
Jan Chmura  26 listopada 1935 – 1 czerwca 1995 
 

Był absolwentem i nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Górze. Urodził się 26 listopada 1935 roku w Tarnopolu. Do Góry przybył 

wraz z rodzicami w 1946 roku. Tutaj ukończył szkołę podstawową i liceum, studia wyższe we 

Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego w1958 roku i od 1 września tego roku 

podjął pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze jako nauczyciel wychowania 

fizycznego. Od 

1 września 1961 r. pełnił funkcję kierownika Ogniska Metodycznego Wychowania 

Fizycznego, a od 1965 roku był kierownikiem Powiatowego Ośrodka Metodycznego w 

Górze, pracując równocześnie jako nauczyciel SP nr 2. Wtedy też wydawał Biuletyn 

Pedagogiczny przydatny w pracy nauczycieli.  Od września 1973 do sierpnia 1974 był 

wizytatorem w Wydziale Oświaty i Wychowania oraz Kultury w Prezydium Powiatowej 

Rady Narodowej, a od 1 stycznia 1975 pełnił obowiązki Zastępcy Inspektora Szkolnego tego 

Wydziału, zaś 1 czerwca powołany został na stanowisko Inspektora Oświaty i Wychowania. 

W 1977 roku powrócił do pracy w szkole i  uczył przysposobienia obronnego w 

Liceum Ogólnokształcącym w Górze. Jako nauczyciela wychowania fizycznego cechowała 

Go duża wiedza, fachowość i sumienność. W Powiatowym Ośrodku Metodycznym był 

inicjatorem i realizatorem wielu przedsięwzięć w zakresie budowy boisk z pełnym kompletem 

urządzeń sportowych, których w latach 1962 – 1968 oddano 8. 

Kilka świetlic wiejskich przystosowano na zastępcze sale gimnastyczne. W 1972 w 

czynie społecznym  z Jego udziałem zakończona została budowa boiska sportowego przy SP 

nr2.  Przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza Szkolnego Związku Sportowego oraz prowadził 

Powiatowy Ośrodek Turystyki Szkolnej. W liceum uczył przede wszystkim Przysposobienia 

obronnego i częściowo wychowania fizycznego. Z bardzo dobrym skutkiem angażował się w 

organizowanie i udział w konkursach z zakresu PO. Oto szczegółowe osiągnięcia uczniów 

liceum: 

• I m. w 1982 roku w Wojewódzkich Eliminacjach Drużyn Sanitarnych  dziewcząt i 
chłopców; 

• III m w roku 1986 dziewcząt i chłopców w Wojewódzkich Zawodach „ Sprawni jak 

Żołnierze” 

• III m. w 1986 roku w Wojewódzkich Eliminacjach Drużyn Sanitarnych; 

• I m. w roku 1986 w Wojewódzkim Konkursie „ Młodzież Zapobiega Pożarom” i 

ścisła czołówka w Eliminacjach Centralnych; 

• I m. w 1987 roku w Rejonowym Konkursie i III w Wojewódzkim Konkursie 

„Sprawni jak Żołnierze” – chłopcy LO; 

• III m. w roku 1988 w Wojewódzkim Finale Konkursu „Sprawni jak Żołnierze” oraz 

I m w roku 1989. 

Przez 15 lat wzorowo opiekował się Spółdzielnią Uczniowską w SP nr 2 i w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących. Przez wiele lat prowadził Międzyszkolną Wypożyczalnię Sprzętu 

Turystycznego. Odznaczony i wyróżniony: Złotą Odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, 

Medalem XXV – lecia Dolnego Śląska, Brązową Odznaką „Zasłużony Działacz Ligi Obrony 

Kraju”, Medalem „Zasłużony dla Sportu i Turystyki”, odznaczony Srebrnym i Złotym Zasługi 

oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 1 czerwca 1995 roku. W 

ostatniej drodze towarzyszyła Mu rodzina, przyjaciele, koledzy nauczyciele i uczniowie. 

 

Z. Hanulak 



Edward Machniewicz     26 grudnia 1890 - 29 stycznia 1954 
 

Pierwszy dyrektor, a zarazem organizator gimnazjum i liceum w naszym mieście. 

Funkcję dyrektora pełnił do 29 stycznia 1954 roku, czyli do dnia śmierci. Z dokumentów, 

które są w archiwum szkoły, nie ma nic, co mogłoby  dotyczyć jego drogi zawodowej. Z 

protokołów rad pedagogicznych rysował się  portret człowieka, nauczyciela i dyrektora, który 

każdą decyzję podejmował z myślą o uczniu, na niego stawiał, jemu chciał pomagać. Właśnie 

to dyrektorowi wielu pierwszych absolwentów zawdzięcza wybór właściwej drogi życiowej. 

Zdolnych, chociaż często przerośniętych, „wyciągał” z kursów dla dorosłych i usadzał w 

ławkach szkolnych wraz z uczniami realizującymi program szkolny normalnym tokiem. 

Chciał, by w gimnazjum znaleźli miejsce wszyscy zdolni młodzi ludzie i uważał, że należy 

ich szukać po wsiach i w mieście. Ważną dla Niego sprawą była integracja młodzieży 

przybyłej z różnych stron Polski. Jego zdaniem nauczyciel powinien być „cichym dyrygentem 

zgranej orkiestry, a metody jego pracy elastyczne jak pręt”. Pod Jego mądrym kierownictwem 

szkoła przetrwała trudny okres stalinizmu bez  szwanku. Był tu ład, spokój i atmosfera 

solidnej pracy, a nie akcyjnej działalności społecznej. Prócz tych ogólnych informacji i 

wspomnień Jego uczniów, był dla nas wszystkim człowiekiem znikąd.  

Teraz, dzięki odnalezionej przypadkiem przez Mirosława Żłobińskiego w archiwum 

Jego ankiety osobowej, wiemy więcej. Edward Machniewicz urodził się 26 grudnia 1890 roku 

w Czerniowcach w Rumunii. Ojciec Jego był urzędnikiem. Ukończył wydział matematyczno 

– fizyczny i jako zawód podaje – profesor gimnazjalny. Przebieg Jego pracy zawodowej 

wygląda następująco: do 31 sierpnia 1922 nauczyciel w polskim gimnazjum  w 

Czerniowcach; od 1 września 1922 do 31 sierpnia 1938r. dyrektor w Państwowym 

Gimnazjum i Liceum w Krzemieńcu na Wołyniu; od 1 września 1938 do 31 sierpnia 1939r. 

nauczyciel w  Państwowym Gimnazjum i Liceum w Żolbutnówie (albo Zdolbunowie) na 

Wołyniu; Od 1 do 17 września 1939 roku w Kostopolu na Wołyniu jako dyrektor w 

Gimnazjum Samorządowym, a następnie do 15 kwietnia 1943 r. do czasu zajęcia Wołynia 

przez Niemców jako nauczyciel w Dziesięcioletniej Szkole, a później w Gimnazjum z 

ukraińskim językiem nauczania też w Kostopolu, potem pracował w tartaku jako urzędnik do 

10 stycznia 1944 r.; od tego czasu do 1 maja 1945 roku przebywał we Lwowie i Lublinie; a 

od 1 maja do 31 sierpnia 1945 r. pracował w Samorządowym Gimnazjum w Legionowie jako 

nauczyciel, by od 1 września tego roku rozpocząć organizowanie pierwszej w naszym mieście 

szkoły średniej. Przytoczę teraz fragmenty pisanych o Nim wspomnień przez byłych Jego 

uczniów. Jan Czerniak – matura w 1947 roku: „ Spotkaliśmy się w szkolnej klasie, w szkole 

przy ulicy Żeromskiego. Byliśmy w różnym wieku, często po dwudziestce.  

Każdy z bagażem przeżyć, co sprawiało, że byliśmy trudną klasą. Ale dyrektor 

Edward Machniewicz z gronem wspaniałych profesorów szybko potrafili to „towarzystwo” 

utemperować i wyprowadzić na ludzi”. Bardziej wylewny charakter mają wspomnienia Józefa 

Bartoszewskiego, absolwenta z roku 1953, znanego wrocławskiego dziennikarza, który 

zawarł je w artykule „W Strumiennej, Górze i okolicy…Ludzie, których spotkałem”, 

wydrukowanym w numerze 40 i 46 ABC z roku 1990. Pisze On „W 1949 roku, po miesiącu 

pobytu w górowskim gimnazjum, woźny wywołał mnie z ostatniej lekcji i zaprowadził do 

najważniejszego gabinetu w szkole. Na środku stał mężczyzna w jasnozielonym garniturze z 

dokładnie wygoloną, dużą głową, któremu mimo 182 cm. wzrostu sięgałem do ramion. Prawą 
rękę trzymał w kieszeni spodni,  bawiąc się pękiem kluczy do wszystkich możliwych drzwi w 

budynku, lewą wskazał mi fotel. Wiedziałem już co nieco o jego osobniczym kolorycie. 

Podobno pochodził znad granicy polsko – rumuńskiej, dlatego posługiwał się specyficznym 

językiem. Lubił też pogwizdywać i podśpiewywać przedwojenne szlagiery. Teraz, utykając 

jak zwykle na lewą nogę, krążył wokół mnie powiadając: Chłopcze – pada -  ja ciebie z tej 

szkoły wyrzucom i do końca życia będziesz w swojej Strumiennj byki pasł, a jakże. I nie 

wiadomo czy to potrafisz, bo tam pada też trzeba umieć ogony liczyć. Tak będzie jak amen w 



pacierzu, jeśli nie zaczniesz się uczyć” Po wysłuchaniu wyjaśnień dyrektor Machniewicz „ 

podniósł się z fotela, zamknął drzwi i tym swoim szeptem zawsze głośniejszym od 

normalnego głosu oświadczył: Ja ciebie – padam – nie dam wyrzucić z tej szkoły do jakiejś 
zawodówki. Z matematyki i fizyki musisz mieć pomoc. I będziesz miał. A jakżesz. Od 

starszych kolegów. Ja ich – pada -serdecznie poproszę, a z chemii to sam ci pomogę. I 

pomagał na swój sposób”. Mieszkał w przybudówce budynku liceum, tutaj bowiem było 

mieszkanie służbowe dyrektora szkoły i konsekwencje tego były dla wielu uczniów 

niezwykle bolesne, ponieważ nic nie uchodziło Jego uwadze, także w godzinach 

popołudniowych.      

W kronice szkolnej, po Jego pogrzebie czytamy zapis ucznia „Młodzież straciła w 

Zmarłym dobrego przyjaciela, opiekuna i wychowawcę, który odznaczał się wielką 
umiejętnością współżycia z ludźmi”. Kochał swój zawód i młodzież. Przetrwał w pamięci 

wielu uczniów jako człowiek  - legenda. W uznaniu Jego zasług dla górowskiego liceum 

powstała w 1991 Fundacja Pomocy Szkole, którą powołali do życia nauczyciele liceum, 

absolwenci i rodzice uczniów nadali jej imię twórcy i organizatora tej szkoły czyli Edwarda 

Michniewicza. W 2010 roku z inicjatywy komitetu organizacyjnego X Zjazdu Absolwentów 

Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza ufundowano i odsłonięto tablicę 
pamiątkową Jemu poświęconą. 

 

Z. Hanulak 

 



Antoni Nasiadko     14 marca 1935 - 7 października 1993   
 

Absolwent, nauczyciel i wicedyrektor  Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Górze. Urodził się 14 marca 1935 roku w powiecie Ostrów Mazowiecki. Do 

Góry przybył wraz z rodzicami w 1946 roku. Tu ukończył szkołę podstawową i średnią, a 

potem studia we Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Pracę rozpoczął 16 

sierpnia 1956  w Liceum Ogólnokształcącym, skierowany nakazem pracy, co było zresztą 
zgodne z Jego życzeniem, ponieważ tutaj mieszkała matka i trzeba było pomóc w utrzymaniu 

rodziny i zabezpieczeniu wykształcenia młodszym braciom. Od 1 września 1977 roku do 

nagłej śmierci na stanowisku pracy w dniu 7 października 1993 roku był wicedyrektorem. 

Jako nauczyciela wychowania fizycznego cechowała Go niezwykła troska o poziom 

sportu w szkole oraz umiejętność wyławiania talentów sportowych, które potrafił właściwie 

rozwijać i kształtować. Efektem Jego pracy jest niezliczona ilość pucharów i dyplomów 

przyznawanych szkole za zwycięstwa w rozgrywkach wojewódzkich (wrocławskich i 

leszczyńskich). Jego największym osiągnięciem sportowym było  doprowadzenie 

reprezentacji szkoły w piłce ręcznej chłopców do rozgrywek w Mistrzostwach Polski w 1967 

roku. Dwukrotnie Jego drużyna zdobyła II miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska szkól 

średnich w siatkówce i piłce ręcznej młodzików. Z dużym zaangażowaniem osobistym 

przygotowywał przez wszystkie lata pracy reprezentacje szkoły do Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych. Jedenaście razy Jego uczniowie zdobywali 

pierwsze miejsce w różnych konkurencjach w Szkolnej Lidze LA. Przez dwanaście kolejnych 

lat otrzymywał pierwsze lub drugie miejsce w punktacji ogólnej we współzawodnictwie 

sportowym na najbardziej usportowioną szkołę województwa leszczyńskiego. 

Okres Jego pracy wicedyrektorskiej nie należał do łatwych, ponieważ szkoła 

funkcjonowała jako Zespół Szkół Ogólnokształcących wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2. 

Z Jego inicjatywy zbudowano w latach sześćdziesiątych boisko asfaltowe. Od wieku 

szkolnego do dorosłego życia był czynnym sportowcem, później członkiem zarządu Klubu 

Sportowego „Pogoń” ( przez dwie kadencje wiceprezesem do spraw wychowawczych). 

Pracował również aktywnie we władzach Szkolnego Związku Sportowego, tak na szczeblu 

gminy, jak i województwa, jako członek prezydium Zarządu Wojewódzkiego i z – ca 

przewodniczącego Zarządu Miejsko – Gminnego. Dobro szkoły stawiał zawsze wyżej niż 
własne, a sukcesy sportowe i naukowe uczniów były radością i częścią jego życia. Wychował 

wielu nauczycieli kultury fizycznej, przekazał im swój zapał, swoje umiłowanie zawodu i 

sportu. Jego doświadczenia życiowe zadecydowały o tym, że patrzył na ludzi z miłością i 

wyrozumiałością, będąc równocześnie dla nich wzorem obowiązkowości i pracowitości. 

Koledzy z sekcji brydża sportowego przy Domu Kultury w Górze od 1993 organizowali 

Otwarty Turniej Par Brydża Sportowego imienia Antoniego Nasiadki – z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Z inicjatywy kierownika hali sportowej „ Arkadia” Stanisława 

Żyjewskiego jedna z sal nosi Jego imię. Za zasługi na niwie sportowej i pełne zaangażowanie 

w życie szkoły i środowiska otrzymał wiele wyróżnień, odznaczeń i dyplomów za 

przygotowanie młodzieży do zawodów i zdobywanie czołowych miejsc. 

Wyróżniony: Odznaką „ Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Honorową 
Odznaką za Zasługi w Sporcie Szkolnym”, medalami z okazji 25 i 30  - lecia Szkolnego 

Związku Sportowego „ Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego”, medalem honorowym „ Za 

zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”. Honorową odznaką XX i XXV – lecia Kultury 

Fizycznej i Turystyki Dolnego Śląska, Złotą Odznaką Honorową PZPS, Odznaką  „Za zasługi 

dla Województwa Leszczyńskiego”, Medalem 40 – lecia PRL,; odznaczony Złotym Krzyżem 

Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego pogrzeb na cmentarzu 

komunalnym był wielką manifestacją społeczności szkolnej i lokalnej i wyrazem uznania dla 

Jego zasług.  

Z. Hanulak  



Jerzy Cichowicz      21 listopada 1932 - 6 sierpnia 2013 
 

Urodził się 21 listopada 1932 roku w Sadkowicach w  powiecie Rawa Mazowiecka 

w rodzinie pracownika spółdzielczego. W roku 1939 rozpoczął naukę w szkole podstawowej 

w tej miejscowości, gdzie ukończył tylko cztery klasy, ponieważ wybuchła wojna i dalszą 
naukę kontynuował na prywatnych kompletach. W roku 1946 po zdaniu egzaminu wstępnego 

przyjęty został do liceum ogólnokształcącego, które ukończył w 1951 roku. Po zdaniu matury 

ze względu na sytuację materialną rozpoczął pracę w charakterze księgowego, kontrolera i 

księgowego rewidenta. W tym czasie uzupełnił  zaocznie wykształcenie w Techniku 

Finansowym i roczną Szkołę Rewidentów Spółdzielczości pracy w Prusach koło Krakowa. W 

1954 roku spełnił swoje marzenia i został przyjęty na kierunek filologia polska na Wydziale 

Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. 1 września 1958 roku podjął pracę w Liceum 

Ogólnokształcącym w Górze jako nauczyciel języka polskiego i na tym stanowisku pracował 

do 31 sierpnia 1963 roku, kiedy to został przeniesiony do Technikum Ekonomicznego i 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej również w Górze, jako nauczyciel i zarazem pierwszy 

etatowy dyrektor. We wrześniu 1968 roku powrócił do liceum jako dyrektor. Tu oprócz 

języka polskiego uczył propedeutyki filozofii, przysposobienia obronnego, wiedzy 

obywatelskiej, zasad księgowości, korespondencji i biurowości w zreformowanym liceum w 

klasie przygotowującej do zawodu. Jako nauczyciel języka polskiego starał się o wysoki 

poziom tego przedmiotu, dbał o czytelnictwo uczniów i właściwą rekrutację do liceum 

uczniów szkoły podstawowej. Był inspiratorem całkowitego przejścia z systemu klasowego 

na klasopracowniany oraz tematycznych konkursów czytelniczych z różnych dziedzin 

wiedzy, które rozwijały horyzonty poznawcze uczniów. Cieszył się sympatią młodzieży i 

kolegów nauczycieli, ponieważ cechowała go bezpośredniość, lojalność i wysoka kultura 

osobista. Wszelkie decyzje podejmował po gruntownym przemyśleniu wszystkich „za i 

przeciw” Jego ulubionym powiedzeniem było „jeszcze się nie spieszmy”. W roku 1972 

przeszedł do pracy w Wydziale Oświaty i Kultury w Górze, jako Inspektor Oświaty, Kultury i 

Sportu w Górze,  a w 1975 w związku z reorganizacją województw przeniósł się do pracy w 

Legnicy. Zmarł 6 sierpnia 2013 roku i na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy żegnało Go 

grono przyjaciół i skromna delegacja nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza z Góry. 

 

Z. Hanulak  



Stanisław Marynowski    24 kwietnia 1921 - 12 grudnia 2011 
 

 

Urodził się 24 kwietnia 1921roku we Włocławku. W 1939 roku uzyskał świadectwo 

dojrzałości w I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej we 

Włocławku. Wybuch wojny uniemożliwił Mu kontynuowanie studiów. Po śmierci rodziców 

przebywał u rodziny w Skierniewicach i Wołominie. Od 1942 do stycznia 1945 roku 

pracował jako pomocniczy urzędnik w zarządzie majątku Dąbrowice koło Skierniewic. Po 

wyzwoleniu zgłosił się do pracy w zawodzie nauczycielskim. Już w marcu 1945 r. został 

kontraktowym nauczycielem Publicznej Szkoły Powszechnej w Słomkowie powiat 

Skierniewice. Ze względu na złe warunki mieszkaniowe  poprosił o przeniesienie i został 

etatowym nauczycielem, a następnie kierownikiem w siedmioklasowej szkole w Stepnicy 

pow. Kamień Pomorski. W lutym 1949 r. w Państwowym Liceum Pedagogicznym w 

Szczecinie zdał egzamin  kwalifikacyjny jako ekstern i otrzymał świadectwo dojrzałości 

liceum pedagogicznego. Od 1 lutego 1950 r. został słuchaczem grupy matematyczno – 

fizycznej Wyższego Kursu Nauczycielskiego, zorganizowanego przez Związek 

Nauczycielstwa Polskiego w Szczecinie i po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją 
Egzaminacyjną został przeniesiony do pracy w Państwowej 11- letniej Szkoły 

Ogólnokształcącej w Nowogardzie, gdzie uczył chemii, fizyki i matematyki. Od 1962 do 

1976 roku związał swoje życie zawodowe z Liceum Ogólnokształcącym im. A Mickiewicza 

w Górze.  Do naszej szkoły przybył jako nauczyciel matematyki, a opuścił Górę jako magister 

filologii angielskiej. Studia w Zaocznym Studium Anglistyki na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu podjął w październiku 1969 roku, a ukończył w 1974. Języka 

angielskiego w górowskim liceum uczył od 1966 r., ponieważ znał język i mimo braku 

formalnych kwalifikacji świetnie sobie radził, niezwykle starannie przygotowywał się do 

lekcji, osiągał dobre wyniki, czego dowodem była zbieżność ocen na świadectwie dojrzałości 

z ocenami osiąganymi na egzaminach wstępnych na wyższe uczelnie. Był nauczycielem 

wymagającym i sprawiedliwym, chciał w uczniach wykształcić nawyki solidnej i 

systematycznej pracy, staranności i estetyki.  Cenił godność ucznia i każdego szanował. 

Prezentował typ przedwojennego dobrze wykształconego, tradycyjnego pedagoga, człowieka 

prawego i godnego zaufania. Był współautorem wniosku o nadanie szkole imienia Adama 

Mickiewicza i przez pierwsze lata pełnił „honorową straż” przy poczcie sztandarowym, ucząc 

nas i kolejne roczniki górowskich licealistów szacunku dla sztandaru szkolnego, który jest 

symbolem ponadczasowych i najcenniejszych wartości. Wraz z żoną był chrzestnym tegoż 
sztandaru i chociaż w 1965 roku nie mogła to być uroczystość oficjalna, to miała ona miejsce 

w mieszkaniu Teresy Czerskiej – nauczycielki biologii i zarazem wykonawczyni sztandaru, a 

poświęcenia dokonał ks. Jerzy Rasiak. W jego długiej nauczycielskiej drodze zawodowej 

nasze liceum było ważnym czternastoletnim przystankiem. Ze wzruszeniem wspominają Go 

koledzy i byli uczniowie. Kolejnym miejscem Jego pracy było I Liceum Ogólnokształcące w 

Olkuszu. Ostatnie lata życia spędził w Przemyślu u córki Jadwigi i zięcia Michała Drysiów w 

Przemyślu. Tam też zmarł 12 grudnia 2011 roku.. Miejscem Jego spoczynku jest Cmentarz 

Zasański w tym mieście. Od początku pracy był członkiem Związku Nauczycielstwa 

Polskiego. Pośmiertne, ciepłe wspomnienia poświęciły Mu gazety regionalne miast, w 

których pracował. 

 

Z. Hanulak 

 

Pożegnajmy Dobrego Człowieka (Stanisław Marynowski    24 kwietnia 1921 - 12 

grudnia 2011) 

 

http://przeglad.olkuski.pl/index.php/edukacja/5796-poegnajmy-dobrego-czowieka 



Z pewnym opóźnieniem dotarła do Olkusza wieść o śmierci byłego profesora języka 

angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym, mgr Stanisława Marynowskiego. Urodził się 24 

kwietnia 1921 roku we Włocławku. Zmarł 12 grudnia 2011 roku po ciężkiej chorobie w 

Przemyślu, gdzie spędził z Rodziną ostatnie z 90 lat swej ziemskiej wędrówki. 

Przez ponad 40 lat trwała trudna, pedagogiczna droga Zmarłego, jako nauczyciela 

matematyki, a w ostatnich 10 latach - jako nauczyciela języka angielskiego. Wszedł na nią w 

roku 1945 bez kwalifikacji pedagogicznych, mając jedynie maturę z przedwojennego Liceum 

we Włocławku, by w kolejnych latach, zmagając się z trudami życia, zdać maturę w Liceum 

Pedagogicznym, ukończyć studia matematyczne i w roku 1974 zaoczne studia anglistyczne na 

Uniwersytecie Poznańskim. Wiodła ona przez różne miejscowości zachodniej Polski i różne 

szkoły: Słomków w powiecie Skierniewice, gdzie przez pół roku 1945 był kierownikiem 

szkółki jednoklasowej. Od roku 1946 - Stopnica (Stepnica? Stebnica?) powiat Kamień 
Pomorski. Nowogard Szczeciński - od roku 1950 do roku 1962 - nauczyciel matematyki w 

tamtejszym Liceum. Góra Śląska do roku 1976, a od 1.września tegoż roku do 31. 

sierpnia1982 - I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu i później, w okresie emerytury, przez 

pewien II Liceum Ogólnokształcące, gdzie pracował jako nauczyciel języka angielskiego. 

Uczniowie i Nauczyciele I LO z tamtych lat mają o Profesorze Marynowskim jak 

najlepsze wspomnienia. Był człowiekiem wyjątkowej prawości, wiernym raz obranej, 

katolickiej drodze życiowej i postawie względem świata, co w tamtych czasach wymagało 

niezłomnej postawy, której Profesor dawał niejednokrotnie wyraz. Zjednywało mu to 

szacunek i respekt otoczenia. Został w pamięci uczniów jako pedagog z dawniejszej epoki, 

niepodlegający pedagogicznym i metodycznym nowościom. Jego metody nauczania były co 

prawda tradycyjne, ale nadzwyczaj skuteczne. Był wobec uczniów wymagający i w tych 

wymaganiach zdecydowany i niezwykle konsekwentny. 

 



Weronika Danilewicz - Zawsze młoda Jubilatka 
 

„Upływa szybko życie, jak potok płynie czas….”to słowa, które w życiu kolejnych 

roczników uczniów i absolwentów znaczą pewne granice. Uczyła  tej pieśni, śpiewała i 

intonowała niezliczoną ilość razy w ciągu pracy w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama 

Mickiewicza w Górze nasza Droga Jubilatka, Pani Weronika Danilewicz, która w dniu 1 

marca obchodziła DZIWIĘĆDZIESIĄTE urodziny. 

Wraz z rodziną do Góry przybyła w 1945 roku  i życie zawodowe związała ze 

szkołami w mieście i na wsi oraz  pracą jako wychowawca internatu liceum, gdzie Jej mąż był 

kierownikiem. Od 1956 roku do czasu przejścia na emeryturę była nauczycielem w naszym 

liceum. Zna i doskonale pamięta pierwszych absolwentów, czemu dała wyraz we 

wspomnieniach związanych z ich losami, a co znalazło odbicie w wydawnictwie związanym z 

ostatnim X Zjazdem Absolwentów, który miał miejsce we wrześniu 2010 roku. O Jej 

urodzinach pamiętały władze szkoły i delegacja liceum w imieniu całej społeczności, czyli 

Dyrektora, Grona Pedagogicznego, Pracowników i Uczniów złożyła na ręce Szacownej 

Nestorki życzenia. W okolicznościowej laudacji  między innymi czytamy „Są takie chwile w 

życiu człowieka, które na długo zapadają w pamięci i nie sposób o nich zapomnieć mimo 

upływu kolejnych dni, miesięcy, lat. Są ludzie, o których  się myśli i wspomina niemal przez 

całe życie” Mottem tej wypowiedzi są słowa „ Nie zabraknie prawdziwych przyjaciół temu, 

kto jest godny i potrafi być przyjacielem” zaczerpnięte od Ewalda von Kleista.  Jak gdyby w 

zgodzie z tym, Szanowną Panią Werę w tym ważnym dla Niej dniu odwiedziły również 
koleżanki i  koledzy nie tylko z tej najstarszej grupy wiekowej, ale i młodsi, nie tylko z 

liceum, ale i z Zespołu Szkół, wszak przez wiele lat pracowaliśmy wspólnie, a Szanowna 

Jubilatka była zawsze duszą towarzystwa. 

 

 

Z. Hanulak 

 



Alfreda Onufrejczyk 1920 - 2005 
 

Do Góry przybyła jak większość przesiedleńców w maju 1945 roku. Urodziła się na 

Ziemi Miechowskiej, ale dorastała w Stołpcach, dokąd zawędrowali jej rodzice w 

poszukiwaniu pracy i chleba, bo w Małopolsce była bieda i bezrobocie, a tam miało być 
wszystko, ale nie było. Ojciec nie dostał stałej pracy na kolei, na którą liczył w związku z 

tym, że została rozbudowana stacja przeładunkowa – słynne szerokie tory – pracował tylko 

dorywczo, w domu matka wiązała przysłowiowy koniec z końcem. Dzieci wiedziały, że 

trzeba się uczyć i pracować. Pani Alfreda już jako uczennica angażowała się w różne formy 

pracy z młodszymi dziećmi i temu zawdzięcza to, że zwróciła na siebie uwagę szlachetnych 

nauczycielek realizujących z całym oddaniem pozytywistyczne hasło „pracy u podstaw” 

(mimo, że pozytywistyczne, to jednak żywe w okresie międzywojennym). Jedna z nich 

zainteresowała się nawet tym, że podanie o przyjęcie do szkoły średniej nie dotarło i załatwiła 

zainteresowanej dodatkowy wrześniowy termin egzaminu wstępnego. Bez przeszkód i z 

powodzeniem Pani Alfreda ukończyła Państwowe Seminarium dla Wychowawczyń 

Przedszkoli w Wilnie. 

Wojna to dla niej na tyle przykry okres, że nie chce o nim mówić, chociaż był w nim 

i moment szczęścia rodzinnego i wiele nieszczęść, była również partyzantka i praca z ludźmi i 

dla ludzi. Za tą działalność mogłaby dziś jako kombatant mieć satysfakcję moralną i 

materialną, ale nigdy nie chciała i nie chce tego okresu swego życia upubliczniać. Jej droga 

do Polski była niezwykle długa, trwała aż siedem miesięcy, a złożyły się na to i odległość z 

północno-wschodniego cypla Polski, i liczne przymusowe postoje, wszak trwała jeszcze 

wojna. Do rodziny w okolicach Miechowa dotarła 9 maja 1945 roku. 

We wrześniu 1945 roku rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Naratowie jako 

najmłodsza z całego grona nauczycielka. Odległość z Góry do miejsca pracy trzeba było 

pokonać pieszo. Ile wtedy się szło do Naratowa nie potrafi powiedzieć, nie miała, jak zresztą 
większość ludzi, zegarka. Kierująca szkołą Pani Majewska przyjęła ją serdecznie. Otuchy 

dodawali dawni znajomi i mieszkańcy wsi, którzy nauczycieli karmili, zapewniali mieszkanie, 

troszczyli się o ich bezpieczeństwo. Tak było do czasu, kiedy  to władze oświatowe 

zarządziły, że zabraniają nauczycielom korzystać z tych darów, pod groźbą kar, chociaż w 

dalszym ciągu nie wypłacały wynagrodzeń. Pozostawieni samym sobie musieli sobie jakoś 
radzić, często łamiąc owe zakazy. 

W 1948 roku podjęła pracę w Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i 

Licealnego w Górze, taką bowiem nazwę nosiło wtedy dzisiejsze liceum, jako nauczycielka 

wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego, śpiewu i prac ręcznych. Prowadziła 

też chór i zespoły artystyczne, których występy uświetniały niezliczone akademie, nie tylko w 

mieście, ale także w wielu miejscowościach naszego powiatu, do których dojeżdżało się 
ciężarowymi samochodami, niezależnie od pory roku. Takie były wtedy warunki. Na jednym 

z występów, wspomina Pani Alfreda, nie pozwolono młodzieży zatańczyć poloneza, 

ponieważ tzw. czynnik społeczny uznał, że to taniec burżuazyjny, a my żyjemy w Polsce 

Ludowej. Ona sama i szkoła miała w tych trudnych stalinowskich czasach nie lada problem. 

Wtedy cenzurowane były prawie wszystkie programy przygotowywane na różne 

uroczystości, a dodatkowe nieszczęście polegało na tym, że cenzor po „odpowiednich kursach 

partyjnych” najczęściej nie dorastał do roli, jaką miał spełniać. Jej  pracę w liceum tak 

wspominała na ostatnim zjeździe absolwentów Stanisława Giecewicz: „Pragnę złożyć 
szczególny ukłon osobie, która przez lata nauki w szkole i na wszystkich zjazdach towarzyszy 

nam, a jest to ukochana pani profesor Alfreda Onufrejczyk, która wprowadzała nas w arkana 

sztuki teatralnej i wokalnej, wędrowała z nami po polach i lasach, którą podziwialiśmy i 

podziwiamy. Dziś, mimo choroby, chciała być z nami, lecz niestety nie było to możliwe”. 

 



W roku 1956 za przedstawienie „Zając chwalipięta” J. Michałkowa, które 

przygotowała z uczniami klas podstawowych uzyskała pierwsze miejsce w województwie i 

kwalifikację na eliminacje centralne do Warszawy, gdzie zespół zdobył 20 punktów na 25 

możliwych. 

Największe sukcesy odniosła jako nauczycielka wychowania technicznego. Nowy 

program tego przedmiotu, który zastąpił prace ręczne, wchodził do szkół w roku 1968 i robił 

karierę podobną do tej, która towarzyszy dzisiaj informatyce. Zakładano w nim 

metodologiczne podejście do każdej wykonywanej pracy. Reformatorzy zaprosili do 

współpracy nauczycieli przedmiotu. Zespół z Góry z Alfredą Onufrejczyk w sposób 

dowcipny podszedł do problemu tego nowatorstwa, opracowując „Mini dokumentację 
techniczną do Mini wieńca laurowego dla twórców programu”. Znajduje się w niej pełny opis 

– analiza potrzeby, konstrukcja, koszt materiału, koszt robocizny, harmonogram, instrukcja 

BHP i instrukcja obsługi, którą przytoczę: 
 

1. Przypinanie wieńca 

a. wieniec ująć trzema palcami w ten sposób, by ostrze szpilki znalazło się na dole 

b. ująć drugą ręką klapę marynarki i odchylić ją lekko 

c. wciskamy szpilkę w materiał i kończymy przypinanie 

2. Sposób noszenia 

Wieniec należy nosić z piersią wysuniętą lekko do przodu i zawsze z podniesioną 
głową. 

 

Obdarowani twórcy programu Z. Dąbrowski i J. Węgrzynowicz nawiązali z autorką 
osobistą i urzędową korespondencję (pismem odręcznym, bo komputerów i drukarek wtedy 

nie było, o czym może nie wiedzą młodzi ludzie) i zaprosili zespół z Góry do współpracy z 

Instytutem Pedagogiki w Warszawie i Pracownią Kształcenia Politechnicznego, która trwała 

wiele lat i przyniosła obustronne korzyści. Odpowiadając temu wyzwaniu zorganizowała od 

podstaw dwie pracownie prac technicznych, które w konkursach wojewódzkich ogłoszonych 

przez kuratorium wrocławskie uzyskały pierwsze miejsce w 1969 i 1971 roku. 

Swoje doświadczenia w tym zakresie przedstawiła w opublikowanych w piśmie 

metodycznym „Wychowanie Techniczne w Szkole” odczytach pedagogicznych. 

W latach 1966-1975 była opiekunem samorządu uczniowskiego i przy udziale 

młodzieży stworzyła podstawy szkolnego systemu wychowawczego, którego elementy 

przetrwały przez wiele lat w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze. 

Ze smakiem zagospodarowała szkolny ogród, który był swego rodzaju mini parkiem , gdzie 

śladów swojej pracy poszukują przyjeżdżający na zjazdy absolwenci. 

Nigdy nie potrafiła być zadowolona z tego, co już osiągnęła, wciąż poszukiwała 

nowych wyzwań. Tak zrodziła się fascynacja językiem esperanto, prowadziła naukę tego 

języka, była przewodniczącą Górowskiego Koła Esperantystów i członkinią władz 

wojewódzkich, brała udział w zjazdach krajowych i międzynarodowych. 

Wyróżniona Złotą Odznaką ZNP, odznaką „Za zasługi dla województwa 

leszczyńskiego”; odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski, tytułem honorowym „Zasłużony Nauczyciel PRL” i licznymi odznakami 

regionalnymi. 

Zakochana w kwiatach i ogrodzie, na pracę w którym zawsze znajdowała i znajduje 

czas i siłę. Jest osobą o niespożytych siłach witalnych i energii, której można Jej 

pozazdrościć. Dzielnie walczy z chorobą i mimo że jest w tej chwili osobą samotną, 
zachowuje optymizm i radość życia. Z utęsknieniem czeka na wiosnę i pracę w ukochanym 

ogrodzie. 

Zofia Hanulak 



Aleksander Baczyński 1909 - 1959 
 

Był polonistą o niezwykłym darze improwizowania, przemawiał długo, pięknie, 

mądrze, co było niezwykle cenne w czasach, gdy nie było podręczników do nauczania języka 

polskiego, a o lektury było również trudno. W 1939 roku ukończył polonistykę na 

Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie wojny pracował jako nauczyciel 

szkoły podstawowej i średniej, prowadził tajne nauczanie i służył ludziom jako tłumacz 

języka niemieckiego. W roku 1944 został aresztowany przez niemieckie władze w 

miejscowości Prużany i wywieziony do więzienia w Białymstoku, a stamtąd 

przetransportowany do obozu pracy przymusowej w Królewcu.  

Po wyzwoleniu został wcielony do jednostki wojskowej Armii Czerwonej jako 

tłumacz. Zaraz po zwolnieniu z wojska przybył do Góry i już 1 kwietnia 1946 roku podjął 
pracę w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Górze jako nauczyciel języka polskiego, 

niemieckiego, historii oraz filozofii. Prowadził również koło polonistyczne i artystyczne, w 

ramach pracy którego przygotowywał poranki i apele przybliżające sylwetki ludzi pióra i 

najwybitniejsze ich utwory. Pod Jego kierunkiem wystawiono różne sztuki, między innymi w 

30 rocznicę śmierci Bolesława Prusa fragmenty „Placówki”, była też sztuka „Karpaccy 

górale” , wieczór poezji Jana Kasprowicza, poranek poświęcony twórczości Henryka 

Sienkiewicza. Brał w nich udział osobiście, zachwycając słuchaczy erudycją i swobodą 
słowa. Wraz z uczniami prowadził bibliotekę szkolną, zdobywał polskie książki.  

Od stycznia 1954 do grudnia1956 roku pełnił obowiązki wicedyrektora, a następnie 

do 25 stycznia 1959 dyrektora szkoły. Obok pracy dydaktycznej , w ramach której mieściły 

się również obowiązki higienisty szkolnego, był aktywnym członkiem Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, a w latach 1948 – 1950 pełnił obowiązki prezesa Zarządu 

Spółdzielni Księgarskiej „Oświata”, którą współorganizował. Był również członkiem Zarządu 

Biblioteki Powiatowej. Prowadził bogatą działalność oświatową i odczytową w Towarzystwie 

Wiedzy Powszechnej. Brał czynny udział w kształceniu i dokształcaniu nauczycieli szkół 

powszechnych; od roku 1947 był członkiem Komisji Rejonowej, która tę działalność 
prowadziła na terenie Góry w imieniu Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego. 

Podobnie jak wielu nauczycieli, łączył pracę z młodzieżą z kształceniem dorosłych w liceum 

wieczorowym, na kursach ogólnokształcących i pedagogicznych przygotowujących do 

matury i pracy zawodowej, a do roku 1948, czyli do przeniesienia szkoły do Nowej Soli 

również w Państwowym Liceum Pedagogicznym. Zmarł nagle 25 stycznia 1959 roku i Jego 

śmierć łączono z konfliktem z organizacją młodzieżową, czyli Związkiem Młodzieży 

Polskiej. Tak na VIII Zjeździe Absolwentów wspominała Go Stanisława Giecewicz „ 

Szanowany przez wszystkich profesor Aleksander Baczyński, dyrektor szkoły, polonista, 

erudyta, Jego wzniosłość myśli i literackość wykładów przyczyniły się do mojego wyboru 

polonistycznych studiów”.  

 

Z. Hanulak 



Władysław Wałejko 1904 - 1956 
 

Władysław Wałejko był mieszkańcem Góry w okresie od 1946 r. do 1956 r. 

Zaledwie 10 lat, ale w pełni poświęcone pracy w Liceum Ogólnokształcącym. Był kolejno 

nauczycielem matematyki i fizyki, potem wicedyrektorem, a od 1954 r. do dnia swej śmierci 

– dyrektorem LO. Postać barwna i mimo upływu czasu doskonale zachowana w pamięci 

starszego pokolenia górowian – jego wychowanków i sąsiadów. Pierwodruk wspomnienia o 

Władysławie Wałejce ukazał się w Kwartalniku Górowskim 2008 nr 23 (EM) Na 

wileńszczyźnie Władysław Wałejko urodził się 3 kwietnia 1904 r., 21 kwietnia według 

kalendarza juliańskiego, w miejscowości Łapy, w gminie Kowalewszczyzna, powiat Wysoko 

Mazowiecki na Ziemi Łomżyńskiej. Był trzecim dzieckiem spośród sześciorga Edwarda 

Wałejko i Stanisławy z domu Bielkiewicz. Rodzice pochodzili z rodzin ziemiańskich, 

osiadłych na Wileńszczyźnie. Jak podaje rodzinna opowieść, Edward Wałejko został niezbyt 

sprawiedliwie potraktowany przy podziałach majątkowych i wraz z małżonką musieli szukać 
możliwości godnego życia poza rodzinną Wileńszczyzną. Około 1895 roku przybyli do Łap. 

Wybór tej miejscowości z pewnością nie był przypadkowy. W 1862 roku powstała tam stacja 

kolejowa na trasie linii kolei warszawsko-petersburskiej, a w 1870 wybudowane zostały przez 

Francuzów zakłady naprawy wagonów.  

Życie w Łapach w tym czasie koncentrowało się wokół stacji kolejowej. Edward 

Wałejko zajął się tam prowadzeniem dworcowej restauracji. Była to trafna decyzja, bowiem 

działalność ta przyniosła dobre dochody i pozwoliła na spokojne życie. Przychodziły też na 

świat kolejne dzieci: Henryk, Kazimierz, Władysław, Zygmunt, Marian i Janina. Około 1910 

roku rodzina zdecydowała się powrócić na Litwę. Zakupili położony niedaleko Kowna 

majątek ziemski Wojtopol. Tam też Władysław wraz z rodzeństwem spędził wczesne 

dzieciństwo. Niewiele zachowało się wspomnień z tego czasu. Jedynie opowieść jak to mały 

Władysław zaciekawiony dzwonem na kościelnej wieży postanowił sprawdzić jego działanie, 

po czym spadł z dużej wysokości i w następstwie kilka miesięcy musiał leżeć zagrożony 

kalectwem. W 1914 roku Władysław Wałejko rozpoczyna naukę w gimnazjum w Wilnie. 

Wybucha jednak wojna, rodzina ucieka w głąb Rosji, by schronić się przed nadchodzącym 

frontem. Trafiają do Tambowa, gdzie pomimo trudnych warunków udaje się kontynuować 
edukację dzieci. Okres międzywojenny Po zakończeniu działań wojennych, jak setki tysięcy 

Polaków, Wałejkowie jesienią 1918 roku wracają z ogarniętej rewolucją Rosji do niepodległej 

już Polski. Zatrzymują się w Warszawie, gdzie czternastoletni Władysław wraz z jednym z 

braci znajdują odpowiednią dla siebie szkołę, a reszta rodziny powraca do Wojtopola. W 

trudnych powojennych czasach obaj chłopcy pozostają w Warszawie w dużym stopniu zdani 

na własne siły. Władysław wspomaga skromny budżet udzielaniem młodszym kolegom 

korepetycji. Lata wojny polskobolszewickiej 1918-1921, rodzice z resztą rodzeństwa spędzają 
w Wojtopolu. W 1921 roku powraca również Władysław i kontynuuje naukę w Gimnazjum 

Towarzystwa Szerzenia Oświaty wśród Polaków, znajdującym się w pobliskim Kownie. 

Uczęszczał tam jeden rok i w czerwcu 1922 roku uzyskał świadectwo dojrzałości, wydane w 

dwóch językach – polskim i litewskim.  

Rodzina Wałejków dokonuje kolejnej przeprowadzki, sprzedają Wojtopol, który po 

wojnie znalazł się w granicach państwa litewskiego i nabywają majątek ziemski Zagrebiszki, 

znajdujący się 27 kilometrów od Wilna w pobliżu Niemenczyna. Po latach wojennej tułaczki 

Edward i Stanisława Wałejko spełniają swoje marzenie i powracają na Wileńszczyznę. Dzieci 

są już dorosłe, starsi synowie podejmują studia wyższe. Kazimierz studiuje medycynę w 

Wilnie, Zygmunt kierunek politechniczny w Warszawie, dwoje najmłodszych dzieci Marian i 

Janina po ukończeniu szkół średnich przygotowywani są do przejęcia obowiązków 

gospodarskich w majątku. Władysław we wrześniu 1922 roku wstępuje na Uniwersytet 

Stefana Batorego w Wilnie, na Wydział Matematyczno Przyrodniczy. Pomimo stabilizacji i 

poprawy materialnych warunków rodziny Wałejków, utrzymanie trzech synów na studiach z 



pewnością nie było rzeczą prostą, wobec czego podobnie jak w czasach gimnazjalnych, 

Władysław zajmuje się udzielaniem korepetycji z matematyki. Znakomicie godzi jednak 

studia i to dodatkowe zajęcie, które, jak się okazało, poza zarobkowaniem ma też inne 

pozytywne strony. U jednego ze swoich uczniów, Jana Jakuczuna, poznaje jego siostrę 
Weronikę Jakuczun. Młodych łączy głębokie uczucie i pomimo, nawet jak na nasze czasy, 

młodego wieku (Weronika dwadzieścia lat, a Władysław dwadzieścia jeden) postanawiają się 
pobrać. Życie rodzinne Ślub wzięli w kościele św. Jakuba w Wilnie 14 kwietnia 1925 roku. 

Pierwsze lata małżeństwa pod względem materialnym zapewne nie były łatwe, Władysław 

jeszcze studiował, a Weronika pomimo ukończenia szkoły handlowej  nie pracowała, nie było 

bowiem powszechnego obyczaju zatrudniania zamężnych kobiet. Władysław, 

przyzwyczajony do materialnej samodzielności nadal udzielał korepetycji i pracował jako 

nauczyciel, aby utrzymać siebie i swoją małżonkę. Oboje zapewne posiadali też wsparcie ze 

strony swoich rodzin. W latach 1925-1927 pracował na kursach maturalnych Stowarzyszenia 

Urzędników Państwowych i Polskiej Macierzy Szkolnej, w roku szkolnym 1927/1928 uczył 

matematyki i fizyki w prywatnym liceum C. Szydłowskiej w Wilnie. W 1927 roku 

Władysław uzyskał absolutorium i od września 1928 zatrudnił się już na stałej posadzie w 

Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Tomasza Zana, gdzie pracował do 

jego likwidacji w 1936 roku.  

W 1933 roku uzyskał dyplom magistra filozofii w zakresie matematyki 

Uniwersytetu im. Stefana Batorego, przedstawił pracę magisterską na temat „O modułach 

pierwiastków wielomianów”. Dobre wyniki w nauce predestynowały go do pracy naukowej 

na Uniwersytecie i taką też propozycję otrzymał od jego władz. Jednak konieczność 
zapewnienia materialnego bytu powiększającej się rodzinie spowodowała, że wybrał pewną 
posadę dyplomowanego nauczyciela nad niepewną karierę uniwersytecką. W roku szkolnym 

1936/37 pracował w Państwowym Seminarium Żeńskim im. Królowej Jadwigi, następnie w 

latach 1937- 1939 w Państwowej Szkole Technicznej w Wilnie. W 1931 roku przychodzi na 

świat Jadwiga, zwana w rodzinie Jagodą, pierwsza córka Władysława i Weroniki. Rodzina 

mieszka w wynajmowanym mieszkaniu w centrum Wilna. Pewne i stałe dochody 

dyplomowanego nauczyciela „na państwowej posadzie” pozwalają rozglądać się za zakupem 

własnego domu. W 1936 roku rodzi się druga córka państwa, jak wówczas nazywano 

Władysławostwa Wałejków–Krystyna. Fakt ten z pewnością przyspiesza decyzję o zmianie 

zamieszkania. W 1937 roku nabywają dom, malowniczo położony nad rzeka Wilejką przy 

ulicy Nadbrzeżnej Popławskiej nr 11. Dom miał typową dla wileńszczyzny drewnianą 
konstrukcję, parterowy, z gankiem, stosunkowo obszerny. Był to dom dwurodzinny, gdzie 

obok małżeństwa Wałejków zamieszkał dawny uczeń Władysława, a brat Weroniki Jan 

Jakuczun z małżonką Ireną. Władysław Wałejko może realizować tutaj swoje pasje, jakimi są 
ogrodnictwo i pszczelarstwo. Sadzi drzewka i krzewy w ogrodzie, szczepi je szlachetnymi 

gatunkami z wielką znajomością rzeczy, buduje ule i zadamawia w nich pszczele roje. Jest to 

czas wyjątkowego spokoju i radości w życiu rodziny Wałejków. Przedwojenne Wilno 

dostarcza wielu wrażeń, atrakcje w ogrodach bernardyńskich, odwiedzanych po niedzielnej 

mszy w kościele Bernardynów, obok kościół św. Anny w widłach rzeki Wilii i Wilejki, 

cukiernia Strahla czy chętnie odwiedzany Teatr na Pohulance. Pamiętane są również 
wakacyjne wyjazdy do dziadków w Zagrebiszkach. II wojna światowa Te spokojne dni 

przerywa wybuch II Wojny Światowej. 19 września do Wilna wkracza Armia Czerwona, 

regularne polskie wojska otrzymały rozkaz wycofania się na terytorium państwa litewskiego, 

próby obrony miasta, które podjęła ludność cywilna zostały szybko stłumione. Rodzinę 
omijają represje, skierowane przeciwko Polakom przez nowe władze radzieckie, jedynie brat 

Władysława Zygmunt zostaje przez Rosjan deportowany i trafia później do armii gen. 

Andersa. Władysław Wałejko podejmuje pracę w Szkole Rzemieślniczej, gdzie oficjalnie jest 

zatrudniony do 1945 roku. W czerwcu 1941 roku Wilno, z rąk wycofującej się pospiesznie 

Armii Czerwonej, przejmuje nowy okupant – Niemcy. Okupacja niemiecka była dotkliwa, 



jednak udawało się prowadzić w miarę stabilną egzystencję. Zakupiono nawet pianino dla 

przejawiającej predyspozycje muzyczne Krystyny. Niedostatki w zaopatrzeniu pomagała 

opanować rodzina w Zagrebiszkach, gdzie gospodarzyło już młodsze rodzeństwo 

Władysława: Janina i Marian ze swoimi rodzinami. Jagoda i Krystyna spędzały tam 

wakacyjne miesiące wraz ze swoimi kuzynami, goszczone przez babcię Stanisławę. Nie 

brakowało jednak i sytuacji dramatycznych. Niedaleko od domu Wałejków w Wilnie zabity 

został Niemiec i w ramach represji aresztowano wszystkich mężczyzn z okolicy. Do 

gestapowskiego więzienia trafił Władysław, jego szwagier Jan Jakuczun oraz przebywający w 

odwiedzinach brat Władysława Marian i mąż siostry Janiny.  

Dwaj ostatni zostali dość szybko zwolnieni, ponieważ Niemcy ich zajęcie, produkcja 

żywności, uznali za przydatne dla Rzeszy. Trudniejsza była sytuacja Władysława i Jana, w 

takich okolicznościach Niemcy grozili masowymi egzekucjami. Udało się ich wyciągnąć z 

więzienia przy pomocy starszej siostry Weroniki, Anny. Po sąsiedzku jej mieszkania 

zakwaterowana została Niemka, funkcjonariuszka gestapo, której Anna zmuszona była 

świadczyć rozmaite domowe usługi, głównie zaopatrzeniowe. Zdobyła tym swojego rodzaju 

jej wdzięczność i po interwencji Niemki obaj panowie zostali zwolnieni. W czasie 

niemieckiej okupacji Władysław był też kilkakrotnie wzywany przez Niemców jako robotnik 

do fizycznej pracy przy spławianiu drewna W czasie okupacji uczestniczył w tajnym 

nauczaniu polskiej młodzieży. Kontrofensywa Armii Czerwonej w lipcu 1944 roku 

spowodowała zacięte walki o miasto z Niemcami. Artyleria radziecka rozlokowała się na 

wzgórzu Belmont i silnym ogniem ostrzeliwała jednostki niemieckie, zgrupowane w centrum 

Wilna. Linia ostrzału przebiegała niemal wprost nad domem Wałejków przy Nadbrzeżnej 

Popławskiej 11. Pociski dniem i nocą przelatywały ponad ich głowami. W tym czasie, 

mieszkająca obok Irena Jakuczun spodziewała się rozwiązania.  

W tych okolicznościach nie było żadnej szansy na wezwanie lekarza czy akuszerki. 

Władysław Wałejko i mąż Ireny Jan sami odebrali poród, co z pewnością było czynem 

równym męstwu na polu chwały. Tak szczęśliwie urodziła się Anna Jakuczun, pierwsze 

dziecko Ireny i Jana. Wyzwolenie z okupacji niemieckiej niewiele poprawiło sytuację 
mieszkających w Wilnie Polaków, zaczęły się nowe represje, tym razem ze strony 

administracji rosyjskiej. Władysław Wałejko znalazł zatrudnienie w Szkole Kolejowej na 

stanowisku kierownika pedagogicznego oraz w V Gimnazjum Żeńskim z polskim językiem 

wykładowym. Sytuacja jednak w miarę upływu czasu pogarszała się, a możliwości poprawy 

trudno było oczekiwać. Jakuczunowie otrzymali ostrzeżenie, że mogą w każdej chwili zostać 
aresztowani i wywiezieni, wobec tego z jedną walizką i małym dzieckiem na ręku uciekli do 

Polski. Do Polski Podjęcie decyzji o wyjeździe nie było łatwe dla rodziny Wałejków. Podróż 
w nieznane, opuszczenie niedawno nabytego domu, starannie wypielęgnowanego ogrodu czy 

wreszcie rodzinnego miasta było ogromną tragedią, którą dzielili z setkami tysięcy Polaków. 

Zaostrzyły się jednak nękania i represje, nocne zajazdy pod dom nieznanych osób, pogróżki. 

Można powiedzieć, że bardziej byli przepędzani niż wypędzani. Musieli zrozumieć, że to nie 

jest już ich kraj. Dramat utraty ojczyzny, jak pisał wileński wieszcz może zrozumieć tylko 

ten, kto sam go przeżył. Wyjechali z domu w lipcu 1946 roku. Otrzymali do swojej 

dyspozycji połowę towarowego wagonu, gdzie złożono w skrzyniach najpotrzebniejsze 

domowe sprzęty, a wśród nich znalazło się miejsce dla pianina. Władysławowi pozwolono 

zabrać część swoich uli, zatem i pszczoły zostały repatriantkami. Podróż trwała dwa tygodnie 

i można było opisać ją jednym tylko słowem – męczarnia. Pojawiło się pytanie – dokąd 

jechać? Na Ziemiach Odzyskanych budowano polską administrację, jednym z pierwszych jej 

zadań było organizowanie szkół. Nauczyciel o tak wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu 

mógł znaleźć dogodne dla siebie warunki mieszkania i pracy niemal wszędzie, otrzymali 

zatem kilka propozycji, między innymi z Olsztyna.  

Postanowili jednak odnaleźć swoich, okazało się, że Jakuczunowie wędrówkę 
zakończyli w niewielkiej miejscowości na Dolnym Śląsku – Górze i zdążyli już się wstępnie 



zagospodarować. Wałejkowie dołączyli do nich. W Górze Rozpoczęło się organizowanie i 

układanie nowego życia w nowym otoczeniu. Początkowo jak wielu z przyjezdnych uważali, 

że są tu tylko na trochę, jednak z czasem nadzieja na powrót gasła. Urząd do spraw 

repatriantów wskazał Wałejkom do zamieszkania dom przy ul. Leśnej w Górze. Dom został 

już wcześniej skrupulatnie wyszabrowany i zdewastowany, w pustych pomieszczeniach 

walały się brudne gazety i nieczystości, drzwi były powyłamywane a okna pobite, zatem 

czekało ich wiele pracy. Lepszą stroną tych okoliczności był spory ogród, który znajdował się 
za domem. Tam Władysław mógł znowu ustawić przywiezione z Wilna ule i zająć się 
pszczołami i sadownictwem Z dniem pierwszego września 1946 roku zaczął pracować w 

Państwo-wym Gimnazjum i Liceum w Górze. Rok później zostaje mianowany zastępcą 
dyrektora oraz zostaje członkiem Powiatowej Rady Narodowej. Zachodzi tutaj zbieżność 
czasu ze wstąpieniem Władysława Wałejki do Polskiej Partii Robotniczej, należy zatem 

przypuszczać, że awans zawodowy uwarunkowany został przez władzę pozamerytorycznymi 

względami. We wrześniu 1949 roku zostaje wybrany Przewodniczącym Komisji Oświaty i 

Kultury w Radzie Powiatowej.  

Buduje i organizuje szkolnictwo w powiecie górowskim. Władysława Wałejkę, 
podobnie jak całe jego pokolenie dotknęły tragiczne następstwa trzech wojen, w tym dwóch 

światowych i jednej rewolucji – też niemal światowej. Trudno zatem się dziwić, że 

najważniejszym celem jego życia było zapewnienie rodzinie spokoju i bezpieczeństwa w tych 

niespokojnych czasach. Dom Wałejków był bezpieczną przystanią. Jak na arce przewieźli z 

Wilna obyczaje gościnności oraz zapobiegliwość i zaradność. W trudnych powojennych 

czasach intensywnie uprawiali ogród, aby poradzić sobie z niedostatkami w zaopatrzeniu: 

hodowali króliki, kury, gęsi, a nawet od czasu do czasu świnkę. Zapasy na zimę przybierały 

co roku formę niemal wojskowych rezerw, sterty ziemniaków, beczki kapusty i ogórków, 

dywizje przetworów w słoikach zgromadzone w piwnicy pozwalały dopiero spokojnie myśleć 
o przetrwaniu kolejnej zimy.  

Gospodarstwem tym umiejętnie zarządzała Weronika przy pomocy dwóch 

dorastających córek. Dzięki temu w domu było skromnie, ale niczego nie brakowało. We 

wspomnieniach powracają często uroczystości świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy 

obchodzone w domu Władysława i Weroniki. Obfitość znakomitych ciast, wspaniale 

przyrządzonych i podanych potraw oraz niebezpieczny zwyczaj prynuki, polegający na 

nieustannym zachęcaniu gości do kosztowania kolejnych dań i nabierania dodatkowych porcji 

dawały obraz prawdziwie staropolskiej gościnności. Bogatą kulinarną oprawę otrzymywały 

również uroczystości rodzinne takie jak imieniny i rocznice oraz inne święta kościelne i 

państwowe. Dania o wileńskiej proweniencji do dziś przygotowywane przez potomnych to 

śliżyki – rodzaj drożdżowych sucharków z makiem podawanych w adwencie, kapuśniaczki – 

bułeczki z kapustą pieczone na Święto Zmarłych oraz kołdunki, znakomite na każdą 
okoliczność. Nie wszystkie dawne przepisy Weroniki są możliwe do zastosowania obecnie, 

była to bowiem epoka „przedcholesterolowa”. W długie zimowe wieczory Weronika i 

Władysław zajmowali się chętnie haftowaniem. Do dziś na wielu starych serwetach, 

ręcznikach, płóciennych woreczkach, przechowanych przez córkę Krystynę można odnaleźć 
ich wspólny monogram WW. Kulturalny akcent domostwa podkreślała muzyczna edukacja 

Krystyny, która radziła sobie nawet z repertuarem Fryderyka Chopina i była gorąco 

zachęcana przez ojca do gry i ćwiczeń. Jagoda natomiast podjęła we Wrocławiu studia 

medyczne, po kilku latach dołączyła do niej Krystyna, wstępując na Akademią Rolniczą. 
Władysław Wałejko zmarł nagle na serce 17.12.1956 roku, w wieku 52 lat. Być może zawał 

serca przyspieszył, bezpośrednio go poprzedzający epizod ze ściąganiem krzyży ze ścian w 

szkole. Uczyniono to rękami młodzieży podburzonej przez miejscowych agitatorów. 

Władysław niedomagał już od pewnego czasu, ale nikt z bliskich nie myślał nawet, że może 

go zabraknąć. Był ostoją i opoką dla żony i córek, zawsze chronił swoich najbliższych przed 

niebezpieczeństwami zewnętrznego świata. Żył całkowicie oddany swojej rodzinie, pracy i 



ukochanej matematyce. Ostatnie lata życia przyniosły konieczność zaprzeczenia i wyparcia 

się swojego pochodzenia, tradycji i wartości, w których został wychowany. Serce już nie 

wytrzymało. Pochowany został na starym cmentarzu parafialnym w Górze, tam też spoczęła 

dwadzieścia lat później jego ukochana małżonka. 

 

Anna Gołębiowska - wstęp i śródtytuły pochodzą od redakcji KG 
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Urodził się w województwie stanisławowskim. Szkołę średnią ukończył w 

Tarnopolu i w 1926 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, 

które ukończył w roku 1933 egzaminem magisterskim z zoologii wraz z anatomią 
porównawczą. W roku szkolnym 1933/ 34 rozpoczął dwuletnią bezpłatną praktykę 
pedagogiczną w gimnazjum w Tarnopolu. W czasie okupacji pracował jako nauczyciel szkoły 

średniej w Zborowie, prowadził też kursy dokształcające dla dorosłych i tajne nauczanie. W 

maju 1944 roku został zmobilizowany do I Armii Wojska Polskiego i przydzielony do sztabu 

IV dywizji im. Jana Kilińskiego. Wraz ze sztabem przeszedł szlak bojowy do Berlina. 1 

października 1945 roku rozpoczął pracę w górowskim liceum, ucząc matematyki i fizyki. 

Jemu to w pierwszym roku istnienia szkoły zlecił dyrektor kompletowanie zbiorów 

przyrodniczych i pomocy do nauczania fizyki. Już w maju 1946 roku pracownia fizyczna 

dysponowała pewną ilością pomocy ofiarowanych przez mieszkańców Góry. Od 1950 roku 

był opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej i pełnił też funkcje z wyboru w jej agendach 

powiatowych. W 1956 roku został zastępcą dyrektora, a od 1959 był dyrektorem połączonej 

organizacyjnie szkoły podstawowej i liceum i pełnił tę funkcję do przejścia na emeryturę w 

roku 1967. Czas Jego kierowania szkołą to okres mądrego gospodarowania budynkami, 

pierwsze konieczne remonty i modernizacje, zagospodarowanie dodatkowych pomieszczeń 
dla biblioteki szkolnej i czytelni oraz przejście z systemu klasowego na klasopracownie 

przedmiotowe.  

W tym też czasie zdecydowanie poprawiła się estetyka wnętrza budynku i jego 

otoczenia. Smutne na ciemno malowane sale lekcyjne i podłogi smarowane pyłochłonem 

kolejno zastępowały jasne kolory. Podobnie jak Jego poprzednicy dbał o kadrę nauczycielską, 
młodym pomagał w urządzeniu się w Górze i dlatego grupa nas młodych wtedy związała się 
na całe życie zawodowe z naszym miastem. W szkole pracowali specjaliści z pełnym 

przygotowaniem, którym miejscowe władze w wyniku starań Dyrektora zapewniały 

mieszkania komunalne. Troszczył się o atmosferę w gronie i o podnoszenie kwalifikacji 

nauczycieli i ich autorytet w środowisku. Charakteryzował Go mądry stosunek do uczniów, 

troska o ich zdrowie, wyrażająca się między innymi zapewnieniem opieki lekarskiej, w szkole 

funkcjonował gabinet lekarski i stomatologiczny. Odpowiedzialność za wyniki nauczania 

rozkładał na barki i uczniów i nauczycieli. Czas kierowania przez Niego szkołą przypadł na 

trudne czasy. Władze na siłę laicyzowały szkolnictwo, zmuszały do apeli popierających różne 

wydarzenia polityczne w Polsce i świecie, często zupełnie obce młodzieży. W 1967 roku 

pożegnał się ze szkołą i przeszedł na zasłużoną emeryturę. Należy pamiętać również o tym, że 

był pierwszym dyrektorem , a można stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że organizatorem 

dzisiejszego Zespołu Szkół. Szkoła została powołana w wyniku usilnych starań ówczesnych 

władz powiatowych zarówno samorządowych jak i partyjnych 1 września 1961 roku 

Początkowo miała tylko dwie klasy: zasadniczą szkołę handlową o kierunku sprzedawca i 

technikum ekonomiczne. Zmarł w 1971. Za całokształt pracy nauczycielskiej i związkowej 

został wyróżniony złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego i odznaczony Złotym 

Krzyżem Zasługi. W pamięci uczniów przetrwał jako życzliwy i serdeczny wychowawca, 

który w każdym z nich widział potencjalne dobro. 

 

Z. Hanulak 

 



Zofia Ostrowska  1911 - 1997 
 

Urodziła się 10 maja 1911 roku w Stryju. W maju 1930 zdała maturę i rozpoczęła 

studia na wydziale humanistycznym – kierunek historia Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we 

Lwowie, które ukończyła w 1935 roku. Po odbyciu dwuletniej bezpłatnej praktyki otrzymała 

posadę nauczycielki historii w Miejskim Gimnazjum i Liceum w Przeworsku, gdzie 

pracowała do wybuchu wojny. W latach 1939 – 1941 uczyła w 8 –letniej szkole w 

Niemirowie (powiat Rawa Ruska), a od 1 września 1943 do 30 kwietnia 1944 na tajnych 

kompletach. Po zakończeniu wojny była nauczycielką historii i zagadnień życia 

współczesnego w  Państwowym Gimnazjum i Liceum w Przeworsku. Swoje życie z naszym 

miastem związała od 1 września 1948 roku.  

Podjęła pracę zgodnie z wykształceniem jako nauczyciel historii i zmieniającego 

nazwę przedmiotu dotyczącego zagadnień z życia współczesnego Polski i świata. Wiedzą i 
postawą kształtowała zaangażowanie młodzieży. W tych trudnych dla historyka czasach jej 

lekcje cechował spokój, należyty takt i obiektywny stosunek do przeszłości narodowej. Była 

współorganizatorem sesji popularnonaukowych i eliminacji szkolnych Olimpiady Wiedzy o 

Polsce i Świecie Współczesnym. Przygotowywane przez Nią reprezentacje szkoły zdobywały 

wyróżnienia w konkursach wojewódzkich we Wrocławiu. Aktywnie pracowała w organach 

Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za pracę w Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich 

uhonorowana została dyplomem „Zasłużony dla Ziemi Górowskiej” oraz podziękowaniem za 

rzetelną i oddaną pracę społeczną i zawodową. Przez ponad 20 lat opiekowała się szkolnym 

kołem PCK. Wielokrotnie przychodziła z pomocą materialną i moralną uczniom biednym i 

rozpoczynającym pracę nauczycielom. Wyróżniona Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, 

Złotą Odznaką ZNP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką 50 – lecia PCK, złotą 
odznaką „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, oznaką ZNP za Tajne Nauczanie oraz Krzyżem 

Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na emeryturę przeszła w 1970 roku, ale ze względu 

na trudności kadrowe szkół pracowała w niepełnym wymiarze godzin tak w Liceum 

Ogólnokształcącym jak i Technikum Ekonomicznym. Zmarła 30 maja 1997 roku, pochowana 

jest na cmentarzu parafialnym w Górze. 

 

Z. Hanulak 

 



Urszula Kwiatkiewicz  1923 – 2010 
 

Była bibliotekarką w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Górze 

w latach 1957 – 1980. Od 1 września 1962 roku prowadziła również bibliotekę w powołanej 

w tym czasie - nowej średniej szkole, która dała początek dzisiejszemu Zespołowi Szkół im. 

Sylwestra Kaliskiego. Śmiało można Ją nazwać organizatorem obydwu bibliotek szkolnych, 

prawdziwych pracowni naukowych dla uczniów szkół średnich. Pracę w bibliotece szkolnej 

pojmowała jako służbę uczniowi i nauczycielowi. Do ich potrzeb dostosowywała godziny 

otwarcia, zakupy, zestawy bibliograficzne i wszystko to co mieściło się w regulaminie życia 

szkoły i pracy biblioteki. Urodzona przed II Wojną Światową, przeżyła jej koszmar, nie 

mogła kontynuować nauki w szkole średniej, była skazana na przymusowe roboty, wcześnie 

straciła matkę.  
Po wyzwoleniu, już 27 lutego 1945 roku była uczennicą Państwowego Gimnazjum 

imieniem E. Szczanieckiej w Ostrowie Wielkopolskim, które ukończyła w lipcu tego samego 

roku. Kwalifikacje zawodowe zdobyła na Rocznym Korespondencyjnym Kursie 

Bibliotekarskim i Bibliograficznym. Do pracy w liceum została zatrudniona z chwilą, gdy 

szkoła uzyskała etat bibliotekarza, wcześniej bibliotekę prowadzili uczniowie pod kierunkiem 

oddelegowanego na określone godziny nauczyciela polonisty. W początkach pracy 

uporządkowała zbiory biblioteczne i zaprowadziła ich wzorową ewidencję. Od roku 1963, w 

którym była wizytacja ministerialna biblioteka zyskała miano wiodącego odcinka, pracy 

szkoły, a eksponowanymi formami działalności była służba informacyjno – bibliograficzna, a 

także przysposobienie czytelnicze uczniów klas pierwszych oraz praca z młodzieżą w Klubie 

Miłośników Książki, w imieniu którego nawiązała kontakty z dyrekcją Biblioteki Ossolineum 

we Wrocławiu, do którego organizowała wycieczki o charakterze naukowo - poznawczym. 

Harcerki urzeczone ideą Ossolineum napisały list do wybitnego polskiego pisarza Jana 

Parandowskiego z prośbą o wspomnienia z czasów Jego współpracy z tą instytucją i 

poinformowały Go, że ich drużyna harcerska będzie nosić imię Maksymiliana Ossolińskiego. 

Pisarz nie zawiódł, odpisał i podzielił się z autorkami listu radością z tego powodu. Pani 

Kwiatkiewicz od pierwszego roku pracy była też współorganizatorem konkursów 

czytelniczych z różnych przedmiotów na tematy zaproponowane przez nauczycieli. 

Przeprowadziła również wszystkie edycje konkursu dla uczczenia Tysiąclecia 

Państwa Polskiego. Wymyśliła sprawności harcerskie dla członkiń drużyny Harcerskiej 

Służby Bibliotekarskiej, które nazywały się: DOBRY BIBLIOTEKARZ, BIBLIOFRAF i 

najwyższy stopień – ORGANIZATOR PRACY UMYSŁOWEJ. Pod koniec każdego roku 

szkolnego odbywał się egzamin z wiadomości i umiejętności praktycznych harcerek, a potem 

uroczyste wręczenie odznaki. W latach 1961 1965 była kierownikiem Ogniska Metodycznego 

Bibliotek i Czytelnictwa. Otoczyła fachową opieką bibliotekarzy ze wszystkich szkół 

podstawowych w powiecie górowskim, przeprowadziła śródroczny kurs kwalifikacyjny dla 

osób zatrudnionych w bibliotekach. Była też pomysłodawcą i organizatorem rocznego kursu 

p. n. „Przygotowujemy biblioteki do pracy w zreformowanej szkole” dla bibliotek szkół 

siedmioklasowych, w których pracowali bibliotekarze nieetatowi. Prowadzone przez Nią 
biblioteki obydwu górowskich szkół średnich odwiedzały zorganizowane zespoły nauczycieli 

bibliotekarzy z różnych miejscowości województwa wrocławskiego i innych części Polski. 

Był to konkretny wkład skromnej i cichej Pani Urszuli w rozsławianie Góry w Polsce. 

Doświadczeniami i osiągnięciami w pracy dzieliła się również w formie pisemnej. Jest 

autorką wyróżnionych odczytów pedagogicznych: „Jak przeprowadziliśmy w naszej szkole i 

w naszym powiecie konkurs czytelniczy pod nazwą Tysiąclecie Państwa Polskiego” – 

opracowany w roku szkolnym 1962/63 odczyt otrzymał I nagrodę na zjeździe okręgowym i 

III w kraju, a publikowany był we fragmentach w Biuletynie Okręgowego Ośrodka 

Metodycznego we Wrocławiu w 1964 roku. Drugi o tytule - „Wpływ pracy Harcerskiej 

Służby Bibliotecznej na kształtowanie się osobowości uczniów” – opracowany w roku 



1969/70 uzyskał II miejsce w okręgu i III w kraju. Ponadto była autorką artykułów do pism 

bibliotekarskich i Nowej Szkoły, gdzie ukazały się: - HSB czyli Harcerska Służba 

Biblioteczna; - Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego w Górze; - Działalność 
biblioteki wiodącej w liceum ogólnokształcącym; - Przysposobienie czytelnicze młodzieży 

klas pierwszych liceum ogólnokształcącego; - Harcerska Służba Biblioteczna w bibliotece 

szkolnej liceum ogólnokształcącego; oraz artykuł o znamiennym tytule: - Serdeczne kontakty.  

Jako emerytka nie zrezygnowała z pracy i do roku 2001 pracowała w Zespole Szkół 

Zawodowych, służąc młodym adeptom radą i pomocą. W tej szkole wyróżniała się zwłaszcza 

w zakresie pracy informacyjno bibliograficznej, przysposobienia czytelniczo – 

informacyjnego oraz zajęciach z młodzieżą w Kole Przyjaciół Książki, szkoliła też szkolną 
pomoc biblioteczną. Już w latach sześćdziesiątych w obydwu szkołach prowadziła lekcje z 

przysposobienia czytelniczego, ministerstwo wprowadziło ten obowiązek w roku 1986. W 

Kole Przyjaciół Książki w cyklu trzyletnim zdobywało się kolejne stopnie wtajemniczenia, a 

najwyższym był tytuł AMBASADORA KSIĄŻKI, było też pasowanie na czytelnika, odznaki 

i wyjazdy do Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Zamku Kórnickim. Naukowcy 

przyzwyczaili się do tych wizyt swoich podopiecznych z Koła im. Tytusa Działyńskiego, z 

Góry, traktowali ich poważnie. Pracą biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych w roku 1984 był 

zachwycony wizytator Ministerstwa Oświaty i Wychowania, który stwierdził, że bibliotekę 
zalicza do najlepszych w kraju, a wszystko to dzięki pasji człowieka, który pracę traktuje 

poważnie i z zamiłowaniem.  

Podkreślić wypada, że pracę na rzecz dwóch szkół potrafiła tak ułożyć, by nic nie 

kolidowało i nic się nie powtarzało. Na temat czytelnictwa w ZSZ napisała cztery artykuły do 

czasopism bibliotekarskich, przeprowadziła trzy konferencje metodyczne w bibliotece tej 

szkoły oraz zapoczątkowała pisanie kroniki biblioteki szkolnej, która w konkursie 

wojewódzkim uzyskała I miejsce w roku 1987. Historia biblioteki liceum, a później biblioteki 

ZSZ, stała się bohaterką dwóch prac magisterskich. Pani Urszula Kwiatkiewicz twierdziła, że 

życie bez kontaktu z książkami i pracy z uczniami straciłoby swoje barwy i sens i nie robi 

tego dla uznania. Najważniejsza dla Niej była popularyzacja książki, dla której potrafiła 

zrezygnować z zasłużonego odpoczynku. Za swą pracę wyróżniona została Medalem Komisji 

Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Ziemi Górowskiej” i odznaką „ Za zasługi dla 

województwa leszczyńskiego” oraz Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski. Z całym szacunkiem stwierdzić należy, że najważniejszą zasługą Urszuli 

Kwiatkiewicz była Jej owocna praca z młodzieżą szkolną i nauczycielami bibliotekarzami. 

Dla środowiska górowskiego, a szczególnie dla wspólnoty parafialnej istotnym i ważnym jest 

udokumentowanie życia parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Jest to 10 

tomów kroniki parafialnej, w której odtworzyła dzieje parafii od początku, czyli od roku 1945 

i prowadziła ją do 2006, bo tylko dotąd pozwoliły na taką pracę wątlejące siły. Inicjatywa 

zrodziła się za czasu, gdy proboszczem parafii był ksiądz Józef Hawrysz. 

 

Z. Hanulak 

Sprawdzona przyjaźń     (Urszula Kwiatkiewicz) 

Do pięknego wspomnienia pośmiertnego o p. Urszuli Kwiatkiewicz, napisanego 

przez p. dyrektor Zofię Hanulak, chcę dołączyć kilka osobistych myśli. Traktuję swą 
wypowiedź jako przyczynek na temat zasugerowany tytułem. 

Moje kontakty z p. Urszulą trwały ponad pół wieku. Genezy naszej znajomości „z 

widzenia” należy szukać w kościele parafialnym, gdzie często widywałyśmy się. Po roku 

spotkałyśmy się w bibliotece liceum. Zainteresowania humanistyczne i miłość do książek 

wywoływały dyskusje i wypowiedzi nie tylko o wartościach intelektualnych danej książki, ale 

też moralnych i duchowych.  

Inne relacje zaczęły się kształtować od września 1960 roku, w którym zostałam 

wychowawcą syna p. Urszuli – Ryszarda, a po jego maturze córki Krystyny. 



Gdy p. dyrektor Aleksander Baczyński zapytał p. Ulę, jak w szkole średniej wypadła 

pierwsza wywiadówka, usłyszał, że „spotkanie było lekcją wychowawczą dla rodziców”. 

Z czasem nasze osobiste kontakty cementowały się i pogłębiały, rozmowy prze-

dłużały i poszerzały pod względem tematycznym, a spotkania były częstsze – także te 

towarzyskie. 

Kiedyś znienacka usłyszałam zdanie, które mnie bardzo zastanowiło: „Tak długo 

rozmawiałyśmy a nikogo nie obmówiłyśmy”. Płaszczyzna naszej pogłębiającej się przyjaźni 

miała wymiar etyczny. Obie byłyśmy świadome, że w przyjaźni potrzebna jest dyskrecja, 

szczerość, rezygnacja z egoizmu, altruizm, ale przede wszystkim zaufanie, które jest trwałym 

fundamentem. 

Z naszych rodzinnych domów wyniosłyśmy te same wartości moralne, religijne i 

patriotyczne i one wielokrotnie były osnową naszych długich dyskusji. W trudnych czasach 

laicyzacji życia społecznego szczera wymiana zdań pomagała trwać przy własnych poglądach 

i postępować według uznawanych norm. 

Wzajemne zaufanie było rękojmią, że to, co zostało powiedziane, nie będzie dalej 

przekazane. Było to źródłem ulgi wewnętrznej na co dzień i pozwalało dzielić się każdą 
myślą. 

O hierarchii akceptowanych przez nas tych samych wartości świadczyła nasza częsta 

obecność w kościele. Ona była siłą, pomagała kształtować autentyczne i szczere kontakty 

budowane na prawie Bożym. Każdy przeżyty dzień był sprawdzianem naszej przyjaźni, bo 

„tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. Wiara, uczciwość, zgodność poglądów i 

postępowania, pracowitość z pobudek moralnych, problemy związane z pozaziemską 
rzeczywistością metafizyczną – to były częste tematy naszych rozmów. 

Ostatnie lata nadal były czasem częstych spotkań, ale już trochę innych – czasem 

wspólnej ciszy, refleksji, zadumy i modlitwy oraz coraz częściej wypowiadanych zdań na 

temat tej ostatniej drogi, która doprowadzi do domu Ojca. 

Nasza przyjaźń na ziemi weryfikowana była codziennie przez ponad 50 lat. 

 

Janina Wlaźlak 

 

  

 

  



Janina Teresa Czerska  1922-1936 
 

Urodziła się 11 września 1922 roku w Warszawie, zmarła 30 lipca w Górze. W 1936 

wyjechała do Białej Podlaskiej, gdzie rozpoczęła naukę w Powiatowym Gimnazjum im. 

Emilii Plater, ale wybuch wojny przerwał naukę. Zaczęła pracować w Powiatowym Szpitalu 

Zakaźnym na Oddziale Dziecięcym w tym mieście. Później była sanitariuszką w oddziale 

partyzanckim Armii Krajowej. Tuż po wojnie ukończyła gimnazjum dla dorosłych, 

jednocześnie pracując jako nauczyciel religii. W lipcu 1946 otrzymała świadectwo 

dojrzałości, a jesienią rozpoczęła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, godząc naukę z 

pracą. Studia, ze względów zdrowotnych, ukończyła w 1952 roku, jako magister filozofii w 

zakresie pedagogiki. We Wrocławiu pracowała w Szkole Podstawowej nr 14 i w Wojskowym 

Liceum dla Dorosłych, a w wakacje w latach 1947 i 1948 była wychowawcą na koloniach dla 

dzieci z Domu Dziecka „Jutrzenka”; prowadziła też zajęcia repolonizacyjne dla dzieci z 

zagranicy. Od 1950 zamieszkała w Tarpnie na terenie powiatu górowskiego (tam Jej mąż 
otrzymał pracę). Zaczęła pracować w Szkole Podstawowej w Niechlowie latach 1956 – 1963, 

jako nauczyciel i kierownik. Po śmierci męża w 1963 roku zamieszkała w Górze i otrzymała 

pracę w Liceum Ogólnokształcącym. Na nauczycielu biologii spoczywał wtedy obowiązek 

kształtowania naukowego światopoglądu. W roku 1966 za zaangażowanie religijne i jawne 

okazywanie światopoglądu została w wyniku interwencji władz przeniesiona do pracy w 

nowej szkole Tysiąclatce czyli Szkole Podstawowej nr 1.  

W styczniu 1970 roku ówczesny inspektor szkolny Tadeusz Podwiński powierzył Jej 

obowiązki Dyrektora Poradni Wychowawczo – Zawodowej. Było to trudne i ambitne zadanie 

zorganizowanie od podstaw placówki oświatowo – wychowawczej, co wiązało się z 

pozyskaniem lokalu, zatrudnieniem kadry psychologów i pedagogów, zgromadzeniem 

pomocy i testów potrzebnych do badania dzieci i młodzieży. Najtrudniejszym jednak 

zadaniem było przekonanie co do potrzeby istnienia tego typu placówki, która miała udzielać 
pomocy i rodzinie i szkole. Dar przekonywania i ogromne osobiste zaangażowanie Pani 

Teresy Czerskiej zwyciężyły niechęć. Placówka zaczęła działać, a na efekty nie trzeba było 

długo czekać, bo działalność diagnostyczna, postdiagnostyczna, terapeutyczna i doradcza 

prowadzona w poradni zyskiwała coraz większe zrozumienie.  

Należała do pionierów pracy w zespołach korekcyjno – wyrównawczych dla dzieci z 

klas I – IV. W roku 1978 przeszła na emeryturę, ale nie przestała pracować z dziećmi i 

młodzieżą i na rzecz dzieci, szczególnie tych środowiskowo zaniedbanych. W marcu 1979 

roku zorganizowała i prowadziła Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą Moralnie Zagrożoną, 
współpracowała z Sądem dla Nieletnich w Rawiczu, a wcześniej w Górze, jako społeczny 

kurator sądowy. Współpracowała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, pełniła funkcję 
zastępcy przewodniczącego Zarządu Miejsko – Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

Niedostosowanym dzieciom zastępowała rodziców, wydeptywała przejście do następnej 

klasy, wskazywała co dobre i szlachetne, ubierała, wycierała brudne nosy. Ta Jej praca jako 

kuratora sądowego wybiegała daleko poza zakres obowiązków. Była typem człowieka, dla 

którego praca społeczna to obywatelski obowiązek. Sama wychowała i wykształciła trójkę 
dzieci. W latach sześćdziesiątych na zaproszenie biskupa Latuska prowadziła wykłady w 

Seminarium Duchownym we Wrocławiu, wykładała na kursach kwalifikacyjno – 

mistrzowskich, pracowała w Ośrodku Opiekuna Społecznego w charakterze konsultanta do 

spraw pedagogicznych. Szeroka jest Jej działalność w komitetach blokowych w sekcji 

wychowania dzieci i młodzieży oraz w Ośrodku Opiekuna Społecznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej; w Komisji Historycznej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, a Jej 

wykłady jako prelegenta Towarzystwa Wiedzy Powszechnej cieszyły się popularnością. Była 

niezwykłą patriotką, tak ukształtowała Ją wczesna młodość. Ojczyzna – to obowiązek, a 

dobro dla niej powinni czynić wszyscy – to Jej maksyma. Stąd Jej udział w organizowaniu w 

latach osiemdziesiątych Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego i szefowanie mu. Z 



Jej inicjatywy odbyły się w auli liceum uroczystości 70 – lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Po tej akademii wychodzący z sali nucili to do niedawna zakazane „My 

pierwsza brygada.” Była osobą niezwykle pracowitą i utalentowaną, jej dziełem jest sztandar 

Liceum Ogólnokształcącego, osobiście przez Nią wyhaftowany, w Jej domu dokonano 

również Jego poświęcenia, a świadkami tego wydarzenia byli: Stanisław Marynowski – 

nauczyciel matematyki i języka angielskiego w liceum wraz z żoną. Od 1945 roku należała do 

Związku Nauczycielstwa Polskiego, była również członkiem Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej i jakby na ironię losu nie została zaproszona na uroczystość nadania szkole w 

Niechlowie imienia właśnie Armii Krajowej, w której pracowała jako nauczyciel i dyrektor. 

W latach osiemdziesiątych była członkiem Synodu Diecezjalnego Archidiecezji 

Wrocławskiej, działając w sekcji Rodzina. Była odznaczona: Medalem Matki – jako wzorowa 

matka wielodzietnej rodziny; Krzyżem Partyzanckim; Medalem Zwycięstwa i Wolności; 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; odznaką „ Za zasługi dla województwa 

leszczyńskiego” i odznaką „ Zasłużony dla Ziemi Górowskiej”. Za wieloletnią pracę na rzecz 

dobra dziecka otrzymała Medal Przyjaciel Dziecka, a za niestrudzoną działalność oświatową i 
pedagogiczną Medal Komisji Edukacji Narodowej. Pani Teresa Czerska była niezwykłym 

człowiekiem, serdecznie odnosiła się do ludzi, święcie wierzyła w to, że każdy człowiek, 

każde dziecko jest z gruntu dobry, a do złego zmuszają go okoliczności i sytuacja. Jej rolą jest 

tym wszystkim zagrożonym przyjść z pomocą. Kochała i rozumiała dzieci, a dlaczego tak 

było, chociaż częściowo odpowie nam na to pytanie fragment przygotowanej przez Nią 
inscenizacji „Zwykli święci” wystawionej w parafii św. Katarzyny w Górze. - Jak można być 
świętym w rozwrzeszczanej zgrai dzieci, często złośliwych i złych? – No cóż Julian Tuwim 

daje nam odpowiedź w swoim wierszu, gdy mówi „ jeśli są święci na świecie, to 

nauczyciele”. Bo tu trzeba zawsze zniżać się do poziomu myślenia dziecka i to jego nieudolne 

myślenie dźwigać godzina po godzinie, dzień po dniu, coraz wyżej, aż do prawdziwego 

człowieczeństwa. Ciężka to praca, ale ciekawa, kształtuje się to, co najdroższe na świecie – 

człowieka – uprzywilejowane dziecko Boga. A jeśli z miłością wychowuje się człowieka – 

idzie się do Boga. 
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Konstanty Matulewicz  1894 - 1982 
 

Niezwykły człowiek, jeden z tych przedwojennych profesorów, o których przez całe 

lata krążyły legendy, ponieważ na klasówki umawiał się za trzy siódma (czyli za kwadrans 

siódma i trwała do za kwadrans dziewiąta), w miarę możliwości rozsadzał uczniów w różnych 

miejscach sali lekcyjnej, miał cięty dowcip, dzwonek był dla niego, a nie dla ucznia. Z 

górowskim liceum związał się na ponad 20 lat. Przyjrzyjmy się, jak wyglądało Jego 

wcześniejsze życie. Urodził się 1 stycznia 1894 roku w Wilnie na terenie zaboru rosyjskiego. 

Jak sam pisze w życiorysie, naukę początkowo pobierał w domu, a od 12 sierpnia 1902 roku 

uczył się w gimnazjum w Mozyrzu.  

Po ukończeniu ośmiu klas w roku 1912 otrzymał świadectwo dojrzałości i z zapisów 

na nim dowiadujemy się, że w ciągu nauki w progimnazjum i gimnazjum zachowywał się 
wzorowo, przy czym wyróżniał się wiedzą i miał na nim same bardzo dobre oceny, z 

następujących przedmiotów: religia, język rosyjski i starocerkiewny, literatura, propedeutyka 

filozofii, język łaciński i grecki, prawoznawstwo, matematyka, geografia matematyczna, 

geografia, fizyka, historia oraz język francuski i niemiecki. Jest też informacja, że zaliczył na 

podstawie odnośnych przepisów cykl szkolenia wojskowego, realizując w ten sposób 

obowiązek wojskowy. Mając na uwadze zachowanie i oceny Rada Pedagogiczna postanowiła 

Go nagrodzić „Złotym Medalem”. Piszę o tym tak szczegółowo, abyśmy sobie mogli 

uzmysłowić, przygotowanie do pracy ludzi z tamtego okresu. Świadectwo było wydane na 

podstawie przepisów prawa z roku 1871 i dawało wstęp na studia, które rozpoczął na 

wydziale matematyczno - fizycznym Uniwersytetu Warszawskiego.  

Środki do życia i nauki zdobywał prywatnymi lekcjami, później otrzymał 

stypendium. Po ewakuacji Uniwersytetu do Rostowa n/D, tam w 1916 roku uzyskał tytuł 

kandydata nauk na kierunku matematyki teoretycznej w roku 1916, co było równoznaczne z 

tytułem magister. Już w trakcie studiów uczył matematyki w szkole realnej i na 

Uniwersytecie Robotniczym, a w latach 1916 – 1922 pracował jako nauczyciel szkół 

średnich. W 1922 powrócił do Polski, do Wilna i uczył w gimnazjach: Juliusza Słowackiego, 

Joachima Lelewela i Zygmunta Augusta. Od 1sierpnia 1926 do 31 sierpnia1928 w ramach 

urlopu płatnego pracował w Polskim Gimnazjum w Gdańsku, ucząc matematyki „ w 

przepisanym wymiarze, a nawet wyższym oraz spełniając czynności wychowawcy klasy” i 

otrzymał od dyrektora szkoły pisemne podziękowanie „za sumienną i owocną – a zarazem 

bardzo trudną pracę nad młodzieżą gdańską, za taktowne i pełne harmonii postępowanie w 

stosunku do młodzieży, rodziców i kolegów.  

Dalej czytamy - odchodzi Pan, wywołując serdeczny żal”. Jego wyjazd do Gdańska 

był odpowiedzią na apel skierowany do nauczycieli, aby pomogli szkolnictwu pod byłym 

pruskim zaborem. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego mianowało 

go w roku 1933 Członkiem Komisji Egzaminacyjnej w Wilnie z zakresu programu W.K.N. W 

roku 1929 otrzymał MEDAL DZISIĘCIOLECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI, a w 

roku 1938 BRĄZOWY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ. W latach okupacji 

pracował na kompletach tajnego nauczania w Wilnie, a od roku 1944 – 1946 w III gimnazjum 

w tym mieście. Do Góry przybył w 1946 roku, ostatnim nauczycielskim transportem i 

rozpoczął pracę jako nauczyciel matematyki, fizyki i astronomii w ówczesnym gimnazjum i 

liceum ogólnokształcącym młodzieżowym i dla dorosłych. Był prezesem Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, instruktorem ogniska metodycznego – matematycznego, 

współpracował z Polską Akademią Nauk we Wrocławiu, był członkiem Polskiego 

Towarzystwa Miłośników Astronomii”. Wychował wielu znakomitych matematyków, 

pracujących nie tylko w Polsce, ale i na uczelniach Włoch, Rosji, Francji i Ameryki. Udało 

Mu się skompletować wspaniałą bibliotekę przedmiotową, był również współautorem 

podręcznika „Matematyka - podręcznik dla I klasy wydziału humanistycznego, klasycznego i 

przyrodniczego liceów ogólnokształcących”, wydanego we Lwowie w roku 1938 i autorem 



wielu artykułów i prac z zakresu metodyki matematyki: 1. Rola sześcianu w zadaniach 

graficznych przy nauce początków stereometrii – Matematyka i Szkoła. R.1939. 2. Sur les 

nombres composes satisfaisont a la cougrunce…Annales de la Socjete Polonaise 

Mathematique 22. R. 1949. 3. Tablice kwadratów liczb naturalnych w zakresie 1 – 10…w VI 

Zjazd Matematyków Polskich. Warszawa 20 – 23.IX. 1948r. Kraków R. 1950. 4. Sur 

lasolution d!une Colloquium Mathematicum 2 R. 1951. 5. Braki w zakresie techniki 

rachunkowej u absolwentów szkoły podstawowej i sposoby likwidacji braków 

przygotowania. Matematyka 10 R. 6. Samodzielna praca ucznia na lekcjach matematyki. 

Warszawa PZWS R. 1958, wyd. CODKO Biblioteczka Metodyczna. Był też konstruktorem 

niezliczonej ilości pomocy naukowych. Szczególnie interesował się teorią liczb, cybernetyką, 
maszynami cyfrowymi i marzył o tym, by owe maszyny ułatwiły życie ludziom, układały 

chociażby tygodniowy rozkład zajęć.  
Był niezwykle wymagającym nauczycielem, piątka z matematyki była 

wyróżnieniem dla ucznia. Dla tych myślących matematycznie nie żałował czasu, przyjaźnił 

się z nimi. Był człowiekiem wrażliwym, nawiązał wraz z żoną wiele kontaktów z 

wychowankami domu dziecka. Trójkę z nich wychowali, dali wykształcenie, przygotowali do 

życia: Zosia została nauczycielką przedszkola, pracowała w Wąsoszu i Górze, później 

wyjechała z mężem do Białej Podlaskiej; Janusz ukończył technikum w Głogowie oraz Benia, 

która po ukończeniu naszego liceum pozostała przy rodzicach, opiekując się nimi. Jego dom 

rodzinny bywał w czasie świąt i wakacji domem dla dzieci pozbawionych rodziny, kilkorgu 

systematycznie pomagał. Był człowiekiem o niezwykłym, przyjaźnie zawierał na całe życie. 

Do ostatnich chwil życia Jego umysł pracował na pełnych obrotach, korespondował z 

wieloma ludźmi, rozwiązywał trudne zadania matematyczne. Prowadził bardzo uregulowany 

tryb życia: poranna gimnastyka, praca w ogródku, długie spacery i marsze (jechał pociągiem 

kilka stacji, wysiadał i wracał pieszo ze znacznym obciążeniem). Jego dewizą życiową były 

słowa „WIEDZA I RELIGIA SĄ SKRZYDŁAMI NARODU”, a w młodości w czasach 

zaborów nosił czapkę maciejówkę, co było dowodem patriotyzmu i odwagi. Za pracę w 

górowskim liceum i całokształt działalności został w roku 1961odznaczony: tytułem 

honorowym „Zasłużony Nauczyciel PRL”, był już wtedy na emeryturze, ale jeszcze pracował 

i szkoła to wyróżnienie doceniła. Wcześniej udekorowany został „Złotym Krzyżem Zasługi”, 

„ Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” i „Złotą Odznaką ZNP”. Zmarł 10 maja 

1982 roku i w Jego pogrzebie brały udział niezliczone dziesiątki absolwentów naszego 

liceum. 
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