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PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ  
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. MARII KOWNACKIEJ W PŁOSKACH 
 
Wszystko zaczęło się 70 lat temu, kiedy to pani Józefa Minasowicz – repatriantka 

ze Wschodu postanowiła zorganizować szkołę i zająć się edukacją dzieci. Rok szkolny 
we wsi Pluskowice (obecnie Płoski) rozpoczął się po raz pierwszy w wyzwolonej Oj-
czyźnie, 10 września 1945 roku. Początkowo nauka odbywała się w małym, wynajętym 
pokoiku. Dopiero 3 grudnia 1945 r. nastąpiło uroczyste otwarcie wyremontowanej szko-
ły. Uczęszczały do niej dzieci z Płosek, Chocieborowic, Wrzącej Śląskiej, Wrzącej Wiel-
kiej, Drozdowic Małych, Drozdowic Wielkich, Kamienia Górowskiego, Ostrawy.  

Naukę w klasach I-IV prowadziła Józefa Minasowicz, która jednocześnie pełniła 
obowiązki kierownika szkoły. Ilu było uczniów i jaka była promocja nie zanotowano  
w żadnych dokumentach.  

W roku 1948 społeczność szkoły brała udział w organizowanym w Wąsoszu po-
chodzie z okazji święta 1 maja. W roku szkolnym 1949/50 szkoła została podniesiona 
do rangi II stopnia o dwóch nauczycielach i pięciu oddziałach. Warunki nauki w pierw-
szych latach po wojnie były bardzo trudne ze względu na skromne wyposażenie sal oraz 
brak podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych. W szkole również organizowane 
były kursy dla dorosłych oraz uroczystości i zawody sportowe. 

W 1952 roku szkołę przeniesiono do wyremontowanego pałacyku magnackiego 
znajdującego się na uboczu Płosek w przysiółku Kobylniki. Utworzono siedem klas, do 
których uczęszczało 118 uczniów.  

W latach 1957-1979 szkołą kierował dyrektor Aleksander Prokop. Warunki pracy  
i nauki w szkole były trudne (przechodnie sale, niesprawne piece, skromne wyposażenie). 
Dzieci do szkoły docierały pieszo, niezależnie od warunków pogodowych. Często rodzi-
ce i nauczyciele organizowali czyny społeczne na rzecz uporządkowania terenu przy-
szkolnego lub zagospodarowania ziemi, którą szkoła posiadała. W tamtych czasach przy 
szkole istniał staw, który był systematycznie zarybiany. 

Praca dyrektora i nauczycieli koncentrowała się na poprawie warunków lokalowych 
i wyposażenia szkoły, w tym również wzbogacenia księgozbioru biblioteki. I tak w roku 
szkolnym 1959/60 poprawie uległy warunki sanitarne, powstała łazienka z ubikacją, czę-
ściowo wyremontowano piece, w budynku gospodarczym stworzono warsztaty stolar-
skie. W roku szkolnym 1961/62 powstała pracownia prac ręcznych dla chłopców, a w 
roku szkolnym 1962/63 zakupiono do szkoły pierwszy telewizor marki Lotos. Więk-
szość pomocy dydaktycznych nauczyciele nadal wykonywali własnoręcznie. W roku 
szkolnym 1963/64 powstały kolejne pracownie przedmiotowe: fizyko-chemiczna oraz 
do zajęć technicznych. W tym czasie w szkole działały organizacje młodzieżowe (Samo-
rząd Uczniowski, ZHP, LOK, PCK, SKP-ZSRR, SKO, Spółdzielnia Uczniowska, chór) 
oraz prowadzone były zajęcia dodatkowe (teatrzyk, koło matematyczne, techniczne, 
geograficzne). 
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W grudniu 1960 roku zorganizowano uroczystość z okazji 15-lecia szkoły. 
Rok 1967 przyniósł kolejne zmiany. Rozpoczęto kapitalny remont szkoły, który 

trwał 12 miesięcy. Wobec tego nauka odbywała się w prywatnych domach i świetlicy 
wiejskiej.  

Warunki pracy i nauki w szkole uległy znacznej poprawie. Budynek ogrzewany był 
centralnie z własnej kotłowni, sale lekcyjne stały się bardziej funkcjonalne i lepiej wypo-
sażone. 

W 1971 roku utworzono w szkole pierwszy oddział przedszkolny, do którego 
uczęszczało 7 dzieci na 11 zapisanych. 

 

 
 

Uczniowie podczas wycieczki, lata 80. 
 

1 września 1974 r. utworzono punkty filialne w Drozdowicach Małych i w Lubielu. 
Uczęszczały do nich dzieci 6-letnie i uczniowie klas I-III. Uczniowie starszych klas byli 
dowożeni do szkoły w Płoskach-Kobylnikach. Funkcjonowanie trzech budynków szkol-
nych w różnych miejscowościach z roku na rok stawało się coraz trudniejsze. Skromny 
budżet szkoły nie pozwalał na stworzenie uczniom i nauczycielom dobrych warunków 
nauki i pracy. Wszystkie budynki wymagały gruntownych remontów. Dlatego też władze 
samorządowe Gminy Wąsosz postanowiły, w latach 1996-1997, rozbudować i zmoder-
nizować budynek szkoły w Płoskach-Kobylnikach. Dobudowano nowe skrzydło, 
ogrzewanie węglowe zastąpiono gazowym, wymieniono stolarkę okienną z drewnianej na 
PCV, wymieniono drzwi i instalację elektryczną, odnowiono wszystkie sale lekcyjne i ho-
le komunikacyjne, ocieplono budynek i wykonano elewację.  

Dnia 1 września 1997 r. zaczęła funkcjonować w Płoskach ośmioklasowa szkoła 
podstawowa z oddziałem przedszkolnym, gdyż zlikwidowano punkty filialne w Lubielu  
i Drozdowicach.  
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Po rozbudowie i modernizacji szkoły, głównym zadaniem dyrektora placówki  
mgr Ewy Damasiewicz, było uporządkowanie i podniesienie estetyki posesji. W tym celu 
wywieziono gruz, wyrównano teren, na którym przebiegały prace budowlane, zamonto-
wano bramę wjazdową, posadzono drzewka liściaste i iglaste, założono duży skalniak 
oraz klomb z różami. Wyżej wymienione działania przynosiły wymierne skutki, ponie-
waż już od „progu” nasza szkoła sprawiała wrażenie przyjaznej i zadbanej.  

W grudniu 1998 r. w ramach projektu „Pracownia internetowa w każdej gminie”  
w placówce utworzono pracownię komputerową wyposażoną w 10 stanowisk kompute-
rowych i drukarkę laserową. W następnych latach doposażono pracownię w dodatkowy 
komputer, kolorową drukarkę i skaner, skomputeryzowano sekretariat, kancelarię, pokój 
nauczycielski i bibliotekę. Obecnie w dwóch salach lekcyjnych znajdują się tablice inter-
aktywne, zakupione ze środków finansowych Gminy Wąsosz, a każda sala lekcyjna wy-
posażona jest w przenośny komputer z dostępem do Internetu. 

W roku szkolnym 2001/2002 powstał plac zabaw dla dzieci. Zamontowano wtedy 
10 huśtawek, 3 chybotki, piaskownicę. W roku 2008 wymieniono niektóre elementy na 
placu zabaw, wyposażając go dodatkowo w zjeżdżalnię i karuzelę. 

W 2003 roku Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i uczniowie podjęli ważną decy-
zję związaną z wyłonieniem kandydata na patrona szkoły. Uwieńczeniem wszystkich 
działań realizowanych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem była uroczystość na-
dania szkole imienia Marii Kownackiej, która odbyła się 5 czerwca 2003 roku.  

Dewiza życiowa Patronki „Dzieciom należy dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się ko-
chać ludzi i wszystko co je otacza” przyświeca pracy dydaktyczno-wychowawczej i wpływa na 
podniesienie jej jakości. Dyrektor szkoły nawiązała kontakt z osobą sprawującą opiekę 
nad Izbą Pamięci Marii Kownackiej znajdującą się na warszawskim Żoliborzu oraz szko-
łą podstawową. Delegacja naszej placówki uczestniczyła w obchodach 110 rocznicy uro-
dzin Marii Kownackiej, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 80 w Warszawie oraz 
zwiedziła Izbę Pamięci Patronki. 

W roku szkolnym 2003/2004 szkoła uzyskała Certyfikat „Szkoły Dbającej o Bez-
pieczeństwo” nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Dolnośląskiego Woje-
wodę. Na wyasfaltowanym placu przed szkołą powstało „Miasteczko Ruchu Drogo-
wego”, na którym uczniowie zdobywają umiejętności praktycznego poruszania się po 
drogach oraz odbywają się egzaminy na kartę rowerową.  

Rok następny to prace związane m.in.: 
- ze zgłoszeniem szkoły do akcji „Szkoła z klasą” oraz realizacją sześciu zasad 

mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły, 
- z pokryciem dachu budynku papą termozgrzewalną,  
- z zagospodarowaniem przyszkolnego lasku. Powstała tu rekreacyjna ścieżka 

zdrowia, na której zamontowano różne elementy drewniane.  
We wrześniu 2005 r. placówka uzyskała Certyfikat „Szkoły z klasą” przyznawany 

dla najlepszych szkół przez Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatel-
skiej.  

Od 1 września 2006 roku, w związku z przejściem na emeryturę dyrektor Ewy Da-
masiewicz, funkcję tę powierzono w drodze konkursu Joannie Morawskiej. 
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W kolejnych latach szkoła podejmowała działania na rzecz pozyskiwania dodatko-
wych środków finansowych na rozwój swojej działalności. Efektem tego był udział  
w następujących projektach: 

- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich  
(2-krotnie),  
- Pożyteczne Wakacje (3-krotnie),  
- Młodzi Czytelnicy,  
- Wiejskie spotkania z muzyką nie tylko ludową, 
- Bank Dziecięcych Uśmiechów, 
- Radosna Szkoła, 
- Książki naszych marzeń. 
W kwietniu 2007 roku w ramach projektu „Małe Przedszkola na Dolnym Śląsku”  

w szkole został otwarty Punkt Przedszkolny dla dzieci 3-5-letnich, który na początku 
prowadziła Ewa Damasiewicz. Obecnie od 7 lat grupą najmłodszych dzieci opiekuje się 
Barbara Kopeć-Figas. 

Do szkoły uczniowie są dowożeni i rozwożeni dwoma autobusami z następujących 
miejscowości: Lubiel, Ostrawa, Płoski, Drozdowice Małe, Drozdowice Wielkie, Wrząca 
Śląska, Wrząca Wielka i Kamień Górowski. Do realizacji celów statutowych szkoła po-
siada 2 sale przedszkolne, 3 sale do edukacji wczesnoszkolnej, pracownie: humanistycz-
ną, informatyczno-matematyczną, przyrodniczą, bibliotekę i czytelnię, pomieszczenia 
zaadaptowane na prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego, kancelarię, sekretariat, 
pokój nauczycielski, kuchenkę, gdzie jest przygotowywane i wydawane drugie śniadanie. 
Szkoła dysponuje dwoma boiskami – do piłki nożnej i piłki siatkowej, na których w 
2008 roku została położona nowa trawiasta nawierzchnia. 

Od roku 2000 działa Szkolny Zespół Instrumentalny, który prowadzi z wielką pasją 
Andrzej Kowal. Uczniowie prezentują swoje umiejętności wokalne i instrumentalne nie 
tylko w szkole, ale także w okolicznych kościołach i świetlicach. 

W roku 2009 wznowiona została działalność Szkolnej Kasy Oszczędności, która 
propaguje wśród dzieci oszczędzanie, przedsiębiorczość, kreatywność i bankowość in-
ternetową. Obecnie tradycyjne książeczki SKO zostały zastąpione kontami elektronicz-
nymi. Opiekunka SKO Joanna Smolan wraz z uczniami prowadzi szkolny blog, na który 
wszystkich serdecznie zapraszamy. 

Położenie szkoły z dala od tras komunikacyjnych, na dużej posesji, pełnej zieleni  
i kwiatów jest jej zaletą. Szkoła jest nowoczesną placówką oświatową dostosowaną do 
wymogów XXI wieku. Sale lekcyjne, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, są 
przestronne, czyste, barwne i estetycznie urządzone. W naszej niewielkiej szkole panuje 
kameralna, rodzinna atmosfera. Nauczyciele znają dobrze swoich wychowanków, ich 
potrzeby, aspiracje i problemy. Starają się zapewnić każdemu uczniowi edukację na wła-
ściwym poziomie i uzyskanie osiągnięć odpowiednich do jego możliwości.  

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych umożliwia rozwijanie różnorodnych zaintere-
sowań oraz wspomaga rozwój dzieci. W szkole prowadzone są koła zainteresowań, ze-
społy dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, 
rewalidacyjne oraz terapia pedagogiczna. Każdy uczeń ma szansę na pełny rozwój.  
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Młodzież szkolna odnosi sukcesy w konkursach, przeglądach i zawodach sporto-
wych organizowanych na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym.  

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie naszej szkoły zdobyli: 
- I miejsce w konkursie wiedzy przeciwpożarowej, 
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Przyrodniczym, 
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym klas trzecich, 
- II miejsce w Powiatowym Konkursie „Poezja Mojej Małej Ojczyzny”, 
- II miejsce w Powiatowym Dyktandzie „Nie tylko dla Orłów”, 
- II Miejsce w V Powiatowym Turnieju Wiedzy Bankowej, 
- wyróżnienie na etapie regionalnym w Ogólnopolskim Konkursie dla Szkolnych 

Kas Oszczędności, 
- wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Blog miesiąca”, 
- wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Śniadanie daje moc”. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoskach należy do szkół reprezentujących dobry 

poziom nauczania. Sporo uczniów osiąga wysokie wyniki w nauce otrzymując świadec-
twa z „czerwonym paskiem”, nagrody książkowe i rzeczowe oraz stypendium Burmi-
strza. Ponadto średni wynik sprawdzianu szóstoklasistów w I części obejmującej język 
polski i matematykę w ubiegłym roku szkolnym był wyższy od średniej gminnej i powia-
towej oraz bliski średniej wojewódzkiej. W II części z języka angielskiego uczniowie na-
szej szkoły uzyskali bardzo wysoki wynik 87%, przy średniej wojewódzkiej 78%. 

Społeczność szkolna, a więc Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samo-
rząd Uczniowski, współpracują zgodnie z opracowaną Koncepcją Pracy Szkoły, Pro-
gramem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, wizją i misją szkoły. 

Szkoła w środowisku lokalnym postrzegana jest jako instytucja wychowawcza i kul-
turotwórcza, organizująca koncerty Filharmonii Wrocławskiej. Kultywuje tradycje szkol-
ne, narodowe, religijne, regionalne, rodzinne. 

Kadra pedagogiczna: 
a) kształtuje w uczniach nawyki prozdrowotne, propaguje zdrowy styl życia i zasady 

higieny,  
b) wyrabia pozytywny stosunek do środowiska, 
c) stwarza sytuacje wychowawcze, które integrują zespół klasowy i społeczność 

uczniowską, uczą koleżeństwa i przyjaźni poprzez organizację: Dnia Chłopca, Mikołajek, 
Walentynek, Dnia Kobiet.  

Szkoła organizuje lub bierze czynny udział w wielu akcjach charytatywnych na 
rzecz ludzi chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących, np. Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy, Pomóż i Ty, Złotówka dla Mikołaja, Mogiłę Pradziada Ocal od Zapo-
mnienia, Góra Grosza. 

Licznie organizowane są również wycieczki jedno i kilkudniowe, m.in. do Warsza-
wy, Krakowa, Wrocławia, nad morze, do kina i teatru. 

Uroczystości, imprezy, wycieczki, sukcesy dokumentowane są w kronikach szkol-
nych i na stronie szkoły (www.spploski.pcdn.edu.pl). 

Szkoła aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. z: Urzędem Miejskim 
w Wąsoszu, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wąsoszu, Zespołem Placówek Kultury, 
Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-

http://www.spploski.pcdn.edu.pl/
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Pedagogicznego w Górze, Bankiem PKO w Górze, Policją, Strażą Pożarną. Za pośred-
nictwem Fundacji Młodzi-Młodym szkoła pozyskuje dodatkowe środki finansowe przeka-
zywane przez ofiarodawców w ramach 1% podatku. 

Dobre funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym nie zależy tylko od pracow-
ników. Potrzebni są też przyjaciele wspomagający proces dydaktyczno-wychowawczy. 
Do sojuszników z pewnością należą rodzice i organ prowadzący – Gmina Wąsosz oraz 
sponsorzy, którzy włączają się w zakup pomocy dydaktycznych i nagród dla uczniów 
oraz dofinansowanie wycieczek szkolnych.  

Zaangażowanie nauczycieli i rodziców w prace na rzecz szkoły czyni ją miejscem 
dobrych, wzajemnych kontaktów, sprzyjających edukacji i wychowywaniu dzieci.  

 
Dotychczasowi kierownicy i dyrektorzy szkoły: 
1945-1946 – Józefa Minasowicz 
1946-1947 – Czesław Rachwał 
1947-1949 – Józefa Minasowicz 
1949-1950 – Julian Zrobrowski 
1950-1953 – Zbigniew Kaczmar 
1953-1954 – Antoni Czerwiński 
1954-1955 – Romuald Kołodziej 
1955-1957 – Stanisław Korman 
1957-1979 – Aleksander Prokop 
1979-1984 – Teresa Prokop 
1984-1997 – mgr Teresa Oczek 
wrzesień 1997 – kwiecień 1998 – p.o. dyrektora Jarosław Kwintkiewicz 
kwiecień 1998-2006 – mgr Ewa Damasiewicz 
od 1 września 2006 – mgr Joanna Morawska. 
 
Grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi 
Kadra pedagogiczna pracująca w Publicznej Szkole Podstawowej w Płoskach to lu-

dzie kompetentni, życzliwi, wyrozumiali, a nade wszystko dobrzy fachowcy, którzy są 
przyjaciółmi uczniów. Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przy-
gotowaniem pedagogicznym, a jedna z nauczycielek posiada stopień doktora nauk hu-
manistycznych. Grono pedagogiczne w większości stanowią nauczyciele mianowani  
i dyplomowani, aktywnie uczestniczący w różnych formach doskonalenia, chętnie po-
dejmujący się realizacji nowych zadań.  

 
Obecnie kadrę pedagogiczną stanowią: 
- mgr Joanna Morawska – zajęcia komputerowe, 
- mgr Ewelina Garboś – wychowanie przedszkolne,  
- mgr Barbara Kopeć-Figas – wychowanie przedszkolne,  
- mgr Elżbieta Klisowska – nauczanie zintegrowane, 
- mgr Urszula Siwozad – nauczanie zintegrowane,  
- mgr Kazimiera Ślusarek – nauczanie zintegrowane,  
- dr Patrycja Garboś – język polski,  
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- mgr Grażyna Konopka-Dworniczak – matematyka,  
- mgr Monika Owsianik – historia,  
- mgr Grażyna Owczarek – zajęcia techniczne, plastyka, 
- mgr Joanna Smolan – religia, 
- mgr Andrzej Kowal – muzyka, 
- mgr Joanna Zimoląg – wychowanie fizyczne, 
- mgr Lucyna Zaremba – przyroda,  
- mgr Marta Sobczyńska – język angielski. 
 
Pracownicy administracji: 
Małgorzata Dec – główna księgowa, 
Krystyna Zakrawacz – referent. 
 
Pracownicy obsługi: 
Helena Gruszczyńska – starsza woźna,  
Justyna Arciszewska – sprzątaczka, 
Józef Szulik – konserwator, palacz c.o. 
 
Nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz pracownicy administracji i obsługi wspólnie 

podejmują działania zmierzające do podnoszenia jakości pracy szkoły i budowania do-
brego jej wizerunku w środowisku.  

 
Zespół nauczycieli PSP Płoski  

pod kierunkiem Joanny Morawskiej 
 

 
 
 
 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
 
 



Kwartalnik Górowski 52/2015 

XI 

 

TOWARZYSTWO SZKOŁY ŚWIECKIEJ 
 
Po II wojnie światowej w polskiej oświacie panował dualizm światopoglądowy. 

Państwo ufundowane na ideologii socjalistycznej chciało ukształtować społeczeństwo 
ateistyczne, ale w szkołach z pewnymi ograniczeniami nauczano religii. Przedmiot ten 
stał się nadobowiązkowy. W szkołach zakazano funkcjonowania organizacji katolickich 
– Krucjaty Eucharystycznej i Sodalicji Mariańskiej. W roku szkolnym 1948/49 wprowa-
dzono nowe programy nauczania promujące światopogląd materialistyczny. Były one 
oparte na tezach referatu „O ideowych podstawach PZPR”, który wygłosił Bolesław 
Bierut na kongresie zjednoczeniowym PPR i PPS, oraz na „Deklaracji ideowej” PZPR. 
Stałym elementem tych programów i kolejnych była laicyzacja polskiej szkoły, ale religia 
nadal była w nich nauczana. 

Od roku szkolnego 1949/50 pojawiły się kolejne obostrzenia. W 1950 r. podpisano 
porozumienie rządu z episkopatem. Biskupi zadeklarowali lojalność wobec rządu, a rząd 
m.in. zgodził się na utrzymanie dotychczasowego statusu lekcji religii, co jednak nie za-
trzymało jej rugowania ze szkół1. Od 1950 r. uczyć religii mogli księża mający corocznie 
odnawiane zezwolenia z wydziałów ds. wyznań. O przedłużeniu decydowały urzędy 
bezpieczeństwa. Co roku wydawano ich coraz mniej. 

Od roku szkolnego 1954/55 zakazano modlitwy porannej jako sprzecznej z konsty-
tucją PRL. W to miejsce wprowadzono obowiązkowe apele, podczas których dyrektor 
szkoły w krótkim przemówieniu winien przedstawić bieżące wydarzenia z kraju i z życia 
szkoły. Na zakończenie należało odśpiewać pieśń rewolucyjną lub patriotyczną, wyłącz-
nie taką, która była umieszczona w wykazie pieśni możliwych do wykorzystania na ape-
lach. Wraz z zakazem zbiorowych modlitw postarano się o ograniczanie udziału 
młodzieży w mszach św. związanych z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego 
oraz utrudniano udział w rekolekcjach. Wówczas zniesiono naukę religii w szkołach za-
wodowych, a w pozostałych przesunięto na ostatnie godziny lekcyjne. 

Krótkotrwałe osłabienie władzy komunistycznej w 1956 r. zaowocowało porozu-
mieniem zawartym między rządem i episkopatem. Religia jako przedmiot nadobowiąz-
kowy wróciła do szkół. Rodzice jedynie musieli wyrazić na to zgodę na piśmie. 

Porozumienie to miało charakter taktyczny. Wmawiano społeczeństwu, że szkoły 
ulegają klerykalizacji, katechetów cechuje nietolerancja, a dzieci nie uczęszczające na lek-
cje religii są dyskryminowane. Zarzuty te nie mogły być odparte przez stronę kościelną 
wobec monopolu partii komunistycznej w środkach masowego przekazu.  

Od 1958 r. zabroniono zakonnikom nauczania religii2. 
W styczniu 1957 r. powstała organizacja Towarzystwo Szkoły Świeckiej, której ce-

lem było m.in. popularyzowanie wychowania socjalistycznego i tworzenie szkół bez na-
uki religii3, co po kilku latach się spełniło. 15 lipca 1961 r. sejm PRL bowiem uchwalił 

                                      
1 B. Wagner, Strategie wychowawcze w PRL, Warszawa 2009 s. 48. 
2 S. Bober, Walka o dusze dzieci i młodzieży w pierwszym dwudziestoleciu Polski Ludowej, Lublin 2011 s. 300-326. 
3 S. Bober, op.cit., s. 418. Autorka tak scharakteryzowała powstanie tej organizacji: „Czas powstania TSŚ, jak i sformułowane 
wówczas jego założenia statutowe najlepiej świadczą o tym, że przywracając w 1956/57 roku naukę religii do szkół, władze równocześnie 
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ustawę o rozwoju systemu oświaty i wychowania, która wprowadziła świeckość szkoły, 
ale wprost nie zakazała nauczania religii. Jednak wykładnia polityczna tej ustawy dopro-
wadziła do całkowitego usunięcia religii ze szkół4. 

 
Powstanie Towarzystwa Szkoły Świeckiej w Górze 
17 września 1959 r. zebrało się 60 osób w celu powołania Zarządu Miejskiego To-

warzystwa Szkoły Świeckiej w Górze Śląskiej. Obecność przedstawicielki Wojewódzkie-
go Zarządu wskazuje, że była to inicjatywa odgórna. 

Przedstawicielka Wojewódzkiego Zarządu omówiła deklarację i statut organizacji, 
potem rozpoczęto dyskusję. „W dyskusji zabrało głos 7 osób, którzy wyrazili potrzebę założenia 
organizacji T.S.S. na terenie miasta Góra Śl., następnie omawiali swoje spostrzeżenia z dotychczaso-
wych form nauki w szkołach zwracając uwagę na niewłaściwe postępowanie katechetów o różnych nie-
raz karygodnych występkach.”  

Następnie wybrano dwudziestoosobowy zarząd, który się od razu ukonstytuował. 
W skład prezydium weszli: Lucjan Mycka5 – przewodniczący (kierownik Spółdzielni 
Remontowo-Montażowej), Paweł Azarko – zastępca (zastępca dyrektora cukrowni), Zo-
fia Pieńkowska – II zastępca (zastępca dyrektora LO), Jan Minta – sekretarz (kierownik 
PDK), Maria Gołębiowska (instruktor PDK), Eugeniusz Burski (kierownik kina) i Jan 
Banyś (pracownik PPRN) – członkowie. Komisję rewizyjną tworzyli: Florian Kwiatkie-
wicz – przewodniczący (Inspektorat Oświaty), Florentyna Szczygieł – sekretarz (pra-
cownik biblioteki), Stanisław Migdał (przewodniczący Powiatowego Komitetu Kultury 
Fizycznej) – członek. Pozostałe osoby pełniły funkcje członków zarządu (wówczas zapi-
sano, że były „członkami Plenum”): Stanisław Domagała – II sekretarz KP PZPR, Marian 
Zdrzewielski – instruktor KP PZPR, Bronisław Sokołowski – poczta, Piotr Czerwiński – 
„Ruch”, Stanisław Lorek – POM Wąsosz, Antoni Bojakowski – Inspektorat Oświaty, 
Fryderyk Dębowski – PSS, Stanisław Włodarski – kierownik biblioteki, Dominik Adam-
czyk – cukrownia, Mak – PZGS. 

Jak widać, Towarzystwo Szkoły Świeckiej tworzyli nie zwykli mieszkańcy Góry, ale 
w większości osoby pełniące różne funkcje kierownicze. Wygląda na to, że ich członko-
stwo nie było w pełni dobrowolne. 

Na zakończenie zebrania nakreślano plan pracy: organizacja kół przy zakładach 
pracy, otwarcie konta w banku, zarejestrowanie zarządu6. 

 
Władze TSŚ 
12 czerwca 1960 r. podczas I zjazdu powiatowego jednogłośnie wybrano zarząd: 

Dominik Adamczak, Paweł Azarko, Jan Banyś, Kazimierz Biernacki, Józefa Boehmowa, 
Antoni Bojakowski, Brunon Chudy, Fryderyk Dębowski, Mieczysław Górczyński, Gu-
staw Jodko, Stanisław Lorek, Jan Minta, Włodzimierz Morawiecki, Jan Murszewski, Lu-
cjan Mycka, Stanisław Podgórny, Tadeusz Podwiński, Józef Tarkowski, Maria Trusewicz, 

                                                                                                                           

przygotowywały grunt pod ostateczne jej wyrugowanie. Tym razem chodziło jednak o stałą pracę nad laicyzacją wszystkich dziedzin wychowania  
i całej indoktrynacji serwowanej w szkołach”. (s. 421). 
4 S. Bober, op.cit., s. 300-326. 
5 W dokumentach pojawia się jako Łucjan lub Lucjan. Po ujednoliceniu – Lucjan.  
6 APL: UW Leszno 4902 s. 3-5 („Protokół z odbytego zebrania w celu powołania Zarządu Miejskiego Towarzystwa Szkoły 
Świeckiej w Górze Śląskiej w dniu 17 września 1959 r.”) 
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Wacław Witkowski, Marian Zdrzewielski; komisję laicyzacji: Paweł Azarko, Władysław 
Kawalec, Florian Kwiatkiewicz, Ireneusz Penczar, Wanda Piekalska, Karol Pliszczyński, 
Jan Tupaj; komisję rewizyjną: Leonard Ginc, Zygmunt Górski, Antoni Szendryk7. 

Nie wiadomo jak się zarząd i komisje ukonstytuowały, skądinąd wiemy, że funkcję 
przewodniczącego nadał pełnił Lucjan Mycka, a sekretarza – Brunon Chudy8. 

W 1962 r. skład władz TSŚ częściowo się zmienił. Prezydium zarządu tworzyli: Lu-
cjan Mycka – przewodniczący, Stanisław Lorek – wiceprzewodniczący, Jan Minta – se-
kretarz, Brunon Chudy – skarbnik, Stanisław Włodarski i Stanisław Iwan – członkowie. 
Członkami zarządu („plenum”) byli: Jan Banyś, Tadeusz Boczar, Józefa Boehmowa, An-
toni Bojakowski, Bretsznajder, Fryderyk Dębowski, Marek Gajewski, Władysław Góroń-
ski, Zofia Michalec, Jan Moryson, Tadeusz Mrożek, Tadeusz Podwiński, Henryk 
Rybarczyk, Stefan Wawrzak, Mieczysław Zagrobelny; komisja rewizyjna: Zygmunt Gór-
ski, Mieczysław Jackiewicz, Jan Jakuczun, Antoni Szendryk, Zofia Wojasińska9.  

W kolejnych latach nie mamy tak szczegółowych danych o składzie zarządu. Funk-
cję prezesa pełnił Lucjan Mycka, a sekretarza Jan Minta. 

 
Koła i członkowie 
Na początku 1960 r. TSŚ liczyło 5 kół z 75 członkami10. Pod koniec tego roku 20 

kół miejskich skupiało 311 członków a 24 kół wiejskich – 160. Wybijały się swą aktyw-
nością dwa koła – w Jastrzębiej i w Sułowie Wielkim. Na 264 nauczycieli w Górze i po-
wiecie 163 było członkami TSŚ. Podobno jeszcze lepsza sytuacja była w służbie zdrowia, 
albowiem każdy pracownik należał do organizacji11. 

W 1962 r. (prawdopodobnie pod koniec tego roku) działało 75 kół, z tego 29  
w mieście i 46 na wsi, zrzeszając ogółem 1 111 członków. W Górze 3 koła funkcjono-
wały przy szkołach, 8 przy zakładach produkcyjnych, 1 w placówkach służby zdrowia,  
3 w organach wymiaru sprawiedliwości i Milicji Obywatelskiej, 14 w innych zakładach  
i instytucjach. Na wsi działało 36 kół, przy zakładach produkcyjnych – 4, przy PGR’ach 
– 2 i 4 koła terenowe. Skład socjalny członków: nauczyciele – 218, robotnicy – 109, 
chłopi – 207, pracownicy służby zdrowia – 37, MO – 20, wolne zawody i inni – 52012. 

Wówczas przewodniczący TSŚ Lucjan Mycka narzekał na postawę Inspektoratu 
Oświaty: „Zarząd Powiatowy T.S.S. mimo swego wysiłku w roku sprawozdawczym nie znalazł zro-
zumienia w miejscowym Inspektoracie Oświaty w zorganizowaniu kół T.S.S. w pozostałych 21 szko-
łach na terenie powiatu, słabe zainteresowanie działalnością T.S.S. jest wśród władz inspektoratu 
oświaty, czego dowodem jest proponowanie wejścia w skład zarządu TSS, na które żaden z inspekto-
rów i podinspektorów kategorycznie odmówili. Mimo szczerych chęci i wysiłku zarządu bez poparcia 
władz oświatowych nie jesteśmy w stanie wykonać zadania II Zjazdu Krajowego TSS, który to stawia 

                                      
7 APL: UW Leszno 490 s. 11-12. 
8 APW: Towarzystwo Szkoły Świeckiej – Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu 41 s. 30 („Sprawozdanie z działalności Zarzą-
du Powiatowego Towarzystwa Szkoły Świeckiej w Górze za rok 1960 r.”; s. 29-30). 
9 Ibidem, s. 71 („Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu T.S.S. w Górze za rok 1962”; s. 71-73). 
10 Ibidem, s. 29. 
11 Ibidem, s. 29-30. 
12 Ibidem, s. 71-72. 
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przede wszystkim na nasze nauczycielstwo toteż do polepszenia stylu pracy Powiatowego Zarządu TSS 
jest konieczne większe zainteresowanie się Inspektoratu Oświaty organizacją T.S.S.” 13 

 
Działalność TSŚ 
25 stycznia 1960 r. członkowie i sympatycy organizacji spotkali się z kuratorem 

oświaty. Podczas tego spotkania wygłoszono prelekcję o roli TSŚ. Wówczas wybrano 
komisję laicyzacji składającą się z przedstawicieli wszystkich kół. Na jej czele stanął Pa-
weł Azarko. 31 marca 1960 r. spotkali się członkowie PPRN i członkowie prezydium 
TSŚ. W zebraniu wzięli udział: Stanisław Domagała – sekretarz KP PZPR i Kazimierz 
Hoffmann – sekretarz PK ZSL. Omówiono sprawę nauczania religii w szkołach powiatu 
górowskiego14.  

12 czerwca 1960 r.15 w sali konferencyjnej KP PZPR odbył się I zjazd powiatowy 
delegatów TSŚ. Wzięło w nim udział 123 delegatów i zaproszonych gości. W porządku 
obrad przewidziano wysłuchanie referatu sprawozdawczego i dyskusji nad nim oraz wy-
bory władz. 

Kilka charakterystycznych głosów w dyskusji. 
Mieczysław Górczyński (pracownik młyna) stwierdził, że „Szkoły świeckie mają pod-

stawę do budowy socjalizmu w naszym kraju.” Podkreślił, że „nauczyciele, którzy wychowują dzieci 
powinni być sami przekonani o tym, ażeby utrzymać ducha szkoły świeckiej. Dlatego głównym instru-
mentem w wychowaniu młodzieży winien być nauczyciel.” 16 

Antoni Bojakowski (inspektor szkolny): „Znamy sytuację, jaka była w roku 1956, wiemy, 
że było porozumienie między Rządem a Episkopatem, które następnie nie było dotrzymywane przez 
Episkopat. Sprawy nauczania religii w szkołach zostały unormowane specjalnym zarządzeniem Mini-
sterstwa Oświaty. Religia może być przedmiotem ponadobowiązkowym przy spełnieniu pewnych warun-
ków jak np. wyrażeniem chęci rodziców, odpowiednim doborze katechetów itd., lecz i na tym odcinku  
w naszym powiecie były niezrozumienia i niedociągnięcia [...] Nasze pomieszczenia w szkołach są za 
ciasne, nie można pomieścić dzieci przy nauce przedmiotów obowiązkowych, a co mówić już o przedmio-
cie ponadobowiązkowym, jakim jest religia.” 17 

Wacław Witkowski (kierownik szkoły podstawowej w Luboszycach): „Nauczyciel 
musi być konsekwentny w swym postępowaniu, bo, gdy w szkole będzie udowadniał uczniom o powsta-
niu świata z punktu widzenia marksizmu, a sam będzie brał udział w procesjach niosąc chorągwie lub 
inne emblematy kościelne, to młodzież widząc jego postępowanie, widzi, że jest fałszywy, że co innego 
mówi a co innego robi. Trzeba nam wiedzieć, że wiele jest takich nauczycieli. Gdy ksiądz zrobi przyjęcie 
dla dzieci, a my na dzień dziecka nie mogliśmy nic zorganizować z braku środków pieniężnych, nawet 
wycieczki po Dolnym Śląsku – to młodzież nie pójdzie za nami. Przez 10 lat w naszych szkołach nie 
było religii w szkołach i było dobrze. Później gremialnie zaczęto zawieszać obrazy, krzyże itd., nawet 
nasz Rząd to tolerował. Czy bez nauki religii nie można było się obejść tak jak w poprzednim okresie? 
Kiedyś 100-tu dzieci [!] miałem na zawołanie, organizowałem dla dzieci różne imprezy – dziś nie 

                                      
13 Ibidem, s. 73. 
14 Ibidem, s. 29. 
15 W dokumencie, który powstał kilka miesięcy później podano inną datę – 31 lipca 1960 r. APW: Towarzystwo Szkoły 
Świeckiej – Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu 41 s. 29 („Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego Towarzystwa 
Szkoły Świeckiej w Górze za rok 1960 r.”; s. 29-30). 
16 APL: UW Leszno 490 s. 8. 
17 Ibidem, s. 8. 
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mam posłuchu wśród młodzieży – zrobił to kościół i różne wyzwiska księdza pod moim adresem. Dla-
tego trzeba nam jako Towarzystwo pokazać ogółowi ludności nasz kierunek i cel, do którego  
dążymy.” 18 

Ireneusz Penczar (sekretarz KP ZMS): „Stwierdzić trzeba, że sprawę świeckości w naszych 
szkołach, sprawę świeckości nauczania, boimy się jako aktyw stawiać przed społeczeństwem. Bardzo 
konieczne jest przeniesienie tych spraw do ogółu społeczeństwa. Przypomnijmy sobie, że początkowe 
odczyty miały mało zwolenników, natomiast obecnie jest inaczej. Uważam, że wiele nauczycieli nie jest 
z nami związanych, a prawdziwych bojowników o świeckość szkoły wśród nauczycieli jest mało. Jestem 
zdania, że przy wspólnym wysiłku partii i stronnictw, przy szerokim wyjściu do społeczeństwa z poga-
dankami i odczytami odniesiemy zamierzony cel.” 19 

Stanisław Lorek (dyrektor POM w Wąsoszu): „Sądzę, że byłoby celowe, aby na terenie 
miasta Góry władze szkolne zrobiły jedną szkołę świecką bez nauczania religii. Odgłosy mieszkańców 
miasta mówią o konieczności zorganizowania takiej szkoły.” 20 

Stanisław Domagała (II sekretarz KP PZPR): „Jest niedobrze, że poważna grupa nauczy-
cieli stoi na uboczu nie angażując się do prac Towarzystwa. Nauczyciele ci stoją na uboczu może dlate-
go, że wiele nieprzyjemności mają ze strony rodziców. Dlatego zdaniem naszym musi być stała praca ze 
społeczeństwem, z rodzicami. Jeśli będziemy mieć takich nauczycieli jak tow. Witkowski, tow. Strza-
ła21 i wielu innych to praca z rodzicami będzie łatwiejsza i przyniesie odpowiednie rezultaty.” 22 

W czasie dyskusji niewiele mówiono o sprawach organizacji, przede wszystkim 
kwestionowano rolę religii w polskiej oświacie, niekiedy nawet posuwając się do 
kłamstw. 

TSŚ „za pośrednictwem swoich członków” brało udział w uroczystościach zakoń-
czenia roku szkolnego. W czasie wakacji również „za pośrednictwem swoich członków” 
dla dzieci przebywających na koloniach organizowało w dni powszednie wieczorki ta-
neczne, a w niedzielne przedpołudnia – występy artystyczne zespołów z PDK. Urządzo-
no nad Baryczą (prawdopodobnie w Ryczeniu) festyn dla młodzieży szkolnej. W lipcu 
pracownicy zakładów pracy wzięli udział w odczycie przewodniczącego Wojewódzkiego 
Zarządu TSŚ na temat „Siły nadprzyrodzone”. 30 sierpnia popularyzowano TSŚ wśród 
absolwentów Liceum Pedagogicznego. W IV kwartale powstała dwunastoosobowa gru-
pa prelegentów – członków TSŚ23. 

W 1962 r. Powiatowy Zarząd TSŚ koncentrował się na akcji odczytowej, organizu-
jąc 32 prelekcje. A w 1963 r. planował jeszcze szerszą akcję odczytową wspieraną pro-
jekcjami filmów oświatowych. Akcja ta miała być prowadzona wspólnie z PDK, który 
dysponował aparatem projekcyjnym24. 

Oprócz akcji odczytowej w 1962 r. członkowie TSŚ brali udział w pracach komite-
tów rodzicielskich, uroczystościach szkolnych takich jak zakończenie roku lub rozpoczę-
cie roku szkolnego i innych jak np. Dzień Nauczyciela. Z inicjatywy zarządu urządzono 

                                      
18 Ibidem, s. 9. 
19 Ibidem, s. 9. 
20 Ibidem, s. 9. 
21 Józef Strzała był kierownikiem szkoły podstawowej w Sułowie Wielkim. Wcześniej zabierał głos w dyskusji. 
22 APL: UW Leszno 490 s. 10-11. 
23 APW: Towarzystwo Szkoły Świeckiej – Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu 41 s. 30. 
24 Ibidem, s. 73. 
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wieczorek pożegnalny dla uczniów kończących 7. klasę. Współpracując z PDK urządza-
no wieczorki taneczne i seanse telewizyjne25. 

Młodzieży przebywającej na koloniach organizowano odczyty i wycieczki po Gó-
rze, ale i do Głogowa, Wrocławia i Poznania. TSŚ udostępniało „w porozumieniu  
z miejscowym T.K.K.F.” boiska, sprzęt sportowy, kort tenisowy i ośrodek nad Baryczą 
(prawdopodobnie w Ryczeniu)26. 

Członkowie TSŚ „włączyli się do udziału w organizowaniu dożynek gromadzkich o charakte-
rze świeckim bez jakichkolwiek przyśpiewek z nabożnymi tekstami za wyjątkiem jednej miejscowości – 
Pobiela.” 27 

Członkowie TSŚ zadbali o zakłócenie wizyty biskupa wrocławskiego: „W miesiącu 
wrześniu br. [1963] biskup wrocławski dokonał wizytacji kościołów na terenie miasta i powiatu. Jego 
wizyta nie miała spontanicznych owacji w postaci przyjęć przez miejscowe społeczeństwo w powitaniu 
biskupa za wyjątkiem kilku wsi, gdzie był przyjmowany przez miejscową ludność, w czasie rozmów  
z ludnością interesował się młodzieżą i nauczycielstwem, wypytując się o naukę religii w szkołach. 

W okresie wizytacji biskupa przeprowadzone było bierzmowanie. Zarząd T.S.S. w porozumie-
niu z Komitetem Pow. PZPR oraz organizacjami młodzieżowymi jak i miejscowym P.D.K. urządzano 
imprezy artystyczne oraz całonocną zabawę taneczną, w której pokaźna liczba młodzieży brała 
udział. 

W niedzielę w czasie bierzmowania we wszystkich gromadzkich radach narodowych odbywały się 
dożynki z występami artystycznymi oraz zabawami tanecznymi.” 28 

W 1963 r. działalność TSŚ była nakierowana na akcję odczytową. W zakładach pra-
cy największym wzięciem cieszyły się wykłady o tematyce prawniczej, które prowadzili 
prezes sądu powiatowego Anatol Ciastoń, sędzia Jastrzębski i prokurator (nie wymienio-
no jego nazwiska). Wykłady te były płatne, płaciły za nie zakłady pracy. Na wsi akcję 
odczytową prowadzono we wszystkich szkołach. Przed wywiadówką lekarz, prelegent 
TSŚ lub nauczyciel – członek TSŚ miał odczyt29. 

Tak jak wcześniej TSŚ zapewniało uczestnikom kolonii letnich „godziwą rozrywkę  
i opiekę pedagogiczną z ramienia Wydziału Oświaty w Górze.” 30 

Pojawiły się też nowe formy działalności – organizacja wystawy „Alkohol to twój 
wróg” oraz odczyty na ten temat połączone z projekcjami filmów oświatowych. TSŚ by-
ło również współorganizatorem uroczystości 1 czerwca 1963 r.: „W dniu 1 czerwca przy 
współudziale T.P.D., L.K. i P.D.K. zorganizowano uroczysty pochód wraz z orkiestrą, który przema-
szerował ulicami miasta, po pochodzie w sali P.D.K. zespoły artystyczne dziecięce jak i P.D.K. swymi 
występami obsłużyły część artystyczną. W następnym dniu zorganizowano na boisku szkolnym wyścigi 
rowerowe, puszczanie modeli latających, balonów oraz urządzono zabawę, na której przygrywała orkie-
stra P.D.K.” 31 

                                      
25 Ibidem, s. 72-73. 
26 Ibidem, s. 72-73. 
27 Ibidem, s. 66 („Informacja Zarządu Powiatowego T.S.S. w Górze z przebiegu rozpoczęcia roku szkolnego 62/63 oraz 
udziału członków w tradycyjnych dorocznych dożynkach”). 
28 Ibidem, s. 66. 
29 Ibidem, s. 75 („Informacja Zarządu Powiatowego Towarzystwa Szkoły Świeckiej w Górze za okres od 1 I do dnia 5 VI 
1963 r.”). 
30 Ibidem, s. 75. 
31 Ibidem, s. 75. 
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W styczniu 1965 r. na plenum KP PZPR w czasie dyskusji Stefan Feliniak stwier-
dził: „[...] dwa lata temu na terenie miasta działało Towarzystwo Szkół Świeckich, które w swej pra-
cy starało się zaznajomić członków partii ze sprawą światopoglądową. Obecnie ta organizacja  
w zasadzie nie istnieje. Są fakty, że aktywiści partyjni posyłają swoje dzieci na naukę religii i dzieci ich 
są pomocnikami kleru.” 32 

W 1966 r. działalność TSŚ nie odbiegała od wcześniej wypracowanych form: nie-
dzielne i świąteczne poranki filmowe, seanse telewizyjne, udział w uroczystościach 
szkolnych, współorganizowanie różnych imprez (obchody Tysiąclecia Państwa Polskie-
go, Dni Oświaty, Książki i Prasy, Dzień Dziecka, 1 Maja, rocznica PKWN), organizowa-
nie imprez dla młodzieży kolonijnej. Pojawiły się też nowe formy. Na zebraniu 
plenarnym TSŚ omawiano orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, ponad-
to członkowie organizacji brali udział w dyskusjach na temat stosunków między pań-
stwem i Kościołem (w sprawozdaniu „kościół” zapisano małą literą). Takie spotkania 
dyskusyjne przy współudziale KP PZPR odbyły się we wszystkich miejscowościach po-
wiatu33.  

Tym razem w sposób wyjątkowo jasny sformułowano cele, które sobie stawia TSŚ: 
„Powiatowy Zarząd Towarzystwa Szkoły Świeckiej w okresie sprawozdawczym [1966] współdziałał 
ściśle ze szkołami na terenie miasta jak i powiatu stawiając sobie jako jedno z naczelnych zadań 
kształtowanie socjalistycznej moralności i naukowego światopoglądu młodzieży. Działalność TSS prze-
ciwdziała wszelkim próbom i zamierzeniom klerykalizacji wychowania i innych dziedzin życia spo-
łecznego.” 34 

Podstawową formą działalności TSŚ była tak jak wcześniej akcja odczytowa, która 
„stanowić będzie najszerszą stosowaną formą propagowania zasad socjalistycznego wychowania w róż-
nych środowiskach społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wsi oraz zakładów pracy na terenie 
miasta i powiatu.” 35 Odbyły się 32 odczyty na następujące tematy: Tysiąclecie Państwa 
Polskiego; Zagadnienie przyjęcia chrześcijaństwa przez Mieszka I; Kiedy powstało Pań-
stwo Polskie; Tysiąc lat Państwa i Kościoła; Kultura dolnośląska – jej tradycje i dorobek; 
Polacy we Wrocławiu w XIX w. W szkołach nauczyciele – członkowie TSŚ prowadzili 
pogadanki na tematy wychowawcze36. Ponadto odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci 
idących do pierwszej klasy, na którym wyjaśniano „znaczenie wychowania młodzieży bez 
udziału religii w szkole.” 37 

W sprawozdaniu za rok 1967 działalność TSŚ (i zawartość sprawozdania) wyglądała 
niemal identycznie jak rok wcześniej. Znaczną część stanowiła deklaracja programowa: 
„W roku sprawozdawczym program TSS obejmował zakres działalności różnorodnych form wypraco-
wanych metod skutecznego upowszechniania wiedzy i kształtowania postaw ideowo-światopoglądowych. 
Realizacja tych zamierzeń przebiegała w różnych płaszczyznach dziedziny nauki, oświaty i kultury 

                                      
32 APL: KP PZPR Góra Śląska 14 s. 2. 
33 APW: Towarzystwo Szkoły Świeckiej – Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu 41 s.19-21 („Sprawozdanie Powiatowego 
Zarządu Towarzystwa Szkoły Świeckiej w Górze za okres 1966 r.”; s. 19-21). 
34 Ibidem, s.19. 
35 Ibidem, s. 21. 
36 Ibidem, s.19. 
37 Ibidem, s. 21. 
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przy ścisłym związaniu poszczególnych form pracy Towarzystwa z działalnością istniejących placówek 
kulturalno-oświatowych jak: Do Kultury, Klubo-kawiarnie, świetlice.” 38 

 
Powstanie Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej 
Działalność TSŚ dobiegła kresu w 1969 r. Wówczas doszło do połączenia dwu or-

ganizacji – Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli oraz Towarzystwa Szkoły Świec-
kiej. Powstało Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Zebranie połączeniowe  
w Górze odbyło się 26 czerwca 1969 r. Wzięło w nim udział 8 członków TSŚ i 4 człon-
ków SAiW. Kiedy ta ostatnia organizacja powstała w Górze, w jaki sposób działała, kto 
do niej należał – nie udało mi się znaleźć jakichkolwiek informacji. Wybrano tymczaso-
wy zarząd: Henryk Koronowski – prezes, Stanisław Fogt – wiceprezes, Edward Koro-
tecki – sekretarz, Jan Minta – skarbnik, Zofia Hanulak i Włodzimierz Morawiecki – 
członkowie. Siedzibę TKKŚ „wyznaczono” w lokalu przy ul. Marchlewskiego 10. Zapla-
nowano na październik zjazd powiatowy, wcześniej w kołach terenowych zamierzano 
wybrać delegatów39. 

Rok później tak sformułowano zadania, jakie TKKŚ chciało realizować: „Celem sto-
warzyszenia jest umacnianie patriotycznej jedności wierzących i niewierzących w realizacji celów i zadań 
budownictwa socjalistycznego, krzewienia zasad socjalistycznej kultury i współżycia ludzi o różnych 
światopoglądach, obyczajowości i kultury świeckiej, udzielanie pomocy nauczycielom, wychowawcom  
i rodzinom w realizacji świeckiego wychowania, działanie na rzecz laicyzacji całokształtu życia spo-
łecznego.” Wówczas ta organizacja liczyła 110 członków40. 

 
Działalność TKKŚ 
Nie wiemy, na ile aktywnie funkcjonowała ta organizacja. W 1975 r. wraz z po-

wstaniem województwa leszczyńskiego, w którego skład wszedł powiat górowski, Za-
rząd Wojewódzki TKKŚ chwalił się, iż „powołał od podstaw” trzy zarządy miejsko-
gminne, w tym w Górze, „do chwili powstania nowej struktury organizacyjnej Towarzystwa nie 
istniały w/w rejonach żadne ogniwa TKKŚ.” 41 

19 czerwca 1975 r. plenum ZW TKKŚ podjęło uchwałę o likwidacji zarządu po-
wiatowego, m.in. w Górze Śląskiej42. Była to czynność rutynowa i nie ograniczająca się 
do TKKŚ, wówczas w ten sposób likwidowano struktury powiatowe organizacji spo-
łecznych. Likwidacja zarządu powiatowego TKKŚ nie świadczy o tym, że ten zarząd  
i organizacja działały, ale też nie świadczy, że nie działały. W tym samym dniu ukonsty-
tuował się ZW TKKŚ, wśród założycieli znalazł się górowianin – Jan Minta43. 

Po 1975 r. struktury TKKŚ na terenie powiatu górowskiego wyglądały następująco: 
gmina Góra – prezes Waldemar Mackiewicz, 7 kół, 1 klub „Argumenty”, 1 koło mło-
dych racjonalistów, 10 Uniwersytetów Powszechnych dla Rodziców; gmina Jemielno – 

                                      
38 Ibidem, s. 36 („Sprawozdanie Powiatowego Zarządu Towarzystwa Szkoły Świeckiej w Górze za okres 1967 r.”; s. 35-36). 
39 APL: UW Leszno 4902 s. 49. 
40 APW: PPPRN Góra Śląska 405 s. 35 („Informacja o stowarzyszeniach”; s. 32-37). 
41 APL: KW PZPR Leszno 127 s. 141 („Ocena działalności Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Świeckiej w Lesznie od dnia 15.06.1975 r. do 15.10.1976 r.”; s. 141-146). 
42 APL: UW Leszno 4929 s. 9. 
43 Ibidem, s. 1, 10. 
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Mikołaj Sackiewicz, 4 koła, 3 UPdR; Niechlów – Krystyna Szurynowska, 3 koła, 4 
UPdR; Wąsosz – Mieczysław Bodakiewicz, 3 koła, 4 UPdR44. 

Na początku 1978 r. stwierdzono, że „Okres minionego roku został poświęcony odbudowa-
niu stanu organizacyjnego Towarzystwa” na terenie gminy Góra. Wtedy funkcjonowało 8 kół, 
w których „reaktywowano działalność oraz zebrane zostały składki”: LO, ZSZ, Spół-
dzielnia Inwalidów, Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Pracy, ZOZ, STW, GS „SCh”  
i WSS „Społem”. Organizacja liczyła 85 członków rzeczywistych i 163 wspierających45. 

Działalność to „uroczyste pasowanie na ucznia, uroczyste wręczanie dowodów osobistych czy też 
bardzo dobrze opanowana forma uroczystych pożegnań poborowych odchodzących do wojska oraz powi-
tań żołnierzy powracających po odbytej zasadniczej służbie wojskowej. 

Bardzo dobrą pracą na odcinku obrzędowości świeckiej legitymuje się Urząd Stanu Cywilnego.  
W roku 1977 odbyło się 16 uroczystości nadania imion dzieciom, w czasie których wręczono dokumen-
ty pamiątkowe. Dwom parom wręczono uroczyście cztery medale z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia 
małżeńskiego. Ważnym elementem w działalności U.S.C. jest udzielenie 243 małżeństwom uroczys-
tych ślubów o obrządku świeckim. Również odbyto dwa spotkania z narzeczonymi. W sierpniu udział 
w nich wzięło 17 osób a w miesiącu listopadzie 12 osób. 

Niewątpliwie bardzo istotną rolę na polu wdrażania zasad laickiego wychowania ma działalność 
lektorska. W zakresie tym odbyto trzy spotkania w Bibliotece, w którym uczestniczyli czytelnicy oraz 
młodzież. Wykłady prowadził mgr Wojciech Kordek. W zakresie tematyki wchodziły problemy wy-
chowania w rodzinie socjalistycznej, moralności socjalistycznej oraz polityka wyznaniowa P.R.L. [...] 

W miesiącach kwietniu, maju w niektórych zakładach pracy oraz w internacie Liceum odbyto 
kilka szkoleń z zakresu wychowania moralnego młodzieży w duchu rozwijania przyjaźni Polsko-
Radzieckiej, moralności socjalistycznej i dziedziny światopoglądu. Szkolenia te zorganizowano wspólnie 
z Zarządem T.P.P.R. a wykładowcą był mgr Zdzisław Żywień.” 46 

Pod koniec 1979 r. stwierdzono, że zarządy TKKŚ w Górze i Wąsoszu są mniej ak-
tywne47. 

Z wprowadzeniem stanu wojennego zawieszono działalność TKKŚ. „Po reaktywo-
waniu działalności Zarząd Miejsko-Gminny wraz z przedstawicielami Zarządu Wojewódzkiego 
TKKŚ odbył rozmowy z przewodniczącymi poszczególnych kół na temat wznowienia działalności. 
Działalność TKKŚ skupi się w szczególności na doskonaleniu funkcji ideowo-wychowawczych kół 
TKKŚ oraz wzmocnieniu ich roli i pozycji w poszczególnych środowiskach społecznych. 

Działalność ta będzie polegała na wzbogaceniu teorii socjalistycznej laicyzacji jak również prak-
tycznej działalności Towarzystwa na rzecz marksistowskiej edukacji światopoglądowej i moralnej społe-
czeństwa a zwłaszcza młodzieży. 

Towarzystwo wykorzystywać będzie obchody rocznic i świąt państwowych dla dalszego umacniania 
moralno-politycznej jedności narodu i pogłębienia historycznej świadomości społecznej. 

Szczególną uwagę poświęcimy rodzinie a zwłaszcza doskonaleniu pomocy wychowawczej udziela-
nej rodzinie. W ramach tych działań pogłębiać będziemy wiedzę członków TKKŚ o politykę partii  

                                      
44 Ibidem, s. 92 („Wykaz zarządów TKKŚ, kół, klubów, KMR, UPDR”). 
45 APL: KM-G PZPR Góra 23 s. 84 („”Informacja z działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w roku 1977  
i zamierzenia na rok 1978” na posiedzenie egzekutywy KM-G PZPR Góra 24 lutego 1978 r.; s. 84-87). 
46 Ibidem, s. 85-86 („Informacja z działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w roku 1977 i zamierzenia na rok 
1978” na posiedzenie egzekutywy KM-G PZPR Góra 24 lutego 1978 r.; s. 84-87). 
47 APL: UW Leszno 4929 s. 97 („Protokół z przeprowadzonej kontroli Zarządu Wojewódzkiego TKKŚ w Lesznie w dniu 
27 XI do 28 XI 1979 r.”; s. 95-101). 
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i władzy ludowej oraz pozyskiwać dla tej polityki poparcie członków TKKŚ celem zapewnienia realiza-
cji zadań określonych przez IX Zjazd PZPR.” 48 

Nie wiemy jak wyglądała działalność w następnych latach, wiadomo jedynie o ist-
nieniu zarządów miejsko-gminnych w Górze i Wąsoszu49. 

Od stycznia 1986 roku reaktywowano działalność TKKŚ w Górze, ale „Sprawa 
jednak nie jest prosta, nawet członkowie partii podchodzą do tego ostrożnie.” Wybrano 
tymczasowy zarząd: Jacek Wawrzyniak – przewodniczący, Eugeniusz Wołowicz, Marian 
Zagubień i Aleksander Minta50. 

Ostatnim śladem aktywności tej organizacji była informacja z 23 stycznia 1987 r.  
o istnieniu zarządów miejsko-gminnych w Górze i Wąsoszu51. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 

                                      
48 APL: KM-G PZPR Góra 28 s. 271. 
49 APL: UW Leszno 4929 s. 171 (27 lutego 1985 r.); s. 176 (3 marca 1986 r.) 
50 APL: KM-G PZPR Góra 32 s. 82 (na posiedzeniu egzekutywy KM-G PZPR w Górze 23 maja 1986 r.) 
51 APL: UW Leszno 4929 s. 184. Na przełomie 1992/1993 ZW TKKŚ zakończył działalność. (s. 192). 
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CMENTARZ KOMUNALNY W GÓRZE 
 
Na początku lat sześćdziesiątych przymierzano się do utworzenia cmentarza komu-

nalnego. Sześć razy zmieniano jego przyszła lokalizację, aż postanowiono go usytuować 
w pobliżu cmentarza żołnierzy sowieckich. Budowę planowo rozpocząć w 1964 r.1, po-
tem w 19682. W 1965 r. PMRN zleciło dla Biura Projektów Budownictwa Komunalnego 
we Wrocławiu opracowanie założeń projektowych na budowę cmentarza komunalnego3. 
10 czerwca 1966 r. PPRN podjęło uchwałę w sprawie budowy cmentarza komunalnego 
w Górze przy drodze do Borszyna Małego, realizację uchwały powierzono PMRN. Za-
mierzano wybudować cmentarz pod koniec 1968 r.4 W tym roku nie rozpoczęto budowy 
ze względu na zły wybór lokalizacji. Plan perspektywicznego rozwoju Góry przewidywał 
budowę cmentarza po zachodniej stronie miasta, ale musiano od tego odstąpić z powo-
du wysokiego poziomu wód gruntowych. Przełożono tę komunalną inwestycję na okres 
po 1970 r.5 

W 1975 r. sprawa powstania cmentarza komunalnego stawała się pilna, bo ówcze-
sny proboszcz ks. J. Hawrysz wnosił o wyznaczenie terenu pod nowy cmentarz, gdyż 
dotychczasowy wystarczy na najwyżej rok6. Istniejącą dokumentację techniczną na bu-
dowę cmentarza i domu przedpogrzebowego w listopadzie 1975 r. Wojewódzka Dyrek-
cja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich we Wrocławiu przekazała do Wojewódzkiej 
Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Lesznie z siedzibą w Górze7. Wyzna-
czono teren na cmentarz komunalny przy ul. Lipowej8. W planie inwestycyjnym na lata 
1976-1980 nie ujęto cmentarza9.  

Do prac w systemie gospodarczym przystąpiono dopiero w 1978 r.10 W 1978 r. 
uzyskano lokalizację cmentarza i rozpoczęto wykup terenów. W następnym roku opra-
cowano dokumentację projektowo-kosztorysową11 i rozpoczęto grodzenie terenu. Wy-
konawcą ogrodzenia było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej oddział w Górze, zrobienie bramy powierzono prywatnemu rzemieślni-
kowi12. Zdołano wykonać ogrodzenie z trzech stron, pozostało do wykonania ogrodze-
nie od ul. Lipowej (frontowe), nie zakończone z braku materiałów, zwłaszcza cegły 
wapienno-piaskowej13. 1 września 1979 r. otwarto cmentarz na ul. Lipowej14. 

                                      
1 Kronika I (nlb). 
2 APW: PPRN 46 s. 82 (sesja PRN 30 grudnia 1968 r.) 
3 APW: PPRN Góra Śląska 152 s. 32 (22 października 1965 r.) 
4 APW: PPRN Góra Śląska 373 s. 13. 
5 APW: PPRN 46 s. 82 (sesja PRN 30 grudnia 1968 r.) 
6 APL: UW Leszno 3867s. 97 (pismo z 24 października 1975 r.) 
7 Ibidem, s. 95-96 (pismo z 4 grudnia 1975 r.)  
8 Ibidem, s. 95 (pismo z 4 grudnia 1975 r.) 
9 Ibidem, s. 95-96 (pismo z 4 grudnia 1975 r.) 
10 APL: RNMiGG 91 s. 88 („Stopień zaawansowania prac na budowie cmentarza komunalnego (posiedzenie  
21 maja 1981 r.”; s. 88-89). 
11 Ibidem, s. 88. 
12 „Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego za rok 1979” s. 119 (kserokopia w posiadaniu Autora). 
13 APL: RNMiGG 108 s. 57. 
14 J. Wlaźlak, Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze Śląskiej, Góra Śląska 2000 s. 72. 
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W 1980 r. WPGKiM o/Góra kontynuował grodzenie, WPGKiM oddział Wodo-
ciągów i Kanalizacji i Inżynierii Miejskiej w Lesznie przystąpił do wykonywania sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej na cmentarzu. Roboty zakończył w marcu 1981 r.15  

W 1980 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego rozpoczęło 
budowę domu przedpogrzebowego (określenie z ówczesnych dokumentów)16. W tym 
samym roku nawieziono ziemię i ją rozplantowano17. W 1981 r. dom przedpogrzebowy 
był w stanie surowym gotowy. Eltor wykonał oświetlenie terenu18.  

W następnych latach realizowano kolejne prace. W 1983 r. wykonano oświetlenie 
wewnątrz budynku, zbiornik bezodpływowy, instalację wentylacyjno-chłodniczą, przy-
krycie rowu i dojazd od ul. Lipowej19. 

W 1984 r. prace zakończono (dom przedpogrzebowy i alejki)20. Wygląd domu 
przedpogrzebowego budził poważne zastrzeżenia, które można wyrazić słowami Janiny 
Wlaźlak zawartymi w jej monografii parafii św. Katarzyny: „Wybudowano dom pogrzebowy nie 
mający wyglądu kaplicy, a na krzyż na ścianie nad ołtarzem założono zasłonę. Przykry to był widok 
dla tych parafian, którzy od dziecka kojarzyli sobie cmentarz z miejscem świętym, choć mieli świado-
mość, że krzyż zostanie tylko wtedy zasłonięty, gdy pogrzeb będzie miał charakter świecki.” 21 

Latem 2014 r. powstało na cmentarzu komunalnym kolumbarium, w którym mogą 
być chowane urny z prochami zmarłych. W 2015 r. wdrożono do obsługi cmentarza 
program komputerowy Grobonet 2,5. Ma bardzo użyteczną funkcję, pozwala znaleźć 
swoich bliskich i zlokalizować ich groby oraz zapalić wirtualne znicze. Na razie przenie-
siono z dokumentacji papierowej informacje o części osób zmarłych. Po przeniesieniu 
całości danych archiwalnych będą wprowadzane dane bieżące. 

Początkowo zarządzaniem cmentarza zajmowało się Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej – najpierw jako oddział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lesznie, a od 1982 r. jako samodzielne 
przedsiębiorstwo. Od 1 czerwca 1992 r. prowadzenie cmentarza powierzono prywatne-
mu podmiotowi. Był nim Alfred Bielecki, dotychczasowy pracownik PGKiM22. W wyni-
ku przekształceń w górowskiej gospodarce komunalnej od 2009 r. zarządzanie 
cmentarzem komunalnym przeszło do „Tekomu”, dotychczas zajmującego się wyłącznie 
zaopatrywaniem górowian w wodę i odprowadzaniem ścieków. 

 
Mirosław Żłobiński 

 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

                                      
15 APL: RNMiGG 108 s. 57; 91 s. 88 
16 „Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego za rok 1980” s. 121-122 (kserokopia w posiadaniu Autora) 
17 APL: RNMiGG 108 s. 57 
18 „Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego za 1981 rok” s. 44-45 (kserokopia w posiadaniu Autora) 
19 „Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego za 1983 r.” s. 113 (kserokopia w posiadaniu Autora) 
20 „Sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego za rok 1984” s. 43 (kserokopia w posiadaniu Autora) 
21 Wlaźlak J., op.cit., s. 72-73 
22 Raport o stanie gospodarki komunalnej w gminie Góra, Góra 2002 s. 32 
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KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W WĄGRODZIE, CZ. XII 
 
Rok szkolny 1988/89 
Uroczysta inauguracja r. szk. 1988/89 odbyła się 1 września 1988 r. na boisku 

szkolnym w SP Wągroda. Ta bardzo ważna dla wszystkich uroczystość przebiegała  
wg wcześniej ustalonego programu, tj.: 

- wystąpienie dyr. szkoły mgr E. Lewandowskiego 
- wysłuchanie przemówienia Ministra Ośw. i Wych. 
- część artystyczna 
- omówienie spraw organizacyjnych w klasach przez poszczególnych 
wychowawców. 
Wychowawstwo w poszczególnych klasach objęli: 
- kl. IV – Stefania Stolarz 
- kl. V – Eugeniusz Lewandowski 
- kl. VI – Irena Marciniak 
- kl. VII – Władysław Sienkiewicz 
- kl. VIII – Grażyna Maksyminko. 
Rok szkolny 1988/89 rozpoczęliśmy z pełną obsadą pedagogiczną, tj. mgr E. Le-

wandowski, L. Łuszczak, W. Sienkiewicz, I. Marciniak, E. Bieńko, M. Kiepś, S. Stolarz. 
Do obwodu szkoły należało 9 miejscowości, czyli nie uległ zmianie, jest analogicz-

ny do roku ubiegłego. Praca w szkole odbywała się na jedną zmianę. Dzieci dowożone 
były do szkoły autobusem wynajętym z PKS – Góra. Wyznaczeni przez dyr. szkoły nau-
czyciele: L. Łuszczak, W. Sienkiewicz i S. Stolarz sprawowali opiekę w czasie dojazdu. 
W/w nauczyciele sprawowali także opiekę w czasie oczekiwania na autobus w ramach 
zajęć świetlicowych. 

Obowiązek szkolny realizowało [brak wpisu] uczniów1. Uczniowie z klas IV-VIII 
odbywali zajęcia w dwóch budynkach szkolnych w Wągrodzie. 

W r. szk. 1988/89 pracowały na terenie tutejszej szkoły następujące organizacje 
uczniowskie i koła zainteresowań: 

- SU – opiekun G. Maksyminko 
- ZHP – E. Bieńko 
- PCK – L. Łuszczak 
- SKO – S. Stolarz 
- SKS – G. Maksyminko 
- TPPR i LOP – I. Marciniak 
- PTTK – W. Sienkiewicz 
- chór – I. Marciniak 
- koło fizyczne – M. Kiepś 
- koło gospodarcze – G. Maksyminko 
- koło taneczne – E. Bieńko. 

                                      
1 Wg danych z 20 września 1988 r. w 8 oddziałach uczyło się 168 uczniów, w tym 78 dziewcząt. (APL: WUS 2486 s. 324). 
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Praca chóru szkolnego i SKS-u była włączona do tygodniowego rozkładu zajęć. 
Praca w w/w kołach i organizacjach przebiega planowo. 

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem zaraz na początku roku szkolnego tj. od 
30 IX do 2 X zorganizował trzydniową wycieczkę do Krakowa i okolic. Uczniowie  
w czasie tej wycieczki zwiedzili Kraków, Oświęcim i Zakopane. Wszystkim wycieczka ta 
się spodobała. Wypoczęci i pełni wrażeń wróciliśmy do pracy w szkole. 

Na wyróżnienie zasłużyła działalność SKS-u. Uczniowie zrzeszeni w tej organizacji 
brali udział we wszystkich zawodach sportowych wg kalendarza imprez. Uczniowie brali 
udział w turnieju na „Najbardziej usportowioną szkołę w gminie” i zajęliśmy II miejsce. 
Były to zawody biegów przełajowych, w piłkę ręczną, nożną, w tenisa stołowego, zawo-
dy lekkoatletyczne i czwórbój. Najbardziej zasłużyli się tu mianowicie: P. Prokop,  
K. Sobczyński, A. Sowa, A. Koziak, A. Rataj, J. Gabinet, Z. Stodoła, M. Włodarczak.  

Jak co roku od 5-[do] 8 października młodzież szkolna uczestniczyła w zbiórce 
płodów rolnych – ziemniaków w PGR Karów. Wypracowane środki przeznaczone zo-
stały na książeczkę SU. Za te pieniądze na przyszły rok szkolny planujemy pojechać na 
wycieczkę nad morze. 

Z okazji Dnia Wojska Polskiego VIII klasa pojechała 11 X na wycieczkę do Gło-
gowa do jednostki wojskowej. Uczniowie zwiedzili jednostkę wojskową i obejrzeli wy-
stawę mówiącą o historii LWP. 

W dniu 13 października swoje święto obchodzili wszyscy nauczyciele. Z tej okazji 
miłą niespodziankę przygotował SU w postaci wspaniałej części artystycznej i własno-
ręcznie wykonanych laurek i bukiecików. 

Pamiętaliśmy także o rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. 
SK TPPR wraz z opiekunem przygotowała uroczysty apel dla całej młodzieży szkolnej. 

11 listopada przypadła 70 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Ucz-
niowie naszej szkoły wraz z nauczycielami: p. E. Lewandowskim, p. I. Marciniak i  
p. L. Łuszczak przygotowali część artystyczną, którą prezentowali w GOK w Niechlowie 
dla młodzieży z całej gminy i gościom zaproszonym na tę uroczystość. 

W czasie całego roku szkolnego uczniowie kl. VII i VIII wyjeżdżali do opery po-
znańskiej na przygotowywane spektakle: na balet i operę „Skrzypek na dachu”. Ponadto 
uczniowie całej szkoły wyjeżdżali wspólnie do kina „Sokół” w Niechlowie na filmy „Pan 
Wołodyjowski”, „Podróże Pana Kleksa” i „W pustyni i w puszczy”. 

PTTK przygotowało uroczysty apel z okazji 44. rocznicy wyzwolenia Góry i okolic, 
na który to składały się: referat, wiersze i piosenki. 

Podczas ferii zimowych dla dzieci pozostających w domu szkoła zorganizowała 
„małą formę wypoczynku”. Tutaj wspólnie bawiły się, konkurowały w różnych turnie-
jach i zabawach na śniegu. Wypoczęci i zdrowi wróciliśmy do dalszej pracy już w II se-
mestrze. 

Młodzież szkolna, a zwłaszcza jej męska część, uczciła święto pań. Pan Sienkiewicz 
wraz z uczniami naszej szkoły przygotował miłą niespodziankę dla pań i dziewcząt z na-
szej szkoły. Na uroczystość składały się wiersze, piosenki i bukiety kwiatów. W tym sa-
mym miesiącu przypada tradycyjny pierwszy dzień wiosny. W tym dniu cała szkoła 
wyprowadziła symboliczną Marzannę nad rzekę Barycz i ją pożegnała, oczekując i wy-
glądając wiosny. 
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PCK z okazji miesiąca kultury zdrowotnej zorganizował uroczysty apel. Opiekunka 
PCK wraz z członkami koła prowadzili prelekcje na temat szkodliwości palenia, narko-
manii, higieny osobistej w każdej klasie. 

9 maja przypada Dzień Zwycięstwa. Z tej okazji SU przygotował uroczysty apel  
i zaprosił kombatanta M. Ilmaka na spotkanie z młodzieżą. Uczniowie rozmawiali  
z p. Ilmakiem, pytali o szczegóły walk, w których pan Michał brał udział. Na koniec spo-
tkania uczniowie podziękowali i wręczyli gościowi wiązankę kwiatów. 

Najpiękniejszym i najszczęśliwszym dniem dla wszystkich dzieci świata jest Dzień 
Dziecka. Rodzice naszych uczniów nie zapomnieli o swoich pociechach i zorganizowali 
wspólnie z nauczycielami obchody tego dnia. Było mnóstwo słodyczy, uśmiechów i ra-
dości. Odbyły się także różnego rodzaju zawody i turnieje sportowe. Wszyscy zostali na-
grodzeni. 

Nadszedł dzień 9 VI. Jest to dzień nie tylko ważny dla absolwentów, ale i dla całej 
młodzieży szkolnej. Uroczystość otworzył dyr. szkoły, witając wszystkich uczniów, ży-
czył wszystkim absolwentom pomyślności w dalszej nauce. Następnie wychowawczyni 
p. G. Maksyminko pożegnała swoich wychowanków. Uczniowie złożyli uroczyste ślu-
bowanie. Następnie wręczono uczniom wyróżniającym się, tj. A. Zacharzewskiej i S. Ja-
nikowi nagrody książkowe za dobre i b. dobre wyniki w nauce. Uczennica A. Zacha-
rzewska otrzymała także nagrodę dyrektora w postaci książki za wkład w życie artystycz-
ne szkoły. Wręczono także uczniowi S. Janikowi nagrodę książkową za wzorową pracę  
w Samorządzie Uczniowskim. Uczniom wyróżniającym się w pracach społecznych i spo-
rcie wręczono dyplomy uznania. Po wręczeniu nagród, dyplomów i świadectw odbyła się 
część artystyczna. Wszystkich absolwentów w r. szk. 1988/89 było 17. 

Na ten dzień nie mogli się doczekać pozostali uczniowie z naszej szkoły. Uroczy-
stość zakończenia r. szk. 1988/89 odbyła się 23 VI 1989 r. na boisku szkolnym w Wą-
grodzie. Na uroczystość przybyli licznie rodzice i członkowie KR. Na wstępie głos 
zabrał dyr. szkoły mgr E. Lewandowski witając zebranych. Następnie dyr. rozdał ucz-
niom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu świadectwa z czerwonym paskiem. Byli to 
następujący uczniowie: 

z kl. IV:  J. Gorzelańczyk 
 E. Wojdyło 
 B. Stanisławska 
 A. Zaczkiewicz 
 A. Pytlowana 
z kl. V:  A. Koziak 
 K. Jędrzejewska 
 A. Rataj 
 D. Galant 
 J. Gabinet 
 M. Goliczewska 
 B. Gnat 
z kl. VI: G. Sierczyński 
 B. Włodarczak 
z kl. VII: A. Fuglewicz 



Kwartalnik Górowski 52/2015 

XXVI 

 M. Włodarczak 
 G. Błachowicz 
Nagrodzonych zostało także wielu uczniów nagrodami książkowymi, byli to: 
z kl. IV:  J. Gorzelańczyk 
 E. Wojdyło 
z kl. V:  A. Koziak 
 K. Jędrzejewska 
 A. Rataj 
 D. Galant 
 M. Goliczewska 
z kl. VI: G. Sierczyński 
 B. Włodarczak 
 E. Sobczyńska 
z kl. VII: M. Włodarczak  
 A. Fuglewicz 
 G. Błachowicz 
Po rozdaniu świadectw z wyróżnieniem i nagród odbyła się część artystyczna pre-

zentowana przez poszczególne klasy. Następnie cała młodzież szkolna otrzymała świa-
dectwa z rąk wychowawców. Pełne ogromnej radości i wielu planów wakacyjnych dzieci 
rozeszły się do domów, a w szkole ucichły gwary, hałasy na całe dwa długie miesiące. 

 
Rok szkolny 1989/90 
Inauguracja roku szkolnego odbyła się dnia 1989-09-01 tradycyjnym uroczystym 

apelem. 
Obwód szkolny w bieżącym roku nie uległ zmianie. W skład jego wchodzą nastę-

pujące wsie: Szaszorowice2, Lipowiec, Bełcz Wielki, Głobice, Żabin, Wągroda, Karów, 
Bartodzieje i Świerczów. Szkoła rozmieszczona jest w dwóch miejscowościach, a mia-
nowicie – w Szaszorowicach – kl. 0-III i w Wągrodzie klasy IV-VIII. 

Obowiązek szkolny realizowało 151 uczniów, w tym 98 uczniów w Wągrodzie i 53 
w Szaszorowicach. 

Do szkoły dzieci były dowożone autobusem szkolnym z PKS-u. W czasie jazdy 
opiekę nad dowożonymi sprawowało czterech nauczycieli. Dla dzieci oczekujących na 
autobus szkolny (po skończonych lekcjach) dyrektor szkoły zorganizował zajęcia opie-
kuńczo-wychowawcze (świetlicowe) prowadzone przez wyznaczonych nauczycieli. Dzie-
ci wywodzą się ze środowiska robotniczego, robotniczo-chłopskiego oraz chłopskiego. 

W bieżącym roku szkolnym przeprowadzono malowanie wewnątrz dwóch budyn-
ków w Wągrodzie oraz odnowiono ubikacje szkolne. Dokonano napraw grzejników  
w klasie VII i w pokoju nauczycielskim oraz uszczelniono i wymieniono niektóre okna. 

W roku szkolnym 89/90 w szkole w Wągrodzie zatrudnionych było 8 nauczycieli, 
w tym dyrektor szkoły mgr Eugeniusz Lewandowski. Szkoła w Szaszorowicach stanowi-
ła odrębną placówkę ze swoim dyrektorem. W Wągrodzie pracowali: Anna Sobczyńska 
od X 89, Irena Marciniak, Teresa Okła, Grażyna Maksyminko, Lilla Łuszczak, Anna 

                                      
2 W oryginale „Szaszarowice” od 1974 do końca tekstu. 
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Mamulska (do końca IX 89 r.), Władysław Sienkiewicz. Koleżanki Elżbieta Bieńko i Ma-
riola Janiak przebywały na urlopie wychowawczym. Wyżej wymienionym zostały przy-
dzielone następujące przedmioty i zespoły wyrównawcze: 

1. Dyr. szk. mgr E. Lewandowski – muzyka w kl. IV-VIII, historia w kl. VI-VIII, 
wiedza o społeczeństwie kl. VII-VIII, przysposobienie obronne kl. VIII. 

2. Irena Marciniak – język rosyjski kl. V-VIII, biologia kl. IV-VIII, praktyki 
uczniowskie kl. VI-VIII. 

3. Anna Mamulska – (do końca września – od X 89 roku kontynuowała pracę w SP 
w Sicinach) – język polski – kl. IV, geografia kl. IV-V, fizyka kl. VI-VIII, plastyka IV-
VIII, praca technika kl. IV, zespół dydaktyczno-wyrównawczy z języka polskiego kl. IV. 

4. Teresa Okła – historia kl. V, praca technika kl. V-VIII oraz funkcja bibliotekarki 
szkolnej. 

5. Grażyna Maksyminko – chemia kl. VII-VIII, kultura fizyczna kl. V-VIII, praca 
technika kl. V-VIII. 

6. Lilla Łuszczak – język polski kl. V-VIII, zespól dydaktyczno-wyrównawczy  
z języka polskiego kl. VIII. 

7. Anna Sobczyńska – kultura fizyczna kl. V-VIII, geografia kl. IV-VIII, plastyka  
kl. IV-VIII, praca technika kl. IV. 

8. Władysław Sienkiewicz – matematyka kl. IV-VIII, zespół dydaktyczno-
wyrównawczy kl. V-VII. 

Wychowawstwo w poszczególnych klasach objęli: 
1. kl. VII – Anna Mamulska (do końca IX 89 r.) – od X 89 r. Teresa Okła 
2. kl. V – Grażyna Maksyminko 
3. kl. VI – Lilla Łuszczak 
4. kl. VII – Irena Marciniak 
5. kl. VIII – Władysław Sienkiewicz. 
Na terenie szkoły pracowały następujące organizacje młodzieżowe, koła przedmio-

towe i koła zainteresowań pod nadzorem następujących nauczycieli: 
1. Grażyna Maksyminko – Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Sportowy. 
2. Irena Marciniak – Liga Ochrony Przyrody, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-

Radzieckiej, koło przedmiotowe języka rosyjskiego. 
3. Lilla Łuszczak – Polski Czerwony Krzyż, koło teatralne. 
4. Władysław Sienkiewicz – Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny. 
5. Anna Sobczyńska – koło muzyczno-taneczne. 
Największą aktywność w działaniu wykazał Samorząd Uczniowski, pod patronatem 

którego odbywały się prawie wszystkie uroczyste apele. Przedstawiciele SU byli współ-
organizatorami uroczystości związanych z Dniem Wojska Polskiego. W dniu Edukacji 
Narodowej SU przygotował miłą niespodziankę, na którą złożyła się krótka część arty-
styczna i wręczenie pracownikom oświaty symbolicznych kwiatków. Apele z okazji  
72. rocznicy Rewolucji Październikowej i 71 rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę odbyły się w miesiącu listopadzie. Dnia 90-03-08 odbył się coroczny uroczysty 
apel z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na uroczystość tą zostali zaproszeni 
przez męską młodzież szkolną byli emerytowani nauczyciele szkoły w Wągrodzie w oso-
bach: Stefanii Stolarz, Janiny Stasieczko i Teresy Stępniewskiej. 
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Opiekun SKKT Władysław Sienkiewicz był organizatorem wycieczek. W dniach 9, 
10 IX 89 r. odbyła się wycieczka do Sławy i Lginia nad jezioro. Hasło przewodnie wy-
cieczki to: „Żegnamy wakacje na rok”. Uczniowie klasy VIII uczestniczyli w dwudniowej 
wycieczce do Dominic (do Ośrodka KOiW w Lesznie) pod hasłem „Wypoczynek so-
botnio-niedzielny”. Opiekunką tej wycieczki była Anna Sobczyńska. 

W dniu 1 VI 90 r. odbyło się uroczyste święto z okazji „Dnia Dziecka”. W tym 
dniu uczniowie byli zwolnieni z realizacji zajęć dydaktycznych. Zostały zorganizowane 
rozgrywki sportowe, konkursy sportowe i przedmiotowe, zgaduj-zgadule. Po zakończe-
niu święta wręczono uczniom nagrody rzeczowe ufundowane przez Komitet Rodziciel-
ski. 

W roku szkolnym 89/90 uczniowie wszystkich klas brali czynny udział w pracach 
społeczno-użytecznych na rzecz szkoły i środowiska. Poprawiano estetykę otoczenia  
i szkoły poprzez porządkowanie obejścia (szczególnie w okresie jesienno-zimowym).  
W miesiącu październiku uczniowie klas V-VIII uczestniczyli w wykopkach ziemniaków 
w PGR Głobice – 2 dni i w PGR Karów – 3 dni. Za uzyskane pieniądze młodzież 
szkolna odbyła wycieczkę do Międzywodzia i okolic nad morze. 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 89/90 przez uczniów klasy ósmej miało 
miejsce dnia 1990-06-06. Wychowanków pożegnali: dyrektor szkoły, wychowawca oraz 
uczniowie klasy siódmej. 

Absolwenci klasy ósmej w SP w Wągrodzie w r. szk. 89/90: 
1. Elżbieta Błachowicz – kronikarz klasowy; nagroda książkowa za bardzo dobre 

wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 
2. Sławomir Frątczak 
3. Aleksander Fuglewicz – skarbnik klasowy; odznaczony srebrną tarczą, nagroda 

dyr. szk. za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, II m. w gminnym 
konkursie matemat. kl. VII-VIII, III m. z języka polskiego i z j. rosyjskiego. 

4. Beata Galant 
5. Agnieszka Getner 
6. Aneta Gnat 
7. Rafał Kaczmarek 
8. Tadeusz Kalisz 
9. Monika Karkulowska 
10. Rafał Mikołajczyk 
11. Agnieszka Pastuszko 
12. Paweł Prokop 
13. Dorota Pytlowana 
14. Krzysztof Sobczyński 
15. Mariusz Sobczyk 
16. Arkadiusz Sowa 
17. Paweł Stanisławski 
18. Monika Trzpil – przewodnicząca samorządu klasowego 
19. Piotr Wdowicki 
20. Magdalena Włodarczak – zastępca przewodniczącego klasy; nagroda książkowa 

za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. 
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21. Danuta Niemiec. 
W dniu 1990-06-22 odbyło się zakończenie roku szkolnego 1989/90 przez uczniów 

klas IV-VII. Uroczystość ta miała miejsce na placu apelowym przed budynkiem szkoły. 
Krótkie przemówienie do młodzieży wygłosił dyrektor szkoły, wręczając świadectwa  
z wyróżnieniem, nagrody i dyplomy następującym uczniom: 

I klasa czwarta 
1. Agnieszka Karkulowska i Joanna Marciniak – świadectwa z wyróżnieniem + 

nagroda książkowa 
2. Elżbieta Galant – nagroda książkowa 
3. Robert Rusin – dyplom uznania za wzorową frekwencję 
II klasa piąta 
1. Joanna Gorzelańczyk i Agnieszka Pytlowana – świadectwa z wyróżnieniem + 

nagroda książkowa 
III klasa szósta 
1. Karolina Jędrzejewska – świadectwo z wyróżnieniem + nagroda książkowa 
2. Anna Koziak i Anna Rataj – nagroda książkowa 
3. Iwona Rusin – dyplom uznania za wzorową frekwencję 
IV klasa siódma 
1. Grzegorz Sierczyński – świadectwo z wyróżnieniem + nagroda książkowa 
2. Anita Milewska i Beata Włodarczak – dyplom uznania za wzorową pracę 

społeczną w organizacjach młodzieżowych. 
W końcowej części uroczystości dyrektor omówił sprawę bezpieczeństwa w czasie 

wakacji, życząc na zakończenie wszystkim zebranym udanych i miłych wakacji. 
Rok szkolny 1989/90 został zakończony dnia 1990-06-22. 
 
Rok szkolny 1990/91 
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1990/91 odbyła się 3 września 1990 r.  

W uroczystości tej wzięli udział dyr. szkoły mgr E. Lewandowski, nauczyciele, rodzice 
oraz młodzież szkolna klas IV-VIII. 

Rok szkolny rozpoczęliśmy z pełną obsadą pedagogiczną. Pracowało ośmiu nau-
czycieli, w tym dyrektor szkoły. Szkoła nasza rozmieszczona jest w dwóch budynkach,  
w budynku A mieści się klasa IV i salka gimnastyczna, natomiast w budynku B klasy V-
VIII. W minionym roku szkolnym w budynku B mieszczący się pokój nauczycielski na 
parterze przeniesiono na miejsce biblioteki szkolnej, natomiast bibliotekę przeniesiono 
na miejsce pokoju nauczycielskiego. 

Obwód szkolny obejmuje 9 wsi. Praca w szkole odbywała się na jedną zmianę. 
Dzieci dowożone były do szkoły autobusem PKS. Dowóz przebiegał dość sprawnie. 
Uczniowie po skończonych lekcjach oczekując na autobus objęci byli opieką. Nauczycie-
le zorganizowali dla nich zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone były przez następu-
jących nauczycieli: L. Łuczków, I. Marciniak, A. Sobczyńska i Wł. Sienkiewicz. 

Obowiązek szk. realizowało 98 uczniów. Uczniowie nasi wywodzili się z różnych 
środowisk. Większość dzieci pochodziła z PGR, pozostałe to dzieci chłopów i chłopo-
robotników. Mieliśmy też dużo dzieci z rodzin wielodzietnych i rozbitych. 
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W 1990 r. w czerwcu nastąpiły duże zmiany organizacyjne dot. oświaty. Zostały zli-
kwidowane Inspektoraty Ośw. i Wychowania. Na ich miejsce utworzono Delegatury Ku-
ratorium. Na naszym terenie powstała Delegatura w byłym powiatowym mieście Góra  
i objęła ona wszystkie szkoły byłego powiatu górowskiego. Dyrektorem tejże delegatury 
został pan mgr Władysław Flig. W związku z tymi zmianami na dyrektora szkoły spadło 
dodatkowo więcej obowiązków, m.in.: 

- zaopatrzenie szkoły w opał 
- remonty 
- opieka nad dziećmi z rodzin będących w trudnej sytuacji 
- sprawy kadrowe i inne. 
W minionym roku szkolnym wprowadzono w szkole naukę religii. Weszła ona  

w tygodniowy rozkład zajęć. Przedmiot ten prowadzony był przez tut. księdza probosz-
cza Andrzeja Szylera3.  

Nauczyciele naszej szkoły pracowali ambitnie, starając się, aby program nauczania 
był realizowany właściwie. W minionym roku szk. widoczne było zaangażowanie mło-
dzieży w pracach społecznych. Młodzież nasza we wrześniu pracowała przy zbiorze 
ziemniaków w PGR Niechlów. Za wykonaną pracę dyrektor kombinatu PGR zapropo-
nował uczniom skorzystanie z zakładowego autobusu na wycieczkę szkolną, na co dy-
rekcja szkoły wyraziła zgodę. Poza tym młodzież szkolna chętnie pracowała w szkole 
przy porządkowaniu obejścia szkoły, utrzymaniu w należytym porządku boiska i bieżni 
oraz na działce szkolnej. 

W roku szkolnym 1990/91 pracowały w szkole następujące organizacje uczniow-
skie i koła zainteresowań: 

SU – opiekunem była G. Maksyminko 
ZHP – „ – A. Sobczyńska 
PCK – „ – L. Łuszczak 
LOP – „ – I. Marciniak 
PTTK – „ – był Wł. Sienkiewicz 
Koło teatralne – opiekun – L. Łuszczak 
Koło gospodarcze – „ – M. Janiak 
SKS – „ – G. Maksyminko. 
SKS włączony był do tygodniowego rozkładu zajęć. SU wykazał się aktywną pracą 

w szkole. Brał udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz czuwał nad przygoto-
waniem apeli z okazji większych świąt i rocznic. 

SKS uczestniczyło we wszystkich imprezach sportowych organizowanych na 
szczeblu szkoły i gminy. Szkoła nasza zajęła II miejsce w konkursie „O najbardziej 
usportowioną szkołę w gminie”. 

Wszystkie organizacje uczniowskie uczestniczyły w przygotowywaniu uroczystości 
szkolnych. 14 X odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy Komisji Edukacji Narodowej. 
SU przygotował miłą niespodziankę dla nauczycieli. Przygotowano krótką część arty-
styczną, na którą składały się wiersze i piosenki. Podczas tego apelu dyr. szkoły mgr  
E. Lewandowski uroczyście udekorował nauczycielkę Irenę Marciniak Złotym Krzyżem 

                                      
3 W oryginale „Szyller”, poprawiono wg Schematyzmu Archidiecezji Wrocławskiej 1971. 
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Zasługi nadanym jej przez Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej4. Wszyscy na-
uczyciele otrzymali od uczniów kwiaty wraz z serdecznymi życzeniami. 

11 XI odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości Polski. 
W styczniu opiekunka koła teatralnego kol. L. Łuszczak i wychowawczyni kl. VIII 

kol. I. Marciniak przygotowały z młodzieżą Jasełka, które były wystawione dwukrotnie. 
Pierwszy występ obejrzeli rodzice, natomiast drugi raz zostały wystawione po niedzielnej 
Mszy św. Młodzi artyści wraz z nauczycielkami poświęcili dużo czasu na przygotowanie 
strojów oraz dekoracji do trzech aktów Jasełek. Duże zainteresowanie tym występem 
okazali także rodzice. Pan Józef Serafin zrobił szopę, mamy pomogły w przygotowaniu 
strojów (skrzydła dla aniołów, stroje pasterzy, królów itp.). Życzliwy nam ksiądz pro-
boszcz A. Szyler oddał zebrane ofiary na Mszy św. młodzieży, która brała udział w Ja-
sełkach. 

8 III chłopcy z naszej szkoły przygotowali uroczysty apel z okazji MDK. Wszyst-
kim nauczycielkom i dziewczętom złożyli życzenia i wręczyli symboliczny kwiatek. 

Bardzo miła uroczystość odbyła się 26 V tj. w Dzień Matki. Młodzież zaprosiła 
swoje mamy na uroczysty apel, na który złożyły się wiersze, piosenki i tańce. Po występie 
wręczono wszystkim mamom kwiaty. Było wiele radości. 

1 VI członkowie koła tanecznego i recytatorskiego z przygotowanym programem 
artystycznym wzięli udział w gminnym przeglądzie artystycznym szkół. Przygotowaniem 
uczniów do tej imprezy zajmowały się nauczycielki L. Łuszczak i A. Sobczyńska. 

3 VI Dzień Dziecka, w tym dniu zorganizowany został uroczysty apel, na którym 
dyrektor szkoły złożył wszystkim uczniom życzenia z okazji ich święta. Dzień ten był 
wolny od zajęć lekcyjnych, uczniowie wspaniale bawili się przy muzyce, przeprowadzono 
zawody sportowe. Dzieci otrzymały napoje chłodzące, lody, słodycze. Na zakończenie 
rozpalono ogromne ognisko, na którym wszystkie dzieci piekły kiełbasę. Dzień ten 
upłynął w miłej atmosferze. 

W dniach od 11-[do] 13 V uczniowie klasy VIII wraz z wychowawczynią Ireną 
Marciniak i opiekunem PTTK Wł. Sienkiewiczem wyjechali na trzydniowy wypoczynek 
do Domnic. Podobny wyjazd zorganizowała wychowawczyni kl. V Teresa Okła dla swo-
ich wychowanków w dniach 30-31 V – 1 VI. Opiekun SU Grażyna Maksyminko oraz 
naucz. I. Marciniak i M. Janiak zorganizowały 3 dniową wycieczkę w Góry Stołowe. 

W dniu 7 VI naucz. I. Marciniak zorganizowała wycieczkę uczniom, którzy brali 
udział w Jasełkach, miała to być nagroda za trud włożony w przygotowanie Jasełek. Wy-
cieczka ta miała odbyć się do Częstochowy na Jasną Górę, niestety nie dojechaliśmy do 
celu, ponieważ w drodze do Częstochowy mieliśmy wypadek, autobus wiozący nas 
wpadł do rowu. Był to ogromny wstrząs zarówno dla młodzieży jak i opiekunów. Jednak 
Opatrzność Boska czuwała nad nami i nic poważnego nikomu się nie stało. Wszyscy 
wróciliśmy do domu. 

Nadszedł dzień 19 VI 1991 r. Był on ważny nie tylko dla uczniów klasy ósmej, ale 
także i dla ich rodziców. Wychowanków pożegnali: dyrektor szkoły, wychowawczyni  
I. Marciniak i uczniowie kl. VII. Absolwenci złożyli ślubowanie. Wzorowe zachowanie 
otrzymali następujący uczniowie: Beata Włodarczak, Grzegorz Sierczyński, Renata Janik 

                                      
4 Od 1990 r. Rzeczpospolita Polska. 
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i Anita Milewska. Uczeń Grzegorz Sierczyński wzorem lat ubiegłych został wyróżniony 
jako prymus szkoły i otrzymał nagrodę dyrektora szkoły. Uczennice A. Milewska i Beata 
Włodarczak otrzymały nagrody książkowe. Uczniowie otrzymali też dyplomy, były to 
dyplomy za pracę społeczną i szczególne osiągniecia w sporcie. 

Oto absolwenci tego roku. 
 

 
 

Klasa VIII z wychowawczynią i nauczycielami 
 

Po uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla kl. VIII rodzice przygotowali wie-
czorek taneczny dla swoich dzieci, na który zaprosili całe grono pedagogiczne. Wieczo-
rek pożegnalny upłynął w b. miłej atmosferze. 

W dniu [brak wpisu] 1991 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego dla pozosta-
łych klas. W uroczystości tej wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele. Miłym akcen-
tem było wręczenie najlepszym uczniom nagród, dyplomów i świadectw z wyróż-
nieniem. Cała młodzież z niecierpliwością oczekiwała momentu wręczenia im świadectw 
przez wychowawców. Po uroczystości dzieci rozeszły się do domów a szkoła umilkła na 
dwa miesiące. 

 
Rok szkolny 1991/92 
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 1991/92 odbyła się 2 września 1991 roku. 

Rozpoczęła się uroczystą Mszą świętą, na której ksiądz Andrzej Szyler pobłogosławił 
uczniów i nauczycieli. Po Mszy św. nastąpiło podniesienie flagi państwowej i został ode-
grany hymn państwowy. Wysłuchano przemówienia radiowego Ministra Oświaty i Wy-
chowania a także przemówienia dyrektora szkoły mgr E. Lewandowskiego. Po uroczys-
tości inauguracyjnej uczniowie rozeszli się do swoich klas, gdzie rozpoczęły się zajęcia 
dydaktyczne. Wychowawcy klas nie omieszkali wygłosić pogadanki na temat: regulaminu 
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szkoły, zasad poruszania się w szkole i na drogach, zasad zachowania się w czasie ocze-
kiwania na autobus oraz powiadomili o organizacji pracy szkoły. 

W obecnym roku szkolnym w skład szkoły wchodziły trzy budynki: jeden w Sza-
szorowicach (klasy I-III i oddział przedszkolny), dwa w Wągrodzie (budynek A – klasa 
IV, budynek B – klasy V-VIII, pokój nauczycielski, kancelaria i biblioteka). Łącznie 
szkoła dysponowała jedenastoma pomieszczeniami do nauczania, w liczbie tej izb lek-
cyjnych było 8, pracowni przedmiotowych 2 oraz 1 salka gimnastyczna. 

Na dzień 20 września 1991 roku naukę podjęło 153 uczniów, w tym 75 dziewcząt. 
Klasę powtarzało 6 uczniów. 148 uczniów jest urodzonych w latach 1984-1977,  
5 uczniów urodzonych w roku 1976 i wcześniej. 

Pełnozatrudnionych nauczycieli wraz z jednym oddziałem przedszkolnym wynosi 
13 i 1/2 etatu (1/2 etatu – 9h – ksiądz A. Szyler). 

Wychowawstwo w poszczególnych klasach objęli: 
kl. I – Iwona Kubica 
kl. II – Grażyna Marciniak-Mrozowska 
kl. III – mgr Beata Pona 
kl. IV – Elżbieta Bieńko 
kl. V – Anna Sobczyńska 
kl. VI – Teresa Okła 
kl. VII – Grażyna Maksyminko 
kl. VIII – Lilla Łuszczak. 
Nauczycielom zostały przydzielone następujące przedmioty nauczania: 
E. Bieńko – historia IV-VIII, plastyka I-IV i VIII, środowisko I-III 
L. Łuszczak – język polski IV, VII, VIII, biologia VIII 
M. Janiak – język polski V, VI, technika V-VIII, geografia VI, VIII 
A. Sobczyńska – geografia IV, V, VII, plastyka V, VI, technika V-VIII, kult. fiz. IV-

VIII 
W. Sienkiewicz – matematyka V-VIII 
mgr E. Lewandowski – muzyka IV-VIII, wiedz. o społ. VIII 
I. Marciniak – j. rosyjski V-VIII, biologia IV-VII 
G. Maksyminko – plastyka VII, chemia VII, VIII, kult. fiz. V-VIII, fizyka VI, VII 
T. Okła – fizyka VIII, VII, biblioteka 
I. Kubica – j. polski I, matematyka I, kultura fizyczna I, II 
G. Marciniak – j. polski II, matematyka II, praca tech. II, muzyka I, II, III 
mgr B. Pona – j. polski III, matematyka III, praca technika I, III, kultura fiz. III 
D. Kiernicka – oddział przedszkolny 
ks. A. Szyler – religia I-VIII, oddział przedszkolny. 
Organizacje uczniowskie objęli następujący opiekunowie: 
- Samorząd Uczniowski – G. Maksyminko, G. Marciniak 
- ZHP – A. Sobczyńska 
- Zuchy – B. Pona 
- SK PTTK – W. Sienkiewicz 
- SK PCK „Zdrowa Szkoła” – L. Łuszczak 
- LOP – I. Marciniak 
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- Rada Rodziców – E. Bieńko 
- Klub Wiewiórka – I. Kubica. 
Obwód szkoły obejmował 9 wsi. Praca w szkole odbywała się na jedną zmianę. 

Dzieci dowożone były do szkoły od września do końca roku 1991 autobusem PKS, na-
stępnie zakładowym autobusami w związku ze zmniejszeniem kosztów przewozu. 

W połowie IX 91 założono aparat telefoniczny do pokoju nauczycielskiego i wy-
remontowano linię telefoniczną. 

W przeddzień obchodu Dnia Nauczyciela wszystkie klasy IV-VIII zrobiły sobie 
zdjęcia z wychowawcami klas oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Foto-
grafował zespól z Legnicy. Zdjęcia były pamiątką, a także wspaniałym prezentem dla 
każdego nauczyciela. 

W sezonie grzewczym, kiedy szkoła borykała się z trudnościami finansowymi,  
z pomocą przyszli rodzice i panowie Bojanek [nazwisko nieczytelne], Mielcarek i Galant, 
którzy przywieźli na swój koszt około 10 ton koksu z Naratowa do Wągrody i rozłado-
wali transport. Także pani Cejko przyszła z pomocą dostarczając do szkoły [...] paczki 
proszku i parę mydełek. Natomiast pan Michalski naprawił baterię umywalkową na kwo-
tę 60 tys. złotych. Z kolei pan R. Kocaj dostarczył drewno na opał i wraz z panem  
W. Kopaczem [?] pociął to drewno. 

21 listopada 1991 roku w Urzędzie Gminy w Niechlowie odbyło się spotkanie dy-
rektorów szkół gminy Niechlów z wójtem K. Danilewiczem i dyrektorem Delegatury 
Kuratorium Ośw. i Wych. mgr W. Fligiem. Na spotkaniu omawiano likwidację szkoły  
w Wągrodzie. Wg propozycji wójta szkołę należałoby przenieść do Niechlowa, do nowo 
wybudowanego budynku szkolnego w styczniu 1992 r. Ostateczna decyzja co do prze-
noszenia szkoły do Niechlowa zostanie podjęta przez Woj. Kuratora Ośw. i Wych.,  
o czym powiadomiona zostanie kadra pedagogiczna i dyr. szkoły. Na tej samej naradzie 
wójt zaproponował przekazanie mieszkań nauczycielskich pod zarząd komunalny (do-
tychczas pozostają pod zarządem Ośw. i Wych.). Poza tym ustalono, że opłata za użyt-
kowanie gruntów (działek) rolnych przydzielonych szkole będzie w bieżącym roku 
uregulowana przez użytkowników. Natomiast w 1992 r. nauczyciele będą zwolnieni z tej 
opłaty. Warto dodać, że wójt podkreślił, że wpłacane przez nauczycieli pieniądze zostaną 
im zwrócone z nadwyżką w formie pomocy materialnej, której na zebraniu nie sprecy-
zował. 

W grudniu 1991 roku wychowawcy klas zapowiedzieli wśród uczniów klas IV-VIII 
kalendarzyki szkolne w cenie 2 tys. złotych od sztuki. Łącznie sprzedano 40 kalendarzy-
ków na kwotę 80 tys. złotych. Uzyskane pieniądze wpłacono na fundusz stypendialny 
im. F. Chopina, z którego udzielana jest pomoc najzdolniejszym młodym muzykom  
i muzykologom. Warto podkreślić, że udział w takiej formie pomocy jest kontynuowana 
od 1989 roku. [...] 

20 grudnia 1991 roku odbyła się wigilia w gronie pedagogicznym. Na wigilii pano-
wał nastrój rodzinny, a stół zastawiony był różnymi potrawami wigilijnymi z różnych 
regionalnych tradycji. Na uroczystości tej nie zabrakło księdza A. Szylera, który wzboga-
cił duchowo całą uroczystość. 
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3 stycznia 1992 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlo-
wie odbyło się spotkanie Kuratora Ośw. i Wych. Jacka Michalczyka5 z wszystkimi nau-
czycielami gminy Niechlów. Głownie omawiano i dyskutowano o likwidacji naszej 
szkoły w Wągrodzie. Spotkanie podsumował Kurator następującym wnioskiem: należy 
przeprowadzić konsultację przedstawicieli Zarządu Gminy z dyr. szkół oraz z przedsta-
wicielami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców szkół gminy Niechlów na temat: 

1) sieć szkół podstawowych gminy Niechlów od dnia 1 września 1992 r. 
2) Gminna Rada Oświatowa jako organ doradczy Zarządu Gminy i dyrektora 

delegatury. 
Zebranie takie przeprowadzono 16 stycznia 1992 roku o godzinie 1200 w Szkole 

Podstawowej w Niechlowie. Szkołę Podstawową w Wągrodzie reprezentowały panie  
M. Janiak i T. Okła z ramienia Rady Pedagogicznej oraz panie D. Gabinet i S. Mielcarek 
– przedstawicielki Rady Rodziców. Organizatorem spotkania był dyrektor Delegatury 
Kuratorium Ośw. i Wych. w Górze mgr W. Flig. Zebranie zakończono następującymi 
wnioskami: 

1. Uczestnicy zebrania stwierdzili zgodnie, że przeniesienie Szkoły Podstawowej  
z Wągrody i Żuchlowa do Szkoły Podstawowej w Niechlowie leży w interesie dzieci. 

2. Klasy I-III oraz oddział zerowy Szkoły Podstawowej z Wągrody z siedzibą w 
Szaszorowicach pozostaje w tym stopniu organizacyjnym, w jakim jest obecnie. 

3. W dniu 23 stycznia 1992 roku odbędą się konsultacje w sprawie likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Wągrodzie z rodzicami tej szkoły i wójtem Niechlowa. Zebranie 
organizowane jest w związku z zebraniem rodziców. 

4. Na obecnym etapie należy zrezygnować z prób tworzenia Gminnej Rady 
Oświatowej jako organu doradczego dla Zarządu Gminy i dyrektora delegatury. Uznano, 
że skład osobowy zebrania konsultacyjnego z dnia 16 stycznia 1992 roku jest bardzo 
reprezentatywny i właściwie wyraża problemy nurtujące oświatę. 

23 stycznia 1992 roku odbyło się spotkanie w sprawie likwidacji szkoły w Wągro-
dzie. Na zebraniu byli obecni: dyrektor delegatury mgr W. Flig, wójt gminy Niechlów K. 
Danielewicz, dyr. szkoły w Wągrodzie E. Lewandowski oraz rodzice uczniów ze szkoły 
w Wągrodzie. Po spotkaniu odbyła się wywiadówka, na której nauczyciele-wychowawcy 
poinformowali rodziców o ocenach z poszczególnych przedmiotów i o zachowaniu się 
uczniów. 

22 lutego 1992 roku większość nauczycieli ze szkoły w Wągrodzie uczestniczyło w 
zabawie nauczycielskiej w Niechlowie. Zabawa ta była inną formą spotkania się nauczy-
cieli z likwidowanej szkoły, gdyż decyzja o likwidacji Szkoły Podstawowej zapadła. 

14 kwietnia 1992 roku w związku z bierzmowaniem uczniów klas VII-VIII ze szko-
ły w Wągrodzie odbyła się uroczysta msza dla nauczycieli tejże szkoły, którą prowadził 
biskup Jan Tyrawa. Po uroczystej mszy odbyło się również uroczyste spotkanie z bisku-
pem, miejscowym proboszczem księdzem A. Szylerem i nauczycielami w pokoju nau-
czycielskim szkoły w Wągrodzie. Na spotkaniu tym poruszono sprawy związane z [...] 
religią w szkole i wiele innych. 

                                      
5 W oryginale „Michalski”. 
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1 czerwca 1992 roku z okazji Dnia Dziecka nie odbyły się zajęcia dydaktyczne, ale 
dzieci były w pełni zaangażowane, gdyż zorganizowano dyskotekę oraz zawody sporto-
we. Uroczystość była bardzo skromna, gdyż finanse szkoły nie pozwalały na okazalsze 
formy, jednakże dzieci mogły się zmierzyć w zwojach [?] sportowych z nauczycielami.  
W czerwcu odbyły się liczne wycieczki klasowe a także biwaki nad wodą. 

W końcówce roku szkolnego 1991/92 grono pedagogiczne dodatkowo obarczane 
było inwentaryzacją szkoły, inwentaryzacją biblioteki i przekazaniem pomocy nauko-
wych z poszczególnych przedmiotów. 

W prace związane z likwidacją szkoły zaangażowana była również młodzież ze 
szkoły, która wiele pomogła przy składaniu i przenoszeniu pomocy naukowych i sprzę-
tu. Należy również dodać, iż od dłuższego czasu młodzież sama sprzątała swoje klasy  
i korytarze szkolne, z czego wywiązywała się znakomicie. 

22 czerwca 1992 roku w opustoszałych klasach szkolnych odbył się wieczorek po-
żegnalny klasy VIII, na którym obecni byli nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele 
uczniów klasy VII. W związku z likwidacją szkoły w klasach wymontowano oświetlenie, 
jednakże zastępcze świece jeszcze bardziej uatrakcyjniły ten szczególny dzień. Wielką 
atrakcją był występ organowy wujka jednej z uczennic klasy VIII M. Czuchraj. 

29 czerwca 1992 roku odbył się uroczysty apel zakończeniowy dla klasy VIII, na 
którym absolwenci szkoły w Wągrodzie złożyli ślubowanie, przekazali flagę państwową 
młodszym kolegom i pożegnali się kwiatami, wierszami, piosenką z nauczycielami  
i młodszymi kolegami. Nie zabrakło w tym tak ważnym dniu przemówienia dyr. szkoły  
i obecności rodziców absolwentów, którzy z dumą i troską patrzyli na swoje pociechy.  
W tym dniu nie mogło się odbyć bez uroczystej mszy i błogosławieństwa księdza A. Szy-
lera, który wzbogacił wszystkich stroną duchową i tradycyjnie uwiecznił na fotografii tak 
ważne chwile. Były także nagrody książkowe, świadectwa z wyróżnieniem, które dostały 
następujące osoby: 

1. Anna Rataj 
2. Karolina Jędrzejewska 
3. Danuta Galant 
4. Anna Koziak, za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.  
A także została wręczona nagroda dyrektora szkoły dla uczennicy Anny Rataj – 

prymusa szkoły. 
Po części oficjalnej jeszcze raz i już po raz ostatni przy herbacie, kawie i cieście 

przygotowanym przez rodziców odbyło się spotkanie uczniów – absolwentów z nauczy-
cielami i rodzicami. 

Fotografia uwiecznia fakty – zakończenie roku, nastrój, smutek, żal i wesołość na 
twarzach absolwentów, ciągnik, na który załaduje się ostatni sprzęt szkoły, bo to już ko-
niec, koniec... 

Absolwenci roku szkolnego 1991/92 Szkoły Podstawowej w Wągrodzie w składzie: 
1. Andrynowski Mariusz 
2. Cejko Arkadiusz 
3. Czuchraj Monika 
4. Gabinet Jarosław 
5. Galant Danuta 
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6. Gargała Dariusz 
7. Gnat Beata 
8. Grenda Krzysztof 
9. Jędrzejewska Karolina 
10. Kłodziński Stanisław 

 

 
 

11. Koziak Anna 
12. Michalska Aneta 
13. Pytel Sławomir 
14. Rataj Anna 
15. Rusin Iwona 
16. Sekuła Beata 
17. Zaczkiewicz Robert 
24 czerwca 1992 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego dla pozostałych klas 

IV-VII. W uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uroczyście wrę-
czono nagrody i świadectwa z wyróżnieniem uczniom wzorowym, pozostałym uczniom 
wręczono świadectwa w klasach. Nauczyciele wychowawcy pożegnali się ze swoimi kla-
sami, życząc im pogodnych wakacji i powodzenia w szkole w Niechlowie. Chwile poże-
gnania były bardzo wzruszające, nie obeszło się bez uronienia6 niejednej łezki. Po 
uroczystości dzieci rozeszły się do domu, a szkoła opustoszała już całkowicie. 

 
 

                                      
6 W oryginale „urojenia”. 
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ZA NIEMEN cz. VI 

 
Wreszcie słyszymy głośne BAACH! – to nasza rusznica Ppanc. Bunkier milczy, 

może nie obsadzony? Wreszcie ruszamy biegiem. Jadą wozy grzmią okutymi kołami po 
przejeździe. Bunkier złowrogo milczy. Jesteśmy już ok. 50 m za torami kiedy rozpętuje 
się piekielny ogień z bunkra. Strzela wszystko co może. Skręcamy na prawo w las, moź-
dzierze okładają go pociskami. Konie stają dęba oślepione i ogłuszone rwącymi się poci-
skami. „Zin” który jest od niedawna w konnym zwiadzie, zsiadł z konia. Oszalały koń 
wyrywa mu się i znika. Ciężko ranny jest „Popiołek”, ma zerwany odłamkiem kawałek 
czaszki. Oddalamy się, ogień milknie. Zatrzymujemy się na skraju lasu. Dowództwo na-
krywa się pałatkami, zapala latarki, rozkłada mapy. Coś postanawiają. Ruszamy. Po 
przejściu ok. 2 km zbliżamy się do szosy Lida – Lipniszki i dalej do Mołodeczna. Przy 
skrzyżowaniu szosy z polną drogą, którą idziemy – zabudowania. Nagle zza płotu i zza 
szosy dostajemy ogień. Zza płotu Niemcy rzucają granaty. Jeden rozerwał się blisko 
mnie. Silny blask i jestem zupełnie ogłuszony. Od zabudowań w prawo rozwijają się na-
sze kompanie. Za chwilę potężny ogień przydusza Niemców. My mamy chyba 10 erka-
emów i sporo innej broni maszynowej. „Ragner” drugie tyle. Widać serie zapalających 
kul, jak kolorowe paciorki. Rozkaz – naprzód! podrywa oba Oddziały, dobiegamy do 
szosy. Tam już nikogo nie ma. Nie ma też czasu na przeszukiwania zabudowań. Przebie-
gamy szosę, przejeżdżają wozy. Idziemy gdzieś w okolicę Dokudowa. Zatrzymujemy się 
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w jakimś wątłym lasku czy zagajniku. Dnieje. Odkrywam w nodze kilka malutkich 
odłamków blaszki, to od granatu. Doktor dłubie ale to boli bardziej niż malutkie ranki. 
Ciekawe, że nic przedtem nie czułem. Jest jeszcze kilku lekko rannych. Doktor macha na 
mnie ręką – nic ci nie będzie. 

Wkrada się niepokój, będą nas Niemcy gonić, czy nie. Atmosfera psuje się jeszcze 
bardziej, gdy okazuje się, że „Lech” gdzieś zaginął. Dowództwo obejmuje „Ragner”. 
„Lech” pod wieczór odnalazł się. „Ragner” idzie pod Bielice, my w Szczuczyńskie. Było 
to w początkach października. 

Październik. Z naszej kompanii odchodzi „Czertwan”. Idzie w Szczuczyńskie, skąd 
pochodzi. Pierwszy pluton obejmuje „Bartek” – wtedy już chyba sierżant. Jest nas cztery 
plutony, wtedy właśnie „Lew” otrzymuje Pluton Wydzielony. Jesteśmy koło Wasiliszek. 
Do oddziału przychodzi „Czantor”, wysoki, czarny. Chce dostać się do konnego zwiadu, 
ma żylaki i po każdym marszu cierpi niesamowicie. Pierwsze kroki w Oddziale są zazwy-
czaj trudne dla przybywających pojedynczo. Zaprzyjaźniam się z nim. Jesteśmy z „Musz-
ką” i „Czantorem” w plutonie „Bartka” – drużynie „Sosny”. Przychodzi zza Niemna 
„Zaniemeńczyk” z bratem. Przynoszą RKM. Byli w ruskiej partyzantce. Uciekli do nas. 
Są z rejonu Mostów. Odbierają im RKM. Na razie są pod obserwacją. 

Dochodzi nas wiadomość o rozbrojeniu polskiej partyzantki przez czerwonych –  
w Puszczy Nalibockiej. Kto chciał żyć, musiał wstąpić do ruskiej, kto nie chciał – zabity. 
To już trzeci wypadek. „Kmicic”, my w Posolu, teraz Puszcza Nalibocka. 

 
Obława IV. 
Jest druga połowa października 1943 r. Kwaterujemy w rejonie Wasiliszek. 
Przychodzi kompania „Ragnera”. Mamy iść na północ. Czy to znów obława? Je-

stem z „Muszką”, „Czartorem”, „Rysiem” w plutonie „Bartka, drużynie „Sosny”. Pluto-
nu „Lwa” nie ma z nami. Idziemy prosto na północ w kierunku Dubicz. Przechodzimy 
kilka razy szosę – żwirówkę, dość wąską, chyba ze 4 metry. W dzień ktoś – nie pamię-
tam, czy to nasz pluton – ale nie „Bartka’, czy pluton „Ragnera”, robi zasadzkę na szosie. 
Zatrzymują osobowy samochód. W samochodzie trzech urzędników, litewskich czy bia-
łoruskich, i jedna kobieta, która podaje się za tłumaczkę niemiecką ale mówi dobrze po 
polsku. Prowadzimy tę czwórkę jakiś czas. Nie wiem, co w końcu z nią zrobiono, chyba 
zwolniono. 

Przechodzimy koło nie wykończonego domu – bez okien i drzwi. Ragnerowcy 
opowiadają, że tutaj został okrążony miejscowy bandyta. Rabował właśnie domy przy-
siółka, nasi byli niedaleko, ktoś dał znać. Przybiegła drużyna – około 10 osób z RKM. 
Bandyta porzucił wóz ze zrabowanym mieniem i ukrył się w tym nie wykończonym do-
mu stojącym w pewnym oddaleniu od reszty zabudowań. Został okrążony. Broni miał 
dużo, lekki RKM, automat, granaty. Nasi, nie chcąc ryzykować okrążyli dom z trzech 
stron (aby nie postrzelić siebie), i zaczęli go ostrzeliwać czekając, aż bandyta wyczerpie 
amunicję i wyrzuci granaty. Ten ostrzeliwał się i rzucał przez okna granaty. W pewnej 
chwili rzucił dwa granaty i siejąc z automatu wyskoczył boso z domu i uciekł do lasu od-
dalonego ok. 100 m od domu. Strzelało do niego 10 żołnierzy, cały dom posiekany ku-
lami, które przechodziły na wylot przez drewno, a bandyta nie został nawet ranny, ani  
w domu, ani w czasie ucieczki. Kolejne opowiadanie o niebywałym szczęściu bandyty. 
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Okolica przez którą idziemy staje się dość dzika. W lesie przechodzimy koło 

opuszczonego domu krytego dachówką, bardzo ładnego. Bez okien, bez drzwi. Tajem-
niczy i przygnębiający widok. Gdzie mieszkańcy? Uciekli? Zabici? Kim byli? 

Jesteśmy na terenie olbrzymich błot w okolicy Dubicz. Jakaś wioska. Tam dowiadu-
jemy się, że w okolicy jest banda rabująca mieszkańców. Niedawno zabili mieszkańca tej 
wsi, naszego konspiratora. Mamy zlikwidować tę bandę. Rankiem wyruszamy. Prowadzi 
nas przewodnik. Wpierw droga jest możliwa chociaż zagradzają ją powalone, zmurszałe 
drzewa, których chyba z powodu niedostępności terenu nie można wywieźć. 

Potem idziemy już po drągach zatopionych w bagnie porośniętym kępami karłowa-
tych brzózek. Przewodnik długim kijem cały czas ustala położenie drągów. Czasem drągi 
kończą się i trzeba kijem wymacać gdzie leżą następne, niewidoczne drągi. Niekiedy 
trzeba zrobić krok w lewo lub w prawo, aby trafić na nowe drągi. Brodzimy do pół łydki 
w błocie, gęsiego. Trudno utrzymać równowagę, czasem noga ześlizguje się i wpada się 
w bagno po pachwinę. Dochodzimy do bardziej suchego miejsca porośniętego lasem. 
Odkrywamy obozowisko. Kilka szałasów pełnych szmat, garnków, różnych rupieci. Ni-
kogo nie ma. Ktoś odkrywa dalsze drągowe przejście z obozowiska. Brniemy dalej. Po 
kilkudziesięciu metrach sucho, widać jakieś postacie migające w lesie. Otwieramy ogień. 
Poddaje się jeden mężczyzna w cywilu i cztery kobiety. Żydówki, reszta znika w podmo-
kłym i trudnym do przebycia lesie. „Lech” każe przerwać pościg. Mężczyzna jest chyba 
Polakiem albo Białorusinem. Jest przesłuchiwany, zabieramy go z sobą. Cztery Żydówki 
zostają rozstrzelane. Niedaleko trafiamy na kolonie w lesie. Tam odkrywamy ukrywają-
cego się Żyda. Ten jednak korzystając z nieuwagi pilnujących ucieka do lasu, który jest  
o krok od zabudowań. Strzały są bezskuteczne. Nie organizuje się pogoni. 

Idziemy bardziej suchymi drogami do Dubicz. Na pagórku cmentarnym przed Du-
biczami robimy zasadzkę na mogących przejeżdżać tędy Niemców. Przez Dubicze pro-
wadzi odnoga traktu Grodno – Wilno (przez Ostrynę, Nowy Dwór, Zabłoć, Raduń 
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Ejszyszki). Nikt nie jedzie, pod wieczór idziemy do Dubicz. Dubicze, duża wieś, ale bło-
to okropne. „Michał” siedzi na ławeczce przed chatą. Skupiamy się przy nim. Mówi, że 
PPSz-a zdobyta w Posolu jest okropnie brudna. Nie może doczyścić się lufy. 

We wsi jest kościół. Kto chce, może iść do spowiedzi. Mały ryneczek, na nim 
skromny pomnik powstańcom Narbutta z 1863r. Napisu dokładnie nie pamiętam. Tu – 
pod Dubiczami, zginął w 1863 r. Narbutt. 

„Ryś”, „Słowik”, „Zośka” – nie idą do spowiedzi i drwią z tych, co poszli. Trochę 
to dziwne, bo przyjęło się sądzić, że co Polak, to wierzący. Ci niewierzący albo niedo-
wiarkowie, to przeważnie „warszawiacy”, ludzie z miast lub bardziej wykształceni.  

Nocujemy w Dubiczach a w dzień przechodzimy na kolonię Pasieki lub Pasieki 
Gudzińskie. 

Domy kolonii rozrzucone są wzdłuż zaczynających się tu wielkich błot. My – plu-
ton „Bartka” – kwaterujemy w pierwszej od lasu, nie wykończonej chacie. Chata jest pod 
dachem, obok zrąb stodoły czy obory i drewno na dalszą budowę. W dalszych budyn-
kach są nasze plutony, a jeszcze dalej – „Ragnera”. 
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Posterunki w nocy są wzmocnione. Żeby nie być ciągle budzonym na wartę – stoi-
my po 4 godziny, potem 8 godzin wolnych, można się wyspać. Od 10 wieczorem, do  
2 w nocy stoję z „Muszką” na warcie. Na posterunku mamy RKM. Drugi posterunek 
jest za zrębem. Słychać z daleka jakby szum motorów, trudno rozróżnić, co to jest. Trwa 
to dość długo. „Muszka” zastanawia się, czy nie przerwać słodkiego snu naszym szta-
bowcom i nie wysłać serii w kierunku pobliskiego lasku. Ale może tam są nasze czujki? 
Strzały obudziłyby czujność – ale czy uzasadnioną? Przekazujemy swoje uwagi rozpro-
wadzającemu i zmiennikom. Nie budzi to zainteresowania. „Żbik” stojący na warcie od 
2-giej do 6-tej słyszy na ranem daleki strzał. Melduje o tym, wychodzi patrol, nie docho-
dzi jednak do drogi i wraca. Nic nie zauważył.  

Po śniadaniu idziemy z „Muszką” czyścić RKM. Rozkładamy się w lasku już za li-
nią wartowników. RKM już wyczyszczony i złożony. Rozbieramy dysk. Nagle słyszymy 
nawałę ognia. Nieoczekiwane strzały w lesie robią piorunujące wrażenie. Echo pomnaża 
huk. Wkładamy zapasowy dysk, rozłożony dysk zostaje w dołku. „Muszka” w biegu 
puszcza serię po lesie potem na leśnej ścieżce stawia RKM na nóżki i puszcza parę serii. 
Potem biegniemy razem z plutonem strzelając gęsto. Wybiegamy na skraj lasku. Jest tam 
rów, który służy nam za okop. Na polanie Niemcy. Pluton nasz, za przykładem „Bartka” 
wyskoczył przez okna i natychmiast rozpoczął silny ogień. Mieliśmy w plutonie 3 RKM, 
parę PPD i kilka dziesiątek. Niemcy chyba nie spodziewali się tak silnego i natychmia-
stowego odporu. „Żbik” widział ich czerwoną rakietę. Zaczęli uciekać przez lasek na 
polanę i do lasku za polaną. Podeszli nas jednak na najbliższą odległość, zabili obu war-
towników naszego plutonu – „Stiopkę” i „Kozłowskiego”. 

Zalegamy na skraju lasu i strzelamy do Niemców, którzy już są po drugiej stronie 
polany. Tu „Muszka” popełnia - moim zdaniem – błąd. Nie czekając na rozkaz do na-
tarcia wyskakuje krzycząc urra! i biegnie bruzdą. Biegnę za nim jak cień. Po kilkunastu 
krokach „Muszka” wypuszcza RKM i pada do tyłu. Padam i ja. „Muszka” jęczy, jest ran-
ny. Niemiecki RKM pruje rolę nad naszymi głowami, zdaje się, że to parę centymetrów 
nad głową ziemia podnosi się i kurzy. Nie mogę sięgnąć po RKM, bo upadł do przodu  
a „Muszka” do tyłu. Niemiecki RKM nie pozwala podnieść głowy. Rusza nasze natarcie. 
RKM bierze „Zaniemeńczyk” który był erkaemistą u ruskich, mówię mu, że odniosę 
„Muszkę” i zabiorę rozebrany dysk. Biegną wszyscy na drugą stronę polany. Ja i jeszcze 
dwóch kolegów niesiemy „Muszkę” do naszej chaty, tam jest punkt opatrunkowy. Jedna 
noga „Muszki” jest w kostce prawie odcięta serią, druga w okolicy kostki przebita jedną 
kulą. W chacie jest ranny „Gałązka”. Przestrzelili mu płuca przez ścianę. Biegnę po zo-
stawiony rozebrany dysk. Wrzucam wszystko do chlebaka, nie ma czasu składać. Znaj-
duję „Zaniemeńczyka”, teraz trzymam się jego. Pada rozkaz wycofania się z polany. 
Zajmujemy pozycje w lasku, skąd ruszyliśmy do natarcia. Strzelanina stabilizuje się. 
Niemcy są po jednej stronie polany, my po drugiej. Odległość 200 – 250 m. Pada rozkaz 
ewakuacji rannych. My jeszcze trzymamy linię, reszta przygotowuje nosze. „Ryś” niesie 
karabin, pas, chlebak i chyba buty rannego Ślązaka. Prosił „Rysia” po polsku, żeby go nie 
dobijał. Był radiotelegrafistą. „Ryś” rozbił radio, zabrał co chciał a rannego zostawił. 
Dał mi karabin, ładownice z amunicją i spodnie, sam zabrał chlebak, buty i może pisto-
let. Cofamy się do chaty, gdzie ranni już są gotowi do ewakuacji. „Słowik” ściągnął zabi-
temu buty. Rzuca swoje. Biorę je, bo są lepsze od moich trzewików. Ja z „Zaniemeń-
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czykiem” nie niesiemy rannych. RKM, amunicja, dyski, dwa karabiny, jest co dźwigać. 
Ruszamy na bagno, nogi zapadają się po pachwiny, łapiemy się za jakieś krzaczki, kępy. 
Niemcy chyba nie ruszyli, bo strzelanina ucichła. Największy wysiłek mają niosący ran-
nych. Czasem czterech nie może unieść rannego, nogi zapadają się, w cholewach butów 
– błoto. Ktoś alarmuje, że grupa w niemieckich mundurach otacza nas idąc na bagna. 
Lornetki – i ulga. To „Ragnerowcy” w niemieckich mundurach. 

W odległości ok. 500 m od zabudowań trafiamy na suchy ląd wśród bagien. Jest to 
jakby piaszczysta wysepka zarośnięta krzakami. Na tę wysepkę prowadzi dróżka, przy 
której zajmujemy z „Zaniemeńczykiem” stanowisko. Tu można odetchnąć. Składam  
i ładuję dysk. Na szczęście niczego nie brakuje. Oba dyski pełne ale zapasowej amunicji 
już nie ma. Oddaję komuś swoją dziesiątkę, którą wymieniłem z nowo przybyłym na 
karabin. Zacinała mu się. Dopiero po zupełnym rozebraniu okazało się, że ma zatkany 
kanał gazowy w lufie. Strzelała potem dość dobrze, ale wolałem karabinek, który dał mi 
„Ryś”. Jest to karabinek czeski – napis: Ceskoslovensko Zbrojovka Brno. Tylko nabojów 
mało – 30 szt. „Ryś” mówi, że ten Niemiec – Ślązak prosił go o zmiłowanie po polsku, 
bo Niemcy wiedzieli, że idą na Polaków. Do Werrmachtu mieli go zabrać przymusowo. 
Nie strzelał – lufa czysta. Idzie patrol „Ragnerowców” po rannego Michała, którego zo-
stawiono w gęstych krzakach. Po godzinie wracają. Niosą Michała „Chytrego”, bardzo 
ciężko rannego serią w nogę. On pochodzi spod Niecieczy. Patrol mówi, że Niemców 
nie ma. Czy jednak nie jesteśmy okrążeni na tych bagnach – nie wiadomo. 

Zmienia nas na placówce inny RKM. „Sosna” opowiada, że w dole na kartofle 
ukrył się Niemiec z automatem. „Słowik”, „Żbik” i inni ostrzeliwali Niemca, a „Sosna” 
podczołgał się i wrzucił do dołu granat. Nie wybuchł. Niemiec, który dotąd strzelał se-
riami – teraz strzelał już tylko pojedynczo. „Sosna” rzucił drugi granat – znów nie wy-
buchł. Trzeciego nie miał – a Niemiec miał szczęście. „Żbik” z kolegami zabrał 
porzucone przez Niemców sześć karabinów. Nieśli też zabitego „Jasiulewicza” ale po-
tem na rozkaz „Bartka” zostawili go. Widziałem zabitego „Jasiulewicza” w lesie, w dole. 
Ktoś go jednak tam doniósł. Siostra „Jasiulewicza” odważna dziewczyna, pojechała po-
tem do Dubicz, przywiozła ciało brata – do Jasiulewicz, i tam go pochowała. „Wircz” 
twierdzi, że nazajutrz Niemcy przyjechali do Pasiek Gudzińskich, spalili je a ciało 
„Stiopki” i „Kozłowskiego” wrzucili do ognia. Ale czemu nie spalili „Jasiulewicza”? jeśli 
to prawda. 

Wieczorem ruszamy na bagna. Prowadzi ten jeniec z bandy, zna doskonale tutejsze 
tereny. Przechodzimy po pas w wodzie, jakieś rowy melioracyjne, rzeczki, błota. A jest 
już koniec października, w nocy przymrozki. Zatrzymujemy się w jakimś lesie. Cały 
dzień leżymy na stanowiskach w obronie okrężnej. Ten jeniec który nas wyprowadził  
i któremu dano karabin, po doprowadzeniu nas do tego lasu – znikł. Leżymy mokrzy  
w lesie cały dzień. Nie ma nic do jedzenia. Z manierki „Czantora” wyskrobujemy pa-
tyczkiem miód, który przyniósł jeszcze z domu. Nie ma wody. Wreszcie o zmierzchu – 
zbiórka. Mocno ubezpieczeni idziemy do wsi. Wysłany patrol melduje, że czysto. Niem-
ców tu nie było i nie ma. Wchodzimy do domów i jemy. Jak smakuje kasza kartoflana ze 
skwarkami i kwaśnym mlekiem! 

Bierzemy furmanki dla rannych. Patrole odwożą ich gdzieś na meliny na terenach 
„Krysi”, my idziemy w Szczuczyńskie. „Ragner” chyba w okolice Bielicy. Idziemy całą 
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noc, wchodzimy do niewielkiej wioseczki (Zofia Kobylańska – „Zosia” podaje, że to Sa-
wiczki). Ubezpieczenie przeszło spokojnie, my byliśmy na wiejskiej ulicy. Jadący na koń-
cu kolumny „Bulbow” zaczął skręcać na podwórze domu i nagle padł strzał. Pierwsza 
myśl – Niemcy. Okazało się jednak, że to UBK, Uderzeniowy Batalion Kadrowy, który 
przyszedł zza Niemna. Krzyki po polsku z obu stron wstrzymywały wymianę ognia. Był 
tylko ten jeden strzał. „Bulbow” – „Bulba” został śmiertelnie ranny. „Bulbowa” zabił 
„Bratek”, który był potem szefem w kompanii „Lwa”. Wystraszone obławami za Nie-
mnem UBK myślało, że przejdziemy przez wieś i nie ruszało kolumny. Czy nie słyszeli, 
że rozmawiamy po polsku? Bardzo niefortunne spotkanie. Byliśmy oburzeni zachowa-
niem UBK. Strzelali bez słowa. Przyprowadził ich „Sawko”. Wiedzieli, że w okolicy są 
polskie oddziały. Przykro dla obu stron. Kompania UBK „Szczęsnego” szła jakiś czas  
z nami. Opowiadali o ciężkich walkach i dużych stratach w białostockim. Była z nimi 
dziewczyna – sanitariuszka. Pierwsza widziana kobieta w oddziale partyzanckim. 

Nasz lekarz „Kreczetow” miał chyba w UBK znajomych, bo przeszedł do nich. To 
UBK było bardzo różne od nas w zapatrywaniach i zachowaniu się. Uważali się za elitę, 
wyszczekani, chwalipięty i zadufki. Ale bojowi. I już do przesady obnoszący się ze swoją 
pobożnością. 

Straty naszej kompanii pod Dubiczami – pamiętam 3 zabitych („Stiopka”, „Ko-
złowski”, „Jasiulewicz”) i chyba 5 rannych (pamiętam tylko „Muszkę” i „Gałązkę”). Strat 
„Ragnera” nie znam – widziałem tylko rannego Michała – „Chytrego”. Potem opowia-
dano, że Niemcy po tej akcji przywieźli do Lidy 40 rannych i kilkunastu zabitych. Myślę, 
że to przesadzone. Dużo odwagi i rozwagi wykazał „Bartek” pociągając za sobą innych. 
Wyróżnili się „Sosna”, „Modest”, „Słowik”, „Żbik” „Ryś” na pewno i inni z naszego 
plutonu. O pozostałych nic nie mogę powiedzieć, inne plutony i „Ragner” nie byli w po-
lu mego widzenia. 

Zaraz po walce pod Dubiczami przyszło do nas z Warszawy kilku kolegów – m.in. 
„Zośka” – Jerzy Kenig. Reszty nie pamiętam, oprócz „Zbója” bo prędko przeszli do 
UBK, „Lwa”, „Dęba”. Jeden z nich opowiadał mi, że po przyjeździe z Warszawy do Li-
dy skierowano ich pieszo, czy furmankami do jakiejś miejscowości na zachód od Lidy. 
Grupa ta zatrzymana została przez ochronę niemiecką jakiegoś majątku, obok którego 
przechodzili. Niemcy zatrudnili ich przy pracach polowych chyba do wyjaśnienia sprawy. 
Wkrótce konspiracja wprowadziła ich do Oddziału. 

„Mewa” – ten, który przyprowadził nas z nad Niemna pod Szczuczyn znał chyba 
dobrze niemiecki. Kręcił się po stacji kolejowej w Lidzie, przez którą przejeżdżały trans-
porty wojskowe z zachodu na wschód i odwrotnie. Rozmawiał z żołnierzami niemiec-
kimi wśród których było dużo Ślązaków, Wielkopolan i Kujawian. Zwerbował do naszej 
kompanii jakiegoś wermachtowca, który pochodził z Warszawy – a więc folksdojcza  
z wyboru. Chyba nasze dowództwo przesłuchało go i sprawdziło, bo nie odebrano mu 
nic z uzbrojenia i wyposażenia. Udawał chojraka, grał paznokciami na zębach, gadał jak 
nakręcony. Miał pseudonim – o ile dobrze pamiętam „Niuśka” albo „Szczerbaty”. 

 
cdn. 

Olgierd Stankiewicz 

 



Kwartalnik Górowski 52/2015 

XLV 

 

BRONISŁAWA CHODOROWSKA  
– CZTERDZIEŚCI LAT Z KSIĄŻKĄ I DLA KSIĄŻKI 
 
Bronisława Chodorowska (z domu Topolska) urodziła się 23 lutego 1936 r.  

w Mesznie Szlacheckiej (obecna nazwa Buchcice), leżącej w gminie wiejskiej Tu-
chów w powiecie tarnowskim. W 1943 r. rozpoczęła naukę w szkole podstawowej 
w Mesznie Szlacheckiej. Jej rodzina wraz z nią w 1945 r. wyjechała do miejscowości 
Rudna Wielka w powiecie górowskim, gdzie zaczęła uczęszczać do szkoły podsta-
wowej w Sułowie Wielkim, którą ukończyła w 1951 r.  1 grudniu 1952 r. rozpoczę-
ła pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnej Wielkiej. Przez niemal 

czterdzieści lat pracowała w tej samej bibliotece, 
która albo zmieniała nazwę albo weszła w skład 
innej biblioteki, która również zmieniała nazwę. 
Najpierw była to Gromadzka Biblioteka Publicz-
na, a po włączeniu gromady Rudna Wielka do 
gminy Wąsosz: filia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wąsoszu, filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Wąsoszu i filia Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Wąsoszu. 21 lutego 1992 r. 
uchwałą Rady Miejskiej Wąsosza rozwiązano filię 
biblioteczną w Rudnej Wielkiej. W tym samym 
roku Bronisława Chodorowska odeszła na emery-
turę.  

W 1953 r. w Jarocinie ukończyła jednomie-
sięczny kurs kierowników bibliotek; w 1965/1966 
– VII korespondencyjny kurs dla pracowników 

bibliotek powszechnych we Wrocławiu. Uczęszczała do Technikum Rolniczego  
w Bojanowie. Ponadto swoją wiedzę pogłębiała przez samokształcenie polegające 
na studiowaniu literatury zawodowej.  

Jak je rozumiała? Jak rozumiała rolę bibliotekarza? Przedstawiła swoje prze-
myślenia w jednym ze sprawozdań: 

„Bibliotekarz pracujący w małej bibliotece jak gromadzkiej jest jednocześnie kierownikiem 
i wykonawcą, administratorem i technikiem, ale przede wszystkim pedagogiem, wychowawcą, in-
formatorem i doradcą czytelnika, któremu w każdej chwili musi przyjść z pomocą przy doborze 
poszukiwanej lektury. Charakterystyczną cechą pracy bibliotekarza pracującego w małej bibliotece 
zwłaszcza w obsadzie jednoosobowej jest właśnie ta konieczność wiązania w jedną całość czynno-
ści technicznych, np. opracowanie księgozbioru, i fizycznych, jak dźwiganie paczek z książkami, 
z pracą umysłową zwłaszcza w zakresie służby informacyjno-bibliograficznej, wymagającej dużej 
sumy wiedzy z różnych dziedzin wiedzy. Aby sprostać tym postulatom bibliotekarz musi do-
kształcać się w drodze samokształcenia.” 
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Była członkiem Związku Młodzieży Polskiej a od 1957 r. należała do Związku 
Młodzieży Wiejskiej, następnie do Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej; 
wstąpiła do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 

Bronisława Chodorowska mogła o sobie powiedzieć: biblioteka to ja. Biblio-
teka w Rudnej Wielkiej powstała w 1948 r. W ciągu pierwszych kilku lat często 
zmieniali się pracownicy. Pierwszym bibliotekarzem była Czesława Korzonek, któ-
ra swe obowiązki wykonywała społecznie. W 1949 r. zatrudniono na pół etatu Ja-
ninę Gorcik. Po niej w 1950 r. kierowanie biblioteką objęła Krystyna Żygadło. Po 
objęciu biblioteki przez Bronisławę Chodorowską liczyła ona 370 czytelników  
i księgozbiór składał się z 1946 woluminów. Poczynając od 1950 r. zaczęły po-
wstawać punkty biblioteczne. Pod koniec 1953 r. było ich 20. Wraz ze zmianami 
podziału administracyjnego, m.in. likwidacja gminy Rudna Wielka i powstanie gro-
mady Rudna Wielka, mniejszej terytorialnie, zmieniła się liczba punktów biblio-
tecznych. W 1958 r. było 12. W 1972 r. księgozbiór liczył 5381 woluminów,  
a liczba czytelników wynosiła 652, co stanowiło 31% liczby mieszkańców gromady. 
W 1990 r. było 7 punktów bibliotecznych, czytelników – 551, a księgozbiór liczył 
8231 woluminów. 

Punkty biblioteczne były prowadzone społecznie, prowadzący mogli liczyć od 
czasu do czasu na niewielkie nagrody pieniężne. Do obowiązków kierownika gmin-
nej, gromadzkiej biblioteki, a następnie pracownika filii biblioteki w Wąsoszu nale-
żała wymiana książek w tychże punktach. Jakoś trzeba było pakę z książkami 
dowieźć. Elżbieta Poprawska z biblioteki publicznej w Wąsoszu tak pamięta, jak 
Bronisława Chodorowska to robiła. 

„Pani Bronia, bo tak wszyscy, którzy ją znali ją nazywaliśmy w mojej pamięci pozostała 
jako osoba zawsze otoczona książkami i swoimi czytelnikami w Filii Bibliotecznej w Rudnej 
Wielkiej, w której to przepracowała całą i jedyną swoją pracę zawodową. Panią Bronię zapamię-
tam zawsze jako uśmiechniętą, życzliwą osobę, zawsze służącą pomocą, no i ten rower, a potem 
przez wiele lat »komarek« – motorower, którym bez względu na pogodę dojeżdżała z Trzebosza 
(tam mieszkała wraz ze swoją rodziną). A z tym »komarkiem« to już inna historia, ciągle się 
psuł, ale Pani Bronia zawsze pod ręką miała zestaw kluczy i robocze rękawiczki, ale do pracy 
nigdy się nie spóźniała, a te awarie chyba wliczone były w czas dojazdu do pracy. 

Pamiętam Panią Bronię z licznych spotkań np. narad kierowników punktów bibliotecz-
nych. Była osobą szczerą i lubianą w nie tylko naszym środowisku bibliotekarskim. W tamtych 
60-70 latach w każdej wsi »musiał« być punkt biblioteczny, no i te kwartalne wymiany książek. 
Każdy wyjazd do punktów bibliotecznych to pełne torby książek, które to należało dostarczyć do 
punktów bibliotecznych. Z Panią Bronią wiąże się jeszcze jedno sympatyczne wspomnienie to 
słynne tabletki »rapacholin«, które zawsze miała ze sobą w torebce. Bo jak mówiła, wszystko 
należy zjeść, no a jak zwykle tabletki pomogą.” 

Biblioteka kojarzy się nam z wypożyczaniem książek. Niekoniecznie tak jest, 
niekoniecznie tak było. W bibliotece w Rudnej Wielkiej wykorzystywano następują-
ce formy pracy z czytelnikiem: wystawki, wycieczki, wieczory głośnego czytania, 
dyskusje, wieczory bajek, pogadanki i lekcje biblioteczne. 

Kilka przykładów. W 1955 r. w „Konkursie X-lecia Czytelników Wiejskich” 
wzięło udział 243 uczestników w 11 zespołach i 63 czytelników indywidualnych. 
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Kilku czytelników zdobyło srebrne odznaki przodowników czytelnictwa. W 1965 r. 
powstał zespól oświatowy składający się z 12 członków Związku Młodzieży Wiej-
skiej. W okresie jesienno-zimowym brali udział w zajęciach i wykładach. W 1966 r. 
z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego zorganizowano z ZMW konkurs z udziałem 
15 osób. W przerwach finału zaprezentowano program rozrywkowy (wiersze, pio-
senki, krótkie felietony). Zgromadził on 70 widzów. W 1967 r. urządzono wieczór 
literacki poświęcony twórczości Adama Mickiewicza (inscenizacja „Świtezianki”). 
W imprezie wzięło udział 100 osób, zakończyła się wieczorkiem tanecznym.  
W 1973 r. z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika urządzono montaż 
literacki; w 1974 r. – przedstawienie teatrzyku kukiełkowego oraz wieczornicę  
z okazji rocznicy rewolucji październikowej. 

Musimy pamiętać, że w bibliotece pracowała tylko Bronisława Chodorowska, 
a jej tydzień pracy w 1971 r. wyglądał następująco: poniedziałek godz. 12.00-15.00 
– praca techniczna, 15.00-19.00 – udostępnianie zbiorów; wtorek 12.00-19.00 – 
praca w terenie w punktach bibliotecznych; środa 8.00-15.00 – przygotowanie ksią-
żek do wymiany w punktach; czwartek 12.00-19.00 – praca z czytelnikiem i udo-
stępnianie zbiorów; piątek 12.00-16.00 – praca w terenie, 16.00-19.00 – udostęp-
nianie zbiorów; sobota 12.00-15.00 praca techniczna, 15.00-19.00 – udostępnianie 
zbiorów. W innych latach było podobnie. Nawet przez pewien czas biblioteki pu-
bliczne udostępniały zbiory przez parę godzin w niedzielę. 

Do jej obowiązków należało również sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych  
i do czasu zainstalowania centralnego ogrzewania palenie w piecu. 

Jej praca, jej wyjątkowe zaangażowanie doczekało się pozytywnych ocen.  
W 1967 r. Jan Murszewski, ówczesny kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, której merytorycznie podlegała biblioteka w Rudnej Wielkiej, tak ocenił 
Bronisławę Chodorowską: 

„Stwierdziłem, że Ob. Chodorowska Bronisława pracuje od grudnia 1952 r. do obecnej 
chwili bez braków w księgozbiorze i sprzęcie bibliotecznym. Duże poczucie odpowiedzialności za 
powierzony majątek społeczny i państwowy, poczucie godności i honoru obywatelskiego co do pracy 
polityczno-społecznej, techniczno-organizacyjnej wykonuje bardzo dobrze, jest szanowaną i lubia-
ną w środowisku i przez czytelników, cechuje ją duże poczucie punktualności służbowej i społecz-
nej.” 

Jeszcze wyżej oceniła ją Elżbieta Poprawska: 
„Mówi się, że nie ma niezastąpionych ludzi, pracowników, ale to do końca nie jest prawdą. 

Wraz z Panią Bronią odszedł kult takiej prawie pozytywistycznej pracy. Pracy nie dla siebie, ale 
takiej »prawie« misji, którą my bibliotekarze powinniśmy realizować. I niech ten »komarek« 
pozostanie symbolem, że pomimo wyboistej drogi, zawsze powinniśmy dojechać na czas. Pani Bro-
nia w spokoju dotarła na kres swojego życia w gronie najbliższej rodziny: córki Krysi i syna Bo-
gusława .” 

Uhonorowano ją odznakami „Zasłużony działacz kultury” i „Za zasługi dla 
województwa leszczyńskiego” oraz odznaczono Krzyżem Kawalerskim.  

Bronisława Chodorowska zmarła 23 października 2015 r. Pogrzeb odbył się 
26 października 2015 r. w Gołaszynie. 

 

Mirosław Żłobiński 


