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PONIEMIECKIE CMENTARZE w GÓRZE 
 
Na terenie Góry znajdowały się cztery nieużytkowane cmentarze poniemieckie: ka-

tolicki, dwa ewangelickie i żydowski. Wszystkie zamknięto na podstawie zarządzeń mini-
stra gospodarki komunalnej w 1964 r. Cmentarz katolicki o powierzchni 0,28 ha 
znajdował się przy ul. Wrocławskiej. Ostatni pochówek na nim odbył się w 1929 r.1 Je-
den cmentarz ewangelicki o powierzchni 0,3 ha był położony przy ul. Wrocławskiej  
w pobliżu cmentarza wojennego żołnierzy sowieckich. Ostatni pochówek miał miejsce  
w 1929 r.2 Cmentarz żydowski o powierzchni 0,28 ha znajdował się za miastem przy 
drodze Góra – Borszyn Mały. Ostatni pochówek odbył się w 1932 r. Pod koniec lat 60. 
cmentarze były zarośnięte młodymi drzewami i krzewami, nagrobki uległy zniszczeniu, 
zatraciły swój pierwotny charakter3. 

Drugi cmentarz ewangelicki leżał w obrębie miasta. Nagrobki były zniszczone. 
Przez wiele lat cmentarz był grabiony przez różne osoby, które wywoziły nagrobki na 
teren Wielkopolski, gdzie zakłady pogrzebowe po usunięciu niemieckich napisów sprze-
dawały je nowym użytkownikom.  

Jeszcze po II wojnie światowej można było się natknąć w lasku obok dzisiejszego 
cmentarza żołnierzy sowieckich na pozostałości cmentarza żołnierzy rosyjskich z cza-
sów I wojny światowej, zmarłych w niemieckiej niewoli. W 1946 r. stała bramka prowa-
dząca na cmentarz, były widoczne resztki krzyży prawosławnych i zapadnięte mogiły4.  

W 1969 r. PPRN podjęło uchwały o likwidacji cmentarzy katolickiego i ewangelic-
kiego przy ul. Wrocławskiej, a PMRN – o likwidacji cmentarzy żydowskiego i ewangelic-
kiego5. Ta ostatnia uchwała była drugą w tej sprawie. Wcześniej, bo już 28 września  
1960 r., PMRN podjęła uchwałę w sprawie zamknięcia cmentarza poewangelickiego przy 
ul. Armii Polskiej. W uzasadnieniu napisano: „Cmentarz od 1945 r. jest nieczynny, zatracił 
zupełnie charakter cmentarza, kompletnie zniszczone ogrodzenie nagrobków i nagrobki. Kaplica cmen-
tarna oraz dom grzebalny uległy zniszczeniu całkowitemu, ostatni pochówek był w pierwszym kwartale  
1945 r.” 6 

W 1970 r. przystąpiono do likwidacji cmentarzy przy ul. Wrocławskiej (ewangelic-
kiego i katolickiego). W sierpniu tego roku usunięto ogrodzenia, a w najbliższym czasie 
nagrobki miały być przewiezione do punktu składowania przy ul. Armii Polskiej (obok 
biblioteki publicznej), a następnie wycenione i sprzedane7. Pod koniec 1971 r. prace 

                                      
1 APW: PPRN Góra Śląska 399 s. 223-224 (uchwała PPRN nr 15/52/69 z 11 grudnia 1969 r.) 
2 APW: PPRN Góra Śląska 399 s. 221-222 (uchwała PPRN nr 15/51/69 z 11 grudnia 1969 r.) 
3 APL: UMiGG 381 s. 23 („Program likwidacji cmentarzy zamkniętych na terenie pow. Góra […]”, s. 23-25). 
4 O. Stankiewicz, Wspomnienia z lat 1946-1951, „Kwartalnik Górowski” 2003 nr 1 s. XXX. 
5 APW: PPRN Góra Śląska 399 s. 223-224 (uchwała PPRN nr 15/52/69 z 11 grudnia 1969 r.); APW: PPRN Góra Śląska 
399 s. 221-222 (uchwała PPRN nr 15/51/69 z 11 grudnia 1969 r.); APL: PMRN Góra Śląska 82 s. 141-142 (uchwała PMRN 
nr 13/14/69 z 6 grudnia 1969 r.); APL: PMRN Góra Śląska 82 s. 143-144 (uchwała PMRN nr 13/15/69 z 6 grudnia  
1969 r.) Nie udało mi się ustalić, dlaczego dwa różne organy samorządowe podejmowały decyzje o likwidacji cmentarzy.  
6 APL: PMRN 71 s. 310 („Uchwała nr 39/60 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Górze z dnia 28 września 1960 r.  
w sprawie zamknięcia cmentarza poewangelickiego w Górze przy ul. Armii Polskiej pow. 1,60 ha.”) 
7 APW: PPRN Góra Śląska 406 s. 20 („Wykonanie zadań gospodarczych w zakresie komunalnym przez Referat Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Górze” na posiedzenie PPRN 20 sierpnia 1970 r.,  
s. 19-20). 
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związane z likwidowaniem tych cmentarzy wykonano w 70%8. Zakończono je na prze-
łomie stycznia i lutego 1972 r.9 Pismem z 21 stycznia 1971 r. minister gospodarki komu-
nalnej zarządził likwidację cmentarza przy ulicy Armii Polskiej i pismem z 5 czerwca 
1971 – cmentarza żydowskiego10. W 1971 r. przystąpiono do likwidacji cmentarza przy 
ul. Armii Polskiej, prace były kontynuowane w następnym roku. Również w 1972 r. mia-
ła się rozpocząć likwidacja cmentarza żydowskiego11. W czasie likwidacji w 1972 r. 
cmentarza ewangelickiego przy ul. Armii Polskiej „Płyty nagrobkowe i kamienie cmentarne 
wykonane w większości z piaskowca są rozbijane i będą przydatne PZDL-owi [Powiatowemu Za-
rządowi Dróg Lokalnych] w Górze […] do budowy dróg.” Prace te wykonywała Miejska 
Służba Drogowa12.  

Władze zadecydowały, że z okazji XXX-lecia PRL społeczeństwo miasta w czynie 
społecznym wykona park rekreacyjny na terenie byłego cmentarza13. 

 

 
 

Prace porządkowe na terenie byłego cmentarza ewangelickiego 

                                      
8 APW: PPRN Góra Śląska 423 s. 49. 
9 APL: PMRN 23 s. 26 („Sprawozdanie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Górze z wykonania uchwał, wniosków 
Komisji, interpelacji Radnych i działalności Prezydium między sesjami”, s. 24-28). Likwidacja trwała od 25 stycznia  
do 29 lutego 1972 r. 
10 APW: PPRN Góra Śląska 423 s. 49. 
11 APW: PPRN Góra Śląska 423 s. 50. 
12 APL: PMRN Góra Śląska 23 s. 26. 
13 APW: UP Góra Śląska 53 s. 133-134 („Informacja z realizacji budowy parku rekreacyjnego położonego w Górze przy  
ul. Sportowej”, s. 133-134). 
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Na początku 1973 z terenu likwidowanego cmentarza wywożono gruz14. Usunięto 
zbędne krzewy, rozebrano mur okalający cmentarz, zniwelowano teren i uformowano 
skarpy15.  

Podczas dwu „niedziel czynów społecznych” ok. 600 osób pracowało przy formo-
waniu skarp, wywożeniu gruzu i innych pracach. Cukrownia udzieliła pomocy udostęp-
niając ciężki sprzęt załadunkowy16. Inne górowskie zakłady postąpiły podobnie, m.in. 
browar i PZDL. Przy użyciu tego sprzętu przygotowano teren pod budowę amfiteatru.  

W 1974 r. zrobiono zbiornik wodny (roboty ziemne – POM, ogrodzenie – Zasad-
nicza Szkoła Zawodowa). MSD, PZDL i REDP [Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych] 
wykonały parking, chodnik wokół parku i alejki, OSM – czterostopniową fontannę.  
W budowę amfiteatru zaangażowały się MSD – scena z masy asfaltowej, PBK – budynek 
zaplecza, PZGS – elementy betonowe do ławek i elementy budowlane, Zakład Usługo-
wo-Remontowo-Montażowy – elementy drewniane do ławek, tartak – montaż ławek17. 
Młodzież LO i LE w ramach patronatu nad parkiem XXX-lecia PRL urządziła alpina-
rium na skarpach i pielęgnowała zieleń18. 

Późną jesienią 1975 r. rozpoczęto budowę nowej restauracji, której później nadano 
nazwę „Parkowa”. Przewidziano w niej wyższy standard niż w istniejących wówczas lo-
kalach takich jak „Syrena” i „Polonia”19. 

W kwietniu 1975 r. oddano do użytku park XXX-lecia oraz amfiteatr. 
W piśmie datowanym 6 grudnia 1999 r. skierowanym do ówczesnego burmistrza  

D. Matkowskiego Towarzystwo Miłośników Ziemi Górowskiej wystąpiło z inicjatywą 
budowy pomnika w formie głazu, upamiętniającego miejsce byłego cmentarza niemiec-
kiego. Uroczystość jego odsłonięcia zamierzano wpisać w obchody 1000-lecia diecezji 
wrocławskiej i 700-lecia nadania praw miejskich Górze20.  

W uchwale z 1999 r. w sprawie programu obchodów 700-lecia nadania praw miej-
skich Górze postanowiono zaniechać prowadzenia działalności rozrywkowej w miejscu 
zlikwidowanego cmentarza niemieckiego21. 28 sierpnia 2001 r. Rada Miejska podjęła 
uchwałę w sprawie pomnika upamiętniającego cmentarz niemiecki22. 

19 października 2001 r. w tym miejscu uroczyście odsłonięto pomnik w formie gła-
zu z dwujęzycznym napisem. W odsłonięciu uczestniczyła delegacja górowskich Niem-
ców i delegacja z niemieckiego Herzbergu23. 

 
Mirosław Żłobiński 

                                      
14 APL: PMRN Góra Śląska 24 s. 14 („Sprawozdanie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Górze o pracy między sesja-
mi”, s. 9-18). 
15 APW: UP Góra Śląska 53 s. 133. 
16 APL: KM-G PZPR Góra 7 s. 99-100 („Ocena realizacji podjętych zobowiązań produkcyjnych i czynów społecznych  
w roku 1975 przez zakłady pracy i społeczeństwo miasta i gminy” s. 99-104). 
17 APW: UP Góra Śląska 53 s. 133-134. 
18 APL: KM-G PZPR Góra 7 s. 100. 
19 „Słowo Polskie” z 13 marca 1975 r. 
20 M. Żłobiński, 10 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Górowskiej, „Kwartalnik Górowski” 2003 nr 3 s. XXVIII. 
21 AUMiGG: Protokoły z sesji: 1999 r. s. 550 (uchwała nr XV/162/99 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 grudnia 1999 roku 
w sprawie programu obchodów 700-lecia nadania praw miejskich Górze, s. 549-551). 
22 AUMiGG: Protokoły z sesji: 2001 r. s. 369-374 (uchwała nr XXXI/344/01 Rady Miejskiej w Górze z 28 sierpnia 2001 r. 
w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego były cmentarz niemiecki w Górze). 
23 Z. Hanulak, Zmarłym spokój, „Przegląd Górowski” 2001 nr 11s. 8-9. 
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PIERWSZE PRZEDSZKOLE NA DOLNYM ŚLĄSKU 
 
Góra została zajęta przez armię sowiecką 28 stycznia 1945 r. 4 maja 1945 r. przyby-

ła trzyosobowa grupa w celu zorganizowania Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.  
5 maja 1945 r. – ekipa ponad trzydziestu polskich urzędników i milicjantów pochodzą-
cych z Kielc. Na jej czele stał August Herbst z Lwowa, który pełnił funkcję pełnomoc-
nika rządu na obwód IV, a od 1 lipca 1946 r. – starosty powiatu górowskiego. W oficjal-
nych dokumentach określano go jako pełnomocnika rządu, ale potocznie – jako starostę.  

Już 5 maja nadszedł pierwszy transport 
przesiedleńców z Prużany, a potem w odstępach 
kilkudniowych nadchodziły transporty ze Stołpc, 
Złoczowa i Nowej Wilejki. W tym ostatnim 
transporcie z 26 maja 1945 r. przyjechała Janina 
Horbowska-Zaranek z dwojgiem dzieci – Halsz-
ką i Piotrem. Zwróciła się do Starostwa Powia-
towego o pozwolenie na utworzenie w Górze 
polskiego przedszkola. Odpowiedzi udzielił Ta-
deusz Lutek zastępca starosty. Pełnił tę funkcję 
od 2 czerwca 1945 r. do 15 września 1945 r.1 
Otrzymała zaświadczenie znane jedynie z odpi-
sów: 

„Zaświadczam, że dnia 15 czerwca 1945 roku 
zezwoliłem ob. Horbowskiej-Zaranek Janinie, zamiesz-
kałej w Górze Śl. przy ul. Osadniczej 5 na zorganizo-
wanie i prowadzenie przedszkola polskiego. 

Władze Wojskowe i Cywilne (polskie i rosyjskie) 
proszone są o nie czynienie przeszkód wymienionej w 

pracy i o udzielanie jej pomocy w granicach prawa obowiązującego, jeśli o taką się zwróci. 
Mieszkańców miasta Góry proszę o udzielanie nazwanej jak najdalej idącej pomocy w kierunku 

zorganizowania i uruchomienia przedszkola polskiego. 
Zaświadczenie niniejsze ważne jest aż do odwołania.” 2 
Inspektorat Szkolny powstał 13 czerwca 1945 r. W tym dniu inspektor Walerian 

Krechowicz objął służbę. Najpierw zajął się sprowadzeniem rodziny z województwa 
kieleckiego, a dopiero potem organizacją pracy3. 

Janina Teofila Kulesza urodziła się 25 kwietnia 1894 r. w Chrząszczewie w powie-
cie Rawa Mazowiecka. Wyszła za mąż za Zygmunta Horbowskiego-Zaranka, z którym 
miała dwoje dzieci. Owdowiała w 1929 r. Ukończyła gimnazjum i dwuletni kurs pedago-

                                      
1 Kronika m. Góry Śląskiej i ziemi górowskiej, „Kwartalnik Górowski” 2004-2005 nr 8 s. XXI; APW: KW PPR Wrocław 496  
s. 56. 
2 Tekst na podstawie zapisków J. Horbowskiej-Zaranek. Inne odpisy nieznacznie się różnią, np. A. Bojakowski, Rozwój oświa-
ty i kultury w powiecie górowskim w latach 1945-1965, Góra 1964 s. 107; D. Juźwiak, Powstanie i działalność pierwszego polskiego przed-
szkola na Dolnym Śląsku w Górze w latach 1945-1995, Poznań 1998 s. 37; D. Juźwiak, Janina Horbowska-Zaranek czyli jak powstało 
Przedszkole nr 1 w Górze, „Górowskie Zeszyty Oświatowe” 2003 nr 12-13 s. 143. 
3 A. Bojakowski, Rozwój oświaty i kultury w powiecie górowskim w latach 1945-1964, Góra 1964 s. 36. 
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giczny. W latach 1931-1937 pracowała jako nauczyciel-wychowawca w seminarium nau-
czycielskim w Trokach, a od 1937 r. jako nauczycielka w Dziśnie. W czasie II wojny 
światowej przebywała w Kraju Ałtajskim (1941-1944). Tam stworzyła w kołchozie 
ochronkę dla polskich dzieci. W Górze zamieszkała przy ul. Osadniczej4. 

 

 
 

Budynek pierwszego przedszkola, obecnie ulica Staromiejska 15 
 

Najpierw Janina Horbowska-Zaranek musiała znaleźć budynek, w którym miałoby 
funkcjonować przedszkole. Pomagały jej w tym matki przyszłych przedszkolaków. Przy 
wąskiej uliczce, jeszcze bez nazwy, znalazły „dosyć duży z cegły czerwonej murowany dom o jed-
nym dużym pokoju, przedpokoju i ubikacjach – a w nim trochę sprzętu i mebelków (choć w strasznym 
stanie) wskazując jednak, że było tu jakieś lokum dla dzieci. Cały ten budynek był bardzo zniszczo-
ny, bez drzwi, zawiasów i szkieł w oknach, pełno wszędzie śmieci, rupieci i brudu a zresztą [...] tym-
czasem jest jeszcze tak wszędzie.” Matki i ojcowie oraz dwie pierwsze wychowawczynie – 
Maria Czerniakiewicz i Aniela Sołtakowska – pod kierunkiem Janiny Horbowskiej-
Zaranek przygotowywały budynek na przyjęcie dzieci, czyli wynosiły śmieci, myły i szo-

                                      
4 Dokumenty zawarte w kopercie dowodów osobistych nr 86 znajdującej się w Archiwum Państwowym w Lesznie. 
5
 Reprodukcje zdjęć zamieszczonych w tekście pochodzą z pracy magisterskiej Doroty Juźwiak, Powstanie i działalność pierw-

szego polskiego przedszkola na Dolnym Śląsku w Górze w latach 1945-1995, Poznań 1998. 
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rowały; mężczyźni bielili ściany. Wszyscy to robili z dobrych chęci, bo nie wiadomo by-
ło, czy ktoś zapłaci za ich pracę. 

W swoich zapiskach odnotowała: „Coś mi się zdaje, że to będzie pierwsze polskie przed-
szkole na Dolnym Śląsku.”  

Pod datą 18 czerwca 1945 r. Janina Horbowska-Zaranek zapisała:  
„Siedzę w przyszłym przedszkolu w świeżo wyszorowanym przedpokoiku na małym dziecinnym 

krzesełku przy dziecinnym stoliku i zapisuję już dzieci. Syn mój Piotruś (lat 16) robi szyld na zwykłej 
heblowanej desce z polskiem (kto wie czy nie pierwszym nadpisem) »Przedszkole Polskie« i zawiesza 
na budynku od frontowej ściany. Co za duma w nas wstępuje. Ta mała biała deska heblowana i ten 
nadpis tuszem czarnem zrobiony.” 

20 czerwca odnotowała, że od paru dni dzieci uczęszczały do przedszkola; zapisa-
nych było ok. 100. Pojawili się też nowi pracownicy: kucharka Dominika Misiewiczowa6, 
sprzątaczka Janina Ławrukajcis i woźna Tafka; wszyscy z Wileńszczyzny. Janina Hor-
bowska-Zaranek oceniała: „Chętnie i wesoło zaczynają pracę, choć nic im nie obiecuję, bo sama nic 
nie wiem kto i kiedy będzie płacił.” 

21 czerwca 1945 r. odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia przedszkola. „Był 
pierwszy inspektor szkolny Walerjan Krechowicz, starosta Herbst, komendant miasta jeszcze obecnie 
niejaki Rosjanin Gruzin z Z.S.S.R. (nazwiska nie mogę sobie przypomnieć), kierowniczka organizu-
jącego się już bardzo ładnie Polskiego Czerw.[onego] Krzyża Pani Marja Lancberg – i wiele innych 
gości i matek. Były przemówienia a dzieci nasze z białoczerwonymi chorągiewkami przemaszerowały 
przed gośćmi ze śpiewem »Myśmy przyszłością narodu«. Na ścianie w sali były zawieszone 2 nadpisy 
1) »Nie rzucim ziemi skąd nasz ród« i 2) »Myśmy przyszłością narodu«. No i przyjęcie zorganizowa-
ne i złożone z datek rodziców wypadło wcale okazale, były zakąski, wino i torty, osób było koło 25.” 
Przyjęcie urządzono w sąsiednim budynku zajmowanym przez Polską Partię Socjali-
styczną. 

Inspektor szkolny Walerian Krechowicz w piśmie z 1 lipca 1945 r. poinformował 
Janinę Horbowską-Zaranek: „Przydzielam Obywatelkę do pracy w przedszkolu w Górze powie-
rzając jednocześnie pełnienie obowiązków kierowniczki tegoż przedszkola od dnia 1 lipca 1945 r. aż 
do odwołania.” 7 

W przedszkolu brakowało pomocy naukowych i zabawek. Wychowawczynie po-
przynosiły od miejscowych stolarzy obrzynki od desek, które służyły dzieciom jako 
klocki, a dzieci – z domów zabawki do ogólnego użytku. Z meblami było nieco lepiej, 
ale tylko dzięki zapobiegliwości pracowników przedszkola. „Umeblowanie nasze składa się  
z tych znalezionych tam [w budynku przedszkola] i wyremontowanych dziecinnych mebelków, stoli-
ków i krzesełeczek, resztę domeblowujemy same ściągając gdzie się co da po całym mieście i tak przycią-
gnęliśmy już parę stołów do kuchni i kredens duży biały i szafę kuchenną, zegar ścienny ofiarowała 
nam jedna znajoma pani. Dużą białą potrójną półkę na zabawki też same przyniosłyśmy z sąsiednie-
go podwórka, bo nieraz znajdywało się tam porzucane meble na podwórzu, widać, że ktoś zdobył lep-
sze, więc stare wyrzucił.” 

Od samego początku prowadzono dożywianie dzieci. Składało się na nie albo kawa 
mleczna i bułka, albo zupa mleczna. Artykuły wykorzystywane w dożywianiu pochodziły 

                                      
6 W „Wyjątkach ze wspomnień ob. Janiny Zaranek z pierwszych lat działalności Przedszkola Państwowego w Górze”  
(A. Bojakowski, Rozwój oświaty i kultury w powiecie górowskim w latach 1945-1965, Góra 1964 s. 108) występuje imię Domicela. 
7 A. Bojakowski, Rozwój oświaty i kultury w powiecie górowskim w latach 1945-1965, Góra 1964 s. 107. 
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z datków rodziców i z darów niektórych już otwartych polskich sklepów, np. pana Cze-
sława Orłowskiego8. Rosyjski komendant miasta wsparł przedszkole dając worek fasoli, 
kaszy i parę kilogramów słoniny. Mleko przedszkole dostawało ze Starej Góry, wsi leżą-
cej niedaleko miasta. Codziennie chodziła po nie woźna z wiaderkiem. Przedszkole ko-
rzystało z kuchni znajdującej się w budynku Polskiej Partii Socjalistycznej. 

W sierpniu 1945 r. pracownicy starostwa urządzili amatorskie przedstawienie  
pt. „Krewniak z Ameryki”. Po nim urządzono pokaz tańców takich jak oberek i kuja-
wiak, w którym wzięła udział Janina Horbowska-Zaranek. Zaprezentowano też gawędę 
„Ciotki Albinowej”. Uzyskany dochód przeznaczono na potrzeby przedszkola. Cieniem 
na tej imprezie położyła się wiadomość (i ją zakończyła), że pierwszy burmistrz Góry – 
Aleksander Zalewski – został zamordowany przez rabusiów. Faktycznie został ciężko 
ranny, zmarł w szpitalu na początku września. 

We wrześniu 1945 r. odnotowano istnienie komitetu rodzicielskiego składającego 
się z pań: Wandy Rosołowskiej, Ludwiki Daniec, Januszkiewiczowej i Pietraszkiewicz. 
Wspierały one działalność przedszkola zbierając zabawki, naczynia i ręczniki. W tym 
miesiącu odeszła wychowawczyni Aniela Sołtakowska, bo zamierzała wyjść za maż, na 
jej miejsce przyszła Zofia Waniówna. 

17 listopada 1945 r. zaprezentowano rodzicom pierwsze od powstania przedszkola 
przedstawienie dzieci. W tym miesiącu wszyscy pracownicy przedszkola dostali po raz 
pierwszy pobory, naliczone od 15 czerwca. 

Grudzień 1945 r. upłynął w nastroju świątecznym. „Św. Mikołaj udał się doskonale, ile 
radości, ile zachwytów, były i paczki z cukierkami, ale były i rózeczki dla tych niegrzecznych, które 
Św. Mikołaj tylko pokazywał i stanowczo przemawiał. Ale nadchodzi gwiazdka – choinka, zabawki 
lepimy same w czem pomagają starsze dzieci. Przed rozejściem się dzieci chcą zrobić tradycyjny opłatek, 
ale chyba połączę to razem z choinką, którą pewno zrobię w wigilię Nowego Roku. Słyszę jak wycho-
wawczynie szykują Jasełka, dzieci śpiewają kolędy, przebierają się za pastuszków, aniołków itd. Lal-
kę kładą do jakiegoś pudełka jako dzieciątko – a przy tym te najciekawsze ich rozmowy i dziecinne 
kłótnie. Słyszę n.p. z drugiego pokoju jak mówi chłopczyk do dziewczynki »Ty nie będziesz Matką 
Boską, bo masz za duży nos« albo »A co będzie jak ja nie usłyszę trąbienia aniołków i nie obudzę 
się« pyta pastuszek, mały Henio Hryniewicz 9, ulubieniec jednej wychowawczyni”. 

Na początku 1946 r. okazało się, że z powodu stanu zdrowia musiała odejść wy-
chowawczyni Maria Czerniakiewicz. Po pewnym czasie na jej miejsce przyszła Zofia 
Głowacka, siostrzenica inspektora szkolnego. Dotychczasowa kucharka Misiewiczowa 
odeszła, na jej miejsce przyszła inna osoba. Jej nazwisko się nie zachowało, jedynie imię 
– Polcia. W listopadzie 1946 r. odeszła do lepiej płatnej pracy w szpitalu, na jej miejsce 
zatrudniono Stanisławę Tanasiową. Wtedy funkcję woźnej pełniła Stefania Morawska. 
Przyszła kolejna wychowawczyni – Irena Szypiłło. Zofia Waniówna wyjechała na sze-
ściomiesięczny kurs w celu pogłębienia wiedzy przedszkolnej. Wtedy ją zastępowała 
Ludmiła Arkuszenko. 

                                      
8 W „Wykazie Zakładów przemysłowo-handlowych czynnych w Górze Śląskiej sporządzonym dnia 30 września 1946 r.” 
(APW: SP Góra Śląska 265 s. 3-6) wymieniono sklep spożywczo-kolonialny Czesława Orłowskiego przy ul. Osóbki-
Morawskiego (obecnie Armii Krajowej). 
9 Więcej o Henryku Hryniewiczu – H. Błochowiak, Pan Henryk Hryniewicz – odszedł, „Górowskie Zeszyty Oświatowe” 2005  
nr 23-25 s. 3-5. 
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Przybywało dzieci i robiło się coraz ciaśniej. W 1945 r. do dwu oddziałów zapisano 
100 dzieci, uczęszczało 70-80, w 1946 r. już do trzech oddziałów zapisano 130, uczęsz-
czało 110-120, w 1947 r. – zapisano 136, uczęszczało 115-12510. 

Janina Horbowska-Zaranek czyniła starania o przejęcie budynku zajmowanego 
przez Polską Partię Socjalistyczną. Na razie przedszkole korzystało z ich kuchni. W li-
stopadzie 1946 r. otrzymano pozwolenie na zajęcie paru pokoi na dole budynku Polskiej 
Partii Socjalistycznej, górę zajmowali funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Kuchnia 
była też wyłącznie przedszkolna, gdyż zlikwidowano stołówkę Polskiej Partii Socjali-
stycznej. Najmłodsze dzieci zajmowały budynek „starego przedszkola”, pracowała tam 
siła pomocnicza do „zapinania” i „odpinania” Jadwiga Mizerowa, reszta dzieci przeby-
wała w budynku Polskiej Partii Socjalistycznej. W 1948 r. cały budynek oddano we wła-
danie przedszkola. 

W 1947 r. górowskie przedszkole przeżyło pierwszą wizytację. Z kuratorium wro-
cławskiego przybyła Stefania Maciąg, instruktorka przedszkoli. „Bardzo szczegółowo przej-
rzała naszą pracę, zajrzała do dzienników, planów, wizytowała kilka zajęć i sama przeprowadziła 
jedno. Dała dużo cennych rad i wskazówek. Na ogół podobało się jej nasze Przedszkole, pochwaliła 
nas, a szczególnie zwróciła uwagę na stronę gospodarczą, no bo Przedszkole na resztkach i pomyjach  
z dokupieniem śruty chowa co roku 2-3 wieprzaki i robimy swoje wędliny co się jej bardzo podobało, 
bośmy ją poczęstowały.” 11 Po wizytacji Stefanii Maciąg przedszkole otrzymało sporą sumę 
pieniędzy, którą wykorzystano do przeprowadzenia remontu. 

W 1947 r. przedszkolaki zaprezentowały się w dziecięcej rewii w sali miejskiej. 
Przygotowała ich Zofia Waniówna, która w tym roku wyszła za mąż i zmieniła nazwisko 
na Zarzecka. Występ poprzedził referat Janiny Zaranek-Horbowskiej „Znaczenie i zada-
nia Przedszkola”. W przedszkolu dzieci odegrały komedyjkę „Dary lata”. Ponieważ bu-
dynek przedszkola był w remoncie, miejscem przedstawienia był wysprzątany skład na 
węgiel i drewno. Z inicjatywy Wandy Rosołowskiej – członkini komitetu rodzicielskiego 
doszło do wystawienia sztuki teatralnej „Małżeństwo panny Loli”. Grali w niej amatorzy 
i sympatycy przedszkola, głównie Prużaniacy. Dochód przeznaczono na potrzeby przed-
szkola. Występ tak się udał, że sztukę ponownie wystawiono w Bojanowie, w sąsiednim 
województwie poznańskim. 

W 1948 r. Janina Horbowska-Zaranek odniosła duży sukces zdobywając dla przed-
szkola pianino, bardzo potrzebne przy ćwiczeniach rytmicznych, sukces, gdyż stało w 
mieszkaniu urzędnika biura likwidacyjnego. 

Doszło też do zadrażnień. Na górze budynku przedszkola zamieszkała Stanisława 
Władyka, instruktorka wychowania przedszkolnego, która wizytowała zajęcia przed-
szkolne w Górze i w okolicznych miejscowościach. Była wymagająca i podejrzliwa. 
Chciała wymusić, żeby magazyn żywnościowy znalazł się pod opieką członkini komitetu 
rodzicielskiego, która by się zmieniała co tydzień. Dotychczas opiekowała się magazy-
nem Janina Horbowska-Zaranek. Wg niej zmiana proponowana przez Stanisławę Wła-
dykę zdezorganizowałaby pracę przedszkola, które wydawało dzieciom trzy posiłki 
dziennie. Aby zażegnać konflikt Janina Horbowska-Zaranek zorganizowała „ogólne zebra-
nie rodzicielskie”, a na przewodniczącego obrad poprosiła burmistrza Góry Bronisława 

                                      
10 A. Bojakowski A, Rozwój oświaty i kultury w powiecie górowskim w latach 1945-1965, Góra 1964 s. 108. 
11 Cytat z kroniki przedszkola. Wcześniejsze cytaty pochodziły z zapisków Janiny Horbowskiej-Zaranek. 
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Włocha. Rodzice nie mieli zastrzeżeń do dotychczasowej gospodarki żywnościowej, ale 
kierowniczka przedszkola dotknięta nieufnością Stanisławy Władyki poprosiła o zwol-
nienie ze sprawowanej funkcji. Zebrani nie pozwolili na to i stanęli za nią murem. Osta-
tecznie opiekę (i klucze) nad magazynem żywnościowym powierzono na stałe Teresie 
Szyszce, członkini komitetu rodzicielskiego. 

W lipcu 1948 r. Janina Horbowska-Zaranek poszła na roczny urlop bezpłatny, 
wcześniej parę miesięcy ciężko chorowała na grypę z powikłaniami. Po roku wróciła do 
pracy w przedszkolu jako intendentka i magazynierka. W czasie jej nieobecności funkcję 
kierowniczki przedszkola powierzono Zofii Zarzeckiej. 

W 1953 r. wysłano Janinę Horbowską-Zaranek do poradni przeciwgruźliczej  
w Obornikach Śląskich. Prześwietlenie wykazało poważne zmiany w płucach. Nie mogła 
już pracować z dziećmi. 

„Emerytura, czy renta, to mi tylko zostanie jako nagroda za pracowite życie, no ale chyba nie 
tylko to. Została przecież ta wiara, to zadowolenie, które mi będzie pociechą do końca życia, to, że 
przecież ono nie minęło marnie, że coś po nim zostało, choć te dobre wspomnienia z tych, z którymi 
pracowałam i dla których pracowałam u tych najmniejszych tak bardzo kochanych. 

Spełniony szczyt moich snów 
Ten Ludek Polski malutki 
Na ziemiach tych rośnie znów 
Jak żywy kwiatek niezabudki.” 12 
Zmarła 8 kwietnia 1975 r., została pochowana na cmentarzu parafialnym w Górze. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 

♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 
 
 
 
 

                                      
12 Kronika przedszkola. 
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PRZYJECHAŁEM DO GÓRY w 1945 r. 
 
Powojenny proces zaludniania Dolnego Śląska jest zagadnieniem niezwykle złożo-

nym. Akcja osiedlania przypada na okres 1945-1949. Ze względu na różnorodność, okres 
ten należy podzielić na kilka etapów: 1945 – początkowy okres osadnictwa (najtrudniej-
szy), 1946-1947 – zasadniczy etap zasiedlania i 1948-1949 – końcowy. Każdy z tych eta-
pów był inny. Osadnictwo w 1945 roku było realizowane w wyjątkowo niesprzyjających 
warunkach. Składały się na to: brak bezpieczeństwa, obecność ludności niemieckiej, 
ogrom zniszczeń wojennych, przechodzenie rzesz jeńców wojennych wypuszczonych  
z poniemieckich obozów, stacjonowanie znacznej ilości wojsk i stałe ich przemarsze, 
brak inwentarza, żywności, leków, trudności transportowe, powszechne szabrownictwo, 
administracja w początkowej fazie tworzenia. Osiedlona ludność musiała od razu zdawać 
jeden z najtrudniejszych egzaminów, egzamin z przeżycia w tych warunkach, a następnie 
ustosunkować się do przemian ustrojowych w kraju. 

O wspomnienia z tego okresu poprosiłam Tadeusza Kaczorowskiego, który do 
Góry przyjechał w maju 1945 r. 

Ewa Osuch – Zacznijmy od tego, gdzie Pan mieszkał przed przyjazdem do Góry  
i jakie tam były warunki życia? 

Tadeusz Kaczorowski – Mieszkaliśmy w Tarnopolu1 przy ul. Gajowej 15 (ten 
dom jeszcze stoi), to były przed II wojną tereny polskie. Mieszkaliśmy w domku jedno-
rodzinnym. Mieliśmy spory ogród z warzywami (pamiętam, że było dużo maku) sad, 
gdzie było po 5-6 drzew owocowych różnego gatunku. Najsmaczniejsze były czereśnie  
i jabłka, ale były też papierówki, orzechy włoskie, wiśnie, grusze. Jedna grusza była taka 
dziwna, gałęzie rosły pionowo (jak w topoli), nie można było stanąć na gałęzi i zrywać 
owoców, bo zaraz nogi się zakleszczały między gałęzie. Mówiliśmy wtedy, że ta grusza 
jest wredna i nie chce oddać swoich owoców. Do nas należało też 0,5 ha ziemi. Ziemia 
była bardzo dobra to był czarnoziem, tylko się gnoiło raz na siedem lat, nie trzeba było 
innego nawozu. Od 1 września 1939 r. nie mieliśmy prądu. W pierwszym dniu wojny 
przyleciały 3 samoloty niemieckie i zbombardowały znaczące punkty w mieście, głównie 
w całości elektrownię. Wielkiego przemysłu w Tarnopolu przed wojną nie było – cu-
krownia, fabryka tytoniu, fabryka bibuły do tytoniu, dwie cegielnie, browar. Była też sta-
cja kolejowa i lotnisko. Nasz dom stał na przedmieściu Tarnopola naprzeciwko lotniska. 
Mój tata był stolarzem, a w wolnych chwilach robił buty. Z tego się utrzymywaliśmy.  
W Tarnopolu było dużo Żydów, Polaków i Ukraińców2. Wszyscy żyli wówczas zgodnie 
ze sobą. Zapraszali się po sąsiedzku na swoje święta, odwiedzali się, dzieci bawiły się 
wspólnie na podwórkach. Wtedy nie mówiło się Ukrainiec tylko Rusin. Jednak od 1938-
1939 roku, tuż przed wojną coś się zmieniło, jak się mówiło Rusin to poprawiali, że nie 
Rusin tylko Ukrainiec. 

                                      
1 Tarnopol – od 23 grudnia 1920 r. do 16 sierpnia 1945 r. stolica woj. Tarnopolskiego II Rzeczypospolitej. 
2 W 1939 r. Tarnopol liczył ok. 40 tys. mieszkańców w tym 50% Polacy, 40% Żydzi, 10% Ukraińcy. 
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E.O. W 1939 r. spadły pierwsze niemieckie bomby, zaczęła się wojna. Czy przez 
cały okres wojny był Pan w Tarnopolu? 

T.K. Tak, od początku aż do wyjazdu do Góry. To było jedno piekło. Najpierw by-
ły bomby niemieckie, później weszła Armia Czerwona i represje ze strony NKWD, póź-
niej znowu byli Niemcy i ukraińscy nacjonaliści, pogrom Żydów, później znowu 
Rosjanie z NKWD i bandy ukraińskie. Polacy byli zagrożeni ze wschodu i z zachodu. 
Kiedy weszła do Tarnopola Armia Czerwona zaczęły się wywózki Polaków. Początkowo 
nikt nie wiedział gdzie, nic nie mówili. Po naszych sąsiadów (Pana Fiałkowskiego i Gó-
reckiego – właścicieli ziemskich, którzy przybyli z zachodu na parcelację na wschód, 
chyba w latach dwudziestych. Z ich synami chodziłem do szkoły) przyjechali nocą sa-
niami. Mieli pół godziny na ubranie się i przygotowanie do podróży (gdzie i po co nikt 
nie wiedział). Dopiero później od kolejarzy dowiedzieliśmy się, że podjechali saniami 
pod wagony i wywozili ich na Sybir. Kiedyś nad lotnisko przyleciały samoloty zwiadow-
cze. Na niebie wyglądały jak dwa białe krzyżyki. Rosjanie wystrzelali mnóstwo amunicji, 
ale były za daleko. Po chwili nadleciał bombowiec, dziwiliśmy się, że Rosjanie strzelają 
do swojego samolotu. Ściągnęli go na lotnisko, wylegitymowali, uznali, że swój. Pozwolili 
zatankować paliwo, pożegnali się i odleciał. Okrążył lotnisko, zrzucił parę bomb, a ko-
łami ( których wówczas nie chowano pod spód) zaczepił wszystkie druty telefoniczne, 
pozrywał je i odleciał. Okazało się, że to był niemiecki bombowiec, przerobiony przez 
Niemców i załoga przebrana, dobrze mówiąca po rosyjsku. Kiedy 22 czerwca 1941 roku 
Niemcy wchodzili do Tarnopola3, Żydzi uciekali za Ruskimi. Żydzi byli strasznie nisz-
czeni przez Niemców. Kiedyś Niemcy wyprowadzili sporo Żydów4, to było na polu koło 
Petrykowa. Wykopali duży dół, przez który była przerzucona deska. Najpierw kazali się 
kolejno rozbierać do naga, ubrania złożyć w jednym miejscu i kolejno pojedynczo 
wchodzić na deskę. Wtedy strzelali i Niemcy i Ukraińska Milicja. Niemcy przy tym robili 
zdjęcia. Później zasypali to ziemią. Po jakimś czasie ta ziemia napuchła, zrobiła się góra  
i spływała w dół jedna ropa. Wielu Żydów, którzy pozostali zgonili z całego Tarnopola 
do getta. Rano prowadzili do pracy przy torach, a na noc spędzali do getta. Pracowałem 
wtedy na kolei. W Tarnopolu był tylko jeden tor, w czasie pokoju to wystarczało, ale 
Niemcy pchali pociąg za pociągiem i ten jeden tor im utrudniał przewozy. Do pracy przy 
drugim torze zapędzono mnóstwo ludzi. Pracowali Polacy, Ukraińcy i Żydzi, po 10-12 
godzin. Wiele osób uratowało to przed rozstrzelaniem, bo Niemcy potrzebowali siły ro-
boczej. Kępy ziemi ładowaliśmy na wózki i szynami wywoziliśmy w doły. Pracowaliśmy 
cały dzień, a w czasie nocnego dyżuru spaliśmy pod mostem. Most był murowany, pod 
spodem jeździły pociągi, a na końcach mostu w tych murach były drzwi. Wewnątrz po-
mieszczeń były prycze, tam spaliśmy. Pełniliśmy dyżur przez jedną noc, pomiędzy dwo-
ma dniami pracy. Dopiero potem na jedną noc szliśmy do domu i znów rano do pracy, 
dzień + noc + dzień. Dyżur pełniliśmy w razie awarii torów, mostu. Mieliśmy przygoto-
wane na platformach pociągu szyny, gwoździe, śruby, żeby natychmiast po alarmie wyru-

                                      
3 Po ataku III Rzeszy na ZSRR Tarnopol został całkowicie zajęty 2 lipca 1941 r. 
4 Pierwsze ataki na Żydów 3 lipca 1941r. Inicjator – Sonderkomando 4b Eisatzgroupspec – rozstrzelało 127 Żydów, zainspi-
rowało zabójstwa 600 osób. Mordów dokonywali także żołnierze dywizji SS Wiking oraz Milicja OUN (Organizacja Ukraiń-
skich Nacjonalistów). 4-11 lipca 1941 w Tarnopolu pogrom Żydów przez SS i OUN. W czasie pogromu przez tydzień 
zabito 4,6-5 tys. Żydów. Wiele tysięcy zginęło w ciągu kolejnych tygodni. Około 100 osób spalono w Synagodze. 
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szyć na pomoc. Pewnej nocy był alarm. Pojechaliśmy tym uszykowanym pociągiem i na-
prawialiśmy tory kolejowe. Ciemno było więc rozpaliliśmy ogniska, żeby było cokolwiek 
widać, co należy robić. Do tych ognisk, z lasu, z karabinów maszynowych zaczęła strze-
lać partyzantka ukraińska. Z nami byli Rosjanie – więc ostrzeliwali się nawzajem. Najgo-
rzej było zimą, ziemia mocno zamarznięta, Niemcy nie dawali żadnego jedzenia, musie-
liśmy zaopatrzyć się sami. Zimą patrzyliśmy jak wracają Niemcy z frontu. Nie wolno im 
było wyglądać przez okienka, ale niektórzy odsłaniali zasłonki. Wyglądali strasznie, całe 
twarze, nosy odmarznięte, bez uszu – strasznie to wyglądało. Z tym drugim torem 
Niemcy nie zdążyli, bo weszli znowu Ruscy. 

Polacy byli strasznie wykańczani przez milicję ukraińską. Kiedyś przyszli po na-
szych sąsiadów Cisoniów pod pretekstem, że będą prowadzić do komendantury. Wy-
prowadzili do lasu i saperkami zabili i zasypali ziemią. Jedna Ukrainka wyszła i krzyczała 
– Wszystkich Polaków to czeka, to nasza organizacja! – a Niemcy tylko fotografowali. 

W 1944 roku Armia Czerwona znowu wkroczyła do Tarnopola5, to było długie ob-
lężenie. Samoloty niemieckie oświetliły niebo, bomby spadały na cały Tarnopol. Uciekli-
śmy spod mostu na cmentarz. Jak wróciliśmy, most stał, ale po budce wartownika 
została jedna jama. Wartownik-kolejarz uciekał z nami, więc przeżył. Jednego dnia przy-
jechał transport rosyjski na stację. To było wojsko, amunicja, benzyna, katiusze. Niemcy 
zbombardowali cały transport. Cysterna wybuchła, paliwo płonęło i rozlało się wokół. 
Żołnierze paląc się uciekali, spłonęli żywcem. Amunicja wybuchała na wszystkie strony. 
Zawiadowcą stacji był Ukrainiec. W piwnicy miał radiostację nadawczo-odbiorczą. Jak 
ten pociąg rosyjski przyjechał i zatrzymał się na stacji, to ten Ukrainiec natychmiast po-
wiadomił Niemców i za parę minut samoloty z bombami nadleciały. Wszystko było spa-
lone i ludzie i katiusze, tory zniszczone. Więc znowu musieliśmy pracować przy tych 
torach, tym razem dla Armii Czerwonej. 

Od 1944 r. kiedy weszli Rosjanie to było dodatkowe piekło z ukraińskimi „bande-
rowcami”, mordowali Polaków.  

W Wielki Tydzień (1944 r.) Ukraińcy napadali na Polaków. Mordowali, chodząc 
nocami od domu do domu. Weszli do sąsiadów, tu były dwie siostry Kociuby, słyszały 
już, że „banderowcy” nadchodzą, że nie ma dla nich ratunku, uklękły i modliły się. 
„Banderowcy” powiedzieli – Dosyć tych modłów i tak pójdziecie do nieba – i zabili obie. Póź-
niej poszli do naszych kuzynów. Zastanawiali się co z nimi zrobić. – Towarzysz major – 
postrelać ili zarezać?. Szukaj pieniądze i dobre rzeczy, bo wrzucimy granat jak będziemy wychodzić, 
spalić, żeby nie było śladów. Wuj był w drugim pokoju, jak przyszli szukać pieniędzy, uciekł 
przez okno do lasu. Postrzelili go, był w szpitalu. Poskarżył się Ruskim, ale im nic nie 
zrobili. 

Banderowcy przychodzili zawsze wieczorem albo pod osłoną nocy. Kiedyś przyle-
ciał sąsiad Wilczyński (wszystko w ten Wielki Tydzień), że „banderowcy” chodzą po pol-
skich domach i mordują i palą domy. Kazał się szybko ubierać, brać ze sobą broń  
i zajmować stanowiska, które wcześniej ustaliliśmy do obrony. Kiedy ich zobaczyliśmy 
jak podchodzą pod górkę do nas, zaczęliśmy strzelać. Ukraińcy już nie doszli pod górkę  
i pouciekali. Nad ranem położyliśmy się na drzemkę, bo rano musieliśmy iść do pracy. 

                                      
5 15 kwietnia 1944 r. po długim oblężeniu Tarnopola, ponowna okupacja przez Armię Czerwoną. 
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Za chwilę budzi mnie tata – Wstawaj, bo już Ukraińcy są. – Zacząłem strzelać, a oni nic. 
Nad ranem okazało się, że to NKWD. Rzuciłem automat do klatki, do królików. Pa-
trzymy, a oni prowadzą wszystkich mężczyzn. Zabrali nas do NKWD do Tarnopola. 
Tam było duże więzienie. Spędzili nas wszystkich do jednego pomieszczenia, a tam od 
razu sami się rozdzieliliśmy – Polacy osobno, Ukraińcy osobno. Wszystkich starszych 
mężczyzn po pierwszym przesłuchaniu wypuścili, a nas po kilka razy w nocy brali na 
przesłuchanie. – Ty pracujesz na kolei, to wy wykręcacie śruby w nocy, aby nasze pociągi nie jechały! 
Trzymali nas parę dni, nie dawali jedzenia. Później mama mówiła, że codziennie nosiła 
jedzenie, ale nic z tego do nas nie dotarło.  

E.O. Czy miejscowi Ukraińcy, wasi sąsiedzi pomagali Polakom, ostrzegali? 

T. K. Początkowo tak, ale później sami bali się o własne życie, już nie było wiado-
mo komu ufać. Jedna Ukrainka słyszała strzały od strony Gajów Wielkich, biegła i dawa-
ła znać Polakom, że idą „banderowcy”. Złapali ją, przywiązali nogami do konia i tak 
ciągnęli. Głowa trzaskała o kamienie i kobietę zamęczyli, zmarła. Robili tak specjalnie na 
oczach wszystkich, aby wystraszyć pozostałych. 

Pewnej nocy Ukraińcy naklejali na wszystkich polskich domach ulotki. To była taka 
kartka z trupią czaszką. „Jeżeli do dnia... (nie pamiętam jakiego) wyjedziecie, to wam ży-
cie darujemy”. No i wyjechaliśmy, jak tylko pojawiła się taka możliwość6, bo tam na-
prawdę nie było życia.  

E.O. Były jakieś trudności w uzyskaniu takiego dokumentu? Jak odbywał się taki 
transport? 

T.K. Z dokumentami nie było żadnego kłopotu. Właściwie trudno to nazwać ja-
kimś dokumentem. Poszliśmy do Urzędu. Rosjanie na druku niemieckim z drugiej stro-
ny, gdzie była czysta kartka, piórem napisali nazwisko i imiona, zaświadczenie o miejscu 
pracy. I to był cały dokument. Dokumenty całego transportu miał konwojent (nazwisko 
zapomniałem), który również dotarł do Góry i na ul. Starogórskiej miał restaurację. Te-
go domu już nie ma, w tym miejscu, na rogu jest obecnie apteka [róg Głogowska – Sta-
rogórska]. 

Z Tarnopola wyjechaliśmy 13 maja 1945 r. To była trasa na Przemyśl, Rzeszów, 
Kraków, Opole, później kierunek na Wrocław, Bojanowo i Góra. W Kędzierzynie od-
stawili nas na bocznicę i tam staliśmy dwa tygodnie. Nikt nie potrafił nam powiedzieć 
dlaczego stoimy i jak długo to potrwa, tak naprawdę nikt nie tłumaczył o co chodzi. 
Wagony do których zapakowano nas w Tarnopolu, to były zwykłe wagony towarowe, 
takie bydlęce, otwarte, bez dachu. W każdym wagonie były po dwie, trzy rodziny. W na-
szym wagonie były dwie rodziny. Nasza, czyli rodzice i trzech synów, i rodzina Kowal-
skich, która również wysiadła w Górze. Mieszkali na ul. Tylnej, obok nas. W wagonie 
mieliśmy taki piecyk („kozę”) z rusztami. Na tym piecyku gotowaliśmy. Jak padał deszcz 
to wszystko było mokre, pierzyny, ubrania, no i my. Mieliśmy ze sobą taki wózek, szafę 
rozkładaną, jakieś ubrania no i trochę jedzenia, a więc to, co mogliśmy zabrać. W Boja-
nowie podzielili nasz transport na pół. Okazało się, że lokomotywa pod górkę nie może 

                                      
6 Przesiedlenie ludności polskiej ze wschodu zapoczątkowały umowy lubelskie PKWN (IX 1944) z rządami Białorusi, Ukra-
iny i Litwy. 
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pociągnąć całego transportu. Najpierw odstawili nas do Góry, później lokomotywa wró-
ciła po drugą część i w tym samym dniu przywiozła.  

Do Góry przyjechaliśmy 31 maja 1945 r., miałem wtedy 19 lat. 

E.O. Wysiedliście z pociągu. Ktoś na was czekał, udzielał pomocy, jak to osiedlenie 
się odbywało? 

 

 
 

Rodzina Kaczorowskich, Góra ul. Tylna, 1945, pierwszy po prawej T. Kaczorowski 
 

T.K. Nikt na nas nie czekał. Zapakowaliśmy swoje rzeczy i wyruszyliśmy przed sie-
bie. Góra była pusta. Mogliśmy zająć każdy budynek na jaki natrafiliśmy. Mama wybrała 
mały domek na ul. Starogórskiej (tego budynku już nie ma), ale tam mieszkaliśmy krót-
ko, tydzień. Był bardzo niski strop i drzwi nisko osadzone, ciągle nabijaliśmy sobie guzy. 
Przespaliśmy noc i zaczęliśmy szukać jakiegoś urzędu. W Górze był już PUR i Pełno-
mocnik Rządu Pan August Herbst7 wprawdzie dopiero się organizowali, nie było jeszcze 
jedzenia, ale dostaliśmy 150 zł na zagospodarowanie. Byłem bardzo przeziębiony, mama 
martwiła się o moje płuca, a przy PUR urzędował lekarz Mocek. Dał mi jakiś proszek, 
po którym zrobiło mi się jeszcze gorzej. Tłumaczył, że tak ma być i pomoże. Nic nie 
pomogło, ale jakąś pomoc otrzymałem. Po tygodniu przeprowadziliśmy się na ul. Tylną 
15, a Kowalscy do następnego domu – to chyba było pod nr 17. To był mały domek 
blisko tej wąskiej ul. Lwowskiej (obecnie ul. Przechodnia). W tym domu po prawej stro-
nie mieszkał pułkownik rosyjski, a na górze lejtnant, my mieszkaliśmy po lewej. Tam 
mieliśmy luksus w porównaniu do innych, bo w Górze jeszcze nie było światła, a my 

                                      
7 Pełnomocnik Rządu RP na Okręg Administracyjny Dolnego Śląska – Stanisław Piaskowski w dniu 26 kwietnia 1945 r. 
mianował Pełnomocnika Rządu na IV Obwód (powiat Góra Śląska) Augusta Herbsta. Z grupą 19 osób przyjechał do Góry 
w dniu 5.05.1945 r. 
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mogliśmy włączyć jedną żarówkę. Pozwolił nam na to ten pułkownik. Ale zaznaczył – 
tylko jedną, bo jak zobaczy więcej to nam zabierze ten prąd. W Górze było pełno Ro-
sjan. Komendantura była na ul. Starogórskiej. Na placu w winiarni stała lokomotywa, 
taki parowóz. Palili w piecu, wytwarzali parę i pasami transmisyjnymi napędzali dynamo, 
które wytwarzało prąd. Przesyłali prąd do Komendantury rosyjskiej i do mieszkań wyż-
szych szarżą. Pułkownik, który mieszkał z nami w jednym domu miał prąd, a dzięki 
niemu i my. 

E.O. Dlaczego wybraliście sobie taki skromny domek, przecież tyle pięknych bu-
dynków było w Górze.  

T.K. Właściwie nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy. Mieszkanie wybierali rodzi-
ce, a nasza mama była bardzo skromna, a później sobie pomyślałem, że może szukała 
domku z ogródkiem i choćby małym sadem, żeby choć trochę przypominało to miejsce 
w Tarnopolu. 

E.O. Mieliście już dach nad głową. Zapasy żywności przez tak długi transport się 
skończyły, sklepów jeszcze nie było, PUR w organizacji. Jak sobie radziliście z wyżywie-
niem? 

T.K. Chodziliśmy po górowskich domach i szukaliśmy puszek, słoików. Tam, 
gdzie młyn na ul. Starogórskiej znaleźliśmy parę ton żyta, Rosjanie jeszcze tego nie od-
kryli, więc braliśmy. Było trochę wilgotne, ale suszyliśmy i mieliliśmy na żarnach.  
W ogrodzie (gdzie później mieszkał Rosik) wisiało pełno kukurydzy, którą po wysusze-
niu też mieliliśmy na żarnach. Między Górą a Jastrzębią, po prawej stronie była wielka 
szopa, tam był wymłócony rzepak, nie braliśmy tego, bo nie wiedzieliśmy, co to jest.  
W Tarnopolu czegoś takiego nie widziałem, tam ludzie siali głównie hreczkę (tak mówili) 
to była gryka, a z tego była kasza gryczana. Całe pola były tym obsiane. Dzięki temu był 
bardzo smaczny miód gryczany. 

Kiedyś Rosjanie wzięli nas do pomocy. Woziliśmy ziemniaki z pól jastrzębskich do 
rosyjskich koszar na ul. Armii Polskiej (tu, gdzie teraz mieszkam, obok Domu Kultury), 
składowaliśmy je do piwnic. Te ziemniaki woziliśmy również do Zaborowic. Tam Rosja-
nie trzymali bardzo dużo krów. Pewnego dnia wojsko radzieckie wybrało się na polowa-
nie na pola w stronę Jastrzębiej. Żołnierze, którym tato robił buty przynieśli upolowaną 
zwierzynę i poprosili mamę, aby coś z tego zrobiła, a oni przyjdą wieczorem na kolację. 
Przynieśli też dużą kankę spirytusu i prosili, aby mama przechowała, bo jak zostawią  
u swoich to im wypiją. Odlałem trochę tego spirytusu, a kankę uzupełniłem wodą. Ro-
sjanie się nie poznali, a my mieliśmy dobrą walutę, bo za spirytus można było dostać 
wszystko. Później przyjeżdżało coraz więcej ludzi, zaczynali otwierać sklepy, niektórzy 
gospodarze mieli krowy. Najgorsze były te pierwsze tygodnie. 

E.O. Jak wyglądała Góra i życie kiedy było jeszcze wojsko radzieckie, czy było już 
bezpiecznie? 

T.K. W Górze mało było gruzów, większość domów była do zamieszkania. Niem-
cy praktycznie zostawili wszystko. W każdym domu były rowery, dużo maszyn do szycia, 
narzędzia rolnicze. Armia radziecka zabierała wszystko, traktowali to jako zdobyczne, 
wojenne łupy po Niemcach. Jeśli ktoś jechał rowerem, ruskie wojsko zabierało mu ten 
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rower. Składali je na ul. Starogórskiej w jednym miejscu. Potem wywozili je samochoda-
mi na stację kolejową i pakowali na wagony. Głównie zabierali maszyny i surowce z za-
kładów pracy. Kiedyś szliśmy ulicą, a wojskowi zgarnęli wszystkich nas z ulicy i zapędzili 
do tartaku i kazali odkręcać maszyny, pakowali to prosto na wagony. Zabierali też 
wszystko co się da z małych prywatnych zakładów, narzędzia, surowce, nawet meble. 
Do Góry przyjeżdżali też szabrownicy z innych terenów Polski i ościennych terenów, 
także jak przybyli osadnicy to praktycznie mało zostało, wszystko zaczynali od początku. 
Dochodziło do takich sytuacji, że jak Polak jechał rowerem to Rosjanie zatrzymywali  
i zabierali rower i jeszcze straszyli pistoletem, bo ludzie nie chcieli oddawać. To już była 
grabież, nie wolno im było tego robić, ale ludzie ze strachu oddawali. Rosjanie byli różni, 
byli normalni, zwykli żołnierze, rozsądni, ale to głównie starsi stopniem i lejtnanci. Naj-
gorsi byli „bojcy”, niektórzy zachowywali się jak bandyci, ciągle pijani, szukali tylko bim-
bru i kobiet, jeździli samochodami po pijanemu więc było dużo wypadków, po pijanemu 
byli nieprzewidywalni i to oni wytwarzali atmosferę strachu i niechęci. Bali się jedynie 
własnej Komendantury, woleli zabić, żeby ktoś na nich nie doniósł. Kiedyś jechali samo-
chodem pijani i potrącili córkę Chaleckiego która jechała rowerem, długo była w szpita-
lu. W czerwcu 1945 r. zabity został Burmistrz Góry8. Widziałem jak szli dwaj żołnierze 
rosyjscy z burmistrzem (wówczas nie wiedziałem jeszcze, że to burmistrz), szli w kierun-
ku ul. Starogórskiej, ul. Tylną obok naszego domu. Skręcili za czerwony budynek. Tam 
był zakład niemieckiego kowala, leżało dużo prętów metalowych. Dopiero pod wieczór 
żona szukała męża, bo nie wrócił do domu. Potem się okazało, że mąż tej kobiety został 
zamordowany i wówczas dowiedzieliśmy się, że był burmistrzem. Dochodzenia nigdy 
nie było, w każdym razie nic mi nie wiadomo, żeby takie było. Ludzie narzekali, że wie-
czorami jest strzelanina albo, że przychodzą nocą pod pretekstem rewizji albo szukają 
bimbru. My spaliśmy w miarę spokojnie, bo z boku mieszkał ten pułkownik, to się bali. 
Jeden raz jak już wyjechał pułkownik i lejtnant to wieczorem przyszedł kompletnie pija-
ny żołnierz, nazywał się Chołot. Wpadł do domu i krzyczał – Dawaj wódki. Powiedziałem 
– Natychmiast stąd wyjdź. W końcu go wypchnęliśmy i zamknęliśmy drzwi na zasuwę. Po 
chwili był straszny rumor. Okazało się, że powybijał wszystkie okna do pokoju. Wziąłem 
jakiś kij i tłukłem go, goniłem go jeszcze prawie do domu Grygorowicza i tłukłem. 
Krzyczał tylko – Pany nie bij. Na drugi dzień przyszedłem po piętnastej z pracy, a przed 
domem kilku żołnierzy rosyjskich i lejtnant. Pytają – To ty pobił naszego, że w „bolnicy” leży? 
Tak – ja. Lejtnant kazał żołnierzom wstawić szyby i zakitować okna. Okazało się, że 
mama była na skardze, żeby później nie było, że my atakujemy żołnierzy. Kiedyś przy-
szedł do mnie jeden żołnierz, który już skończył służbę i wyjeżdżał do domu. Podobał 
mu się mój zegarek. Chciał się zamienić, dawał pistolet i naboje (100 szt.). Nie chciałem 
się zamienić. Po co mi pistolet jak już wojna się skończyła. Poza tym nasłuchałem się od 
ludzi jak to zamieniali swoje trofea, a później przychodzili drudzy i zabierali. To był czę-
sty ich rytuał. 

E.O. Życie pomału się stabilizowało, jak było z pracą, czym zajmowała się Pana 
rodzina? 

                                      
8 Aleksander Zalewski, pierwszy burmistrz Góry mianowany przez Augusta Herbsta w maju 1945 r. Kronika Miasta Góry i 
Ziemi Górowskiej t. I. 
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T.K. W 1945 r., kiedy mieszkaliśmy na ul. Tylnej, tata robił buty dla żołnierzy ro-
syjskich. Każdy żołnierz, który chciał zamówić buty, przynosił swoją skórę (poniemiec-
ką), a za robotę przynosili mięso, słoninę i inne produkty. Ja w pierwszych dniach 
zajmowałem się szukaniem jedzenia. Zakładów jeszcze nie było, natomiast była już zor-
ganizowana Milicja. Mieścili się na ul. Kościuszki, tam później był internat. Nawet tam 
poszedłem pytać o pracę, ale na dyżurce w bramie powiedzieli, że komendanta nie ma, 
najlepiej jak przyjdę jutro. Ale więcej nie poszedłem. W 1946 r. zmarł mój starszy brat, 
miał 23 lata. Chorował na postępujący zanik mięśni, wtedy nie było na to leków. Drugi 
brat był jeszcze chłopcem. Brałem różne zajęcia, żeby coś zarobić. W 1947 r. poszedłem 
do pracy do Browaru w Górze (obecnie ul. Podwale). Kierownikiem był Szyszko, a po-
tem Kaczmarek. Pamiętam, że w browarze pracowali wówczas Cichocki, Kupczyk i Wy-
lęgała. Potem doszli: Śliciński, Orzechowski, Ślusarek, Jakuszewski, Sajdak, Jodko, 
Gidzewicz, Popławski, Bredsznajder. Pracowałem tam cały 1947 i trzy miesiące 1948 r. 
W tym czasie byłem kierowcą, jeździłem ciężarówką, to był 1,5-tonowy „Fenomen”. 
Woziłem górowskie piwo i lemoniadę do Rudnej Gwizdanów, w Legnicy był Żyd bez 
ręki, Nektar się nazywał, miał rozlewnię na ul. Ułańskiej. W Prochowicach był Niemiec 
Dziurman, miał prywatną restaurację. W Lubinie była rozlewnia, właścicielem był Łopa-
ta, w Ścinawie była prywatna rozlewnia Sordela. Woziliśmy też piwo do Głogowa, do 
prywatnej rozlewni, tam musieliśmy się przeprawiać promem przez Odrę. Most był zro-
biony, ale tylko kolejowy, drogowy jeszcze był nieczynny. Jeździliśmy też do Jawora, nie 
pamiętam już nazwiska, ale tam była duża restauracja obok kościoła. Pamiętam tę restau-
rację, bo podłogi były zrobione z kolorowego szkła i jak się światła zapaliło to pięknie 
wyglądała. W 1948 r. zabrali mnie do wojska, a po powrocie przenieśli mnie do pracy do 
Straży Pożarnej. 

E.O. W październiku 1949 r. został rozwiązany Związek Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W 1950 r. powołano fachowe organy ochrony p. pożarowej: Ko-
mendę Główną Straży Pożarnych, komendy powiatowe i miejskie. Nasza w Górze była 
jaka? Gdzie się mieściła i jakie było wyposażenie? 

T.K. To już była zawodowa straż. Powiatowa Komenda Straży Pożarnych mieściła 
się na ul. 1-go Maja, za ostatnim małym budynkiem poniemieckim po prawej stronie 
(bloków jeszcze nie było). W międzyczasie przeniesiono straż na ul. Kościuszki. Praco-
wałem tam od 1951 do 1954 r. Najpierw wysłali mnie na kurs do Wałbrzycha. Na egza-
minie z 23 dostałem 9 lokatę. Pracowałem jako kierowca i mechanik pomp motorowych. 
W wyposażeniu był „Fordson” – angielski wóz bojowy9, motopompa angielska „sztan-
derka” – 4-cylindrowa, 4-suwowa. Była też przenośna motopompa „Leopolia”10 –  
2-cylindrowa, 2-suwowa, którą woziło się na samochodzie, jako zapasową, dodatkową. 
Moim zadaniem było dojechać, poszukać źródła wody i ją zassać do węży. Jednego roku 
był pożar lasu w Ryczeniu, daleko od wody. Wtedy jedna motopompa zasysała wodę  
z Baryczy i tłoczyła wodę. Druga motopompa („Leopolia”) była podłączona do koń-

                                      
9 Dostawy z przydziałów UNRRY – samochody marki „Fordson”, które jednostki przystosowywały do potrzeb pożarnic-
twa. 
10 „Leopolia” była pierwszą powojenną motopompą produkowaną 1947-1958 r. „Ojcem” pierwszych „Leopolii” był Fryde-
ryk Blumke ze Lwowa. – www.prl998.pl/pokazsamochodphp?id=344. 
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cówki węża i wtedy pobierała wodę i wtłaczała ją w następne węże. A tam strażacy prą-
downicami (to taka regulowana końcówka do regulacji strumienia wody) gasili pożar. 
Gasiliśmy ten pożar przez dwie doby. W każdą sobotę były zebrania, przychodził jakiś 
milicjant i partyjny i podsuwali deklarację do wypełnienia. Kiedyś już miałem tego dosyć 
tego agitowania, nie chciałem ani do partii ani do ORMO. Po zebraniu napisałem poda-
nie o zwolnienie. Przychylili się do prośby, ale powiedzieli, że za karę nie dostanę pracy 
w całej Górze i powiecie, i tak było. Wiedziałem, że potrzebują kierowcy w Urzędzie, 
napisałem podanie, ale powiedzieli, że dla mnie pracy tu nie ma, bo jestem „na wykazie”.  

 

 
 

Motopompa angielska „sztanderka”, pierwsza połowa lat 50-tych 
 

Byłem w PZGS-ie, ucieszyli się, ale po sprawdzeniu też odmówili. Nigdzie w powiecie 
nie dostałem pracy, więc poszedłem spróbować do PKS-u. Kierownik powiedział, że-
bym pojechał do PKS-u do Wrocławia, bo pilnie potrzebują każdą ilość kierowców, więc 
pojechałem. Tam od razu przyszło 3 ludzi (to była komisja egzaminacyjna) zaprowadzili 
do pokoju, sprawdzili znajomość znaków, budowę samochodu i jak sobie radzę z na-
prawą i od razu dali samochód. W tych latach w PKS-ie były ciężarówki: Stary, Skody  
i Fiaty. Tam pracowałem 4 lata. Miałem w zapisie co czwartą niedzielę wolną, ale  
w praktyce to była rzadkość. Robiliśmy długie trasy, a w ramach oszczędności paliwa nie 
można było wracać na pusto. Kiedyś z Łodzi wiozłem cały samochód pustych opako-
wań do papierosów, do fabryki we Wrocławiu. Pewnego dnia dostałem zlecenie, aby od-
stawić stary, naprawiony samochód do straży w Górze. Góra już wtedy miała nowy 
samochód bojowy – to był Star – pierwszy polski samochód pożarniczy z wyposaże-
niem, ale rozbili go w Ślubowie (tam były takie ostre zakręty). Zajechałem na plac straży 
z samego rana. Zobaczył mnie w szoferce szef straży i zdziwiony mówi – Tadeusz to Ty? 
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A ja mówię – W Górze nie ma dla mnie pracy, a dla innych jest, ale jak widać, ja pracuję. Powie-
dział wówczas, że to nie jego wina, to jego zastępca polityczny tak zdecydował. Za chwi-
lę idzie zastępca do pracy i zagląda do szoferki i zdziwiony pyta – Tadeusz to ty? 
Odpowiadam, że tak, ale dla mnie pracy tu nie było, a jednak pracuję. A on na to – To nie 
moja wina, to komendant, co on mi kazał to ja robiłem. W tej sytuacji nawet nie zachodziłem 
do biura, zaczepili ten rozbity samochód i odstawiłem go do Jelcza. Kiedyś rozmawia-
łem z kierownikiem transportu PPRB – Biełką, namawiał mnie do pracy w tym zakła-
dzie. Poszedłem tam do pracy, to był 1959 rok. Zakład PPRB był wówczas na ul. Tylnej. 
Poszedłem na kurs mechaników samochodowych i po egzaminach dostałem dyplom-
mistrz i mechanik silników spalinowych. Pracowałem tu do 1983 r. czyli do emerytury. 
Byłem brygadzistą, miałem 6 pracowników i uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych.  
 

 
 

Samochód Star cegielnia Zaborowice, 1955, pierwszy z lewej T. Kaczorowski 
 

E.O. Minęło 70 lat od zakończenia wojny, opowiada Pan jakby to było wczoraj. 
Czy te przykre wspomnienia i strach są jeszcze tak intensywne.  

T. K. Te wspomnienia z czasem łagodnieją, ale twarze mordowanych sąsiadów 
trudno wyrzucić z pamięci. Strach już minął, chociaż po wojnie dwa razy jeszcze byłem 
mokry ze strachu. Pierwszy raz to było jak już wszystkie transporty ze wschodu się za-
kończyły. Do Góry przyjechało sporo osób z Tarnopola lub województwa tarnopolskie-
go11. Sporo osób na ul. Wrocławskiej i na terenach wiejskich. Ktoś rozpoznał 
„banderowca”, który z wyjątkowym okrucieństwem mordował Polaków. Pracował jako 
magazynier i był sekretarzem POP. Zrobił się szum, ludzie nie chcieli z nim pracować. 

                                      
11 Liczba ludności osiedlonej w Górze z woj. Tarnopolskiego 16,9%. 
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On się zapierał, że to zbieżność podobieństwa, i że ma inne nazwisko. Okazało się, że 
do swojego nazwiska dodał końcówkę brzmiącą bardziej po polsku, ale wielu go rozpo-
znało. Zarzucili mu też morderstwo młodej dziewczyny. Zrobił się szum. Przyjechał 
ktoś z władzy i powiedzieli, że jeśli ktoś go rozpoznaje i potrafi udowodnić to niech po-
wie. Nikt nic nie mówił, więc pytali po kolei każdego. Każdy mówił co wiedział, że mor-
dował Polaków. A on się cały czas zapierał. Gdy mnie zapytali, powiedziałem jak się 
nazywa, kogo mordował i że ten Polak, którego zamordował, przed śmiercią zdążył mu 
odgryźć palec, więc musi mieć sztywny albo źle zrośnięty. Sprawdzili jego palce i dopiero 
się przyznał i do zamordowania tej dziewczyny. Powiedział, że zamordował ją w Szasza-
rowicach i wrzucił do studni. Pamiętam, że był myśliwym, miał dubeltówkę. Po całym 
dochodzeniu broń mu zabrano i miał się często meldować na Milicji. Pracował w dal-
szym ciągu. Jego sprawa była parę razy w sądzie. Nie udało mu się udowodnić winy 
przez żadnego świadka. Każdy bał się zemsty. Drugi raz, to było jak w 1973 r. pojecha-
łem z żoną i małym synkiem do Tarnopola. Żona chciała zobaczyć dom i miejsce gdzie 
mieszkaliśmy. Dom stał bez zmian, sad też, nawet ta wredna grusza była w sadzie. Ukra-
inka nie chciała nas wpuścić, tłumaczyła, że ją tu też siłą przywieźli i osiedlili. Chyba się 
bała, że chcemy wrócić. Domy zamordowanych Polaków pozostały, nikt tam nie miesz-
ka, zarosły i niszczeją albo pozostały gruzy. Znajomi Ukraińcy z pracy bardzo serdecznie 
nas gościli, nie pozwalali kupować benzyny i przynieśli kilka kanistrów paliwa na powrót 
do domu. W Tarnopolu nie mogliśmy poruszać się własnym samochodem, tylko pocią-
giem. Auto stało cały czas na podwórzu. To było wtedy takie zarządzenie miejskie  
w Tarnopolu, każdy kto przyjechał, musiał zostawić auto na Milicji. Myśmy zostawili 
auto na podwórzu u rodziny, bo się za nami ktoś wstawił. Gdy jechaliśmy pociągiem, 
przyszedł konduktor i spytał czy mamy bilet. Ja zapytałem po polsku – Ile bilet kosztuje?  
A on powiedział. – Wy z Polski przyjechali, więc wam nie nada biletu. I nie sprzedał. Wszyscy 
byli dla nas bardzo uprzejmi. Kiedyś jak się gościliśmy przyszedł sąsiad kolegi, uparł się, 
żeby nas odprowadzić, bo na dworze lampy nie świecą więc niby dla bezpieczeństwa. Od 
razu go poznałem (wrócił właśnie z Syberii. Tam odbywał karę 12 lat więzienia za mor-
derstwa), ale udawałem, że go nie znam, nie dałem nic po sobie znać. Jak nas prowadził, 
szedł z tyłu i usiłował nawiązać rozmowę. Opowiadałem, że mało pamiętam z wojny, 
tyle lat minęło (był ciekaw czy go rozpoznałem). Na wszelki wypadek w kieszeni trzyma-
łem rękę na scyzoryku. Jak doszliśmy do domu, całe plecy miałem mokre, a żona calu-
sieńka była zlana potem ze strachu. Powiedziała – Jedźmy do domu, widziałam dom  
i wystarczy, więcej tu nie przyjadę. Całą noc nie spaliśmy. 

 
Rozmowę przeprowadziła 

Ewa Osuch 
 
 

P.S. Materiał zebrano podczas rozmów 17 i 25 lutego 2015 r. Na prośbę rozmówcy nie podano 
niektórych nazwisk. Zamieszczone zdjęcia udostępnione zostały przez Tadeusza Kaczorowskiego, wraz 
z opisem. 
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WĄSOSZ – TAK, BOJANOWO – NIE 
 
W 1973 r. nastąpiła reorganizacja podziału administracyjnego Polski i w miejsce 

gromad powstały gminy. Obszar powiatu górowskiego w województwie wrocławskim 
podzielono na 5 gmin: Czernina, Góra, Jemielno, Niechlów i Wąsosz. W 1975 r. zlikwi-
dowano powiaty i zamiast 17 dawnych dużych terytorialnie województw utworzono  
49 mniejszych, w tym województwo leszczyńskie. Powstało ono głównie z powiatów 
województwa poznańskiego, do których dołączono powiat wschowski z województwa 
zielonogórskiego i powiat górowski z województwa wrocławskiego. 

11 listopada 1975 r. wojewoda leszczyński Eugeniusz Pacia wystąpił do ministra 
administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska z propozycją zmian admini-
stracyjnych, m.in. zaproponował zniesienie 5 gmin, w tym gminy Czernina i włączenie jej 
terytorium do trzech sąsiednich gmin – wielkopolskich Bojanowo i Rydzyna oraz dolno-
śląskiej Góra. Wojewoda swą propozycję uzasadnił tym, że Czernina ma niedostatecznie 
rozwiniętą sieć komunikacyjną, miejscowości z likwidowanej gminy ciążą do innych 
ośrodków, które są lepiej wyposażone w sieć usługową i handlową, ponadto likwidacja 
gminy Czernina wzmocni gospodarczo, ludnościowo i obszarowo sąsiednie gminy1. 

Również I sekretarz KW PZPR w Lesznie Stanisław Kulesza wystosował pismo 
datowane 25 listopada 1975 r. do zastępcy kierownika wydziału organizacyjnego KC 
PZPR w Warszawie w sprawie poparcia propozycji zmian podziału administracyjnego 
województwa. W przypadku gminy Czernina uzasadnienie było niemal identyczne jak w 
przypadku pisma wojewody, tylko miejscowości nagle przestały ciążyć do gminy Rydzy-
na2. 

Już 1 grudnia 1975 r. było wiadome, że gmina Czernina zniknie z mapy administra-
cyjnej Polski, tego dnia bowiem na plenarnym posiedzeniu Komitetu Gminnego PZPR 
w Czerninie zajęto się sprawą likwidacji gminy. Pojawiły się nowe argumenty za tym 
przemawiające: kształt geograficzny gminy, brak wykwalifikowanych osób do wykony-
wania zadań gospodarczych, zwłaszcza budownictwa mieszkaniowego3. 

12 grudnia 1975 r. Gminna Rada Narodowa w Czerninie podjęła uchwałę pozy-
tywnie opiniującą rozwiązanie gminy Czernina, z której część miejscowości miała trafić 
do gminy Góra, a część – do gminy Bojanowo, w tym miejscowość Sułów Wielki. Wów-
czas przewodniczącym GRN był Jerzy Ryndak i jego podpis widnieje pod tekstem 
uchwały4. 

Jednak zbliżające się zmiany zaniepokoiły mieszkańców gminy Czernina, tych, któ-
rzy mieli znaleźć się w gminie Bojanowo. Mieszkańcy Sułowa Wielkiego wystosowali do 
wojewody pismo datowane 4 grudnia 1975 r., w którym starali się przekonać, że najlep-
szym rozwiązaniem byłoby, żeby przyłączono ich do gminy Wąsosz. 

                                      
1 APL: UW 265 s. 14-15 (pismo wojewody leszczyńskiego Eugeniusza Paci z 11 listopada 1975 r. do ministra administracji, 
gospodarki terenowej i ochrony środowiska s. 11-15). 
2 APL: UW 265s. 38-39 (pismo I sekretarza KW PZPR w Lesznie z 25 listopada 1975 r. do zastępcy kierownika wydziału 
organizacyjnego KC PZPR w Warszawie s. 31-41). 
3 APL: KM-G PZPR Góra Śląska 7 s. 177-180. 
4 APL: UW 265 s. 132-133. 
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„Wieś Sułów Wielki już przy likwidacji gromad i tworzeniu gmin starała się o przyłączenie do 
gminy Wąsosz. Sułów Wielki był i jest w sposób naturalny związany z gminą Wąsosz. Wszystkie 
instytucje usługowe niezbędne w załatwieniu codziennych spraw wsi, a w szczególności spraw związa-
nych z rolnictwem znajdują się w miejscowościach Wiewierz i Rudna W-ka, które należą do gminy 
Wąsosz i oddalone są od Sułowa Wielkiego o – Wiewierz – 4 km, Rudna Wielka – 1 km. Jest więc 
oczywiste, że mieszkańcy wsi chętniej korzystali i w dalszym ciągu korzystaliby z tych instytucji, gdyby 
nie pociągnięcia administracyjne, które zmuszają ich do korzystania z instytucji w Czerninie oddalonej 
od Sułowa Wielkiego o 13 km lub w przyszłości w Bojanowie oddalonego od Sułowa Wielkiego  
o 12 km. 

W miejscowości Wiewierz znajduje się filia G.S. Wąsosz, do której chętniej przyjeżdżają rolnicy 
Sułowa Wielkiego ze względu na krótki czas transportu, kupując nawozy sztuczne, opał, drobny 
sprzęt rolniczy, materiały budowlane. Odstawiają tam produkty rolne, zboże, żywiec i rośliny. Mimo 
wprowadzonej rejonizacji kontraktacji zbóż, trzody chlewnej, rolnicy część swoich produktów odstawiali 
do G.S. Wiewierz [...]. Tworzy się obraz wsi małoproduktywnej, co nie odpowiadało rzeczywistości. 
Podobnie sytuacja kształtować się będzie, gdy wieś włączona będzie do gminy Bojanowo. Przy fili G.S. 
znajduje się filia Banku Spółdzielczego Wąsosz, w którym rolnicy Sułowa Wielkiego posiadają ksią-
żeczki S.O.P. i dokonują wszelkich rozliczeń. 

W miejscowości Wiewierz znajduje się stacja kolejowa. Szosa Wiewierz z Sułowem Wielkim jest 
dobrej nawierzchni (droga państwowa), co w transporcie jest sprawą bardzo ważną. Nie można tego 
powiedzieć o łączącej Sułów Wielki z Bojanowem, gdyż na odcinku 7 km Sułów Wielki – Zaborowice 
występują »kocie łby«. [...]. 

Z w/w danych wynika, że włączenie wsi do gminy Wąsosz będzie potwierdzeniem administracyj-
nym istniejącego stanu powiązań gospodarczych, komunikacyjnych i terenowych z gminą Wąsosz [...]. 
Włączenie wsi do gminy Bojanowo nastąpiłoby wbrew woli mieszkańców wsi Sułów Wielki. 

Mamy nadzieję, iż władze uwzględnią niniejsze pismo i podejmą decyzję zgodną z wolą miesz-
kańców wsi Sułów Wielki.” 5 

Pod tym pismem znalazły się podpisy 15 osób spośród 111 mieszkańców miejsco-
wości. 

Sytuacją panującą w wioskach gminy Czernina przydzielonych do gminy Bojanowo 
zainteresowała się Służba Bezpieczeństwa. Osobiście pułkownik Ireneusz Wikiel – za-
stępca komendanta Milicji Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa6 sporządził „Infor-
mację dotycząca sytuacji w gminie Czernina w związku z reorganizacją” (datowaną 8 
grudnia 1975 r.), którą przekazano I sekretarzowi KW PZPR i wojewodzie leszczyń-
skiemu. 

„Jak wynika z przeprowadzonego w dniu 6 i 7 grudnia br. rozeznania społeczeństwo niektórych 
miejscowości gminy Czernina wyraża niezadowolenie z powodu mającej nastąpić reorganizacji. 

Uzyskane informacje w Sułowie Wielkim wskazują, że miejscowa ludność wyraża ostre niezado-
wolenie z propozycji przyłączenia do gminy Bojanowo. Ludność tej wsi prawdopodobnie wystąpiła  
z pismem z podpisami mieszkańców do Wojewody Leszczyńskiego, aby decyzji takiej nie podjęto. Or-
ganizatorem tego przedsięwzięcia ma być mieszkanka Sułowa Wielkiego ob. Gołębiowska, członek 
PZPR, aktywistka i były członek Egzekutywy Komitetu Powiatowego w Górze. Wymieniona aktyw-

                                      
5 APL: UW 265 s. 175-177 (pismo mieszkańców Sułowa Wielkiego z 4 grudnia 1975 r. do wojewody). 
6 Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. 3: 1975-1990, Warszawa 2008 s. 182. 
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nie angażuje się w działania zmierzające do tego, aby Sułów Wielki należał do gminy Góra a nie do 
Bojanowa. 

Podobna sytuacja istnieje wśród ludności wsi Giżyn, którzy niezadowolenie z zamiaru przyłącze-
nia ich do miejscowości Bojanowo motywują większą odległością niż do gminy Góra. Mieszkaniec Gi-
żyna rolnik Iwanicki Jan oświadczył, że mieszkańcy mają do niego pretensje, że jako radny nie 
uczestniczył w posiedzeniu, na którym omawiana była sprawa nowego podziału administracyjnego. Po-
nadto uzyskano informację, że w dniu 8 lub 9 grudnia br. do Wojewody Leszczyńskiego ma zamiar 
udać się delegacja mieszkańców Giżyna w składzie: Iwanicki Jan, Zapolski Władysław i ob. Grusz-
ka. 

Rozeznanie przeprowadzone wśród mieszkańców Sułowa Wielkiego wykazało, że ludność wola-
łaby należeć do gminy Wąsosz ze względu na bliższą odległość do Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Wiewierzy. Nie stwierdzono jednak, aby zamierzano wystąpić z petycjami w tej sprawie do 
władz wojewódzkich. 

W pozostałych miejscowościach gminy sytuacja jest dobra i nie stwierdza się poważniejszego nie-
zadowolenia z mającej nastąpić reorganizacji.” 7 

Protesty nie ustały po 1 stycznia 1976 r. Znowu pułkownik Ireneusz Wikiel spo-
rządził poufne pismo do I sekretarza KW PZPR datowane 25 maja 1976 r., w którym 
napisał: „Mieszkańcy wsi Sułów Wielki i Sułów Mały w gminie Bojanowo twierdzą, że gdyby należe-
li do gminy Wąsosz to wówczas poprawie uległoby zaopatrzenie w węgiel, pasze, nawozy mineralne  
i artykuły gospodarstwa domowego. W sprawie zmiany podziału administracyjnego zamierzają udać się 
do Wojewody, a w przypadku negatywnego załatwienia tej sprawy noszą się z zamiarem napisania 
petycji do władz centralnych. Głównymi inspiratorami są: Piotr Grzesiak – dyrektor szkoły podstawo-
wej w Sułowie Wielkim (członek PZPR), Franciszek Murarz – sołtys wsi Sułów Wielki (bezpartyj-
ny) i Irena Gołębiowska – rolnik indywidualny (członek PZPR).” [...] „Również za przyłączeniem – 
z tych samych powodów – do gminy w Górze są mieszkańcy Giżynia [!]. Zwolennikami przyłączenia  
w tym przypadku są: Władysław Zapolski – rolnik indywidualny oraz niektórzy pracownicy zlikwi-
dowanego GS-u w Czerninie.” 8 

O wadze problemu dla władz lokalnych świadczy to, że sprawą wsi w gminie Czer-
nina zajmował się najważniejszy funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa w województwie 
leszczyńskim. 

Mieszkańcy Sułowa Wielkiego nie ustawali w staraniach o to, żeby znaleźć się  
w granicach gminy Wąsosz. 26 maja 1980 r. wystosowali pismo do Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Lesznie, w którym powtórzyli stare argumenty, ale dołączyli nowe: zaopa-
trzenie trafia w pierwszej kolejności do rolników bojanowskich, brak opieki służby rol-
nej, rolnicy sułowscy są obsługiwani przez SKR w ostatniej kolejności9. 

12 września 1980 r. nastąpiła zmiana. Biuro WRN w Lesznie poinformowało sołty-
sa Sułowa Wielkiego Leszka Kojata, że wniosek mieszkańców tej wsi uzyskał akcepta-
cję10. 

O ile w 1975 r. władze uznawały, że Sułów Wielki ciąży do Bojanowa, to teraz 
stwierdziły, że „Ciążenie ludności wsi skierowane jest w zasadniczej mierze w stronę Wąsosza. Wy-

                                      
7 APL: UW 265 s. 178-179. 
8 APL: UW 265 s. 254-255. 
9 APL: UW 266 s. 22-24 (pismo mieszkańców Sułowa Wielkiego z 26 maja 1980 r. do WRN w Lesznie). 
10 APL: UW 266 s. 25. 
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nika to głównie z ukształtowania w tej gminie sieci usług i obsługi rolnictwa oraz infrastruktury tech-
nicznej. Na przykład odległość do GS w Bojanowie wynosi 12 km, natomiast do filii GS Wąsosz 
[dopisek ołówkiem Wiewierz] 4,5 km. W kierunku Wąsosza zdecydowanie lepiej rozwinięta jest 
komunikacja autobusowa oraz sieć telekomunikacyjna.” 11 

Więcej informacji na temat fatalnej decyzji przyłączenia Sułowa Wielkiego do gmi-
ny Bojanowo można znaleźć w piśmie do tygodnika „Panorama Leszczyńska”: „Podziału 
gminy Czernina pomiędzy Bojanowo i Górę dokonano natomiast kierując się względami odległości do 
ośrodków gminnych oraz ciążenia społeczno-gospodarczego. Należy przyznać, że w przypadku Sułowa 
Wielkiego nie zostały dostatecznie docenione powiązania wsi ze stosunkowo dobrze rozwiniętym ośrod-
kiem usługowo-handlowym w Wiewierzy (gmina Wąsosz), odległej o 4,5 km od Sułowa. Powiązania  
z tym ośrodkiem dotyczą przede wszystkim działalności filii GS-u i legły u podstaw wprowadzonej 
ostatnio zmianie przynależności gminnej Sułowa Wielkiego (z gminy Bojanowo do gminy Wąsosz).” 12 

Ciekawy komentarz do tych zmian administracyjnych sformułował Jerzy Ryndak  
13 czerwca 1981 r. podczas Wojewódzkiej Konferencji Wyborczej PZPR w Lesznie. Już 
wcześniej pojawił się w tym artykule jako przewodniczący GRN Czerniny, która pozy-
tywnie zaopiniowała likwidację gminy. Teraz stwierdził, że źródłem kryzysu jest reorga-
nizacja administracji13. 

 
Mirosław Żłobiński 

 
 
 
 
 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
 
 
 
 

 

                                      
11 APL: UW 266 s. 26 (pismo wicewojewody leszczyńskiego z 23 września 1980 r. do naczelnika miasta i gminy Bojanowo  
i gminy Wąsosz). 
12 APL: UW 266 s. 73 (pismo z 22 września 1981 r. do redakcji „Panoramy Leszczyńskiej” jako odpowiedź na artykuł 
„Urząd (wciąż) nie odnowiony”, nr 35 z 30 sierpnia 1981 r.; s. 73-75). 
13 APL: KW PZPR Leszno 8 s. 149-150 („Stenogram z Wojewódzkiej Konferencji Wyborczej PZPR w Lesznie w dniu  
13 czerwca 1981 roku”; s. 1-380). 
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KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W WĄGRODZIE, CZ. X 
 
Rok szkolny 1983/84 
 
Rok szkolny rozpoczął się 1 września 1983 r. 
Obwód szkolny w b.r. nie uległ zmianie. W skład jego wchodzą następujące wsie: 

Wągroda, Karów, Bartodzieje, Świerczów, Żabin, Głobice, Bełcz W-ki, Lipowiec, 
Szaszorowice. 

Szkoła rozmieszczona jest w dwóch miejscowościach. W Szaszorowicach z kl. I-III 
oraz dwoma oddziałami przedszkolnymi. W Wągrodzie mieszczą się kl. IV-VIII. 

Obowiązek szkolny realizowało 186 dzieci. Do szkoły były dowożone autobusem 
szkolnym oraz zakładowym. Opiekę w czasie jazdy sprawowało 6 nauczycielek. Dla 
dzieci oczekujących na autobus zorganizowano opiekę w formie zajęć świetlicowych. 
Dzieci wywodzą się ze środowiska robotniczego, robotniczo-chłopskiego oraz chłop-
skiego. 

W b.r. szkolnym przeprowadzono remont kapitalny w budynku nr 2 oraz w budyn-
ku nauczycielskim. Założono wodę oraz CO. Wybudowano kotłownię. Naprawiono  
w klasach sufity oraz założono nowe podłogi. Wybudowano ubikacje wewnątrz budyn-
ku. Dla nauczycieli wybudowano łazienki. Zarówno klasy jak i mieszkania zostały poma-
lowane. 

W b.r. szk. zatrudnionych było 14 nauczycieli, w tym jeden dyrektor. Są to następu-
jący nauczyciele: dyr. J. Stępniewski, Teresa Stępniewska, Janina Stasieczko, Irena Marci-
niak, D. Maksyminko, Grażyna Szymańska, Barbara Łysik, Stefania Stolarz, Czesława 
Piotrowicz, Mieczysława Ochnia, Danuta Kiernicka, Bożena Heinze1, doszły dwie nowe 
panie Genowefa Jaśkiewicz oraz Elżbieta Głuszko. W październiku na urlop macierzyń-
ski odeszła B. Łysik. W kwietniu G. Maksyminko-Szymańska. 

Dyr. szkoły J. Stępniewski uczył matematyki w kl. IV-VIII, T. Stępniewska j. polski 
w kl. VII-VIII oraz zespół wyrów. w kl. VII-VIII. 

J. Stasieczko fizyki kl. VI-VIII, chemii VII-VIII, matemat. Va-VI. I. Marciniak j. ro-
syjski V-VIII, biologii Vb-VIII, D. Maksyminko geogr. V-VIII, kult. fiz., plastyki VII-
VIII, Gr. Szymańska j. polski Va i VI, zespól wyrówn. Va, SKS VIb-VIII, B. Łysik ma-
temat. IV-VIII, pr. tech. V-VIII, E. Głuszko historia V-VIII, wiedza obywatel. VII-VIII, 
plastyka V-VI, koordynator do spraw preorient. zawodowej. G. Jaśkiewicz j. polski Vb, 
muzyki V-VIII, matemat. Vb, biologii Va, chór. St. Stolarz kl. IV oprócz matematyki 
oraz PO, T. Halijasz kl. III, Cz. Piotrowicz kl. II, M. Ochnia kl. I. 

Oddział przedszkolny prowadziły panie B. Heinze oraz D. Kiernicka. 
W minionym roku ukończyło szkołę 13 uczniów. 
W pracach społecznych zaangażowanie szkoły było duże. Zbudowano boisko do 

siatkówki. Wykarczowano przy tym dwa duże pniaki. Poprawiono estetykę otoczenia  
i szkoły poprzez porządkowanie obejścia. Cała młodzież szkolna dbała o wygląd oto-

                                      
1 W oryginale „Hainze”. 
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czenia szkoły. W okresie jesiennym kl. V-VIII brały udział w wykopkach ziemniaków 
PGR Osetno i buraków PGR Karów. Za wykopki młodzież uzyskała 15 tys., za buraki  
7 tys. 

Na terenie szkoły pracowały następujące organizacje: SU z opiek. P. Stasieczko, 
ZHP z opiek. Gr. Maksyminko, LOP z opiek. I. Marciniak, TPPR z opiek. I. Marciniak, 
SKPTTK z opiek. D. Maksyminko. Największą aktywność wykazał Samorząd Uczniow. 
Przeprowadzał poniedziałkowe apele. Przedstawiciele brali udział w posiedzeniach Rad 
Pedagog. Sfinansował wycieczkę do Dominic dla uczniów kl. VII-VIII na sumę 6 806 zł. 
Na Pomnik Matki Polki zebrano 4 000 zł2. 

PCK przeprowadzał szkolenia sanitarne. W okresie zimowym członkowie pomagali 
przy roznoszeniu herbaty. Na PCK zebrano 1 500 zł. 

W b.r. szkolnym biblioteka z Szaszorowic została przejęta do Wągrody. Czas pracy 
biblioteki w Wągrodzie wynosi 10 godz. W Szaszorowicach 5 godz. W Szaszorowicach 
każdy nauczyciel ma po godzinie. W Wągrodzie prowadzi p. Stępniewska. Panuje w niej 
ład i porządek. Bibliotekarka potrafi dobrać odpowiednią lekturę dla każdego ucznia, 
stąd też efekty czytelnictwa są zadowalające. 

Organizacje uczniowskie brały udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych.  
W dn. 12 X odbył się uroczysty apel. Harcerze przygotowali krótką historię powstania 
Wojska Polskiego. Recytowali wiersze oraz śpiewali piosenki żołnierskie. W dn. Edukacji 
Narodowej Samorząd Uczniowski przygotował miłą niespodziankę. Przygotowano krót-
ką część artystyczną, na którą składały się wiersze oraz piosenki. Nauczycielom wręczo-
no kwiaty.  

Na wyróżnienie zasłużył sport. Uczniowie naszej szkoły brali udział w rozgrywkach 
sportowych. Na szczeblu gminy w piłce ręcznej chłopcy zajęli II miejsce. W biegach 
przełajowych Kwarcińska Maria zajęła II miejsce.  

Nie zabrakło naszych uczniów w konkursach przedmiotowych. W konkursie j. pol-
skiego Marciniak Grażyna zajęła II miejsce (na szczeblu gminy). Fuglewicz Anna z j. ro-
syjskiego zajęła również II miejsce. 

Podczas ferii zimowych dla dzieci, które pozostały w domu zorganizowano „małe 
formy” wypoczynku, na które składały się: konkursy, gra w tenisa stołowego, wspólna 
herbatka itp. 

W dn. 21 I uczniowie kl. III i IV brali udział w wycieczce do Leszna. Wycieczka ta 
przyczyniła się do lepszego poznania ziemi leszczyńskiej. W programie było zwiedzanie 
zamku w Pawłowicach, mini ZOO w Lesznie, stadionu im. Smoczyka oraz lotniska. 

W dn. 8 Marca niespodziankę sprawił Komitet Opiekuńczy. Przedstawiciele tego 
komitetu złożyli życzenia wszystkim paniom i wręczyli kwiaty. Pamiętała o tym dniu 
młodzież szkolna. Przygotowała krótką część artystyczną, zostały również wręczone 
kwiaty. 

W dn. 7 IV odbył się rajd wiosenny do Ryczenia „Topienie Marzanny”. Brały w 
nim udział 2 grupy liczące po 15 osób. Jedną z nich stanowili harcerze. Druga członko-
wie Szkolnego Koła Turystycznego. Trasa rajdu wiodła z Góry do Ryczenia nad rzeką 
Barycz. Z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej zorganizowano uroczysty apel. Przepro-

                                      
2 W oryginale „4000 tys zł”. 



Kwartalnik Górowski 50/2015 

XXIX 

wadzono w klasach pogadanki. Zapoznano uczniów z kombatantami naszej miejscowo-
ści. 

W przededniu 1 Maja odbył się w szkole apel, na który składał się referat oraz wier-
sze. W dn. 1 Maja młodzież kl. V-VIII udała się do Niechlowa w celu wzięcia udziału  
w manifestacji. Było barwnie i kolorowo. Harcerze ubrani byli w mundury. Po wysłu-
chaniu przemówienia zorganizowany został pochód. Następnie odbyły się liczne impre-
zy, sporty, przeglądy zespołów artystycznych, kiermasze książek itp. 

W dn. 11 V uczniowie kl. VII brali udział w zawodach wieloboju lekkoatletycznego. 
W wieloboju rzutowym Wiesława Rychter zajęła II miejsce. W skoku Mrozowski zajął 
III miejsce. W wieloboju wytrzymałościowym K. Dylda zajęła III miejsce. 

W przeglądzie artystycznym w Niechlowie wspólnie z chórem zajęto III miejsce. 
W Dniu Dziecka w szkole odbyła się impreza sportowa. Brały w niej udział 

wszystkie dzieci. Przed zabawą odbył się apel, który wiązał się ze sportem. 
W dn. 19 VI odbyło się zakończenie roku szkolnego kl. VIII. Wychowanków po-

żegnał dyr. szkoły, wychowawczyni T. Stępniewska oraz kl. VII. Następnie odbyło się 
ślubowanie. Uroczystość zakończono krótką częścią artystyczną. 

W dn. 29 VI odbyło się zakończenie roku szkolnego dla pozostałych dzieci. Uro-
czystość odbyła się na świetlicy w Karowie. Krótkie przemówienie do młodzieży wygło-
sił dyr. szkoły. Pożegnał również młodzież przedstawiciel kółek rolniczych. Po części 
artystycznej rozdano świadectwa z wyróżnieniem. Otrzymali je następujący uczniowie: 
Rzeźwicka Katarzyna, Stabrowski Robert oraz Fuglewicz Anna. 

Rozdane zostały nagrody książkowe za dobre wyniki w nauce dla następujących 
uczniów: 

1. Rzeźwickiej Katarzyny 
2. Sobczyńskiej Darii 
3. Łaty Krzysztofa 
4. Cieloń Kariny 
5. Zacharzewskiej Marzeny 
6. Pakule Iwonie 
7. Mądreckiemu Arkadiuszowi 
8. Pieprzowi Robertowi 
9. Stabrowskiemu Robertowi 
10. Słowikowskiej Krystynie 
11. Turkowskiemu Arkadiuszowi 
12. Fuglewicz Annie 
13. Marciniak Zbigniewowi. 
Wyróżnienia w sporcie otrzymali: 
1. Wojciechowska Dorota 
2. Witków Grażyna 
3. Kwarcińska Maria. [...] 
Następnie wychowawcy rozdali świadectwa dla wszystkich dzieci. 
W końcowej części uroczystości dyrektor omówił sprawę bezpieczeństwa w czasie 

wakacji. Przestrzegał przed niebezpieczeństwem kąpieli, zbieraniem nieznanych grzy-
bów. Wspomniał o prawidłowym zachowaniu się na drogach. 
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Na zakończenie dyrektor szkoły dla dzieci i nauczycieli życzył dobrego wypoczyn-
ku. Rok szkolny 1983/84 został zakończony 29 czerwca. 

 
Rok szkolny 1984/85 
 
Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1984/85 odbyła się 1.09. na boi-

sku szkolnym w Wągrodzie. Uroczystość tą uświetnili zaproszeni goście. Zastępca In-
spektora O. i Wych. Elżbieta Magdycz, przedstawiciel SZMP – Stanisław Maszczenko, 
kierownik d/s artystycznych GOK-u w Niechlowie J. Aniszewski, przedstawiciel MO 
Tadeusz Faryna. 

Ta szkolna uroczystość przebiegła wg programu, który obejmował wystąpienie dy-
rektora szkoły, wysłuchanie przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania, ślubowanie  
i pasowanie na uczniów 7-latków, część artystyczna, omówienie spraw organizacyjnych 
przez wychowawców klas. 

Zaproszony gość J. Aniszewski podsumował i ocenił udział uczniów naszej szkoły 
w konkursie plastycznym „Rolnictwo w 40-leciu PRL”. Pan T. Faryna, milicjant Gmin-
nej Komendy w Niechlowie, podziękował młodzieży szkolnej za aktywne uczestnictwo 
w konkursie plastycznym „Obrona Cywilna w kraju”. Wyróżnionym uczniom wręczono 
nagrody. Tym miłym akcentem zakończono inaugurację nowego roku szkolnego. 

Rok szkolny 1984/85 rozpoczęliśmy z pełną obsadą pedagogiczną tj. 16 nauczycie-
li. Byli to dyr. szkoły J. Stępniewski, T. Stępniewska, J. Stasieczko, S. Stolarz, I. Marci-
niak, E. Głuszko, D. Maksyminko, I. Zawisza, G. Jaśkiewicz, B. Pona, Cz. Piotrowicz – 
kierownik punktu filialnego w Szaszorowicach3, T. Halijasz, D. Kiernicka, B. Heinze,  
D. Sawicka, I. Sawicka. 

Jednak taki stan rzeczy trwał bardzo krótko, bo już 01.11.1984 kol. B. Pona odeszła 
na urlop macierzyński. Na jej miejsce powróciła z urlopu wychowawczego kol. B. Łysik. 
Od 01.01.1985 uzyskała przeniesienie do szkoły w Sicinach kol. G. Jaśkiewicz-
Maszczenko. Od ferii zimowych nie powróciła do pracy kol. I. Zawisza, która do końca 
roku szkolnego nie powróciła. Od 01.04.1985 powróciła do pracy I. Hołówko-Marciniak 
i od tego czasu pracowaliśmy z pełną obsadą. 

Szkoła nasza pracuje w szczególnych warunkach lokalowych, ponieważ jej baza 
rozmieszczona jest w dwóch miejscowościach odległych od siebie 5 km (Wągroda – 
Szaszorowice). 

Do obwodu tej szkoły należy 9 miejscowości. Zatem obwód szkolny w bieżącym 
roku nie uległ zmianie, jest analogiczny do roku ubiegłego. Klasy I-III i dwa oddziały 
przedszkolne ulokowane zostały we wsi Szaszorowice, natomiast klasy IV-VIII roz-
mieszczono w 2 budynkach szkolnych w Wągrodzie. 

Praca w szkole odbywała się na jedną zmianę. Dowóz dzieci do szkoły odbywał się 
dość sprawnie. Uczniowie klas IV-VIII znajdowali się w niekorzystnej sytuacji, gdyż 
oczekiwali na dojazd do domu od 1-[do]3 godz. Nauczyciele otoczyli opieką dzieci ocze-
kujące na autobus szkolny. Zorganizowali dla nich zajęcia świetlicowe. Tego rodzaju za-

                                      
3 W oryginale „Szaszarowice” od 1974 do końca publikowanego w bieżącym numerze fragmentu. 
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jęcia pozalekcyjne sprawowały panie T. Stępniewska, J. Stasieczko, S. Stolarz, E. Głusz-
ko. 

Obowiązek szkolny realizowało 190 dzieci. Środowisko, z którego wywodzili się 
uczniowie, nie było najlepsze, co utrudniało osiągnięcie dobrych i bardzo dobrych wyni-
ków. Około 50% naszych dzieci pochodziło ze środowiska PGR, pozostałe to dzieci 
chłopo-robotników i chłopów. Ponadto wielu uczniów pochodziło z rodzin wielodziet-
nych i rozbitych. 

 

 
 

Szkoła w Wągrodzie 
 

Na pracę szkoły wpływ miało bardzo wiele czynników. Jednym z nich było zaan-
gażowanie nauczyciela. Zatrudnieni nauczyciele w tutejszej szkole odznaczali się tą wła-
śnie cechą. 50% kadry pedagogicznej to nauczyciele młodzi z niewielkim stażem pracy, 
dla których wiele pomocy i życzliwości okazały koleżanki T. Stępniewska, J. Stasieczko, 
S. Stolarz, I. Marciniak. W miesiącu kwietniu młode nauczycielki E. Głuszko, B. Łysik, 
D. Maksyminko, D. Kiernicka uzyskały mianowanie. Całe grono pedagogiczne dąży do 
wzbogacenia dorobku pedagogicznego. Nauczyciele dokładali starań, aby program nau-
czania został zrealizowany właściwie. Wzorowali się na wypracowanych formach z lat 
ubiegłych w sprawie organizowania i przygotowania apeli w kl. IV-VIII. Zauważalny był 
postęp w przygotowywaniu apeli. Eksponowano walory wychowawcze, poznawcze oraz 
zaangażowanie zarówno wychowawców jak i uczniów. 

W br. szkolnym zaangażowanie szkoły w pracach społecznych było dobre.  
W dniach 4-5.10.1984 r. młodzież kl. VI-VIII pracowała przy zbiorze ziemniaków  
w PGR Niechlów. Wypracowano wówczas kwotę 15 000 zł. W ramach pomocy szkoły 
przy zbiorze płodów rolnych ponownie pracowano przy zbiorze buraków w PGR Ka-
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rów. Za wykopki buraków młodzież uzyskała 9 000 zł. Kwotę 23 000 zł przekazano na 
konto Samorządu Uczniowskiego szkoły. 1985.04.20 w SP w Wągrodzie odbył się czyn 
społeczny, celem którego było przeprowadzenie wiosennych porządków. Cała młodzież 
szkolna chętnie pracowała. Przed zbliżającym się świętem 1-majowym młodzież klas VI-
VIII pomalowała płotki, kwietniki, bramki. 

W roku szkolnym 1984/85 pracowały na terenie tutejszej szkoły następujące orga-
nizacje uczniowskie i koła zainteresowań. 

SU – opiekunem była J. Stasieczko 
ZHP – „ – E. Głuszko 
PCK – „ – T. Stępniewska 
SKO – „ – S. Stolarz 
TPPR, LOP – „ – I. Marciniak 
PTTK – „ – D. Maksyminko 
Koło recytatorsko-polonistyczne – „ – T. Stępniewska 
Koło chemiczne – J. Stasieczko 
Chór – „ – I. Marciniak 
SKS – „ – E. Głuszko. 
Chór i SKS włączone były do tygodniowego rozkładu zajęć. Praca przebiegała pla-

nowo. Pozostałe koła zainteresowań pracowały po 1 godz. tygodniowo. 
Wśród organizacji uczniowskich największą aktywność wykazał SU i PCK. Samo-

rząd Uczniowski przeprowadzał poniedziałkowe apele. Brał udział w posiedzeniach Ra-
dy Pedagogicznej. Sfinansował wycieczkę do Michałowic dla uczniów kl. VII-VIII na 
sumę 36 000 zł oraz słodycze na Dzień Dziecka. Członkowie PCK w okresie zimowym 
pomagali przy roznoszeniu herbaty. W trakcie roku dbali o estetykę urządzeń sanitar-
nych. 

Na wyróżnienie zasłużyła działalność Szkolnego Koła Sportowego. Uczestniczyli-
śmy we wszystkich imprezach sportowych organizowanych na szczeblu szkoły i gminy. 
Były to zawody biegów przełajowych, turniej piłki ręcznej, nożnej, turniej tenisa stoło-
wego, zawody lekkoatletyczne kl. VII-VIII, trójbój i czwórbój lekkoatletyczny. Zwycię-
stwo na szczeblu Gminy Niechlów pozwoliło na uczestnictwo w rozgrywkach na 
szczeblu rejonu. Zdobyliśmy II miejsce w czwórboju dziewcząt. Udział w wojewódzkim 
finale biegów przełajowych w Racocie. Uzyskaliśmy III miejsce przez chłopców i II 
przez dziewczęta w rejonowym konkursie „Sprawni jak żołnierze”. Reprezentacja szkoły 
brała udział w wojewódzkim finale Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie Ruchu Drogowego. 

Na szczeblu Gminy Niechlów w br. szkolnym prowadzono konkurs „O najbardziej 
usportowioną szkołę w gminie”. W ostatecznej klasyfikacji SP w Wągrodzie zdobyła  
II miejsce. Młodzież szkolna angażowała się chętnie w rozgrywki sportowe. Pod hasłem 
„Sport dla każdego” minął Dzień Dziecka i Święto Sportu Szkolnego. Na tych uroczy-
stościach zostali wyróżnieni najlepsi sportowcy szkoły: M. Kwarcińska, Z. Marciniak,  
B. Sowula, K. Dylda, Z. Maćkowiak, J. Gancarz, Sz. Fila, Z. Jasek, E. Kwarcińska,  
A. Brandt, M. Florczak, M. Nowak, D. Wojciechowska, Dariusz Wojciechowski, J. Wilk, 
W. Kuśmierski. 
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Nie zabrakło uczniów naszej szkoły w konkursach przedmiotowych. Uczennica  
A. Fuglewicz kl. VIII zajęła I miejsce w gminnym konkursie z j. rosyjskiego i zakwalifi-
kowała się na etap wojewódzki w Lesznie. K. Kalisz w tym samym konkursie zajęła IV 
miejsce. Z języka polskiego A. Fuglewicz również zdobyła I miejsce. Uczeń A. Turkow-
ski w gminnym konkursie chemicznym zdobył I miejsce. W gminnym konkursie „Mło-
dzi Wielkopolanie na 40-urodziny PRL” uczeń J. Gancarz w dziedzinie sportu uzyskał  
I miejsce. W dziedzinie piosenki III miejsce zdobyła Anna Zacharzewska. 

Dnia 14 maja 1985 r. uczniowie kl. IV-V pomyślnie złożyli egzamin na kartę rowe-
rową przed prawnikami Wojewódzkiego Wydziału Komunikacji z Leszna. 

W roku szkolnym 1984/85 głównym zadaniem realizowanym przez naszą szkołę 
były obchody 40-lecia PRL. Z tej okazji przygotowano uroczystą akademię na szczeblu 
Gminy Niechlów. Z obchodami 40-lecia PRL związana była wystawa w muzeum izby 
pamięci narodowej w Górze. W wycieczce do Góry wzięła udział młodzież kl. VII-VIII. 

Miesiąc wrzesień upłynął pod hasłem 45 rocznicy napaści Niemiec na Polskę. Od-
był się uroczysty apel, zadbaliśmy o wygląd wizualny gazetek szkolnych, zagadnienia 
związane z II wojną światową były omawiane na lekcjach przedmiotów humanistycz-
nych. 

W dniu 12 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia LWP. Przypomnia-
no historię oręża polskiego, młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny. 

W dniu święta Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski zorganizował miłą nie-
spodziankę. Przygotowano część artystyczną, na którą złożyły się wiersze i piosenki. Na-
uczycielom wręczono kwiaty. 

7 listopada pamiętaliśmy o rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październi-
kowej. SK TPPR przygotowało uroczysty apel połączony z recytacją wierszy i śpiewem 
piosenek. 

Miesiąc listopad związany był z obchodem 66 rocznicy Uzyskania Niepodległości 
przez Polskę oraz 154 rocznicy Powstania Listopadowego. 

Podczas ferii zimowych dla dzieci, które pozostały w domu, zorganizowano „małe 
formy wypoczynku”. Szkoła była miejscem, gdzie spotykała się młodzież, która wspólnie 
bawiła się, biorąc udział w konkursach, turniejach, zabawach na śniegu. 

Nadszedł miesiąc styczeń, a za nim dwa ważne dla nas wydarzenia. 17 stycznia 
rocznica wyzwolenia Warszawy i 21 stycznia rocznica wyzwolenia Góry i naszych okolic. 
Upamiętniliśmy te święta uroczystymi apelami. 

Młodzież szkolna włącza się w życie kulturalne Gminnego Ośrodka Kultury  
w Niechlowie. W styczniu wyjechaliśmy do kina „Sokół” w Niechlowie na projekcję fil-
mu „Akademia Pana Kleksa”. 

Dzięki pomocy GOK-u odbył się w naszej szkole maskowy bal karnawałowy. Ileż 
było radości i uśmiechów zadowolonych dzieci. 

Dnia 1-3 marca najlepsi sportowcy szkoły skorzystali z zorganizowanej dla nich 
wycieczki do Spalonej k/Bystrzycy Kłodzkiej przez Gminnego Sekretarza Sportu. 

8 marca to święto wszystkich pań. Tak i w tym dniu niespodziankę sprawił Komitet 
Opiekuńczy, który złożył paniom życzenia wraz z kwiatami. Pamiętała o tym święcie 
młodzież szkolna. Przygotowała część artystyczną i wiązanki kwiatów. 
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Miesiąc marzec tradycyjnie związany jest z pożegnaniem zimy. 21 III wybraliśmy się 
nad rzekę Barycz, aby symboliczną Marzanną pożegnać znudzoną już zimę, a przywitać 
pełną nadziei wiosnę. 

Z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej zorganizowano uroczysty apel. Przeprowa-
dzono w poszczególnych klasach pogadanki, kombatantom wręczono kwiaty. 

W dniu 1 Maja młodzież szkolna klas V-VIII udała się do Niechlowa, gdzie odby-
wały się uroczystości obchodów Święta Robotniczego. Po wysłuchaniu przemówienia 
władz społeczno-politycznych naszej Gminy Niechlów zorganizowany był pochód. 
Liczną grupę stanowili harcerze. Było barwnie i kolorowo. Po zakończeniu części ofi-
cjalnej rozpoczęły się liczne imprezy kulturalno-sportowe. 

Nadszedł dzień 14.06. Jest to dzień ważny nie tylko dla uczniów kl. VIII, ale i dla 
młodzieży innych klas. Już absolwenci szkoły podstawowej podjęli decyzje o swoim dal-
szym losie zdobywania wiedzy i umiejętności. Program tej uroczystości obejmował wy-
stąpienie dyr. szkoły, pożegnanie przez wychowawcę klasowego Danutę Maksyminko, 
pożegnanie przez uczniów kl. VII, wpis do księgi pamiątkowej, złożenie ślubowania 
przez ucz. kl. VIII, wręczenie nagród, dyplomów, świadectw, część artystyczna. Wszyst-
kich absolwentów w roku szkolnym 1984/85 było 22. 

 

 
 

Kl. VIII z wychowawcą Danutą Maksyminko 
 

Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym dnia 29 czerwca odbyło się zakończenie 
roku szkolnego dla pozostałych klas. Ta uroczystość odbyła się na świetlicy w Karowie. 
Osobami zaproszonymi byli członkowie Komitetu Rodzicielskiego i rodzice. Na wstępie 
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zabrał głos dyr. szkoły J. Stępniewski. Omówił pracę szkoły, przedstawił nasze osiągnię-
cia. Następnie młodzież zaprezentowała swój całoroczny dorobek artystyczny. Jeszcze 
milszym akcentem było wręczenie świadectw z wyróżnieniem przez dyr. szkoły. Otrzy-
mali je 

1. Aneta Zacharzewska kl. IV 
2. Katarzyna Rzeźwicka kl. V 
3. Daria Sobczyńska kl. V 
4. Karina Cichoń kl. V 
5. Marzena Zacharzewska kl. V 
6. Anna Fuglewicz kl. VIII 
Rozdane zostały narody książkowe za dobre wyniki w nauce dla uczniów 
1. Iwonce Radole 
2. Anecie Zacharzewskiej 
3. Marzenie Zacharzewskiej 
4. Katarzynie Rzeźwickiej 
5. Darii Sobczyńskiej 
6. Karinie Cichoń 
7. Robertowi Stabrowskiemu 
8. Krystynie Słowikowskiej. 
Podziękowano wszystkim sportowcom szkoły za sportową walkę i godną postawę. 

Najlepsi z nich otrzymali dyplomy. Byli to następujący uczniowie: 
1. Dorota Wojciechowska 
2. Anna Brandt 
3. Ewa Kwarcińska 
4. Zbigniew Jasek 
5. J. Gancarz 
6. Sz. Fila 
7. Cz. Dzioch 
8. D. Wojciechowski. 
Za aktywną społeczną pracę na rzecz klasy i szkoły następujący uczniowie otrzyma-

li dyplomy. Zostały one wręczone przez przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego panią 
Karolinę Lachowską 

1. Danuta Wdowicka 
2. Wioletta Żaczkiewicz 
3. Alina Nowak 
4. Elżbieta Lachowska. 
Cała młodzież szkolna z niecierpliwością czekała na moment rozdawania świa-

dectw przez wychowawców poszczególnych klas. Każde dziecko chciało obejrzeć swoją 
cenzurkę i pokazać je własnym rodzicom. Nic dziwnego, przecież to efekt całorocznego 
trudu. 

Po uroczystości dzieci rozeszły się do domów, a opustoszałe mury szkolne zamil-
kły na 2 miesiące wakacji. 

 
cdn. 
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ZA NIEMEN cz. III 
 
Por. „Lech” – szczupły, z niedużym wąsikiem, w oficerkach, dobrym polskim 

mundurze, pozował wyraźnie na Anglika. Słowa cedził przez zęby, nie krzyczał, uzbro-
jony był tylko w pistolet, pod pachą nosił leszczynowy pręcik. Kiedy koledzy opowiadali 
o początkach Oddziału i uzbrojeniu po zęby z dziesiątką przez plecy, PPD na szyi, pisto-
letami, granatami – wycedził: „tak uzbrojeni chodzą bandyci, żołnierz ma swoją broń 
która strzela. Dowódca ma dowodzić a nie strzelać. Pistolet jest mu potrzebny do obro-
ny i wymuszenia wykonania rozkazu, a nie do walki. P.por. „Kubuś” – warszawiak, krę-
py, energiczny, wesoły. Często golił się. Dla niego Kresy – to była egzotyka. Chciał 
poznać środowisko, często siadał między nami. Opowiadał sam i słuchał. Wstrząsająco 
mówił o zagładzie getta w Warszawie. Był uzbrojony też tylko w pistolet. 

Obejmując dowództwo „Lech” zapowiedział, że pogoni nas ostro, zrobi z nas woj-
sko, weźmie do galopu, itd. W pierwszym rzędzie kazał zmienić rosyjskie pseudonimy na 
polskie. Niektórzy jednak tak zmienili, że zostało po staremu. Np. „Gryszkin” był teraz 
„Gryszką”, „Fiedia” – „Fiedzią”, część utworzyła pseudonimy pochodzące od ruskich – 
np. „Kowalow” został „Kowalem”, „Murawiow” – „Mrówką”. My wróciliśmy do tych  
z pod Cyryna. Następnym krokiem „Lecha” było jednolite umundurowanie Oddziału. 
Zdobyto lniane płótno, ofarbowano na jadowicie zielony kolor, uszyto mundury. Spod-
nie zostały różne. Ci, którzy mieli porządniejsze mundury khaki, za Boga nie chcieli wło-
żyć tych lnianych. Ale przeważającą część ubrano po nowemu. Ja wziąłem tak obszerny, 
że włożyłem go na mój sukienny, byłem szczupły, nie było widać, że mam dwa mundu-
ry. Czapki różne: polówki, furażerki, łódeczki, cywilne, narciarki itp. Kolor naszych 
mundurów był podobny do niemieckich. Kiedyś w dzień podchodziliśmy do wsi, ta 
opustoszała. Wzięto nas za Niemców. 

Po deszczu okazało się, że mundury malują na zielono wszystko, bieliznę, skórę. 
Widać było zielonoszyich. Wyciągnęły się tak, że najgorszy łach wyglądał lepiej od takie-
go munduru. To też wkrótce znikły. 

Najbardziej krytycznie do rządów „Lecha” był nastawiony chyba „Pietrow” – teraz 
„Piotr” – szef Oddziału. Uważał, że partyzantka ma sens dla tych, którzy muszą się 
ukrywać, nie mają innego wyjścia. Gdy nasza grupa „Baranowicza” przyszła do Oddzia-
łu, wypytywał o powody pójścia do lasu „Michała”, „Bruzdę”, „Leśniczego”, „Muchę” 
zaakceptował, bo musieli. Do reszty zwrócił się z pytaniem „a wy tu czego?”. Osłupieli-
śmy. 

Stan Oddziału rósł teraz lawinowo. Wrócił wyleczony „Korobkin” – teraz „Ko-
robko”. Przyszedł pchor.„Czertwan”, kilku podoficerów – „Bartek”, „Sosna”, „Szary”, 
„Gryf”, „Smok”. Pewnego dnia przybiegł „Oczkow” z obłędem w oczach. Tylko w ko-
szuli, lichych spodniach i boso. Niemcy podjechali pod jego dom. „Oczkow” zdążył 
chwycić swego Visa, wyskoczyć przez okno w bieliźnie i ukryć się w krzakach bzu. 
Niemcy wyprowadzili jego młodą żonę i 4-letnią córeczkę, i na oczach „Oczkowa” – 
rozstrzelali. „Oczkow” był nieprzytomny z bólu i rozpaczy, głodny, bosy. Dałem mu 
swój dawny płaszcz – jeszcze z Cyryna, stare trzewiki. Opiekowałem się nim jak mo-
głem. Był mi za to przyjacielem do końca. Jakiś czas byliśmy w jednej drużynie. „Ocz-
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kow” był właścicielem mająteczku, zdaje się – Makasiowszczyzna, w Szczuczyńskim, ale 
teraz za granicą – w Reichu. Kilkanaście razy był tam, szukał grobu swoich najbliższych. 
Nie odnalazł. Niemcy zakopali matkę z córeczką gdzieś w lesie. 

„Ryś” jeszcze w Baranowiczach lubił grać w karty. Znalazł w Oddziale towarzy-
stwo do preferansa. Wkrótce przegrał wszystko, co mógł. Zastawił swój pistolet Walter 
7,6. Kiedy „Lech” zobaczył leżący w puli pistolet, zgromił graczy. Broń zdobywa się za 
cenę krwi, a nawet życia. Zabrał pistolet i oddał go „Bartkowi”. 
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Dotychczas szkoliliśmy się raczej praktycznie. Poznawanie broni, nauka strzelania, 
omawianie błędów w sytuacjach, jakie się zdarzyły, np. wartownik „Sawki”. Tajemnica 
Oddziału – nie mówić kto, co, dlaczego. Broń zawsze przy sobie. Żadnych notatek.  
W sytuacji bez wyjścia lepiej zastrzelić się lub rozerwać granatem niż wpaść w ręce 
Niemców. Opowiadano przerażające rzeczy o torturach niemieckich.  

„Lech” zarządził musztrę, salutowanie, zwroty całymi oddziałami. Mieliśmy na 
szczęście dobrego instruktora – wtedy kpr. „Szarego”. On umiał uczyć bez krzyku, zby-
tecznego gadania, naigrywania się. Sam pokazał jak trzeba robić. Szybko nauczył musz-
try, padania, czołgania się, zajmowania stanowisk, tyraliery – a w niej kierunkowego, 
odstępów, linii. Po wojnie „Sawko” i „Wilk” spotkali Szarego jako kapitana UB. 

Dochodzi nas wiadomość o rozbrojeniu przez ruską partyzantkę Oddziału „Kmici-
ca”. „Kmicica” rozstrzelano, kto nie poszedł do ruskich, też został zastrzelony. Nie 
omawiano tego na zbiórce. A więc to tak?! Gdzie był ten Oddział „Kmicica” – wtedy nie 
wiedziałem. „Gryszkin” przy tej okazji pyta, czy wiemy co to PPR. Nie wiemy. Informu-
je, że to Polska Partia Robotnicza trzymająca z czerwonymi. 

Chyba na początku sierpnia („Wilk” utrzymuje, że było to 7 lipca) „Lech” zarządza 
przejście nad Niemen. Z okolic Szczuczyna do Żołudka ma prowadzić „Makarow” – 
„Cygan”. Mamy wystąpić oficjalnie jako Wojsko Polskie. Zostawiamy zbędne rzeczy, 
mamy tylko jedną dwukołową biedkę, którą jedzie „Piotr”. Wiezie amunicję, kotły, mię-
so. Dawny kucharz został spławiony, gotuje kto inny. 

Jest nas teraz pełne trzy plutony. Naszym dowodzi „Czertwan”. „Michał” został 
adiutantem „Lecha”. „Bartek”, „Sosna”, „Gryf” – dowodzą jeszcze drużynami. Całość 
naszego Oddziału to 100-120 ludzi. Idziemy nocą. Ubezpieczenie – 1 drużyna, szpera-
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cze. Przed szosą, a później torem kolejowym Lida – Grodno, skupiamy się, żeby przej-
ście było krótkie. Wchodzimy do Żołudka od Farnego Końca. Przechodzimy po moście 
koło młyna. Buty dudnią po moście potem po bruku. Biedka grzmi obręczami. W ma-
jątku Żołudek jest bunkier, a w nim Niemcy i policja białoruska. Nas nie zaczepiają, sie-
dzą w swoim bunkrze – twierdzy. Ściany bunkra z bierwion, wewnątrz podwójnych ścian 
ziemia i kamienie. Wysokość ścian ok. 3 m. 

Mijamy Żołudek, dochodzimy do wsi Jasielewicze. Tam zatrzymujemy się na 
„dniowanie”. Przyjeżdża łącznik z Żołudka. Tam popłoch. Przechodził w nocy olbrzymi 
oddział partyzancki – chyba z tysiąc ludzi. Mieli armaty! Policja pochowała się. (Rozcią-
gnięta kolumna na odległość wzroku tj. 3-4 kroki, po 50-60 ludzi z obu stron ulicy, była 
długości ok. 200 metrów. Nasza biedka awansowała na armatę!). W Jasiulewiczach przy-
szedł do Oddziału „Wilk” – Marian Lebiedzki z Żołudka. 

Nie mam służby, „Fiedzia” poleżuje przy Diegtiarowie, kręcę się po wsi w pobliżu 
kwatery „Lecha”. Przyjeżdża na koniach 3-osobowy patrol, najstarszy, w okularach – 
chyba st. sierż. śmiesznie trzyma się na koniu. Od Michała „Chytrego” – który przybył  
z tym patrolem dowiadujemy się, że ten w okularach – to „Ragner”. Ma swoją kompanię 
gdzieś w okolicach Bielicy. Teraz stoją za Lebiodą. Kompania „Ragnera” to ok. 100 lu-
dzi. „Lech” obejmuje zwierzchnictwo też nad kompanią „Ragnera”. Dlatego przyjechali 
zameldować się. 

Nazajutrz w dzień, chyba to niedziela, ruszamy czwórkami ze śpiewem przez wieś. 
W biały dzień! Jest wprawdzie ubezpieczenie, ale kolumną czwórkową idziemy wzdłuż 
Niemna na zachód. Zatrzymujemy się w Orli, dużej wsi albo małym miasteczku. Chyba 
stąd pochodzi „Bartek”. Most na Niemnie spalony przez ruską partyzantkę. 

Wyruszamy dalej, na obiad zatrzymujemy się w jakiejś kolonii. Drużyna zajmuje je-
den dom. Przy naszym domu na warcie stoi „Ryś”. Nie zdążyliśmy zacząć jedzenia, gdy 
rozległy się obok strzały i serie z RKM. Wyskakujemy z chaty. RKM strzela od cmenta-
rza, pojedyncze strzały z cmentarza i jego lewej strony. „Lech” i „Kubuś” rozwijają tyra-
lierę od drogi przy cmentarzu w lewo. Nasza tyraliera strzela. „Słowik” z kolegami na 
cmentarzu. „Piotr” jedzie biedką obok cmentarza i strzela ze swego PPD. Wpadamy na 
pole lnu. „Lech” i „Kubuś” z pistoletami pędzą przed nami. Płaszcze mają na biedce  
i tylko pistolety, im dobrze. „Lech” krzyczy – RKM ognia! Ale jak tu ognia kiedy właśnie 
„Lech” i „Kubuś” są przed nami i zasłaniają nieprzyjaciela. Postawić RKM-u w lnie na 
nóżkach nie można, bo nic nie widać. Dogonić „Lecha” nie sposób, len jest mocny, pęta 
nogi. Do tego nasze oblężenie RKM, dyski, zapasowa amunicja, płaszcze, chlebaki, mój 
karabin. Do „Siwego” mierzy ktoś leżący w zbożu z odległości paru kroków. „Siwy” bły-
skawicznie pada, kula idzie ponad nim. Nasi zabijają tamtego. Podobnie, do „Wilka” 
mierzy ze Sztajera nieprzyjaciel. Wykańcza go z dziesiątki „Słowik” ratując życie „Wil-
kowi”. Napastnicy wycofują się, trzech ucieka do stojących w lesie domów. Trzech z na-
pastników jest zabitych. Atakowała nas banda „Griszki” – 6 osób. „Griszka” był  
w ruskiej partyzantce. Zgwałcił dziewczynę. Miał być sądzony. Uciekł i zorganizował 
własną bandę. Przeszukujemy zabudowania w lesie, ale bez rezultatu. Ten „Griszka” 
miał piekielne szczęście. Ścigali go i Niemcy, i my, i ruscy. Uciekł z okrążonej podpalo-
nej chaty. Nie pamiętam, czy w końcu ktoś go dopadł. 
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Już wczesny wieczór, wszyscy zmęczeni, głodni – bo bez obiadu. „Kubuś” formuje 
kolumnę czwórkową, każe śpiewać przy wejściu do wsi. Nikomu się nie chce. „Kubuś” 
wścieka się. Zawraca kompanię za wieś i mówi, że będziemy tak długo chodzić, aż po-
rządnie zaśpiewamy. Oczywiście śpiewamy jak trzeba, idziemy jeść i spać. 

Nazajutrz omówienie akcji. „Lech” pyta, dlaczego RKM „Fiedi” nie strzelał? „Fie-
dia” odpala, to przecież pan porucznik uczył nas, że dowódca dowodzi a nie strzela. 
Wczoraj zasłonił pan pole mego ostrzału razem z por. „Kubusiem”. Kogo trzeba 
ochrzanić? „Lech” tylko uśmiecha się pod wąsem. Obaj zachowali się dzielnie, akcja 
udana, strat własnych nie było, a w krytyce „Fiedi” była też i pochwała odwagi. Nie było 
więcej gadki na ten temat. 
Idziemy dalej prawym brzegiem Niemna. Dochodzimy aż do Perekopu. Przelatują ob-
serwacyjne samoloty, kryjemy się. Prawdopodobnie w Puszczy Nalibockiej obława na 
partyzantów. Na postoju ktoś uczy śpiewać „Madelon”. Nauczył, ale piosenka nie 
przyjmuje się. 

Wracamy do Jasiulewicz, przechodzimy w Mociewczukach Lebiodę i chyba w Ruci-
łach spotykamy się z kompanią „Ragnera”. Mają tyle ludzi co i my – około setki. Opo-
wiadają o swoich akcjach. Nie jedzą z kotła, tak jak my, a u ludzi w chatach. 
Wymieniamy między kompaniami niesfornych. Ci od „Ragnera” jednak szybko od nas 
znów odchodzą. 

 
cdn. 

Olgierd Stankiewicz 
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ZOFIA HANULAK 
1937-2015 
 

Zofia Hanulak z domu Michalec, przyszła na świat 10 
września 1937 roku w Mędrzechowie k. Krakowa.  

W 1959 roku ukończyła filologię polską w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W tym samym roku 
przyjechała do Góry, jak sama wspominała – „To był czysty 
przypadek. […] Skończyłam studia w Krakowie, gdzie nie 
było zapotrzebowania na polonistów. Były natomiast zgło-
szenia z województwa wrocławskiego. […] Do Góry przyje-
chałam na rok, a zostałam na dziesięć lat i nie zamierzam jej 
opuszczać. Jest tu wyjątkowo dobra młodzież…”1 

Podjęła pracę w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia 
Podstawowego i Licealnego jako nauczycielka języka pol-
skiego. W latach 1963-1975 była wicedyrektorką szkoły,  

w latach 1975-1979 dyrektorką Liceum Ogólnokształcącego, a od 1972 do 1992 dyrek-
torką Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Na zasłużoną emeryturę przeszła w 1998 r. 

W 1991 roku dzięki Jej staraniom powstała Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda 
Machniewicza, była współautorką jej statutu oraz członkiem Zarządu. 

Od 1993 roku, jako sekretarz, a od 1997 zastępca przewodniczącego, była aktywną 
uczestniczką działań Towarzystwa Miłośników Ziemi Górowskiej. Współorganizowała 
kolejne edycje Konkursu „Góra i Ziemia Górowska – Moja Mała Ojczyzna”, któremu 
przyświeca szczytny cel popularyzowania wiedzy o przeszłości regionu wśród młodzieży 
szkolnej. 

W latach 1999-2002 była redaktor naczelną „Przeglądu Górowskiego”, od 2009 ro-
ku członkiem redakcji. Od początku należała również do zespołu redagującego „Kwar-
talnika Górowskiego”. Na naszych łamach pojawiały się artykuły wspomnieniowe  
i historyczne jej autorstwa. Była również autorką i współautorką wielu książek, były 
wśród nich m.in.: Leksykon organizacji pozarządowych powiatu górowskiego (2008), Nasze Zjaz-
dy: 1958-2010 (2010), Skąd przyszliśmy, kim jesteśmy? (2011). 

5 września 2007 roku przyłączyła się do Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.  

Była wielokrotnie nagradzana i odznaczana, m.in.: Odznaką Tysiąclecia, odznaką 
„Opiekun Miejsca Pamięci Narodowej”, Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za Zasługi 
dla województwa leszczyńskiego”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 40-
lecia oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1996 roku przyznano Jej 
Nagrodę Rady Miejskiej za zasługi w dziedzinie oświaty. 

Zmarła 15 kwietnia 2015 roku. 
 

Ewa Walczak 

                                      
1 T. Buski, Zwierzenia po lekcjach, „Gazeta Robotnicza Magazyn Tygodniowy” 1968 nr 47 s. 1. 
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SICINY NADE WSZYSTKO 
 
14 czerwca w Sicinach zebrało się sporo osób zainteresowanych przeszłością tej 

miejscowości na promocji książki „Dzieje wsi Siciny w świetle historii Polski i Śląska 
oraz w kontekście znalezisk monetarnych” autorstwa Pawła Wróblewskiego. W atmosfe-
rze piknikowej w ogrodach przy plebanii, czemu sprzyjała letnia pogoda, racząc się cia-
stem i napojami, słuchali wystąpień. Ugoszczeniem gości zajęło się Stowarzyszenie 
Siedmiu, o którym można przeczytać w książce. Ciasto było znakomite, zwłaszcza szar-
lotka. 

Najpierw obecnych powitał ks. proboszcz Tadeusz Śliwka. Następnie zabrał głos 
autor, opowiedział, jak powstała książka i co zawiera. Przystępując do pracy nad publi-
kacją optymistycznie oceniał, że wystarczy rok pracy. Okazało się, że musiał jej poświę-
cić pięć lat, ale powstało dzieło liczące 512 stron tekstu i zdjęć. Wykorzystał wszystkie 
możliwe źródła informacji, poczynając od archiwów państwowych w Lesznie i we Wro-
cławiu, archiwum diecezjalne we Wrocławiu, poprzez archiwa lokalne (np. nadleśnictwa 
Góra Śląska czy Urzędu Gminy w Niechlowie), kroniki, literaturę historyczną, prasę 
kończąc na rozmowach z osobami – świadkami różnych wydarzeń. Rozległość poszuki-
wań dokumentuje dziewięć stron bibliografii. 

Historię Sicin zaczął od paleolitu a zakończył niemalże na roku 2015. Mniej więcej 
połowa tekstu dotyczy wydarzeń sprzed 1945 r.; mniej więcej połowa to opis tego, co się 
działo po 1945 r., nie licząc oczywiście dodatków takich jak spis prepozytów, łacińskiego 
tekstu nadania wsi Siciny czy ważnej części publikacji - „Kontekst historyczny i inwen-
tarz znalezisk monetarnych w Sicinach” - opisującej monety znalezione na polach okala-
jących miejscowość. Stanowią one odzwierciedlenie dziejów Sicin. Publikacja zawiera 
indeks nazwisk, bardzo przydatny przy lekturze, co rzadko zdarza się w tego typu wy-
dawnictwach, a świadczy o trosce autora o czytelnika. 

Ta imponująca objętością książka nie mogłaby się ukazać bez wsparcia sponsorów 
takich jak ks. Tadeusz Śliwka, Paweł Marian Pawlak (prezes PPZ w Niechlowie), Beata 
Pona (wójt gminy Niechlów), Stanisław Majda, Tomasz Multański (nadleśnictwo Góra 
Śląska), Edmund Sawicki (Hes Zakład Tapicerski w Górze), Artur i Daniel Wojtkowiak 
(firma stolarska Wojtkowiak w Sicinach) i Adam Górny. Otrzymali oni oraz kilka innych 
osób od autora książki z dedykacjami. Wśród tych innych byli Jacek i Robert Kuleszowie 
z firmy Grafi odpowiedzialni za druk publikacji oraz Czesława Gierycz, kierowniczka 
biblioteki publicznej w Sicinach, nieobecna z przyczyn zdrowotnych. Długa kolejka po 
autograf, pokazuje, że „Dzieje wsi Siciny” są potrzebne. 

Autor tego opracowania jest jeden, ale wspierało go na różny sposób wiele osób, 
które wymienia w rozdziale zatytułowanym „Podziękowania”. 

Podczas wystąpień 14 czerwca prof. Borys Paszkiewicz podkreślił profesjonalizm 
autora. Profesor jest zarazem autorem słowa wstępnego. Warto tu zacytować jego ostat-
nie zdanie: „Życząc im [czytelnikom] przyjemnej lektury wypada jednak przede wszystkim miesz-
kańcom Sicin życzyć, by lektura tej książki o przeszłości wzmocniła ich wspólnotę w codziennym 
obcowaniu i na drodze w przyszłość.” 
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Na koniec muszę się podzielić smutną refleksją. Gdyby nie prywatna inicjatywa au-
tora, Pawła Wróblewskiego, jego starania i zapobiegliwość, nigdy ta monografia histo-
ryczna nie powstałaby. Chwała mu za to! Samorządy dysponujące znacznie większymi 
możliwościami, zwłaszcza finansowymi, winny dbać o upamiętnienie historii lokalnej, ale 
z jakichś powodów tego zbyt ochoczo nie czynią.  

 
Mirosław Żłobiński 

 

 
Fot. Mirosław Żłobiński 
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W poprzednim numerze: 
49/2014-2015 Zima 

 

* Mirosław Żłobiński: Pogotowie Zawodowe Straży Pożarnej 1949-1963. 

* Kronika Szkoły Podstawowej w Wągrodzie, cz. IX [1980-1983] 

* Mirosław Żłobiński: Wybory samorządowe w 1994 r., cz. II 

* Bogumiła Cichocka: XXI Piesza Pielgrzymka Wrocław – Jasna Góra, 
XI Piesza Pielgrzymka Góra – Jasna Góra, Moja III Piesza Pielgrzymka. 

* Olgierd Stankiewicz: Za Niemen cz. III 

* Kamil Kutny: Górowscy miłośnicy petanque  
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