
Kwartalnik Górowski 46/2014 

I 

 
 

 



Kwartalnik Górowski 46/2014 

II 

 

SPIS TREŚCI 
 

Andrzej Janusz Jakubczyk: Pierwsze dni w Górze ..................................................  s. III 

Jarosław Szypiłło: Inspekcja sanitarna w powiecie górowskim – rys historyczny  ..........  s. IX 

Mirosław Żłobiński: Powstanie basenu kąpielowego  ...............................................  s. XIII 

Kronika Szkoły Podstawowej w Wągrodzie, cz. VI [1969-1974]  ..............................  s. XXII 

Mirosław Żłobiński: „Solidarność” i Dom Kultury  ........................................ s. XXXVI 

Teresa Sibilak: Esperanto w Górze  ..........................................................................  s. XL 

Elżbieta Poprawska: Sekcja szachowa „Goniec” Wąsosz  ....................................  s. XLV 

 

 

 

 

 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 
 
 
 
 
 
ISSN 1733-8654 
 
 
 



Kwartalnik Górowski 46/2014 

III 

 

PIERWSZE DNI W GÓRZE 
 
Do Góry przyjechaliśmy w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 1945 roku z Opo-

la. Do 1945 roku mieszkaliśmy w miasteczku Druja nad rzeką Dźwiną na granicy Polski 
z Łotwą. 

Ojciec mój Stanisław był dyżurnym ruchu na stacji PKP. Ojca nie pamiętam, gdyż 
po wkroczeniu wojsk sowieckich we wrześniu 1939 roku został aresztowany i ślad po 
nim zaginął. Zostaliśmy z Mamą i starszym bratem. Pamiętam, jak brat zjawiał się co ja-
kiś czas w domu nocą z karabinem. Karabin zamiast pasa miał sznurek. Zawieszał go na 
gwoździu nad łóżkiem. Rano już go nie było. Później przestał powracać do domu,  
a pytana Mama mówiła, że jest na wojnie. Co jakiś czas otrzymywaliśmy listy z frontu. 
Pozostaliśmy we dwoje.  

Mama umiała szyć na maszynie. Obszywała sąsiadów i tym sposobem ratowaliśmy 
się przed głodem. Pomocy udzielała nam również siostra Mamy Serafina. Mieszkała kil-
ka ulic od nas. Chodziłem do niej z kanką po mleko. Tak przetrwaliśmy okupację nie-
miecką. W 1944 roku przyszła władza radziecka. Dowiedzieliśmy się, że tutaj już Polski 
nie będzie. Rozpocząłem naukę w I klasie szkoły białoruskiej. Wszyscy Polacy mieszka-
jący w mieście zaczęli wyjeżdżać na zachód. Wyjechała również wspomniana ciocia  
z córkami. Mama postanowiła czekać na powrót brata z wojny. Nie było od niego wia-
domości. Jedynie wiedzieliśmy, że przeżył wojnę. Ciocia w listach ponaglała Mamę, by 
przyśpieszyć wyjazd. 

Wynajętą furmanką z całym naszym dobytkiem wyruszyliśmy do punktu repatria-
cyjnego w Głębokiem, oddalonego od Drui o100 kilometrów. Podróż trwała cztery dni. 
Spaliśmy po drodze w napotkanych wsiach. Po przyjeździe okazało się, że już dla nas 
miejsca w transporcie nie ma. Następny odjedzie w nieokreślonym czasie. Znajomi,  
u których zatrzymaliśmy się, poradzili Mamie, by osobiście i konkretnie porozmawiała  
z białoruskim „czynownikiem”. Miejsce się znalazło po uruchomieniu zaszytych w po-
łach płaszcza „świnkach” – carskich złotych monetach. 

Po tygodniowym oczekiwaniu skompletowano transport liczący 40 wagonów. Za-
ładowano nas do bydlęcego wagonu, w którym znajdowały się dwie rodziny z dziećmi. 
Wagon podzielony był na dwie połowy: w jednej umieszczono ludzi z dobytkiem,  
w drugiej stały przywiązane 2 krowy, koń oraz siano i słoma. Na środku wagonu żelazny 
piecyk do gotowania wody. Obok znajdowała się wycięta w podłodze dziura, przez którą 
załatwiano potrzeby fizjologiczne. Wyruszyliśmy w daleką podróż do Polski. 

Transport nasz zatrzymywał się w nieoczekiwanych momentach w szczerym polu. 
Musieliśmy przepuszczać transporty radzieckich żołnierzy wracających z frontu wraz ze 
„zdobycznym” sprzętem. Mijaliśmy Wilno, oglądając z daleka piękne wieże kościołów. 
Przez okienko wagonu wraz z innymi dziećmi patrzyliśmy, jak zmienia się krajobraz. 
Drewniane domy ustępują „czerwonym” – z cegły. Na polach stało zboże, mimo późnej 
pory roku. Po dziesięciu dniach podróży, kontroli dokumentów oraz przeszukaniu wa-
gonu za pomocą bagnetów przez żołnierzy Armii Czerwonej zostaliśmy wyładowani na 
peronie, daleko od budynków stacyjnych. Stacja nosiła niemiecką nazwę Insterburg  
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i znajdowała się w Prusach Wschodnich. Tutaj kończyły się szerokie tory i następowała 
przesiadka na tory europejskie. 

Żołnierze radzieccy ponaglali byśmy sprawniej przenosili się na wyznaczone przez 
nich miejsce, na pole obok peronu. Miejsce to było pilnowane przez żołnierzy z psami. 
Po drugiej stronie peronu stał podobny do naszego transport. Nie pozwalano nam do 
niego podchodzić. Nas dzieciaków to bardzo interesowało. Mimo zakazu podchodzili-
śmy. W wagonach tych znajdowali się jeńcy niemieccy. Przez zakratowane drutem kol-
czastym okienka i szpary w ścianach wagonu wtykali jakieś pieniądze i prosili o papiero-
sy. Byli brudni, zarośnięci, w podartych mundurach z bandażami na głowach. 
Widzieliśmy, jak przeładowywano ich do naszych wagonów. Nas natomiast załadowano 
w ich wagony po uprzednim ich sprzątnięciu i umyciu podłóg. Transport ruszył w dalszą 
drogę. Mijaliśmy wioski i miasteczka z pustymi i wypalonymi domami. 

Rodzice przed wybuchem wojny uzgodnili z rodziną mieszkającą w Sosnowcu, że  
w razie kłopotów mamy kontaktować się z nimi. Na dokumencie ewakuacyjnym widnia-
ła nazwa właśnie tego miasta. Po licznych postojach na mijanych stacjach transport za-
trzymał się w Lidzbarku Warmińskim, gdzie spora część jadących postanowiła pozostać. 
Nasza podróż trwała dalej. Przez Toruń, Łódź, dotarliśmy do Opola. Na dworcu 
oświadczono nam, że tutaj następuje koniec podróży, a do Sosnowca jeden krok. Zosta-
liśmy wyładowani na peron.  

Na peronie i dworcu panował straszny zamęt. Pełno było kobiet z walizami, cią-
gnących wózeczki z małymi płaczącymi dziećmi. Nikt nie mówił po polsku. Mama była 
załamana i bezradna, nie wiedziała gdzie się udać. Gdy tak staliśmy na peronie, pojawił 
się mężczyzna i „śpiewnym” lwowskim akcentem oświadczył, że jest przedstawicielem 
PUR-u i zaopiekuje się nami. Zaproponował, by zamieszkać na razie u niego w domu do 
chwili skontaktowania się z rodziną. Mama wysłała wiadomość o naszym pobycie w 
Opolu. Minęło wiele dni, a odpowiedzi nie było. Wszystko w Opolu było obce. Baliśmy 
się wychodzić do miasta. Nocą słyszeliśmy strzelaninę.  

Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Zostaliśmy zaproszeni przez gospodarzy na 
Wigilię. Podczas Wigilii jak w sensacyjnym filmie: pukanie do drzwi i w nich pojawia się 
mój brat w mundurze wojskowym z pistoletem u pasa. Byliśmy zaskoczeni jego przyjaz-
dem. O naszym pobycie w Opolu dowiedział się od cioci z Sosnowca. Jeszcze dziś ma-
my wyjeżdżać do Góry Śląskiej, gdzie zamieszkała siostra mojej Mamy – oświadczył. Po-
śpiech jest związany z tym, że otrzymał przepustkę tylko na okres świąt i nas natychmiast 
zabiera. Tak w noc wigilijną i pierwszy dzień świąt z licznymi przesiadkami przez Kępno, 
Ostrów Wielkopolski, Leszno, Bojanowo w pustych wagonach, w których z przedziału 
do przedziału przechodziło się po ławeczkach znajdujących się na zewnątrz wagonu, do-
tarliśmy do Góry. Konduktor oznajmił – Góra Śląska.  

Zostaliśmy z Mamą w poczekalni dworcowej, a brat poszedł szukać naszej cioci. 
Patrzyłem przez okna poczekalni na zaśnieżony plac przed dworcem. Wysoki komin 
pobliskiej cukrowni. Po przeciwnej stronie ulicy stały wagony i znajdował się peron,  
z którego odjeżdżały pociągi do Krzelowa przez Starą Górę, Osetno, Luboszyce, Jemiel-
no; jeszcze nieczynny. Po godzinie wrócił brat z kuzynką i zabrali nas z bagażem. Za-
mieszkaliśmy w domu zajmowanym przez naszą ciocię na ulicy Osadniczej 1, na parte-
rze.  
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Wejście do naszego mieszkania było z boku domu. Przechodziło się przez korytarz, 
którego podłoga była pokryta białymi kafelkami z wielką czerwoną swastyką na środku. 
Po Nowym Roku Mama zaprowadziła mnie do szkoły. Mieściła się ona w białym bu-
dynku za kościołem. Stałem się uczniem II klasy szkoły podstawowej. Ku wielkiemu 
mojemu zaskoczeniu nauczycielką, która zaczęła mnie uczyć, była ta sama pani, która w 
Drui uczyła mnie w szkole białoruskiej (pani Jankowska). Mieszkała obok restauracji 
„Polonia”.  

 

 
 

Obecna ul. Kochanowskiego (dawniej ul. Osadnicza) 
 

Byłem tzw. „półsierotą” (nie miałem ojca). Otrzymywaliśmy pomoc żywnościową  
z UNRRA i PUR-u. Były to okresowe przydziały mleka w proszku, jajek, soku cytryno-
wego (w dużych zielonych półlitrowych blaszanych puszkach), grube tabliczki czekolady 
i żółty ser holenderski, z PUR-u zielone wojskowe koce. Nasze skąpe racje żywnościowe 
uzupełniała Mama obszywając sąsiadów z przynoszonych materiałów, głównie przera-
biając stare lub pozostawione przez Niemców ubrania. Za szycie Mama otrzymywała od 
sąsiadów produkty żywnościowe.  

W sąsiednim domu mieszkał radziecki kapitan z rodziną. Żona jego często przy-
chodziła do Mamy przerabiać garderobę i różnego rodzaju sukienki. Była prostą zagu-
bioną kobietą. Paradowała po ulicy w znalezionej poniemieckiej bieliźnie, co wywoływa-
ło uśmiechy sąsiadów. Dopiero po rozmowie z Mamą dowiadywała się, jak i kiedy takie 
rzeczy się nosi. Często płakała, że musi wracać do ZSRR i nie wie, co ją czeka.  

Moim pierwszym kolegą został Józek Sz., którego poznałem, jak paradował po na-
szej ulicy proponując przechodzącym dzieciom niemieckie karty do gry. Zaprzyjaźniłem 
się z nim. Mieszkał kilka domów od nas na ulicy Polnej. Miał liczne rodzeństwo i też nie 
miał ojca, który zmarł po przyjeździe do Góry. Byłem stałym gościem i uczestnikiem 
wypraw w nieznane. Pamiętam pierwsze spotkanie w ich domu, które odbyło się na du-
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żym strychu. Oprócz rodzeństwa było jeszcze kilkoro zaprzyjaźnionych dzieci. Zostali-
śmy poczęstowani kaszką manną (grysikiem) z cukrem, a usługiwała nam siostra Józka – 
Krysia. Stół był przykryty papierem, a my siedzieliśmy na małych stołeczkach. Musieli-
śmy zachowywać się bardzo cicho, gdyż pani Sz. szybko by nas wyprosiła. Tutaj na pię-
trze w pokoju odbył się prawdopodobnie pierwszy seans filmowy w Górze po wojnie. 
Dzięki operatywności braci Sz. i znalezionemu aparatowi filmowemu na korbkę oglądali-
śmy niemieckie kroniki filmowe, co było nie lada wydarzeniem.  

Góra w tym czasie była podzielona na dwie części. Część południową miasta zaj-
mowała Armia Czerwona. Ulice były zagrodzone zasiekami z drutu kolczastego. Granica 
przebiegała wzdłuż ulicy Kościuszki, w połowie ulicy Starogórskiej. W miejscu gdzie dzi-
siaj znajduje się Szkoła Podstawowa nr 1 był rozległy plac, na którym stały poniemieckie 
baraki, kwaterowali w nich żołnierze radzieccy. W willi znajdującej się obok mieściło się 
dowództwo. Wieczorem wiosną i latem codziennie żołnierzom wyświetlano propagan-
dowe filmy i radzieckie kroniki filmowe. Projekcje odbywały się na powietrzu, ekran  
z prześcieradła wisiał na ścianie baraku. Nas dzieci wpuszczano na filmy przez szlaban 
znajdujący się na ulicy Robotniczej. Pamiętam takie filmy jak „Aleksander Newski”  
i „Konik Garbusek”.  

Moim serdecznym kolegą w tym czasie był Janusz B. mieszkający na naszej ulicy 
kilka domów dalej. Wiele czasu spędzaliśmy razem na zabawach po lekcjach. Konkuro-
waliśmy w kolekcjonowaniu niemieckich żołnierzyków, wymieniając się nimi. Miałem 
zgromadzony niemały zbiór łącznie z Hitlerem, Goringiem i Donitzem oraz żołnierzami 
różnych formacji. Były one wiernymi kopiami prawdziwych żołnierzy niemieckich z ich 
uniformami, kolorami umundurowania i wyposażenia. Miały wielką wadę. Pozostawione 
w trawie i wilgoci przez kilka dni „puchły” i rozpadały się bezpowrotnie. Nie mogliśmy 
się dowiedzieć, z czego były wykonane. Obecnie dzięki internetowi udało się to ustalić: 
cement, trociny, glina (firmy LINEOL).  

Z Januszem robiliśmy wypady na miasto. W rynku stał kościół ewangelicki z wieżą  
i zegarem. W tym czasie jeszcze był otwarty i odbywały się w nim modlitwy. Widzieliśmy 
tam kilkanaście osób na nabożeństwie. Szczególną naszą uwagę zwracał stojący nieopo-
dal spalony ratusz, do którego wnętrza można było wejść bez przeszkód. Zewnętrzne 
mury były w niezłym stanie, natomiast środek był wielką ruiną. Nas interesowała ol-
brzymia kasa pancerna leżąca wśród gruzów po zawaleniu się stropu. Była zamknięta. 
Opowiadano o wielkich skarbach tam znajdujących się. Wszelkie próby otwarcia w tam-
tym czasie kończyły się niepowodzeniem. Chętnych było wielu. Nie było śmiałka, który 
by ją otworzył. Chodziłem na mszę do kościoła św. Katarzyny. Na środku kościoła  
z sufitu zwisały trzy piękne kryształowe żyrandole mieniące się przy zapalonym świetle 
różnymi kolorami. Na ścianie po lewej stronie ołtarza nad wejściem do zakrystii wisiał 
piękny gotycki tryptyk ze św. Katarzyną i innymi postaciami świętych. Podłoga w koście-
le była z desek mocno zniszczonych. Wracaliśmy do domu ulicą Głogowską, przy której 
po obu stronach stały wypalone domy. Na skróty przez te ruiny i ogrody wracaliśmy do 
domu.  

Jak opowiadała nasza sąsiadka pani Pietrakiewiczowa, której pierwszy mąż pan Za-
lewski został burmistrzem, Góra nie ucierpiała w czasie działań wojennych. Wszystkie 
straty materialne i pożary wywołali pijani żołnierze Armii Czerwonej. Ulicę Głogowską 
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spalili jadąc w kierunku Głogowa. Natomiast ratusz spłonął po libacji w piwiarni znajdu-
jącej się w jego piwnicy. Za obronę zasobów Góry pan Zalewski zapłacił życiem.  

 

 
 

Autor z kuzynką, 1947 r. 
 

W roku szkolnym 1946/47 rozpocząłem naukę w III klasie obecnego Liceum 
Ogólnokształcącego po wyjeździe wojsk rosyjskich z Góry. Po świętach Bożego Naro-
dzenia 1946 roku z kolegą Januszem B. zostaliśmy przyjęci do ekipy kolędników zorga-
nizowanej przez braci Sz. Główne role przypadły ich „klanowi”. My zostaliśmy „ryce-
rzami”. Wszystkie ubiory i rekwizyty wykonaliśmy sami. Nasz rewir znajdował się w 
kwadracie ulic: Głogowska, Starogórska, Kapitulacyjna, Ogrodowa. Chętnie nas przyj-
mowano w domach, częstując dostępnymi smakołykami i niewielkimi datkami pieniędzy. 
Bardzo przejęci byliśmy swoimi rolami, a każda pomyłka w wypowiadanej kwestii spoty-
kała się z reprymendą. Najbardziej cierpiał Józek Sz., który grał rolę „diabła”. Dzieci ła-
pały go za ogon i ciągle mu go urywały. Sprawę przemyślał i w ogon wpinał mnóstwo 
szpilek, które kłuły delikwentów chcących go urwać. Tymczasem rosła konkurencja 
wśród kolędników, z którą nie mogliśmy się zmierzyć. Byli od nas starsi i agresywni. Mu-
sieliśmy zmienić teren działania i wybieraliśmy się do Jastrzębiej i Starej Góry.  
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Na naszej ulicy mieszkali ciekawi ludzie. Mieszkał Niemiec-elektryk, który pracował 
w cukrowni, on uruchomił turbiny zaopatrujące miasto w energię elektryczną. Starosta 
Herbst, którego regularnie spotykaliśmy, jak wychodził na spacer ze swoim psem. W na-
szym domu na piętrze mieszkała pani R. z trzema synami. Najmłodszy Paweł towarzy-
szył nam w zabawach. Wyjechali do Wrocławia. Janek R. został znanym reżyserem fil-
mowym, Ignacy – redaktorem naczelnym miesięcznika „Odra’’ we Wrocławiu.  

Miasto miało własną gazownię, którą niezwłocznie uruchomiono. Ulice były oświe-
tlane lampami gazowymi. Na rogu ulicy Osadniczej i Polnej stała taka latarnia. Codzien-
nie wieczorem przychodził pracownik gazowni i ją zapalał, a rano gasił. Miał specjalne 
urządzenie (tyczkę z hakiem), którą się posługiwał. Góra posiadała w tym czasie trzy 
drużyny piłkarskie: Cukrownia, Młyn i Ogniwo. Mecze odbywały się na stadionie, gdzie 
obecnie stoi hala „Olimpia”.  

Od chwili przyjazdu do Góry Mama z bratem Stanisławem, który wrócił z wojska  
i pracował w starostwie, czynili poszukiwania mego Ojca. Pisali do Czerwonego Krzyża 
w Warszawie i Genewie. Odpowiedź przychodziła – nie figuruje w spisie. W 1947 roku 
na wiosnę nasz znajomy ksiądz mieszkający w Bydgoszczy odszukał ojca przebywającego 
w Anglii i nas powiadomił. Ojciec był więziony przez Sowietów, skazany na 8 lat łagrów. 
Zesłany do Workuty w Republice Komi. Po amnestii wstąpił do Armii Polskiej gen. An-
dersa. Przeszedł cały szlak bojowy przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt oraz walki we Wło-
szech. Po zakończeniu działań wojennych został w Anglii. Poszukiwał nas przez Czer-
wony Krzyż w Genewie bez skutku. Po naleganiach brata wrócił do Polski w 1948 roku  
i przyjechał do Góry. Tu spotkały go szykany ze strony UB. Był ciągle przesłuchiwany  
i nie mógł dostać pracy. Musieliśmy opuścić Górę i udać się do Łomży, gdzie kolega ojca 
załatwił mu pracę na PKP. Do Góry wróciliśmy na prośbę brata w 1959 roku po przej-
ściu ojca na emeryturę.  

Mój kolega Józek Sz., o którym wspominam, mieszka od 30 lat w Niemczech i od-
wiedza swoje rodzeństwo. Przy okazji pobytu spotykamy się i wspominamy tamte spę-
dzone razem w Górze pierwsze po wojnie lata. 

 
Andrzej Janusz Jakubczyk 

 
 
 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
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INSPEKCJA SANITARNA  
W POWIECIE GÓROWSKIM – RYS HISTORYCZNY 
 
Początki funkcjonowania inspekcji sanitarnej w powiecie górowskim to rok 1958,  

w którym rozpoczęła działalność Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gó-
rze kierowana wówczas przez dr Jadwigę Wałejko. Nie oznacza to jednak, że w latach 
wcześniejszych zagadnienia bezpieczeństwa sanitarnego powiatu górowskiego były przez 
ówczesne władze powiatu lekceważone. W roku 1948 w Wydziale Powiatowym został 
zatrudniony kontroler sanitarny Józef Sobolewski (zatrudniony 1 czerwca 1948 r.), nie-
stety brak jest dokumentów określających zakres wykonywanych przez niego obowiąz-
ków, podlegał on lekarzowi powiatowemu. W tym czasie obowiązki te pełnił dr Augu-
styn Szozda.  

Struktura organizacyjna służb sanitarno-epidemiologicznych określona została  
w piśmie okólnym ministra zdrowia z dnia 16 grudnia 1947 r. Lekarz powiatowy kiero-
wał wówczas Powiatowym Biurem Sanitarnym, natomiast działania opierały się o funk-
cjonującą w powiatach społeczną służbę zdrowia (Biuro Sanitarne stanowiło jednostkę 
podporządkowaną Powiatowemu Ośrodkowi Zdrowia). Pracownicy nadzoru sanitarne-
go byli zatrudniani przez Powiatową Kolumnę Sanitarno-Epidemiologiczną w Górze 
mieszczącą się przy ul. Szpitalnej 8.  

Inspekcja sanitarna jako wyodrębniona struktura została powołana dekretem z dnia 
14 sierpnia 1954 r. Zgodnie z nową strukturą kierownik PSSE był równocześnie zastęp-
cą kierownika powiatowego wydziału zdrowia, PSSE finansowana była przez powiat, na-
tomiast merytorycznie podlegała Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.  

Powiatową Stację w Górze utworzono w roku 1958, była to stacja typu „P” (przej-
ściowa) bez zaplecza laboratoryjnego. Pierwszym jej kierownikiem jak wspomniano 
wcześniej została dr Jadwiga Wałejko. Początkowo warunki funkcjonowania PSSE  
w Górze były spartańskie. Było to jedno ciasne pomieszczenie w niewielkim baraku zaj-
mowanym przez administrację szpitala. Barak (obecnie już nieistniejący) znajdował się 
tuż obok szpitala powiatowego (ówcześnie była to ul. Szpitalna 8). Sytuacja taka wpływa-
ła negatywnie na możliwość sprawnego funkcjonowania PSSE. Oczywiście nadzór sani-
tarny nad obiektami był sprawowany, realizowane były również działania oświatowe  
i promujące zdrowy tryb życia (np. Górowski Tydzień Kultury Sanitarnej).  

W roku 1962 ukazało się rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej  
w sprawie organizacji stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz.Urz. MZiOS nr 18, poz. 
108), co przyczyniło się do podjęcia działań w celu poprawy sytuacji. Staraniem starsze-
go felczera medycyny Kazimierza Woźniaka (w latach 1961-72 kierownika PSSE) w roku 
1965 przekazany został na cele inspekcji sanitarnej budynek (dom mieszkalny) przy  
ul. Hirszfelda 6.  

Budynek był zawilgocony, zagrzybiony i w bardzo złym stanie technicznym. Wy-
magał radykalnego remontu oraz rozbudowy. Według projektu Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna w Górze miała posiadać pełne zaplecze laboratoryjne. 
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Siedziba inspekcji sanitarnej, budynek przy ul. Hirszfelda 6 
 

Po rozbudowie zakończonej w 1974 roku PSSE w Górze zyskała (zajmowaną do 
dziś) siedzibę biura z zapleczem laboratoryjnym. Były to pracownie przygotowane do 
wykonywania bardzo szerokiego, jak na ówczesne standardy, zakresu badań fizykoche-
micznych i mikrobiologicznych. Umożliwiały badania i ocenę jakości prób żywności, 
wody przeznaczonej do picia, wody przeznaczonej do kąpieli (baseny i kąpieliska), czy-
stości powietrza atmosferycznego oraz badania materiału biologicznego pobieranego od 
ludzi. Przez pewien czas prowadzono również badania gleby, wód powierzchniowych  
i ścieków. W krótkim czasie doposażono zaplecze laboratoryjne w niezbędne sprzęty, 
więcej problemów stanowiło zatrudnienie kadry o odpowiednim profilu wykształcenia. 
Laboratorium badania wody w roku 1976 osiągnęło zdolność badania ok. 1000 prób 
wody rocznie, a w latach 1987-1988 oraz w roku 1997 w czasie likwidacji skutków po-
wodzi ilość badań wynosiła ok. 1300 prób wody rocznie.  

Na parterze wyremontowanego budynku znajdowały się pomieszczenia użytkowa-
ne przez pogotowie ratunkowe. Takie sąsiedztwo wynikało z dwóch przesłanek – 
wspólnych korzeni (utworzone okólnikiem ministra zdrowia z dnia 5 grudnia 1945 r. ko-
lumny sanitarne) oraz organizacją transportu – praca terenowa była obsługiwana przez 
pojazdy kolumny transportu sanitarnego, odpowiedzialnej również w powiecie górow-
skim za transport chorych. 

Po reformie administracyjnej kraju w 1975 roku Powiatowa Stacja stała się Tere-
nową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, objęła swoim nadzorem teren dwóch byłych 
powiatów – górowskiego i rawickiego (z wyłączeniem gminy Jutrosin). Podlegała wów-
czas pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie, ale równocześnie, 
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po 1975 roku Państwowych Terenowych Inspektorów Sanitarnych powoływał już mini-
ster zdrowia i opieki społecznej. Stacja posiadała wówczas stabilną strukturę składającą 
się z wyspecjalizowanych komórek o ściśle określonym zakresie działania. Były to:  

- Oddział Higieny Komunalnej posiadający laboratorium badania wody i ścieków 
oraz gleby (zarówno pod względem fizykochemicznym jak i bakteriologicznym) oraz 
tzw. pracownię SOPA zajmującą się oceną jakości powietrza atmosferycznego; 

- Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku – odpowiednio 
wyposażony w laboratorium wykonujące badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne 
żywności; 

- Oddział Epidemiologii wraz z laboratorium mikrobiologicznym oraz pracownią 
zajmującą się przygotowywaniem pożywek dla wszystkich pracowni bakteriologicznych. 

W strukturze TSSE były również mniejsze komórki organizacyjne 1-2 osobowe 
zajmujące się oświatą zdrowotną, higieną szkolną, higieną pracy oraz kilku pracowników 
administracji. Była to zatem dość sprawna i posiadająca narzędzia do skutecznego nad-
zoru jednostka. Wyjazdy w teren najczęściej obsługiwał samochody należący do Rejo-
nowej Kolumny Transportu Sanitarnego w Górze. Najczęściej była to „Nysa”, koloru 
niebieskiego, rzadziej „Fiat 125”. Niebieska „Nysa” przez długie lata stanowiła podsta-
wowy środek transportu pracowników i pojemników z próbami. Została uwieczniona na 
jednej z grupowych fotografii pracowników TSSE w Górze z roku 1984. 

Jako ciekawostkę można przytoczyć powstanie na terenie Rawicza swoistego „sys-
temu wczesnego ostrzegania”. Kiedy niebieski mikrobus pojawiał się na terenie Rawicza 
– panie pracujące w sklepach szybko przekazywały sobie nawzajem tą informację.  

Zmiany administracyjne zapoczątkowane w roku 1999 i włączenie Powiatowych 
Stacji w strukturę administracyjną powstałych powiatów skutkowało zmniejszeniem ob-
szaru działania do terenu obecnego powiatu górowskiego. Wymusiło to również szereg 
zmian - np. w zakresie transportu (PSSE otrzymała własny samochód – Polonez Atu), 
zmniejszyło się zatrudnienie, zmieniła się struktura organizacyjna. Zapoczątkowana re-
strukturyzacja w konsekwencji doprowadziła do likwidacji w wielu powiatowych stacjach 
laboratoriów – dotknęło to również PSSE w Górze. Ostateczna likwidacja laboratorium 
Oddziału Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku oraz laboratorium che-
micznego i mikrobiologicznego Oddziału Higieny Komunalnej w PSSE w Górze nastą-
piła 31 grudnia 2003 r. Zadania związane z badaniem żywności przekazano do WSSE  
we Wrocławiu natomiast zadania z zakresu badania wody do PSSE w Wołowie i PSSE  
w Głogowie. Pobór i transport prób do wskazanych laboratoriów wykonuje PSSE  
w Górze. Dokładnie rok później zakończono likwidację Laboratorium Bakteriologii 
Ogólnej. Dla usprawnienia organizacji pracy oraz poprawy warunków funkcjonowania 
przeprowadzono remont i adaptację pomieszczeń po pracowniach mikrobiologicznych, 
znajdujących się na pierwszym piętrze budynku, na pomieszczenia biurowe i pomocnicze 
np. archiwum zakładowe. Oczywistą konsekwencją restrukturyzacji było zmniejszenie 
zatrudnienia o 9 osób.  

Obecnie PSSE w Górze zatrudnia 25 pracowników, nadzorując ok. 700 obiektów, 
w skali roku wykonuje ok. 1300 kontroli (dane za rok 2013), sprawując nadzór nad wa-
runkami higieny środowiska, higieny pracy, higieny procesów nauczania i wychowania, 
higieny wypoczynku i rekreacji, higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku. Waż-
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nym aspektem działalności jest zapobieganie powstawaniu chorób (w szczególności za-
kaźnych i zawodowych). Równie ważne jak sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego 
są działania prozdrowotne polegające na inicjowaniu i realizacji licznych programów 
edukacyjnych i działań informacyjnych. Są one kierowane do różnych grup ludności na-
szego powiatu, a ich celem jest kształtowanie właściwych zachowań w dziedzinie zdro-
wia. W roku 2013 realizowano 18 programów i akcji, dotyczyły one między innymi profi-
laktyki antytytoniowej, zapobiegania zakażeniom HIV, profilaktyki raka szyjki macicy, 
szczepień ochronnych, profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa wypoczynku, prawidło-
wego odżywiania, profilaktyki zatruć metanolem. Działania te prowadzone są przy 
współpracy z wieloma instytucjami, placówkami szkolnymi i przedszkolnymi, podmio-
tami lecznictwa, samorządami lokalnymi.  

Funkcję inspektora sanitarnego, a zarazem kierownika/dyrektora Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Górze pełnili kolejno: 

 

1959-1961 lek. med. Jadwiga Wałejko kierownik 

1961-1972 st. felczer Kazimierz Woźniak kierownik 

1972-1973 lek. med. Marian Pomorski dyrektor 

1973-1975 lek. med. Stanisława Ciźla dyrektor 

1975-1978  lek. wet. Kalina Zdzieniecka-Kusnerz dyrektor 

1978-1984 lek. med. Stanisław Butkiewicz dyrektor 

1984-1999 mgr farm. Maria Brzozowska  dyrektor 

1999-2006  lek. med. Wiesław Kamiński  dyrektor 

2006 – do chwili obecnej mgr inż. Jarosław Szypiłło dyrektor 

 
Opracowano na podstawie niepublikowanych dokumentów i materiałów archiwalnych Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze. 
 

Jarosław Szypiłło  

 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
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POWSTANIE BASENU KĄPIELOWEGO  
 
Jednym z postulatów z kampanii wyborczej do rad narodowych – prawdopodobnie 

z 1961 r. – była budowa basenu kąpielowego w Górze. Próbowano ją umieścić w pla-
nach inwestycyjnych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej na lata 1963-1964, ale Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej na to się nie zgodziło1. Wcześniej – w ramach 
przygotowań do obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego – w uchwale Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej z 17 grudnia 1959 r. znalazła się deklaracja o poczynieniu starań w 
sprawie budowy basenu – kąpieliska w celu zapewnienia rozrywki mieszkańcom Góry2. 

19 września 1962 r. „z inicjatywy KP PZPR” powołano społeczny komitet budowy 
basenu kąpielowego w Górze. Postawiono przed nim dwa cele – rozpoczęcie budowy 
basenu jeszcze w tym roku oraz zakończenie budowy stadionu. Na kolejnym posiedze-
niu 19 października 1962 r. wybrano zarząd. Prezesem honorowym został Mieczysław 
Kostrzewski – I sekretarz Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej. Funkcję przewodniczącego komitetu powierzono Janowi Jakuczunowi – przewod-
niczącemu Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Jego zastępcą został Edmund Budziak 
(dyrektor cukrowni), skarbnikiem – Włodzimierz Sergiejew (dyrektor Narodowego Ban-
ku Polskiego w Górze), a sekretarzem – Stanisław Migdał (przewodniczący Powiatowe-
go Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki). Ponadto w skład komitetu weszli dyrektorzy 
zakładów pracy, prezesi i kierownicy3. 

Przygotowaniem dokumentacji techniczno-kosztorysowej zajął się architekt powia-
towy Rajmund Minkowski (również członek komitetu), który wstępnie w tej sprawie i w 
sprawie wykonawstwa rozmawiał we Wrocławiu4. 

Komitet starał się gromadzić środki finansowe. Pochodziły one z opodatkowania 
się pracowników zakładów pracy w wysokości 0,5% od wynagrodzeń brutto i ze sprze-
daży „cegiełek”, których wydrukowano na sumę 200 tys. zł. Komitet zwrócił się do za-
kładów pracy z apelem o opodatkowanie się. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy najo-
fiarniej pieniądze przekazywały: Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Państwowe 
Gospodarstwo Rolne Wąsosz, Państwowe Gospodarstwo Rolne Górka Wąsoska, mle-
czarnia w Wąsoszu, KP PZPR, Milicja Obywatelska i Wydział Oświaty. Niektóre zakła-
dy w ogóle nie odpowiedziały na apel: Powiatowe Przedsiębiorstwo Remontowo-

                                      
1 APW: KP PZPR Góra Śląska 96 s. 78 („Informacja Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Górze doty-
cząca budowy obiektów sportowych i turystycznych na terenie powiatu” z 10 października 1962 r.; s. 77-78). 
2 APL: PMRN Góra Śląska 8 s. 385 („Uchwała Nr 29/59 Miejskiej Rady Narodowej w Górze Śląskiej z dnia 17 grudnia 
1959 r. o zadaniach m. Góry Śląskiej w przygotowaniach do obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego”; s. 384-387). 
3 APW: PPRN Góra Śląska 1301 s. 11. Pozostali członkowie: Bronisław Szczygieł – przewodniczący prezydium PRN,  
inż. Zygmunt Obertyński – kierownik Wydziału Geodezji PPRN, inż. Marek Gajewski – dyrektor PPRB, Władysław Kawa-
lec – prezes PZGS, Fryderyk Dembowski – prezes PSS, Przemysław Kubowicz – kierownik techniczny młyna, Stanisław 
Lorek – prezes Powiatowej Spółdzielni Pracy, mgr Tadeusz Podwiński – zastępca inspektora Wydziału Oświaty PPRN, Je-
rzy Urbanowicz – kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej PPRN, Rajmund Minkowski – architekt powiatowy, Wa-
cław Leździej – przewodniczący Powiatowego Komitetu Planowania Gospodarczego, Eugeniusz Połocki – dyrektor Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, mgr Anatol Ciastoń – prezes sądu. („Informacja Powiatowego Komitetu 
Kultury Fizycznej i Turystyki w Górze z postępu budowy basenu kąpielowego w czynie społecznym”; s. 11-12). 
4 Ibidem, s. 11. 
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Budowlane Góra, tartak Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych, Górnośląskie Zakłady 
Przemysłu Terenowego, krochmalnia Niechlów5. 

Do 22 lutego 1963 r. zgromadzono 48 898 zł, z tego 44 268 zł pochodziło z opo-
datkowania się pracowników, a 8 383 zł ze sprzedaży „cegiełek”. Oceniano, że koszt bu-
dowy basenu wyniesie 2 mln zł, a zakończenie budowy stadionu – 300 tys. zł. Szacowa-
no, że w 1963 r. uda się rozprowadzić wszystkie „cegiełki”, co powinno dać 200 tys. zł 
oraz osiągnąć 100 tys. zł z wpłat zakładów pracy. Doliczając 300 tys. zł jako wsparcie 
państwa na popieranie czynów społecznych, powinno się dysponować kwotą 600 tys. zł. 
Pozwoliłoby to, w 1963 r. rozpocząć budowę basenu6. 

22 lutego 1964 r. stan konta komitetu wynosił 236 231,25 zł. Zgromadzono na nim 
245 124,00 zł. Złożyły się na nie dochody ze sprzedaży „cegiełek” – 50 117 zł, dotacja  
z PGR – 43 435,00 zł, dotacja Gminnych Spółdzielni z nadwyżek – 21 747,00 zł, naj-
większa część pochodziła z wpłat zakładów pracy – 129 825,00 zł. Wydano: koszt wy-
drukowania „cegiełek” – 3 793 zł, opłata za usługę spychaczem na terenie budowy base-
nu i płyty boiska piłkarskiego – 5 100,00 zł.7 

Wówczas komitet koncentrował się na gromadzeniu środków finansowych. Pienią-
dze – 0,5% od wynagrodzenia brutto – przekazywało 17 zakładów, w tym Bank Rolny, 
NBP, Państwowy Ośrodek Maszynowy Góra, Państwowy Ośrodek Maszynowy Wąsosz, 
mleczarnia Góra, mleczarnia Wąsosz, „Moda Dolnośląska”, spółdzielnia wielobranżowa, 
PSS. Część większych zakładów nie wpłacała pieniędzy: cukrownia, młyn, tartak, Góro-
śląskie Zakłady Przemysłu Terenowego, Spółdzielnia Inwalidów „Jedność”, PPRN, Po-
wiatowy Związek Gminnych Spółdzielni i GS’y8. 

„Cegiełki” rozprowadzano w kasach Gminnych Spółdzielni, Banków Spółdziel-
czych, mleczarniach i zakładach pracy. Stwierdzono, iż „Poszczególni kasjerzy i osoby 
odpowiedzialne zbyt mało uwagi poświęcają w rozprowadzaniu tych cegiełek, wpłacając 
minimalne kwoty”9. 

Założenia projektowe opracował w 1963 r architekt powiatowy Rajmund Minkow-
ski. Po ich zaopiniowaniu przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
PPRN przekazano je do Wojewódzkiego Zrzeszenia Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, które również te założenia zaopiniowało i przesłało do Komisji Ocen Projek-
tów Planów Inwestycyjnych przy Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego 
PWRN we Wrocławiu. 19 września 1963 r. założenia projektowe zaakceptowano, za-
twierdzając koszt budowy w wysokości 2,1 mln zł, i trafiły one do Biura Projektów Bu-
downictwa Komunalnego we Wrocławiu w celu opracowania dokumentacji techniczno-
kosztorysowej10. 

                                      
5 Ibidem, s. 11-12. 
6 Ibidem, s. 12. 
7 APW: KP PZPR Góra Śląska 96 s. 178, 180 („Informacja Komitetu Budowy Basenu Kąpielowego w Górze z postępu 
prac” z 5 marca 1964 r.; s. 178, 180-181). 
8 Ibidem, s. 181. 
9 Ibidem, s. 181. 
10 Ibidem, s. 180. 
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Na posiedzeniu komitetu budowy basenu 20 stycznia 1964 r. powołano komisję 
techniczną w składzie: Zygmunt Obertyński, Franciszek Kukliński, Rajmund Minkowski 
i Jerzy Urbanowicz, która miała kierować pracami przy budowie11. 

Jednak do ich rozpoczęcia nie doszło. Na początku stycznia 1966 r. podczas posie-
dzenia Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego dotyczącego sprawozdania  
z wykonania czynów społecznych za 1965 r. i planu na 1966 r. zainteresowano się spra-
wą budowy basenu. Ponieważ nie udało się zgromadzić wystarczającej ilości pieniędzy 
(na początku 1966 r. dysponowano 356 tys. zł) i z braku dokumentacji, nie można było 
wprowadzić budowy basenu do planu czynów społecznych w 1966 r.12 Można się domy-
ślać, że taka sama sytuacja była również w latach wcześniejszych. 

4 czerwca 1968 r. odbyło się posiedzenie komitetu budowy basenu kąpielowego  
z udziałem I sekretarza KP PZPR Stefana Kaługi, przewodniczącego PPRN Bronisława 
Szczygła, sekretarza PPRN Franciszka Maćkowskiego, przewodniczącego PMRN Lucja-
na Mycki, architekta powiatowego Ryszarda Sołtysa oraz kierowników i dyrektorów za-
kładów pracy13. B. Szczygieł omówił sprawę budowy basenu kąpielowego w ramach 
czynów społecznych. Budowa basenu była postulatem wyborczym. Mimo upływu 5 lat 
nie rozpoczęto budowy, jedynie zgromadzono 360 tys. zł. Celem przyśpieszenia budowy 
należy zatwierdzić lokalizację, uaktualnić skład komitetu i opracować dokumentację. 
Zwrócił się do obecnych z apelem, by zadeklarowali w imieniu swoich zakładów pomoc. 

Zgromadzeni po kolei zabierali głos i składali deklaracje: prezes PZGS Władysław 
Kawalec – zadeklarował udostępnienie koparki na jeden miesiąc; dyrektor Powiatowego 
Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego inż. Marek Gajewski przyrzekł pomoc  
w postaci udostępnienia na 400 godzin wywrotki; architekt powiatowy Ryszard Sołtys 
wskazał teren za stadionem jako najodpowiedniejszy na budowę basenu; kierownik Wy-
działu Geodezji Zygmunt Obertyński poparł tę lokalizację oraz wskazał, że dokumenta-
cję można adaptować z Sycowa, gdzie przebywała komisja, zapoznając się praktycznie  
z prowadzeniem budowy basenu, ponadto dodał, że dokumentację projektowo-
kosztorysową może społecznie przygotować Zespół Usług Projektowych przy Wydziale 
Architektury, Budownictwa i Urbanistyki PPRN.  

Wcześniej na posiedzeniu PMRN 22 maja 1967 r. wysunięto inną propozycję loka-
lizacji basenu. Miałby to być staw ze źródłem położony koło toru kolejowego w kierun-
ku Jastrzębiej. W celu zbadania przydatności terenu powołano komisję z udziałem Jana 
Jakuczuna – przewodniczącego społecznego komitetu budowy basenu14. 

Wracając do posiedzenia z 4 czerwca 1968 r., kolejnym mówcą był prezes PSS Jó-
zef Grzempowski, który zadeklarował ujęcie w przyszłorocznym planie inwestycyjnym 
wybudowanie mikrobaru; kierownicy Jerzy Gajdziński z Powiatowego Zarządu Dróg 
Lokalnych i Zygmunt Ciechuń z Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych zobowiązali się 

                                      
11 Ibidem, s. 181. 
12 APW: PPRN Góra Śląska 1304 s. 2-3 (posiedzenie kolegium Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego z 28 stycz-
nia 1968 r.) 
13 Inż. Zbigniew Saraniecki – dyrektor cukrowni, Józef Kaźmierczak – dyrektor POM, inż. Zygmunt Ciechuń [w oryginale 
Ciechoń] – kierownik REDP, Władysław Kawalec – prezes PZGS, Józef Grzempowski – prezes PSS, Stefan Feliniak – pre-
zes [w oryginale dyrektor] mleczarni, inż. Marek Gajewski – dyrektor PPRB, Jerzy Gadziński – kierownik PZDL, Zygmunt 
Obertyński – kierownik Wydziału Geodezji PPRN, Stanisław Migdał – przewodniczący PKKFiT. (APL: PMRN Góra Ślą-
ska 268 s. 126). 
14 APL: PMRN Góra Śląska 79 s. 131. 
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wykonać drogi i zieleńce; prezes mleczarni Stefan Feliniak obiecał ok. 30 tys. zł z „akcji 
socjalnej”15. 

Ustalono, że architekt powiatowy R. Sołtys załatwi sprawy związane z lokalizacją 
basenu i załatwi opracowanie dokumentacji16. 

Podczas tego posiedzenia „uaktualniono” skład komitetu. W jego skład weszli: Lu-
cjan Mycka – przewodniczący, Zbigniew Saraniecki – zastępca, Michał Tokarz – sekre-
tarz, Walenty Szabłowski – skarbnik oraz 8 innych osób17. 

Prace przy budowie basenu PMRN rozpoczęło w IV kwartale 1968 r. Miały być 
sfinansowane z dotychczas zgromadzonych środków, dotacji PMRN i innych wpływów. 
Budowa została uznana za „czyn miejski przy udziale społeczeństwa całego powiatu” 18. 

 

 
 

W tym czasie sporządzono I część dokumentacji i wykonano następujące prace: 
ogrodzenie terenu, część wykopów pod nieckę, przeniesiono budynek gospodarczy 
przez pracowników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, zakup części materia-
łów do robót w 1969 r. Wartość tych prac wyniosła 35 tys. zł. Znaczna część tych prac 
była wykonana w czynie społecznym przez załogi Miejskiego Zarządu Budynków 
Mieszkalnych, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Miejskiej Służby 
Drogowej, nadleśnictwa, POM i innych. Nadleśnictwo przekazało żerdzie na ogrodze-

                                      
15 APL: PMRN Góra Śląska 268 s. 126-127 („Protokół z posiedzenia Komitetu Budowy Basenu Kąpielowego odbytym  
w dniu 4 VI 1968 r.”; s. 126-127). 
16 Ibidem, s. 127. 
17 Józef Kaźmierczak, Zygmunt Ciechuń, Władysław Kawalec, Józef Grzempowski, Stefan Feliniak, Marek Gajewski, Jerzy 
Gadziński, Zygmunt Obertyński. (APL: PMRN Góra Śląska 268 s. 127). 
18 APL: PMRN Góra Śląska 85 s. 315 („Informacja Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej w sprawie realizacji budowy basenu kąpielowego i urządzeń towarzyszących” na posiedzenie PMRN  
4 grudnia 1972 r.; s. 315-318). 
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nie, które wykonali pracownicy Miejskiej Służby Drogowej i MPGK. „Część płytką dołu 
pod nieckę” wykonało kółko rolnicze w Żuchlowie i POM, wybierając 1 200 m3 podło-
ża. Przy równaniu wykopu brała udział młodzież szkolna i pozaszkolna zorganizowana 
przez Związek Młodzieży Socjalistycznej19. 

PMRN wydało 32 tys. zł: połowę tej sumy na zakup stali, drugą połowę za pracę 
spychacza dla kółka rolniczego w Żuchlowie20. 

Zespół Usług Projektowych na 1969 r. przygotował projekty: ogrodzenia z koszto-
rysem, brodzika i jego kosztorys, adaptacji budynku socjalno-gospodarczego. Wtedy na-
stręczyła problemów dokumentacja na doprowadzenie wody, jej uzdatnianie i odprowa-
dzanie ścieków21. 

Jak wyglądały prace i ich wartość w kolejnych latach, przedstawia wykaz „Wartość 
czynów społecznych I części budowy” [str. XX-XXI]. 

31 sierpnia 1970 r. decyzją PMRN rozwiązano społeczny komitet budowy basenu. 
Nie miał on uprawnień do zawierania umów ani podejmowania decyzji, jedynie mógł 
koordynować prace. Całość działań związanych z budową przejęło PMRN22. 

Wydawałoby się, że w 1971 r. – na 22 lipca, jak to było w PRL’owskim zwyczaju – 
basen będzie oddany do użytku, ale nie zdążono na czas ukończyć budowy niecki, po-
nadto nad nią biegła linia elektryczna, którą należało przesunąć. W trakcie budowy był 
pawilon gospodarczy, a wokół basenu brakowało płytek. Na początku sierpnia na pole-
cenie ówczesnego przewodniczącego PMRN Lucjana Mycki, bardzo zaangażowanego w 
budowę basenu, i na jego odpowiedzialność do niecki basenu napuszczono „nieco wo-
dy”, co pozwoliło najmłodszym korzystać z kąpieli23. 

Basen kąpielowy do użytku oddano 10 lipca 1972 r., czyli basen i brodzik, budynek 
socjalny, sieć zewnętrzną wodno-kanalizacyjną, oświetlenie terenu, przyłącza kablowe  
i ogrodzenie; budynek mieszkalny był w stanie surowym24. Podsumowując prace podkre-
ślano zaangażowanie dwu osób – Lucjana Mycki i Zygmunta Obertyńskiego25. 

Otwarcie basenu doczekało się artykułu w „Gazecie Robotniczej”: 
„[...] dobiegła końca budowa pięknego basenu kąpielowego w Górze. 10 lipca odbyło się otwarcie 

tego obiektu. Przybyli m.in. sekretarz Prezydium WRN tow. Stanisław Sarnowski, przewodniczący 
Prezydium PRN tow. Tadeusz Podwiński i sekretarz WK FJN Wacław Cieśla. Uroczystość była 
ukoronowaniem wysiłku społecznego niemal wszystkich mieszkańców Góry i zakładów pracy. 

Basen kosztował około 6 mln zł. Pieniądze te pochodziły z różnych źródeł: miesz-
kańcy z dobrowolnych składek przekazali 360 tys. zł, Prezydium PRN – 1 100 tys. zł, 
RWZZ – 700 tys. zł, Prezydium MRN – 500 tys. zł. Resztę dołożyły zakłady pracy, któ-
re nie szczędziły też wysiłku przy samej budowie. Największy udział w różnego rodzaju 
świadczeniach miały: PZDL, POM, OSM, MPGKiM, PKS i Miejska Służba Drogowa. 

                                      
19 Ibidem, s. 315-316. 
20 Ibidem, s. 316. 
21 Ibidem, s. 317. 
22 Ibidem, s. 316. 
23 (rym), Dzieci się już kąpią, ale dorośli muszą jeszcze poczekać, „Gazeta Robotnicza” 6 sierpnia 1971 r. 
24 APL: PMRN Góra Śląska 270 s. 9 („Protokół spisany w dniu 30 października 1972 roku z rozliczenia basenu kąpielowego 
budowanego w czynie społecznym w Górze w latach 1969-1972”; s. 8-12). 
25 APL: PMRN Góra Śląska 85 s. 318. 
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Realizacją zadania kierował społeczny komitet budowy basenu, zaś bezpośredni nadzór sprawo-
wał przewodniczący Prezydium MRN w Górze Lucjan Mycka. Przewodniczącemu należą się słowa 
szczególnego uznania, gdyż w ostatnich miesiącach był niemal wszystkim: koordynatorem, zaopatrze-
niowcem, a niekiedy nawet... wykonawcą niektórych prac. Robił to niemal w przeddzień przejścia na 
zasłużoną emeryturę. Piękny to gest długoletniego gospodarza Góry. »Prawą ręką« przewodniczącego 
był emerytowany pracownik Prezydium PRN Zygmunt Obertyński. 

Zbudowanie basenu kąpielowego w czynie społecznym było jeszcze jednym dowodem obywatelskie-
go zaangażowania mieszkańców Góry, która omijana przez inwestycyjne złotówki, co rok funduje sobie 
jakiś obiekt budowlany własnymi siłami” 26. 

Nim jeszcze oficjalnie otwarto basen, PMRN 22 czerwca 1972 r. podjęło uchwałę 
w sprawie ustalenia opłaty za bilety wstępu i korzystanie z basenu kąpielowego w Górze: 
5 zł dla dorosłych, 1 zł dla dzieci i młodzieży. Basen był czynny latem w godzinach 
10.00-20.00, kasa w godzinach 10.00-18.0027. 

Koszt budowy basenu kąpielowego wyniósł 6 715 900 zł, na co złożyły się: 
- prace budowlano-montażowe od początku budowy 
do 25 października 1972 r. 

 
3 718 823 zł 

- czyny społeczne I części budowy 1 060 948 zł 
- dokumentacja techniczna 24 000 zł 
- czyny społeczne II części budowy 777 129 zł 
- inne prace 135 000 zł. 
Na inne prace złożyły się: nadzór budowlany w latach 1970-1972 – 90 tys. zł, cen-

tralne ogrzewanie budynku mieszkalnego wraz z urządzeniami technicznymi – 35 tys. zł, 
malowanie całości budynku mieszkalnego wraz z elewacją i stolarką budowlaną – 10 tys. 
zł.28 

Środki finansowe pochodziły z różnych źródeł. Po podsumowaniu rywalizacji mię-
dzy powiatami Góra, Wołów i Środa Śląska w 1969 r. zwycięzcą został powiat górowski i 
otrzymał nagrodę w wysokości 1,5 mln zł. Na budowę basenu przeznaczył kwotę 1,1 
mln zł, reszta poszła na ośrodek wypoczynkowy w Ryczeniu i ośrodek zdrowia w Rud-
nej Wielkiej. Rada Wojewódzka Związków Zawodowych przekazała 0,5 mln zł, PMRN 
Góra – 0,5 mln zł. W wyniku zbiórki wśród ludności uzyskano 365 tys. zł. Mleczarnia 
ponadto wsparła sumą 50 tys. zł. 29 Resztę dołożyły zakłady pracy. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 

                                      
26 Panek B.: Otwarcie basenu kąpielowego. Gaz. Rob. 14 VII 1972. 
27 APL: PMRN Góra Śląska 85 s. 191. 
28 APL: PMRN Góra Śląska 270 s. 12. 
29 Ibidem, s. 8. 
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Źródło: Zdjęcie zamieszczone bezpośrednio powyżej pochodzi z pracy magisterskiej 
Antoniego Mendyki Powstanie, rozwój i działalność Międzyzakładowego  

Klubu Sportowego „Pogoń” w Górze 1955-1975, Wrocław 1975 
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Wartość czynów społecznych I części budowy 
   
 1969 zł 
1. Pomoc przy porządkowaniu – Szkoła Podstawowa nr 2 3 200 
2. Prace ziemne przy budowie basenu – Szkoła Podstawowa nr 1 480 
3. Prace przy budowie – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunal-

nego, Baza Transportu Wiejskiego, cukrownia, młyn PMRN 
19 518 

4. Prace ziemne – zakład melioracji Żmigród, cukrownia, Przedsię-
biorstwo Budownictwa Rolniczego Trzebnica 

7 681 

5, Prace ziemne – PKS, mleczarnia, PZGS, PBK, PMRN, PPRN, 
POM, zakład melioracji Żmigród 

17 512 

6. Prace ziemne – LO Góra 3 600 
7. Prace ziemne – Szkoła Podstawowa nr 1 3 600 
8. Uzysk drewna dłużyc 60 m3 54 000 
9. Koszt transportu drewna – MSD Góra 5 000 
  

 
114 591 

 1970  
1. Przywiezienie 150 ton kruszywa – POM Góra 16 990 
2. Praca spychacza przy równaniu terenu – PZDL 14 688 
3. Opracowanie dokumentacji – Zespół Usług Projektowych 54 174 
4. Praca koparki przy niecce 3 692 
5, Pogłębienie niecki – PPRN 6 400 
6. Przywiezienie 30 ton kruszywa – OSM Góra 3 394 
7. Przywiezienie 30 ton kruszywa – PBK Góra 3 394 
8. Wyrównanie dna niecki – ZMS Góra 9 600 
9. Przetarcie dłużycy – tartak Góra 12 000 
10. Przywiezienie 100 ton kruszywa – PKS Góra 11 330 
11. Profilowanie dróg gruntowych – PZDL Góra 25 200 
12. Uzysk cegły z budynku w Lipowcu 16 000 
13. Transport cegły przez PZDL i MSD 2 000 
14. Wartość kruszywa 2 tys. m3 180 000 
  

 
358 862 

 1971  
1. Przebudowa linii wysokiego napięcia 20 kVh – Rejon Ścinawa 30 000 
2. Wartość kruszywa + transport – cukrownia Góra 435 160 
3. Wartość materiałów z uzysku kostka brukowa – MSD 24 180 
4. Koszt transportu – MSD 9 300 
5. Materiał na chodnik – MSD 67 800 
6. Transport materiału na chodnik – MSD 5 000 
  

 
 

571 440 
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 1972  
1. Wartość łat struganych + robocizna – tartak 3 500 
2. Transport i robocizna – Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług  

Wielobranżowych Góra 
362 

3. Koszt transportu – mleczarnia 643 
4. Porządkowanie terenu – Szkoła Podstawowa nr 3 2 570 
5. Różne prace porządkowe – LO Góra 8 980 
  16 055 
 Ogółem lata 1969-1972 1 060 948 
   
 Źródło: APL – PMRN Góra Śląska 270 s. 10-11  
 

Wartość czynów społecznych II części budowy 
  zł 
1. Zawory dużego przekroju, blacha i rury, dekle do włazów studzie-

nek kanałowych i drobne prace warsztatowe 
15 000 

2. Płyty granitowe na schody frontowe i zaplecze 5 000 
3. Cegły z rozbiórki cmentarza (czyszczenie) 6 000 
4. Żwir do filtrów – mleczarnia 3 000 
5. Sadzenie drzew, krzewów i urządzenie zieleni 5 000 
6. Prace warsztatowe – młyn, PZDL i MPGKiM 4 000 
7. Malowanie elewacji budynku socjalnego – Zieliński i Wleklik 1 129 
8. Opracowanie dokumentacji II części – Zespół Usług Projekto-

wych 
57 000 

9. Oświetlenie basenu 681 000 
  777 129 
 Źródło: APL – PMRN Góra Śląska 270 s. 10-11  
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KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W WĄGRODZIE, CZ. VI 
 
Rok szkolny 1969/70 
 
Obwód szkolny 
W roku szkolnym 1969/70 obwód szkolny został niezmieniony, więc w dalszym 

ciągu w skład obwodu wchodzą takie wsie jak: Wągroda, Bartodzieje, Karów, Żabin  
i Świerczów. Natomiast uczniowie z Głobic uczęszczają do kl. V-VIII. 

 
[Obowiązek szkolny] 
Na początku roku szkolnego liczba uczniów wynosiła 161, w ciągu roku szkolnego 

wyjechało z naszego obwodu 6-ciu uczniów, więc stan w ostatnim dniu nauki był 145. 
Wszystkie dzieci realizowały obowiązek szkolny. 

 
Nauczyciele, podział pracy 
Skład grona nauczycielskiego pozostał w w/w roku szkolnym bez zmian. 
kier. szkoły  - Jan Stępniewski 
nauczycielka  - Teresa Stępniewska 
- „ -  - Zofia Szykuła 
- „ -  - Elżbieta Magdycz 
- „ -  - Henryka Piskorska  
- „ -  - Kazimiera Kowalska 
Kol. Jan Stępniewski uczył matematyki w kl. VI-VIII. W/w sprawował opiekę nad 

klasą VIII. Kol. Teresa Stępniewska uczyła j. polskiego w kl. IV-VIII i wychowania 
obywatelskiego w kl. VII-VIII, wychowaw. kl. IV i VI. Kol. Zofia [Szykuła] uczyła j. ro-
syjskiego w kl. V-VIII, geografii w kl. V-VIII i klasę I. Sprawowała wychowawstwo w kl. 
I. Kol. Elżbieta Magdycz uczyła biologii w kl. V-VIII, Z.P.T. w kl. III-VIII i klasę III. 
Sprawowała wychowawstwo w kl. III. Kol. Henryka Piskorska uczyła wychowania mu-
zycznego w kl. I-VIII, historii w kl. V-VI i klasę II. Sprawowała wychowawstwo w klasie 
II. Kol. Kazimiera Kowalska uczyła fizyki w kl. VI-VIII, chemii w kl. VII-VIII, historii 
w kl. VII-VIII, WF w kl. V-VIII. Sprawowała wychowawstwo w klasie VII. 

Opiekę nad kółkami zainteresowań sprawowały:  
Kółko taneczne – kol. Elżbieta Magdycz 
- „ -     recytatorskie – kol. Teresa Stępniewska 
chór – kol. Henryka Piskorska 
 
Organizacje uczniowskie 
Wykaz organizacji uczniowskich działających na terenie tutejszej szkoły w roku 

szkolnym 1969/70 
1. Związek Harcerstwa Polskiego 
2. Polski Czerwony Krzyż 
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3. Liga Ochrony Przyrody 
4. Szkolna Kasa Oszczędności 
5. S.K.P.Z.R. 
6. S.K.O.K.i S. 
Opiekunką Z.H.P. była kol. Henryka Zawisza. Opiekę nad P.C.K. i LOP sprawo-

wała kol. Elżbieta Magdycz. Opiekę nad S.K.P.Z.R. i S.K.O. sprawowała kol. Zofia Szy-
kuła. Opiekę nad S.K.O.K. i S. – Teresa Stępniewska. Opiekę nad S.K.S. sprawowała 
kol. Kazimiera Kowalska. Opiekę nad SU sprawował kol. Jan Stępniewski. 

 
Prace społeczno-użyteczne 
W roku szkolnym 1969/70 szkoła brała czynny udział w pracach społeczno-

użytecznych: 
1. Wykonanie podmurówki pod kwietniki; 
2. Nawiązano kontakt z P.G.R. Karów w sprawie uzyskania niepotrzebnych opon 

traktorowych do celów dekoracyjnych; 
3. Wykonanie kwietników z opon i innych dekoracji; 
4. Wykonanie i pomalowanie masztu na flagę państwową; 
5. Pomalowanie kwietników i siatki ogrodzeniowej farbą olejną; 
6. Uporządkowanie obejścia szkolnego. 
Wymienione prace pod pozycją 1-5 wykonali uczniowie pod kierunkiem kier. szko-

ły kol. Jana Stępniewskiego, a pod poz. 6 pod kierunkiem kol. E. Magdycz. 
 
Praca pozalekcyjna 
W roku szkolnym 1969/70 prowadzona była w tutejszej szkole praca pozalekcyjna 

w następujących kółkach: 
Kółko taneczne – pod kierunkiem kol. E. Magdycz 
Kółko recytatorskie – pod kierunkiem kol. T. Stępniewskiej 
Chór – pod kierunkiem kol. H. Piskorskiej. 
Kółko taneczne i chór brały udział w eliminacjach powiatowych w Górze, gdzie  

k. taneczne zajęło drugie miejsce, a chór trzecie miejsce. 
Natomiast k. recytatorskie brało udział w eliminacjach szkolnych, środowiskowych 

i powiatowych. W eliminacjach powiatowych brało udział troje uczniów. Jedna z nich 
zajęła III miejsce, a pozostali zostali wyróżnieni. 

 
Stosunki społeczno-gospodarcze 
W styczniu 1970 r. z miejscowych kółek rolniczych: Wągroda, Karów, Bartodzieje, 

Żabin i Świerczów utworzona została „Międzykółkowa Baza Maszynowa” Karów z sie-
dzibą w Bartodziejach. W/w MBM posiada dość pokaźny park maszynowy, który przy-
czynia się do unowocześnienia gospodarki rolnej na naszym terenie, ponieważ większość 
rolników korzysta z usług MBM-u. Praca na roli staje się lżejsza dzięki nowoczesnym 
maszynom. 
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Uroczystości szkolne 
Rok szkolny 1969/70 rozpoczął się w dniu 2 IX 1969. Młodzież wysłuchała prze-

mówienia kier. szkoły, a następnie radiowego przemówienia Ministra Oświaty i Wycho-
wania. K.R. obdarował uczniów kl. I skromnymi upominkami (zeszyty, ołówki). Na-
stępnie przystąpiono do omówienia spraw organizacyjnych w poszczególnych klasach. 

12 X 1969 r. zorganizowano uroczystą akademię z okazji 26-tej rocznicy L.W.P. 
7 XI 1969 r. zorganizowano uroczysty poranek z okazji W.R.P. W/w poranek zor-

ganizowało S.K.P.Z.R. 
8 I 1970 r. zorganizowano choinkę noworoczną, wszyscy uczniowie otrzymali jed-

nakowe paczki ze słodyczami, które zostały przygotowane przez K.R. Następnie po czę-
ści artystycznej zorganizowano zabawę dla dziatwy szkolnej. 

28 I zorganizowano wieczornicę z okazji wyzwolenia Góry. 
Harcerze zorganizowali powitanie wiosny, w programie uwzględnili topienie Ma-

rzanny – 21 III 1970 r. 
30 IV 1970 r. zorganizowano uroczysty poranek z okazji „Święta Pracy”. 
1 VI 1970 r. zorganizowano „Święto Sportu”. W/w imprezę przygotowało SKS – 

zdało egzamin, bo brała w niej udział duża liczba uczniów. Wszyscy bawili się wspaniale. 
13 VI 1970 r. zorganizowano uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów 

kl. VIII. Uczniowie wyróżnieni w nauce: Mirosława Gancarz, Goliczewski Józef. 
Wszystkich uczniów w kl. VIII było 23 i wszyscy ukończyli szkołę. 

20 VI 1970 r. zorganizowano zakończenie roku szkolnego 1969/70. 
 
Rok szkolny 1970/71 
 
Obwód szkolny 
W roku szkolnym 1970/71 obwód szkolny pozostał bez zmian, należą do niego na-

stępujące wsie: Wągroda, Karów, Bartodzieje, Żabin i Świerczów. Uczniowie z Głobic 
uczęszczają do kl. V-VIII. 

 
[Obowiązek szkolny] 
W w/w roku szkolnym liczba uczniów w naszym obwodzie wynosiła w pierwszym 

dniu nauki 142, a w ostatnim dniu nauki 141, czyli w ciągu roku ubył jeden uczeń. Wszy-
scy realizowali obowiązek szk. 

 
Grono nauczycielskie i podział pracy 
W w/w roku szkolnym grono nauczycielskie w tutejszej szkole zostało zwiększone 

z 6-ciu do 7 osób. 
Jan Stępniewski – kierownik szkoły SN matemat. 
Teresa Stępniewska – nauczycielka SN filolog. polska 
Zofia Szykuła – nauczycielka SN geografia i ZPT 
Elżbieta Magdycz – nauczycielka liceum pedagog. 
Henryka Piskorska – nauczycielka SN kl. I-IV 
Kowalska Kazimiera – nauczycielka liceum pedagog. 
Fedak Janina – nauczycielka SN – W.F. 
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Kol. Janina Fedak została przeniesiona ze Szkoły Podstawowej w Głobicach do tu-
tejszej szkoły i rozpoczęła pracę od 1 IX 1970 r. 

Jan Stępniewski uczył matematyki w kl. V-VIII i był wychowawcą w kl. VIII. 
Teresa Stępniewska uczyła j. polskiego w kl. IV-VIII i wychowania obywatelskiego 

w kl. VII-VIII, sprawowała wychowawstwo w kl. VII. 
Zofia Szykuła uczyła j. rosyjskiego w kl. V-VIII, geografii w kl. V-VIII i kl. II, była 

wychowawczynią w kl. II. 
Elżbieta Magdycz – uczyła biologii w klasach V-VIII, Z.P.T. w kl. III-VIII i kl. I, 

sprawowała opiekę w kl. I. 
Henryka Piskorska – uczyła wychowania muzycznego w kl. III-VIII i klasę III. 

Sprawowała opiekę nad kl. III. 
Kazimiera Kowalska – uczyła fizyki w kl. VI-VIII, chemii w kl. VII-VIII, matema-

tyki i j. polskiego w kl. IV, sprawowała opiekę nad kl. IV. 
Janina Fedak – uczyła wychowania fizycznego w kl. III-VIII, historii w kl. V-VIII, 

SKS, sprawowała opiekę w klasie V. 
 
Prace społeczne 
W roku szkolnym 1970/71 szkoła realizowała wychowanie w oparciu [o] prace 

społeczno-użyteczne na rzecz szkoły i środowiska. 
1. Pomalowano ubikacje farbą olejną – drzwi, sedesy 
2. Pomalowanie farbą olejną klatki schodowej i schodów 
3. Pomalowanie siatki ogrodzeniowej farbą olejną 
4. Pomalowanie kwietników i rabat farbą olejną 
5. Posadzenie kwiatów – bratki, stokrotki 
 
Remont[y] bieżące 
Wykonano podłogi z płyt w budynku głównym. W sierpniu 1970 r. dokonano bie-

żącego remontu w tutejszej szkole – malowanie farbą olejną i klejową. Przeprowadzono 
remont niektórych pieców. Dzięki w/w remontowi stan higieniczny i bhp uległ znacznej 
poprawie – przestały straszyć dziurawe podłogi. Wykonano również oświetlenie w bu-
dynku – założono przewody pod tynk i zwiększono ilość punktów w poszczególnych 
klasach. 

 
Uroczystości szkolne 
W dniu 1 IX 1970 r. dokonano uroczystego rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

Młodzież szkolna wysłuchała okolicznościowego przemówienia kier. szkoły, a następnie 
przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania. W czasie rozpoczęcia roku szkolnego 
zwrócono szczególną uwagę na powitanie dzieci wstępujących do klasy I, wręczono im 
kwiaty i skromne upominki w postaci zeszytów i ołówków. W uroczystości rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego wziął udział przedstawiciel G.R.N. i wydziału oświaty, których 
młodzież szkolna powitała kwiatami. 

20 IX 1970 r. zorganizowano uroczystą wieczornicę poświęconą 31 rocznicy napa-
ści hitlerowskiej na Polskę. 
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8 XI 1970 r. zorganizowano uroczystą akademię z okazji W.R.P. W akademii udział 
wzięła oprócz młodzieży szkolnej ludność okolicznych wsi. 

21 XI 1970 dziatwa szkolna zorganizowała uroczysty poranek z okazji „Dnia Nau-
czyciela”. 

9 I 1970 r. zorganizowano choinkę noworoczną. Dzieci szkolne otrzymały paczki 
ze słodyczami przygotowane przez K.R. (wszystkie jednakowe), a po części artystycznej 
odbyła się zabawa. 

18 I 1971 r. zorganizowano uroczysty poranek poświęcony 26 rocznicy wyzwolenia 
Warszawy. 

28 I 1971 zorganizowano uroczystą wieczornicę z okazji wyzwolenia Góry i powia-
tu górowskiego. 

21 III 1971 r. powitano wiosnę – topienie Marzanny. W/w imprezę zorganizowano 
z inicjatywy Z.H.P. 

29 IV 1971 zorganizowano wieczornicę z okazji „Święta Pracy”. 
1 VI 1971 zorganizowano biwak z okazji „Międzynarodowego Dnia Dziecka”. Or-

ganizacją w/w biwaku zajęła się organizacja Z.H.P. 
5 VI 1971 r. zorganizowano „Święto Sportu”, w którym wzięła udział większość 

uczniów. 
26 VI 1971 r. zorganizowano uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
 
Rok szkolny 1971/72 
 
Realizacja obowiązku szkolnego 
W roku szkolnym 1971/72 obwód szkolny został niezmieniony w jego skład 

wchodzą nadal wsie: Wągroda, Bartodzieje, Karów, Żabin i Świerczów, a z Głobic 
uczęszczają dzieci do kl. V-VIII. 

Na początku roku uczęszczało do tutejszej szkoły 154 uczniów, a w ciągu roku 
szkolnego przybyło 3, więc stan uczniów w ostatnim dniu nauki wynosił 159 uczniów. 
Wszyscy realizowali obowiązek szkolny. 

 
Grono nauczycielskie i podział prac 
Jan Stępniewski – kierownik szkoły 
Teresa Stępniewska – nauczycielka 
Zofia Szykuła – nauczycielka 
Elżbieta Magdycz – nauczycielka 
Henryka Piskorska Zawisza – nauczycielka 
Kowalska Kazimiera – nauczycielka 
Janina Fedak – nauczycielka 
Kwalifikacje nauczycieli w stosunku do ub. roku szkolnego nie uległy zmianie. 
Kol. Jan Stępniewski uczył matematyki w kl. V-VIII i opiekował się kl. VIII. 
Kol. Teresa Stępniewska uczyła j. polskiego w kl. V-VIII i wychowania obywatel-

skiego w kl. VII-VIII oraz sprawowała opiekę nad kl. V. 
Kol. Zofia Szykuła uczyła j. rosyjskiego w kl. V-VIII, geografii w kl. V-VIII, kl. III. 

Sprawowała opiekę nad kl. III. 
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Kol. Elżbieta Magdycz uczyła biologii w kl. VI-VIII, Z.P.T. w kl. III-VIII oraz  
kl. II. Sprawowała opiekę w klasie II i VI. 

Kol. Henryka Zawisza uczyła w kl. III-VIII wychowania muzycz. oraz w kl. I  
i j. polskiego w kl. IV. Sprawowała opiekę nad klasami I i IV. 

Kol. Kazimiera Kowalska uczyła fizyki w kl. VI-VIII, chemii w kl. VII-VIII, mate-
matyki w kl. IV i sprawowała opiekę nad kl. VII. 

Kol. Fedak Janina uczyła WF w kl. III-VIII, biologii w kl. IV i V, historii V-VIII. 
 
Prace społeczno-użyteczne 
Szkoła realizowała wychowanie przez prace społeczno-użyteczne na rzecz szkoły  

i środowiska. 
1. Zorganizowano pomoc rolnikom starszym przy porządkowaniu płotów 

(naprawa) 
2. Zorganizowano pomoc starszej kobiecie (przynoszenie jej mleka, rąbanie drzewa 

itp.) 
3. Wybielono podmurówkę pod kwietnikami i obramowania drzwi i okien na 

parterze – wapnem 
4. Pomalowano rabaty, kwietniki, maszt i siatkę ogrodzeniową farbą olejną 
5. Pomalowano – odnowiono ławki szkolne w kl. VI 
 
Praca pozalekcyjna 
W roku szkolnym 1971/72 pracowały następujące kółka zainteresowań: 
1. Kółko taneczne – E. Magdycz 
2. Kółko recytatorskie – T. Stępniewska 
W/w kółka brały udział w eliminacjach powiatowych. Kółko taneczne zajęło  

I miejsce w powiecie, a uczestnicy kółka recytatorskiego wyróżnienie. 
 
Uroczystości szkolne 
W dniu 1 IX 1971 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Młodzież 

szkolna wysłuchała okolicznościowego przemówienia kierownika szkoły, a następnie 
wysłuchano przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania. Dokonano uroczystego po-
witania pierwszoklasistów, wręczono im kwiaty i skromne upominki w postaci zeszytów 
i ołówków. Wręczenia dokonał Ob. Czesław Kamyk z ramienia K.R. W w/w uroczysto-
ści wziął udział przedstawiciel G.R.N. z Niechlowa i przedstawiciel Wydziału Oświaty  
w Górze. 

12 X 1971 r. zorganizowano uroczysty poranek z okazji 28-mej rocznicy LWP. 
1. Przygotowano wiersze i pieśni o tematyce wojskowej. 
2. Przypomniano szlak bojowy LWP od Lenino do Berlina. 
3. Wykazano wkład Polaków w zwycięstwo nad hitleryzmem. 
6 XI zorganizowano uroczysty poranek z okazji rocznicy wybuchu W.R.P. 
20 XI 1971 r. odbyły się na terenie szkoły uroczystości związane z „Międzynaro-

dowym Dniem Nauczyciela”, w/w program przygotowała młodzież szkolna. 
8 I 1972 zorganizowano choinkę noworoczną, uczniowie otrzymali paczki ze sło-

dyczami, które zostały przygotowane przez K.R. Po rozdaniu paczek rozpoczęła się za-
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bawa dla młodzieży szkolnej, w trakcie której przeplatano występy artystyczne przygo-
towane przez dziatwę szkolną. 

21 III 1972 r. zorganizowano topienie Marzanny, był to przejaw powitania wiosny. 
Imprezę tą przygotowali harcerze. 

30 IV 1972 r. zorganizowano uroczystą wieczornicę z okazji „Święta Pracy”. Im-
preza ta zakończyła się zabawą, na której młodzież szkolna bawiła się b. wesoło. 

W dniach 3-4 VI 1972 r. zorganizowano „Święto Sportu”. W czasie różnych gier  
i zabaw ruchowych panowała atmosfera właściwa, którą wywołała walka sportowa mię-
dzy poszczególnymi rywalami. 

17 VI 1972 odbyło się wręczenie świadectw szkolnych absolwentom tutejszej szko-
ły. W/w imprezę zakończono zabawą szkolną. 

24 VI 1972 r. zorganizowano uroczyste zakończenie roku szkolnego. 
1. Młodzież szkolna, która w roku szkolnym 1971/72 przodowała w nauce 

otrzymała upominki książkowe oraz ustne wyróżnienia przez kier. szkoły. 
2. Uczniowie – przodownicy nauki otrzymali świadectwa z rąk kier. szkoły – 

wręczone uroczyście. 
W dniu 28 maja 1972 r. tutejsza szkoła święciła wielkie święto „25 lat swej działal-

ności”. „Jubileusz 25-lecia” obchodzono bardzo uroczyście. Powołano „Komitet ob-
chodowy” w skład którego weszli przedstawiciele z poszczególnych wsi:  

Czesław Kamyk, Maria Stodoła – Wągroda 
Józef Kłodziński, Czesław Słomczyński – Bartodzieje 
Galant Maria, Szarek Maria – Karów 
Franciszek Goliczewski, Wł. Totaśko – Żabin 
Drozdowski Bronisław, Walaszczyk Bronisław – Świerczów oraz kier. szkoły Jan 

Stępniewski. Przewodniczącym komitetu był Czesław Kamyk. 
1. Sporządzono listę zaproszonych gości: 

a. zaproszono władze z Wydziału Oświaty z Góry 
b. – „ – przewodniczącego P.R.N. z Góry 
c. – „ – I sekr. K.P. z Góry 
d. – „ – przewodniczącego G.R.N. z Niechlowa 
e. – „ – nauczycieli, którzy uczyli w naszej szkole oraz sołtysa ze wsi Wągroda. 

2. Przygotowano część artystyczną, na którą złożyły się: pieśni, tańce i poezja. 
3. Przygotowano odpowiednią dekorację na boisku szkolnym i podłogę z desek. 
4. Założono oświetlenie i zamówiono orkiestrę. 
W/w imprezie udział wzięli: 

- przewodniczący PPRN z Góry Ob. Tadeusz Podwiński, 

- zastępca przewodniczącego P.P.R.N. z Góry Ob. Karol Pleszczyński1, 

- podinspektor szkolny Ob. Tadeusz Getner, 

- przewodniczący G.R.N. Ob. Tadeusz Łysik, 

- oraz jedna z pionierek zorganizowania tutejszej szkoły Ob. Helena Czyż, Stani-
sław Poterała były nauczyciel tutejszej szkoły, licznie zebrało się społeczeństwo 
z miejscowości. 

                                      
1 Pliszczyński 
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Przemówienie okolicznościowe wygłosił kier. szkoły Ob. Jan Stępniewski, który 
przedstawił historię powstania tutejszej szkoły oraz jej rozwój i osiągnięcia. Z kolei za-
brali głos zastępca przew. PPRN Ob. Karol Pliszczyński oraz podinspek. Szkolny Ob. 
Tadeusz Getner. W/w w swoim wystąpieniu z upoważnienia przewod. P.P.R.N. w Gó-
rze podali do publicznej wiadomości, że Szkoła Podstawowa w Wągrodzie w nagrodę za 
swe osiągnięcia otrzyma telewizor kolorowy ufundowany przez P.P.R.N. w Górze. 

Następnie zabrała głos pionierka tutejszej szkoły i jedna z pierwszych nauczycielek 
Ob. Helena Czyż. W/w w swym wystąpieniu omówiła warunki, w jakich powstawała na-
sza szkoła. 

Po w/w części – tzw. oficjalnej – nastąpiła część artystyczna, przygotowana przez 
miejscową szkołę. Zespół taneczny wystąpił w oryginalnych strojach ludowych, co 
wzbudziło żywe zainteresowanie zebranego społeczeństwa. Podobały się również de-
klamowane wiersze i pieśni w wykonaniu chóru szkolnego. 

Po części artystycznej zorganizowano przyjęcie dla osób zaproszonych oraz zabawę 
taneczną na świeżym powietrzu, która trwała aż do rana. 

 
Rok szkolny 1972/73 
 
Obwód szkolny 
W roku szkolnym 1972/73 obwód szkolny został niezmieniony, więc nadal wcho-

dzą do niego następujące wsie: Wągroda, Bartodzieje, Karów, Żabin i Świerczów. Dzieci 
z Głobic uczęszczają do kl. V-VIII. 

W pierwszym dniu nauki szkoła liczyła 149 uczniów. W ciągu roku wyjechało  
z powodu zmiany miejsca zamieszkania 17 uczniów, więc stan w ostatnim dniu nauki 
wynosił 132 uczniów. 

Skład socjalny dzieci uczęszczających do szkoły: są to dzieci chłopskie, chłopo-
robotnicze oraz dzieci pracowników P.G.R. Dzieci pochodzenia inteligenckiego jest bar-
dzo znikomy procent.  

Dziewczynki stanowiły większość uczniów, było ich 79, a chłopców 70. 
 
Grono nauczycielskie i podział pracy 
W roku szkolnym 1972/73 [pracowano] w bardzo trudnych warunkach, ponieważ 

w w/w roku dwie kol. korzystały z urlopów macierzyńskich (H. Zawisza i K. Rogalska-
Kowalska), a nie było zastępstwa na ich miejsce z powodu braku nauczycieli. Organizo-
wano zastępstwa we własnym zakresie, pracowano w zwiększonym wymiarze godzin (40 
godz. tygod.).  

Szkoła pracowała pod dyrekcją kol. Jana Stępniewskiego, który uczył matematyki  
w kl. V-VIII i był wychowawcą kl. V. 

Teresa Stępniewska uczyła j. polskiego w kl. IV-VIII, wych. obywatelskiego w kl. 
VII-VIII i była wychowawczynią kl. VI i IV. 

Zofia Szykuła uczyła j. rosyjskiego w kl. V-VIII, geografii w kl. V-VIII i kl. I oraz 
była wychowawcą kl. I. 

Elżbieta Magdycz uczyła biologii w kl. V-VIII, ZPT w kl. III-VIII, WF w kl. V-
VIII i kl. III, była wychowawczynią kl. III i VII. 
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Henryka Zawisza uczyła wychowania muzycznego w kl. III-VIII, historii w kl. V-
VI i w kl. IV większość przedmiotów. 

Kazimiera Rogalska uczyła fizyki w kl. VI-VIII, chemii w kl. VII-VIII i kl. II, była 
wychowawczynią kl. II i VIII. 

 
Praca pozalekcyjna 
W roku szkolnym 1972/73 pracowały na terenie tutejszej szkoły następujące kółka 

zainteresowań: 
1. Kółko taneczne – pod kierunkiem kol. Elżbiety Magdycz. W/w zespół brał 

udział w eliminacjach powiatowych w Górze i zajął tam I miejsce. 
2. Kółko recytatorskie – pod kierunkiem Teresy Stępniewskiej. W/w zorganizo-

wała eliminacje szkolne w miesiącu marcu, na których wytypowała kandydatów 
na eliminacje środowiskowe, byli nimi Mirosław Szykuła, Maria Szarek, Danuta 
Maksyminko i Danuta Kijak. W/w wzięli udział w eliminacjach środowiskowych, 
gdzie do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się Danuta Kijak i Mirosław 
Szykuła. W eliminacjach powiatowych III miejsce zajęła Danuta Kijak, a Miros-
ław Szykuła uplasował się w I dziesiątce. 

3. Chór – pracował pod kierunkiem kol. Henryki Zawiszy, ale w roku szkolnym 
praca chóru była nieregularna z powodu urlopu opiekunki. Z tych powodów nie 
brał udziału w eliminacjach powiatowych. 

 
Organizacje uczniowskie 
W roku szkolnym 1972/73 zuchy zostały od harcerzy oddzielone, aby usprawnić 

pracę organizacji Z.H.P. Powołano opiekuna zuchów. Z.H.P. opiekowała się w dalszym 
ciągu kol. Henryka Zawisza, natomiast zuchami kol. Kazimiera Rogalska. 

Nad S.K.P.Z.R. i S.K.O. opiekę sprawowała kol. Zofia Szykuła. 
Organizacją P.C.K. i L.O.P. opiekowała się kol. Elżbieta Magdycz. Członkowie 

LOP dokarmiali w okresie zimy – ptactwo i zwierzęta. W tych pracach wyróżniała się  
kl. VIII. 

Opiekę nad SKOKiS sprawowała kol. Teresa Stępniewska. W/w opiekowała się 
również biblioteką szkolną – zorganizowano w maju w czasie „Dni Książki i Prasy” wy-
stawę ciekawych książek, którą zwiedziły wszystkie klasy tutejszej szkoły. 

 
Prace społeczne 
W roku szkolnym 1972/73 w tutejszej szkole zaczęto wprowadzać stopniowo ele-

menty „Systemu Wychowawczego” – dokonano podziału na grupy poszczególnych klas 
i ogłoszono konkurs na piosenkę szkoły. Zajęcia szkolne rozpoczynano piosenką i koń-
czono piosenką (tzw. piosenką klasy). W pracy wychowawczej wykorzystano udział 
młodzieży szkolnej w pracach społeczno-użytecznych na rzecz: klasy, szkoły i środowi-
ska. Prace społeczno-użyteczne wykonane przez młodzież szkolną: 

1. Uporządkowanie obejścia szkolnego (wygrabienie liści, starej trawy i innych 
zanieczyszczeń) 

2. Konserwacja boiska do piłki ręcznej i skoczni w dal i wzwyż (usuwanie trawy  
i innych chwastów) 
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3. Malowanie farbą olejną ławek szkolnych – 45 
4. Wymalowanie klatki schodowej i schodów farbą olejną 
5. Pomalowanie podłogi w pokoju nauczycielskim i kancelarii szkolnej 
6. Pomalowanie drzwi i sedesy w ubikacjach szkolnych 
7. Odnowiono kwietniki na boisku szkolnym i maszt farbą olejną 
8. Pomalowano płotki od rabat (80 m długości) 
9. Posadzono bratki na terenie obejścia szkolnego – 300 
10. Pomalowano siatkę ogrodzeniową 150 m 
11. Pobielono wapnem obramowania drzwi i okien na parterze. 
Młodzież szkolna i nauczyciele tutejszej szkoły wzięli czynny udział w czynie spo-

łecznym 29 kwietnia 1973 w tzw. „Niedzieli czynów”, za co otrzymaliśmy podziękowa-
nie od P.P.R.N. z Góry. Realizowano hasło „Dolny Śląsk – Piękny i Gospodarny”. 

 
Uroczystości szkolne 
W dniu 1 IX 1972 r. zorganizowano uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

1972/73. Młodzież szkolna wysłuchała przemówienia dyr. szkoły kol. Jana Stępniew-
skiego, a także przemówienia radiowego Ministra Oświaty i Wychowania. Szczególnie 
uroczyście została powitana kl. I. Pierwszoklasiści zostali obdarowani kwiatami przez 
swych starszych kolegów, a przedstawiciel K.R. wręczył im skromne upominki w postaci 
zeszytów i ołówków. 

12 X 1972 r. zorganizowany został uroczysty poranek z okazji 29-tej rocznicy 
utworzenia L.W.P. 

14 XI 1972 r. młodzież szkolna zorganizowała wieczornicę z okazji „Dnia Nauczy-
ciela”. 

4 XI 1972 r. zorganizowano poranek z okazji 55-tej rocznicy W.R.P. 
27 I 1973 r. zorganizowany został konkurs recytatorski, w którym wzięła udział 

młodzież klas starszych. I miejsce zajęła Danuta Kijak. 
8 III 1973 r. zorganizowany został poranek z okazji „Międzynarodowego Dnia 

Kobiet”. 
10 III 1973 r. zorganizowany został wieczór „Bajek i Baśni”. 
21 III 1973 r. organizacja ZHP przygotowała i zorganizowała imprezę poświęconą 

powitaniu wiosny. Głównym akcentem tej imprezy było topienie Marzanny. 
30 IV 1973 r. zorganizowany został uroczysty poranek z okazji „Święta Pracy”. 
26 V 1973 r. zorganizowano wieczornicę z okazji „Dnia Matki”. 
2-3 VI 1973 r. zorganizowano „Święto sportu” 

a. rozgrywki na terenie szkoły 
b. rozgrywki na terenie Gminy 

13 VI 1973 r. zorganizowano uroczyste wręczenie świadectw szkolnych – absol-
wentom tutejszej szkoły. W/w impreza miała charakter bardzo uroczysty. 

1. Przemówienie okolicznościowe wygłosił dyr. szkoły Jan Stępniewski 
2. Pożegnania uczniów dokonała wych. kol. Zofia Szykuła 

a. W imieniu uczniów pożegnanie swych starszych kolegów dokonała ucz. kl. VII 
Ewa Fila 

b. Absolwenci zostali obdarowani kwiatami przez swych młodszych kolegów 
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3. Dyr. szkoły wręczył świadectwa absolwentom – przodownikom nauki 
4. Kulminacyjnym punktem w/w uroczystości było przyrzeczenie. 
20 VI 1973 zorganizowano uroczyste zakończenie roku szkolnego 1972/73. 
 
Rok szkolny 1973/74 
 
Obwód szkolny 
W roku szkolnym 1973/74 nastąpiła zmiana obwodu szkolnego. W skład obwodu 

wchodzą następujące wsie: Wągroda, Karów, Bartodzieje, Żabin, Świerczów oraz przyłą-
czono Szaszorowice, Lipowiec i Głobice. 

 
Realizacja obowiązku szkolnego 
Na początku roku szkolnego uczęszczało 157 uczniów, a pod koniec roku szkolne-

go było 155 uczniów. Jedna z uczennic kl. VII nie realizowała obowiązku szkolnego – 
Gołąb Krystyna. 

 
Grono nauczycielskie i podział pracy 
W roku szkolnym 1973/74 szkoła pracowała pod dyrekcją ob. Jana Stępniewskie-

go. W/w uczył matematyki w klasach VI i VIII. 
Teresa Stępniewska była wychowawczynią kl. IV i VII, uczyła j. polskiego w kl. IV-

VIII oraz prowadziła kółko recytatorskie. 
Zofia Szykuła była wychowawczynią kl. II i V, uczyła geografii, j. rosyjskiego oraz 

w całości kl. II. 
Kol. Elżbieta Magdycz była wychowawczynią kl. VIII, uczyła biologii w kl. IV-

VIII, ZPT w kl. IV-VIII i WP w kl. V-VIII. 
Kol. Henryka Zawisza była wychowawczynią kl. III, uczyła WM w kl. III-VIII, hi-

storii w kl. V-VII, kl. III, prowadziła chór i była opiekunką Z.H.P. 
Od 1 IX 73 r. rozpoczęła pracę w tutejszej szkole kol. Janina Stasieczko i Stefania 

Stolarz, które przybyły ze szkoły Szaszorowice w związku z reorganizacją. Kol. Janina 
Stasieczko była wychowawczynią kl. VI, uczyła matematyki w kl. IV, V, VII, fizyki w  
kl. VI-VIII, chemii w kl. VII-VIII, wychowania obywatelskiego w kl. VII-VIII. Stefania 
Stolarz była wychow. kl. I, uczyła WF w kl. V-VIII, przysposobienie obronne w kl. VIII, 
w całości kl. I, prowadziła „Zuchy”. 

W roku szk. 1973/74 szkoła nasza stała się Zbiorczą Szkołą Podstawową, do której 
przyłączono filie Szaszorowice i Głobice. W filii Szaszorowice pracowała Czesława Pio-
trowicz oraz Irena Marciniak, która prowadziła oddział przedszkolny. W filii Głobice 
pracowała kol. Teresa Halijasz. 

 
Organizacje uczniowskie 
Na terenie tutejszej szkoły działały następujące organizacje uczniowskie. 
ZHP – z opiekunem Henryką Zawiszą 
Zuchy – z opiekunem Stefanią Stolarz 
PCK i LOP z opiekunem Elżbietą Magdycz 
SKPZR z opiekunem Zofią Szykułą 
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SKO z opiekunem Janiną Stasieczko. 
Ponadto opiekę nad biblioteką szkolną sprawowała Teresa Stępniewska, która  

w maju 1974 r. zorganizowała ciekawą wystawę książek w związku z Dniami Książki  
i Prasy. Wystawę tę zwiedzili uczniowie wszystkich klas. 

 
Uroczystości szkolne 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się w dniu 1 września 1973 r. Na 

program uroczystości złożyło się: przemówienie dyr. szkoły, wysłuchanie przemówienia 
Ministra Oświaty oraz część artystyczna. Szczególnie miło powitani zostali uczniowie  
kl. I przez dyr. szkoły i przez starszych kolegów. 

30 IX 73 r. odbyła się uroczystość przyrzeczenia kl. I z udziałem nauczycieli, wy-
chowawców, młodzieży tutejszej szkoły. Uczniowie kl. I uroczyście ślubowali wypełnia-
nie obowiązków uczniowskich, następnie złożyli podpisy w formie odcisków palców. 
Odbyła się również część artystyczna, a następnie pierwszaki wraz z rodzicami i nauczy-
cielami zakończyli tę uroczystość przy herbacie i ciastku. 

W dniu 12 X 72 r. zorganizowany został poranek z okazji 30 rocznicy Ludowego 
Wojska Polskiego. 

14 października harcerze zorganizowali poranek z okazji Dnia Nauczyciela, na któ-
ry przygotowali wiersze, piosenki, skecze oraz wręczyli nauczycielom kwiaty. 

6 listopada 73 r. odbył się poranek poświęcony 56 rocznicy Wielkiej Rewolucji Paź-
dziernikowej oraz zorganizowano wieczornicę połączoną z konkursem pod nazwą: Co 
wiem o Związku Radzieckim. W konkursie tym udział brali przedstawiciele kl. VI, VII  
i VIII. Pierwsze miejsce zdobyła Danuta Maksyminko ucz. kl. VIII.  

15 stycznia 74 r. zorganizowano choinkę noworoczną połączoną z konkursem na 
najciekawszy strój karnawałowy. Uczniowie bawili się w dwóch salach z podziałem na 
grupy: 

I „Sztubacy” i „Pacholęta” 
II „Żacy”. 
Tańce były przeplatane recytacjami wierszy oraz piosenkami o zimie i o choince. 
9 XI pod kierunkiem Elżbiety Magdycz odbył się wieczorek taneczny połączony  

z konkursem tańca towarzyskiego. Udział w konkursie brali przedstawiciele kl. VI-VIII. 
Pierwsze miejsce zdobyli Łucja Chojak i Mirosław Szykuła ucz. kl. VII. 

28 I 1974 r. kol. Janina Stasieczko zorganizowała z grupą „Żaków” konkurs wiedzy 
o fizyce. Pierwsze miejsce zdobyła uczennica kl. VIII D. Maksyminko. 

W dniu 8 marca młodzież naszej szkoły zorganizowała uroczysty poranek z okazji 
Dnia Kobiet, w tym dniu nauczycielki otrzymały kwiaty od uczniów. 

20 marca odbył się konkurs recytatorski zorganizowany przez opiekunkę kółka re-
cytatorskiego kol. Teresę Stępniewską. Wiersze recytowały ucz.: Galent B., Kamyk Bar-
bara, Arendarczyk Daria, Maksyminko D., Łukowicz J., Hołówko Irena, Stasieczko Kry-
styna, Kowalewska B. Uczennice: Stasieczko K. i Maksyminko zostały wytypowane na 
eliminacje powiatowe, gdzie reprezentowały naszą szkołę. 

W kwietniu 74 r. uczennica kl. VIII Kijak Danuta reprezentowała naszą szkołę  
w eliminacjach powiatowych poezji polskiej, rosyjskiej i radzieckiej, gdzie otrzymała wy-
różnienie i bon książkowy 100 zł. 
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W powiatowej olimpiadzie matematycznej naszą szkołę reprezentował uczeń kl. 
VII – Mirosław Szykuła. 

28 IV 74 r. kol. Elżbieta Magdycz zorganizowała konkurs pod nazwą „Wiem 
wszystko o zwierzętach”. Pierwsze miejsce zajęła ucz. kl. VIII Kijak Danuta. 

W dniach od 1 VI – 9 VI 1974 r. na terenie szkoły był organizowany Tydzień Spor-
tu Szkolnego pod kierunkiem Stefanii Stolarz, która jest opiekunką Szkolnego Kola 
Sportowego. W dniach tych odbyły się różne konkurencje sportowe: rozgrywki piłki 
ręcznej dziewcząt i chłopców, siatkówki, rzut piłeczką palantową, biegi na 100 m, a klasy 
I-IV rozgrywały konkurencje takie jak wyścigi w wózkach, wyścig piłek, dwa ognie i inne 
zabawy. Najlepszym zawodnikom wręczono na uroczystości zakończenia roku szkolne-
go dyplomy za dobre osiągnięcia sportowe. Otrzymali je: Ewa Fila, Hołówko Danuta, 
Juźwin Zbigniew, Cichoń Tadeusz, Wiśniewski Alfred. 

Dnia 20 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów  
kl. I-VII, a zakończenie roku szkolnego dla kl. VIII – 12 VI 1974 r. Na tę uroczystość 
złożyło się przemówienie dyrektora szkoły, część artystyczna przygotowana przez mło-
dzież, rozdanie świadectw i zabawa taneczna. Uczniom wyróżniającym się świadectwa 
wręczył dyr. szkoły, a pozostałym uczniom wychowawcy. 

Do wyróżniających się uczniów w b.r. szkolnym należeli: 
kl. I – Byczkowska Danuta 
kl. II – Wajda Beata, Paliwoda Ryszard 
kl. III – Sikora Wiesława, Kalisz Maria, Goliczewski A., Stodoła A. 
kl. IV – Susfał B., Kijak Jolanta, Lech Sławomir, Kalisz R. 
kl. V – Ornarowicz Zbigniew 
kl. VI – Kamyk B., Galant B., Wajda Miecz., Arendarczyk D. 
kl. VII – Hołówko Ir., Wajda J., Stasieczko Kr., Szykuła Mir. 
Kl. VIII – Maksyminko D., Kijak D., Fila Ewa 
W/w uczniowie otrzymali nagrody książkowe. 
 
System organizacyjny 
W roku szkolnym 1973/74 w pracy naszej szkoły został poszerzony o pewne ele-

menty system Muszyńskiego. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy wiekowe: kl. I, II  
i III – „Pacholęta”, kl. IV-V – „Sztubacy”, kl. VI, VII, VIII – „Żacy”. Każda grupa wie-
kowa pracowała wg ustalonego planu pracy. W każdy poniedziałek odbywały się apele 
dla poszczególnych grup wiekowych. Apele odbywały się na korytarzu, który został do 
tego celu przeznaczony i odpowiednio wystrojony. Każdy apel rozpoczynał się od musz-
try, hymnu szkolnego, wystąpienia przewodniczących klas oraz wystąpienia dyrektora 
szkoły. Omawiane tam były sprawy bieżące, dokonywano sprawozdań tygodniowych  
z prac społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska, udzielano pochwał dla poszcze-
gólnych uczniów wyróżniających się oraz zespołów, wręczano nagrody. Każda klasa 
opracowała piosenkę swoją – hymn, którą rozpoczynała i kończyła lekcje. Klasy były 
podzielone na zespoły, każdy zespół miał swoją nazwę i proporczyk. 
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Prace społeczne 
W czasie roku szkolnego uczniowie naszej szkoły wykonali wiele prac społecznych, 

które przyczyniły się do upiększenia szkoły i środowiska. Została pomalowana siatka 
ogrodzeniowa, pomalowano sedesy, okna na parterze i drzwi, pomalowano schody, ław-
ki, płotki przy rabatkach, wykonano podmurówki do kwietników, dokonano konserwacji 
boiska szkolnego. Uczniowie: Miller Leszek, Wilk Wład., Kuśmierski Cz., Sobczyński 
Mirosław pomagali również przy malowaniu ławek w filii Głobice. 

Kl. VII i VIII brała udział w wykopkach ziemniaków w PGR-ze Karów. Fundusz 
uzyskany za wykopki młodzież przeznaczyła na centralne ogrzewanie w szkole. 

Uczniom wyróżniającym się w pracach społecznych na zakończenie roku szkolnego 
wręczono dyplomy, otrzymali je: Kłodziński Wiesław, Chojak T., Wiśniewski, Galant Jó-
zef, Kwak Z., Danuta Kijak. 

 
cdn. 
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Dwudziesty konkurs „Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna” 
 
29 maja 2014 r. po raz dwudziesty spotkali się uczestnicy konkursu „Góra i Ziemia Górowska – 

Moja Mała Ojczyzna”. Pierwszy w 1995 r. odbył się w auli Liceum Ogólnokształcącego w Górze, po-
dobnie tegoroczny. 

W pierwszym startowały trzyosobowe drużyny (ok. 90 uczniów) w dwu kategoriach wiekowych – 
klasy IV-VI i klasy VII-VIII. Następne konkursy za sprawą Ewy Kopciał miały miejsce w Szkole Pod-
stawowej nr 1 (1996-1999). W 2000 r. uczestników konkursu gościło Liceum Ogólnokształcące. Do-
tychczas organizatorem konkursu było Towarzystwo Ziemi Górowskiego, od 2001 r. doszedł drugi or-
ganizator – Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (obecnie Powiatowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego). Wówczas też odstąpiono od rywalizacji 
drużynowej na rzecz rywalizacji indywidualnej. W 2003 r. po raz pierwszy konkurs rozegrano poza Gó-
rą – w gimnazjum w Wąsoszu. Dotychczas uczestników finału powiatowego konkursu „Góra  
i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna” gościły szkoły w Górze, Wąsoszu, Naratowie, Jemielnie, 
Czerninie, Sicinach; niejednokrotnie więcej niż raz. […] 

Wśród uczniów szkół podstawowych największą wiedzą wykazała się Magdalena Czajkowska ze 
szkoły podstawowej w Czarnoborsku (opiekunka Bogusława Nawrot); na drugim miejscu uplasowała 
się Ala Ciszewska ze szkoły w Sicinach (opiekunka Małgorzata Wiśniewska); na trzecim – Weronika Pa-
liwoda ze szkoły w Niechlowie (opiekunka E. Stojanowska).  

Dla dziesiątki finalistów [w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych] sprawdzian pisem-
ny był dopiero początkiem zmagań. […] Wygrała Katarzyna Skrzynecka z LO w Górze (opiekun To-
masz Woźniczka), na drugim miejscu była Paulina Matkowska z Gimnazjum nr 1, na trzecim – Kata-
rzyna Ryndak, również z Gimnazjum nr 1 (opiekunka obydwu Małgorzata Smolińska) […]. 

W tym samym dniu można było sprawdzić swą wiedzę w konkursie internetowym. Wzięła w nim 
udział rekordowa liczba osób – 19. Zwyciężył Kamil Kutny. 

Źródło: www.pcdn.edu.pl 

 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
 



Kwartalnik Górowski 46/2014 

XXXVI 

 

„SOLIDARNOŚĆ” I DOM KULTURY 
 
W lutym 1981 r. Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” 

Ziemi Górowskiej1 zwróciła się do ówczesnego naczelnika gminy Góra Mieczysława 
Śliwiaka „o wnikliwe rozpatrzenie działalności – pracy Miejskiego Domu Kultury w Górze. A szcze-
gólności kompetencji i pracy dyrektora Ob. Aleksandra Minty za ostatni okres tj. 1980 r.” 

Wówczas w Domu Kultury w Górze działały sekcje i zespoły: orkiestra dęta, kapela 
„Walcmany”, zespoły muzyczne („Nasi”, „Ad Libitum”, „Camerata”), sekcje wokali-
stów, taneczna, fotograficzno-filmowa, plastyczna, brydża sportowego i klub prezente-
rów dyskotek2. Sekcje liczyły 286 członków3. 

W 1980 r. górowski Dom Kultury miał na swoim koncie szereg sukcesów: kapela 
podwórkowa „Walcmany” zajęła III miejsce na V Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Or-
kiestr Podwórkowych w Przemyślu, reprezentowała (razem z trio wokalnym „Ad Libi-
tum”) województwo leszczyńskie na „koncertach Przyjaźni” w okręgu Suhl w NRD, re-
prezentant Domu Kultury brał udział w eliminacjach konkursu piosenki radzieckiej  
w Inowrocławiu. Najbardziej rozwijała się orkiestra dęta, którą po kilkuletniej przerwie 
reaktywowano. Na wojewódzkim przeglądzie orkiestr dętych w Gostyniu zajęła II miej-
sce. W 1980 r. zorganizowano 166 imprez, w tym 135 klubowych4. 

Władze lokalne – w osobie zastępcy naczelnika – odnotowały, iż „Mimo wielu imprez 
organizowanych przez DK społeczeństwo niezbyt wysoko a w dużej części negatywnie ocenia pracę DK.” 
Tłumaczono to głównie słabą reklamą i kilkoma niedociągnięciami. Ocena działalności 
nie była jednoznaczna: „Praca w kulturze jest często niewdzięczna i ma to do siebie, że nie jest tak 
wymierna jak w innych gałęziach gospodarki. Różnorodność zainteresowań społeczeństwa powoduje, że 
niezmiernie trudno jest trafić w największe zapotrzebowanie. Ponadto samo uczestnictwo w kulturze 
stanowi oddzielny problem i sprowadza się ono przede wszystkim do konsumpcyjnego traktowania ofert 
DK. Z drugiej strony formy działania jak i wy[po]sażenie Domu Kultury nie są tak atrakcyjne jak by 
sobie tego wszyscy życzyli. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty nie sposób nie docenić sukcesów i osią-
gnięć zespołów i sekcji DK a co za tym idzie jego działalności. Lecz równolegle wspomniane niedocią-
gnięcia istnieją i w roku bieżącym należy zrobić wszystko by je wyeliminować. A wówczas społeczeństwo 
miasta i gminy Góra będzie mogło z całą świadomością stwierdzić, że Miejsko-Gminny Dom Kultury 
rzetelnie wykonuje swoją pracę.” 5. 

O jakich niedociągnięciach mowa, możemy się dowiedzieć z pisma MKK „Solidar-
ność” Ziemi Górowskiej. Są to dwie strony maszynopisu, zawierające zarzuty pod adre-
sem dyrektora i działalności DK – „jak my wszyscy odczuwamy działalność kulturalną Domu 
Kultury” 6. 

                                      
1 AUMiGG: „Nadzór nad działalnością domów kultury, świetlic i klubów: 27.10.80 – 31.12.81”. (Pismo datowane 10 lutego 
1981 r. wg pisma do MKK NSZZ „Solidarność Ziemi Górowskiej” z 2 kwietnia 1981 r.) 
2 APL: KM-G PZPR Góra Śląska 27 s. 65-67 („Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Górze za 
okres 1.01.1980 r. – 20.02.1981 r.”; s. 61-70). 
3 AUMiGG: „Nadzór nad działalnością domów kultury, świetlic i klubów: 27.10.80 – 31.12.81”. („Ocena działalności Miej-
sko-Gminnego Domu Kultury w Górze za 1981 rok” z 6 marca 1981 r.) 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 AUMIGG: „Nadzór nad działalnością domów kultury, świetlic i klubów: 27.10.80 – 31.12.81”. (Pismo datowane 10 lutego 
1981 r. wg pisma do MKK NSZZ „Solidarność Ziemi Górowskiej” z 2 kwietnia 1981 r.) 
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Najpierw poddano krytyce osobę dyrektora: „Osobnym rozdziałem są kompetencje dyrek-
tora tej placówki, który będąc od dłuższego czasu wspólnikiem sklepu ajencyjnego, jakby zapomniał, że 
Jego głównym celem jest kontrola i koordynowanie pracami podległych mu pracowników. No nie wyklu-
czamy działalności dyrektora jako muzyka w lokalu »Parkowa«, w którym to raz w tygodniu zarob-
kuje prywatnie propagując kulturę przez »walenie w bęben«, oraz muzykowanie w Kapeli Podwórkowej 
»Walcmany« i od czasu do czasu w Orkiestrze Dętej, ale w obu przypadkach nie robi tego za darmo 
(płatne godz. prób. z Cukr. Góra Śl., nagrody z Festiw. Kapel Podwórkowych – Przemyśl), a miesz-
kańcom Góry stara się wmówić na imprezach okolicznościowych, że robi To On (robią to oni) społecz-
nie.” 

Równie zjadliwe uwagi są kierowane pod adresem sekcji muzycznej. „Działalność 
sekcji muzycznej, może jest trochę lepsza, bo zawsze słychać przez otwarte okna, że »coś tam gra«. Sek-
cja ta posiada osoby zatrudnione do prowadzenia działalności muzycznej, lecz działalność ta jest rów-
nież mała. Prowadzi się zajęcia z grupą dziewcząt (chyba raz w tygodniu) śpiewu. Nie doczekamy się 
górowskich Alibabek. Raz w roku odbywają się eliminacje [...] Konkursów Piosenki Żołnierskiej, Ra-
dzieckiej i Polskiej (w sumie 3) i na tym koniec z kulturą muzyczną w DK. 

Co do tego, że »coś tam gra« w godzinach pracy DK to musi sprawdzić dyrektor, bo większość, 
prawie wszyscy instruktorzy są zawodowymi muzykami w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych 
gminy Góra. I kiedyś trzeba grać i przetrenować nowe teksty i piosenki, aby dobrze wypaść na dancingu 
i zabawie tanecznej (lepszy repertuar – lepsze wynagrodzenie).”7 

Kolejne uwagi dotyczyły innych sekcji Domu Kultury. 
Sekcja fotograficzna: „Działalność sekcji fotograficznej (drogi sprzęt, dobre wyposażenie) pole-

ga jak widać na forum miasta z obsługi fotogr. imprez miejsko-gminnych: rocznicowych itp. Tylko że 
brak jest fotogramów i fotek z tych imprez w gablotach usytuowanych w centrum miasta lub ewentualnie 
w samym DK. Od czasu do czasu tj. od święta grane jest kino bajek dla dzieci ... Obumiera sekcja fil-
mu amatorskiego i z tego powodu prawdopodobnie nie odbył się przegląd filmów amator. w ub. roku. 
[...] Działalność z powyższym jest prawie żadna – gdzie te czasy, że sekcja była znana nie tylko poza 
granicami wojew., pisano o niej w prasie.” 

1 marca 1961 r. Józef Lesiak założył koło fotoamatorów przy Powiatowym Domu 
Kultury w Górze. 14 listopada 1966 r. otwarto Górowski Klub Filmowy, który później 
przybrał nazwę Amatorski Klub Filmowy „Profil”. W 1970 r. zorganizowano w Górze 
Pierwszy Wojewódzki Przegląd Filmów Amatorskich 8 mm 8; ostatni ósmy odbył się  
w 1977 r.9 Wkrótce za sprawą ówczesnego dyrektora Domu Kultury Aleksandra Minty, 
w wyniku konfliktu personalnego między nim a Józefem Lesiakiem, doszło do rozpadu 
Klubu Filmowego „Profil”.  

W 1978 r. Minister Kultury i Sztuki na wniosek Federacji Amatorskich Klubów 
Filmowych uhonorował Amatorski Klub Filmowy „Profil” za całość działalności arty-
stycznej i ideowo-wychowawczej. Józef Lesiak otrzymał dwie nagrody pieniężne za 
szczególne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie filmu – jedną od Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Lesznie, drugą od przewodniczącego Centralnej Komisji Koordynacyjnej do 

                                      
7
 Możliwe, że autor lub autorzy pisma nie dostrzegali tego, że instruktorzy byli zmuszeni dorabiać do swych niskich pensji 

płaconych  
w Domu Kultury, grając w restauracjach. 
8 [Program VII Międzywojewódzkiego Przeglądu Filmów Amatorskich 8 mm w Górze 11-12 IX 1976 r.”] 
9 (jwi), Przegląd wąskiej taśmy, „Gazeta Zachodnia” 1977 nr 240 (24 października 1977 r.) 
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spraw Upowszechniania Kultury, ciała działającego przy Ministerstwie Kultury i Sztuki. 
Jednak racje dyrektora górowskiego Domu Kultury przeważyły i J. Lesiak odszedł, na-
bawiając się poważnych problemów zdrowotnych.  

Sekcja filmowa formalnie istniała do czasu ogłoszenia stanu wojennego, ale nie od-
nosiła żadnych sukcesów, nastąpiła dezintegracja środowiska skupionego wokół Józefa 
Lesiaka. 

Sekcja klubowa: „Osobny rozdział z działalności kulturalnej, to sekcja klubowa – oczywiście 
pełne etaty! No, bo tutaj to naprawdę coś się dzieje, pełna kultura – dyskoteka. Dyskoteka Andrzej-
kowa, dyskoteka Sylwestrowa, dyskoteka... Klub nigdy w czasie rozrywki nie świeci pustkami a od-
wrotnie, nadkomplet miłośników tańca i kultury i nieco przesady co do przeciążenia ilości miejsc na sali 
(ale za to jaki zysk 250 osób x 10 zł). A ile można się nauczyć kultury na takiej dyskotece, ordynar-
ne odzywki, przekleństwa, aż strach tam przebywać. Gdzie są instruktorzy płatni, gdzie jest kultural-
na forma rozrywki lansowana przez instruktorów, za to im płacą.” 

Sekcja plastyczna: „Sekcja plastyczna – działalność w minionym okresie skupiała się do spo-
rządzania plakatów. Ogłoszeń co to się nie dzieje w Miejskim DK. Prowadzono zajęcia z dziećmi, ale 
to zależało od pracującego w tej sekcji plastyka. Zmiana kadrowa na tym stanowisku i pełna zmiana 
w dziedzinie pracy (Kierunek łatwizna).” 

A na koniec pochwała: 
„Osobnym rozdziałem w pracy DK jest sekcja taneczna, powinniśmy to stawiać jako mały wzo-

rzec dla pozostałych sekcji. Prowadzi się stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Działalność tej sekcji nie 
tylko pozostaje na papierze. Zespoły te uczestniczą w różnych imprezach środowiskowych i zespołami 
tymi jak i Kapelą Walcmany, dyrektor zamydla nam wszystkim oczy o wielkiej kulturze w Górze. 
Działalność tej sekcji może być przykładem dla innych.”10 

W roku 1980 r. w ramach tej sekcji działały: zespół dziecięcy składający się  
z uczniów szkół podstawowych nr 2 i 3 (28 osób), zespół młodzieżowy składający się  
z uczniów Liceum Ogólnokształcącego (2 grupy, 32 osoby), zespół dziecięcy w Czerni-
nie (2 grupy, 42 osoby). Tę sekcję prowadziła Teresa Litwin. 

W 1980 r. zespół taneczny z Domu Kultury w Górze zdobył I nagrodę na woje-
wódzkim przeglądzie amatorskich zespołów tanecznych w Rawiczu11. 15-31 lipca 1982 r. 
zespół tańca ludowego „Podlotki”, składający się z członków sekcji tanecznej, reprezen-
tował Leszczyńską Chorągiew ZHP na IX Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży 
Szkolnej w Kielcach. Zdobył „Srebrną Jodłę”12. 

W dniach 26, 27, 28 lutego i 2 marca 1981 r. przeprowadzono „wizytację” (nie kon-
trolę) Domu Kultury w Górze. W skład zespołu wizytującego m.in. weszli: Iwona No-
wocińska – starszy inspektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lesz-
nie i Marzanna Mizgalska – dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Lesznie oraz 
instruktorzy tej placówki. Wśród instruktorów – członków zespołu byli przedstawiciele 

                                      
10

 Zarzuty były kierowane pod adresem dyrektora i instruktorów, pominięto zaś pracowników administracji. Być może mia-
ło to związek z tym, że w Domu Kultury pracowała żona jednego z działaczy górowskiej „Solidarności”. 
11 APL: KM-G PZPR Góra Śląska 27 s. 65-67 („Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Górze za 
okres 1.01.1980 r. – 20.02.1981 r.”; s. 61-70). 
12 Sędłak Cz.Br., Podlotki z Góry, „Informator Kulturalny i Turystyczny Województwa Leszczyńskiego” 1982 nr 3 s. 12, il. 
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związków zawodowych – „Solidarności” i Związku Zawodowego Pracowników Kultury 
i Sztuki. Ich podpisy znajdują się pod protokołem z wizytacji13. 

Wizytacja objęła takie zagadnienia jak: analiza kadry merytorycznej placówki, ocena 
realizacji zadań w 1980 r., amatorski ruch artystyczny, ocena pomocy merytorycznej 
udzielanej placówkom niżej zorganizowanym, współpraca z organizacjami, zakładami  
i instytucjami, ocena organizacji pracy, działalność administracyjno-finansowa. Jak widać, 
cele „wizytacji” miały bardzo luźny związek z zastrzeżeniami podnoszonymi przez „So-
lidarność”14. W protokole odniesiono się przede wszystkim do zarobkowania muzyków  
i organizacji dyskotek. 

„Niedostateczna jest działalność placówki w zakresie zabezpieczenia wolnych od pracy sobót. 
Fakt uczestniczenia większości instruktorów w zespołach muzycznych prowadzących działalność za-
robkową ma decydujący wpływ na zaniedbania w tym zakresie. Nie do przyjęcia jest sytuacja, aby czte-
rech instruktorów jednocześnie podejmowało dodatkową pracę zarobkową w wolne soboty, kiedy to na 
placówce ciąży obowiązek umożliwienia społeczeństwu atrakcyjnego spędzania czasu wolnego [...]  

Powszechną krytykę budzą organizowane przez DK dyskoteki i wieczorki taneczne. Zastrzeże-
nia budzi przede wszystkim organizacja tych imprez. Ograniczona do dwóch osób służba porządkowa 
jest zdecydowanie niewystarczająca, tym bardziej, że osoby te są odpowiedzialne za przygotowanie im-
prezy pod względem merytorycznym, prowadzenie kolportażu biletów i szereg innych czynności porząd-
kowych.” 15 

Naczelnik miasta i gminy Góra na podstawie „protokołu pokontrolnego” z „wizy-
tacji” i opini egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Górze działalność Do-
mu Kultury w 1980 r. ocenił pozytywnie16. Z kolei „Solidarność” nie zgodziła się z tą 
oceną17. 

W 1982 r. Aleksander Minta odszedł ze stanowiska dyrektora Domu Kultury, funk-
cję tę zaczęła sprawować Teresa Litwin18. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 
 
 

                                      
13 APL: UMiGG 293 s. 30 („Protokół z wizytacji Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Górze zrealizowanej w dniach 26, 
27, 28 II 1981 oraz 2 III 1981 r.”; s. 30-39). 
14 Ibidem, s. 30. 
15 Ibidem, s. 36. 
16 AUMiGG: „Nadzór nad działalnością domów kultury, świetlic i klubów: 27.10.80-31.12.81” (pismo z 2 kwietnia 1981 r.) 
17 AUMiGG: „Nadzór nad działalnością domów kultury, świetlic i klubów: 27.10.80-31.12.81” (pismo z 16 kwietnia 1981 r.) 
18 26 sierpnia 1982 r. egzekutywa KM-G PZPR zatwierdziła ją na stanowisku dyrektora DK. (APL: KM-G PZPR Góra 28  
s. 245) 
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ESPERANTO W GÓRZE 
 
Na początek kilka słów o języku esperanto. Podstawy esperanto stworzył 

jeden człowiek – Ludwik Zamenhof. Pracował nad nim 10 lat i w 1887 r. wydał 
pierwszy podręcznik Lingvo Internacia (Język międzynarodowy) i jako autor użył 
pseudonimu Doktoro Esperanto (Doktor mający nadzieję). Później słowo 
esperanto stało się nazwą tego języka. 

 
Kilka wyrażeń w esperanto: 
Saluton! - Cześć 
Bonan Tagon! - Dzień Dobry 
Gxis revido - Do widzenia 
Kie vi logxas? - Gdzie ty mieszkasz? 
Kiel vi fartas? - Jak się czujesz? 
Je via sano - Na zdrowie. 
Mi amas vin - Ja kocham Ciebie 
 
Jak się okazało, o czym poinformował nas (już dziś nieżyjący) Olgierd 

Stankiewicz, już na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku niedługo po 
śmierci Stalina w naszym mieście zawiązała się grupa esperantystów, którzy 
potajemnie spotykali się w Domu Kultury w Górze (oficjalna nauka tego języka 
była zabroniona), którzy utrzymywali kontakty z esperantystami działającymi przy 
NOT (Naczelna Organizacja Techniczna) we Wrocławiu. 

 
Moja przygoda z esperanto rozpoczęła się zupełnie przypadkowo. Pewnego 

razu, a było to w połowie lat osiemdziesiątych, odwiedziłam moją koleżankę, aby 
jeszcze raz powspominać niezapomniane chwile spędzone wspólne z nią i kilkoma 
znajomymi w Soczi. Był zimowy wieczór, w pokoju panowała rodzinna atmosfera. 
Małżonkowie byli bardzo zajęci przygotowywaniem się do jakichś zajęć. Chciałam 
przeprosić i umówić się na inny termin, ale oni poprosili abym została i razem  
z nimi, uczestniczyła w zajęciach nauki języka esperanto. Coś tam słyszałam o 
jakimś sztucznym języku, ale wówczas mało mnie to interesowało. Bez przekonania 
ale zostałam. Po chwili w pokoju pojawiła się oczekiwana przez moich znajomych 
nauczycielka esperanto. Była to znana profesorka Alfreda Onufrejczyk. Przyniosła 
różne przedmioty: książki, listy, pocztówki, kalendarze, które otrzymała z różnych 
bliskich i odległych krajów od swoich przyjaciół esperantystów. Oni pełni radości 
rozpoczęli lekcję, a ja byłam obserwatorem tego uroczego wydarzenia. W rozmowie 
z panią Alfredą zdradziłam cel mojej wizyty w tym domu. Rozmawialiśmy o naszym 
wspólnym bardzo udanym pobycie w Soczi. Wspomnieliśmy o tym, że chętnie 
jeszcze pozwiedzalibyśmy świat, gdyby nadarzyła się taka okazja. Wówczas to 
właśnie pani Alfreda opowiedziała nam, że istnieje możliwość taniego wyjazdu na 
wycieczkę za granicę, ale trzeba znać język esperanto. Dowiedzieliśmy się, że biuro 
turystyczne w Bydgoszczy organizuje kilkudniowe, intensywne kursy tego języka. 
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Po pomyślnym jego zakończeniu i zdaniu egzaminu można za niewielkie wówczas 
pieniądze wyjechać na zagraniczną wycieczkę. 

Nasza grupa zainteresowana zwiedzaniem świata (i co niektórzy handlem) jak 
najszybciej udała się do Bydgoszczy. Zaliczyła kurs, zdała egzamin i skorzystała  
z wyjazdu. Wybraliśmy Turcję. Był to rok 1986 (chyba maj). Na lotnisku czekał na 
nas turecki przewodnik-esperantysta. Jak było miło i przyjemnie, że to co mówił 
Turek można było zrozumieć. Dopiero wówczas uświadomiłam sobie potęgę tego 
języka i właśnie wtedy mi englutis la bakcilon (połknęłam tego bakcyla). Wtedy już 
wiedziałam, że muszę lepiej poznać ten język. W spółdzielni mieszkaniowej przy 
ulicy Piastów w Górze Alfreda Onufrejczyk prowadziła lekcje esperanto. Zaczęłam 
uczęszczać również i ja. Z tamtych spotkań pamiętam Leokadię Reszczyńską, Zofię 
Lewkowicz, Jerzego Sajdaka, panią Stasię i jeszcze kilka osób, których nazwisk nie 
pamiętam. W tym samym czasie rozpoczęłam eksternistyczny kurs u znanego 
esperantysty z Warszawy Andrzeja Pettyna. 

Z czasem grupa ucząca się w pomieszczeniu spółdzielni pomniejszyła się  
i pani Alfreda zaproponowała, aby spotkania odbywały się u niej w domu. Do 
domu pani Alfredy przychodziłam wspólnie z panią Reginą Kumalą i panią Pieprz. 
Pani Alfreda była wielką entuzjastką esperanto i zawsze wierzyła, że nadejdzie taki 
dzień, że esperanto będzie czymś więcej niż tylko hobby. Z jej inicjatywy w dniach 
od 25 lipca do 1 sierpnia 1987 r. wraz z Reginą Kumalą uczestniczyłyśmy w 72 
Międzynarodowym Kongresie Esperanto, który w 100 rocznicę powstania języka 
odbył się w Warszawie. Nasze numery kongresowe: 

Onufrejczyk 3903 Polando 
Kumala 3878 Polando 
Sibilak 3925 Polando 
Międzynarodowe Kongresy Esperanto odbywają się co roku w innym kraju na 

całym świecie. 
Po kongresie w dalszym ciągu spotykałyśmy się u pani Alfredy. Podziwiałyśmy 

jej piękny ogród, robótki ręczne, które sama wykonywała, rozmawiałyśmy na różne 
tematy, starałyśmy się to czynić w „naszym” języku. Prowadziłyśmy korespondencję 
z naszymi zagranicznymi esperantystami. 

W 1993 roku pani Alfreda otrzymała list od niemieckiego esperantysty 
Joachima Gisnera, który poinformował, że w październiku przyjedzie do Góry 
wraz z oficjalną delegacją z Herzbergu pod przewodnictwem burmistrza Hansa 
Hermana. W liście napisał, że bardzo chciałby się spotkać z esperantystami z Góry. 

Na uroczystej kolacji powitalnej 22 października 1993 r. garstka górowskich 
esperantystów bardzo serdecznie powitała gościa wręczając mu oryginalny prezent. 
Był to kosz z produktami Ziemi Górowskiej, nad którym błyszczał płomień 
światła, symbol nadziei na rozwój esperanto na naszej ziemi. Wówczas to było 
nasze marzenie, które urzeczywistniło się w 2005 roku. Niestety nie doczekała tego 
pani Alfreda. 

W marcu 2005 r. burmistrzowie obu miast Tadeusz Wrotkowski i Gerhard 
Walter podpisali porozumienie: esperanto będzie używane jako neutralny język 
pomostowy w kontaktach między Górą a Herzbergiem. Jest to nowy etap w 
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międzynarodowych kontaktach obu miast. Zaplanowano opracowanie unikatowego 
na skalę europejską pilotażowego projektu mającego na celu porozumiewanie się 
tych miast za pomocą prostego szybkiego do nauczenia się języka esperanto. Już  
w kwietniu 2005 r. rozpoczęła się nauka w trzech grupach: 

- grupa nauczycieli prowadzona przez Andrzeja Kiszkiela 
- grupa urzędników i innych mieszkańców Góry nauczana przez Władysławę 

Kujaczyńską 
- grupa gimnazjalistów, którą uczyła Bożena Pietrzyk. 
Wszyscy nauczyciele byli członkami lubuskiego koła PZE. 
W maju wszyscy uczący się esperanto w Górze mieli możliwość wyjechania na 

międzynarodowe spotkanie esperanckie do Sławy. Tam po raz pierwszy spotkaliśmy 
się z esperantystami z Herzbergu Zofią Korody i Petrem Zilvar. Na przełomie lipca 
i sierpnia 2005 r. siedem górowskich esperantystek – Renata Kowalska, Regina 
Kumala, Lidia Nowak, Anna Syczewska, Teresa Sibilak, Danuta Tołłoczko i Jolanta 
Wrotkowska – wyjechało do Centrum Esperanto w Herzbergu na dwutygodniowy 
intensywny kurs językowy. Po powrocie zapadła decyzja o założeniu klubu 
esperanto przy Urzędzie Miasta i Gminy w Górze z siedzibą przy ul. Sportowej. 
Klub rozpoczął działalność we wrześniu 2005 r. Co tydzień odbywały się spotkania 
klubowiczów mające na celu doskonalenie umiejętności językowych. W paździer-
niku 2005 r. w dwóch szkołach na terenie gminy tj. w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Górze i w Szkole Podstawowej w Ślubowie dzieci na zajęciach dodatkowych 
rozpoczęły naukę języka esperanto. W szkole nr 1 uczyły Renata Kowalska i Lidia 
Nowak, w Ślubowie – Anna Syczewska i Jolanta Wrotkowska. Od roku 2006 do 
dnia dzisiejszego trwa nauczanie tego języka dla młodzieży i dorosłych w klubie 
esperanto przy ul. Sportowej. Zajęcia prowadzi Teresa Sibilak. 

Dzięki współpracy Centrum Esperanto w Herzbergu i Klubu Esperanto w 
Górze oraz zaangażowaniu burmistrzów obu miast w okresie wakacji 2006 r. 12-
osobowa grupa dzieci wraz z 3 opiekunami po raz pierwszy wyjechała na obóz 
językowy SALO [Somera Arbara Lernejo, Letnia Leśna Szkoła] do Niemiec do 
miejscowości Pohlde w gminie Herzberg. Wakacyjne spotkanie młodzieży obu 
krajów było częścią pilotażowego programu współpracy miast partnerskich Góry  
i Herzbergu. Spotkania takie od tej pory odbywają się co roku w okolicach 
Herzbergu lub Góry. Należy nadmienić, że w kosztach organizacji letnich szkół 
językowych SALO oprócz gmin Góra i Herzberg partycypuje Fundacja Polsko-
Niemiecka Wymiana Młodzieży. Program tej współpracy przedstawiany był między 
innymi na Międzynarodowym Kongresie w Jokohamie i Florencji przez Zofię 
Korody. Dzięki prezentacji multimedialnej Zofia Korody pokazała modelowy 
projekt współpracy między miastami partnerskimi Góra-Herzberg am Harz 
realizowany z wykorzystaniem międzynarodowego języka esperanto. Dzięki temu 
Góra zaistniała na arenie międzynarodowej i stała się rozpoznawalnym punktem na 
mapie świata. Klub esperanto w Górze uczestniczył również w przedsięwzięciu 
„Promocja Świata bez barier”. W 2005 r. w Gimnazjum nr 2 w Górze Klub 
zorganizował wystawę mającą na celu pokazanie jak wiele korzyści i satysfakcji daje 
znajomość języka esperanto. Gościem wystawy był szef  Polskiego Związku 
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Esperanto Stanisław Mandrak oraz Stanisław Zdechlik – członek PZE. 
Członkowie klubu przez lata nawiązali wiele znajomości międzynarodowych 

otrzymali wiele gratulacji i prezentów od znanych esperantystów, ale również 
nieznanych, którzy o naszym projekcie dowiedzieli się z prasy niemieckiej lub ze 
stron internetowych. Wspomnę chociaż o mieszkańcu Kolonii, który zafascyno-
wany projektem postanowił nas wesprzeć poprzez zakup słowników i podręcz-
ników do nauki esperanto. Ośmieleni sukcesami w czerwcu 2006 r. przy pomocy 
lubuskiego oddziału zorganizowaliśmy Międzynarodowe Spotkanie Esperantystów 
w Górze. Oprócz esperantystów z różnych miast Polski przyjechali goście  
z Niemiec, Węgier a także jedna osoba z USA. Spotkanie to i jego program zostało 
wysoko ocenione przez bardziej doświadczonych esperantystów, a pochlebne 
artykuły na jego temat pojawiły się w prasie niemieckiej i polskiej. Dało nam to 
motywację do dalszych działań. 1 maja 2007 r. z okazji rocznicy przystąpienia Polski 
do UE esperantyści spotkali się na moście granicznym w Słubicach na wspólnej 
imprezie integracyjnej. Lokalizacja spotkania była nieprzypadkowa bo most to 
symbol połączenia, a esperanto to symbol współistnienia bez barier. Mówi się, że 
„Esperanto estas pontlingvo” tzn. językowy most. Gościem spotkania był esperan-
tysta z Nepalu. 

Od początku powstania klubu corocznie w grudniu organizujemy wigilię oraz 
Dzień Zamenhoffa. Na choince zawsze widnieje zielona pięcioramienna gwiazda – 
symbol esperanto. Zielony kolor nadziei i 5 ramion symbolizujących 5 konty-
nentów. W tym dniu składamy sobie życzenia oczywiście w języku esperanto, 
śpiewamy kolędy, przygotowujemy kartki z życzeniami do naszych „esperantistaj 
amikoj” – esperanckich przyjaciół. 

Corocznie jesienią esperantyści z Góry i Herzbergu spotykają się na tzw. 
postseminario to jest podsumowanie projektu i wytyczenie planu na rok następny. 
W tym roku zbiegło się to z uroczystym świętowaniem 20 lat współpracy obu 
miast. Ważnym elementem tych obchodów było zorganizowanie wystawy obrazów 
na zamku w Herzbergu trzech naszych esperantystek – malarek. Prace wystawiły 
Bożena Zajączkowska, Lucyna Sozańska i Danuta Tołłoczko-Smolarska. 

W maju 2013 r. młodzież ucząca się języka esperanto w klubie przy ul. Sporto-
wej uczestniczyła w Pierwszym Europejskim Festiwalu Piosenki Esperanckiej we 
Wrocławiu, zajmując I miejsce w kategorii grupowej, a w kategorii solista nasza 
uczestniczka Wiktoria Karyś zajęła III miejsce. Nasza grupa, której przewodniczyła 
Lidia Nowak, zrobiła duże wrażenie na uczestnikach i organizatorach festiwalu. 
Młodzi górowscy esperantyści wystąpili w reprezentacyjnych żółtych koszulkach  
z zieloną gwiazdą i napisem Esperanto Klub Góra. 

6 listopada 2013 r. w Bibliotece Miejskiej w Górze zorganizowany został 
Dzień Esperanto przygotowany przez Klub Esperanto z Góry, Centrum Edukacji 
Międzykulturowej – Biuro Regionalne Wrocław oraz Bibliotekę Miejską w Górze. 
W tym dniu gościliśmy Romana Dobrzyńskiego – znanego esperantystę, hono-
rowego członka Światowego Związku Esperantystów, dziennikarza, pisarza, 
podróżnika oraz wykładowcę języka esperanto. Roman Dobrzyński wystąpił  
z wykładem, w którym zaprezentował sylwetkę Ludwika Zamenhofa, a także 
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opowiedział o swojej książce „Ulice Zamenhofa”, która została przetłumaczona na 
10 języków. Opowiedział również o swoich licznych podróżach oraz wspominał 
okres, kiedy nauczał tego języka w Pekinie. Z tej okazji zorganizowano wystawę  
pt. „Zamenhof  w Warszawie Esperanto w Górze”. Pierwszą część wystawy 
„Zamenhof  w Warszawie” przygotowała esperantystka z Lubina Małgorzata 
Komarnicka, natomiast druga część, przygotowana przez esperantystów górows-
kich, prezentowała działalność i osiągnięcia Klubu Esperanto w Górze. Obecnie 
zajęcia esperanto dla dorosłych i młodzieży odbywają się w każdy wtorek w 
budynku CPA przy ul. Sportowej w Górze. Młodzi esperantyści przygotowują się 
teraz do kolejnego wyjazdu na Letnią Szkołę Językową – SALO organizowaną w 
partnerskim mieście Herzberg am Harz. 

 
Teresa Sibilak 

 
 

 
 

Somera Arbara Lernejo en Jemielno – Letnia Leśna Szkoła w Jemielnie, 2012 
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SEKCJA SZACHOWA „GONIEC” WĄSOSZ 
 
Szachy są jedną z najstarszych gier planszowych. Ojczyzną ich są Indie, w V 

wieku zostały przeniesione do Persji, w VII wieku przejęli je Arabowie. Pierwsze 
wzmianki dotyczące szachów pochodzą z 700 r. W Polsce znane były już w XII 
wieku. Od 1927 r. rozgrywane są mistrzostwa świata – olimpiady szachowe. W 
1924 r. powstała Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE). Polska w 1930 r. 
zdobyła I miejsce i tytuł drużynowego mistrza świata. 

Szachy są grą planszową, która prowadzona jest na szachownicy przez dwie 
strony mające po 16 bierek (figur), są to: 8 pionków, król, hetman, 2 wieże, 2 skocz-
ki, 2 gońce. 

19 luty 2003 r. okazał się bardzo ważnym dniem dla Biblioteki Publicznej w 
Wąsoszu, w tym dniu odbyło się bowiem pierwsze spotkanie sympatyków szachów 
– „Otwarty Turniej Szachowy o puchar Burmistrza Wąsosza”. Uczestniczyło w nim 
18 zawodników. Zwyciężył Krzysztof Michałowski z Rudnej Wielkiej, a tuż za nim 
na drugim miejscu byli Andrzej Broczkowski i Grzegorz Wenzel z Wąsosza. To 
dzięki tym panom sekcja szachowa „Goniec” istnieje już ponad 10 lat. 

Od samego początku zajęcia odbywały się systematycznie w piątkowe popo-
łudnia w czytelni Biblioteki Publicznej przy ul. Świerczewskiego 31, a od 2009 r. – 
w Sali przy ul. Krzywej 11 w Wąsoszu. 

Za nami już kilkadziesiąt turniejów rozegranych w Wąsoszu, a także gościnnie 
między innymi we Wschowie, Górze, Rawiczu, Miejskiej Górce, Jaworzynie Ślą-
skiej, Jemielnie. W Wąsoszu rozgrywane są cyklicznie otwarte turnieje szachowe: 
„Cztery Pory Szachów” (wiosna, lato, jesień, zima), z okazji rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, Rocznicy powrotu Ziemi Wąsoskiej do Macierzy, wakacyjne  
i feryjne. Otwarte turnieje szachowe są rozgrywane w sali widowiskowej Zespołu 
Placówek Kultury, w czytelni Biblioteki Publicznej, w gościnnych progach „Klubu 
Seniora”, a także dzięki uprzejmości księdza Jana Węgielskiego – w „katechetów-
ce”. 

Wszystkie turniej, które przygotowane i przeprowadzone zostały w Wąsoszu, 
były dla nas bardzo ważne. Były lata, w których spotykaliśmy się na wigilijnym 
opłatku, rozegrany został turniej szachowy podczas „Dni Wąsosza” w wąsoskim 
amfiteatrze. 

Każdy turniej to dla nas uczta i radość ze wspólnego spotkania i uczestnicze-
nia w spektaklu pod nazwą „Otwarty Turniej Szachowy”. 

Szczególną oprawę miał turniej z okazji 10-lecia działalności naszej sekcji. 
Turniej odbył się 14 kwietnia 2013 r. w sali bankietowej przy Zespole Placówek 
Kultury w Wąsoszu. Organizatorami turnieju byli: Urząd Miejski w Wąsoszu, Ze-
spół Placówek Kultury – Biblioteka Publiczna w Wąsoszu, sekcja szachowa „Go-
niec” Wąsosz i sponsor nagród rzeczowych firma Fagor Mastercook S.A. z Wro-
cławia. 

Turniej rozegrany został w systemie szwajcarskim, 9 rund, czas gry 2x15 mi-
nut na partię. O kolejności zajętych miejsc decydowały: ilość zdobytych punktów  
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(1 – za wygraną; 0,5 – za remis; 0 – za przegraną), średni Buchholz, pełen Bu-
chholz, progres – liczba zdobytych punktów. 

W zmaganiach turniejowych uczestniczyło 61 zawodników, którzy reprezen-
towali następujące kluby: ASSz „Miedź” Legnica, OKSiR Wisznia Mała, UKS SP3 
Bogatynia, LKS „Goniec” Żarów, „Wieża” Pęgów, StS MOK „Chrobry” Głogów, 
DK Góra, MDK „Miedziany Skoczek” Lubin, SSZ „Goniec” Wąsosz (wszystkie  
z województwa dolnośląskiego), TS-R „Hetman” Konin, MMKS „Wieniawa” 
Leszno, UKS „Sokół” Włoszakowice, RKUS „Korona – Rawbud” Rawicz (z wo-
jewództwa wielkopolskiego), „Hetman” Wschowa (z województwa lubuskiego).  
W turnieju brali udział również zawodnicy nie zrzeszeni w klubach, którzy przyje-
chali do nas z Głogowa, Ścinawy, Czeladzi Małej i Wrocławia (z województwa dol-
nośląskiego) i Bukowca Górnego (z województwa wielkopolskiego). Najmłodszy 
uczestnik Tobiasz Walkowski miał 7 lat, reprezentował klub sportowy UKS „So-
kół” Włoszakowice, a najstarszy Edward Zahorski miał 81 i przyjechał z Głogowa. 

Po ponad sześciogodzinnych sportowych zmaganiach nastąpiło podsumowa-
nie i nagrodzenie zwycięzców naszego turnieju szachowego: 

- I miejsce Artur Pieniążek – ASSz „Miedź” Legnica (nagroda pieniężna 400 zł 
i puchar); 

- II miejsce Łukasz Butkiewicz – OKSiR Wisznia Mała (nagroda pieniężna 
300 zł); 

- III miejsce Piotr Goluch – UKS SP3 z Bogatyni (nagroda pieniężna 200 zł); 
- IV miejsce Jerzy Kubień – „Wieża” Pęgów (nagroda pieniężna 100 zł). 
Nagrody otrzymali również: 
- najmłodszy uczestnik turnieju Tobiasz Walkowski – UKS „Sokół” Włosza-

kowice; 
- najstarszy zawodnik Edward Zahorski z Głogowa; 
- najlepszy zawodnik „Gońca” Wąsosz – Grzegorz Wenzel; 
- najlepsza kobieta Małgorzata Świątnicka – TS-R „Hetman” Konin; 
- najlepszy junior do lat 18 Marcin Pilzak – MMKS „Wieniawa” Leszno. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy okolicznościowe. Okolicznościowymi 

statuetkami z okazji 10-lecia, które wykonali Stanisław Wawrzyniak i Stanisław 
Świątkiewicz, obdarowaliśmy naszych wieloletnich przyjaciół, którzy byli z nami 
prawie od początku działania sekcji. Statuetki otrzymali: 

- Zygmunt Bazyleiwcz – DK Góra; 
- Jakub Kaczmarczyk – MDK „Miedziany Skoczek” Lubin; 
- Halina Łobacz – pracownik OPS Wąsosz; 
- Włodzimierz Markowski – RKUS „Korona – Rawbud” Rawicz; 
- Paweł Niedźwiedź – były wiceburmistrz Wąsosza, obecnie radny powiatu 

górowskiego; 
- Marek Piesiewicz – DK Góra; 
- Stefan Polny – sędzia klasy państwowej z Miejskiej Górki; 
- Anna Różalska-Sypliwa – pracownik Urzędu Miejskiego w Wąsoszu; 
- Antoni Rutkowski – Czeladź Mała, animator kultury w Jemielnie; 
- Janusz Trusewicz – „Hetman” Wschowa; 
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- Wiesława Witkowska – UKS „Sokół” Włoszakowice. 
Nad prawidłowym przeprowadzeniem turnieju czuwali: Stefan Polny - sędzia 

klasy państwowej i Jakub Kaczmarczyk - sędzia pomocniczy. 
W uroczystym podsumowaniu i wręczeniu nagród uczestniczył Zbigniew Stu-

czyk – burmistrz Wąsosza, który otrzymał okolicznościową statuetkę za życzliwość 
i 10 lat owocnej współpracy z naszą sekcją szachową. 

W czasie turnieju organizator zapewnił ciepłe napoje (kawa, herbata), soki, 
ciastka i smaczny żurek, które przygotowały Stanisława Szczok i Genowefa Łopu-
szyńska. Na zakończenie turnieju na wszystkich zawodników i przyjaciół, którzy 
grali i obserwowali (rodzice najmłodszych zawodników) czekał smaczny okoliczno-
ściowy tort, który upiekła Halina Łobacz. 

Od lat współpracujemy z następującymi sekcjami szachowymi: „Hetman” 
Wschowa (województwo lubuskie), MMKS „Wieniawa” Leszno, UKS „Sokół” 
Włoszakowice, RKUS „Korona – Rawbud” Rawicz, sekcja szachowa „Pat” Miejska 
Górka (województwo wielkopolskie), DK Góra (województwo dolnośląskie). 

Sekcja posiada kilkanaście kompletów szachowych (plansze, bierki, zegary). 
Zakupionych zostało również kilka książek o grze w szachy. Posiadamy tablicę ma-
gnetyczną do nauki na zajęciach sekcji i program komputerowy, który pomaga nam 
prawidłowo prowadzić turnieje szachowe. 

Zwycięzców wszystkich turniejów nagradzamy pucharami, dyplomami, nagro-
dami rzeczowymi. Często naszym sponsorem jest firma Fagor Mastercook z Wro-
cławia. 19 najbardziej aktywnych członków sekcji jest zarejestrowanych w Dolno-
śląskim Związku Szachowym. Trzech zawodników posiada II kategorie szachowe: 
Andrzej Broczkowski, Grzegorz Wenzel i Jakub Poprawski. Nasza sekcja została 
zarejestrowana 29 czerwca 2005 r. w Dolnośląskim Związku Szachowym, a licencję 
Polskiego Związku Szachowego otrzymała 5 marca 2007 r. 

Myślę, że w wielu wąsoskich domach na honorowych miejscach stoją puchary 
zdobyte przez członków sekcji szachowej, a turniej szachowe stały się stałym punk-
tem imprez kulturalnych organizowanych przez Zespół Placówek Kultury – Biblio-
tekę Publiczną w Wąsoszu. 

 
Elżbieta Poprawska 

 
 


