oraz budynku przyplebanijnego. Wiele prac budowlanych wykonywał osobiście ksiądz Tadeusz. Raz nawet spadł
z drabiny i mocno się poobijał. Mimo tego dzieło dokończył i dziś centralne miejsce SiXXXVI
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cin z kościołem i plebanią wygląda niezwykle pięknie. Parafianie widząc zaangażowanie
i oddanie swego proboszcza nie szczędzili wysiłku i pomocy we wszystkich pracach.
Podczas uroczystości jubileuszowej mocno wzruszony ksiądz Śliwka ogromnie dziękował wszystkim parafianom za współpracę, która przez te wszystkie lata zaowocowała
pogłębieniem życia religijnego oraz zrealizowaniem wielu wspaniałych i kosztownych
dzieł z zakresu odnowienia sicińskich zabytków.
Przez lata swej pracy w Sicinach ksiądz Śliwka dał się dobrze poznać ludziom,
wśród których pracuje. Sicinianie postrzegają go jako konserwatystę w sprawach wiary.
Widzą w nim pilnującego przestrzegania przykazań Bożych kapłana, który nieustannie
troszczy się o świętość swych „owieczek”. Wiedzą dobrze, że gdy chcą zawrzeć sakrament małżeństwa, ochrzcić dziecko czy pogrzebać zmarłego muszą spełnić wszystkie
wymagane przez Kościół uczynki. Ale ksiądz Śliwka obok tej katolickiej gorliwości to
także całkowicie normalny, ludzki przyjaciel swych parafian. Lubi się z nimi bawić, tańczy na festynach, wypije piwo, zażartuje, pracuje fizycznie równo z mieszkańcami, stroni
od tytułów, zaszczytów, dba o ubogich i potrzebujących. Mieszkańcy mówią o nim, że to
po prostu taki dobry człowiek. Dla niego ta wdzięczność to najlepsza nagroda za wysiłek, który od ponad 25 lat wkłada w rozwój Sicin.
Paweł Wróblewski

Ks. Tadeusz Śliwka wśród konwersów cysterskich podczas jubileuszu 25-lecia pracy w Sicinach, 2013 r.
Fot. P. Wróblewski
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JAN FRANK
Jan Frank urodził się 13 XII 1900 r. w Romanówce, powiat Radziechów, na Wołyniu. W owym czasie miejscowości te były pod zaborem austriackim. Po odzyskaniu niepodległości – 11 listopada 1918 r. po traktacie wersalskim ziemie te weszły w skład II
Rzeczypospolitej.
Mój pradziadek Jan Frank miał wykształcenie pedagogiczne. Ukończył seminarium nauczycielskie w Sokalu. Przeszedł
służbę wojskową, brał udział w I wojnie
światowej. Był oficerem w stopniu rotmistrza.
Przed I wojną światową pracował w
szkole podstawowej w Granatowie. W czasie
[II] wojny [światowej] pracował jako kierownik z konkursu w Ochłopowie pow. Horachów. Wówczas miał już rodzinę – dwójkę
dzieci: Jana i Marię Alicję.
Kiedy zaczęły się mordy UPA (Ukraińska Powstańcza Armia zwana Banderowcami od nazwiska Stiepana Bandery), cała
rodzina J. Franka zmuszona była uciekać
przed zagrożeniem. Po kilkumiesięcznej tułaczce wyjechała transportem towarowym
do Wzdołu Rządowego w woj. kieleckim,
gdzie była rodzina żony (mojej prababci Rozalii Frank z domu Żaczek).
W dalszym ciągu trwała okupacja niemiecka. Polskie szkoły były pozamykane. Nie
można było normalnie się uczyć. Mimo wojny i zakazu nauczania przez władze okupacyjne polscy nauczyciele – patrioci, w tym również mój pradziadek Jan Frank, prowadzili
tajne nauczanie.
Po wyzwoleniu Polski (9 maja 1945) wraz z rodziną we wrześniu 1945 r. przyjechał
na Ziemie Odzyskane do Wąsosza. Spodobało mu się miasteczko położone między
dwoma rzekami: Orlą i Baryczą. Zamieszkali w budynku szkoły powszechnej – obecnym
przedszkolu1.
Za swoją działalność był odznaczony przez władze oświatowe i rządowe:
 Odznaczenie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – 3 II 1958 r.
 Odznaka – Zasłużony Działacz LZS – 16 III 1961 r.
 Złoty Krzyż Zasługi – 14 XI 1961 r.
 Odznaka Towarzystwa Rozwoju Ziemi Zachodnich nr 106926
Pracował w szkole w Wąsoszu w latach 1945-1967. M. Godyla, Rola Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu
(1945-1995), Zielona Góra 1997 aneks nr 5; W latach 1945-1954 i 1957-1967 kierował szkołą. (M. Godyla, op.cit., aneks nr 4).
1
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 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 20 XI 1961 r.
 Odznaka Zasłużonego Działacza LZS – 20 XI 1970 r. za wybitne zasługi dla
rozwoju kultury fizycznej i turystyki na wsi2.
 Odznaka za wysługę XXX lat w Ochotniczej Straży Pożarnej – nadał Związek
Ochotniczej Straży Pożarnej okręgu wrocławskiego dnia 15 V 1971 r.
 Medal Zasługi dla pożarnictwa 24 IV 1972 r. Uchwala Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej
 Legitymacja – „Radny gminnej rady narodowej – 1978-1982” 3
 Odznaka zasłużonego działacza Ruchu Spółdzielczego z 3 lipca 1977 r.
 Oboje małżonkowie byli odznaczeni medalami za długoletnie pozycie małżeńskie
„złote gody” – 50 lat – 24 VIII 1978 r.
 Uchwałą Rady Państwa Frank Jan syn Jana został wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” – 26 IX 1978 r.
Wielkim wydarzeniem i przeżyciem dla Jana Franka był wybór kardynała z Krakowa Karola Wojtyły na Papieża – Jana Pawła II. W związku z powyższym na ostatniej (dla
mojego pradziadka) sesji Gminnej Rady Narodowej ten temat został omówiony. Niestety pradziadek nie dożył pierwszej wizyty Papieża w Polsce. A bardzo się z tego powodu
cieszył. Dnia 27 maja 1979 r. zmarł na wylew krwi do mózgu.
Po kilku latach radni uhonorowali pamięć pradziadka Jana Franka. Na wniosek
śp. byłego radnego zostały przywrócone Wąsoszowi prawa miejskie4. W podzięce za duży wkład pracy i zasługi na rzecz miasta Wąsosz – Rada Gminy nadała nowej ulicy imię
Jana Franka5.
Jakub Baran
Redakcja dziękuje Elżbiecie Poprawskiej za pomoc w uzyskaniu niniejszego tekstu.

W 1946 r. założył Ludowy Zespół Sportowy w Wąsoszu. W latach 50. i 60. był członkiem Rady Powiatowej Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe, pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3 Pełnił funkcję radnego Gminnej Rady Narodowej w Wąsoszu (lata 40), radnego Gromadzkiej Rady Narodowej w Wąsoszu
(1958-1959), radnego Rady Narodowej Osiedla w Wąsoszu (1960-1972), radnego Gminnej Rady Narodowej w Wąsoszu
(1973-1979).
4 Więcej na temat roli Jana Franka w odzyskaniu praw miejskich przez Wąsosz – patrz: M. Żłobiński, Przywrócenie praw miejskich Wąsoszowi, „Kwartalnik Górowski” 2004 nr 7 s. XXIX-XXXII.
5 Uchwała nr II/13/84 z 26 września 1984 r. Rady Narodowej Miasta i Gminy w sprawie ustalenia nazwy ulic w Wąsoszu,
m.in. Jana Karola Franka – na nowo budowanym osiedlu domków jednorodzinnych.
2
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MAŁY JUBILEUSZ „GÓRY ROCKA”
Festiwal „Góra Rocka” obchodził niedawno mały jubileusz. Kiedy ponad pięć
lat temu zrodził się pomysł górowskich harcerzy, Pawła i Piotra Kosińskich, Bartka
Pojaska i Adriana Adamczaka na zorganizowanie festiwalu rockowego, mało kto
wierzył, że dojdzie do jego pierwszej edycji. Inspiracją tej inicjatywy było powstanie
kapel rockowych w górowskiej Harcówce, gdzie ciasne pomieszczenie zostało wykorzystane do gromadzenia sprzętu muzycznego przenoszonego z domowych pieleszy. Codzienne próby trwające całymi popołudniami przynosiły zamierzony efekt
i podtrzymywały chęć zorganizowania rockowej imprezy plenerowej w naszym
miasteczku. Temu wszystkiemu towarzyszyły wyjazdy do Głogowa na „Mayday
Rock Festiwal”, w którym brały udział amatorskie kapele z całej Polski. Po powrocie z jednego z takich koncertów Paweł Kosiński zapytał wprost drużynowego
Tomka, czy istnieje możliwość zorganizowania czegoś podobnego w Górze. Nie
zastanawiając się druh, a zarazem wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Unia Górowian postanowił zebrać ludzi, którzy utworzyli sztab organizacyjny, który w początkowym składzie wyglądał następująco: Aneta Adamczak (szefowa), Zbigniew
Józefiak, Tomasz Wybierała, Stanisław Rusakiewicz, Paweł Kosiński, Bartek Pojasek, Marek Adamczak, Krzysztof Wojciechowski, a w miarę upływu czasu doszło
jeszcze kilka osób. Nie zabrakło też motocykli, których szefem został Grzegorz
Lewandowski „LEWAR”. Sztab organizacyjny ukonstytuował się i każdy dostał
funkcję, którą niektórzy piastują nieprzerwanie do dzisiaj.

XL

Kwartalnik Górowski 43/2013

I edycja Ogólnopolskiego Festiwalu „Góra Rocka” rusza 24 maja 2008 r. Do
konkursu zgłosiło się ok. 70 zespołów, z których wybieramy do turnieju głównego:
Chemical Garage (Wodzisław Śląski) , Clon (Wrocław), CockRoach (Mieroszów),
HMON (Strzelin), Insult (Wrocław), Requiem (Katowice).
Gościnnie zagrali: legenda Punk Rocka BABAYGA OJO (Puszczykowo) oraz
jeden z najbardziej znanych na polskim rynku zespołów grających w stylu Kalifornijskiego Punka: ROAD TRIP'S OVER (Szczecin).
I miejsce oraz nagroda publiczności trafiła do zespołu CHEMICAL GARAGE. Grupa pop-punkowymi melodiami porwała do zabawy górowską publiczność
oraz zdobyła rzeszę fanów w naszym mieście. Wyróżnienie przypadło zespołowi
INSULT, grającemu muzykę modern metalową na wysokim poziomie.

Przed drugą edycją do sztabu organizacyjnego dochodzą nowe osoby, a
wśród nich Jarosław oraz Andrzej Bakacz, Marcin Szorc oraz Patrycja Frankowska.
Duże zaangażowanie młodzieży w festiwal pozwala na jego kontynuację i tak: II
Festiwal „Góra Rocka”, do którego zgłosiło się ponad 110 zespołów, odbył się 30
maja 2009 r. Festiwal zyskuje na popularności i przybywa nam sponsorów. Wybieramy zespoły w pocie czoła, gdyż jest co odsłuchiwać i przydzielać głosy. Po tygodniu wiemy kto zagra na górowskiej scenie: Mindtwister (Swarzędz), Good Day
(Racibórz), Metanoia (Żywiec), Zgon (Poznań), Absynth (Tarnowskie Góry), The
Same (Tarnów), The Nuts (Bielsko-Biała). Część konkursową poprzedził występ
górowskiego zespołu Patent, który efektownie podjechał pod scenę szykowną limuzyną, a z głośników poleciało rytmiczne: „My mówimy Góra! Wy mówicie Rocka!”
Gościnnie zagrali: laureat pierwszej edycji CHEMICAL GARAGE (Wodzisław Śląski) oraz grający muzykę progresywną: APPLESEED (Poznań). Należy
nadmienić, iż w zespole Appleseed na perkusji gra górowianin Maciej Hoffmann.
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I miejsce dla zespołu: METANOIA, II – GOOD DAY, A III – MINDTWISTER, na pożegnanie zagrał górowski ANONIM.

Przy organizowaniu III edycji dołącza do nas Franek Bułyszko, oczywiście
miały miejsce małe rotacje, są nowi członkowie i w ten oto sposób mamy III edycję
festiwalu:
12 czerwca 2010 ponad 70 zespołów wpisuje się na listę III już festiwalu „Góra Rocka”. W kwalifikacjach wyłaniamy: Trzynasta w samo południe (Oborniki Śląskie), Thunders (Poznań), Pewex (Oleśnica), 6 Trainers (Pogwizdów), Crash
(Gostyń), Ossa (Dąbrowa Górnicza), Artyści Spalonego Teatru (Antoniów), DZL
(Złotoryja).
Gościnnie zagrali: punkowa grupa SAJGON (Wałbrzych) oraz legenda polskiego rocka i bluesa: IZOTOP (Ostrów Wlkp).
I miejsce zajął zespół CRASH, II – OSSA i TRZYNASTA W SAMO POŁUDNIE, wyróżnienie: DZL. Mimo niesprzyjającej pogody festiwal miał bardzo
dobrą frekwencję.
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Czwarta edycja to gościnny występ legendarnego zespołu KSU, który to
zgromadził na stadionie około 1000 osób, a co za tym idzie sprawił, iż ta edycja jak
dotąd stała się najokazalszą z wszystkich.
20 czerwca 2011 r. miejscowi szamani odpędzili ciemne deszczowe chmury i
mogliśmy wysłuchać dobrej muzyki bez obaw, że deszcz nam przekreśli dobrą zabawę. Imprezę zapoczątkowała parada motocykli, które przejechały przez miasto
oraz okoliczne wioski, a następnie błyszczące maszyny zostały zaparkowane na
płycie boiska, gdzie wszyscy zainteresowani mogli je podziwiać. Motocykliści wzięli
udział w kilku konkurencjach, które zostały przygotowane przez Górowski Klub
Motocyklowy „Czarne Kruki”, a na zwycięzców czekały nagrody ufundowane
przez sponsorów.
Zespoły, które zostały wyłonione spośród ponad 130 zgłoszonych, zaprezentowały wysoki poziom na górowskiej scenie. Nie do pokonania była kapela berlińsko-wrocławska WOLF AND THE MOTHERFUCKER, a opinie słuchaczy i
jurorów dobrze wróżą im na przyszłość. II miejsce należało do zespołu SPLOT
(Wrocław), a III – FAME (Rydzyna), wyróżniono również kapelę THE SOUND
CODE (Ostrów Wielkopolski). Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne, a wszyscy
uczestnicy statuetki oraz pamiątki z Urzędu Miasta i Gminy oraz Starostwa Powiatowego w Górze.
Oprócz nich w konkursie zaprezentowali się także: C-14 (Gostycyn), The
Formacja (Wrocław) oraz Tora Tora Tora (Katowice). Kiedy było już parę minut
po 21.00 na scenie pojawił się zespół KSU, który przyciągnął fanów z całej Polski,
widownia poszła w pogo, aż płotki trzeszczały, a rozgrzani fani wykrzykiwali tytuły
utworów, które chcieli w ten dzień usłyszeć m.in.: „Jabol Pauk”, „Ustrzyki” i „Idź
pod prąd”. Nie obyło się bez bisów.

XLIII

Kwartalnik Górowski 43/2013

Na dobranoc widownia otrzymała niezłą dawkę bluesa za sprawa grupy
TRAMPLED COLE z Leszna, w składzie której znalazł się sympatyk „Góry Rocka” Grzegorz Sterna z Radia Elka i Juror Festiwalu, który okazał się świetnym wokalistą gitarzystą.
V edycja Festiwalu od początku przysparzała kłopotów organizacyjnych i finansowych. Władze samorządowe gminy zmniejszyły pulę pieniędzy na festiwal, a
powiat w ogóle go nie dofinansował, jednak nowy strategiczny sponsor PSB
„Mrówka” pomógł imprezie zaistnieć po raz piąty i to jak do tej pory na najładniejszej scenie na której zagrały: Breaking The Godspell (Wrocław), Colt Headed Dog
(Niegowonice), Ebola Cereal (Katowice), Mandat (Jaworzno), Stan (Nysa), Stonnard (Budzyń), Taliban Monkey Soldiers (Warszawa), The G[H]ost (Gostyń),
ThermiT (Poznań). Chęć uczestnictwa w konkursie zgłosiło 68 zespołów z całego
kraju.
O zmroku, swój pozakonkursowy występ rozpoczął świetny krakowski zespół
CF98, który już dwukrotnie występował na głównej scenie Festiwalu w Jarocinie, a
totalnego ognia dał na zakończenie warszawski HEROES GET REMEMBERED,
uczestnik półfinału „Must be the music. Tylko muzyka" – muzycznego show Polsatu. Pełny sukces i fetowanie zwycięstwa przypadło metalowej grupie BREAKING THE GODSPELL. Tuż za nią uplasował się THE G[H]OST dający
prawdziwy rock-show, oraz stonerowy TALIBAN MONKEY SOLDIERS. Pierwsza trójka odebrała pamiątkowe dyplomy i nagrody, w tym główną ufundowaną
przez Burmistrza Góry. Pozostałe zespoły otrzymały certyfikaty uczestnictwa i
porcje zasłużonych braw, a chwilami owacji.
Festiwal „Góra Rocka” jest sztandarową imprezą Stowarzyszenia Unia Górowian. Praca włożona w tę imprezę przez kilkanaście osób, to miesiące przygotowań. Głównym celem jest promocja miasta na polskiej scenie, oraz promocja
zespołów amatorskich nie mających kontraktów z wytwórniami muzycznymi. Kolejne edycje okraszane są zlotami i paradą motocykli za sprawą górowskiego Klubu
Motocyklowego „Czarne Kruki”. Przez 5 lat przez sztab organizacyjny przewinęło
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się wiele osób, a przy organizacji V Festiwalu „Góra Rocka” pracowaliśmy w następującym składzie: koordynator – Zbigniew Józefiak; szef sztabu – Ryszard Morżak; z-ca szefa sztabu – Aneta Adamczak; komandor Zlotu motocyklistów –
Grzegorz Lewandowski (Lewar); szef artystyczny – Stanisław Rusakiewicz; z-ca
szefa artystycznego – Jarosław Bakacz; grafik, webmaster, promocja – Paweł Kosiński; skarbnik – Tomasz Wybierała; kontakt medialny, promocja – Bartek Pojasek; realizacja materiału filmowego – Justyna Czudak; realizacja materiału
filmowego – Andrzej Bakacz; fotograf – Dawid Żmiejewski; członek sztabu –
Krzysztof Wojciechowski; członek sztabu – Karol Mazur; członek sztabu – Adam
Murawski.
Zbigniew Józefiak
Tomasz Wybierała

♠♠♠♠♠♠♠
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VI FESTIWAL „GÓRA ROCKA” –
PODSUMOWANIE
Przygotowania do VI edycji festiwalu „Góra Rocka” nie obyły się bez wzlotów i upadków, ale jak zwykle udało nam się rozwiązać wszelkie napotkane problemy. Plany były wielkie, z założenia impreza miała być dwudniowa, oraz
wypełniona różnymi ciekawymi formami spędzenia wolnego czasu. Niestety z
przyczyn od nas niezależnych musieliśmy tę formułę zmienić i w efekcie „Góra
Rocka” trwała jeden dzień. Dzięki zaangażowaniu niezawodnego sztabu organizacyjnego wspartego przez Zdzisława Żmiejewskiego, szefa G&C „Rosette” wszystko udało się świetnie!
Pierwszy raz w historii festiwal odbył się nie na stadionie, lecz na placu przy
restauracji „Rosette”. Tradycyjnie zaczęliśmy od przejazdu motorów przez Górę
oraz okoliczne miejscowości. Za sprawą klubu motocyklowego „Czarne Kruki” w
paradzie wzięło udział kilkadziesiąt maszyn. Po powrocie motocyklistów nastąpiło
oficjalne otwarcie koncertów. Na scenie, w części konkursowej zaprezentowało się
8 zespołów z różnych stron Polski, kolejno: C-14 (Gostycyn), Neurokompania
(Wrocław), It’s Working (Katowice), People of the Haze (Wrocław), Funky Tank
(Warszawa), Ziemia Zakazana (Leszno/Jastrzębie Zdrój), Lola Lynch (Poznań),
Over Again (Bełchatów). Publiczność otrzymała konkretną dawkę dobrej muzyki,
od indie rocka, alternatywnego rocka, progresywnego rocka, hard rocka po metal,
reggae, funk, punk.
Jury miało twardy orzech do zgryzienia, a obrady były burzliwe. W końcu zapadła decyzja, jury doszło do konsensusu i postanowiło przyznać: I miejsce oraz
nagrodę 1500 zł zespołowi PEOPLE OF THE HAZE, za niesamowitą energię na
scenie oraz niebanalne kompozycje. II miejsce oraz nagrodę 1000 zł zespołowi
ZIEMIA ZAKAZANA, za mocne uderzenie i konsekwentne operowanie dźwiękami. Jury postanowiło nie przyznawać III miejsca, lecz rozbić je na 2 wyróżnienia
z nagrodami po 300 zł, które otrzymali: zespół FUNKY TANK, za profesjonalne
aranże oraz bardzo dobrą technikę, swobodę grania, a także zespół IT’S WORKING, za świeżość, poszukiwania muzyczne i oryginalność. Przed ogłoszeniem
wyników publikę nakręcała do zabawy gwiazda festiwalu, legendarny zespół APTEKA.
Przed sceną bawiło się mnóstwo osób, a na placu zrobiło się tłoczno, stworzyło się prawdziwe małe miasteczko festiwalowe! Na sam koniec zaprezentował
się po raz kolejny, tym razem w roli laureata festiwalu, PEOPLE OF THE HAZE.
Wrocławianie z prawdziwą petardą zakończyli kolejną edycję. Z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że impreza się udała. Jest satysfakcja, że kolejny rok
przygotowań i starań przyniósł fantastyczne efekty.
VI Ogólnopolski Festiwal „Góra Rocka” mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Gminy Góra, Powiatu Górowskiego, firmy „ChemekoSystem”, PSB „Mrówka”, BZ WBK O/Góra i rzeczowemu – PGK Geos i Sklep
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Wielobranżowy – Janusz Wojtysiak oraz gotowości służb mundurowych, szczególnie górowskiej policji.
Wszystkim serdeczne dziękujemy.

Bartosz Pojasek
Źródło: http://www.uniagorowian.cba.pl/?p=1447
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