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PRODUCENT
 konstrukcji stalowych

 aparatury i urządzeń technologicznych 
w tym dla ochrony środowiska

 tymczasowych stacji paliw
 elementów złącznych hydrauliki siłowej
 sprzętu transportowego dla górnictwa

www.lena.com.pl, lenawilkow@lena.com.pl
tel. +48 76 8783 480, fax. +48 76 8783 212

Galeria sponsorów

59-500 Złotoryja ul. Legnicka 37
tel. 76/ 8 784 25; fax 76/ 8 784 252

e-mail: inkobud@pro.onet.pl

Przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie :
* instalacje budowlane, sanitarne  c.o. , gazowe, 
wentylacja w technologiach tradycyjnych   i 
nowoczesnych
* zewnętrzne sieci ciepłownicze,  tradycyjne i w 
preizolacji, przemysłowe, kanalizacyjne,  gazowe ( w 
tunelach HOPE   posiadamy aktualny certyfikat DOZG)
*  wszelkie roboty remontowe instalacji oraz sieci   
sanitarnych, gazowych, ciepłowniczych
*  bezwykopowe przejścia   pod drogami, torami i 
nasypami metodą udarową maszynami GRUNDORAM  
w zakresie średnic   od 100 mm do 1200 mm

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO
KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE

„INKOBUD”
Włodzimierz  Kowalczyk
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samodzielną jednostkę, spółdzielnię pracy, która 
przyjęła nazwę Vitrum (łac. szkło) i zostałem 
prezesem tego zakładu.

I wtedy rozwinął pan i produkcję, i cały zakład?
- Mogę z dumą powiedzieć, że stworzyłem zupełnie 
inny zakład. Ze stu osób załogi na początku zakład 
rozrósł się do pięciuset pracowników. Oprócz 
bombek zaczęliśmy produkować kryształy na rynek 
krajowy, natomiast z ogromnym powodzeniem 
eksportowaliśmy do NRD i do ZSRR napędy do 
domowych maszyn do szycia. Mieliśmy bardzo 
wysoką dynamikę sprzedaży.  Pracownicy dużo 
zarabiali, spółdzielnia odnosiła sukcesy. Wśród 
moich pracowników był Janusz Prus, który uczył się 
ode mnie. Teraz ma własny zakład o podobnym 
profilu produkcji. Też odnosi sukcesy.

W tym okresie też się pan kształcił.
- Tak, w 1982 r. podjąłem studia na Akademii 
Ekonomicznej i po pięciu latach obroniłem tytuł 
magistra. Studia bardzo mnie rozwinęły. Chłonąłem 
wiedzę, miałem mnóstwo pomysłów, które mogłem 
zastosować w praktyce w moim zakładzie. Myślę, 
że dzięki tym jedenastu latom pracy w przemyśle 
mocno się rozwinąłem. Przyszedł czas na zmiany. 
Pewnego razu do mojego zakładu przyjechał 
wojewoda legnicki, który słyszał o sukcesie Vitrum i 
zaproponował mi przejście do pracy w handlu. 

Partia rzuciła pana na nowy odcinek, jak to się 
kiedyś mówiło?
- No tak, zacząłem działać na odcinku Państwowej 
Spółdzielni Spożywców Społem jako prezes tej 
spółdzielni. Lata 1986-1989 uważam za swój dobry 
okres. Sklepy PSS w Chojnowie i Złotoryi zostały 
unowocześnione, otrzymały nowy wystrój, były 
rozpoznawalne dzięki kolorowym markizom 
(jedynym w ówczesnej szarej Złotoryi), a dzięki 
moim dobrym kontaktom z przemysłem mogłem 
towary  do  sk lepów śc iągać  poza  tzw.  
rozdzielnictwem. Podczas pracy w Vitrum trochę 
podróżowałem po Europie i wzory stamtąd 
natychmiast wdrażałem w naszych placówkach. 
Mieliśmy dobre sklepy, pełne towarów, co na owe 
czasy było niesłychanym wyczynem.

No właśnie, w tych latach w Polsce był już kryzys, 
ale rzeczywiście sklepy PSS w Złotoryi 
wyróżniały się.
- Na Getta mieliśmy wzorcowy sklep Balerina z 
atrakcyjnymi butami, delikatesy Camargo z 
dobrymi słodyczami i z czekoladą, Minimarket na 
Chopina. Chojnów też miał podobne sklepy.

Działał też pan społecznie. Czy na tej niwie też 
odnosił pan sukcesy?
- W 1984 r. zostałem prezesem klubu sportowego 
Górnik. To była absolutnie społeczna praca, za którą 
nie brałem ani grosza. Pasjonowała mnie ta 
działalność i muszę powiedzieć, że właśnie wtedy 
Górnik miał największe w swojej historii sukcesy. 
Piłkarze nożni grali w III lidze, a piłkarze ręczni w II 
lidze. Uważam, że był to sukces organizacyjno - 
sportowy.   

Znalazł pan sposób na zdobycie funduszy dla 
klubu?
- Utworzyłem w klubie zespoły gospodarcze, które 
zarabiały na siebie i na klub, a ponadto, dzięki moim 
osobistym kontaktom załatwiałem sponsorów dla 
klubu. Dobrze dofinansowany klub to połowa 
sukcesu sportowców, którzy też wtedy działali tylko 
społecznie, nie zarabiając na graniu w piłkę. 
Chciałem rozszerzyć działalność sportową klubu i 
doprowadziłem do kupna stalowych podpór na halę 
sportową. Kupiliśmy je od  Urzędu Miejskiego w 
Kowarach za 1/50 ich wartości, ale niestety, hala 

sportowa nie powstała. Przęsła stalowe długo leżały 
na stadionie wystawione na działanie korozji i 
złodziei. Ale ja już wtedy nie byłem prezesem klubu 
i nie mogłem temu zaradzić.

No i doszliśmy do tego okresu, gdy został pan 
ostatnim naczelnikiem miasta, bo po pańskim 
urzędowaniu włodarze miasta już nosili nazwę 
burmistrzów. 
- Wtedy to było tak, że wojewoda proponował 
konkretne osoby na funkcję naczelnika miasta, a 
radni miejscy wybierali spośród kandydatów. Tymi 
kandydatami w 1989 r. byłem ja i Jan Klonowski. 
Głosowanie wygrałem ja i zostałem przez 
wojewodę powołany na Naczelnika Miasta 
Złotoryja.

Ten okres doskonale pamiętam, bo wtedy też 
byłam pracownikiem Urzędu Miejskiego. To był 
bardzo dynamiczny i burzliwy rozwój wydarzeń, 
niespotykany dotąd w sennej nieco działalności 
Urzędu.
- Ale też i czasy były inne. Pamiętajmy, że zaczęła 
się transformacja ustrojowa. System socjalistycznej 
gospodarki powoli zostawialiśmy za sobą, a nowe 
przepisy pozwalały na zupełnie inne, nowatorskie i 
nowoczesne rozwiązania systemowe. Wtedy 
podjęliśmy jednocześnie wiele trudnych zadań i 
inwestycji. Ponieważ Urząd nie miał narzędzi, aby 
sprawnie prowadzić inwestycje, powołałem spółkę 
Aurad, która prowadziła tzw. zastępstwo 
inwestorskie po to, aby odciążyć urzędników od 
tego rodzaju spraw. Powołałem też zespół 
gospodarczy GEOBUD, który potem przekształcił 
się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Formacja ta doskonale spełniała swoje zadanie, 
będąc wykonawcą inwestycji Urzędu Miejskiego. 
Niestety, odbiło się to czkawką, bo z uwagi na 
nowość tego rodzaju rozwiązań, co wiązało się z 
niedoinformowaniem złotoryjan,  zarzucano mi, że 
zawłaszczam majątki. Oddałem więc swoje udziały, 
które były zresztą niewielkie, aby nic nie można 
było mi zarzucić. 

Ale za to ulica Basztowa to pański sukces jako 
naczelnika miasta.
- Uważam to za swój ogromny sukces i mój ślad w 
historii miasta. Jednak projekt tego deptaka został 
opracowany jeszcze wtedy, gdy naczelnikiem był 
Paweł Drzewiński. Projekt przeleżał przez tyle lat w 
szufladzie urzędnika, bo chyba czekał na mnie. 
Pamiętam, że przed przystąpieniem do tej  
inwestycji organizowałem wiele spotkań z 
fachowcami, słuchałem uważnie ich mądrych uwag 
i przed wykonaniem nowego wizerunku ulicy 
przebudowaliśmy podziemne instalacje w ten 
sposób, aby woda nie zalewała starych kamienic. 
Zostało zrobione bardzo dobre odwodnienie. Teraz 
ulica wygląda naprawdę pięknie i jest wizytówką 
naszego miasta. Niestety nie jest skończona, bo nie 
zostały wykonane stylowe lampy, no i poza tym 
projekt deptaka uwzględniał też przebudowę ulicy 
Piłsudskiego, będącej w tym samym ciągu. Szkoda, 
że zaniechano dokończenia tego projektu. 
Przedłużony deptak byłby główną ozdobą Złotoryi.

Muszę się pochwalić, że również kształt i 
wygląd osiedla Na Skarpie przy ul. Pochyłej powstał 
dzięki mnie, bo decyzją administracyjną zmieniłem 
plan zagospodarowania w ten sposób, aby w tym 
miejscu mogło powstać osiedle domów 
jednorodzinnych. Uważałem, że to jest znakomite 
miejsce na tego typu budownictwo z pięknym 
położeniem, chociaż nieco trudnym terenem. Teraz 
na moich oczach ucieleśnia się moja wizja sprzed 
lat.
Również za swój sukces jako naczelnika miasta 
uważam utrzymanie przy życiu Złotoryjskiego 
Przedsiębiorstwa Budowlanego. To było bardzo 

trudne, bo już tworzył się wtedy wolny rynek, a ten 
twór był dość skostniały. Ale udało się! Gdy po kilku 
latach rozwiązano ZPB - był to koniec budownictwa 
w naszym mieście.

Jak pan sobie radził ze zmieniającymi się 
lawinowo przepisami prawnymi?
- Miałem, co prawda, radcę prawnego w Urzędzie. 
Był nim Artur Stępień, ale mimo wszystko 
polegałem głównie na swojej wiedzy i intuicji. Poza 
tym ciągle się szkoliłem, aby być na bieżąco. Z 
bólem wspominam, że zarzucano mi wtedy spółki 
nomenklaturowe, zawłaszczanie majątku, ale ja 
mam czyste sumienie. Mogę śmiało chodzić po 
mieście i patrzeć wszystkim złotoryjanom prosto w 
oczy. Nie brałem łapówek, chociaż były to czasy, 
gdy dużo ludzi bogaciło się na niespójności bądź 
nieprecyzyjności przepisów. Ja nie dorobiłem się 
majątku. 

Gdy przyszedł czas zmian, gdy zmienił się w 
naszym kraju handel, przemysł i administracja, 
przestałem być naczelnikiem miasta. Mając 40 lat, 
po wielu sukcesach, ale i porażkach, szukałem 
swego miejsca na ziemi. Byłem rozżalony, bo moja 
partia zawiodła mnie, moje idee legły w gruzach. 
Wtedy sobie przysiągłem, że przez najbliższe 
dziesięć lat nie zapiszę się do żadnej partii. Niestety, 
muszę wyznać, że złamałem tę przysięgę. Za 
namową kolegi zapisałem się do Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. I znów - ja, ideowiec - przeżywam 
kolejne rozczarowanie przywódcą partii Leszkiem 
Millerem. I teraz tkwię w tym...

Wtedy, na początku lat dziewięćdziesiątych za 
wszelką cenę chciałem udowodnić, że sobie 
poradzę. Do rozpoczęcia interesu był niezbędny 
kapitał, a ja go nie miałem. Ale zdawałem sobie 
doskonale sprawę, że przecież kapitał mam w sobie. 
Przez całe swoje życie nigdy nie chowałem głowy w 
piasek, nie uciekałem przed problemami, bo to ja  
pracowałem, a nie moja partia. 

To był trudny okres w moim życiu. Było kilka 
udanych i nieudanych przedsięwzięć. Do 1990 roku 
dzierżawiliśmy stołówkę od Zakładów Obuwia, 
które już wtedy zaczęły podupadać, a kiedy fabryka 
splajtowała, wydzierżawiane dotąd obiekty 
gastronomiczne mogłem kupić i zacząć w nie 
inwestować. 

No i poradził pan sobie z tym doskonale! To był 
strzał w dziesiątkę! 
- Tu muszę sprostować, że gastronomię prowadzimy 
w s p ó l n i e  z  ż o n ą  B a r b a r ą ,  j e s t e ś m y  
współwłaścicielami. Gastronomikiem jest 
właściwie żona, a ja wykorzystuję swoje 
umiejętności  organizacyjne,  handlowe i  
ekonomiczne. I to się sprawdza. Urodził się pomysł, 
aby w tym miejscu powstał  kompleks  
gastronomiczno - hotelowy. Systematycznie 
wprowadzamy go w życie. Jest już restauracja Przy 
Miłej, powstał pub Ulubione Miejsce, a ostatni 
projekt to kawiarnia Jędrusiowa Jama.  

To jest szczególne miejsce, rzeczywiście 
charakteryzuje nasze tereny. I bardzo ciekawy 
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jak spożytkować swoją energię. Bardzo ciepło 
wspominam Krystynę Demczuk, która, będąc 
również członkiem ZMS, miała świetne pomysły. 
Robiliśmy m.in. maratony muzyki młodzieżowej, 
organizowaliśmy obozy młodzieżowe w Łagowie i 
wiele innych różnych projektów. To była świetna 
zabawa, ale i porządna szkoła życia. Wtedy 
nauczyłem się przede wszystkim organizacji pracy. 
Dopiero teraz mogę ocenić, jak wielki wpływ miało 
te kilka lat na moją późniejszą działalność. 

Była też sławetna trójca.
Było nas trzech młodych działaczy, którzy stanowili 
postępową awangardę ZMS-u: Janusz Prus, ja i 
Ryszard Pękała. Mówili nawet o nas „PKP”! To była 
przyjaźń! Związała nas wspólna wizja przyszłości, 
każdy z nas miał podobną drogę życiową. 
Rozumieliśmy się w lot, razem dużo mogliśmy. 
Wspieraliśmy się w trudnych chwilach, nasze 
rodziny też się przyjaźniły. Obecnie nasze drogi 
nieco się rozeszły, ale spotykamy się nadal. Nadal 
jesteśmy przyjaciółmi. 

PZPR pomogła panu w karierze?
- Gdy nastał Gierek, mówiło się: „To nasz człowiek. 
Nie jest związany z Moskwą. Wywodzi się z 
robotników.” Dlatego zapisałem się do PZPR.  

Do  nowej  r zeczywis tośc i  w  l a t ach  
siedemdziesiątych podchodziliśmy z entuzjazmem. 
Byliśmy przekonani, że teraz może być już tylko 
lepiej. Wtedy sporo ludzi zapisywało się do partii. 
Nie przypuszczałem, że partia może odgrywać złą 
rolę. Byłem idealistą, miałem prawo sądzić, że to 
wszystko jest prawdziwe. Ja chciałem tylko działać! 
W 1975 r. w Polsce przeprowadzono reformę 
administracji, gdzie między innymi zostały 
zlikwidowane powiaty. Wtedy zaproponowano mi 
pracę urzędnika w aparacie partyjnym. Nie 
widziałem się w tej roli, nie chciałem być 
aparatczykiem, więc odmówiłem, ale na moje 
miejsce zaproponowałem kogoś innego. 

To prawda, że PZPR wtedy polecała swoich 
członków do pracy. Ale przecież partia za mnie nie 
pracowała. To ja sam pracowałem, sam 
rozwiązywałem problemy i miałem własne pomysły 
i marzenia. 

Fabryka bombek to było dla pana zupełnie nowe 
doświadczenie. Bo to już był przemysł i trochę 
handel.
- Fabryka ozdób choinkowych w Jarkowicach (koło 
Lubawki) Zakłady Przemysłu Terenowego, zakład 
numer 4 w Złotoryi zatrudniała około stu 
pracowników. W 1975 r. zostałem kierownikiem 
tego zakładu, mając już za sobą kilka lat 
doświadczeń organizacyjnych w zetemesie. Po 
trzech latach na bazie tego zakładu utworzyłem 

Ma pan światopogląd lewicowy?
- To jest tak: pochodzę z rodziny o ziemiańskim 
rodowodzie, mój dziadek walczył na wojnie polsko-
radzieckiej. Po II wojnie światowej, podczas 
uspółdzielniania na siłę Polaków, jako jedyny 
odmówił wstąpienia do spółdzielni produkcyjnej. 
Był prawicowcem. Rodzina, której po kądzieli mam 
dużo w Płocku, miała ziemiańskie tradycje 
katolickie, które kultywowaliśmy podczas częstych 
spotkań rodzinnych. Ja mam z żoną Barbarą ślub 
kościelny, nasze dzieci zostały ochrzczone. Zresztą 
nie wyobrażam sobie, że mogłoby być inaczej! 
Podczas mojej pracy w zetemesie różnice 
światopoglądowe nie miały żadnego znaczenia. Ja i 
podobni do mnie młodzi ludzie chcieli po prostu coś 
robić, działać. Nie mieliśmy wyboru, dla młodych 
ludzi wtedy oferowano tylko ZMS i podobne do 
niego organizacje. Wyszło więc na to, że chcąc nie 
chcąc, zostałem lewicowcem.

Szybko został pan działaczem ZMS tzw. pierwszego 
szeregu.
- W 1974 r. zmienił się pierwszy sekretarz Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej w powiecie 
złotoryjskim. Został nim Hieronim Harasimiuk. 
Pamiętam, że miałem wtedy drugą zmianę na 
kopalni, a tu do mnie, do młodego człowieka do 
pracy przyjeżdża osobiście pierwszy sekretarz! 
Słyszał o mnie, że jestem aktywny i przyjechał 
porozmawiać, aby zaproponować mi pracę zupełnie 
innego rodzaju. Moim zadaniem miałaby być 
aktywizacja młodzieży w powiecie, a ja miałbym 
objąć stanowisko przewodniczącego Zarządu 
Powiatowego ZMS. Nie odpowiedziałem od razu, 
długo się zastanawiałem. Na kopalni dobrze 
zarabiałem, więc to nie była kwestia zarobków. 
Przeważyła opinia przyjaciół, którzy mnie 
przekonali, abym przyjął tę pracę. Tak więc, półtora 
roku po przyjeździe na zupełnie nowe miejsce - 
przyjąłem, bądź co bądź, renomowane stanowisko.

Czy to już była działalność polityczna?
- Teraz, po latach, widzę że polityki mało było w 
mojej działalności. Zacząłem rzeczywiście 
aktywizować młodzież i myślę, że to mi się udało. 
Wraz ze mną działała paczka około sześćdziesięciu 
młodych wykształconych ludzi, którzy nie wiedzieli 

Agnieszka Młyńczak - Jak to się stało, że trafił 
pan do Złotoryi? Bo przecież pochodzi pan z 
Płocka?
Andrzej Kowalski -  Tak, mieszkałem w Płocku i 
byłem pracownikiem Petrochemii. Niestety, firma 
bardzo negatywnie wpływała na moje zdrowie. 
Dostałem alergii od ropopochodnych produktów i 
lekarze zalecili mi zmianę klimatu. Miałem do 
wyboru dwa miasta: Bielsko-Białą i Złotoryję. W 
Bielsku, niestety, nie obiecywano mi mieszkania 
(były to czasy, gdy rynek mieszkaniowy nie istniał - 
przyp. A.M.), a Złotoryję znałem, bo bywałem tu u 
swojej cioci jako kilkunastoletni chłopak. 
Pamiętam, że wtedy to miasto urzekło mnie swoim 
pięknem i ciekawą okolicą.  Wybór więc był jasny: 
jadę do Złotoryi! 

Kiedy pan tu przyjechał?
- Na prima aprilis 1973 roku. Miałem wtedy 23 lata. 
Przyjechałem tu ze swoją rodziną, z żoną i z 
dzieckiem. To nie był żart, zamieszkałem w tym 
mieście na długo i chyba zostanę już na zawsze. Ale 
przedtem przyjechałem na rekonesans, aby załatwić 
pracę, no i tak w ogóle rozejrzeć się. 

Dobrze pamiętam ten dzień. Było to w styczniu. 
Udałem się na Lenę, która jeszcze wtedy była 
kopalnią miedzi, ale za rok miano już w niej 
wstrzymać wydobycie. Póki co, wydobycie szło, a 
mnie dyrektor ds. technicznych Mirosław Pawlak 
(później został dyrektorem generalnym KGHM) 
zaproponował  pracę  w tym zakładz ie .  
Zdecydowałem się szybko i mogłem już przyjechać 
z rodziną.
     Skierowano mnie do działu głównego mechanika 
na mistrza produkcji narzędzi górniczych, bo 
kopalnia zaczęła się już powoli przekształcać w 
Zakład Urządzeń Górniczych. Na Lenie była 
szczególna atmosfera, którą tworzył dyrektor 
Stanisław Pieprzyk. Opiekował się młodocianymi 
pracownikami, nikogo nie zostawiał samemu sobie, 
interesował się ich postępami w pracy, pomagał im. 
My, młodzi, czuliśmy się docenieni i potrzebni. 
Miałem dla dyrektora dużo szacunku, który po 
latach przekształcił się w przyjaźń, bo zawsze 
utrzymywaliśmy ze sobą kontakt.

Jak się zaczęła pańska działalność polityczna?

Kapitał mam w sobie
Pan Andrzej Kowalski był w swoim życiu górnikiem, młodzieżowym działaczem partyjnym, 
biznesmenem, handlowcem i urzędnikiem państwowym. Obecnie wraz z żoną Barbarą jest 
właścicielem kompleksu gastronomicznego w Złotoryi: restauracji Przy Miłej, pubu 
Ulubione miejsce  i kawiarni Jędrusiowa Jama. Wkrótce do szeregu zawodów wyuczonych 
pana Andrzeja dojdzie hotelarz, bo za dwa lata przy tym kompleksie stanie nowoczesny, na 
europejską miarę, hotel. 

Andrzej Kowalski jest też prezesem Złotoryjskiego Towarzystwa Tradycji Górniczych, 
które działa bardzo prężnie, organizując m.in. Dymarki Kaczawskie. 

Przedstawiamy dzisiaj sylwetkę człowieka, który odniósł sukces; człowieka z niespożytą 
energią, naładowanego mnóstwem pomysłów,  wcielanych w życie z dużym powodzeniem, 
chociaż, zdarzało się, że miał też porażki. Złośliwi twierdzą, że nie osiągnąłby tego 
wszystkiego, gdyby nie pomogła mu partia. Spróbujmy przedstawić prawdę. 
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Ciąg dalszy na stronie 4.

- Do Złotoryi przyjechałem jako członek 
Związku Młodzieży Socjalistycznej i na Lenie 
zacząłem aktywnie działać, bo były to czasy, 
gdy na terenie zakładów pracy działały 
organizacje i partie polityczne. Dyrektor 
Pieprzyk zauważył we mnie niespokojną 
duszę i zaczął nas stymulować do działania, 
tworzyć warunki.
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wystrój, w środku rośnie kilkudziesięcioletnia 
lipa!
- Tak, nie pozwolili mi jej ściąć przy budowie, a teraz 
drzewo jest główną atrakcją lokalu! A wystrój 
projektowałem sam! Też uważam, że jest bardzo 
ciekawy. 

Chodzą słuchy o kolejnej inwestycji, którą pan 
planuje...
- W tym roku rozpocznie się budowa hotelu przy 
naszym kompleksie gastronomicznym przy Alei 
Miłej. Hotel stanie nad częścią kuchenną restauracji, 
obliczony jest na 45 miejsc noclegowych, a poza 
tym będzie mieścił sale konferencyjne, fitness, 
solarium, saunę, gabinet odnowy. Ceny planujemy 
przystępne, w granicach 50 - 60 zł, chociaż hotel ma 
być na wysokim europejskim poziomie. W każdym 
pokoju będzie telefon, telewizor, podłączenie do 
internetu. Dodatkowo planujemy zatrudnić około 
siedmiu osób. Staramy się o środki unijne na to 
przedsięwzięcie i jest realna szansa, że otwarcie 
hotelu będzie na koniec 2009 roku.

Jest pan również prezesem Złotoryjskiego 
Towarzystwa Tradycji Górniczych ...
- Ale to już inna bajka! Zupełnie oddzielny temat, 
który mógłby zająć jeszcze wiele godzin rozmów. 
Powiem tylko, że ZTTG  założyłem w 1999 r., gdy 

Złotoryi. Wierni nie spóźniają się na spotkanie z 
Jezusem, ponieważ część dojezdnych ma 
zapewniony transport przez parafie. Nabożeństwo 
odbywa się dwa razy w miesiącu, co drugą niedzielę. 
Rozpoczyna się o godzinie 9 preludium 
organowym. Pastor wita osoby zebrane w kościele 
słowami powitania, po czym zbór śpiewa 
wyznaczoną pieśń. Następnie rozpoczyna się 
liturgia wstępna, zakończona wyznaniem wiary. 
Zaraz po tym, dzieci, które jeszcze nie przyjęły 
konfirmacji, udają się do sali katechetycznej, gdzie 
odbywa się szkółka niedzielna. Zajęcia te 
prowadzone są przez pastorową Marzenę Stawiak. 
„Lubię szkółkę niedzielną, pani zawsze opowiada 
nam ciekawe historie biblijne, rysujemy obrazki 
(...), czasem śpiewamy” - mówi 10-letnia Kasia. 
Tymczasem na nabożeństwie trwa kazanie, po 
którym wierni wyznają przed Bogiem swoje 
grzechy, po czym odpokutowani przystępują do 
komunii. Przyjmowana jest ona w postaci chleba i 
wina na pamiątkę ostatniej wieczerzy. Komunia i 
spowiedź występują zawsze w czwartą niedzielę 
miesiąca i może do niej przystąpić tylko osoba 
konfirmowana. Nabożeństwo kończy cicha 
modlitwa, a następnie postludium, czyli muzyka 
organowa.
Przy szczególnych okazjach nabożeństwa 
odprawiane są w parafialnym Kościele Pokoju w 
Jaworze. Jest on jednym z dwóch istniejących w 
Polsce kościołów Pokoju, wpisanych na listę 
UNESCO. Często bywa, że nabożeństwa są 
organizowane w dwóch językach, polskim i 
niemieckim, gdyż zdarza się, że w uroczystościach 
biorą udział wierni z zagranicy. Takim wielkim 
świętem, które odbędzie się pod koniec czerwca, 
jest długo oczekiwana konfirmacja, która 
przypieczętuje potwierdzenie chrztu. 
Niestety, uroczystość przystąpienia do konfirmacji 
odbywa się bardzo rzadko. Jest to nie tylko święto 
dla konfirmanta, ale także dla całego zboru, który 
łączy się z nim w modlitwie.
Protestanci pojawili się na Dolnym Śląsku kilka 
wieków temu, ale dopiero po 1945 roku zaczęli się 

skupiać, gdyż od rozpoczęcia II wojny światowej 
wielu z nich zostało uwięzionych w obozach 
koncentracyjnych. Po zakończeniu wojny wielu 
Niemców osiadło na terenach dzisiejszego Śląska. 
Spośród parafian Nowego Kościoła najwięcej 
stanowią ci, którzy od urodzenia są ewangelikami, 
ponieważ wiara w ich rodzinie przekazywana jest z 
pokolenia na pokolenie. Zdarzają się ludzie, którzy 
wiarę przyjęli z powodów osobistych, o których nie 
chcieli mówić. Mieszkańcy Nowego Kościoła 
przyzwyczaili się do ewangelików, jednak 
przejezdni często bywają zaskoczeni: „Reakcja na 
nasze wyznanie podyktowana jest brakiem wiedzy 
w materii religii chrześcijańskiej” - twierdzi pan 
Bolesław.
 Od radnej - pani Ewy dowiedziałyśmy się o różnych 
wyjazdach, które organizowane przez księdza 
Stawiaka są sponsorowane przez parafię. 
Należą do nich: obozy, kolonie, wycieczki 
zrzeszające wiernych z Polski i Niemiec itp. 
Wyznawców tej religii jest niewielu, co powoduje, 
że więzi są między nimi zacieśnione. „Traktujemy 
się jak taka duża rodzina (...), każdy się z każdym 
zna, próbujemy sobie nawzajem pomagać w 
trudnych sytuacjach” - mówi jedna z parafianek. 
Ewangelicy przyjmą każdą osobę z otwartymi 
ramionami, nawet jeśli są to wyznawcy innych 
religii. 
Wszyscy mają prawo wejść do kaplicy, pomodlić 
się, porozmawiać z księdzem i nikt nie spotka się z 
odruchami niechęci.
Kościół ewangelicki jest jednym z wielu odłamów 
chrześcijaństwa. Należy zapamiętać, że nie jest i 
nigdy nie był zaliczany do sekt, jak często myślą 
ludzie. Mimo iż nie jest tak rozpowszechniony, ma 
wielu wyznawców na całym świecie. Wciąż 
zadziwia jedynie, że ludzie tak mało wiedzą o tej 
religii, istniejącej już od około pięciu wieków...
Jeśli chcemy bliżej poznać historię tego wyznania, 
to możemy zasięgnąć informacji na stronie 
internetowej pod adresem: www. luteranie.pl
   Żaneta Kwak
   Aniela Pietruszczak

Współpraca między złotoryjskim LO im.Jana 
Pawła II a Lothar-Meyer-Gimnazjum w Varel trwa 
dopiero od dwóch lat. Przedsięwzięcie finansowane 
jest przez Polsko - Niemiecką Współpracę 
Młodzieży. W ramach tego uczniowie obu szkół co 
roku uczestniczą w wymianach, w trakcie których 
realizują projekt, dotyczący rozmaitych tematów 
związanych z ochroną środowiska naturalnego. 
Dzięki temu przedsięwzięciu uczestnicy mają 
szansę rozwijać między innymi swoje zdolności 
dziennikarskie. Poza tym projekt sprzyja 
budowaniu więzi między młodzieżą polską i 
niemiecką. Nasi sąsiedzi mogą poznać bliżej polską 
kulturę oraz tradycje i vice versa. Taką możliwość 
zawdzięczają IZOP-Institut Aachen DBU 
(Niemiecka Fundacja ds. Środowiska Naturalnego), 
który jest sponsorem tzw. dni reporterskich. 
 Podczas tego typu zajęć początkujący 
dziennikarze odwiedzają dany obiekt i zbierają o 
nim jak największą ilość informacji. Służy temu 
uczestnictwo we wszelkiego rodzaju wykładach i 
prelekcji dotyczących tematu projektu. W trakcie 
wizyty w Varel uczniowie naszego LO odwiedzili 
fokarium w Norden-Norddeich. Po wysłuchaniu 
kilku wykładów, z których pozyskali cenne 
informacje na temat historii stacji, jej celów, 
członków i planów na przyszłość, wybranym 
osobom dane było przeprowadzić wywiad z 
prezesem tej instytucji. Realizując myśl - najpierw 
praca, potem przyjemność, po wykładach czekało 
ich zwiedzanie stacji. Zobaczyli oni wówczas wiele 
interesujących eksponatów -  jednym z 
najciekawszych był  szkielet  wieloryba,  
znalezionego na wybrzeżu Morza Północnego. 
Następnego dnia wszyscy intensywnie redagowali 
potrzebne artykuły. Natomiast w Polsce, w dniu 
reporterskim wysłuchali wykładów w Ogrodzie 
Botanicznym we Wrocławiu. Tam również poznali 
jego historię, cele, zwiedzili najważniejsze 
ekspozycje oraz poznali plany dotyczące 
przyszłości ogrodu. Młodym dziennikarzom udało 
się porozmawiać z dyrektorem placówki -  Panem 
Tomaszem Nowakiem. Nie ominął ich także spacer 
po ogrodzie, w trakcie którego podziwiali 
niezwykłą florę ogrodu. Kolejnego dnia wszyscy 
zajmowali się pisaniem artykułów, m.in. o historii 
ogrodu, roślinach, które tam się znajdują, a także 
szlifowali wywiad z dyrektorem. Napisane przez 
młodych redaktorów teksty publikowane są po 

Od 1517 roku, po wystąpieniu ks. Marcina 
Lutra, rozpoczęła się reformacja, czyli odnowa 
wiary, nauki i życia kościoła katolickiego. 
Wraz z przybiciem 95 tez zaczął kształcić się nowy 
odłam chrześcijaństwa, luteranizm. Hasła 
reformacyjne dotarły dosyć wcześnie na Górny i 
Dolny Śląsk, gdzie znalazły wielu zwolenników. To 
właśnie w Nowym Kościele, obecnie na terenie 
powiatu Świerzawa, w 1548 roku odbyło się jedno z 
pierwszych nabożeństw protestantów. W tej chwili 
ewangelicy już blisko 460 lat spotykają się na 
obrządku. Zważając na to, że wyznawców jest 
niewielu, pod koniec XX wieku filia ta należała do 
parafii Wang w Karpaczu pod opieką ks. Edwina 
Pecha. Przeprowadził on kapitalny remont kaplicy, 
przypieczętowany dziękczynnym nabożeństwem. 
W 2006 roku nastąpiła reorganizacja i wyznawcy 
przeszli w ręce parafii Jawor pod opieką ks. 
Tomasza Stawiaka.
Kaplica, gdzie odprawiane są nabożeństwa, jest 
mała, gdyż przychodzi około 30 osób. Do filii tej 
należą ludzie nie tylko z Nowego Kościoła, ale ze 
Świerzawy, Starej Kraśnicy, Gozdna, a także ze 

nie można się było dogadać z Bractwem Kopaczy 
Złota. Jego przywódcy byli odporni na nowe 
pomysły, które próbowałem im przedstawiać. Życie 
nie toleruje pustki, a Złotoryja nie tylko złotem stoi. 
Przecież tzw. złoty okres był stosunkowo krótki w 
historii miasta. Natomiast cały czas była działalność 
jeśli chodzi o miedź, wapno, piaskowce. Chciałem 
udowodnić, że nie tylko złoto może wypromować 
miasto, gminę i cały region, i znów mi się udało!

W skali naszego miasta jest pan poważnym 
pracodawcą. Ilu ludziom daje pan pracę?
- Wraz z małżonką zatrudniamy 35 osób, wydajemy 
dziennie około 1500 posiłków, zaopatrujemy 
szpitale, szkoły, kasyna policyjne. Od dwunastu lat 
szkolimy uczniów w zawodzie kucharza. Corocznie 
wypuszczamy 10 -12 kucharzy. Część z nich 
znajduje pracę, część pracuje u nas nadal. Niestety, 
gdy zaczęła się emigracja zarobkowa, to 
pracownicy zaczęli od nas uciekać. Ale gdy dawni 
nasi uczniowie przysyłają kartki z Majorki, Cypru 
czy transatlantyku, gdzie pracują jako kucharze, 
czujemy ogromną satysfakcję i cieszy nas to 
ogromnie.

Panie prezesie,  jest pan niewątpliwie 
człowiekiem sukcesu. Ale też ma pan rodzinę, w 
międzyczasie wychował pan dwoje dzieci i 

wybudował dom. Czy rodzina na tym nie 
ucierpiała?
- Muszę przyznać, że trochę zaniedbywałem, 
niestety, swoją rodzinę. Bo praca, aby przynosiła 
efekty, wymaga poświęcenia dużo czasu. Nie można 
jej kończyć o piętnastej, bo wtedy nic się nie 
osiągnie. Zawsze więc to się dzieje jakimś kosztem. 
Moja żona wzięła na siebie trud wychowania dzieci, 
dbała o ognisko domowe, co widać jej się udało, 
gdyż jesteśmy ze sobą nieprzerwanie od trzydziestu 
siedmiu lat. Miała do mnie świętą anielską 
cierpliwość i jestem jej za to niezmiernie wdzięczny. 

Szkoda by było, żeby zmarnował się taki 
potencjał, który pan rozpoczął. Czy któraś z 
córek zechce kontynuować pańskie poczynania?
- Moje dwie córki Beata i Ola pracują z nami już 
dziesięć lat. Urodziły mi wnuki Kasię i Roberta. 
Kasia jest teraz uczennicą liceum, więc myślę, że 
ona pociągnie hotel, który budujemy. Gdy na nią 
patrzę, widzę siebie sprzed lat... Ma tyle energii i 
pomysłów! Ale ja jej powtarzam, że jeśli nie zechce 
iść na studia, to w hotelu może być co najwyżej 
pokojówką! I to pod warunkiem, że zechcę przyjąć 
ją do pracy.
                       Rozmawiała:  Agnieszka Młyńczak
                       Zdjęcia: Ryszard Masłowski

Polsce, tuż przed spotkaniem podsumowującym 
całą wymianę, przeprowadzili wywiad z 
opiekunami przyjaciół z Varel - Panią Kariną 
Maeusel i Panem Hansem-Hermannem 
Böckmannem 

Uczennice LO: Czy jest to Państwa pierwsza wizyta 
w Polsce? 
Karin Maeusel: Tak, to jest moja pierwsza wizyta w 
tym kraju.
Hans-Hermann Böckmann: Moja pierwsza 
wizyta w Polsce miała miejsce w 1985 r. Jednak 
wówczas odwiedziłem Warszawę i byłem tam 
razem z drużyną sportową, a teraz jestem z grupą 
uczniów, dlatego też te odwiedziny mają całkiem 
inny charakter. 

LO: Który punkt programu wymiany był według 
Państwa najciekawszy?
K.M., H-H.B.: Wizyta we Wrocławiu.

LO: Co sądzą Państwo o polskich uczniach? 
Różnią się bardzo od niemieckich?
H-H.B: Polscy uczniowie są bardzo mili i ciekawi 
wszystkiego, co uważam za jedną z ich zalet. Jednak 
z naszymi uczniami jest podobnie, dlatego nie ma 
dużej różnicy między nimi.

LO: Jakie wrażenie wywarła na Państwu 
Złotoryja?
H-H.B :  Złotoryja jest  pięknym, małym 
miasteczkiem, starszym od Varel. Naprawdę mi się 
podobało, jednak było za mało czasu, żeby obejrzeć 
dokładnie całe miasto.

chciałbym kiedyś znów tam pojechać.

LO: Jak smakowało Państwu polskie jedzenie? 
Czym ono różni się od niemieckiego?
H-H.B: Polskie jedzenie jest naprawdę bardzo 
smaczne, co wywarło na mnie dobre wrażenie. 
Nowością okazał się dla mnie czerwony barszcz - 
pierwszy raz w życiu jadłem tę potrawę.
K.M.: Tak, polskie jedzenie jest pyszne, jednak o 
wiele bardziej tłuste niż niemieckie. Poza tym 
Polacy jedzą, moim zdaniem, bardzo dużo.

LO: Czy spodziewali się Państwo takiego przyjęcia 
w Polsce?
H-H.B: Przyjęcie naszej grupy w Waszym liceum 
przewyższyło moje oczekiwania. Rok temu nie 
zostałem powitany aż tak miło, jak tego roku.

LO: Jakie wspomnienia z pobytu w Polsce zabiorą 
Państwo ze sobą do Niemiec?
K.M: Będą to na pewno same młe wspomnienia. 
Ludzie są tu bardzo przyjaźni i pomocni.
H-H.B.: Tak, to prawda. Każdy starał się nas 
zrozumieć, nawet jeśli nie potrafił dobrze władać 
językiem niemieckim.

LO: Czy przytrafiła się Państwu w Polsce jakaś 
zabawna sytuacja?
K.M: Och, teraz trudno jest mi cokolwiek 
powiedzieć, nie mogę sobie nic przypomnieć, ale na 
pewno przytrafiło mi się kilka takich sytuacji.
H-H.B.: Ja przeżyłem tutaj bardzo wiele 
komicznych sytuacji, jednak za najzabawniejszą 
uważam zamówienie jedzenia pewnego wieczoru w 
restauracji. Stolik miałem zamówiony na godzinę 
18.00, jednak kelnerka, która mnie obsługiwała, nie 
znała ani jednego słowa w języku niemieckim. Nie 
mogliśmy się porozumieć przez prawie 2 godziny, 
dlatego ostatecznie otrzymałem od niej kartkę. Na 
niej krzyżykami zaznaczyłem potrawy, które 
chciałem zamówić. I tak posiłek otrzymałem 
dopiero o godz. 20.00. 

LO: Dziękujemy Państwu za rozmowę.  

Wspólna praca podczas pisania artykułów i 
zbierania niezbędnych do tego celu informacji, a 
także atrakcje zapewnione młodym ludziom, 
sprzyjają integracji polsko- niemieckiej, która, 
miejmy nadzieję, z roku na rok będzie się 
pogłębiać… 

Autorki wywiadu i tekstu: Paulina Orlak, 
                                         Joanna Protasiewicz 
Zdjęcia wykonała:  Emilia Staronka 
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Uczniowie Lutra

Odra nie dzieli
polsku w „Słowie Polskim. 
Gazecie Wrocławskiej”, 
natomiast po niemiecku w 
„Der Gemeinnützige”.

Zarówno w Polsce, jak i 
w Niemczech redagowanie 
a r tyku łów zwyk le  n i e  
p r z y s p a r z a  m ł o d z i e ż y  
większych problemów. Praca 
przebiega bardzo sprawnie i 
przyjemnie. W tym roku 
r o z o c h o c e n i  m ł o d z i  
dziennikarze w ostatnim dniu 
pobytu niemieckich gości w 

LO: Mają Państwo 
zamiar  ponownie  
odwiedzić nasz kraj? 
K.M: Jeśli będę miała 
o k a z j ę  p o n o w n i e  
u c z e s t n i c z y ć  w  
w y m i a n i e  j a k o  
o p i e k u n ,  b a r d z o  
chętnie podejmę się 
tego zadania. Poza tym 
mój mąż bardzo chce 
przyjechać nad polskie 
morze i spędzić tam 
najbliższy urlop, a ja z 
miłą chęcia będę mu 
towarzyszyć.
H - H . B :  P o d c z a s  
pobytu tutaj miałem 
okaz ję  odwiedz ić  
Karpacz, gdzie bardzo 
mi się podobało i 
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Iwona Pawłowska: Dlaczego został Pan radnym?

Andrzej Zając: W swoim życiu otarłem się już o 
pracę społeczną. Gdy miałem około 20 lat, pełniłem 
funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego 
Związku Młodzieży Wiejskiej. Praca z młodzieżą - 
głównie na wsi - dawała mi dużo satysfakcji. 
Chętnie to robiłem. Interesowałem się problemami 
młodzieży. Organizowaliśmy przedsięwzięcia o 
charakterze kulturalnym i oświatowym. W pewnym 
okresie swojego życia zawodowego pracowałem w 
zakładzie poprawczym - jako wychowawca. Tu też 
miałem do czynienia z młodzieżą i to trudną, 
specyficzną, która popadła w konflikt z prawem. Ich 
problemy były dla mnie wyzwaniem. Jeżeli 
próbowaliśmy, jako zakład, dać im nową szansę, 
w y k s z t a ł c e n i e ,  u m o ż l i w i ć  p o w r ó t  d o  
społeczeństwa, to było dla nas źródłem satysfakcji. 
Dlaczego zostałem radnym? Taka - może zabrzmi to 
już niemodnie - „społecznikowska” pasja zawsze 
gdzieś we mnie drzemała. Wciąż chciałem coś robić 
dla środowiska, miasta i jego mieszkańców. Nie 
chciałem obracać się tylko w sprawach własnej 
rodziny czy firmy. W poprzednich wyborach do 
Rady Miejskiej startowałem z ugrupowania Pana 
Pożara „Dobra Rada”. Wtedy nie udało się, miałem 
trzeci czy czwarty wynik. W ostatnich wyborach 
skorzystałem z propozycji, jaką otrzymałem, i 
ponownie  wys ta r towa łem.  Ku  mojemu 
zaskoczeniu, wygrałem i to z pierwszą lokatą w 
okręgu. Tak stałem się radnym. Minęło już od tego 
czasu pół roku. Mogę powiedzieć, że spotkałem w 
Radzie Miasta grupę fantastycznych ludzi, którzy 
wykazują się rzetelnością w podejściu do swoich 
obowiązków. Widzę, że radni chcą coś zrobić dla 
mieszkańców. Sytuację mamy, jaką mamy. Pewne 
rzeczy trzeba poprawić, udoskonalić. Nie wolno 
zmarnować takiego potencjału i zaangażowania.

I.P: Nieprzypadkowo zadałam Panu poprzednie, 
zdecydowanie banalne, pytanie, bo w opinii wielu 
ludzi radni nic nie robią i jeszcze biorą za to 
pieniądze. Proszę się odnieść do tego stwierdzenia.

A.Z: Nie zgadzam się z tą opinią. Z jednej strony jest 
to niewątpliwie wynik braku informacji o pracach i 
staraniach radnych. Szkoda, że ani „Gazeta 
Złotoryjska”, ani strona internetowa Urzędu Miasta 
nie informują mieszkańców o tym, jak pracują radni 
podczas posiedzeń komisji i jakie podejmują 
interpelacje. Ten brak informacji niewątpliwie nie 
oddaje rzeczywistej pracy Rady Miejskiej, a szkoda.  
Z drugiej strony przepisy, które w tej chwili nas, 
radnych obligują oraz uprawnienia, jakie mamy - są, 
jakie są. Wiele uchwał weszło w życie w 
poprzednich latach. W wyniku niektórych decyzji 
poprzedników odebrano samorządowi pewien 
zakres działania, a sporo kompetencji ograniczono. 
Na wiele decyzji podejmowanych w Urzędzie 
Miasta radni nie mają wpływu. Nie dlatego, że się 
tym nie interesują lub nie chcą podejmować 
trudnych tematów. 

I.P: Dlaczego w takim razie ludzie startują w 
wyborach do Rady Miasta? Dlaczego chcą być 
radnymi, choć bezradnymi?

A.Z: Bezradnymi? - To niezbyt fortunnie 
postawione pytanie. Ustawa o samorządzie 

gminnym jasno określa kompetencje Rady oraz 
burmistrza czy wójta. Można dyskutować, czy 
odpowiednio wyważono proporcje. Myślę, że ci 
ludzie, którzy dziś zasiadają w Radzie, nie przyszli 
po słynne diety, które należą w regionie do 
najniższych [ok. 180 zł za posiedzenie lub sesję - 
dop. I. P.]. Jestem przekonany, że chcą wiele uczynić 
dla rozwoju Złotoryi. Dlatego też muszą zająć się 
modyfikacją lokalnych przepisów, które umożliwią 
im większy wpływ na to, co dzieje się w mieście. Od 
tego trzeba zacząć. Nie jest to jednak sprawa, którą 
można załatwić w ciągu miesiąca czy dwóch. Są 
pewne uchwały, które były podjęte kilka lat temu i 
nad nimi musimy popracować. Spotykamy się 
często, ażeby wypracować jakieś wnioski i formy 
działania. Większość radnych tej kadencji to ludzie, 
którzy debiutują w swojej roli. Ja zresztą też. Ale 
myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. 
Chcemy robić więcej niż poprzednicy, chcemy być 
dobrze odbierani przez mieszkańców, aby tych 
opinii radny - bezradny było mniej.

I.P: Spotkał się Pan już z takimi głosami swoich 
wyborców, którzy byliby rozczarowani pracą Rady?

A.Z: Nie spotkałem się z taką sytuacją, że 
przychodzi do mnie wyborca i mówi: głosowałem 
na pana, a pan nic nie robi. Niejednokrotnie 
rozmawiamy z wyborcami. Ja spotykam się z 
mieszkańcami miasta w każdy poniedziałek i środę. 
Sam ustaliłem sobie ten termin i zapraszam 
złotoryjan do Urzędu Miasta, by służyć swoją radą i 
pomocą.

I.P: Przychodzą?

A.Z: Przychodzą, najczęściej w sprawach 
mieszkaniowych czy konfliktowych, np. z 
sąsiadami. 

I.P: Załatwia Pan te problemy?

A.Z: Słowo „załatwia” nie jest właściwe. Radny nie 
ma władzy wykonawczej. Dlatego ja przyjmuję 
swoich interesantów, wysłuchuję ich problemów, a 
potem kontaktuję się z burmistrzem Ostrowskim, 
sekretarzem albo z urzędnikami prowadzącymi 
sprawy mieszkaniowe. Tam szukam informacji, jak 
dany problem można rozwiązać. Radny jest 
pośrednikiem między wyborcami, mieszkańcami a 
urzędem. 

I.P: Proszę mi powiedzieć, czym naraził się pan 
Soł tys ik ,  że  został  odwołany z  funkcj i  
Przewodniczącego Rady Miasta. Nie bez kozery 
pytam, ponieważ wokół tego zdarzenia narosło 
wiele niedopowiedzeń i plotek. Zmiana nastąpiła po 
cichu. Lokalna gazeta nie rozpisywała się na ten 
temat (w notatce o nowym przewodniczącym nad 
tekstem dominowało Pana zdjęcie), podobnie 
oficjalna strona internetowa Złotoryi.

A.Z: Bardzo trudne pytanie. Na początku kadencji 
powierzy l i śmy odpowiedz ia lną  funkc ję  
przewodniczącego samorządu Stanisławowi 
Sołtysikowi wierząc, że będzie reprezentował nas, 
radnych, że będzie pośrednikiem między Radą a 
burmistrzem. Mieliśmy nadzieję, że będzie dbał o 
właściwą pozycję Rady, określoną zresztą w 
ustawie. Tymczasem stało się trochę inaczej. Po tych 
kilku miesiącach pracy z panem Sołtysikiem, kiedy 
radni próbowali zwracać się do niego z pewnymi 
problemami, prośbami, pytaniami, odczuli, że są 
przez przewodniczącego ignorowani. Poza tym 
doszła jeszcze sprawa likwidacji - za jego wiedzą - 
Biura Rady Miejskiej. Odbyło się to bez wiedzy i 
konsultacji z radnymi. Pani, która od wielu lat 

prowadziła Biuro, została zwolniona z pracy. 
Uzasadnionych argumentów nikt nie raczył nam 
przekazać. Niestety, w odczuciu większości radnych 
Stanisław Sołtysik nie stanął na wysokości zadania. 
Wobec braku możliwości porozumienia się z nim 
przyszedł moment na złożenie wniosku o odwołanie 
go z funkcji przewodniczącego Rady Miasta. O ile 
wiem, w latach 90. prawdopodobnie także za relacje 
z Radą Miejską pan Sołtysik już raz został odwołany 
z tej funkcji. Czy odbyło się coś po cichu? 
Nagłośnienie tej sprawy nie wpłynęłoby 
pozytywnie na wizerunek samorządu.  

I.P: Plotki głosiły, że pan Sołtysik był bliżej 
burmistrza niż Rady Miasta.

A.Z: Na ten temat trudno mi się wypowiadać. Nie 
wnikam w sympatie pana Sołtysika. Rolę 
przewodniczącego i Rady określa ustawa o 
samorządzie gminnym. Rada jest naszym 
złotoryjskim parlamentem. Stanowi lokalne prawo i 
czuwa nad jego wykonywaniem. Ma też prawo do 
kontroli poczynań burmistrza. Radni kierują się 
dobrem wspólnoty mieszkańców i mają obowiązek 
przyjmować zgłaszane przez nich postulaty i 
przekazywać do rozpatrzenia organom miasta.

I.P: Czym Pan przekonał Radę, by oddała na niego 
głosy podczas wyborów przewodniczącego.

A.Z: Przez pół roku pracy w Radzie na 
posiedzeniach, w rozmowach nie ukrywałem, że 
moim zamiarem jest wypracowanie nowej jakości 
pracy Rady. Moja kandydatura wypłynęła, myślę, 
spontanicznie. Nie byłem przedstawiony jako 
kandydat z jakiegokolwiek ugrupowania 
politycznego czy stowarzyszenia. Zresztą w naszej 
pracy nigdy przynależność partyjna nie jest istotna. 
Staramy się kierować głosem sumienia i dobrem 
mieszkańców. Dlaczego radni poparli moją 
kandydaturę, trzeba by ich spytać. Myślę, że nabrali 
do mnie przekonania, zaufania. 

I.P: Czuje się Pan kompetentny na tym stanowisku?

A.Z: Znowu trudne pytanie. Powiem tak: staram się 
jak najwięcej uczyć, szybko uczyć. Staram się być 
uczciwy i rzetelny. Słucham głosu wszystkich 
radnych, również tych, którzy na mnie nie 
głosowali. Zrobię wszystko, by Rady nie podzielić, 
by Rada była jednym ciałem. Podział jest nam 
niepotrzebny.

I.P: Pełni Pan odpowiedzialną funkcję publiczną, 
jest też biznesmenem - prowadzi firmę. Jak Pan na to 
znajduje czas? Jedno nie przeszkadza drugiemu?

A.Z: W chwili, kiedy wyraziłem zgodę na pełnienie 
tej funkcji, myślałem, że będzie to łatwiejsze. W 
Urzędzie Miejskim jestem codziennie, jednak nie 
mogę zapominać o firmie. Tam pracują ludzie, a ja 
się czuję za nich odpowiedzialny. Chciałbym, aby 
firma rozwijała się, gwarantowała nowe miejsca 
pracy. Tak jak wielu pracodawców borykam się z 
rozmaitymi problemami. Ale nie mogę zaniedbać 
spraw mieszkańców. Zgodziłem się ich 
reprezentować w Radzie Miasta i nie mogę 
podważyć ich zaufania.

I.P: Jak Pan, z jednej strony radny, z drugiej 
biznesmen, postrzega nową inwestycję w centrum 
miasta? Mam na myśli tzw. zielony grzybek, czyli 
pub o dość zaskakującym wyglądzie.

A.Z: Moje zdanie jak i wielu radnych jest raczej 
negatywne. Odbieram wiele krytycznych zdań od 
mieszkańców. Szkoda, że Rada Miejska nie została 
w ogóle poinformowana o planowanej budowie, 

która tak mocno zmieniła wygląd Rynku. Nikt też 
nie pytał nas o zdanie w tej kwestii. Uważamy, że 
tego typu inwestycje, na etapie wydawania decyzji, 
powinny być ze złotoryjskim samorządem 
konsultowane. W tym przypadku decyzję podjął 
burmistrz. Dlatego nie można mieć pretensji do 
inwestora. Uważam, że każda działalność 
gospodarcza na terenie miasta jest cenna i należy ją 
popierać, ponieważ dzięki temu wpływają pieniądze 
do budżetu. Jednakże ważne jest to, jakim kosztem 
dana działalność jest prowadzona. Jeśli w centrum 
miasta zajmuje się jedyny kawałek zieleni i stawia 
k o n t r o w e r s y j n y  z  p u n k t u  w i d z e n i a  
architektonicznego obiekt, który narusza klimat 
Starówki, to koszty społeczne, wizerunkowe, 
promocyjne, mogą być wyższe niż zyski dla miasta. 
Sam obiekt jest może i ładny, ale zupełnie nie pasuje 
do miejsca, w którym stoi. Proszę zwrócić uwagę, że 
postawiono go w pobliżu zabytkowej fontanny, 
którą warto wyremontować i uruchomić. Jesteśmy 
zaniepokojeni jako Rada tym, co się stało. 
Zastanawiamy się nawet nad aspektem prawnym tej 
inwestycji. Jeśli już podjęto decyzję o inwestowaniu 
w infrastrukturę Rynku, może warto było pomyśleć 
o innej, szerszej formie zebrania ofert i pomysłów na 
zagospodarowanie górnej części Starówki.

I.P: Złotoryjska Rada jawi się jako skonfliktowana z 
burmistrzem, a jednak, kiedy przychodzi do 
głosowania w ważnej, kontrowersyjnej sprawie, to 
większość rajców popiera zdanie burmistrza. Tak 
było ostatnio podczas sesji, na której decydowano o 
przeniesieniu Gimnazjum nr 1 na ul. Wilczą.

A.Z: Faktycznie tamta decyzja była dość 
kontrowersyjna i trudna. My, jako radni 
poświęciliśmy tej sprawie dużo uwagi. Byliśmy na 
wielu spotkaniach, uczestniczyliśmy w dyskusjach 
z rodzicami, uczniami nauczycielami, związkami 
zawodowymi, rozmawialiśmy i z burmistrzem i z 
mediami (TV 3). Chcieliśmy bardzo dokładnie 
zapoznać się z tą sprawą, wysłuchując argumentów 
obu stron konfliktu. Z jednej strony był interes 
rodziców i uczniów, którzy mieli określone zdanie 
na ten temat, z drugiej strony mieliśmy za zadanie 
spojrzeć na problem od strony finansowej. Sam 

pomysł przeniesienia gimnazjum nie był 
konsultowany z Radą. Nikt z nami na ten temat nie 
rozmawiał. O problemie dowiedzieliśmy się od 
mieszkańców miasta. Jest to dla mnie rzecz 
niezrozumiała. 
Jeśli jednak chodzi o naszą decyzję, to - podkreślam 
- była trudna sprawa. Z jednej strony mieliśmy 
interes młodzieży i rodziców, którzy wysuwali 
swoje argumenty, na pewno zasadne, z drugiej 
strony dostaliśmy szereg informacji o potencjalnych 
nakładach finansowych na remont budynku przy 
Kolejowej. Przedstawiono nam opracowany projekt 
natychmiastowej reperacji usterek, opiewający na 
dziesiątki tysięcy złotych. Innym argumentem, 
który nas przekonał, była malejąca liczba dzieci na 
terenie miasta. Za parę lat wystarczy Złotoryi jedno 
gimnazjum. W sytuacji, kiedy miasto musiałoby 
włożyć mnóstwo pieniędzy na remont budynku, 
który za kilka lat i tak nie spełniałby swojej funkcji, 
lepiej było podjąć decyzję o przeniesieniu. Kończąc 
ten temat, muszę powiedzieć, że żadne rozwiązanie 
w tej sytuacji nie było dobre.

I.P: Rozumiem, że miasto nie chciało remontować 
budynku, który należy do starostwa.

A.Z: W jakimś stopniu tak. Jednak nie jest to 
argumentacja przekonująca. Wszystkie obiekty, 
które leżą na terenie miasta, są jego wizytówką. Inną 
kwestią jest, że tak istotne sprawy dla mieszkańców 
- ani Urząd Miejski, ani Starostwo Powiatowe nie 
konsultują z samorządami czy z bezpośrednio 
zainteresowanymi.

I.P: Niektórzy twierdzą, że głosowanie w kwestii 
przeniesienia gimnazjum było jawne i dlatego radni 
bali się narazić burmistrzowi.

A.Z: Uważam, że obecnie większość radnych 
głosuje, nie patrząc na to, czy podoba się to 
burmistrzowi, czy też nie. Jestem przekonany, że 
radni podjęli tę decyzję po głębokim zastanowieniu 
się - nie ze strachu. Argument bojaźni odrzucam 
zdecydowanie.

I.P: Przegląda Pan lokalne strony internetowe? 

A.Z: Tak, często, nawet wczoraj przeglądałem.

I.P: Co Pan sądzi o oficjalnej stronie Złotoryi? 
Przyznam, że jest mi wstyd, kiedy porównuję ją z 
witryną www.swierzawa.pl U nas skąpe informacje, 
mało interesujące dla zwykłych mieszkańców, a tam 
aktualności, które świadczą, że miasto naprawdę 
żyje. Dlaczego nikt z włodarzy Złotoryi nie 
zainteresuje się na poważnie promocją miasta?

A.Z: Nam, radnym naprawdę zależy na tym, by 
promocja Złotoryi była prowadzona w sposób 
profesjonalny. Rozmawiamy o tym m.in. na 
komisjach. Jednakże bezpośrednio radni nie mają 
wpływu na jakość tych działań. Możemy 
wnioskować i proponować. Odpowiadają za nie 
urzędnicy z ratusza. 

I.P: Jak Pan tak mówi, mam wrażenie, że wszystko 
rozbija się tu o arogancję burmistrza.

A.Z: To pani ocena. Dyskusja i ścieranie się w 
poglądach, które mają znaleźć najlepsze 
rozwiązania dla rozwoju miasta, nie są czymś 
nagannym. Ale kompromis nie zawsze jest łatwy do 
osiągnięcia.

I.P: Wróćmy zatem do stron internetowych. Na 
portalu www.zlotoryja.info internauci dyskutowali 
ostatnio o tym, jak Pan zaparkował samochód albo 
rozmawia podczas jazdy przez telefon komórkowy...

A.Z: Tak, zgadza się. Moje auto stało na chodniku, 
zamiast na parkingu. Jest mi z tego powodu bardzo 
przykro, ale było to w dniu sesji i miałem tylko trzy 
minuty, by zjawić się na posiedzeniu Rady. W grę 
wchodziło zostawienie auta na środku ulicy albo na 
chodniku. Wybrałem to drugie. Staram się 
przestrzegać przepisów. Oczywiście za niefortunne 
parkowanie przepraszam. Jeżeli chodzi o telefon, to 
faktycznie zdarza mi się to, ale bardzo rzadko. Tylko 
w wyjątkowych sytuacjach odbieram rozmowę w 
trakcie jazdy. Cieszę się, że młodzi ludzie, a tacy 
chyba dominują wśród użytkowników portalu, 
zwracają uwagę na zachowanie osób publicznych. 
Nie możemy się za to obrażać.    

I.P: Dziękuję za rozmowę i życzę, by policjanci byli 
dla Pana łaskawsi.
  zdjęcie: Ryszard Masłowski

Braune, z bliżej niesprecyzowanym „zbrodniczym 
narzędziem” w ręku, gonił za jednym z ławników, 
innych określając bardzo niewybrednymi słowami. 
  W maju 1456 r. doszło do dramatycznych i 
jedynych tego typu (do dziś) w dziejach miasta 
wydarzeń. Nie znamy ich głębszych przyczyn, ale 
można przypuszczać, iż od dłuższego czasu rosło 
niezadowolenie, których objawów i powodów rada 
miejska być może nie chciała lub nie umiała 
dostrzec. A może właśnie feralnego dnia, 27 maja, 
burmistrz zebrał magistrat na wieść o planowanej 
manifestacji? W każdym razie na Rynku przed 
ratuszem zebrał się tłum wzburzonych mieszczan, 
coraz głośniej wyrażających swój gniew. Wypadki 
po toczyły  s ię  l awinowo a  wyobraźn ia  
podpowiedziała nam kiedyś następujące sceny: 
Rajcy usłyszeli nagle tupot wielu nóg na schodach. 
Przy wtórze krzyków i szamotaniny otworzyły się z 
hukiem masywne drzwi sali narad. Kilkudziesięciu 
ludzi, uzbrojonych w kije, dzidy i noże skierowało się 
bez wahania tam, gdzie siedzieli najbardziej 
znienawidzeni rajcy: Georg Ruprecht i Nikolaus 
Ungesondert. Ci nie zdążyli nawet powstać a już 
wleczeni byli w dół po schodach. Przed ratuszem na 
ich widok zawrzało jeszcze donośniej. Ktoś wiązał 
im już ręce, ktoś inny zarzucał sznury na konar 
najbliższego drzewa. Po chwili było już po 
wszystkim.

     Tłum ruszył teraz w kierunku ulicy Kowalskiej 
(dziś Basztowa), przy której kamienice należały 
przede wszystkim do bogatych przedstawicieli 
cechu kowalskiego. Tutaj, przy wtórze okrzyków 
Zabić wszystkich, którzy mieszkają na Kowalskiej!, 
zdemolowano warsztaty i sklepy oraz pobito 
właścicieli.
 Georg Ruprecht kilkakrotnie piastował 
stanowisko rajcy, w latach 1449 i 1455 był nawet 
burmistrzem. Wcześnie jednak zamieszany był w 
jakąś zbrodnię, później (być może w związku z 
morderstwem) dosięgła go kara banicji. Wydaje się 
jednak, iż do opisanej tragedii doprowadziły jego 
aktualne występki, do których dopuścić się mógł 
wspólnie z Ungesondertem.
     Winnych krwawych zajść ukarała specjalna 
książęca komisja, złożona z rady miejskiej Legnicy 
oraz jednego z rajców chojnowskich. Przynajmniej 
dwóch prowodyrów samosądu osadzono w Baszcie 
Kowalskiej, zasądzając ponadto kary pieniężne i 
sprzedaż posiadłości. Przez pewien czas książęcy 
urzędnik nadzorował pracę złotoryjskiej rady 
miejskiej, kontrolował jej rachunki i uczestniczył w 
procesach karnych. Widocznie dostrzeżono 
potrzebę zmian w pracach rady i traktowaniu 
obowiązków przez jej członków.

Roman Gorzkowski
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Co może Rada?
Andrzej Zając - żona Barbara, dwoje dzieci: córka Małgorzata - jest absolwentką Europejskiego 
Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, syn Dariusz studiuje na 1 roku na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Z Andrzejem Zającem, przewodniczącym Rady Miejskiej w Złotoryi rozmawia Iwona Pawłowska.

 W średniowiecznej Złotoryi wybierano radę 
miejską corocznie. Do wyborów, wedle prawa 
magdeburskiego, a takie obowiązywało tutaj od 
1211 r., kandydować powinni ludzie mądrzy, 
dobrzy…, nie bardzo bogaci ani też ubodzy, ale 
średniego stanu. Nadto mają być z prawego 
małżeństwa urodzeni, w domach zawsze 
mieszkający i dobrej sławy, Boga się bojący, 
sprawiedliwość i prawdę miłujący, kłamstwo i złość 
w nienawiści mający, tajemnic miejskich nie 
wyjawiający, w słowach i uczynkach stali, 
łakomstwem się brzydzący, darów nie przyjmujący, 
mierni, nie pijanice, nie dwujęzyczni, nie pochlebcy, 
nie błaznowi, nie natrętowi, nie cudzołożnicy, ani 
owi, którymi żony rządzą, nie fałszerze, nie 
zwadliwi, albowiem zgodą małe rzeczy budują się a 
niezgodą wielkie niszczeją. Burmistrza wybierali 
rajcy spośród siebie.
 P o m i m o  t a k  w z n i o s ł y c h  s u g e s t i i  
doświadczonych prawników, najwyższe urzędy w 
mieście opanowywali zazwyczaj przedstawiciele 
kilku mieszczańskich rodów. Zapewne niektórzy 
dość łatwo związywali swoje interesy z potrzebami 
miasta. Kronikarze notują wyrazy krytyki i 
niezadowolenia, kierowane pod adresem rajców i 
ławników. Zarzuty dotyczyły nie tylko konkretnych 
decyzji, ale również korupcji, kumoterstwa i 
samowoli. Np. w 1489 r. woźny sądowy Peter 

Rajca to miał klawe życie
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Iwona Pawłowska: Interesują mnie szczególnie 
powojenne losy Wielisławki.

Bogusław Szyja: Pewnie chodzi Pani o Klosego - 
strażnika skarbu? Każdy, kto tu mieszkał sądzi, że 
Klose znał tajemnice Wielisławki. Kiedyś, gdy za 
dużo wypił, przyznał się, że wie, gdzie znajduje się 
miejsce ukrycia niemieckich skarbów. Rzekomo był 
członkiem konwoju, który pod koniec wojny 
wywoził niemieckie kosztowności z Wrocławia. Od 
tego zaczęło się całe zamieszanie wokół Klosego. W 
1953 roku został aresztowany przez Urząd 
Bezpieczeństwa, wywieziony do Wrocławia i 
przesłuchiwany w sprawie tajemniczego konwoju i 
skarbu. Nie wiadomo, czy coś powiedział. W 
każdym razie wypuszczono go. Władza miała 
nadzieję, że nieświadomie doprowadzi do ukrytego 
skarbu? Nie tylko zresztą oni śledzili Klosego. 
Mieszkańcy Sędziszowej również chodzili za nim i 
pilnowali, co robi, w którą stronę patrzy…

I. P: Klose był jedynym Niemcem, który został we 
wsi po wojnie?

B.Sz: Nie, zostało tu kilka rodzin niemieckich. 
Teraz jednak nikogo już nie ma - umarli. Klose 
wyjechał w 1990 roku do Niemiec, tam zmarł. 
Nikomu we wsi nie wyjawił swojej tajemnicy. Tu 
została jego rodzina: dzieci, wnukowie.

I. P: Wiem, że kiedy o skarbie zrobiło się głośno, w 
okolicę Wielisławki zaczęli przyjeżdżać jego 

poszukiwacze. Wyposażeni w wykrywacze metalu, 
przemierzali górę, drążyli korytarze. Doszło do 
jakiegoś spektakularnego odkrycia?

B.Sz: Jeśli nawet ktoś coś znalazł, nie chwalił się 
przed światem. Nie wiem, czy natrafiono na 
legendarny konwój. Na pewno jednak wykopywano 
z ziemi to, co przed końcem wojny schowali 
ewakuujący się stąd Niemcy. Zresztą to właśnie oni 
lub ich potomkowie byli najczęściej spotykanymi 
poszukiwaczami. Zdarzało się, że wyjeżdżali spod 
Wielisławki z odzyskanym skarbem. Sam byłem 
świadkiem,  jak  po  wizyc ie  jednego z  
przedwojennych mieszkańców Reversdorf [tak 
nazywała się Sędziszowa przed wojną - dop. I. P.] 
został na górze duży otwór. Wewnątrz był wyłożony 
deskami, a w środku leżał porcelanowy czajnik, 
dość duży, lecz rozbity. Prawdopodobnie 
opróżniono go z kosztowności. Co rusz spotyka się 
jakieś większe dziury. Znajomi opowiadali o innym 
przypadku. Parę lat temu przyjechał Niemiec, 
poprosił o szpadel, a potem coś niósł w worku. 
Nikomu nic nie pokazał

I. P: Na szczycie góry jest głęboki otwór. To też efekt 
poszukiwania skarbów?

B.Sz: Niekoniecznie, niektórzy sądzą, że otwór jest 
reliktem krateru wulkanu, ale to raczej bzdura. Inni 
uważają, że w tym miejscu był śmietnik gospody, 
która mieściła się na szczycie Wielisławki. Może też 

tak być, że kiedy w średniowieczu budowano na 
szczycie zamek, z tego miejsca wybierano kamień 
do wznoszenia budowli, a pozostały otwór był 
potem wykorzystywany jako zbiornik na wodę. Nie 
jest to jedyne zagłębienie na szczycie.
Niemka, która jako młoda dziewczyna przed wojną 
pracowała w gospodzie, twierdziła, że u góry jest 
wejście do wnętrza Wielisławki. Nawet kiedyś 
obiecała pokazać to miejsce. Jednak kiedy 
przyjechała następnym razem, usprawiedliwiała się 
sędziwym wiekiem i brakiem sił, by wejść na górę. 
Myślę, że rozmyśliła się i nie chciała ujawnić 
tajemnicy. Może jest to związane ze skarbem, może 
nie. Uważam, że historia wszystko pokaże.
Tunel przy dawnej gospodzie drążyli przybysze z 
całej Polski. Zwykle przyjeżdżali w piątek i siedzieli 
tam cały weekend. Skończyło się to, kiedy dotarli do 
litej skały.
Nie mam nic przeciwko tym ludziom i ich zajęciu, 
jednak denerwuje mnie, że zostawiają po sobie 
dziury i dewastują teren.

I.P: Wróćmy jeszcze na chwilę do tej przedwojennej 
gospody. Dawne widokówki to jedyny dowód jej 
świetności. Było to urocze miejsce. Praktycznie nic z 
tego teraz nie pozostało. Pamiętam, że kiedy byłam 
dzieckiem, często tam chodziłam i znajdowałam 
resztki talerzy, poniemieckie butelki oraz inne 
„skarby”. Teraz zostały tylko szczątki ścian - 
„kamień na kamieniu”.  Kiedy dokonało się to 

dzieło zniszczenia?

B.Sz: Faktycznie miejsce było piękne - sama 
Wielisławka nazywana była przecież Górą 
Szczęścia. Budynek na szczycie otaczał 
interesujący ogród w formie tarasów. Do tej pory 
można zobaczyć na Wielisławce rośliny, które 
zasadziła ludzka ręka. Niemcy to taki naród, dla 
którego gospoda jest znaczącym elementem kultury. 
Wyobraźmy sobie, że kiedy przychodziła niedziela, 
Niemiec brał swoją rodzinę i spacerkiem udawał się 
na Wielisławkę, by coś przekąsić czy wypić kilka 
piw. W tym czasie jego dzieci mogły bawić się na 
placu zabaw położonym nieopodal gospody lub 
korzystać z małego wyciągi prowadzącego na 
szczyt góry. Taki sposób spędzania wolnego czasu 
był naturalny dla Niemców. Niestety, nie dla 
Polaków (może my jesteśmy zbyt leniwi i nie 
lubimy takich spacerów?). Po wojnie wszystko się 
zmieniło. Jeden z mieszkańców Sedziszowej, który 
przyjechał tu jako tzw. repatriant ze Wschodu, 
opowiadał, że w sierpniu 1945 roku (były to żniwa) 
pił jeszcze piwo w poniemieckiej gospodzie. Wojna 
nie dokonała tu zniszczeń. Front przeszedł bokiem. 
Dlatego też gospoda mogła ocaleć. Niestety, nie 
przetrwała działalności Polaków. Kiedy w 1948 
roku mój ojciec osiedlił się u podnóża Wielisławki, 
gospody już nie było. Co prawda budynek stał, były 
ściany, dach, ale nikt już tu nie mieszkał. Teraz to 
zupełna ruina. Może gdyby ktoś z Polaków po 
wojnie przejął restaurację, istniałaby do dziś.

I. P: Dlaczego nikt tam się nie osiedlił, nie przejął 
majątku? Przecież było to atrakcyjne miejsce.

B.Sz: Ludzie bali się. To był czas, kiedy w okolicy, a 
więc i na Wielisławce, grasowała banda Czarnego 
Janka (nawet spał w pobliskim budynku). Było 
niebezpiecznie, szczególnie w odludnym miejscu. 

I.P: Jestem zdegustowana faktem, że nie 
potrafiliśmy wykorzystać w pełni tego, co zastaliśmy 
na Ziemiach Zachodnich. Zdewastowaliśmy 
poniemiecką architekturę w imię wojennej i 
powojennej nienawiści czy wręcz z głupoty. Jest 
jeszcze możliwe, by odtworzyć przynajmniej to, co 
było na Wielisławce? 

B. Sz: Nie wiem. Może gdyby znalazł się ktoś, kto 

chciałby zaryzykować swoim majątkiem i postawić 
tam restaurację, to by się udało. My na razie o tym 
nie myślimy. Poza tym teren należy do 
Nadleśnictwa Złotoryja.
Społeczność lokalna próbuje w inny sposób ożywić 
Wielisławkę, wykorzystać atrakcyjność miejsca. 
Niedawno, wraz z nadleśnictwem, stworzyliśmy 
ścieżkę dydaktyczną Byłem pomysłodawcą tej 
inwestycji (kilka innych pomysłów mam już w 
zanadrzu). Jest to trzykilometrowa trasa, pokonanie 
której nagradza dotarcie do punktu widokowego 
[położonego nieopodal dawnej restauracji - dop. I. 
P.]. Z tego miejsca roztacza się panorama na Pogórze 
Kaczawskie. Wędrówka ścieżką dostarcza miłych 
wrażeń. Przyroda tu naprawdę jest piękna o każdej 
porze roku.
Inną atrakcją Wielisławki jest coroczna impreza u 
podnóża góry - puszczanie wianków. W ten sposób 
chciałem powrócić do tradycji sprzed 40 lat. W 
latach 60. świętowali tak harcerze ze złotoryjskiego 
hufca (prawdopodobnie działającego przy Liceum 
Ogólnokształcącym). Przyjeżdżali co roku, rozbijali 
namioty, a potem puszczali wianki. Od pięciu lat w 
noc świętojańską mieszkańcy wsi spotykają się nad 
rzeką i w podobny sposób świętują początek lata. 
Atrakcji jest mnóstwo. Zapraszamy gości 
(przyjeżdżają z całej Polski), budujemy scenę, 
przyrządzamy jedzenie, rozpalamy ognisko. W 
programie są liczne konkursy. Jednym z nich jest 
rywalizacja w wyplataniu wianków. Trzeba 
przyznać, że nie jest to łatwe zajęcie. Dawniej każda 
dziewczyna potrafiła z kwiatów zrobić ozdobę 
głowy, dzisiaj jest to już zapomniana sztuka. Wianki 
później puszcza się po Kaczawie. Bywa, że chłopcy 
skaczą do wody i wyławiają ten należący do swojej 
ukochanej. Dość zabawną konkurencją jest rzut 
czajnikiem, oczywiście na odległość. Sam nie 
wiem, skąd wziął się pomysł na ten konkurs. 
Impreza odbywa się przy muzyce, są śpiewy i tańce. 
Zazwyczaj zapraszamy panie z zespołów ludowych. 
Tu w Sędziszowej też mamy taki zespół - 
Sedziszowianki. Panie nie tylko śpiewają, ale 
specjalizują się w formach teatralnych. Same też 
układają teksty piosenek, które zawsze dotykają 
aktualnych spraw. W ten sposób ich śpiewnik stał się 

zapisem historii współczesnej.

I. P: Wasza zabawa odbywa się w tym samym czasie 
co Dymarki w Leszczynie. Stworzyliście 
konkurencję dla tamtej imprezy.

B. Sz: Termin jest identyczny. Jednak nasza impreza 
nie może odbywać się w innym czasie. Liczymy, że 
ludzie, którzy nacieszą oko atrakcjami w 
Leszczynie, wieczorem będą naszymi gośćmi. Panią 
też zapraszam.

I. P: Dziękuję za zaproszenie (pewnie skorzystam) i 
rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócimy 
do tajemnic Wielisławki. 

 rozmawiała: Iwona Pawłowska
 zdjęcie: Robert Pawłowski
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Co kryje 
Wielisławka intrygowała mnie od dawna. Pewnie dlatego, że wychowałam 

się w jej cieniu. Dosłownie - cieniu. Dom mojej babci był tak usytuowany, że 
góra zasłaniała słońce od jesieni do połowy lutego. Podwórko tonęło wówczas 
w półmroku. Nie tylko nie docierały tam promienie słońca, ale również sygnał 
telewizyjny. W czasie burzy pioruny biły w skały tak mocno, że budziły w nas - 
dzieciach - lęk. W tych kilku sytuacjach góra była przekleństwem, częściej 
jednak miejscem wędrówek. Szczególnie poruszała wyobraźnię jaskinia, której 
wejście wabiło młodocianych odkrywców. Wiedzieliśmy od dorosłych, że góra 
ma swoje tajemnice. Rzadko kto jednak odważył się je zgłębić. Teraz po wielu 
latach Wielisławka oddziałuje na mnie równie silnie. Stąd pomysł, by powrócić 
w to miejsce i rozprawić się z mitami, jakie narosły wokół góry. 

Mój rozmówca - Bogusław Szyja o Wielisławie wie zdecydowanie więcej 
ode mnie. To miejsce stało się jego pasją, o czym może świadczyć kolekcja 
widokówek, wycinków prasowych i książek, których bohaterką jest 
Wielisławka.

Wielisławka?

     Staraniem Damiana Komady, nauczyciela Gimnazjum 
nr 1 w Złotoryi a zarazem koordynatora projektu 
edukacyjnego pod nazwą „Eko  Kaczawa”, zebrane 
zostały po raz pierwszy tak wszechstronne informacje o 
najważniejszej rzece Pogórza Kaczawskiego. Od stycznia 
do maja 2007 r. uczniowie w wieku od 10 do 16 lat oraz 
nauczyciele z pięciu szkół powiatu m.in. poszukiwali 
materiałów o rzece, przeprowadzali pomiary 
zanieczyszczeń, śledzili dzikie wysypiska śmieci, sprzątali 
brzegi rzeki, spisywali wywiady z osobami, 
pamiętającymi np. największe powodzie, dokumentowali 
florę i faunę rzeki i jej dorzecze.
     Publikację otwiera wiersz Doroty Kuźniar o rzece, która 
„oddana miastu ożywia jego korzenie”, wzbogacają mapy i 
szkice, kalendarium wydarzeń dotyczących Kaczawy, 
fragmenty artykułów, barwne ilustracje i bibliografia.
     Książkę wydało złotoryjskie Stowarzyszenie Edukacja 
Przyszłości, finansowo wsparła Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności w ramach programu „Równać szanse”.

(red)

przeciwnie - jest dumny i zadowolony, ilekroć 
pokona codzienny dystans. Dlaczego to robi? 
Przecież dostaje za to bardzo skromne pieniądze. 
Jak sam mówi: „Z sentymentu”. „Wychowałem się 
pod tą wieżą”- wspomina pan Józef.

Konserwacja i nakręcanie zegara nie jest jego 
jedynym obowiązkiem. „Mariacki zegarmistrz” jest 
radnym Rady Miejskiej i Powiatu Złotoryjskiego, 
działaczem Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskie i jednym z pracowników redakcji 
naszego miesięcznika.    

Zegar na wieży mariackiej to jedyny w Złotoryi 
działający mechanizm tego typu wskazujący czas. 
Został zainstalowany w 1888 roku. Wykonała go w 
Lipsku firma Bernharda Zacharia. Zegar działa 
nieprzerwanie od 119 lat. Nic nie zapowiada tego, że 
się zepsuje. Pan Józef dba o niego jak o swoje własne 
dziecko. Wprawdzie z każdej strony wieży widać na 
tarczach inną godzinę, ale mieszkańcy miasta 
przestali zwracać na to uwagę. „Bardzo trudnym do 
wykonania zadaniem jest zsynchronizować cztery 
tarcze zegara, jednak ja nie poddaję się i wciąż 
pracuję, aby czas wskazywany był taki sam.” Mimo 
iż pan Banaszek ma wiele innych zajęć i wciąż 
brakuje mu czasu, to nie zaniedbuje zegara. 

Warto 
przeczytaćBanaszku, człowieku, który o złotoryjskiej wieży 

mariackiej wie niemal wszystko. Już od dzieciństwa 
miał częsty kontakt z zegarami. Jego ojciec 
zajmował się kiedyś tym, co pan Józef robi w chwili 
obecnej. Nakręcał on jednak zegar przez bardzo 
krótki czas.  Potem miał wielu następców, którzy, 
podobnie jak on, nie wytrwali długo przy tym 
zajęciu. Bezpośrednim powodem rezygnacji 
wszystkich „nakręcaczy” był brak czasu. Swój 
udział w rozpoczęciu pracy pana Banaszka miał 
ówczesny proboszcz parafii kościoła pod 
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny - 
ksiądz Marian Sobczyk. 
Mechanizm zegara znajduje się mniej więcej w 
połowie wysokości 67 metrowej wieży. 
Przemierzając drogę do mechanizmu zegara, 
otarłyśmy sobie skórę rąk o szorstką ścianę 
korytarza. Niemile zaskoczyła nas nasza kiepska 
kondycja, choć wiedza matematyczna okazała się 
bez zarzutu. Policzyłyśmy, ile schodów pokonuje 
pan Banaszek, wchodząc na wieżę. Wyszło nam 
112, więc corocznie daje to 40880 stopni.  

M i m o  ż e  p a n  J ó z e f  n i e  j e s t  j u ż  
młodzieniaszkiem, nie przeraża go wysokość wieży 
i myśl o codziennej na nią wspinaczce. A wręcz 

Mechanizm musi być nakręcany raz na dobę, jeśli 
jednak kustosz jest zajęty, ma sześć godzin w 
zapasie.  

Od niepamiętnych (dla nas) czasów z wieży 
kościelnej słychać było hejnał napisany przez 
Radomira Reszke (laureata konkursu dla 
kompozytorów hejnału) z wrocławskiej Akademii 
Muzycznej. Niestety, od dwóch lat złotoryjanie nie 
słyszą melodii z wieży zegarowej. Dlaczego? Po 
prostu zepsuło się urządzenie odtwarzające, czyli, 
zwyczajnie mówiąc, magnetofon. Pan Józef wraz z 
panem Romanem Gorzkowskim starają się o 
fundusze na remont sprzętu, jednak burmistrz nie 
j e s t  s k o r y  d o  s p o n s o r o w a n i a  t a k i e g o  
przedsięwzięcia.  Jak zakończy się spór o hejnał, 
napiszemy w kolejnym numerze „Echa Złotoryi”. 

Mamy wrażenie, że gdyby wśród mieszkańców 
miasta było więcej takich entuzjastów jak pan Józef 
Banaszek, nie bylibyśmy skazani na egzystencję w 
szarej rzeczywistości i moglibyśmy poczuć ducha 
dawnych lat. 

*W poszukiwaniu informacji na temat zegara 
posiliłyśmy się pracą konkursową Aleksandry 
Łamińskiej. 

Aniela Pietruszczak  i  Anna Pitera
Zdjęcie: Robert Pawłowski

Strażnik złotoryjskiego czasu
Od dwudziestu lat wykonuje swoje obowiązki 

na wieży kościelnej jako kustosz zegarów.  Z 
zamiłowania jest historykiem, choć jego 
wykształcenie niewiele ma wspólnego z tym 
kierunkiem. Jest on bowiem elektronikiem - 
łącznościowcem.  O kim mowa? O panu Józefie 
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  Z iemia  z ło to ry jska  “Kró les two  
minerałów”, jak żadna inna w Polsce od 
wieków obfituje w skarby schowane pod 
ziemią.Występują tu złoża miedzi,  
złota,bazaltu, piaskowca, wapienia, barytu, 
agatów i innych kamieni ozdobnych.  Piaski 
koryt rzek Kaczawa i  Skora oraz 
okol icznych s t rumieni  przynosi ły  
wytrwałym poszukiwaczom złoto, a nawet 
kamienie szlachetne. Bogactwa te już w 
początkach XIII wieku stanowiły poważne 
źródło dochodów skarbca książąt śląskich. 
Pozyskiwane wtedy skarby budziły podziw i 
zazdrość polskich oraz obcojęzycznych 
sąsiadów władztwa śląskiego. Sami cesarze 
rzymscy narodu niemieckiego niejedną 
wyprawę wojenną przeciwko Polsce 
kierowali właśnie na Śląsk. Po zaprzestaniu 
eksploatacji starych złóż miedzi przeszłość 
górnicza naszej ziemi ulegała stopniowemu 
zatraceniu. Nie wszyscy jednak zapomnieli i 
pogodzili się z takim stanem rzeczy. 
Złotoryjskie Towarzystwo Tradycj i  
Górniczych powstało, aby przypominać i 
ocalić od zapomnienia górniczą przeszłość i 
chwałę. Nie wszyscy wiedzą, że kiedy w 
Złotoryi kopano oraz przetwarzano miedź i 
złoto, to w miejscach gdzie dzisiaj leżą 
Lubin i Polkowice pasły się żubry i tury. 

  Z łotory jskie Towarzystwo Tradycj i  
Górniczych powstało 8 lat temu z inicjatywy 
kilkunastu zapaleńców, byłych pracowników 
kopalni miedzi “Lena” i zakładów powiązanych 
ze Starym Zagłębiem Miedziowym. Wpadli oni 
na pomysł, aby na bazie historii przemysłu 
miedziowego wypromować region złotoryjski 
jako atrakcyjny ośrodek turystyczny. 
Pamiętajmy, że koniec lat 90-tych to na ziemi 
złotoryjskiej czas zamykania zakładów pracy, 
ich mniej lub więcej udanych restrukturyzacji, 
ponad 30-procentowe bezrobocie. ZTTG 
wiedziało jak dzięki tradycjom górniczym i 
zachowanym reliktom poprzemysłowym  
rozwinąć turystykę oraz agroturystykę.Te 
zamierzenia miały wtedy dać m.in. tak 
upragnione przez wszystkich miejsca pracy.
  Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie 
tradycji górniczych ziemi złotoryjskiej zarówno 
tych sięgających wieków średnich, jak i tych 
odwołujących się do lat świetności kopalń 
miedzi  “ Lena” w Wilkowie, “Nowy Kościół” w 
Nowym Kościele  i “ Konrad” w Iwinach.
 Górnictwo powiatu złotoryjskiego to również 

współczesność. Co prawda nasi górnicy nie 
zjeżdżają już pod ziemię w poszukiwaniu 
urobku szybami “Leny”, lecz ciągle trwa i 
rozwija się górnictwo skalne. Działają 
kamieniołomy bazaltu w Wilkowie i Złotoryi, 
p iaskowca w Czaplach, wapienia w 
Wojcieszowie. Czekają na lepsze dni gotowe 
do powtórnej eksploatacji okoliczne złoża 
barytu i wapienia. Zaś na wytrwałych 
poszukiwaczy czekają ukryte w lasach, 
wąwozach i na polach geody agatowe, 
ametystowe, moriony, kwarce dymne, kryształy 
górskie i wiele wiele innych minerałów. Jak 
informują stare kroniki miejskie, okolice Złotoryi 
obdarzały w przeszłości szczęśliwych 
znalazców diamentami i rubinami! O tym 
wszystkim mają przypominać mieszkańcom 
regionu i turystom coroczne Dymarki 
Kaczawskie w Leszczynie oraz grudniowe 

Ocalić od zapomnienia

 W celu ocalenia tradycji od zapomnienia 
nakładem ZTTG ukazały się cztery publikacje 
naw iązu jące  do  h i s to r i i  p r zemys łu  
wydobywczego i kultury powiatu złotoryjskiego. 
Jako pierwsza z nich ujrzała światło dzienne 
“Kolebka Śląskiej Miedzi”, później “Tradycje 
Górnicze Ziemi Złotoryjskiej” . Na ich łamach w 
sposób bardzo przystępny omówiono historię 
eksploatacji złóż miedzi, złota, wapienia i 
innych minerałów ziemi złotoryjskiej na 
przestrzeni wieków (od paleolitu do czasów 
nam współczesnych). Po raz pierwszy od wielu 
lat publikacja ta przypomniała i uzmysłowiła 
czytelnikom, że to właśnie w okolicach Złotoryi 
należy umiejscowić początki działalności 
górniczo-hutniczej na Śląsku. Dowiadujemy się 
również, że równie stare są tradycje 
pozyskiwania i obróbki surowców skalnych na 
naszym terenie. 
 Trzecią publikacją było opracowanie “W 
Dymarkowym Tyglu”. Omówiono w niej 
interesujące zagadnienia swoistego ”tygla” 
narodowości jakim od wieków był region 
złotoryjski ( także cały Dolny Śląsk) jego dzieje 
etniczne i historyczne. Przedstawiono proces 
wielowiekowego mieszania się  narodowości i 
kultur, od czasów wczesnośredniowiecznych 
do współczesności. Tygiel jest rodzajem 
naczynia w którym pod wpływem temperatury 
różne substancje łączą się w jednolity materiał, 
o całkowicie nowych właściwościach. ZTTG 
poprzez tę publikację pokazało, jak w burzliwej i 
dramatycznej historii Dolnego Śląska 
kształtowało się dzisiejsze oblicze ziemi 
złotoryjskiej. Do rąk czytelnika trafiła obszerna 
charakterystyka nacji i grup etnicznych, które 
miały swój udział w tym procesie. Poznajemy 
ich pracę i pozycję społeczną. Wniosek z tej 
lektury nasuwa się następujący : wszystkich 
ludzi od wieków żyjących na tej ziemi łączy 
jedno - ich dokonania i kultura stworzyły 
dzisiejszy obraz naszej małej ojczyzny , śląskiej 
ziemi.
  W ubiegłym roku wydano kolejną i na razie 
ostatnią publikację “ Tropami Śląskiej Miedzi”. 
Książeczka napisana jest w trzech językach, od 
wieków obecnych na Śląsku : polskim, czeskim 
i niemieckim. Szczegółowo omawia miejsca 
wydobycia i hutnictwa miedzi, od wieków 
średnich do lat 80-tych minionego stulecia. 
Zabiera nas w podróż wehikułem czasu 
zaczynającą się w kopalniach średniowiecznej 

Miedzianki, Ciechanowic i Leszczyny, a 
kończącą się w Zakładach Górniczych 
“Rudna”, “Polkowice” i “Lubin” - Nowym 
Zagłębiu Miedziowym. Publikacja zawiera 
wiele interesujących zdjęć i map ( m.in. wież 
szybowych kopalń “Lena” i “Konrad”).Opisuje 
również udział górników “Starego Zagłębia 
Miedziowego” w tworzeniu od podstaw kopalń i 
hut “Nowego Zagłębia Miedziowego”.
  To przecież górnicy wywodzący się z kopalń 
miedzi regionu złotoryjskiego w latach 60-tych i 
70-tych tworzyli zręby i budowali dzisiejszą 
potęgę Nowego Zagłębia. Wtedy też w 
powstających zakładach Lubina i Polkowic 
bardzo modne s ta ło  s ię  żar tob l iwe 
powiedzenie, że “chętnie zamienię dyplom 
inżyniera górnika na pochodzenie z 
L e n y ” . W i e l u  m i e s z k a ń c ó w  p o w i a t u  
złotoryjskiego zmieniło w tych latach miejsce 
zamieszkania na Lubin czy Polkowice...- Być w 
Zakładach Górniczych “Lubin” górnikiem z 
“Leny”, to naprawdę brzmiało dumnie- 
wspomina złotoryjski emerytowany górnik 
Stanisław Szmydyński. Kadrę kierowniczą 
nowych zakładów wydobywczych również 
tworzyli górnicy wywodzący się z “Leny”, 
“Nowego Kościoła” i “Konrada”. Pierwszym 
dyrektorem technicznym KGHM-u był Alfred 
Cholewiak pracujący w kopalni “Lena” w latach 
1952-55. Również z “Leny” wywodził się 
dyrektor generalny KGHM-u (z lat 1984-1990) 
Mirosław Pawlak. Podobnie Kazimierz Zieja 
początkowo naczelny inżynier ZG “Lubin”, 
później dyrektor naczelny tego zakładu.
    Ogółem kilkuset górników złotoryjskich 
kopalń w latach siedemdziesiątych przeniosło 
się do pracy w Nowym Zagłębiu. Podobna ilość 
górników opuściła “Konrad”.

Są też foldery

  Dzięki ZTTG ukazało się już 7 edycji folderów 
dymarkowych będących przewodnikami po 

kolejnych Dymarkach i skarbnicą wiedzy o 
ginących, starych zawodach. Wydawane są 
również minifoldery. Wszystkie wspomniane 
publikacje od strony graficznej projektował 
Edward Kmita, wydała zaś oficyna “ATUT”.W 
trakcie Dymarek członkowie ZTTG i osoby 
odwiedzające Leszczynę mogą zapoznać się z 
w y d a w a n y m  c y k l i c z n i e  “ E x p r e s e m  
Dymarkowym” prezentującym dorobek ZTTG, 
a także to co działo się podczas ostatnich 
Dymarek i zapowiedzi atrakcji obecnych. W 
każdym “Expresie” jest też, ze względu na 
edukacyjną rolę tej publikacji, spora dawka 
historii górnictwa i hutnictwa.
  Dorobek Towarzystwa to również kilka wzorów 
koszulek (m.in. takie które są ozdobione 
starymi rycinami, przedstawiającymi motywy 
górn icze)  i  znaczków typu  bu t ton .  
Wprowadzono na rynek 8 rodzajów 
widokówek.Przedstawiają wszystko to czym 
zajmuje się ZTTG i wszystko to co chce ocalić 
od zapomnienia oraz wypromować w 
Leszczynie. Staraniem ZTTG w 2000 roku  
(przed I Dymarkami) ukazała się w ilości 10 tyś 
sztuk pamiątkowa karta telefoniczna 
zawierająca rysunek pracujących hutników, 
wg. ryciny autorstwa Georgiusa Agricoli. 
Szybko stała się obiektem pożądania 
kolekcjonerów z całej Europy. Autor 
wspomnianej ryciny żył w latach 1494-1555. 
Był synem sukiennika, doktorem nauk 
medycznych. Mieszkał i pracował jako lekarz 
gwarectwa i aptekarz w czeskim Jachymowie, 
później w łużyckim Chemnitz . Jego dziełem 
życia była bogato i pięknie ilustrowana “ De re 
metallica”- abc starej sztuki górniczej. Agricola 
opisuje w niej pracę górników i hutników oraz 
m.in. sposoby wymierzania pól górniczych, 
geologię złóż, kruszenie skał metodą ogniową, 
narzędzia i urządzenia stosowane w 
górnictwie. 
  Do szkolnej tradycji Starego i Nowego 
Zagłębia Miedziowego wszedł udział w 

corocznym konkursie na plakat promujący 
D y m a r k i  K a c z a w s k i e .  D o  s i e d z i b y  
Towarzystwa napływa zawsze około 100 prac 
konkursowych. Nagrodą dla zwycięzcy jest za 
każdym razem aparat fotograficzny wręczany 
podczas dymarkowego festynu w Leszczynie. 
Przed przystąpieniem do konkursu w szkołach 
jest prowadzona akcja edukacyjna o 
przeszłości górnictwa i hutnictwa miedzi.

Lekcja w terenie

  ZTTG stworzyło też Dymarki Edukacyjne. Są 
one obecnie największą plenerową lekcją 
historii, geografii, przyrody, regionalizmu i 
pa t r io tyzmu jaką zna Dolny  Ś ląsk .  
Jednorazowo uczestniczy w nich od 1000 do 
3000 gimnazjalistów ze szkół Dolnego Śląska 
(obecni są również m.in.uczniowie z Wrocławia 
i Milicza). Dotychczas odbyło się 5 edycji tej 
lekcji pod “gołym niebem”. Impreza rozpoczyna 
się przy byłej kopalni “Lena” skąd przewodnicy 
prowadzą grupy gimnazjalistów w kierunku 
leszczyńskich pieców wapienniczych. Każda 
grupa uczniów otrzymuje komplet materiałów 
edukacyjno - promocyjnych. Są to publikacje 
poświecone m.in. tradycjom górniczym regionu 
i ścieżce dydaktycznej “ Synklina Leszczyny”, 
przyrodzie Pogórza Kaczawskiego, sytuacji 
eko log icznej  zag łęb ia  miedz iowego.  
Rozdawane są widokówki najciekawszych 
miejsc przyrodniczych gminy Złotoryja, "Expres 
Dymarkowy" oraz okolicznościowe znaczki. 
Przewodnicy-studenci oprowadzają przybyłych 
po atrakcjach okolic Leszczyny, dzieląc się z 
uczniami wiedzą zdobytą w t rakcie 
wcześniejszych szkoleń. Zwracają uwagę 
młodzieży na problemy rekultywacji terenów 
pogórniczych. W tę akcję edukacyjną 
zaangażowani są również pracownicy Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Myśliborzu, leśnicy i 
myśliwi. Uczestnicy zajęć przechodzą przez 
kolejne 17 stanowisk obserwacyjnych. Dużym 

Strona 10 Strona 11

Tradycje górnicze stają się produktem turystycznym regionu złotoryjskiego

 Dlaczego to robimy...

obchody święta Barbórki w Złotoryi i Wilkowie, z 
górniczą orkiestrą, korowodem z lisem- 
majorem, karczmą piwną, skokami przez skórę 
itp. Serce polskiej miedzi biło niegdyś w 
Leszczynie, w okolicznych szybach, sztolniach, 
chodnikach, dymarkach, kuźniach i piecach.

  ” Przypomnieć chcemy dzieło ludzi 
mądrych ,którzy w trudzie i ogromnym 
kunszcie kruszce z ziemi tej wydobywali i ku 
pożytkowi wszelkiemu w metal obrócić 
potrafili. Aby ducha tradycji przywołać inne 
też zajęcia dawne prezentujemy, zarówno 
takie co dla nauki służą, jak i te co 
rozweselić gości zacnych mogą”...  
         Motto ZTTG
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  Z iemia  z ło to ry jska  “Kró les two  
minerałów”, jak żadna inna w Polsce od 
wieków obfituje w skarby schowane pod 
ziemią.Występują tu złoża miedzi,  
złota,bazaltu, piaskowca, wapienia, barytu, 
agatów i innych kamieni ozdobnych.  Piaski 
koryt rzek Kaczawa i  Skora oraz 
okol icznych s t rumieni  przynosi ły  
wytrwałym poszukiwaczom złoto, a nawet 
kamienie szlachetne. Bogactwa te już w 
początkach XIII wieku stanowiły poważne 
źródło dochodów skarbca książąt śląskich. 
Pozyskiwane wtedy skarby budziły podziw i 
zazdrość polskich oraz obcojęzycznych 
sąsiadów władztwa śląskiego. Sami cesarze 
rzymscy narodu niemieckiego niejedną 
wyprawę wojenną przeciwko Polsce 
kierowali właśnie na Śląsk. Po zaprzestaniu 

  Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie 
tradycji górniczych ziemi złotoryjskiej zarówno 
tych sięgających wieków średnich, jak i tych 
odwołujących się do lat świetności kopalń 
miedzi  “ Lena” w Wilkowie, “Nowy Kościół” w 
Nowym Kościele  i “ Konrad” w Iwinach.
 Górnictwo powiatu złotoryjskiego to również 
współczesność. Co prawda nasi górnicy nie 
zjeżdżają już pod ziemię w poszukiwaniu 
urobku szybami “Leny”, lecz ciągle trwa i 
rozwija się górnictwo skalne. Działają 
kamieniołomy bazaltu w Wilkowie i Złotoryi, 
p iaskowca w Czaplach, wapienia w 
Wojcieszowie. Czekają na lepsze dni gotowe 
do powtórnej eksploatacji okoliczne złoża 
barytu i wapienia. Zaś na wytrwałych 
poszukiwaczy czekają ukryte w lasach, 
wąwozach i na polach geody agatowe, 

Ocalić od zapomnienia

 W celu ocalenia tradycji od zapomnienia 
nakładem ZTTG ukazały się cztery publikacje 
naw iązu jące  do  h i s to r i i  p r zemys łu  
wydobywczego i kultury powiatu złotoryjskiego. 
Jako pierwsza z nich ujrzała światło dzienne 
“Kolebka Śląskiej Miedzi”, później “Tradycje 

charakterystyka nacji i grup etnicznych, które 
miały swój udział w tym procesie. Poznajemy 
ich pracę i pozycję społeczną. Wniosek z tej 
lektury nasuwa się następujący : wszystkich 
ludzi od wieków żyjących na tej ziemi łączy 
jedno - ich dokonania i kultura stworzyły 
dzisiejszy obraz naszej małej ojczyzny , śląskiej 
ziemi.
  W ubiegłym roku wydano kolejną i na razie 
ostatnią publikację “ Tropami Śląskiej Miedzi”. 
Książeczka napisana jest w trzech językach, od 
wieków obecnych na Śląsku : polskim, czeskim 
i niemieckim. Szczegółowo omawia miejsca 
wydobycia i hutnictwa miedzi, od wieków 
średnich do lat 80-tych minionego stulecia. 
Zabiera nas w podróż wehikułem czasu 

generalny KGHM-u (z lat 1984-1990) Mirosław 
Pawlak. Podobnie Kazimierz Zieja początkowo 
naczelny inżynier ZG “Lubin”, później dyrektor 
naczelny tego zakładu.
    Ogółem kilkuset górników złotoryjskich 
kopalń w latach siedemdziesiątych przeniosło 
się do pracy w Nowym Zagłębiu. Podobna ilość 
górników opuściła “Konrad”.

Są też foldery

  Dzięki ZTTG ukazało się już 7 edycji folderów 
dymarkowych będących przewodnikami po 

później w łużyckim Chemnitz . Jego dziełem 
życia była bogato i pięknie ilustrowana “ De re 
metallica”- abc starej sztuki górniczej. Agricola 
opisuje w niej pracę górników i hutników oraz 
m.in. sposoby wymierzania pól górniczych, 
geologię złóż, kruszenie skał metodą ogniową, 
narzędzia i urządzenia stosowane w 
górnictwie. 
  Do szkolnej tradycji Starego i Nowego 
Zagłębia Miedziowego wszedł udział w 
corocznym konkursie na plakat promujący 
D y m a r k i  K a c z a w s k i e .  D o  s i e d z i b y  
Towarzystwa napływa zawsze około 100 prac 
konkursowych. Nagrodą dla zwycięzcy jest za 
każdym razem aparat fotograficzny wręczany 
podczas dymarkowego festynu w Leszczynie. 
Przed przystąpieniem do konkursu w szkołach 
jest prowadzona akcja edukacyjna o 
przeszłości górnictwa i hutnictwa miedzi.

Lekcja w terenie
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eksploatacji starych złóż miedzi przeszłość 
górnicza naszej ziemi ulegała stopniowemu 
zatraceniu. Nie wszyscy jednak zapomnieli i 
pogodzili się z takim stanem rzeczy. 
Złotoryjskie Towarzystwo Tradycj i  
Górniczych powstało, aby przypominać i 
ocalić od zapomnienia górniczą przeszłość i 
chwałę. Nie wszyscy wiedzą, że kiedy w 
Złotoryi kopano oraz przetwarzano miedź i 
złoto, to w miejscach gdzie dzisiaj leżą 
Lubin i Polkowice pasły się żubry i tury. 

  Z łotory jskie Towarzystwo Tradycj i  
Górniczych powstało 8 lat temu z inicjatywy 

ametystowe, moriony, kwarce dymne, kryształy 
górskie i wiele wiele innych minerałów. Jak 
informują stare kroniki miejskie, okolice Złotoryi 
obdarzały w przeszłości szczęśliwych 
znalazców diamentami i rubinami! O tym 
wszystkim mają przypominać mieszkańcom 
regionu i turystom coroczne Dymarki 
Kaczawskie w Leszczynie oraz grudniowe 
obchody święta Barbórki w Złotoryi i Wilkowie, z 
górniczą orkiestrą, korowodem z lisem- 
majorem, karczmą piwną, skokami przez skórę 
itp. Serce polskiej miedzi biło niegdyś w 
Leszczynie, w okolicznych szybach, sztolniach, 
chodnikach, dymarkach, kuźniach i piecach.

Górnicze Ziemi Złotoryjskiej” . Na ich łamach w 
sposób bardzo przystępny omówiono historię 
eksploatacji złóż miedzi, złota, wapienia i 
innych minerałów ziemi złotoryjskiej na 
przestrzeni wieków (od paleolitu do czasów 
nam współczesnych). Po raz pierwszy od wielu 
lat publikacja ta przypomniała i uzmysłowiła 
czytelnikom, że to właśnie w okolicach Złotoryi 
należy umiejscowić początki działalności 
górniczo-hutniczej na Śląsku. Dowiadujemy się 
również, że równie stare są tradycje 
pozyskiwania i obróbki surowców skalnych na 
naszym terenie. 
 Trzecią publikacją było opracowanie “W 

kilkunastu zapaleńców, byłych 
pracowników kopalni miedzi 
“Lena” i zakładów powiązanych 
z e  S t a r y m  Z a g ł ę b i e m  
Miedziowym. Wpadli oni na 
pomysł, aby na bazie historii 
p r z e m y s ł u  m i e d z i o w e g o  
wypromować region złotoryjski 
jako  a t rakcy jny  ośrodek 
turystyczny. Pamiętajmy, że 
koniec lat 90-tych to na ziemi 
złotoryjskiej czas zamykania 
zakładów pracy, ich mniej lub 
więcej udanych restrukturyzacji, 
p o n a d  3 0 - p r o c e n t o w e  
bezrobocie. ZTTG wiedziało jak 
dzięki tradycjom górniczym i 
z a c h o w a n y m  r e l i k t o m  
poprzemysłowym  rozwinąć 
turystykę oraz agroturystykę.Te 
zamierzenia miały wtedy dać 
m.in. tak upragnione przez 
wszystkich miejsca pracy.

D y m a r k o w y m  T y g l u ” .  
Omówiono w niej interesujące 
zagadnienia swoistego ”tygla” 
narodowości jakim od wieków 
był region złotoryjski ( także cały 
Dolny Śląsk) jego dzieje 
e t n i c z n e  i  h i s t o r y c z n e .  
P r z e d s t a w i o n o  p r o c e s  
wielowiekowego mieszania się  
narodowości i kultur, od czasów 
wczesnośredniowiecznych do 
współczesności. Tygiel jest 
rodzajem naczynia w którym 
pod wpływem temperatury 
różne substancje łączą się w 
jednolity materiał, o całkowicie 
nowych właściwościach. ZTTG 
poprzez tę publikację pokazało, 
jak w burzliwej i dramatycznej 
h i s to r i i  Do lnego  Ś ląska  
kształtowało się dzisiejsze 
oblicze ziemi złotoryjskiej. Do 
rąk czytelnika trafiła obszerna 
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  ZTTG stworzyło też Dymarki Edukacyjne. Są 
one obecnie największą plenerową lekcją 
historii, geografii, przyrody, regionalizmu i 
pa t r io tyzmu jaką zna Dolny  Ś ląsk .  
Jednorazowo uczestniczy w nich od 1000 do 
3000 gimnazjalistów ze szkół Dolnego Śląska 
(obecni są również m.in.uczniowie z Wrocławia 
i Milicza). Dotychczas odbyło się 5 edycji tej 
lekcji pod “gołym niebem”. Impreza rozpoczyna 
się przy byłej kopalni “Lena” skąd przewodnicy 
prowadzą grupy gimnazjalistów w kierunku 
leszczyńskich pieców wapienniczych. Każda 
grupa uczniów otrzymuje komplet materiałów 
edukacyjno - promocyjnych. Są to publikacje 
poświecone m.in. tradycjom górniczym regionu 
i ścieżce dydaktycznej “ Synklina Leszczyny”, 
przyrodzie Pogórza Kaczawskiego, sytuacji 
eko log icznej  zag łęb ia  miedz iowego.  
Rozdawane są widokówki najciekawszych 
miejsc przyrodniczych gminy Złotoryja, "Expres 
Dymarkowy" oraz okolicznościowe znaczki. 
Przewodnicy-studenci oprowadzają przybyłych 
po atrakcjach okolic Leszczyny, dzieląc się z 
uczniami wiedzą zdobytą w t rakcie 
wcześniejszych szkoleń. Zwracają uwagę 
młodzieży na problemy rekultywacji terenów 
pogórniczych. W tę akcję edukacyjną 

zaczynającą się w kopalniach średniowiecznej 
Miedzianki, Ciechanowic i Leszczyny, a 
kończącą się w Zakładach Górniczych 
“Rudna”, “Polkowice” i “Lubin” - Nowym 
Zagłębiu Miedziowym. Publikacja zawiera 
wiele interesujących zdjęć i map ( m.in. wież 
szybowych kopalń “Lena” i “Konrad”).Opisuje 
również udział górników “Starego Zagłębia 
Miedziowego” w tworzeniu od podstaw kopalń i 
hut “Nowego Zagłębia Miedziowego”.
  To przecież górnicy wywodzący się z kopalń 
miedzi regionu złotoryjskiego w latach 60-tych i 
70-tych tworzyli zręby i budowali dzisiejszą 
potęgę Nowego Zagłębia. Wtedy też w 
powstających zakładach Lubina i Polkowic 
bardzo modne s ta ło  s ię  żar tob l iwe 
powiedzenie, że “chętnie zamienię dyplom 
inżyniera górnika na pochodzenie z 
L e n y ” . W i e l u  m i e s z k a ń c ó w  p o w i a t u  
złotoryjskiego zmieniło w tych latach miejsce 
zamieszkania na Lubin czy Polkowice...- Być w 
Zakładach Górniczych “Lubin” górnikiem z 

kolejnych Dymarkach i skarbnicą 
wiedzy o ginących, starych 
zawodach. Wydawane są również 
m i n i f o l d e r y .  W s z y s t k i e  
wspomniane publikacje od strony 
graficznej projektował Edward 
Kmita ,  wydała zaś of icyna 
“ATUT”.W trakcie Dymarek 
cz łonkowie ZTTG i  osoby 
odwiedzające Leszczynę mogą 
zapoznać się z wydawanym 
c y k l i c z n i e  “ E x p r e s e m  
Dymarkowym” prezentującym 
dorobek ZTTG, a także to co działo 
się podczas ostatnich Dymarek i 

“Leny” ,  to  naprawdę 
b r z m i a ł o  d u m n i e -  
wspomina z ło to ry jsk i  
e m e r y t o w a n y  g ó r n i k  
Stanisław Szmydyński. 
Kadrę kierowniczą nowych 
zakładów wydobywczych 
również tworzyli górnicy 
wywodzący się z “Leny”, 
“Nowego Kośc io ła”  i  
“Konrada”. Pierwszym 
dyrektorem technicznym 
K G H M - u  b y ł  A l f r e d  
Cholewiak pracujący w 
kopalni “Lena” w latach 
1952-55. Również z “Leny” 
wywodził się dyrektor 

zapowiedzi atrakcji obecnych. W każdym 
“Expresie” jest też, ze względu na edukacyjną 
rolę tej publikacji, spora dawka historii 
górnictwa i hutnictwa.
  Dorobek Towarzystwa to również kilka wzorów 
koszulek (m.in. takie które są ozdobione 
starymi rycinami, przedstawiającymi motywy 
górn icze)  i  znaczków typu  bu t ton .  
Wprowadzono na rynek 8 rodzajów 
widokówek.Przedstawiają wszystko to czym 
zajmuje się ZTTG i wszystko to co chce ocalić 
od zapomnienia oraz wypromować w 
Leszczynie. Staraniem ZTTG w 2000 roku  
(przed I Dymarkami) ukazała się w ilości 10 tyś 
sztuk pamiątkowa karta telefoniczna 
zawierająca rysunek pracujących hutników, 
wg. ryciny autorstwa Georgiusa Agricoli. 
Szybko stała się obiektem pożądania 
kolekcjonerów z całej Europy. Autor 
wspomnianej ryciny żył w latach 1494-1555. 
Był synem sukiennika, doktorem nauk 
medycznych. Mieszkał i pracował jako lekarz 
gwarectwa i aptekarz w czeskim Jachymowie, 

Dymarka - dawny piec hutniczy jednorazowego 
użytku opalany węglem drzewnym. Po zakończeniu 
procesu topniczego jego nadziemna część była 
rozbijana, zaś część zagłębioną w ziemi 
pozostawiano. Właśnie te pozostałości stanowią do 
dzisiaj najczęściej odkrywane ślady po dawnym 
hutnictwie. Wysokość dymarki rzadko przekraczała 
jeden  metr.
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  Z iemia  z ło to ry jska  “Kró les two  
minerałów”, jak żadna inna w Polsce od 
wieków obfituje w skarby schowane pod 
ziemią.Występują tu złoża miedzi,  
złota,bazaltu, piaskowca, wapienia, barytu, 
agatów i innych kamieni ozdobnych.  Piaski 
koryt rzek Kaczawa i  Skora oraz 
okol icznych s t rumieni  przynosi ły  
wytrwałym poszukiwaczom złoto, a nawet 
kamienie szlachetne. Bogactwa te już w 
początkach XIII wieku stanowiły poważne 
źródło dochodów skarbca książąt śląskich. 
Pozyskiwane wtedy skarby budziły podziw i 
zazdrość polskich oraz obcojęzycznych 
sąsiadów władztwa śląskiego. Sami cesarze 
rzymscy narodu niemieckiego niejedną 
wyprawę wojenną przeciwko Polsce 
kierowali właśnie na Śląsk. Po zaprzestaniu 
eksploatacji starych złóż miedzi przeszłość 
górnicza naszej ziemi ulegała stopniowemu 
zatraceniu. Nie wszyscy jednak zapomnieli i 
pogodzili się z takim stanem rzeczy. 
Złotoryjskie Towarzystwo Tradycj i  
Górniczych powstało, aby przypominać i 
ocalić od zapomnienia górniczą przeszłość i 
chwałę. Nie wszyscy wiedzą, że kiedy w 
Złotoryi kopano oraz przetwarzano miedź i 
złoto, to w miejscach gdzie dzisiaj leżą 
Lubin i Polkowice pasły się żubry i tury. 

  Z łotory jskie Towarzystwo Tradycj i  
Górniczych powstało 8 lat temu z inicjatywy 
kilkunastu zapaleńców, byłych pracowników 
kopalni miedzi “Lena” i zakładów powiązanych 
ze Starym Zagłębiem Miedziowym. Wpadli oni 
na pomysł, aby na bazie historii przemysłu 
miedziowego wypromować region złotoryjski 
jako atrakcyjny ośrodek turystyczny. 
Pamiętajmy, że koniec lat 90-tych to na ziemi 
złotoryjskiej czas zamykania zakładów pracy, 
ich mniej lub więcej udanych restrukturyzacji, 
ponad 30-procentowe bezrobocie. ZTTG 
wiedziało jak dzięki tradycjom górniczym i 
zachowanym reliktom poprzemysłowym  
rozwinąć turystykę oraz agroturystykę.Te 
zamierzenia miały wtedy dać m.in. tak 
upragnione przez wszystkich miejsca pracy.
  Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie 
tradycji górniczych ziemi złotoryjskiej zarówno 
tych sięgających wieków średnich, jak i tych 
odwołujących się do lat świetności kopalń 
miedzi  “ Lena” w Wilkowie, “Nowy Kościół” w 

Nowym Kościele  i “ Konrad” w Iwinach.
 Górnictwo powiatu złotoryjskiego to również 
współczesność. Co prawda nasi górnicy nie 
zjeżdżają już pod ziemię w poszukiwaniu 
urobku szybami “Leny”, lecz ciągle trwa i 
rozwija się górnictwo skalne. Działają 
kamieniołomy bazaltu w Wilkowie i Złotoryi, 
p iaskowca w Czaplach, wapienia w 
Wojcieszowie. Czekają na lepsze dni gotowe 
do powtórnej eksploatacji okoliczne złoża 
barytu i wapienia. Zaś na wytrwałych 
poszukiwaczy czekają ukryte w lasach, 
wąwozach i na polach geody agatowe, 
ametystowe, moriony, kwarce dymne, kryształy 
górskie i wiele wiele innych minerałów. Jak 
informują stare kroniki miejskie, okolice Złotoryi 
obdarzały w przeszłości szczęśliwych 
znalazców diamentami i rubinami! O tym 
wszystkim mają przypominać mieszkańcom 
regionu i turystom coroczne Dymarki 
Kaczawskie w Leszczynie oraz grudniowe 
obchody święta Barbórki w Złotoryi i Wilkowie, z 
górniczą orkiestrą, korowodem z lisem- 
majorem, karczmą piwną, skokami przez skórę 
itp. Serce polskiej miedzi biło niegdyś w 
Leszczynie, w okolicznych szybach, sztolniach, 
chodnikach, dymarkach, kuźniach i piecach.

interesujące zagadnienia swoistego ”tygla” 
narodowości jakim od wieków był region 
złotoryjski ( także cały Dolny Śląsk) jego dzieje 
etniczne i historyczne. Przedstawiono proces 
wielowiekowego mieszania się  narodowości i 
kultur, od czasów wczesnośredniowiecznych 
do współczesności. Tygiel jest rodzajem 
naczynia w którym pod wpływem temperatury 
różne substancje łączą się w jednolity materiał, 
o całkowicie nowych właściwościach. ZTTG 
poprzez tę publikację pokazało, jak w burzliwej i 
dramatycznej historii Dolnego Śląska 
kształtowało się dzisiejsze oblicze ziemi 
złotoryjskiej. Do rąk czytelnika trafiła obszerna 
charakterystyka nacji i grup etnicznych, które 
miały swój udział w tym procesie. Poznajemy 
ich pracę i pozycję społeczną. Wniosek z tej 
lektury nasuwa się następujący : wszystkich 
ludzi od wieków żyjących na tej ziemi łączy 
jedno - ich dokonania i kultura stworzyły 
dzisiejszy obraz naszej małej ojczyzny , śląskiej 
ziemi.
  W ubiegłym roku wydano kolejną i na razie 
ostatnią publikację “ Tropami Śląskiej Miedzi”. 
Książeczka napisana jest w trzech językach, od 
wieków obecnych na Śląsku : polskim, czeskim 
i niemieckim. Szczegółowo omawia miejsca 
wydobycia i hutnictwa miedzi, od wieków 
średnich do lat 80-tych minionego stulecia. 
Zabiera nas w podróż wehikułem czasu 
zaczynającą się w kopalniach średniowiecznej 
Miedzianki, Ciechanowic i Leszczyny, a 
kończącą się w Zakładach Górniczych 
“Rudna”, “Polkowice” i “Lubin” - Nowym 
Zagłębiu Miedziowym. Publikacja zawiera 
wiele interesujących zdjęć i map ( m.in. wież 
szybowych kopalń “Lena” i “Konrad”).Opisuje 
również udział górników “Starego Zagłębia 
Miedziowego” w tworzeniu od podstaw kopalń i 
hut “Nowego Zagłębia Miedziowego”.
  To przecież górnicy wywodzący się z kopalń 
miedzi regionu złotoryjskiego w latach 60-tych i 
70-tych tworzyli zręby i budowali dzisiejszą 
potęgę Nowego Zagłębia. Wtedy też w 
powstających zakładach Lubina i Polkowic 
bardzo modne s ta ło  s ię  żar tob l iwe 
powiedzenie, że “chętnie zamienię dyplom 
inżyniera górnika na pochodzenie z 
L e n y ” . W i e l u  m i e s z k a ń c ó w  p o w i a t u  
złotoryjskiego zmieniło w tych latach miejsce 
zamieszkania na Lubin czy Polkowice...- Być w 
Zakładach Górniczych “Lubin” górnikiem z 
“Leny”, to naprawdę brzmiało dumnie- 
wspomina złotoryjski emerytowany górnik 
Stanisław Szmydyński. Kadrę kierowniczą 
nowych zakładów wydobywczych również 
tworzyli górnicy wywodzący się z “Leny”, 

później dyrektor naczelny tego zakładu.
    Ogółem kilkuset górników złotoryjskich 
kopalń w latach siedemdziesiątych przeniosło 
się do pracy w Nowym Zagłębiu. Podobna ilość 
górników opuściła “Konrad”.

Są też foldery

  Dzięki ZTTG ukazało się już 7 edycji folderów 

każdym “Expresie” jest też, ze względu na 
edukacyjną rolę tej publikacji, spora dawka 
historii górnictwa i hutnictwa.
  Dorobek Towarzystwa to również kilka wzorów 
koszulek (m.in. takie które są ozdobione 
starymi rycinami, przedstawiającymi motywy 
górn icze)  i  znaczków typu  bu t ton .  
Wprowadzono na rynek 8 rodzajów 
widokówek.Przedstawiają wszystko to czym 
zajmuje się ZTTG i wszystko to co chce ocalić 
od zapomnienia oraz wypromować w 
Leszczynie. Staraniem ZTTG w 2000 roku  
(przed I Dymarkami) ukazała się w ilości 10 tyś 
sztuk pamiątkowa karta telefoniczna 
zawierająca rysunek pracujących hutników, 
wg. ryciny autorstwa Georgiusa Agricoli. 
Szybko stała się obiektem pożądania 
kolekcjonerów z całej Europy. Autor 
wspomnianej ryciny żył w latach 1494-1555. 
Był synem sukiennika, doktorem nauk 
medycznych. Mieszkał i pracował jako lekarz 
gwarectwa i aptekarz w czeskim Jachymowie, 
później w łużyckim Chemnitz . Jego dziełem 
życia była bogato i pięknie ilustrowana “ De re 
metallica”- abc starej sztuki górniczej. Agricola 
opisuje w niej pracę górników i hutników oraz 
m.in. sposoby wymierzania pól górniczych, 
geologię złóż, kruszenie skał metodą ogniową, 
narzędzia i urządzenia stosowane w 
górnictwie. 
  Do szkolnej tradycji Starego i Nowego 
Zagłębia Miedziowego wszedł udział w 
corocznym konkursie na plakat promujący 
D y m a r k i  K a c z a w s k i e .  D o  s i e d z i b y  
Towarzystwa napływa zawsze około 100 prac 
konkursowych. Nagrodą dla zwycięzcy jest za 
każdym razem aparat fotograficzny wręczany 
podczas dymarkowego festynu w Leszczynie. 
Przed przystąpieniem do konkursu w szkołach 
jest prowadzona akcja edukacyjna o 
przeszłości górnictwa i hutnictwa miedzi.

Lekcja w terenie

  ZTTG stworzyło też Dymarki Edukacyjne. Są 
one obecnie największą plenerową lekcją 
historii, geografii, przyrody, regionalizmu i 
pa t r io tyzmu jaką zna Dolny  Ś ląsk .  
Jednorazowo uczestniczy w nich od 1000 do 
3000 gimnazjalistów ze szkół Dolnego Śląska 
(obecni są również m.in.uczniowie z Wrocławia 
i Milicza). Dotychczas odbyło się 5 edycji tej 
lekcji pod “gołym niebem”. Impreza rozpoczyna 
się przy byłej kopalni “Lena” skąd przewodnicy 
prowadzą grupy gimnazjalistów w kierunku 
leszczyńskich pieców wapienniczych. Każda 
grupa uczniów otrzymuje komplet materiałów 
edukacyjno - promocyjnych. Są to publikacje 
poświecone m.in. tradycjom górniczym regionu 
i ścieżce dydaktycznej “ Synklina Leszczyny”, 
przyrodzie Pogórza Kaczawskiego, sytuacji 
eko log icznej  zag łęb ia  miedz iowego.  
Rozdawane są widokówki najciekawszych 
miejsc przyrodniczych gminy Złotoryja, "Expres 
Dymarkowy" oraz okolicznościowe znaczki. 

Ekologicznej w Myśliborzu, leśnicy i myśliwi. 
Uczestnicy zajęć przechodzą przez kolejne 17 
s t a n o w i s k  o b s e r w a c y j n y c h .  D u ż y m  
zainteresowaniem uczniów cieszą się zawsze 
zajęcia prowadzone przez leśników, którzy 
o m a w i a j ą  z n a c z e n i e  e k o s y s t e m ó w  
przyrodniczych i sposoby  walki z zagrożeniami 
terenów leśnych.
 Po przejściu tras pieszych gimnazjaliści 
zapoznają się z prezentacjami rzadkich i 
ginących zawodów (mogą przykładowo 
spróbować własnoręcznie wykonać na kole 
garncarskim garnek), obserwują pokazy walk 
r y c e r s k i c h ,  w y s t ę p y  z e s p o ł ó w  
folklorystycznych, słuchają złotoryjskiej 
orkiestry górniczej. W trakcie tych dymarek 
o d b y w a j ą  s i ę  p r e z e n t a c j e  t e a t r ó w  
uczniowskich o tematyce ekologicznej. 
W r ę c z a n e  s ą  t a k ż e  n a g r o d y  w  
przeprowadzonych wcześniej w szkołach 
konkursach ekologicznych. Organizatorzy 
w y r ó ż n i a j ą  r ó w n i e ż  p r z o d u j ą c e  w  
przedsięwzięciach ekologicznych szkoły. 
Dymarki Edukacyjne to też lekcja historii 
regionu prowadzona przez przewodników w 
trakcie zwiedzania ścieżek  wokół  piecowiska. 

Pomysł na edukację

   Zaglądając do Leszczyny, nie tylko przy okazji 
Dymarek, warto poświęcić trochę czasu i 
zapoznać się ze ścieżką edukacyjną pn. 
“Synklina Leszczyny”. Obejmuje ona 17 
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Ocalić od zapomnienia

 W celu ocalenia tradycji od zapomnienia 
nakładem ZTTG ukazały się cztery publikacje 
naw iązu jące  do  h i s to r i i  p r zemys łu  
wydobywczego i kultury powiatu złotoryjskiego. 
Jako pierwsza z nich ujrzała światło dzienne 
“Kolebka Śląskiej Miedzi”, później “Tradycje 
Górnicze Ziemi Złotoryjskiej” . Na ich łamach w 
sposób bardzo przystępny omówiono historię 
eksploatacji złóż miedzi, złota, wapienia i 
innych minerałów ziemi złotoryjskiej na 
przestrzeni wieków (od paleolitu do czasów 
nam współczesnych). Po raz pierwszy od wielu 
lat publikacja ta przypomniała i uzmysłowiła 
czytelnikom, że to właśnie w okolicach Złotoryi 
należy umiejscowić początki działalności 
górniczo-hutniczej na Śląsku. Dowiadujemy się 
również, że równie stare są tradycje 
pozyskiwania i obróbki surowców skalnych na 
naszym terenie. 
 Trzecią publikacją było opracowanie “W 
Dymarkowym Tyglu”. Omówiono w niej 

“Nowego Kościoła” i “Konrada”. Pierwszym 
dyrektorem technicznym KGHM-u był Alfred 
Cholewiak pracujący w kopalni “Lena” w latach 
1952-55. Również z “Leny” wywodził się 
dyrektor generalny KGHM-u (z lat 1984-1990) 
Mirosław Pawlak. Podobnie Kazimierz Zieja 
początkowo naczelny inżynier ZG “Lubin”, 

Przewodnicy-studenci 
oprowadzają przybyłych 
po atrakcjach okolic 
Leszczyny, dzieląc się z 
u c z n i a m i  w i e d z ą  
zdoby tą  w  t rakc ie  
w c z e ś n i e j s z y c h  
s z k o l e ń .  Z w r a c a j ą  
uwagę młodzieży na 
problemy rekultywacji 
terenów pogórniczych. 
W tę akcję edukacyjną 
z a a n g a ż o w a n i  s ą  
również pracownicy 
Centrum Edukacji 

dymarkowych będących przewodnikami po 
kolejnych Dymarkach i skarbnicą wiedzy o 
ginących, starych zawodach. Wydawane są 
również minifoldery. Wszystkie wspomniane 
publikacje od strony graficznej projektował 
Edward Kmita, wydała zaś oficyna “ATUT”.W 
trakcie Dymarek członkowie ZTTG i osoby 
odwiedzające Leszczynę mogą zapoznać się z 
w y d a w a n y m  c y k l i c z n i e  “ E x p r e s e m  
Dymarkowym” prezentującym dorobek ZTTG, 
a także to co działo się podczas ostatnich 
Dymarek i zapowiedzi atrakcji obecnych. W 

przystanków z barwnymi planszami opisowymi.  
To ok. 3 kilometry pasjonującej wędrówki przez 
relikty dawnego górnictwa, ciekawostki 
geologiczno-przyrodnicze i mineralogiczne. 
Tr a s a  z a c z y n a  s i ę  i  k o ń c z y  p r z y  
odrestaurowanych w latach 90-tych piecach 
wapienniczych. Idąc ścieżką mamy okazję 
podziwiać wychodnie warstw margl i  
miedzionośnych, które na obszarze “Nowego 
Zagłębia Miedziowego” ukryte są na głębokości 
kilkuset metrów (nawet ponad tysiąca).Każdy 
kto zechce zwiedzić ścieżkę obejrzy m.in. : XIX- 
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Projekt skansenu

Starosta złotoryjski Ryszard 
Raszkiewicz: Region złotoryjski 
tworzy  nową rzeczywis tość  
społeczną i ekonomiczną na bazie 
obecnych zasobów ludzkich ,  
surowcowych i przetwórczych. 
Bazujemy m. in. na bogatych i 
dobrych tradycjach górniczych. 
Nasze działania i zamierzenia idą w 
k i e r u n k u  p r z e o b r a ż e ń  i  
restrukturyzacji rolnictwa na 
specjalizacje związane z turystyką i agroturystyką. 
Nasz samorząd w pełni popiera działania 
stowarzyszeń takich jak Złotoryjskie Towarzystwo 
Tradycji Górniczych, które przyczyniają się do 
przeobrażenia naszego regionu doliny Kaczawy i 
Skory w przyjazną i atrakcyjną turystycznie krainę 
Gór Kaczawskich.
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przeszłość i chwałę. Nie wszyscy wiedzą, że 
kiedy w Złotoryi kopano oraz przetwarzano 
miedź i złoto, to w miejscach gdzie dzisiaj 
leżą Lubin i Polkowice pasły się żubry i tury. 

  Z łotory jskie Towarzystwo Tradycj i  
Górniczych powstało 8 lat temu z inicjatywy 
kilkunastu zapaleńców, byłych pracowników 
kopalni miedzi “Lena” i zakładów powiązanych 
ze Starym Zagłębiem Miedziowym. Wpadli oni 
na pomysł, aby na bazie historii przemysłu 
miedziowego wypromować region złotoryjski 
jako atrakcyjny ośrodek turystyczny. 
Pamiętajmy, że koniec lat 90-tych to na ziemi 
złotoryjskiej czas zamykania zakładów pracy, 
ich mniej lub więcej udanych restrukturyzacji, 
ponad 30-procentowe bezrobocie. ZTTG 
wiedziało jak dzięki tradycjom górniczym i 
zachowanym reliktom poprzemysłowym  
rozwinąć turystykę oraz agroturystykę.Te 
zamierzenia miały wtedy dać m.in. tak 
upragnione przez wszystkich miejsca pracy.
  Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie 
tradycji górniczych ziemi złotoryjskiej zarówno 
tych sięgających wieków średnich, jak i tych 
odwołujących się do lat świetności kopalń 
miedzi  “ Lena” w Wilkowie, “Nowy Kościół” w 

Nowym Kościele  i “ Konrad” w Iwinach.
 Górnictwo powiatu złotoryjskiego to również 
współczesność. Co prawda nasi górnicy nie 
zjeżdżają już pod ziemię w poszukiwaniu 
urobku szybami “Leny”, lecz ciągle trwa i 
rozwija się górnictwo skalne. Działają 
kamieniołomy bazaltu w Wilkowie i Złotoryi, 
p iaskowca w Czaplach, wapienia w 
Wojcieszowie. Czekają na lepsze dni gotowe 
do powtórnej eksploatacji okoliczne złoża 
barytu i wapienia. Zaś na wytrwałych 
poszukiwaczy czekają ukryte w lasach, 
wąwozach i na polach geody agatowe, 
ametystowe, moriony, kwarce dymne, kryształy 
górskie i wiele wiele innych minerałów. Jak 
informują stare kroniki miejskie, okolice Złotoryi 
obdarzały w przeszłości szczęśliwych 
znalazców diamentami i rubinami! O tym 
wszystkim mają przypominać mieszkańcom 
regionu i turystom coroczne Dymarki 
Kaczawskie w Leszczynie oraz grudniowe 

opracowanie “W Dymarkowym Tyglu”. 
Omówiono w niej interesujące zagadnienia 
swoistego ”tygla” narodowości jakim od wieków 
był region złotoryjski ( także cały Dolny Śląsk) 
jego dz ie je  etn iczne i  h is toryczne.  
Przedstawiono proces wielowiekowego 
mieszania się  narodowości i kultur, od czasów 
wczesnośredniowiecznych do współczesności. 
Tygiel jest rodzajem naczynia w którym pod 
wpływem temperatury różne substancje łączą 
się w jednolity materiał, o całkowicie nowych 
właściwościach. ZTTG poprzez tę publikację 
pokazało, jak w burzliwej i dramatycznej historii 
Dolnego Śląska kształtowało się dzisiejsze 
oblicze ziemi złotoryjskiej. Do rąk czytelnika 
trafiła obszerna charakterystyka nacji i grup 
etnicznych, które miały swój udział w tym 
procesie. Poznajemy ich pracę i pozycję 
społeczną. Wniosek z tej lektury nasuwa się 
następujący : wszystkich ludzi od wieków 
żyjących na tej ziemi łączy jedno - ich 
dokonania i kultura stworzyły dzisiejszy obraz 
naszej małej ojczyzny , śląskiej ziemi.
  W ubiegłym roku wydano kolejną i na razie 
ostatnią publikację “ Tropami Śląskiej Miedzi”. 
Książeczka napisana jest w trzech językach, od 
wieków obecnych na Śląsku : polskim, czeskim 
i niemieckim. Szczegółowo omawia miejsca 

złotoryjskiego w latach 60-tych i 70-tych 
tworzyli zręby i budowali dzisiejszą potęgę 
Nowego Zagłębia. Wtedy też w powstających 
zakładach Lubina i Polkowic bardzo modne 
stało się żartobliwe powiedzenie, że “chętnie 
zamienię dyplom inżyniera górnika na 
pochodzenie z Leny”.Wielu mieszkańców 
powiatu złotoryjskiego zmieniło w tych latach 
miejsce zamieszkania na Lubin czy 
Polkowice...- Być w Zakładach Górniczych 
“Lubin” górnikiem z “Leny”, to naprawdę 
brzmiało dumnie- wspomina złotoryjski 
emerytowany górnik Stanisław Szmydyński. 
Kadrę kierowniczą nowych zakładów 
wydobywczych również tworzyli górnicy 
wywodzący się z “Leny”, “Nowego Kościoła” i 
“ K o n r a d a ” .  P i e r w s z y m  d y r e k t o r e m  
technicznym KGHM-u był Alfred Cholewiak 
pracujący w kopalni “Lena” w latach 1952-55. 
Również z “Leny” wywodził się dyrektor 
generalny KGHM-u (z lat 1984-1990) Mirosław 
Pawlak. Podobnie Kazimierz Zieja początkowo 
naczelny inżynier ZG “Lubin”, później dyrektor 
naczelny tego zakładu.
    Ogółem kilkuset górników złotoryjskich 
kopalń w latach siedemdziesiątych przeniosło 
się do pracy w Nowym Zagłębiu. Podobna ilość 
górników opuściła “Konrad”.

Są też foldery

  Dzięki ZTTG ukazało się już 7 edycji folderów 
dymarkowych będących przewodnikami po 
kolejnych Dymarkach i skarbnicą wiedzy o 
ginących, starych zawodach. Wydawane są 
również minifoldery. Wszystkie wspomniane 
publikacje od strony graficznej projektował 
Edward Kmita, wydała zaś oficyna “ATUT”.W 
trakcie Dymarek członkowie ZTTG i osoby 
odwiedzające Leszczynę mogą zapoznać się z 
w y d a w a n y m  c y k l i c z n i e  “ E x p r e s e m  
Dymarkowym” prezentującym dorobek ZTTG, 
a także to co działo się podczas ostatnich 
Dymarek i zapowiedzi atrakcji obecnych. W 
każdym “Expresie” jest też, ze względu na 
edukacyjną rolę tej publikacji, spora dawka 
historii górnictwa i hutnictwa.
  Dorobek Towarzystwa to również kilka wzorów 
koszulek (m.in. takie które są ozdobione 
starymi rycinami, przedstawiającymi motywy 
górn icze)  i  znaczków typu  bu t ton .  
Wprowadzono na rynek 8 rodzajów 
widokówek.Przedstawiają wszystko to czym 
zajmuje się ZTTG i wszystko to co chce ocalić 
od zapomnienia oraz wypromować w 
Leszczynie. Staraniem ZTTG w 2000 roku  
(przed I Dymarkami) ukazała się w ilości 10 tyś 
sztuk pamiątkowa karta telefoniczna 
zawierająca rysunek pracujących hutników, 
wg. ryciny autorstwa Georgiusa Agricoli. 
Szybko stała się obiektem pożądania 
kolekcjonerów z całej Europy. Autor 
wspomnianej ryciny żył w latach 1494-1555. 
Był synem sukiennika, doktorem nauk 
medycznych. Mieszkał i pracował jako lekarz 
gwarectwa i aptekarz w czeskim Jachymowie, 
później w łużyckim Chemnitz . Jego dziełem 
życia była bogato i pięknie ilustrowana “ De re 
metallica”- abc starej sztuki górniczej. Agricola 
opisuje w niej pracę górników i hutników oraz 
m.in. sposoby wymierzania pól górniczych, 
geologię złóż, kruszenie skał metodą ogniową, 
narzędzia i urządzenia stosowane w 
górnictwie. 
  Do szkolnej tradycji Starego i Nowego 
Zagłębia Miedziowego wszedł udział w 

corocznym konkursie na plakat promujący 
D y m a r k i  K a c z a w s k i e .  D o  s i e d z i b y  
Towarzystwa napływa zawsze około 100 prac 
konkursowych. Nagrodą dla zwycięzcy jest za 
każdym razem aparat fotograficzny wręczany 
podczas dymarkowego festynu w Leszczynie. 
Przed przystąpieniem do konkursu w szkołach 
jest prowadzona akcja edukacyjna o 
przeszłości górnictwa i hutnictwa miedzi.

Lekcja w terenie

  ZTTG stworzyło też Dymarki Edukacyjne. Są 
one obecnie największą plenerową lekcją 
historii, geografii, przyrody, regionalizmu i 
pa t r io tyzmu jaką zna Dolny  Ś ląsk .  
Jednorazowo uczestniczy w nich od 1000 do 
3000 gimnazjalistów ze szkół Dolnego Śląska 
(obecni są również m.in.uczniowie z Wrocławia 

zainteresowaniem uczniów cieszą się zawsze 
zajęcia prowadzone przez leśników, którzy 
o m a w i a j ą  z n a c z e n i e  e k o s y s t e m ó w  
przyrodniczych i sposoby  walki z zagrożeniami 
terenów leśnych.
 Po przejściu tras pieszych gimnazjaliści 
zapoznają się z prezentacjami rzadkich i 
ginących zawodów (mogą przykładowo 
spróbować własnoręcznie wykonać na kole 
garncarskim garnek), obserwują pokazy walk 
r y c e r s k i c h ,  w y s t ę p y  z e s p o ł ó w  
folklorystycznych, słuchają złotoryjskiej 
orkiestry górniczej. W trakcie tych dymarek 
o d b y w a j ą  s i ę  p r e z e n t a c j e  t e a t r ó w  
uczniowskich o tematyce ekologicznej. 
W r ę c z a n e  s ą  t a k ż e  n a g r o d y  w  
przeprowadzonych wcześniej w szkołach 
konkursach ekologicznych. Organizatorzy 
w y r ó ż n i a j ą  r ó w n i e ż  p r z o d u j ą c e  w  
przedsięwzięciach ekologicznych szkoły. 
Dymarki Edukacyjne to też lekcja historii 

Strona 10 Strona 11

o b c h o d y  ś w i ę t a  
Barbórki w Złotoryi i 
Wilkowie, z górniczą 
orkiestrą, korowodem z 
l i s e m -  m a j o r e m ,  
k a r c z m ą  p i w n ą ,  
skokami przez skórę 
itp. Serce polskiej 
miedzi biło niegdyś w 
L e s z c z y n i e ,  w  
okolicznych szybach, 
s z t o l n i a c h ,  
c h o d n i k a c h ,  
dymarkach, kuźniach i 
piecach.

O c a l i ć  o d  
zapomnienia

 W celu ocalenia 
t r a d y c j i  o d  
zapomnienia nakładem 
ZTTG ukazały się 
c z t e r y  p u b l i k a c j e  
nawiązujące do historii 
p r z e m y s ł u  
wydobywczego i 

kultury powiatu złotoryjskiego. 
Jako pierwsza z nich ujrzała 
światło dzienne “Kolebka 
Śląskiej Miedzi”, później 
“Tradycje Górnicze Ziemi 
Złotoryjskiej” . Na ich łamach 
w sposób bardzo przystępny 
o m ó w i o n o  h i s t o r i ę  
eksploatacji złóż miedzi, złota, 
wapienia i innych minerałów 
z i e m i  z ł o t o r y j s k i e j  n a  
przestrzeni  wieków (od 
paleolitu do czasów nam 
współczesnych). Po raz 
p i e rwszy  od  w ie lu  l a t  
publikacja ta przypomniała i 
uzmysłowiła czytelnikom, że 
to właśnie w okolicach Złotoryi 
należy umiejscowić początki 
d z i a ł a l n o ś c i  g ó r n i c z o -
h u t n i c z e j  n a  Ś l ą s k u .  
Dowiadujemy się również, że 
równie stare są tradycje 
pozyskiwania i  obróbki  
surowców ska lnych na 
naszym terenie. 
 Trzecią publikacją było 

p r z y n o s i ł y  w y t r w a ł y m  
poszukiwaczom złoto, a 
nawet kamienie szlachetne. 
B o g a c t w a  t e  j u ż  w  
początkach XI I I  wieku 
stanowiły poważne źródło 
dochodów skarbca książąt 
ś ląskich.  Pozyskiwane 
wtedy skarby budziły podziw 
i zazdrość polskich oraz 
obcojęzycznych sąsiadów 
władztwa śląskiego. Sami 
cesarze rzymscy narodu 
n iemieck iego n ie jedną 
wyprawę wojenną przeciwko 
Polsce kierowali właśnie na 
Śląsk.  Po zaprzestaniu 
eksploatacji starych złóż 
miedzi przeszłość górnicza 
n a s z e j  z i e m i  u l e g a ł a  
stopniowemu zatraceniu. Nie 
wszyscy jednak zapomnieli i 
pogodzili się z takim stanem 
r z e c z y .  Z ł o t o r y j s k i e  
To w a r z y s t w o  Tr a d y c j i  
Górniczych powstało, aby 
przypominać i ocalić od 
zapomnienia górniczą 

  Z i e m i a  
z ł o t o r y j s k a  
“ K r ó l e s t w o  
minerałów”, jak 
żadna inna w 
P o l s c e  o d  
wieków obfituje 
w  s k a r b y  
schowane pod 
ziemią.Występuj
ą tu złoża miedzi, 
z ł o t a , b a z a l t u ,  
p i a s k o w c a ,  
wapienia, barytu, 
agatów i innych 
k a m i e n i  
o z d o b n y c h .   
Piaski koryt rzek 
Kaczawa i Skora 
oraz okolicznych 
strumieni 

wydobycia i hutnictwa 
miedzi, od wieków średnich 
do lat 80-tych minionego 
stulecia. Zabiera nas w 
podróż wehikułem czasu 
z a c z y n a j ą c ą  s i ę  w  
k o p a l n i a c h  
ś r e d n i o w i e c z n e j  
Miedzianki, Ciechanowic i 
Leszczyny, a kończącą się 
w Zakładach Górniczych 
“Rudna”, “Polkowice” i 
“Lubin” - Nowym Zagłębiu 
Miedziowym. Publikacja 
z a w i e r a  w i e l e  
interesujących zdjęć i map ( 
m.in. wież szybowych 
k o p a l ń  “ L e n a ”  i  
“Konrad”).Opisuje również 
udział górników “Starego 
Zagłębia Miedziowego” w 
tworzeniu od podstaw 
kopalń i hut “Nowego 
Zagłębia Miedziowego”.
  To przecież górnicy 
wywodzący się z kopalń 
m i e d z i  r e g i o n u  

Dofinansowano 
przez Unię Europejską. 
Niniejsze opracowanie 
powstało przy wsparciu 
finansowym Unii Europejskiej. 
Wyłączną odpowiedzialność 
za treść dokumentu ponosi
ZTTG i w żadnym 
razie nie może ona być 
utożsamiana z oficjalnym 
stanowiskiem 
Unii Europejskiej.

i mineralogiczne. Trasa zaczyna się i kończy 
przy odrestaurowanych w latach 90-tych 
piecach wapienniczych. Idąc ścieżką mamy 
okazję podziwiać wychodnie warstw margli 
miedzionośnych, które na obszarze “Nowego 
Zagłębia Miedziowego” ukryte są na głębokości 
kilkuset metrów (nawet ponad tysiąca).Każdy 
kto zechce zwiedzić ścieżkę obejrzy m.in. : XIX- 
wieczne piece wapiennicze, pozostałości po 
hucie miedzi, szybik poszukiwawczy, 
Czerwone Wzgórze, kamieniołom wapienia, 
obszar źródliskowy, strefę kontaktową Synkliny 
Leszczyny, skupiska zawalonych szybów 
górniczych, kamieniołom piaskowca, ślady po 
bardzo starej sztolni “Charakter”, margle 
miedzionośne, kopalnię miedzi “ Ciche 

r e g i o n u  p r o w a d z o n a  p r z e z  
przewodników w trakcie zwiedzania 
ścieżek  wokół  piecowiska. 

Pomysł na edukację

   Zaglądając do Leszczyny, nie tylko 
przy okazji Dymarek, warto poświęcić 
trochę czasu i zapoznać się ze ścieżką 
edukacyjną pn. “Synklina Leszczyny”. 
Obejmuje ona 17 przystanków z 
barwnymi planszami opisowymi.  To 
ok. 3 kilometry pasjonującej wędrówki 
przez relikty dawnego górnictwa, 
ciekawostki geologiczno-przyrodnicze 

u c z n i a m i  
w i e d z ą  
zdobytą w 
t r a k c i e  
wcześniejs
z y c h  
s z k o l e ń .  
Zwraca ją  
u w a g ę  
młodzieży 
na 

i Milicza). Dotychczas odbyło się 5 edycji tej 
lekcji pod “gołym niebem”. Impreza rozpoczyna 
się przy byłej kopalni “Lena” skąd przewodnicy 
prowadzą grupy gimnazjalistów w kierunku 
leszczyńskich pieców wapienniczych. Każda 
grupa uczniów otrzymuje komplet materiałów 
edukacyjno - promocyjnych. Są to publikacje 
poświecone m.in. tradycjom górniczym regionu 
i ścieżce dydaktycznej “ Synklina Leszczyny”, 
przyrodzie Pogórza Kaczawskiego, sytuacji 
eko log icznej  zag łęb ia  miedz iowego.  
Rozdawane są widokówki najciekawszych 
miejsc przyrodniczych gminy Złotoryja, "Expres 
Dymarkowy" oraz okolicznościowe znaczki. 
Przewodnicy-studenci oprowadzają przybyłych 
po atrakcjach okolic Leszczyny, dzieląc się z 

problemy rekultywacji terenów 
pogórniczych. W tę akcję 
edukacyjną zaangażowani są 
również pracownicy Centrum 
E d u k a c j i  E k o l o g i c z n e j  w  
Myśliborzu, leśnicy i myśliwi. 
Uczestnicy zajęć przechodzą 
przez kolejne 17 stanowisk 
obserwacyjnych. Dużym 
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koleżanki Joanny Cholewy, nie spodziewałam się 
wiele To, co zawsze- myślałam, przejeżdżając po raz 
setny obok znajomych domów. A jednak, jak 
okazało się w późniejszym czasie, bardzo się 
myliłam.

Miejscowość ta nie jest duża, gdyż liczy około 
30 gospodarstw. Przez to, że okolica zdominowana 
jest przez różnego rodzaju pagórki, mieszkańcy 
muszą mieć wyćwiczone mięśnie, aby w razie 
potrzeby dostać się na „szczyt” drugiego końca wsi.                                 
 Ku wielkiemu zaskoczeniu,  zdobywając 
najwyższy punkt Leszczyny, ujrzeliśmy całkiem 
inny świat, odmienny od widoku naszego miasta: 
brązowe dachy, wyłaniające się pośród zieleni, pola, 
na których pasą się zwierzęta, tajemnicze lasy. A 

wszystko to dopasowane do siebie, jak obrazek 
ułożony z puzzli.

Z tego, co zdążyłam zaobserwować, Leszczyna 
nie tylko zachwyca swoim widokiem, ale także 
przyjazną atmosferą. Mieszkańcy przyjęli nas z 
otwartymi ramionami, choć pod koniec wizyty 
przestraszył nas ogromny pies, który, jak się później 
okazało, był najmniej groźnym przedstawicielem 
swego gatunku.
 Wieś, mimo swojej małej wielkości, chętnie 
przyjmuje nowych mieszkańców. 
Z roku na rok przybywa tutaj nie tylko turystów, ale 
także ludzi szukających na dłużej spokoju i 
odrobiny ciszy. Coraz częściej ludzie zmieniają 
luksus miasta na wieś - twierdzi jedna z mieszkanek, 
pani Barbara. Sprzedają mieszkania i budują się 
tutaj - dodaje. 
 Szczególnie w okresie letnim miejscowość tętni 
życiem. To właśnie od wielu lat, od wiosny do 
jesieni pani Hanna Krzewska (artysta plastyk) 
mieszka w leszczynie, gdzie ma swoją pracownię 
malarską. Z miłą chęcią, artystka pokazała nam 
swoje dzieła, o których nieco wspomniała. Prawie 
wszystkie poświęcone są krajobrazowi Leszczyny, 
bo jak twierdzi pani Hanna -to właśnie ona jest dla 
mnie inspiracją. Ulubionym tematem malarki, jak 
się dowiedziałyśmy, jest pejzaż. Obrazy o tym 
temacie zostały w 2004 roku wystawione w ośrodku 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. 
Niestety, gdy zbliżają się zimowe chłody, malarka 
opuszcza Leszczynę i udaje się do Lubina, gdzie 
mieszka na stałe.
 Atrakcją dla odwiedzających wieś, jakiej nie 
sposób przeoczyć, są piece hutnicze, sięgające 
blisko 5 metrów. To właśne w ich okolicy odbywają 
się co roku Dymarki Kaczawskie. Dla mieszkańców 
Leszczyny jest to wielka impreza, choć z każdym 
rokiem, jak twierdzą, staje się nudna. Mieszkam 
niedaleko, początkowo była to dla mnie frajda, teraz 
już nawet tam nie chodzę - mówi mieszkanka. Choć 
też spotkałam się z inną opinią: Mnie to jest 
obojętne, co tam się dzieje, byle było dobre 
towarzystwo - śmieje się Paweł. Dzięki dymarkom, 
Leszczyna zyskuje sławę, a przy okazji kręci się 
biznes.
 Jak widać, miejscowość ta, budzi wielkie 
zainteresowanie nie tylko wśród turystów, ale i 
potencjalnych mieszkańców. Zapewne wpływa na 
to położenie, bliskość miasta i przede wszystkim 
błogi spokój. Nawet jeden sklep, nie jest aż tak 
wielkim problemem. W zasadzie to mogłabym tu 
mieszkać, tylko pewnie jest problem z dojazdami - 
twierdzi moja towarzyszka. Na co bez wahania 
odpowiada pani Barbara: Myślę jednak, że 
naprawdę warto tu mieszkać...
   Aniela Pietruszczak

 Już od 1946 r. na boisku w Rokitnicy grano w 
piłkę nożną. Jednak za oficjalną datę powstania 
drużyny piłki nożnej w tej miejscowości uznaje się 
wiosnę 1958 r. Wtedy to właśnie drużyna została 
zgłoszona do rozgrywek o mistrzostwo kl. "W", a 
były one prowadzone systemem wiosna - jesień.
W 1967 r. Lechia odnotowała wielki sukces, jakim 
był awans do kl."B" (odpowiednik dzisiejszej klasy 
„A”), pokonując w meczu barażowym zespół 
Rudnej Gwizdanów 7:1 na neutralnym boisku 
ówczesnego "Kabewiaka Legnica". Prezesem, 
trenerem i kierownikiem zespołu Rokitnicy był pan 
Jan Kotylak, a do podstawowych zawodników tej 
drużyny należeli: Jan Krawiec, Ryszard Wójcik, 
Roman Pryslak, Edward Krawiec, Jan i Tadeusz 
Doszczeczko, Edward Durachta, Mieczysław 
Jurczenko, Jan Wanicki, Wilhelm Mendel i wielu 
innych. Przeciwnicy, z jakimi przyszło się zmierzyć 
drużynie Lechii w kl. "B to między innymi: 
Świerzawa, Wojcieszów, Bolków, Prochowice, 
Miłkowice. Okazało się, że byli to zbyt mocni 
przeciwnicy i po rocznej przygodzie nastąpił powrót 
do niższej klasy.
 W latach siedemdziesiątych drużyna 
uczestniczy w rozgrywkach kl. "C", gdzie w 1978 r. 
zajmuje pierwsze miejsce i dostaje szansę awansu 
do kl. "B", niestety jej nie wykorzystuje, ponieważ 
przegrywa mecz barażowy z drużyną Tomaszowa 
Bolesławieckiego (mecz ten rozgrywany był na 
boisku w Osetnicy).  Do podstawowych 
zawodników wówczas należeli: Krzysztof Kotylak, 
Stanisław Hajdun, Zbigniew i Bogdan Szczudlik, 
Ryszard Hupental, Jan i Krzysztof Kurek, Mirosław 
Krawiec, Bogdan Łoś, Lesław Golba, Lesław 
Krawiec, Ryszard Andruszczyszyn, Andrzej 
Orłowski, Jan Kaliciak, Jan i Kazimierz Urban, 
Jerzy Grygorcewicz, Janusz Matusz, Bolesław 

 Tegoroczny Dzień Dziecka w Szkole 
Podstawowej w Gierałtowcu obchodzono pod 
hasłem: „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” w ramach 
projektu „Moja Mała Ojczyzna” realizowanego 
przez Stowarzyszenie PARAFIADA oraz projektu 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  Honorowy patronat 
nad imprezą objął Wójt Gminy Złotoryja p.M. 
Leśna. Na tę uroczystość zaproszono wielu gości i 
mieszkańców okolicznych wsi. 
     Dzięki życzliwości Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Złotoryi uczniowie mogli obejrzeć 
specjalny pokaz, który cieszył się dużym 
zainteresowaniem i budził ogromne emocje. Także 
przedstawiciele  Komendy Powiatowej Policji w 
Złotoryi przyczynili się do uatrakcyjnienia dzieciom 
tego szczególnego dnia. Wygłosili pogadankę na 
temat bezpieczeństwa i przeprowadzili konkurs o 
ruchu drogowym, a  zwycięscy konkursu mogli z 
bliska przyjrzeć się pracy drogówki oraz zatrzymać i 
skontrolować pojazdy. 
 Obchody Dnia Dziecka zorganizowano na 

zewnątrz szkoły: na boisku, w parku i pobliskim 
lesie. Podczas festynu dzieci  obejrzały inscenizację 
„ C z e r w o n e g o  K a p t u r k a ” ,  p o k a z  m o d y  
profilaktycznej, a także wzięły udział w wielu 
konkursach przygotowanych przez nauczycieli: 
wiedzy o ekologii, profilaktyki uzależnień, 
językowym, plastycznym, wiedzy o św. Jadwidze 
oraz w biegu patrolowym. Dla małych i dużych 
dzieci na boisku szkolnym przygotowano zabawę z 
udziałem wodzireja. Imprezę zakończył turniej 
zwinnościowo-rysunkowo-muzyczny.„Bruneci 
kontra blondyni”. Poza tym w budynku szkoły 
zorganizowano wystawę prac uczniów poświęconą 
naszej „małej ojczyźnie”, a na boisku można było 
obejrzeć prace plastyczne związane  z profilaktyką 
uzależnień.
 Wielu rodziców zaangażowało się w 
przygotowanie tej uroczystości. Jedni znaleźli 
sponsorów, którzy ufundowali nagrody w 
konkursach, drudzy zaś dostarczyli ciasto i napoje, 
którymi dzieci mogły się częstować podczas całej 

Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Olszyna 
z kapelmistrzem Andrzejem Drozdowiczem. 

Atrakcją imprezy, nad którą patronat 
medialny objęły Konkrety.pl, były także konkursy 
rodzinne. Dzieci miały do pokonania tor przeszkód, 
a w nim: przeplot szarfy, ułożenie puzzli (herb 
gminy Chojnów), przejście pod płotkiem i trafienie 
woreczkami do celu. A wszystko to na czas. W 
konkursie dla par zadaniem było jedzenie 
mężczyźnie z ręki, przeciąganie struny (za którą 
posłużyła lina) oraz noszenie na rękach. Pary 
wykazały wiele poświęcenia, najbardziej zgrane 
zabrały do domu kuchenkę mikrofalową, telefon 
bezprzewodowy i gofrownicę. Jak przystało na 
święto ludowe, dzień zakończyła trwająca do 
późnych godzin nocnych zabawa taneczna. 
   Monika Sobczak 

odtworzenie drużyn piłkarskich w całej gminie, w 
tym również i w Rokitnicy. Poszukiwani są ludzie, 
którzy podjęliby się pracy społecznej w celu 
założenia takich drużyn. W Rokitnicy wyzwanie to 
podejmuje Grzegorz Kowal, który z grupą kilu 
młodych chłopców zakłada na nowo LZS Lechia 
Rokitnica .
 Od 1998 r. systematycznie, co rok na boisku w 
Rokitnicy organizowane są obchody związane z 
rocznicą jego powstania. W ramach tych obchodów 
rozgrywany jest mecz oldboy'ów o puchar 
przechodni, ufundowany przez byłego zawodnika a 
później działacz Lechii - pana Jana Kotylaka.
 W rok po śmierci Jana Kotylaka, w dowód 
uznania za jego zasługi dla naszego klubu, w roku 
2004 boisko w Rokitnicy nazwane zostało jego 
imieniem. 
W ciągu ostatnich dziesięciu lat boisko zmieniło 
swój wygląd, wybudowana została szatnia, estrada, 
kryta trybuna, ogrodzenie, teren oświetlono. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu prezesa Józefa 
Urbańskiego płyta boiska doprowadzona została do 
bardzo dobrego stanu a cały obiekt jest czysty i 
zadbany. Umożliwia to organizowanie wielu imprez 
sportowo-rekreacyjnych. W roku bieżącym klub 
otrzymał dotację finansową z Polsko - 

Amerykańskiej Fundacji Filantropii w kwocie 
3525zł na aktywizację środowisk wiejskich i 
organizację tego typu imprez.
 Obecnie w drużynie zarejestrowanych jest ok. 
30 zawodników, którzy bardzo chętnie uczestniczą 
w treningach prowadzonych dwa razy w tygodniu 
przez trenera Krzysztofa Kotylaka.  
 Dzięki Urzędowi Gminy Złotoryja, który 
ponosi główne koszty związane z utrzymaniem 
naszej drużyny, każdy z zawodników ma 
zapewniony sprzęt sportowy niezbędny do gry w 
piłkę nożną. Oprócz Urzędu Gminy wspiera nas 
kilku drobniejszych sponsorów tj. PGP "BAZALT", 
Firma Transportowa Antoniego Chamskiego , Firma 
Geodezyjna "GEOTIX"-Andrzeja Hajduna, Firma 
Budowlana Ryszarda  Handzieja.
 Główne sukcesy sportowe, jakie drużyna 
osiągnęła w ostatnim dziesięcioleciu to dwukrotna 
wygrana w corocznym turnieju o Puchar Wójta 
Gminy Złotoryja (2000 i 2001). No i ten ostatni, 
kiedy to 3.06.2007 r. na dwie kolejki przed 
zakończeniem rozgrywek o mistrzostwo kl. "B" po 
wygranym meczu z drużyną z Nowej Wsi 
Złotoryjskiej 5:0, zespół nasz zapewnił sobie awans 
i po 40-latach ponownie grał będzie w kl. "A".
   Krzysztof Kotylak
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Wieś jak malowanie
L e s z c z y n a ,  

m a l o w n i c z a  
miejscowość położona 
około 6 km od Złotoryi 
n a  s k r a j u  P a r k u  
K r a j o b r a z o w e g o  
C h e ł m y .  S w o i m  
u r o k i e m  o r a z  
urozmaiconym terenem 
z a c h w y c i  k a ż d e g o  
turystę. Choć muszę 
przyznać, że jadąc tam w 
towarzystwie mojej 

imprezy. Ciepły posiłek zapewnił uczniom Urząd 
Gminy Złotoryja. 
    Dzięki współpracy z instytucjami użyteczności 
publicznej, pomocy rodziców                                i 
pomysłowości nauczycieli był to dla uczniów dzień 
pełen wrażeń i niezapomnianych przeżyć.   
                                                         Joanna Ircha

Do tegorocznych gminnych obchodów Święta 
Ludowego mieszkańcy Strupic (gmina Chojnów) 
przygotowywali się już od wielu tygodni. 
Uporządkowano teren parku, rozdzielono 
zadania, młodzież szkolna z Budziwojowa odbyła 

szereg prób, aby zaprezentować się jak najlepiej 
podczas występu. Kiedy nadszedł 27 maja, 
wszystko było dopięte na ostatni guzik, dopisał 
także bardzo istotny element - pogoda. 

 Po mszy odprawionej przez ks. Tadeusza 
Tymkowa i części oficjalnej, którą uświetniała 
Orkiestra Dęta Gminy Chojnów pod batutą Jana 
Buńkowskiego, przyszedł czas na oczekiwane 
występy artystyczne. Na scenie zagościły dzieci, 
trzy zespoły folklorystyczne: „Kalinki” z Rokitek, 
„Słowiki” ze Starego Łomu i „Jaskółki” z Krzywej. 
Na scenie wystąpiły także dziewczęta z 
reprezentującego SP Nr 4 w Chojnowie zespołu 
REPLAY, które ujęły wszystkich uczestników 
imprezy tańcem do znanej rosyjskiej melodii 
ludowej Kalinka. Żywiołowy koncert dała też 

Dzień dziecka

Święto ludowe w Strupicach
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Feta w Rokitnicy

 Personel Oddziału Dziecięcego Szpitala 
Rejonowego w Złotoryi to grupa ludzi ciepłych i 
życzliwych, którzy swoim podejściem do małych 
pacjentów pomagają im przejść przez trudny okres 
choroby.
 - Pobyt w szpitalu to dla dzieciaków nowe wyzwanie 
- mówi siostra oddziałowa Małgorzata Stefopulos, 
która pracuje tu od początku istnienia oddziału, czyli 
od 1980 roku. - Cały świat zaczyna się kręcić wokół 
nich. A to mama wpadnie, a to babcia prezent 
przyniesie... Nareszcie zapracowani rodzice mają 
czas, by w pełni móc skupić uwagę na swojej 
pociesze. 
 Najważniejsze jest jednak to, że personel 
wykonuje swoje obowiązki, mimo zmian 
zachodzących na oddziale. A było ich sporo. Na 
początku zajmował on większą powierzchnię, teraz 
na części pierwotnego oddziału znajduje się Oddział 
Intensywnej Opieki Medycznej. 
- Do zmniejszenia powierzchni przyczynił się niż 
demograficzny. A i pielęgniarek jest coraz mniej. 
Brakuje tego „młodego narybku” - wzdycha siostra 
oddziałowa - Co jeszcze się zmieniło? Kiedyś 
Oddział Dziecięcy był całkowicie zamknięty, teraz 
każde dziecko ma prawo gościć u siebie bliskich, a 
nawet istnieje możliwość, by mama mogła 
zamieszkać z pociechą podczas trwania leczenia 
szpitalnego. W momencie, kiedy pacjenta odwiedza 
większe grono przyjaciół, przechodzą oni z sali do 
holu, gdzie mogą spokojnie porozmawiać, wesprzeć 
się wzajemnie i podzielić wrażeniami.
 Z czasem liczba pielęgniarek zmniejszyła się z 
20 do 9. Zmiany personalne, tak jak inne czynniki 
wpływają istotnie na ogół pracy. Godziny 

przebywania pracowników na oddziale wydłużyły 
się.  - Nigdy nie było sytuacji, żeby ktoś z personelu 
odmówił przyjścia i przejęcia dyżuru. To świadczy o 
tym, jak zgrany jest zespół. Możemy na sobie 
polegać, a co najważniejsze darzymy się zaufaniem - 
mówi oddziałowa. - Przyjemna atmosfera wśród 
pracowników, to bardzo ważny aspekt. Konflikty są 
wykluczone, kadra musi wzbudzać zaufanie. 
Ważne jest też porozumienie i szacunek między 
personelem, a rodzicami, którzy często tracą głowę 
w przypadku choroby dziecka. Taka współpraca jest 
konieczna - mamy opiekują się własnymi 
pociechami, a panie pielęgniarki skupiają się na 
wykonywaniu zabiegów. 
 Najbardziej istotną cechą u lekarzy, 
pielęgniarek, a nawet salowych pracujących na tym 
oddziale, jest duża cierpliwość i miłość do dzieci. - 
Trzeba je po prostu kochać. - zauważa pani 
Małgorzata Stefopulos. 
Wiele z pielęgniarek pamięta swoich małych 
pacjentów nawet parę lat po zakończeniu leczenia. 
Wspominają nawet takie szczegóły, jak numer sali 
czy łóżka.
 Praca nie przynosiłaby satysfakcji gdyby nie 
powołanie. Zawód pielęgniarki jest bardzo 
specyficzny. Oprócz sympatii do dzieci potrzeba 
zaangażowania, poświęcenia, ale przede wszystkim 
trzeba lubić wykonywaną pracę, bo bez tego jej 
efekty byłyby znikome.
- Karierę medyczną rozpoczęłam kilkanaście lat 
temu, nie zapowiadało się na to, bym pozostała na 
tym oddziale i sprawowała obecną funkcję, ale 
obecnie nie wyobrażam sobie innej pracy - 
podkreśla pani Małgorzata - wspólne wyjazdy i 

spotkania po pracy zacieśniają tę szczególną więź. 
Można odpocząć po dyżurze, rozluźnić się, podzielić 
najświeższymi plotkami. 
 Gdy mały pacjent wchodzi na Oddział 
Dziecięcy Szpitala w Złotoryi, ze ścian spoglądają 
na niego bohaterowie bajek, w akwariach pływają 
rybki, a w rogu korytarza znajduje się automat 
telefoniczny ufundowany przez Pocztę Polską w 
ramach akcji : „Telefon do mamy”. Sale także są 
kolorowe i dobrze wyposażone - wszystko po to, by 
umilić pobyt chorym dzieciom. Oddział wiele 
zawdzięcza ludziom dobrej woli: doskonałe 
wyposażona biblioteczka, zabawki czy pościel, 
wiele z tych rzeczy oddział otrzymał od byłych 
pacjentów czy osób zaprzyjaźnionych z placówką.
Pomocą służą też pielęgniarki z oddziału chirurgii, 
które przychodzą na nocne zmiany. 
 -  Współpraca trwa już 3 lata - dziewczyny dobrze 
się dogadują - opowiada siostra Stefopulos - Ja 
niestety nie pracuję z nimi, bo nie mam nocek, ale 
koleżanki mówią, że pielęgniarki z chirurgii są 
pomocne i współpraca z nimi układa się bardzo 
pomyślnie.
 Oddział dziecięcy szpitala w Złotoryi to 
miejsce, gdzie mali pacjenci dochodzą do zdrowia w 
ciepłej i przyjaznej atmosferze. Dzięki doskonałej 
opiece medycznej zarówno ze strony lekarzy jak i 
pielęgniarek, chore dzieci nie wspominają pobytu w 
szpitalu jako wielkiej tragedii. To duża i rzadka 
zaleta w tego typu placówkach, których przyszłość 
nie zawsze jest pewna.
  Martyna Borysionek
  Aleksandra Falęcka

Oddział dziecięcy

Krawiec.
 Od 1987 r. do 1997 r. Lechia 
Rokitnica przestaje istnieć, boisko 
popada w zupełna ruinę, nie ma na 
nim nawet bramek, a wysokie 
chwasty nie pozwalają na granie w 
piłkę.
 Dopiero latem 1997 r. Urząd 
Gminy Złotoryja przeznacza dość 
spore środki finansowe na 
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Wędrówkę po złotoryjskich restauracjach, 
barach, pizzeriach i pubach rozpoczęłam od nowo 
otwartego lokalu przy ulicy Górniczej. Nie raz 
gościłam w greckich restauracjach (niestety tylko na 
terenie Polski), w związku z tym chciałam 
skonfrontować swoje wcześniejsze wrażenia z 
atmosferą Pondios

Lokal usytuowany jest przy samej ulicy i to 
sprawia,  że is tnieje pewien problem z 
zaparkowaniem nieopodal samochodu. Dlatego 
lepiej wybrać się tam pieszo. Nie tylko zresztą z 
powodu braku miejsc parkingowych, ale o tym za 
chwilę. Wnętrze jest kameralne i przytulne, jeszcze 
p a c h n i e  n o w o ś c i ą .  Wy s t r ó j  i m i t u j e  
śródziemnomorskie klimaty. Pięć ustawionych, 
trochę niefortunnie, szeregiem stolików gwarantuje 
miejsce dla ok. 25 gości. Część lokalu przeznaczona 
dla niepalących jest zdecydowanie mniejsza. 
Niestety, amatorzy nikotyny w łatwy sposób mogą 
zatruć atmosferę pozostałym gościom, gdyż obie 

części oddzielone są raczej symbolicznie.
Karta dań zdecydowanie mnie rozczarowała - 

kartonik składający się z czterech stron, z czego trzy 
zapełniały nazwy wysoko- i niskoprocentowych 
trunków. Ostatnia strona menu była spisem greckich 
specjałów. Takie proporcje świadczą jasno o 
charakterze lokalu i chyba nie rokuje dobrze. W 
pierwszej kolejności zaspakaja się tu pragnienie. 

Zamówiłam kawę cappuccino oraz bifteki i 
turlu. Kawę dostałam po chwili, jednak wcale nie 
zachwycił mnie jej widok. Nie tak wyobrażałam 
sobie cappuccino. Okazało się, że napój 
sporządzony został z proszku i zalany wodą. Na 
powie rzchn i  f i l i żank i  p ływały  j e szcze  
nierozpuszczone grudki. Ale nic to - pomyślałam. 
Pierwsze koty za płoty. Poczekam, co będzie dalej. 
No i przyszło mi czekać. Chyba pół godziny. W tym 
czasie mogłam delektować się kawą, czyli rzuć i 
rozgryzać zbrylony proszek. Kiedy kelnerka (trzeba 
przyznać - bardzo sympatyczna) przyniosła 
zamówione dania, wpadłam w popłoch. Nie 
spodziewałam się takiej ilości jedzenia na talerzu. 
Oprócz zamówionych mięs były potężne ilości 
frytek (chyba nie jest to grecki wymysł) i, na 
podanej osobno salaterce, sałatka grecka - w menu 
oznaczona hasłem surówka. Turlu smakowało nie 
najgorzej - kawałki mięsa typu gyros wzbogacone o 
grilowane (?) warzywa. Mięso było miękkie, 

doprawione, ale nie przeprawione. Gorzej było z 
bifteki. Kotlet, który przypominał swojski mielony, 
ale faszerowany serem feta, był zdecydowanie za 
słony. Sól zabijała wszelkie smaki, a z tego, co 
wiem, powinnam czuć bazylię. Podobnie było z 
frytkami. Dlatego też zamówienie co najmniej 
szklanki wody stało się koniecznością.
Sałatka grecka rozczarowała wielkimi, ale 
nielicznymi kawałkami fety. Mam wrażenie, że była 
przygotowywana pospiesznie (choć czas 
oczekiwania na zamówienie nie potwierdzałby 
tego), dlatego cebula i pomidory przerażały 
grubością plastrów. Na przyprawach tu też nie 
oszczędzano, jednak soli było już zdecydowanie 
mniej.
 Lokal zapewnia dyskrecję podczas konsumpcji, 
co trzeba pochwalić. Naprawdę nie lubię, kiedy 
kelner, snując się po sali, wypytuje klientów o 
doznania smakowe. Inna sprawa, że tu dyskrecja 
obsługi była daleko posunięta i graniczyła z 
ignorancją. Po skończonym posiłku długo musiałam 
czekać na rachunek. Wydaję się, że Pondios to 
miejsce dla ludzi, który mają dużo czasu. Gdybym 
miała - belferskim zwyczajem - wystawić lokalowi 
ocenę, byłaby to trójka z plusem. Plus za piwo. 
Prawdopodobnie dobre, niestety tu polegam tylko 
na opinii smakosza.

  Iwona Pawłowska

Na wakacje benzyna za 5 zł? Wszystko możliwe, 
zwłaszcza w Złotoryi, gdzie cena popularnej 
benzyny bezołowiowej 95 jest najwyższa w 
regionie. Lokalny monopolista PKN Orlen od 
dłuższego czasu odstrasza  cenam od tankowania do 
pełnai. A te bywają niejednokrotnie wyższe o 20-30 
gr. w porównaniu z konkurencją. 
Dlaczego w naszym mieście są takie dysproporcje 
cenowe? - O to postanowiliśmy zapytać panią Beatę 
Karpińską z biura prasowego płockiego koncernu:

Bartosz Jeziorski: Kto ustala ceny na danej stacji, 
czy jest to odgórne zarządzenie?
Beata Karpińska: Ceny ustalane są centralnie w 
systemie notowań dziennych przez zespół 
analityków cenowych. 

BJ: Kto kontroluje poziom cen w regionie?
BK:  Każda stacja sieci traktowana jest 
indywidualnie jako niezależny obiekt. Analityk, 
który zajmuje się dana stacją, codziennie otrzymuje 
zestaw informacji z regionu, w którym funkcjonuje 
obiekt, jak również z samej stacji 

BJ: Czy istnieje zarządzenia określające 
maksymalną i minimalną cenę paliwa w danym 
dniu?
BK: Nie ma takowych zarządzeń, bowiem, jak 
wspomniałam, system notowań cen jest dzienny i 
stacja otrzymuje zestaw cen na dany dzień.  

BJ: Dlaczego między tymi stacjami PKN Orlen w 
promieniu 30 km ceny benzyny bezołowiowej 95 
różnią się czasem o ok. 20-30 gr.?
BK: Dlatego, że obiekty różnią się od siebie 
standardem, lokalizacją wolumenem sprzedaży, 
profilem klientów. Ceny są kształtowane przez 
warunki rynkowe danej stacji. Podobnie zresztą jak 
w każdej innej branży. W marketach sieciowych też 
nie ma równych cen w każdym mieście. 

BJ: Skąd do stacji PKN Orlen w Złotoryi dowożone 
jest paliwo? Czy z tego samego źródła paliwo 
czerpią stacje w Legnicy, Jaworze, Jeleniej Górze i 
Świerzawie?
BK: Paliwo na stacje dostarczane jest przez tabor 
naszych spółek z grupy kapitałowej ORLEN 
Transport i pochodzi z baz magazynowych 
zlokalizowanych w danym regionie. Nie ma 
znaczenia, z której bazy pochodzi, bowiem różnice 
w kosztach logistycznych nie wpływają w istotnym 
stopniu na cenę detaliczna paliwa. Zresztą Koncern, 
jako dostawca hurtowy, zapewnia swoim klientom 
paliwa na terenie całego kraju w tej samej cenie. 

Jak z taką sytuacją radzą sobie nasi mieszkańcy?

Andrzej (45 l.)
- Ceny są u nas chyba jak wszędzie, czyli wysokie. 
Samochodu używam tylko do jeżdżenia po mieście i 
czasem na grzyby. Nie ufam prywatnym stacjom, 
tyle się słyszy o „chrzczeniu” paliwa. Wolę dodać 
kilka groszy i mieć pewność, że zatankowałem 
dobre paliwo. 

Michał (28 l.)
- W Złotoryi tankuję sporadycznie. Pracuję w 
Legnicy i tam tankuję, w zależności od stacji można 
zaoszczędzić nawet 20 zł na baku. U nas brak 
konkurencji, dlatego mogą windować ceny.

Wiesław (57 l.)
- Jak słyszę o 5 zł. u nas to nie wiem, czy się na rower 
nie przesiąść. Na szczęście samochodu używam 
bardzo rzadko, więc tak bardzo nie odczuwam 
zmian. Kilka groszy przy moim tankowaniu to mała 
kwota. Do Legnicy po paliwo jeździć nie będę, bo 
więcej mnie dojazd będzie kosztował niż 
wynikające z tego oszczędności.

Ryszard (38 l.)
- No niestety już się dawno pogodziłem z wysokimi 
cenami paliw. Sporo jeżdżę, niekiedy w dalsze trasy. 
Widać, że tam, gdzie w okolicy jest market ze stacją 
paliw, konkurencji znacznie obniżają swoje ceny. 
Markety maja małą marżę i bezobsługowy system 
tankowania, co pozwala im na obniżenie cen i tam 
najczęściej tankuję. Sporo da się zaoszczędzić.

Marcin (23 l.)
- No poszaleć to sobie nie można. Na szczęście mój 
samochód pali mało, 
ale i tak przy moich skromnych dochodach liczę się 
z każdą kroplą 
paliwa. Kiedyś latem co weekend jeździłem nad 
wodę, w tym roku już tak często się nie pojedzie.

Jarosław (43 l.)
- Przesadzają u nas, Orlen nadaje cenę, a pozostałe 
stacje w mieście dają niższą o kilka groszy. Chyba 
im dalej od naszego miasta tym taniej. Albo mi się 
tylko wydaje.

Niestety brak większej stacji paliw w regionie 
pozwala kierownictwu PKN Orlen na zawyżanie 
cen. 
Ceny paliw w regionie:
Jawor:  PKN Orlen - 4,49;
Chojnów: Niezależna - 4,37;
Legnica: PKN Orlen - 4,49; Lotos - 4,33;  Auchan - 
4,28
Lwówek Śląski: PKN Orlen - 4,46;
Wilczyce: Niezależna - 4,48;
Złotoryja: ul. Legnicka (Siku) - 4,55; ul. Legnicka 
(Skaleń) - 4,56; ul. Legnicka (Vitbis) - 4,55; PKN 
Orlen 4,59.
   Bartosz Jeziorski

 Na północnej zewnętrzna ściana kościoła pod 
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny 
w Złotoryi, wśród wielu fascynujących kamiennych 
tablic, widnieje płyta nagrobna Sary Sommerfeld z 
domu Rotkirch z Wilkowa, zmarłej w 1613 roku. Tu 
należy zaznaczyć, że obecnie ciężko jest nam 
stwierdzić, czy dana płyta była faktycznie nagrobną, 
czy też epitafium - czyli pomnikiem z tekstem ku 
czci zmarłego, znajdującym się w miejscu 
związanym z jego osobą (np. w kościele, na ścianie, 
filarze lub posadzce). Po likwidacji cmentarza i po 
„porządkach” w kościele mariackim w latach 1829-
1930 roku, a tym samym umieszczeniu płyt na 
zewnętrznym murze kościoła rozróżnienie, czy 
mamy do czynienia z epitafium, czy z tablicą 
nagrobną, nie należy do najprostszych zadań. 
Można między innymi sugerować się zasadą, że w 
tekście na nagrobku powinny być słowa 
wskazujące, że tu pod tym kamieniem został 
pochowany człowiek, jednak są od tej reguły 
wyjątki. Wspominając o różnicach między płytami 
nagrobnymi, warto jeszcze nadmienić także o 
cenotafach. W tłumaczeniu z greki słowo to oznacza 
pusty grób. Można w skrócie powiedzieć, że są to 
symboliczne, puste grobowce, upamiętniające 
osobę zmarłą, pochowaną w zupełnie innym 
miejscu. Ze złotoryjskich cenotafów na pewno 
każdy tutejszy mieszkaniec zna te należące do 
Hironima Wildenberga (pochowanego w Toruniu), 
Valentina Trotzendorfa (spoczywającego w 
Legnicy), a może nawet Johana Siegemunda 
Steinberga, którego ciało i nagrobek znajdują się we 
Wrocławiu. 
 Powracając do treści, jakie ze sobą niosą 
kamienne tablice, trzeba zaznaczyć, że nie każdy 
może dosłownie odczytać znajdujące się tam napisy 
wykute w języku łacińskim lub staroniemieckim. 
Ówczesna niemczyzna sprawia trudność nawet 
germanistom. Jednak przy znajomości kilku 
podstawowych zasad można niemal bezbłędnie 
zorientować się (poprzez wykute znaki i symbole), 
co ten kawałek kamienia chce nam przekazać

. Wyżej wspomniany nagrobek Sary 
Sommerfeld jest przykładem tablicy inskrypcyjno-
heraldycznej. Cała treść ogranicza się do krótkiego 
tekstu dotyczącego zmarłej, wykutego na 
bordiurze (czyta się od lewego dolnego narożnika, 
idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara), tekstu 
religijnego po środku płyty (fragment pierwszego 
listu św. Jana Apostoła) i najbardziej 
interesujących nas w tym miejscu ośmiu herbów 
szlacheckich. Pomijając w tym miejscu treści 
pisane, zwróćmy uwagę na herby. Wywodzą się 
one ze znaków bojowych rycerstwa. W sytuacji, 
gdy na polu walki rycerza okrywała zbroja, herb 
był jego znakiem rozpoznawczym. Z czasem 
powstania społeczeństwa stanowego herb staje się 

oznaką stanu rycerskiego, a więc szlacheckiego, 
do którego należało się z tytułu urodzenia. 
Podstawowe elementy jego budowy, które 
możemy podziwiać także na nagrobkach to: tarcza 
trzymana w ręku przez rycerza, na tarczy widniało 
godło, ponad nim hełm i owijające go wstęgi, czyli 
labry oraz klejnot znajdujący się powyżej, często 
przedstawiający ten sam wizerunek co godło. 
 Sposób rozmieszczenia herbów na płycie 
nagrobnej nie był przypadkowy. Znaki widniejące 
po lewej stronie nagrobka (po prawej heraldycznej 
patrząc z perspektywy rycerza trzymającego tarczę) 
należały do męskiej linii potomków zmarłego, 
natomiast po stronie prawej (lewej heraldycznej) do 
linii żeńskiej. Prócz herbu ojca nie umieszczano 
herbów przodków płci męskiej, ponieważ ten sam 
znak był przekazywany z ojca na syna, było, więc 
oczywistym, że pominięto herb dziadka, czy 
pradziadka. Kobiety dziedziczyły herb po ojcu, ale 
herb matki zawsze się zmieniał. Schemat poniżej 
pokazuje, jak przedstawia się to na przykładzie 
naszego złotoryjskiego nagrobka. 
 Mieszczanie, kupcy, rzemieślnicy używali 
innej formy  godła.
 Herby mieszczańskie, zwane herbikami, 
używane były na wzór tych rycerskich. 
Mieszczaństwo warstw średnich i biedniejszych 
używało  jednak powszechnych znaków 
rozpoznawczo - własnościowych, tzw. gmerków. 
Były to pierwotnie znaki, których używali 
kamieniarze do oznaczania wykonanych przed 
siebie dzieł. Gmerki były również umieszczane na 
tarczy herbowej, jednak w miarę wzrastania pozycji 
rodu upodabniały się do pełnego herbu.  
 Powyższe uwagi są tylko namiastką tego, co 
mówią nam poszczególne znaki i symbole na 
płytach grobowych, ale i nie tylko na nich. 
Bogactwo znaków i symboli dotyczy nie tylko 
sztuki sepulkralnej, ale wszelkich form rzeźby. 
Niosą one ze sobą tak głębokie treści, że nie można 
przejść obok nich obojętnie. 
   Agata Brzozowska

"Puzniej napisze ci  więcej"

 W czerwcu 1915 r. Agnieszka Matyjasik, 
mieszkająca w wielkopolskim Gołuchowie w 
ówczesnym powiecie pleszewskim, otrzymała 
pocztówkę z widokiem Złotoryi. Z pewnością nie 
była to pierwsza taka przesyłka, przecież jej 

nadawca już od dłuższego 
czasu przebywał w naszym 
m i e ś c i e  a  k o n k r e t n i e  
odbywał służbę wojskową w 
garnizonie.
 Nieznany z imienia 
żołnierz pisał: Droga Guciu! 
Uprzejmie ci dziękuję z kart i 

wiadomość. Przysyłam ci serdeczne pozdrowienie z Góry Kamiennej. 
Puzniej napisze ci więcej. Poz. dla Rodziców. Serdeczne uściski całuski. 
Świadomie zachowaliśmy oryginalną pisownię: można przypuszczać, iż 
był to szeregowiec, kaleczący język niemiecki - nazwę Goldberg 
przetłumaczył jako Górę Kamienną. 
     Na pocztówce widać fragment Rynku z popularnym w mieście hotelem 
„Trzy Góry” (dzisiaj siedziba Banku Zachodniego WBK). Być może 
nadawca wybrał ten motyw celowo. Tutaj często spotykali się żołnierze i 
przygrywała garnizonowa orkiestra.
 Nie wiadomo, kim dokładnie dla autora korespondencji była 
Agnieszka. Nie znamy dalszych jego losów. Może poległ na froncie 
zachodnim lub na ziemiach polskich? Nie wiemy, czy zdążył napisać 
więcej.
      Roman Gorzkowski
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Kącik starej widokówki

Co mówią kamienie?
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Złotoryja od kuchni

Greckie klimaty na trzy z plusem
Tym artykułem inicjujemy cykl tekstów poświęconych lokalom gastronomicznym w Złotoryi. 

Od razu zaznaczam: nie jest to rubryka sponsorowana i wszystkie wygłoszone tu opinie są zbliżone 
do obiektywnych, zakładając, że taka ocena w ogóle jest możliwa.

Tajemnice Orlenu
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     Czwartego czerwca 1813 r. w Pielaszkowicach 
pomiędzy Jaworem a Wrocławiem przedstawiciele 
wojsk francuskich oraz sprzymierzonej armii 
rosyjsko-pruskiej zawarli zawieszenie broni, które 
miało trwać do końca lipca. W dokumencie zapisano 
m.in. że linia oddzielająca obie strony ciągnie się 
„wzdłuż Bobru do Wlenia a stamtąd na linii 
najkrótszej do Nowego Kościoła nad Kaczawą i stąd 
ponad tą rzeką aż do Odry. Miasta Prochowice, 
Legnica, Złotoryja i Wleń jak ich przedmieścia 
obsadzone być mogą przez wojska francuskie”. Sam 
Napoleon, który znajdował się wówczas w Środzie 
Śląskiej, udał się następnie przez Legnicę, Chojnów, 
Bolesławiec i Zgorzelec do Drezna.
     Od 4 do 11 czerwca przez Złotoryję przechodziły 
tysiące żołnierzy francuskich różnych korpusów, 
niekiedy zatrzymując się na pewien czas - np. 7 
czerwca 4 tysiące wiarusów biwakowało w rynku 
oraz w domach mieszkalnych (winniśmy w tym 

miejscu uruchomić naszą wyobraźnię). 11 czerwca 
do miasta dotarł sztab francuskiego gen. Aleksandra 
Lauristona, dowódcy V Korpusu. Razem z dowódcą 
przybyło 5 generałów, 238 oficerów i 1000 
żołnierzy; ta liczba wojskowych będzie szybko 
rosnąć. Zaraz na początku urzędowania generał 
rozkazał wzniesienie na potrzeby swojej kwatery 
kuchni i piekarni a w planowanych lazaretach 1000 
nowych drewnianych łóżek. Wszystko oczywiście z 
zasobów miasta. Oprócz tego złotoryjanie mieli 
dostarczyć natychmiast dla nich nakrycia po 500 
prześcieradeł i sienników, pokaźną liczbę poduszek, 
piżam, świec itp. Ze sklepów, zakładów 
rzemieślniczych i przemysłowych oraz mieszkań 
zostały zabrane wszelkie potrzebne materiały, które 
zgromadzono wstępnie w magazynie urządzonym w 
szkole ewangelickiej (chodzi najprawdopodobniej o 
szkołę w Domu Nauczyciela „Bacalarus”). Kościół 
św. Mikołaja został wkrótce zamieniony na 

r o z w i n i e  s i ę  o g r ó d  
p r z y r o d n i c z y  p r z y  
złotoryjskim nadleśnictwie, 
a przy Muzeum Złota 
powstanie np. lapidarium, 
czyli ekspozycja ciekawych 
kamieni i skał choćby tylko 
Dolnego Śląska.

Roman Gorzkowski

Szczególną wagę przykładano 
do roślinności dolnośląskiej. 
Tutaj rósł m.in. języcznik 
zwyczajny, bardzo rzadka 
odmiana paproci, znana dzisiaj z 
Wąwozu Myśliborskiego oraz 
k i l k a  o d m i a n  o r c h i d e i .  
Wszystkie rośliny oznaczone 
były tabliczkami z nazwami w 
języku łacińskim i niemieckim. 
Szkolne  lekcje  muzealne  
n a b i e r a ł y  s z c z e g ó l n e g o  
charakteru. Muzeum i ogród 
bo tan iczny  odwiedza l i  z  
przyjemnością złotoryjanie i 
turyści.
     Można mieć nadzieję, iż w 
nieco podobnym kierunku 

     Przedwojenni złotoryjanie nie mogą zapomnieć 
ogrodu botanicznego, który został założony w 
okresie międzywojennym przy dzisiejszej ul. S. 
Staszica. Niedaleko skrzyżowania z ul. M. 
Konopnickiej mieściły się niegdyś siedziby 
Muzeum Miejskiego i Loży Masońskiej. Właśnie 
pomiędzy tymi budynkami a murami obronnymi 
rozciągały się obszary malowniczych alejek i 
ogrodów. Szczególnie dużo wysiłku w urządzenie 
ogrodu przy muzeum włożył nauczyciel Jockisch. 
Przekształcił ten obszar w ogród botaniczny 
nauczyciel biologii Kulke, który opiekował się 
wcześniej ogrodem szkolnym przy ul. Kolejowej. 
Podobno złotoryjski ogród botaniczny nie mógł się 
równać jedynie z ogrodem Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
     Szczególne wrażenie robiły skalniaki, 
pieczołowicie obsadzane rzadkimi roślinami. 

magazyn zboża, a w katolickim kościele św. 
Jadwigi, klasztorze franciszkanów oraz w dwóch 
budynkach fabrycznych urządzono lazarety, 
oczywiście na koszt miasta i jego mieszkańców. 
Dowództwo francuskie już obliczało, ile żywności i 
napojów będą musieli dostarczać mieszkańcy 
miasta i okolicznych wsi.
     Intensywne prace trwały także w kilku obozach 
wojskowych, zakładanych przez Francuzów w 
pobliżu miasta, m.in. nieopodal Wyskoku i 
Rokitnicy. Tutaj zażądano dużych ilości drewna, 
okien, drzwi od mieszkań i stodół oraz innego 
wyposażenia, abym wznieść baraki dla żołnierzy.
      Tak rozpoczęło się dla naszego miasta lato 1813 
r. Następne miesiące przyniosą jeszcze trudniejsze, 
a także krwawe, momenty, które przypomnimy w 
kolejnych odcinkach dotyczących wojen 
napoleońskich na Ziemi Złotoryjskiej.

Roman Gorzkowski

1352 - książę legnicki Wacław zarządził, że we 
wsiach okręgu złotoryjskiego nikomu nie wolno 
ustanawiać cen niekorzystnych dla miasta; 
Złotoryja otrzymała przywilej sprzedaży soli
1398 - ławnicy złotoryjscy poświadczyli sprzedaż 
drewna tutejszemu komturowi joannitów
1423 - książę legnicki Ludwik sprzedał miastu wieś 
Kopacz
1429 - władze miejskie stwierdziły fakt sprzedaży 
łaźni 
1460 - górnicy ufundowali mszę śpiewaną ku czci 
Panny Marii w kościele parafialnym (Mariackim)
1581 - piechota miejska ze Złotoryi pomogła księciu 
Henrykowi XI w obronie Legnicy przed wojskami 
cesarskim i biskupa wrocławskiego
1587 - wylew Kaczawy
1596 - z Baszty Kowalskiej spadł Caspar  Sommer
1608 - najtragiczniejsza powódź w dziejach 
Kaczawy: utonęły w sumie 123 osoby (w mieście 
ok. 42), 106 sztuk bydła, woda zniosła 16 domów, 10 
stodół, zniszczyła wiele pół i ogrodów
1663 - spłonęło kilka stodół przed Bramą Wilczą (u 
wylotu ul. M. Konopnickiej), podpalacza ścięto na 
Górze Szubienicznej (nad basenem), a jego ciało 
spalono
1772 - wielki pożar miasta: spłonęły 64 domy przy 
ul. Staromiejskiej, Bohaterów Getta Warsz., 
Konopnickiej i Żeromskiego
1813 - kościół św. Mikołaja zamieniono na magazyn 
zbożowy, a kościół św. Jadwigi i klasztor 
franciszkanów na lazaret (wojny napoleońskie)
1838 - przez miasto przejeżdżała rosyjska 
cesarzowa, udając się na kurację do Cieplic
1841 - położono kamień węgielny pod budowę 
nowego ratusza w Rynku
1864 - spłonęły 32 domy przy ul. Szkolnej i Solnej
1915 - żołnierze - Polacy wysyłają z garnizonu 
złotoryjskiego kartki do rodzin 
1945 - przybyli do miasta pierwsi osadnicy z 
Kieleckiego i 15-osobowa grupa ze Lwowa; ruszyła 
pierwsza powojenna polska drukarnia i piekarnia; 
najprawdopodobniej obejmuje władzę pierwszy 

burmistrz miasta Leon Chojnacki; w powiecie 
zamieszkiwało ok. 15% Polaków, 82% Niemców i 
2% Czechów; władzę Pełnomocnika Rządu w 
powiecie obejmuje Antoni Skowron
1947 - powstało w mieście koło Ligi Morskiej
1950 - wydobyto pierwsze po wojnie tony rudy 
miedzi z kopalni „Lena”
1954 - początek działalności Milicji Obywatelskiej 
w mieście
1972 - ekipa złotoryjskich akrobatów, trenowana 
przez Zygmunta Biegaja, zdobyła w klasyfikacji 
zespołowej tytuł mistrza Polski juniorów
1975 - likwidacja powiatu złotoryjskiego
1976 - Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w 
Piłce Ręcznej w Złotoryi
1977 - otwarto Społeczne Muzeum Ziemi 
Złotoryjskiej w tzw. Katowni
1986 - zakończyły się obchody Dni Złotoryi i jej 
775-lecia, m.in. odbyła się sesja popularnonaukowa 
i zapoczątkowano prace nad monografią Dzieje 
Złotoryi
1987 - nieczynny przez 5 lat zegar na wieży kościoła 
Mariackiego uruchomił Adam Kowalski z 
Bolesławca 
1988 - mecz piłkarski księża - taksówkarze (11:1 dla 
duchownych)
1989 - powstały spółki Goebud i Aurad (kto je 
jeszcze pamięta…)
1990 - zdjęto tablicę przy ul. A. Mickiewicza, 
upamiętniającą śmierć funkcjonariuszy UB w 1948 
r.
1991 - Szkoła Podstawowa nr 3 zrezygnowała z 
patrona Aleksandra Zawadzkiego 
1992 - podział Spółdzielni Mleczarskiej na 
złotoryjską i chojnowską 
1994 -  młodzież złotoryjskiego LO w Oxfordzie
1997 - Jan Paweł II podczas pobytu w Legnicy 
święci kamień węgielny kościoła św. Józefa na 
Kopaczu
1998 - już XIV Zlot Klubów Abstynenta i Grup 
Trzeźwośc iowych ;  og łoszono  upad łość  
Złotoryjskich Zakładów Obuwia; otwarcie studni w 

kościele Mariackim
1999 - pismo władz miasta do władz Buczacza z 
propozycją współpracy
2000 - powstaje Parafia NNMP; Złotoryja 
otrzymuje Strefę Ekonomiczną; pierwsze Dymarki 
Kaczawskie w Leszczynie (Złotoryjskie 
Towarzystwo Tradycji Górniczych, od tego czasu 
corocznie w czerwcu); odnowienie pomnika 
Władysława Reymonta; występ zespołu „Ocelot” w 
Złotoryi, pierwszy raz w Polsce; drużyna piłkarska 
„Górnika” w IV lidze; powstało Stowarzyszenie 
Młodej Lewicy Demokratycznej
2001 - otwarcie Poradni Diabetologicznej w 
szpitalu; finał Konkursu Wiedzy o Złotoryi i Ziemi 
Złotoryjskiej (TMZZ, 150 uczestników); sesja 
„Tradycje górnicze Ziemi Złotoryjskiej” (ZTTG); 
uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 790-lecia 
Złotoryi; I Euroregionalne Prezentacje Pieśni 
Ludowej; pierwsza wystawa starych widokówek w 
Muzeum Złota (z inicjatywy TMZZ); likwidacja 
Szkoły Podstawowej nr 2; Zjazd Absolwentów LO z 
okazji 50-lecia szkoły
2002 - referendum w/s wejścia Polski do UE: 
frekwencja w mieście 61,34%, za: 86,75% 
głosujących; Festyn Parafialny przed kościołem 
Mariackim (od tego roku corocznie w czerwcu); 
wizyta ministra gospodarki Jacka Piechoty; pierwsi 
absolwenci gimnazjów
2003 - ukazał się Express Dymarkowy (ZTTG)
2004 - wybory do Parlamentu Europejskiego: 
frekwencja w mieście 20%, bez powodzenia startuje 
Adam Zdaniuk; 40-lecie pracy kapłańskiej Ks. 
Prałata Mariana Sobczyka; Tadeusz Wasilewicz 
międzynarodowym wicemistrzem Australii w 
płukaniu złota
2005 - I Szkolne Mistrzostwa w Płukaniu Złota; 
otwarcie Złotego Szlaku Rowerowego; druga 
wystawa starych widokówek w Muzeum Złota 
(TMZZ)
2007 - przeprowadzka Gimnazjum nr 1 z ul. 
Kolejowej na ul. Wilczą
       Roman Gorzkowski

wszystkim rozległy skwer. Zupełnie 
inaczej, lecz nie wiadomo, czy 
ładniej (z uwagi na pawilon 
handlowy), wygląda także drugie 
miejsce. Jeszcze do połowy lat 60. 
ubiegłego stulecia wznosiło się w 
c e n t r u m  w i e l e  d o m ó w  
mieszkalnych, pamiętających 
XVIII - `XIX wiek, które z czasem 
przedstawiały dość opłakany 
widok. Władze miasta zdecydowały 
wówczas o wyburzeniu nie tylko 
wielu takich kamienic, ale także 
kilkuset komórek, które wypełniały 
właściwie każde podwórko.
      Archiwum TMZZ poszukuje 
podobnych oryginalnych fotografii 
lub ich reprodukcji. Liczymy na 
odzew Czytelników.

(red)
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Historia jednej fotografii
     Stare plany Złotoryi ukazują bardzo gęstą 
zabudowę Starego Miasta, gdzie od średniowiecza 
wykorzystywano każdy skrawek przestrzeni. 
Dowodem na to są fotografie fragmentu ul. 
Klasztornej w pobliżu kościoła św. Jadwigi oraz ul. F. 
Chopina. Dzisiaj, przy pierwszej z nich, w tym 
miejscu znajduje się m.in. kamień rozpoczynający 
Ścieżkę św. Jadwigi oraz kilka drzewek, 
zasadzonych specjalnie przy tej trasie, ale przede 

Gorący czerwiec 1813 roku

Ogród botaniczny w Złotoryi
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