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karny, grodzki, rodzinny, cywilny, pracy i ksiąg 
wieczystych i dla każdego wydziału są pewne 
typowe sprawy.  W karnym najczęście j  
rozpatrywane są sprawy przeciwko mieniu, 
przeciwko ruchowi drogowemu oraz przeciwko 
rodzinie. Najbardziej typowe są kradzieże, rozboje, 
w ostatnim czasie - oszustwa, znęcanie się nad 
członkami rodziny, niealimentacja, wypadki 
drogowe - często w stanie nietrzeźwości, z bardzo 
tragicznymi skutkami. Nader często występują 
sprawy o jazdę w stanie nietrzeźwości, także na 
rowerze. Ale są i sprawy dotyczące wypadków 
spowodowanych przez trzeźwych kierowców, gdzie 
pokrzywdzonymi są rowerzyści. Proszę zwrócić 
uwagę, jak kierowcy traktują rowerzystów na 
drodze. Często mamy do czynienia z tego typu 
wypadkami, kiedy kierowca czasami w swojej 
głupocie, czasami braku przewidywania, jedzie 
szybko, ma przed sobą rowerzystę i traktuje go tak, 
jakby go nie było - wjeżdża na trzeciego i dochodzi 
do potrącenia rowerzysty. Niestety, muszą sobie 
kierowcy uświadamiać, że rowerzysta jest 
pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego - to 
nie jest pieszy, który ma iść poboczem, dlatego nie 
należy wyprzedzać rowerzysty, jeżeli z naprzeciwka 
jedzie inny samochód.

R . P :  A  j a k  s p r a w u j ą  s i ę  s ą d y  
dwudziestoczterogodzinne?
A.Sz: Jeżeli oczekuje pan formalnej odpowiedzi na 
temat sądów dwudziestoczterogodzinnych, to 
powiem tak: w dużych sądach, te sądy - 
dwudziestoczterogodzinne - mogą funkcjonować i 
ich skuteczność jest dobra, natomiast ja nie jestem 
zwolennikiem sądów dwudziestoczterogodzinnych 
w małych sądach. W dużym sądzie, gdzie mamy 
ogromną obsadę sędziowską, przekłada się to na 
liczbę spraw, które można załatwić w trybie 
przyspieszonym. W małych sądach tych spraw jest o 
wiele mniej i spokojnie można je załatwić w 
zwykłym trybie, w ramach normalnych godzin 
pracy, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla szybkości 
rozpatrywania sprawy. Z mojego punktu widzenia 
sądy dwudziestoczterogodzinne w sądach małych to 
jest strata pieniędzy. Trzeba zapłacić adwokatowi. 
Równie skutecznie jesteśmy w stanie załatwić te 
sprawy w małym sądzie poza tym trybem 
dwudziestoczterogodzinnym. Ja nie krytykuję 
sądów dwudziestoczterogodzinnych, chciałbym 
tylko, by przyjrzeć się tym sądom z punktu 
widzenia- czy w każdej jednostce ten sąd jest 
potrzebny. W Sądzie Rejonowym w Legnicy, tak -  
jest to duży sąd, jest tam więcej spraw 
wymagających szybkiego rozstrzygnięcia. We 
Wrocławiu na pewno też, tam gdzie odbywają się 
masowe imprezy, tam gdzie mamy do czynienia z 
masowym naruszaniem przepisów. Ale np. w 
Złotoryi tryb przyspieszony jest, funkcjonuje 
poprawnie, ale te wszystkie sprawy można by było 
załatwić w trybie normalnym, bez uszczerbku dla 
wymiaru sprawiedliwości. 

R.P: W jaki sposób mierzy się sukces sędziego? Bo 
chyba nie samą ilością rozpatrzonych spraw?
A.Sz: Sukces sędziego, to jest wypadkowa wielu 
czynników. Sędzia, który załatwia stosunkowo 
szybko i podejmuje trafne decyzje, czyli takie, które 
w postępowaniu odwoławczym nie są uchylane, nie 
są zmieniane - jest to dobry sędzia. I to jest dla mnie 
podstawowy wskaźnik kwalifikacji sędziego. 
Bywa, że sprawa musi być przedmiotem 
rozstrzygnięcia sądu odwoławczego, bowiem 
wystarczy, aby jedna ze stron się odwołała od 
wyroku, ale jeżeli w wyższej instancji to orzeczenie 
jest utrzymane, to oznacza, że to jest dobry sędzia. 
Jest jeszcze tak zwana formalna droga awansu -  
jeżeli jest dobry sędzia, to awansuje szybko wyżej, 
ale to nie jest regułą Miarą tego, czy sędzia jest . 
dobry czy nie, nie zawsze jest liczba załatwionych 
spraw, ale jak on te sprawy załatwia.

R.P: Dużo jest takich spraw, gdzie wyrok instancji 
wyższej jest inny niż Sądu Rejonowego w Złotoryi?
A.Sz: Dla mnie niepowodzeniem sędziego jest, gdy 
ten skazuje, a w drugiej instancji sąd uniewinnia. To 
jest niepowodzenie sędziego. Takich spraw jest 

bardzo mało w sądzie w Złotoryi. Zdarzają się jak 
wszędzie, ale jest to ułamek. Wyroków 
zmieniających, czyli podwyższających lub 
obniżających karę w stosunku do orzeczenia w 
pierwszej instancji jest około pięciu procent. Tutaj 
trzeba odróżnić sprawy karne i sprawy cywilne. W 
sprawach karnych jeżeli sędzia sądu odwoławczego 
obniża poziom kary, to znaczy, że sędzia w 
pierwszej instancji zbyt ostro potraktował 
oskarżonego, ale bywa też tak, że organ 
odwoławczy podnosi wymiar kary, gdyż dochodzi 
do wniosku, że zbyt łagodnie został oskarżony 
potraktowany. W sprawach o zapłatę (to rozpoznaje 
sąd cywilny) wszystko to są kwestie oceny sędziego, 
który ma obowiązek bezstronnie i sprawiedliwie 
wszystko ocenić, ale pogląd okręgu może być 
odmienny. 

R.P: Dla przeciętnego człowieka sąd kojarzy się z 
bezduszną maszyną, w której tryby można wpaść 
zupełnie nieświadomie. Czy powinniśmy bać się 
sądu?
A.Sz: Nie, absolutnie. Zadaniem sądu jest ochrona 
interesów społeczeństwa. Sąd nie jest po to, aby 
straszyć społeczeństwo,  żeby społeczeństwu 
przeszkadzać. Nawet jak ktoś wpadnie w tryby 
wymiaru sprawiedliwości i jest to tak zwany 
przypadkowy sprawca, to sędziowie mają przede 
wszystkim sumienie, wiedzę, doświadczenie i 
obowiązek kierowania się tym, oprócz oczywiście 
przepisów. Pytanie: kto ma się bać? Przestępca  - 
tak, ale społeczeństwo  jako zorganizowana całość, 
która wymaga ochrony, bo przecież wymaga - nie. 
Zarówno w sprawach karnych, cywilnych, jak i 
rodzinnych społeczeństwo bez wymiaru 
sprawiedliwości nie jest w stanie funkcjonować. 
Jeżeli mamy dwóch sąsiadów i jeden drugiego 
nachodzi, wyzywa, to mamy do czynienia z 
problemem. Jest to problem dla tego człowiek, 
którego nieruchomość jest naruszana. To jest bardzo 
częsta sytuacja i taki problem trzeba rozwiązać. Ten, 
co narusza, ma podstawy, by bać się sądu, bo 
zostanie za swoje postępowanie ukarany. Ale ten 
drugi, pokrzywdzony, ma z kolei prawo żądać od 
sądu rozstrzygnięcia, które doprowadzi do tego, że 
jego prawa będą respektowane przez sprawcę. Ma 
się bać ten, który narusza normy ustanowione 
przecież przez nas wszystkich, przez obywateli tego 
państwa.
Społeczeństwo nie musi obawiać się sądownictwa, 
ludzie nie muszą się bać sądu - jak mają problem, to 
powinni właśnie przychodzić z nim do sądu. Nie 
powinniśmy się bać sądu, bo to nie jest aparat ucisku  
- sąd jest instytucją, w której rozwiązuje się 
problemy. Jeżeli przełożymy to na język prosty: są 
ludzie, którzy mają podstawy, by bać się policjanta, 
mają podstawy bać się prokuratora. Natomiast 
sędzia nie jest od tego, by się go bać, sędzia jest od 
tego, by rozwiązać problem konkretnego człowieka 
i konkretną sprawę karną lub cywilną.

R.P: Człowiek w życiu kieruje się jednak dosyć 
miękkimi kryteriami, natomiast sąd kieruje się 
ostrymi normami prawnymi…
A.Sz: Ostrym kryterium jest norma prawna. Oprócz 
tego mamy kryteria delikatniejsze. Sędzia nie tylko 
kieruje się wyznacznikiem kary, jaka jest w 
konkretnym przepisie, ale również ma obowiązek 
respektować właściwości i warunki osobiste danego 
człowieka, jego sposób dotychczasowego życia, 
zachowanie się po popełnieniu czynu: czy wyraził 
skruchę, czy naprawił szkodę, czy przeprosił 
pokrzywdzonego. To razem sprawia, że sędzia ma 
obowiązek obejrzeć cały ten tort -  nie tylko to, co 
jest kremem - na wierzchu, ale ocenić również sam 
środek ciasta.

R.P: Przez wiele lat sądy nie budziły zaufania w 
społeczeństwie, natomiast ostatnio widać, że coraz 
więcej ludzi zaczyna zawierzać sądownictwu.
A.Sz: Znam to środowisko chyba dobrze. Nie chcę 
absolutnie podawać swojego przykładu. Zacząłem 
swoją pracę w prokuraturze, gdzie pracowałem 
dziesięć lat. Od ponad dziesięciu lat pracuję w 
sądownictwie i stosuję zawsze ten sam system 
wartości. Często o opinii, jak pracują sędziowie, jak 

pracują prokuratorzy w Polsce, decydują 
przypadkowe sprawy, nagłośnione w sposób nie 
zawsze obiektywny.  W przeszłości bywało, że tak 
jak władza wykonawcza podchodziła do 
sądownictwa, tak dziennikarze ten temat traktowali. 
Zgadzam się z tym, że czasami również środowisko 
sędziowskie i prokuratorskie przez to, że nie 
wypowiadało się, nie przedstawiało swoich racji,  
nie przedstawiało problemów związanych z swoją 
pracą, a także nie przedstawiało uzasadnienia 
swoich decyzji - prowokowało media do 
powierzchownych ocen. Bo jak sędzia mógł takiego  
zabójcę uniewinnić? Ano dlatego uniewinnił, że 
kieruje się podstawowymi zasadami: każdy ma 
prawo do obrony, a jak nie ma dowodów, to niestety, 
mimo mojego przekonania, że on to zrobił, muszę go 
uniewinnić. Dlaczego, np. w „sprawie lubińskiej”, 
w „katowickiej” czy w sprawie „wybrzeża” tak 
długo toczą się procesy? Koś może powiedzieć, że ci 
sędziowie są przecież nieudacznikami lub nie chcą 
załatwić tej sprawy!  Nie, w przeciwieństwie do 
innych środowisk, my, żeby wydać wyrok 
skazujący, musimy mieć pewność i często te 
niepopularne decyzje wynikają z tego, że nie mamy 
materiału dowodowego przygotowanego w 
odpowiedni sposób i to rzutuje na ocenę naszego 
środowiska. Od lat pracujemy tak samo. Od lat znam 
to środowisko i gdy ktoś mówi, że sędziowie są 
skorumpowani, to proszę mi przedstawić na to 
dowody. Jeżeli jest skorumpowany sędzia, to 
znaczy, że system w ogóle nie funkcjonuje. W 
naszym systemie skorumpowanie sędziego jest 
bardzo trudne  Jeżeli praca jest odpowiednio .
zorganizowana, to jest to w zasadzie niemożliwe. 
Istnieje cały system nadzoru instancyjnego i 
odwoławczego. Nawet przy założeniu, że sędzia 
wydał nieprawidłowy wyrok, to strona ma 
możliwość jego zaskarżenia. Środowisko 
sędziowskie pracuje od lat naprawdę ciężko. To są 
bardzo mocno zapracowani ludzie, często piszący 
uzasadnienia w domu, niemający niedziel, 
niemający wolnych sobót. Przecież my pracujemy 
prawie jak policja: dyżury aresztowe, dyżury sądu 
dwunastogodzinnego, rozprawy i w zasadzie dziś 
mam jeden dzień, żeby popracować spokojnie i 
musiałem w dużej części oddać go w pana ręce. Tak 
jest praktycznie ze wszystkimi sędziami. Nie ma 
czasu na to, żeby podyskutować, porozmawiać, np. 
o problemach natury formalnej. W mojej opinii 
nadal  pokutuje w społeczeństwie takie 
przeświadczenie,  że to są jacyś oni, którzy nie 
zawsze załatwiają sprawy z należytą starannością. 
To są jacyś oni, a nie ludzie, którzy działają w 
interesie społeczeństwa. I to boli. Nie spotykam się z 
napaściami na sędziów, z zarzutami nieudolności 
czy też braku uczciwości, natomiast jako całość 
nadal to środowisko jest niedoceniane. Co pan wie o 
sędziach? Nic.

R.P: Kiedyś sędzia stał na najwyższym szczeblu 
hierarchii społecznej, zwłaszcza w mniejszych 
miejscowościach. Dzisiaj status tego zawodu nie 
jest już taki wysoki.
A.Sz: Dzisiaj też wydaje się, że sędzia jest 
ukoronowaniem zawodowej kariery prawniczej. 
Natomiast społeczeństwo niewiele wie o sędziach, o 
ich problemach, jak ci sędziowie pracują. Idzie 
sędzia na ósmą do pracy… Ale wcześniej 
przygotowywał się w domu przez kilka godzin do 
wokandy.  Trzeba czytać akta, żeby pójść i załatwić 
konkretną sprawę. Uważam, że społeczeństwo 
nadal nie docenia środowiska sędziowskiego, wręcz 
często je niesprawiedliwie ocenia. Ocenia często 
przez pryzmat przegranych spraw. Musimy 
odróżnić prestiż od opinii. Na prestiż musimy sobie 
sami zapracować. Nie możemy popełniać gaf, 
musimy być niezależni, nie mogą nas „złapać” na 
pijaństwie, nie mogą nas złapać za kierownicą nawet 
po małym piwie. To składa się na prestiż sędziów. 
Natomiast opinie zawsze będą bardzo różne i to 
musimy rozróżnić. Rozstrzygając jakąś sprawę, 
zawsze kogoś krzywdzę. Często z punktu widzenia 
oskarżonego poprzez wyrok skazujący sędzia go 
skrzywdził. Ale to też zależy od tego, jak ten sędzia 
prowadzi ł  dany proces.  Nie może być 
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rejonowym został pan Stanisław Rączkowski -
obecny prezes Sądu Okręgowego w Legnicy, 
przeprowadzono remont tego starego skrzydła i 
warunki poprawiły się. Na lata osiemdziesiąte czy 
na początek lat dziewięćdziesiątych, gdy jeszcze nie 
było tak dużego wpływu spraw, to te sześćset 
metrów kwadratowych (bo tyle było po remoncie) 
starczało. Ten gabinet, w którym dzisiaj siedzimy, 
kiedyś był największą salą rozpraw. Proszę sobie 
wyobrazić. Warunki były trudne. Początkowo były 
piece na węgiel. Pan Heniu rozpalał w piecach, 
panie przychodziły, pracowało się w rękawiczkach. 
Panie obcinały palce w rękawiczkach i tak się 
pracowało. Znam to z opowiadań, bo ja przyszedłem 
tu znacznie później. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych jeszcze 
warunki były znośne, ale z upływem lat spraw 
przybywało: przejęliśmy wykroczenia, przejęliśmy 
sprawy karno-skarbowe, rozrastały się księgi 
wieczyste. Z biegiem lat było coraz trudniej - nie 
można było wręcz pracować. Nie można było 
przetransportować oskarżonych z aresztu 
śledczego, bo nie było pokoju zatrzymań, jak 
przyjechała policja z oskarżonymi, to siedzieli w 
samochodzie i czekali na kolejne rozprawy. Tak 
więc konieczne było dobudowanie nowego 
skrzydła.. No i mamy piękny obiekt. Nowy budynek 
jest cztery razy większy od „starego skrzydła”.
Nowe skrzydło jest świetnie wyposażone w sprzęty 
średniej klasy, ale bardzo dobrej jakości. Mamy 
bardzo dobre archiwum. Bardzo ładne sale rozpraw. 
Przestronne korytarze. Są pokoje dla świadków, są 
pokoje dla prokuratora, dla adwokata. Świadkowie 
mogą czekać na korytarzu, ale jeżeli jest taka 
sprawa, która wymaga izolacji świadka, to ma on 
swój pokój i tam oczekuje na wezwanie. Czyli jest to 
już standard europejski. Wchodzi pan do budynku, 
ma pan zabezpieczenie, jest ochrona.
Żałuję tylko jednego, mieliśmy możliwość 
wybudowania parkingu wzdłuż nowego skrzydła, 
tylko władze miasta nie chciały oddać gruntu, 
twierdząc, że mają tam budynki RPK i te budynki są 
im potrzebne. Były środki, można było zrobić 
piękny parking, my mamy swój, nie chcieliśmy tego 
robić dla siebie, chcieliśmy zrobić parking dla 
miasta. Przyjedzie strona do sądu - miałaby gdzie 
zaparkować, klient do RPK - miałby gdzie 
zaparkować, petent do Urzędu Miasta - miałby gdzie 
zaparkować. Ale tutaj jakiś dziwny upór władz 
miasta doprowadził do sytuacji, że niestety tego 
parkingu nie ma. W tej chwili przyjeżdża pracownik 
sądu - ma gdzie zaparkować, a strona przyjeżdża i 
szuka parkingu na terenie miasta - parkuje pod 
Urzędem Miasta, pod szkołą na ulicy, a szkoda, bo 
mógł to być parking bardzo funkcjonalny i stanowić 
z nowym budynkiem kompleks. 

R.P: Czego dotyczą typowe sprawy w złotoryjskim 
sądzie?
A.Sz: Sąd podzielony jest na wydziały: jest wydział 

zebranego materiału dowodowego sprawa jest do 
przeanalizowania, czy materiał jest kompletny i 
moglibyśmy obarczyć tym problemem inny sąd,  
np. w Jeleniej Górze, ale kierujemy to na 
posiedzenie, wzywamy strony i robimy sprawę 
sami. Chyba że ewidentnie niewłaściwy jest nasz 
sąd miejscowy, wtedy przekazujemy gdzie indziej. 
Zasada jednak jest taka: sprawa wpływa do naszego 
sądu, to tę sprawę Sąd Rejonowy w Złotoryi 
rozpoznaje. Nie stosujemy instytucji przekazywania 
do innych sądów ponad miarę. 

R.P: Często jednak słyszy się w mediach, jak to 
przeważnie adwokaci próbują przeciągać w 
nieskończoność rozprawy.
A.Sz: Jeżeli mówimy o tym, że adwokaci próbują 
przeciągać procesy poprzez jakieś wnioski o 
odroczenia, wnioski dowodowe, to sędzia ma na 
dzisiaj takie środki, aby im na to nie pozwolić. 
Dzisiaj procedura jest taka, że jeżeli sędzia jest 
dobrze przygotowany do procesu, to adwokat nie ma 
możliwości ponad miarę wydłużenia procesu. Bo 
cóż złego może zrobić adwokat? Może złożyć 
wniosek dowodowy o przeprowadzenie  
określonego dowodu, to jednak sędzia ocenia, czy 
ten dowód jest konieczny, czy jest on konieczny oraz 
jak i kiedy należy go przeprowadzić. Jeżeli jest to 
wniosek, który jest dla sądu ważny, istotny, to sąd 
oczywiście taki dowód dopuszcza, ale jeżeli 
zmierza do bezzasadnego wydłużenia procesu, to po 
prostu się go oddala. Przeważnie to są takie 
dziennikarskie - nieoparte na analizie konkretnych 
spraw - wnioskowania.
Jeżeli ktoś jest lepiej przygotowany od sędziego, to 
skutek jest taki, że jest w stanie wpływać na proces w 
sposób bardziej skuteczny niż sędzia - ale wtedy, co 
to za sędzia? 

R.P:  Stosunkowo niedawno oddano do użytku nowy 
gmach sądu, wyremontowano stary i gdy się 
porównuje starą siedzibę i nową, to nie sposób nie 
zadać pytania, jak sobie radziliście państwo 
wcześniej?
A.Sz: W ogóle historia sądu złotoryjskiego jest 
dosyć ciekawa. Przed wojną siedziba sądu 
znajdowała się w starym ratuszu w Rynku. W 
bocznej nawie, obok dzisiejszego Banku 
Spółdzielczego, było wejście do dawnego sądu. Po 
wojnie tam też był sąd, lecz w latach pięćdziesiątych 
ówczesne władze PZPR przekazały sądowi ten 
budynek, w którym obecnie się znajdujemy; dzisiaj 
nazywamy to „starym skrzydłem”. Przekazano i tyle  
- kto mógł dyskutować wtedy? To była willa 
dwupiętrowa ze stromym dachem. W okresie 
międzywojennym należała ona do rodziny o polsko 
brzmiącym nazwisku - Urbanów. Była to rodzina 
przemysłowców, a ciekawostką było to, że byli  
katolikami. Wtedy tu, na tym terenie katolików nie 
było. To była typowa willa rodzinna: były piece 
kaflowe, drewniane schody,. Dopiero gdy prezesem 

R.P: Sporo się mówi o opieszałości sądów w Polsce  
jak to wygląda z perspektywy naszego złotoryjskiego 
sądu?
A.Sz: Przed chwilą był pan świadkiem rozmowy 
telefonicznej z jednym z adwokatów, który raczył 
prosić mnie o zmianę terminu rozprawy. W zasadzie 
nie zmieniamy terminów posiedzeń. Sprawy są 
wyznaczane w Sądzie Rejonowym w Złotoryi w 
terminie 3 do7 dni - nie więcej. Pierwsze 
posiedzenie odbywa się w ciągu pierwszego 
miesiąca. Nie ma w Sądzie Rejonowym w Złotoryi 
starych spraw. Są oczywiście sprawy trudne, 
skomplikowane i te mogą się toczyć dłużej - trzy 
miesiące, sześć miesięcy czy nawet rok - dwa. Są 
trudne sprawy karne, są trudne sprawy spadkowe, 
gdzie nie można skończyć wcześniej procesu, 
ponieważ nie ma opinii biegłego, której koniecznie 
trzeba zasięgnąć - to wszystko wpływa na 
konieczność wyznaczania kolejnych rozpraw  i 
przyczynia się do wydłużenia procesu. Nigdy 
jednak w tym sądzie nie spotkałem się, żeby ktoś 
celowo wydłużał proces. Nie ma skarg na 
bezczynność sądu w Złotoryi. Generalnie sprawy są 
załatwiane w terminie trzech miesięcy. Wieczysto-
księgowe, grodzkie w terminie miesiąca. Rodzinne - 
z uwagi na to, że dotyczą bardzo delikatnych, 
ludzkich spraw - trwają czasami dłużej, ale też w 
terminie trzech miesięcy są załatwiane. Najtrudniej 
jest w sprawach karnych, skomplikowanych 
dowodowo, z rozbudowanym stanem faktycznym, 
gdzie mamy wielu świadków - na jednej rozprawie 
sędzia nie jest w stanie wszystkich wysłuchać. 
Wymaga to ogromu pracy na sali rozpraw i niestety - 
czasu. Ale nie ma opieszałości w Sądzie 
Rejonowym w Złotoryi  - na pewno.
W naszym sądzie mamy do czynienia z sytuacją, 
gdzie jest ciągły wzrost wpływu spraw i od kilku lat 
ten wpływ jest pokrywany. Na jednego sędziego 
wpływa około półtora tysiąca spraw rocznie  - 
całościowo obejmuje to sprawy kończące się 
wyrokiem, ale i postanowieniem. Jeżeli teraz 
przeliczymy to razy liczbę sędziów, to każdy sędzia, 
to co wpłynie do sądu - załatwia. Wpływ jest 
pokrywany, to znaczy, że na bieżąco załatwiamy 
wszystkie sprawy. Nie ma czegoś takiego, jak 
sprawy, które zalegają. Zresztą to jest pewna zasada 
w okręgu legnickim. Bardzo często analizujemy je, 
kontrolujemy i nie ma możliwości schowania 
sprawy, trzymania jej w biurku. Są programy 
komputerowe i w komputerze mamy wszystkie dane 
dotyczące procesu - tu już dzisiaj nikt nie ukryje 
sprawy, nawet gdyby chciał włożyć ją do biurka i w 
troszkę późniejszym terminie wyznaczyć.

R.P: A nie zdarza się tak, że sprawę na siłę 
przekazuje się do innej instancji albo innego sądu, 
aby jej się pozbyć?
A.Sz: Akurat przed chwilą miałem taką sytuację, 
gdzie jest możliwość przekazania sprawy do innego 
sądu, wpłynęła jednak do nas. Z punktu widzenia 
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W zgodzie z sumieniem 
i literą prawa
Rozmowa z Prezesem Sądu Rejonowego w Złotoryi 
- Sędzią Sądu Rejonowego mgr. Andrzejem Szliwą. 

Robert Pawłowski: Gdy dzwoniłem do pana prezesa, odniosłem wrażenie, że nie jest pan 
zbytnio zadowolony z perspektywy wywiadu.
 
Andrzej Szliwa: Przepraszam, że tak powiem, ale ja z góry nie jestem zadowolony, gdy 
ktoś mi przeszkadza w pracy. Mam tu masę obowiązków, masę pracy, którą muszę na 
bieżąco realizować. Do kontaktów z prasą jest generalnie pan wiceprezes Jacek Kielar i z 
chęcią bym pana do niego odesłał  - mówię to szczerze. 

ciąg dalszy na stronie 4.
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tendencyjny… Składa się na to bardzo wiele 
elementów: kultura urzędowania, sposób 
traktowania stron, przemyślenie danej sprawy, to 
wszystko powinno dawać społeczeństwu 
przekonanie, że jak trafia sprawa do sądu, to będzie 
jak najlepiej załatwiona. Ale my jako społeczeństwo 
musimy zdawać sobie sprawę, że to środowisko 
bardzo często podejmuje niepopularne dla 
społeczeństwa decyzje.  

R.P: Trudno być sędzią w takiej  małej 
miejscowości, gdzie nie jest się osobą anonimową?
 A.Sz: Trudno być. Żeby być sędzią i to dobrym 
sędzią, niestety, trzeba być bardzo wyobcowanym. 
Wszelkiego rodzaju zaproszenia na spotkania, na 
imprezy, na jakieś uroczystości - trzeba po prostu 
chować do biurka. Nie dlatego, że nie szanuję kogoś 
czy kogoś nie cenię, ale żeby ewentualnie, w  
przyszłości nie mieć zarzutu braku bezstronności 
czy jakiś powiązań z innymi ośrodkami, np. władzy. 
A o uroczystościach zakrapianych nie ma absolutnie 
mowy. Jest to nie do zaakceptowania z punktu 
widzenia takiego małego ośrodka, ale również 
dużego. Tu o tyle jest gorzej, że wszyscy się znają, że 
wszyscy opiniują człowieka. Nie może się na 
przykład zdarzyć, że z sądu idzie po andrzejkach 
towarzystwo nad wyraz wesołe i ze świecącymi 
oczkami. Pewne standardy muszą być przez 
sędziów dochowane. 

R.P: Praca sędziego często decyduje o losach ludzi. 
W pojęciu ludzi osądzanych często wyrządza im się 
krzywdę, świadomość tego jest chyba stresująca. 
Jak sobie pan z tym radzi?
A.Sz: Jak mam wolną chwilę, to siadam albo na 
rower, albo na konia. Jak mam wolną chwilę, to po 
prostu odreagowuję i staram się nie myśleć o pracy, 
chociaż trudno nie myśleć o tej pracy. Czasami 
bywa, że jest weekend, idzie się na jakieś spotkanie, 
a w głowie cały czas tyka gdzieś tam, jak dany 
problem rozwiązać. W społeczeństwie często jest  
takie przeświadczenie, że w sądzie można 
powiedzieć wszystko. Jak mamy szanować 
instytucje, własne instytucje, skoro my siebie  nie 
szanujemy? Skoro  idz iemy do  sądu  z  
przeświadczeniem, że możemy wszystko 
powiedzieć, bo na przykład sąsiad poprosi, bo 
mamy interes, żeby to powiedzieć?  A potem mamy 
do rozstrzygnięcia stan faktyczny i mamy trzy grupy 
dowodów. Mamy bójkę, a każdy mówi całkiem coś 
innego i trzeba ustalić, kto mówi prawdę. Cały czas 
nawiązuję do pytania o stres. Sędziowie żyją w 
ciągłym stresie, bo jeżeli podchodzą poważnie do 
swojej pracy, ciągle mają życiowe kazusy do 
rozwiązania - często bardzo skomplikowane. Trzeba 
wydać wyrok i to sprawiedliwy. 

R.P: Czy zdarza się panu, że serce dyktuje coś 
zupełnie innego niż litera prawa?
A.Sz: My mamy luksus. Można być dobrym, 
uczciwym sędzią w tym kraju. To jest chyba jedyny 
zawód, który pozwala człowiekowi kierować się 
także sercem. My nie możemy działać wbrew 
sumieniu. Litera prawa jest to podstawa, natomiast 
mamy instytucje w kodeksie karnym, gdzie 
możemy zastosować serce, gdzie możemy 
warunkowo umorzyć postępowanie, bo człowiek 
zasługuje na to. Możemy umorzyć postępowanie w 
znikomym stopniu społecznego niebezpieczeństwa 
dlatego, że dochodzimy do wniosku, że ten czyn nie 
jest niebezpieczny dla innych ludzi. Często mamy 
do czynienia na przykład z kradzieżami na szkodę 
osób najbliższych i tutaj, o tym  jak sąd oceni 
oskarżonego, decyduje zachowanie tych bliskich. 
Jeżeli nie mają już pretensji, jeżeli się dogadają 
między sobą, jeżeli załatwią dany problem na 
podwórku rodzinnym, to sędzia wydaje decyzję 
taką, żeby nie pogłębić konfliktu między stronami. 
Również dobrym przykładem są wypadki drogowe. 
Gdy widzimy na sali rozpraw sprawcę wypadku 
drogowego w stanie nietrzeźwości, który ocenił już 
swoje postępowanie, który przypadkowo gdzieś tam 
napił się alkoholu, bo też są i takie sytuacje, nie 
wszyscy przecież są nałogowymi alkoholikami - to z 
jednej strony mamy pokrzywdzonego,  a  z drugiej 

człowieka już praktycznie przegranego, człowieka, 
który na sali rozpraw już zrozumiał, jaki straszny 
czyn popełnił. Jak się oceni to wszystko i wydaje się 
wyrok skazujący na siedem czy na dziesięć lat 
więzienia, jak patrzymy na tego człowieka, który już 
zrozumiał, co zrobił, to zastanawiamy się: należy 
ukarać, z drugiej jednak strony jest litość nad tym 
kimś jako człowiekiem, bo dla niego też jest to 
straszna tragedia. Często ci ludzie po takim 
procesie, po odsiedzeniu kary, wręcz czują się w 
pewien sposób wyzwoleni. Spotkałem się z takimi 
opiniami, że oni, gdyby  nie ta kara, traktowaliby 
siebie jako ludzi, którzy zrobili coś strasznego i za to 
nie zapłacili. To często są przypadkowi sprawcy z 
głupoty lub bezmyślności.

R.P: Uprawiał pan kiedyś sporty walki. Przekłada 
się to obecnie w jakiś sposób na pana pracę?
A.Sz: To daje poczucie pewnego komfortu. Do 
sportów walki trafiłem trochę na zasadzie 
dziecinady. Zaczęło się, gdy znalazłem się we 
Wrocławiu. Po jakimś czasie zapomniałem o tych 
dziecinnych motywach i zrobiło się z tego hobby, 
które pozwalało odreagować od akademika, od 
kolegów, którzy ciągle słuchali muzyki albo 
wyciągali do klubu. Powoli się wciągałem i w miarę 
upływu lat stało się to ważne. Nasi pracownicy, na 
terenie sądu, także mają salkę do ćwiczeń - też mogą 
ćwiczyć. Brzmi to może patetycznie, ale to też jest 
jakiś sposób życia. Jedni lubią piwo i posiedzieć w 
restauracji, a człowiek lubił pójść na salę sportową.

R.P: Co pana zatrzymało tutaj w Złotoryi?
A.Sz: Ostatnio często jeżdżę po Europie, ale ziemia 
złotoryjska jest najładniejsza. To jest piękny 
zakątek. Tak porównuję Złotoryję z włoskimi 
miasteczkami, przecież Złotoryja ma szansę być 
taką perełką jak te malutkie miasta we Włoszech. 
Ma potencjał. Co tu szukać? Mogłem mieszkać we 
Wrocławiu, miałem tam mieszkanie. Jak żona 
usłyszała, że nie chcę mieszkać we Wrocławiu, to 
doszła do wniosku, że u mnie te klepki nie tak do 
końca są poukładane. Ale ja sobie nie wyobrażam 
mieszkania gdzieś indziej niż w Złotoryi. Tutaj mam 
rodzinę, tutaj jestem związany emocjonalnie  i z tą 
ziemią, i z tymi ludźmi. Nie, nie - tylko Złotoryja. 
Może to takie małomiasteczkowe, ale ja właśnie 
lubię to, co nazywa się ziemią złotoryjską. Co nam 
tu więcej trzeba - mamy wszystko. Bardzo często 
przebywam u swoich rodziców w małej wiosce 
nieopodal Złotoryi. Równie lubię tę miejscowość 
jak Złotoryję. Nienawidzę dużych miast, 
nienawidzę ruchu, hałasu, tramwajów, masy 
samochodów. Auto dla mnie nie jest niezbędne, jest 
dla mnie czymś, z czego czasami muszę skorzystać, 
ale nie traktuję go jak członka rodziny. Na pewno 
lepiej traktuję swojego kota, którego mam w domu, 
niż samochód. 
Złotoryja i okolice to piękna ziemia.

R.P: Dobrze by było, gdyby jej nie oszpecono na 
przykład przez zrównanie z ziemią Wilczej Góry.
A.Sz: Szkoda by  było. Myślę, że ludzie, którzy 
będą podejmować decyzję, zastanowią się, zanim 
podpiszą się pod tym, żeby Wilczą Górę do końca 
zdewastować. Dla mnie, i myślę, że dla wielu 
mieszkańców naszego miasta, Wilcza Góra jest jak 
latarnia morska, która wskazuje kierunek do domu, 
gdy wracamy z jakiejś podróży.

R.P: Bardzo dziękuję, że oddał pan naszym 
czytelnikom chwilę swojego cennego czasu. 

Pan Andrzej Szliwa jest prezesem Sądu Rejonowego 
w Złotoryi od 2001 r. Wcześniej w latach 1984-1994 
pracował w Prokuraturze Rejonowej w Złotoryi. Od 
1994 roku związał się z sądownictwem -  najpierw w 
Sądzie Rejonowym w Legnicy, by dosyć szybko 
powrócić do Złotoryi. 
Jest żonaty i ma dwie córki: Justynę  studentkę 
prawa oraz Martę  studentkę biologii i ratownictwa.
 
  Rozmawiał Robert Pawłowski
  Zdjęcie: Ryszard Masłowski

Iwona Pawłowska: Obawiałam się, że będzie Pan 
jedynym włodarzem z terenu powiatu, który nie 
udzieli wywiadu naszej gazecie. Nie chciał Pan 
rozmawiać czy bał się?
Mieczysław Słonina: Nie, nie bałem się rozmowy. 
Po prostu pech chciał, że w ubiegłym tygodniu nie 
miałem kiedy rozmawiać, ale wczoraj sprawy się 
powyjaśniały i oddzwoniłem do pani. To nie jest 
kwestia bojaźni, nie takie rzeczy się przeżywa. 
Myślę, że i to przeżyję.

I.P: Czym obecnie zajęty jest wójt Zagrodna?
M.S: Obecnie rozwiązujemy problem kanalizacji. 
Opracowaliśmy koncepcję programową w dwóch 
wersjach i czterech wariantach dla nas i wspólnie z 
gminą Pielgrzymka. To załatwiliśmy już w tej chwili. 
Stoimy przed problemem rozwiązania spraw 
samozaopatrzenia w wodę, usamodzielnienia się od 
wody bolesławieckiej dostarczanej przez Energetykę 
Lubin. W wyniku tej katastrofy ekologicznej na 
Konradzie w 2001 roku zmuszeni jesteśmy wodę dla 
większości gminy pozyskiwać aż z Bolesławca. To są 
koszty. Jakość tej wody się nie poprawia. 
Wymieniliśmy rurociąg w Olszanicy, ale zostały 
stare przesyły. Woda bolesławiecka jest miękka i 
wypłukuje osady z tych starych przesyłów. Dlatego 
jej skład pozostawia wiele do życzenia. Stąd też 
dążymy do tego, by się usamodzielnić, jeśli chodzi o 
wodę. Przyjdzie taki czas, i to zapowiada KGHM i 
działająca w jego imieniu Energetyka Lubin, że 
zakręcą nam kurek, jeśli się lej wypełni na 
Konradzie. Wtedy przestaną nas dotować i 
dostarczać wodę. To jest teraz najpilniejsza sprawa. I 
kosztowna, ponieważ pewne sprawy musimy robić 
po raz drugi. Mieliśmy w 100% zwodociągowaną 
gminę i teraz wracamy do tego tematu, ale takie jest 
życie. Nie załatwimy tego sami. Musimy liczyć na 
KGHM i Energetykę. Liczymy na jakąś pomoc przy 
budowie stacji uzdatniania wody w Olszanicy.
Obecnie też pracujemy nad zmianą w planie 
zagospodarowania przestrzennego, aby w końcu 
2008 roku zacząć realizację nowego przedsięwzięcia 
- budowę elektrowni wiatrowych w rejonie 
Modlikowic i Łukaszowa. Będzie to farma 28 
wiatraków wysokości 150 metrów. Myślę, że jakaś 
kasa do gminy będzie z tego spływała. 
Niedawno odwiedziliśmy wyspę Wolin, aby 
zobaczyć, jak tam tę kwestię rozwiązano. Oni byli 
prekursorami tego przedsięwzięcia. Opracowujemy 
zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego 
dla projektowanego w Łukaszowie osiedla domków 
jednorodzinnych. Staramy się zagospodarować 
g m i n n ą  s t r e f ę  e k o n o m i c z n ą  t a k ż e  
w Łukaszowie ( po lotnisku JAR).

I.P: Jest Pan wójtem gminy po raz drugi, z przerwą 
jednej kadencji. Można to wytłumaczyć pędem do 
władzy?
MS: Nie, tak bym tego nie nazywał. Po prostu 
miałem pewną koncepcję pracy w tej gminie,
 pewne zamierzenia i chciałem tę sprawę skończyć. 
Na każdą kadencję są określone priorytety. 
P o p r z e d n i o  z a ł o ż y l i ś m y,  ż e  w  1 0 0 %  
zwodociągujemy  i stelefonizujemy gminę. Dzisiaj 
te zadania mogą wydawać się śmieszne, ale wówczas 
były dużym problemem. Udało nam się to rozwiązać. 
Zaczęliśmy kanalizować trzy wsie w oparciu o 
oczyszczalnię w Brochocinie. I nastąpiła przerwa w 
sprawowaniu władzy.

I.P: W czym Pan uważa się lepszy od swojego 
poprzednika?
M.S: Na pewno w skuteczności. Jednak nie 
chciałbym się niczym chwalić. Ocenią nas po 
czynach, jak to w Piśmie Świętym  jest  napisane.

I.P: Czymś Pan jednak przekonał swoich wyborców.
M.S: Myślę, że ja znam to społeczeństwo, ono zna 
mnie. Z tą gminą jestem związany od 1970 roku, 
kiedy tu przyszedłem po wojsku. I praktycznie całe 
swoje dorosłe życie tej gminie poświęciłem. Ludzie 
znają mnie z różnych stron. Parałem się różnymi 
sprawami. Te 12 lat urzędowania też czymś 

zaowocowało. Z pierwszą radą w 1990 roku 
budowaliśmy zręby samorządności. Było trudno, 
jeśli chodzi o sprawy formalne. Uczyliśmy się tej 
samorządności, ale łatwiej nam było pozyskiwać 
środki.

I.P: Dlaczego łatwiej? Przecież teraz jest tyle 
możliwości: dotacje unijne…
M.S: W pierwszym okresie dysponentem środków, 
np. z Funduszu Ochrony Środowiska czy z Ochrony 
Gruntów był wojewoda. Były jakieś dwie, trzy 
osoby, które się tym zajmowały. Cała procedura była 
prostsza. Nie było zamówień publicznych tylko 
przetargi, licytacje. Odbywało się to jasno. Przegrani 
nie protestowali, jak to dzieje się w tej chwili. 
Łatwiej było. Kto miał dokumentację, mógł 
pozyskać środki. A pieniądze unijne nie są łatwe. 
Przede wszystkim trzeba mieć swój udział, trzeba 
mieć plan długofalowy. Wniosek nie jest trudno 
napisać, ale trzeba mieć koncepcję, jak środki 
pozyskać. Mamy teraz nowego pracownika, który 
uczy się procedur. Obecnie jednak zaczyna się 
rozdział środków i dla nas ten rok już jest stracony, 
jeśli chodzi o pozyskanie pieniędzy dla naszej gminy.

I.P: Gmina Zagrodno dostała w ogóle jakieś 
fundusze unijne?
M.S: Nie dostaliśmy nic. Nie wiem, czy poprzednicy 
starali się o to. Wiem, że w ubiegłej kadencji gmina 
dostała środki na świetlicę wiejską w Zagrodnie, ale 
to były pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego.

I.P:  Rozpoczął  Pan swoją kadencję od 
spektakularnego konfliktu z p. doktor Kołodziej. 
Teraz, po upływie kilku miesięcy, spoglądając z 
dystansu, proszę powiedzieć, co Panu dał ten zatarg, 
co dał gminie?
M.S: Co dał gminie? Pełną satysfakcję. Ludzie w tej 
chwili mają dostęp do lekarzy, jest ich cała plejada. 
M a m y  s w ó j  o ś r o d e k ,  k t ó r y  b ę d z i e m y  
wykorzystywać tak, jak powinien być wykorzystany 
i zrealizujemy zalecenia, które Urząd Wojewody na 
nas nałożył: remont, adaptację do nowych 
warunków.

I.P: Pani doktor była przeszkodą w realizacji tych 
założeń?
M.S: Myślę, że jest to historia niezwiązana tylko z 
ostatnim rokiem. Konflikty pojawiały się co roku.

I.P: Zdaje Pan sobie sprawę, że ten konflikt 
spowodował spadek poparcia dla wójta.
M.S: I tak, i nie. U części społeczeństwa, która nie 
głosowała na mnie, straciłem. U tych, którzy 
głosowali na mnie, zyskałem. Myślę, że dla obu stron 
konfliktu wyszło to z korzyścią.

I.P: Niewątpliwą atrakcją gminy jest zamek w 
Grodźcu. Znają go Polacy i goście zza granicy. 
Powinno to być „oczko w głowie” władz 
samorządowych. Dlaczego mimo to budowla jest 
ciągle w nie najlepszym stanie?
M.S: Trzeba by tu sięgnąć do historii. Zamek miał 
wielu gospodarzy. W latach dziewięćdziesiątych 
skomunalizowaliśmy to mienie, jednak gminy nie 
było stać na utrzymanie zamku. Wtedy pojawił się 
taki człowiek z perspektywą, kredytami, pan Ganska. 
Stał się gospodarzem Grodźca. Jednak okazało się, 
że nic nie robi dla budowli, a czerpie tylko profity z 
zamku. Jak zobaczyliśmy, co się dzieje z tym 
zamkiem i że straciliśmy nad nim kontrolę 
(gospodarz nie wywiązywał się z umowy 
dzierżawy), podjęliśmy walkę o odzyskanie 
Grodźca. Trwało to lata, ale udało się. Mamy 
dokumentację, w jakim stanie przejęliśmy zamek. 
Od tamtego czasu, mimo wszystko, zmieniło się 
dużo. Na lepsze. Pokryliśmy dachówką wieżę, 
wzbogaciliśmy wystrój wnętrza, zrobiliśmy 
sanitariaty, część hotelową, zmieniliśmy część 
dachówki na tzw. budynku A. Jest jednak jeden 
problem, który nas trapi: właśnie ten dach. To, co 
zrobiono w  przeszłości, wykonano po partacku. 
Użyto tam drutu stalowego zamiast miedzianego. 
Drut koroduje, a dachówki spadają.

zamek.

I.P: Docierały na pewno do Pana zarzuty, że zamek 
zarabiałby na siebie, ale pieniądze wędrują do 
gminy, która nie inwestuje w ten zabytek ani złotówki. 
Pan Bernacki dwoi się i troi, by pozyskać fundusze, 
które de facto konsumuje gmina.
M.S: Krytykantów jest tu dużo. 
Te środki, które wypracował zamek, są, 
wspomnianym wcześniej przeze mnie, udziałem 
własnym. Nie zostały nigdzie skierowane. Czekają. 
Kiedyś, za poprzedniej kadencji - jak słyszałem - 
gmina pobrała część dochodów ze szwedzkiego 
realisty show, ale trzeba pamiętać, że ta gmina 
również łożyła na zamek. Pewne pieniądze z budżetu 
co roku są sygnowane na ten cel.

I.P: Zadowolony jest Pan z działalności gospodarza 
zamku?
M.S: Tak. Pan Bernacki to człowiek - orkiestra. 
Gdyby było wielu kandydatów na to miejsce, 
zdecydowalibyśmy się na niego. Trzeba pamiętać, że 
pan Bernacki, kiedy prowadziliśmy z nim rozmowy, 
był  dyrektorem biura  poselskiego pana 
Samborskiego i mógł iść w politykę, a jednak robi to, 
co umie i lubi. Kiedyś obecny kasztelan pracował w 
Gminnym Ośrodku Kultury w Pielgrzymce i to 
procentuje, ponieważ teraz występują powiązania 
między gminami podczas organizacji wielu imprez, 
np. Biesiady Kresowej. Myślę, że to jest właściwy 
człowiek na właściwym miejscu. Ale jeszcze się taki 
nie urodził, żeby wszystkim dogodził.

I.P: Kiedy droga prowadząca do zamku zostanie w 
całości wyremontowana? 
M.S: Drogi to nasz priorytet. Zanim zrobimy 
dokumentację kanalizacji, chcemy uporządkować 
problem dróg. W tym roku budujemy drogę o 
długości 900 metrów, zamkową - 400 metrów, 
nap rawiamy  d rog i  a s f a l t owe  w  t r zech  
miejscowościach. Jest to duże obciążenie dla 
budżetu. Ja budżetu nie tworzyłem, taki zastałem i 
niewiele przy nim majstrowałem, poza cięciami, 
żeby to wszystko zamknąć. Myślę, żeby tę pozostałą 
część drogi zamkowej - 500 metrów - zrobić. 
Wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Niedługo 
będziemy pracować nad nowym budżetem.

I.P: Jak podobał się Panu X Śląski Turniej Rycerski 
na zamku?
M.S: Nie byłem, niestety. Miałem inną uroczystość - 
rodzinną. Ostatnio byłem na przeglądzie piosenki 
kresowej.

I.P: Co, poza zamkiem, uznałby Pan za atrakcję 
turystyczną gminy, która mogłaby być dla niej 
źródłem dochodów?
M.S: Poza ścieżkami rowerowymi nie mamy wiele 
do zaoferowania. Jednak już niedługo będzie inna 
atrakcja dla turystów. Podzamcze w Grodźcu zostało 
sprzedane Fundacji Zamki i Pałace. Właściciel 
planuje zagospodarować miejsce. To ma być szkoła 
rzemiosł średniowiecznych, nauka walk rycerskich. 
B y l i ś m y  n i e d a w n o  n a  o t w a r c i u  t e g o  
przedsięwzięcia. Poza tym w Grodźcu, u podnóża 

zamku jest jeszcze pałac. Jeśli mówimy o zabytkach, 
to mamy piękny kościół w Zagrodnie - bardzo bogato 
i dobrze utrzymany dzięki zapobiegliwości naszego 
proboszcza.

I.P: Spotkał się Pan z wicepremierem Gosiewskim?
M.S: Mnie nie dane było się z nim spotkać, ale 
przewodniczący rady gminy miał tę okazję - przez 
przypadek. Niestety, takich wizyt (prywatnych) 
wójtowi gminy nie anonsują. Wiem, że premier 
odwiedził zamek. Obejrzał też pałac od zewnątrz. I 
powiedział, że żadnych pieniędzy na zabytki w 
Ministerstwie Kultury już nie ma. Ale jeśli się nic nie 
wydarzy, to może się uda coś dostać od 
wicewojewody dolnośląskiego. Ostatnio był 
prywatnie na zamku. „Wydeptujemy ścieżki” do 
ludzi, którzy dysponują pieniędzmi.

I.P: Ciągle mówimy o problematycznych kwestiach. 
Jest jednak może coś, co cieszy wójta, jest źródłem 
satysfakcji?
M.S: Zaskoczyła mnie Pani tym pytaniem. Co mnie 
cieszy? Przede wszystkim to, że w gminie wreszcie 
zapanował spokój. Po tych ciężkich pierwszych 
tygodniach to jest pewne osiągnięcie. Cieszą mnie 
efekty osiągane przez nasze szkoły. Cieszy mnie fakt, 
że nawiązaliśmy współpracę z gminą Rosau w 
Saksonii .  Mam nadzieję,  że wymienimy 
doświadczenia komunalne. Młodzież też będzie 
mogła nawiązać kontakt.

I.P: Był Pan już na urlopie?
M.S: Na razie nie. Nie wiem, czy w ogóle mi się to 
uda. Może dopiero w okresie świąt. Na razie 
rozwiązuję problemy kadrowe w podległych 
instytucjach. Wczoraj np. dopiero powierzyłem 
obowiązki dyrektora szkoły w Uniejowicach. 
Musiałem przekonać do tych obowiązków jednego z 
nauczycieli, ponieważ na konkurs nikt się nie zgłosił. 
Trwają też na bieżąco spotkania związane z wodą 
konradowską. Urlop poczeka do uchwalenia budżetu 
(15 grudnia). Poza tym czuję się wypoczęty przez 
ostatnie cztery lata.

I.P: Jaki jest wójt Zagrodna prywatnie?
M.S: Moim zdaniem, do tańca i do różańca. Jestem 
człowiekiem niezwykle spokojnym, jak to ktoś 
powiedział. Interesuję się motoryzacją, trochę dłubię 
w tych  maszynach. Z racji tego, że mieszkam na wsi, 
zajmuję się ogrodem. Trochę z żoną jeździmy po 
okolicy. Społecznie działam w Ochotniczych 
Strażach Pożarnych. Jestem Prezesem Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP w Złotoryi. I to 
wszystko. Na więcej brak czasu.

I.P Urzęduje Pan w pokoju numer 13. Trzynastka 
przynosi Panu szczęście?
M.S: W ogóle trzynastka przynosi mi szczęście. Nie 
tylko pokój mam numer 13, ale też taki jest numer 
mojego domu. Najpoważniejsze problemy 
załatwiałem trzynastego w piątek.
 
I.P: Dziękuję za rozmowę.

   Iwona Pawłowska
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Pokój 
Mój poprzednik występował do 
Min i s t e r s twa  Ku l tu ry  o  
fundusze na remont zamku, my 
też w tym roku występujemy, 
ale już wiem, bo był tu 
wicepremier Gosiewski, który 
odwiedzał niedawno Grodziec, 
że żadnych środków nie 
dostaniemy w tym roku. 
Wszystko, co było, poszło na 
Gdańsk. Ale formalności 
dopełniamy, mamy też udział 
własny wypracowany przez 
Zakład Usług Turystycznych na 
zamku w Grodźcu. Nie chcemy 
tam urządzać muzeum, zamek 
powinien żyć własnym życiem. 
Jeś l i  nam s ię  polepszy,  
znajdziemy środki na ten 
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numer 13ciąg dalszy ze strony 3.
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pagórku kolejne e lementy budowane z  
ogólnodostępnych materiałów, takich jak: opony, 
deski, elementy metalowe i wspomniany już 
beczkowóz. Cały obszar został ogrodzony, aby 
zabezpieczyć teren należący do nadleśnictwa oraz 
aby zwierzyna zamieszkująca licznie okolicę nie 
przeszkodziła w grze. Przed torem ustawiono ławki i 
stół, z tego miejsca przez siatkę można obserwować 
przebieg gry i dopingować zawodników biorących 
w niej udział. Oprócz przygotowania stromej polany 
dla sprawniejszych, zbudowano też mały tor 
treningowy dla młodszych i niemających 
wystarczającej kondycji na bieganie pod lasem. Są 
na nim specjalne tarcze, gdzie można sprawdzić 
swoją celność. 

 Jednak miejsce to nie wszystko. Aby tor był w 
pełni sprawny, potrzebny jest też sprzęt. W tym celu 
zakupiono i udostępniono do wypożyczania 10 
kompletów uzbrojenia składającego się z markera 
paintballowego (pistolet z butlą gazu i pojemnikiem 
załadowanym stoma żelowymi kulkami) oraz 
munduru wraz z maską. Ilość ta pozwala na zabawę 
dla dwóch drużyn po 5 osób. Każdy taki komplet 
można wypożyczyć za kwotę 40 zł. Jeśli jednak ktoś 
posiada własny sprzęt, może również, po 
wcześniejszych uzgodnieniach, skorzystać z toru. 
Dla bardziej śmiałych i doświadczonych graczy 
właścicielka proponuje zabawę na pobliskiej 
żwirowni otoczonej lasem. Nie ma tam żadnych 
sztucznych przeszkód, co pozwala na większy 
realizm podczas całej zabawy na terenie o 
powierzchni około 1,5 hektara. Z toru można 
korzystać przez cały rok w godzinach od 10.00 do 
zmroku, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. 
Przeszkodą bywa tylko ekstremalna temperatura  
takiej nie lubią żelowe kulki. 

 Z toru może skorzystać osoba pełnoletnia lub 
nieletni za zgodą rodziców. Przed przystąpieniem do 
gry każdy zaznajamiany jest z regulaminem i 
zasadami bezpieczeństwa na torze. Początkujący 
mogą skorzystać z szybkiego treningu, po którym z 
łatwością włączą się do zabawy.

 Właścicielka nie narzuca nikomu, jak ma 
wyglądać gra. Każdy, kto wchodzi na pole gry, ma 
własną koncepcję, a możliwości jest bardzo wiele: 

„Zadaniem muzyki jest rozpalać płomień ducha 
ludzkiego”
  L. van Beethoven
 
18 marca 1987 r. zebraliśmy się z inicjatywy Ks. 
prałata Mariana Sobczyka w salce nr 5 plebanii 
parafii św. Jadwigi Śląskiej i utworzyliśmy zespół - 
chór parafialny. Od początku w chórze jest ponad 
trzydzieści osób. W każdy piątek oddajemy się 
swojej pasji - śpiewamy. Wielu poprzez śpiew 
realizuje się w życiu. Człowiek oddający się swoim 
zainteresowaniom jest radosny. Tworzymy wielką 
chóralną rodzinę, którą łączy umiłowanie do 
sakralnego śpiewania. Chóry kościelne powstają dla 
uświetnienia liturgii. Śpiewając, uczestniczymy w 
życiu naszego Kościoła i nie tylko. 
Repertuar jest bardzo ambitny, a dzięki panu 
dyrygentowi Stanisławowi Bąkowi osiągamy 
wysoki poziom. Występujemy w całej Polsce, a 
także poza granicami kraju.
Co roku uczestniczymy w Zjeździe Chórów 
Diecezji Legnickiej. Zawsze marzyliśmy o tym, by 
śpiewać nie tylko na terenie naszej parafii, dekanatu, 
diecezji, ale także w różnych sanktuariach. 
Dwukrotnie śpiewaliśmy w Kościele Św. Krzyża w 
Warszawie podczas mszy świętej transmitowanej na 
całą Europę (1992 i 1997 r.). Wiele chórów marzy o 
tym, by wystąpić w tym miejscu, nasze  marzenia, 
dzięki staraniom prezesa Stanisława Sołtysika, 
spełniły się. Ks. Bp. Józef Zawitkowski z Łowicza, 
który przewodniczył mszy świętej, był zachwycony 
naszym śpiewem i na ręce prezesa przysłał chórowi 
podziękowania. Śpiewaliśmy także w Kaplicy 
Sejmowej, w Niepokalanowie, dwukrotnie w 
Częstochowie - w Kaplicy Cudownego Obrazu na 
Jasnej Górze. Jeden z O. Paulinów powitał nas 
bardzo uroczyście słowami:
- Tu, gdzie klęczeli królowie, cesarzowie, 

gdzie znajduje się grób Ks. Jerzego Popiełuszki. Ks. 
prob. Stefan Gralak, wzruszony naszym śpiewem, 
ofiarował każdemu książkę pod tytułem „Kochani 
moi! Świętokrzyskie kazania radiowe” - Ks. Bp. J. 
Zawitkowskiego.
Dwukrotnie śpiewaliśmy w Licheniu, a także w 
Klasztorze Misjonarzy Oblatów Najświętszej Maryi 
w Obrze (Wielkopolska), w Trzebnicy, w Legnickim 
Polu, dwukrotnie w Bardzie Śląskim, w 
Krzeszowie, Wambierzycach. Kilka razy w 
Katedrze Legnickiej, we Wrocławiu - w kościele 
Św. Karola Boromeuszka, w Białym Kościele 
(diecezja wrocławska), w Gnieźnie, na Lednickich 
Polach - pod „Bramą Ryby” - a także w wielu innych 
miejscowościach.
Przygotowaliśmy także dwa misteria:
- „Rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową” (2005 r.),
- „350- lecie Ślubów Królewskich Jana Kazimierza i 
50- lecie Jasnogórskich Ślubów Narodu” (2006).
W żarliwym chóralnym śpiewaniu łączymy swój 
głos ze sprawowaną Eucharystią. Śpiew nas 
głęboko jednoczy, bo w słowach wyrażamy cenne 
wartości.
Wielu z naszych chórzystów odeszło na zawsze. 
Pamiętamy o tym, co nas łączy, bo życie póki trwa, 
jest piękne.
Ks. Marian Sobczyk otacza nas duszpasterską 

chowano przed ołtarzem. Wspomnieć tu można o 
tym, że tutejszy nauczyciel Zacharias Barth pisał w 
XVI wieku, że zmarły w 1506 proboszcz Christoph 
Schönwelder i legnicki superintendent Georg 
Grishauer zostali pochowani w świątyni. Nagrobki 
mogły wskazywać miejsce pochówku lub 
grobowca, jak w przypadku rodziny Helmrichów. W 
kościele św. Mikołaja, podczas remontów, pod 
posadzką także znajdowano ludzkie kości. 
Potwierdza to wspomniany wyżej Zacharias Barth, 
pisząc, że jego pasierbica Anna Kiferiana została 
pochowana „ad s. Nicolaum”. Pojawienie się w 
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naszym mieście tablic nagrobnych można wiązać z 
początkiem XVI w., czyli z powstaniem pierwszej 
potwierdzonej źródłowo tablicy. Wspomniany już 
kronikarz  Caspar  Wenzel  wymienia  11 
drewnianych, malowanych epitafiów istniejących 
do jego czasów, czyli do połowy XVII wieku, a 
najstarsza z nich należała do proboszcza Christopha 
Schönwäldera i powstała w 1507 r. 

E p i t a f i u m  p r o b o s z c z a  C h r i s t o p h a  
Schönwäldera to najstarsze znane dzieło sztuki 
sepulkralnej w Złotoryi. Jeszcze do początku XVIII 
wieku znajdowało się w prezbiterium kościoła 

Podchody dla dorosłych
 

opieką. 16 czerwca 2007 r. podczas mszy św. 
Jubileuszowej powiedział m.in.:
- Dziękuję za 20 lat pięknego śpiewu, służenia Bogu 
i Kościołowi przy parafii Św. Jadwigi Śląskiej. Panu 
Bogu należy się to, co najpiękniejsze i 
najradośniejsze w człowieku.”
Po mszy św. przeszliśmy do Sali parafialnej i wraz z 
kapłanami wspominaliśmy czasy, które minęły. Był 
także wspaniały tort jubileuszowy. Nasz opiekun - 
Ks. Prałat ofiarował każdemu z nas książeczkę - 
„Miłosierdzie Boże - Orędzie i nabożeństwo”.
Papież Benedykt XVI, jeszcze jako kard. Joseph 
Ratzinger, powiedział na temat chórów i muzyki 
kościelnej:
- „Muzyka i śpiew sakralny jest samą liturgią, a nie 
jej służebnym ornamentem. Wszędzie tam, gdzie 
wyrzucono piękno i gdzie ceni się tylko rzeczy 
użyteczne, coraz wyraźniej widać przerażające 
zubożenie.
Kościół ograniczający się tylko do grania muzyki 
„modnej”, popularnej popada w nieudolność i  staje 
się nieprzydatny.
Z liturgii nie można odrzucać piękna, bo piękno jest 
splecione z miłością,  a także ze wspaniałością 
Zmartwychwstania.”
 
   Teresa Kopczak

parafialnego na filarze, naprzeciwko drzwi do 
zakrystii. Podczas renowacji 1828/1829 zostało 
przeniesione do kościoła św. Mikołaja, gdzie 
spłonęło w 1840 r. Na tablicy namalowana była 
Maria Cierpiąca z dzieciątkiem. Z jej obu stron stało 
kilku świętych: z prawej Jan Chrzciciel, Jakub, z 
lewej Krzysztof, Dorota, Jadwiga. Schönwälder 
klęczał u stóp Matki Boskiej. Na jej kolanach leżała 
karta z napisem: Sola potens memor este / Jovem 
Placare Ministri. /Anno MDVII.
(Jedyna potężna zapamiętaj swego sługę, żeby mógł 
znaleźć przyjemność przy Bogu. Rok 1507)
 Wizerunku epitafium nie ma. Powyższy 
opis, jak i tekst inskrypcji, został przytoczony za 
Casparem Wenzlem. Istnieje jednak rycina, która 
jest próbą rekonstrukcji epitafium sporządzoną 
przez profesora Wernera Grundmana z Obersdorfu. 
Na rekonstrukcji powyższy opis tablicy został 
poszerzony o wizerunek muchy siedzącej na 
dłoniach Schönwäldera, z której ukłucia miał 
umrzeć proboszcz. Inskrypcja łacińska pod obrazem 
brzmi:

Mille super quingensextum dum 
volveret annum / Orbita brumales 
decimo quinto ante Calendas / 
Christophorus Schönwälder in hoc 
quondam urbe sacerdas / Devotus nulli 

od zdobywana jednej bazy, przejmowania flagi, 
obrony bazy po walkę dwóch lub więcej drużyn. Po 
każdej takiej rozgrywce, zarówno drużyna, która 
wygrała, jak i ta, która miała mniej szczęścia, 
schodzi zadowolona, a kombinezony graczy nadają 
od razu do prania. 

 A jak wygląda zabawa?
- Było bardzo fajnie  mówi Marcin z Jeleniej Góry. - 
Wcześniej nie miałem z paintballem kontaktu, poza 
zabawą w wesołym miasteczku. Było świetnie, choć 
nie wiedziałem, że tak boli, jak zostanie się 
trafionym. Tor był dla mnie dość trudny, bo rzadko 
jestem w takim terenie i trzeba mieć kondycję. 
Dałem jednak radę, było fajnie i wesoło, a 
najważniejsze, że drużyna, w której byłem, wygrała. 
Mieć na sobie mundur, choć na chwilę, i biegać z 
pistoletem to niezapomniane wrażenie i na pewno 
wrócę tu ze znajomymi.

 Nie samym strzelaniem jednak człowiek żyje. 
Jak przystało na gospodarstwo agroturystyczne, 
każdy z przybyłych może skorzystać z bazy 
noclegowej. Do dyspozycji jest 12 łóżek oraz małe 
pole, na którym można rozbić namiot. W 
przydomowym ogródku jest altanka z paleniskiem, 
w której można zorganizować miły wieczór przy 
grillu. 

 Plany na przyszłość? - Rozwój. Już teraz Pani 
Czesława zapowiada zakup nowych, bardziej 
profesjonalnych markerów paintballowych i 
quadów, rozszerzanie miejsc do gry oraz budowę 
nowej sali z kominkiem. Dla lubiących 
powędkować zaadaptowany do tego celu zostanie 
mały staw zasilany czystą wodą spływającą ze 
wzgórza, a dla bardziej wysportowanych powstanie 
„małpi gaj”. Przybędzie też miejsc noclegowych.

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
odwiedzin Sędziszowej, a już w dniach 1-2 września 
odbędzie się tam mały turniej w tej grze. W związku 
z licznymi telefonami i rezerwacjami przed 
przyjazdem właścicielka prosi o kontakt w celu 
uzgodnienia dogodnego terminu dla grup. 
Zapraszamy więc do „Groszków”.
   Bartosz Jeziorski

 Na jednym z pagórków malowniczych Gór 
Kaczawskich, rozciętych rzeką Kaczawą, czeka dla 
wszystkich lubiących aktywny wypoczynek nie lada 
atrakcja - pierwszy w regionie tor Paintball. 

 Jadąc ze Złotoryi w kierunku Świerzawy, na 
jedenastym kilometrze, każdy, kto spojrzy na 
wzgórza po lewej stronie, może ujrzeć niecodzienny 
widok. Zamiast pasącej się pod lasem zwierzyny 
zobaczymy metalowo - drewniane fortyfikacje, 
pomiędzy którymi znajdują się liczne elementy 
zbudowane ze sztachet, opon, a nawet beczkowóz. 
Na tym ostatnim duży napis PAINTBALL, to znak, 
że zbliżamy się do Sędziszowej, gdzie został 
niedawno umiejscowiony pierwszy w regionie tor 
Paintball. 

 Aby do niego dojechać, wystarczy skręcić za 
znakiem miejscowości na pierwszym moście w 
lewo, przejechać nad Kaczawą i kierować się prosto. 
W ostatnim gospodarstwie (ul. Młyńska 1) na 
wszystkich gości z uśmiechem czeka pani Czesława 
G r o c h   w ł a ś c i c i e l k a  g o s p o d a r s t w a  
agroturystycznego „U Groszków”. Swoją 
działalność prowadzi od dwóch lat. Na początku 
tego roku jej syn wpadł na pomysł wykorzystania 
terenów przylegających do gospodarstwa, a 
jednocześnie poszerzenia oferty dla turystów 
przyjeżdżających odpocząć w gminie Świerzawa. 

 Od pomysłu szybko przyszło do realizacji. Pani 
Czesława zajęła się pozyskaniem sprzętu, a syn z 
sąsiadem obmyślił plan zabudowy polany pod 
lasem. Całość została sfinansowana z własnych 
środków. Dość szybko zaczęły pojawiać się na 

in superos pietate secundus, / Vitalem 
linquens auram gravioribus annis, / 
Hujus patre licet corpus terra ima 
recondat. / Nil tamen in mentem juris 
datur. Ergo perhennis / Micel in 
aetherias animus  da Jupiter  aulas.//

(Rok 1507 zatoczył kres, 15 dnia przed rozpoczęciem 
miesiąca zimowego zmarł Krzysztof Schönwälder, 
niegdyś proboszcz w tym mieście. Oddany Bogu 
Najwyższemu z nikim niezrównany pobożnością, 
porzucił światło życia, aby spróchniałe ciało ocalić 
w łonie ziemi. Jednak nie straci on swego znaczenia, 
jego dusza świeci wiecznie w niebiańskim królestwie  
Bóg istnieje)

Autor wiersza, jak i twórca obrazu nie są znani. 
Miejsce spoczynku Schönwäldera nie jest znane. 
Może został pochowany w prezbiterium, gdzie 
powieszone zostało epitafium w 1507 r.

Gdy mówimy o tablicach nagrobnych czy 
epitafiach, należy pamiętać o osobie pastora 
Johannesa Grünwalda, na którego zapiskach i 
artykułach w dużej części opieramy naszą wiedzę. 
Na koniec trzeba zaznaczyć, że dorobek, który 
pozostawił po sobie pastor Grünwald, m.in. w 
postaci artykułów opublikowanych w miesięczniku 
Goldberg-Haynauer Haymat Nachrichten, ma 
ogromny wpływ na odtwarzanie historii Złotoryi, a 
zwłaszcza historii tutejszych kościołów i zabytków 
sztuki, nie tylko sepulkralnej.
   Agata Brzozowska

Jego dusza świeci wiecznie
O czasie powstania złotoryjskich epitafiów i nagrobków niewiele 

wiadomo, tak samo jak o ich twórcach . Można przypuszczać, że 
pierwsze epitafia umieszczane były we wnętrzu kościołów i należały 
do osobistości miasta, pochowanych zgodnie z tradycją w 
świątyniach, w okolicach ołtarza.  XVII-wieczny złotoryjski 
kronikarz Caspar Wenzel pisze w swojej kronice o istnieniu 
kamiennych nagrobków wewnątrz kościoła NNMP. Możliwe, że 
zawisły one na filarach rozdzielających nawy: południową i północną 
od głównej lub umieszczane były w posadzce, przysłaniając 
znajdujące się pod podłogą krypty zmarłych. Podczas późniejszych 
prac remontowych odnaleziono kości przy kładzeniu nowej posadzki 
w prezbiterium. Wiadomo z informacji kronikarskich, że zmarłych 
duchownych katolickich, jak i pierwszych pastorów ewangelickich 

Zmanipulowana sloganem Podaruj sobie 
odrobinę luksusu, zdecydowałam nie celebrować w 
rodzinnym zaciszu niedzielnego obiadu i 
skorzystałam z oferty gastronomicznej pubu U 
Maxima. Wybrałam ten lokal, kierując się nie tylko 
wygodą (mam go na wyciągnięcie reki), 
ciekawością (wcześniej tam nie byłam), ale przede 
wszystkim odpowiedzialnością za rubrykę 
Złotoryja od kuchni. W ten sposób upiekłam trzy 
pieczenie przy jednym ogniu i nabyłam kolejne 
doświadczenia.

Właściciele lokalu prawdopodobnie wychodzą 
z założenia: co za dużo, to niezdrowo i dlatego w 
ofercie Maxima owego dnia znalazłam niewiele 
atrakcji. Myląca okazała się treść tablicy z 
wypisanymi nazwami potraw, jakie rzekomo 
uwarzyła kuchnia lokalu. Kelnerko-barmanka z 
zakłopotaniem stwierdziła, że dzisiaj można jedynie 
zjeść zupę pomidorową, kotlety mielone, 
faszerowane pieczarkami i świeżutkie pierogi z 
mięsem. Pomidorową - z osobistych względów 
pogardziłam  może niesłusznie  nie wiem. 
Zdecydowałam się na pierogi, moje towarzystwo na 
całą resztę, czyli kotlet. Pierożki okazały się 
naprawdę świeże i radowały podniebienie 
delikatnym ciastem oraz doprawionym farszem. 

Co za dużo, to niezdrowo, 
czyli dobry Maxim

Jubileuszowe 
śpiewanie

prezydenci - dziś przybył 
do nas chór parafialny ze 
Z ł o t o r y i ,  b y  M a t c e  
Najświętszej złożyć hołd 
swoim pięknym śpiewem.
B y l i ś m y  b a r d z o  
wzruszeni, wielu z nas 
miało łzy w oczach. 
Śpiewaliśmy również w 
kościele św. Stanisława 
Kostki w Warszawie, tam, 

Kucharka zdecydowanie 
ceni sobie wersję na 
ostro, co pochwalam. 
Pierogi podano z lekka 
podpieczone i posypane 
przyprawami. Półmisek 
p r e z e n t o w a ł  s i ę  
należycie, sprzyjała 
temu również ilość pierogów. Kotlet okazał się 
równie smakowity, ale nie tak , jak podane do niego 
pieczone ziemniaki, również w wersji hard. Całości 
towarzyszył ogórek małosolny  jak na mój gust  
było go za mało. Nie tyle głód, co ciekawość 
(granicząca z poświęceniem) sprawiły, że 
zamówiłam jeszcze kawę i deser  puchar lodowy. 
Kawa lavazza nie rozczarowała. Zaparzona w 
ekspresie z delikatna pianką mogła nawet udawać 
cappuccino. Deser  lody z sezonowymi owocami i 
bitą śmietaną - okazał się nad wyraz obfitych 
kształtów. Z obawy, że będę wyglądać podobnie, 
zaniechałam dalszych eksperymentów kulinarnych 
i syta wróciłam do domu, by obmyślać, gdzie zjem 
obiad w następną niedzielę. Maxima oceniam 
maksymalnie…na  + 4. Byłoby pewnie lepiej, 
gdybym miała większy wybór. 

  Iwona Pawłowska

Złotoryja od kuchni



Bożenę z bractwa Grodu Chojnów spotykam na 
podzamczu. Jest to atrakcyjna niewiasta, odziana w 
suknię z epoki. Siedzi na pieńku koło fosy. W tym 
czasie na zamku trwają pojedynki. Ona jest pogrążona 
w rozmowie z mnichem i jakimś malcem. Stanowią 
intrygującą grupę. Na szczęście dla mnie również 
bardzo komunikatywną. Pyta pani, co robią podczas 
turnieju damy dworu? Panie zajmują się tańcami, 
robótkami, przygotowują rycerzy do walki. Czasami 
cerują ubrania. Kiedy mężczyźni walczą, my ich 
dopingujemy. Wczoraj, kiedy nasi rycerze zdobywali 
zamek, bardzo przeżywałam. A kiedy jeszcze usłyszałam 
tę piękną muzykę [muzyka filmowa Preisnera - dop. I. 
P.], to było niesamowite wrażenie. Czułam się 
wspaniale. Ja w ogóle kocham te klimaty. Od dziecka 
zbierałam starocie, przebierałam się. Kobiety z bractw 
rycerskich muszą być przyzwyczajone do trudnych 
warunków bytowych podczas imprez. Trzeba 
zapomnieć o luksusie. Życie przypomina obóz 
harcerski. Śpi się w namiotach - co prawda 
stylizowanych na te z epoki, ale zawsze to tylko płachty 
brezentu. Posiłki przyrządza się przy ognisku. A trzeba 
jeszcze zachować olśniewający wygląd, jak przystało 
na damę dworu. Jesteśmy przyzwyczajone do 
wszystkiego - mówi Bożena. „W cywilu” Bożena jest 
handlowcem i matką dwóch chłopców. Synowie już 
połknęli rycerskiego bakcyla i jeżdżą z mamą na 
większość imprez. Teraz ich tu nie widzę, gdzieś 
biegają, pewnie zaginęli w boju - śmieje się Bożena. 
Dla niej bractwo to zabawa. Nie zarabiamy na tym. Jak 
jest jakiś sponsor imprezy, to zwraca nam koszty - 
wyjaśnia.

„Mnich” Ryszard (Pracownia Artystyczna Będzin 
- jak sam się przedstawia) jest z Chorągwi 
Pomezańskiej. Jego strój to przejaw wygodnictwa. Nie 
tylko nie musi go przebierać, gdy zmienia się charakter 
imprezy, np. ze średniowiecznej na renesansową, ale 
również unika pojedynków. Czasami rozgrzeszam 
kogoś przed śmiercią - wyjaśnia swój udział w turnieju. 
A tak na poważnie, dlaczego tu jestem? To złożona 
sprawa. Po pierwsze: prowadzę pracownię tkanin 
artystycznych, rzeźby i biżuterii. Tu mam rynek zbytu. 
Po drugie: kształcę dużo młodych ludzi, żaczków, 
ubieram ich w moje stroje. Są to dzieci z trudnym 
startem, pomagam im. Mogą bywać ze mną, tworzyć. 
Bardzo często wyjeżdżamy: od Lęborka po Grunwald. 

Zapraszają nas do Czech, Holandii. Jeździmy na każdy 
turniej. Ja się w tym rozkochałem i w tym tez widzę 
przyszłość ”moich” dzieciaków. To naprawdę dobra 
metoda na poznawanie świata. Dlatego uważam, że 
zafundowałem mojemu synowi najlepsze wakacje. 
Zobaczył całe rycerstwo. Ja sam już zwiedziłem pół 

obyczajowość dworska. Mateusz nie szczędzi mi 
szczegółów i w tej kwestii. Wie pani, że podczas uczty 
nie może paść z ust rycerza żadne brzydkie słowo, jeśli 
przy stole siedzą damy dworu. Tak było też wczoraj na 
biesiadzie. Inne nakazy związane są z białą bronią. 
Możemy ją nosić podczas turniejów, w obozie, ale kiedy 
impreza się kończy, nie jesteśmy już w strojach, nie 
wolno nam chodzić z nożem lub mieczem. To jest 
wykroczenie przeciwko kodeksowi rycerskiemu. Zasad 
jest dużo. Kobiety muszą strzelać z łuku, ponieważ kiedy 
nie było w zamku mężczyzn, to białogłowy broniły 

tysięcy. Przecież trzeba jeszcze kupić resztę zbroi, 
miecz i hełm. Miecz powinien wytrzymać przynajmniej 
jeden sezon. Ale wszystko zależy od temperamentu 
rycerza. Zwykle są tępe. Nie powinno się ich ostrzyć, 
chyba że klient napisze specjalne oświadczenie, że chce 
mieć ostry. Robimy typowe miecze średniowieczne. Na 
takie jest zbyt. Ważne też żeby były dopasowane do ręki - 
wyjaśniają fachowcy, małżeństwo ze Świdnicy. Miecze 
nie są lekkie: 1,5 - 2,5 kilograma. Wszystko zależy od 
typu broni. Inny kawał żelastwa, bez jakiego nie byłoby 
rycerza, to hełm. Płatnerz - hobbysta z Legnicy 
wykonuje jedną sztukę na tydzień. Nie jest to pewnie 
efektywne zajęcie, ale produkt końcowy może budzić 
podziw. Przede mną leżą rozmaite warianty rycerskich 
nakryć głowy: psi pysk, czapka frygijska, hełm 
garnczkowy, kapalin …Rzemieślnik z Legnicy w 
swojej ofercie ma również coś dla pań - legendarne pasy 
cnoty. Na pytanie, ile kosztują, odpowiada z 
uśmiechem: to zależy, na ile ceni się cnotę. 

Legniccy płatnerze nie tylko produkują zbroje, ale 
sami też bawią się w rycerstwo - on walczy z mieczem 
w reku, ona strzela z łuku. Najpierw robiłem zbroję dla 
siebie. Byłem rycerzem, i trzeba było się dozbroić 
Kiedyś te rzeczy były drogie i niedostępne. Potem 
okazało się, że jest zapotrzebowanie na to, co 
wyprodukowałem - wyjaśnia legniczanin. Żona mi też 
pomaga, a najbardziej tym, że już przestała marudzić, 
dlaczego ciągle mnie nie ma. 

A tak naprawdę, to świetnie się tym bawimy. 
Nic dodać, nic ująć - z tą konkluzją wracam ze 

średniowiecznych klimatów do całkiem współczesnej 
Złotoryi.

  Iwona Pawłowska
  Zdjęcia: Robert Pawłowski

P.S. Pragniemy gorąco pozdrowić kierowcę pasata o 
numerze rejestracyjnym DZL... kończącym się dwoma 
piątkami, który po imprezie, wracając z zamkowego 
wzgórza, wyrzucił do lasu z pędzącego samochodu 
jakiś pakunek. Ciekawe co to było? Jakiś skarb?

żona odtwarzamy wschodnie klimaty. Żona 
jest branką z haremu. Orientalny charakter 
jego stroju związany jest z typem broni, z 
jakiej strzela - łuk wschodni. Łucznictwem 
zajmuje się już od 30. lat. W młodości 
traktował to nawet wyczynowo. Potem sport 
porzucił, ale miłość do łuku pozostała. Komu 
zależy na strzelaniu, znajdzie okazję do tego 
zajęcia. Turnieje rycerskie sprzyjają również 
amatorom łuku. Żyłka współzawodnictwa 
zawsze gdzieś drzemie w człowieku, a na 
turniejach można z innymi powalczyć - 
wyjaśnia p. Adam. Cieszy się, że ruch 
rycerski w Polsce odżył. Jak tylko pozwala 
mu na to czas, uczestniczy w większości 
imprez tego typu. Wie, że spotka na nich 
swoich znajomych - innych zapaleńców 
strzelania. O łuku opowiada w dużym 
entuzjazmem.. Jest kilka typów łuków: 
angielski, mongolski, turecki. Rozpoznaje się 

bawić. Każdy turniej to jednak dla rycerzy nie tylko 
zabawa, ale także ryzyko kontuzji. Pod Grunwaldem 
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świata.
Syn Ryszarda - giermek Mateusz ma dopiero 11 

lat, ale wiedzy historycznej mógłby mu pozazdrościć 
licealista. Świetnie jeździ konno. Na razie nie może 
walczyć, jego funkcja sprowadza się do ładowania 
prochem i gazetami broni palnej. Był już pod 
Grunwaldem, jednak z rozczarowaniem wspomina 
bitwę: Byłą bardzo krótka. Tylko 47 minut, a 
przygotowań 2 godziny. Wszystkie bitwy są 
inscenizowane - zdobycie zamku Grodziec też. Jedynie 
pojedynki sędziowskie są na serio. Zwykle to jest teatr, 
jak na przykład wczorajsze egzekucje: wieszanie na 
hakach, wbijanie na pal - wyjaśnia. Mam wrażenie, że 
Mateusz mógłby być niezłym rzecznikiem prasowym 
swojej chorągwi. Buzia mu się nie zamyka. Stąd wiem, 
czym się różni bractwo od chorągwi (chorągiew - armia 
rycerzy zrzesza bractwa, tak jak powiat gminy), jakie 
warunki trzeba spełnić, aby stać się rycerzem. Tu 
uwaga: w chorągwi pomezańskiej trzeba mieć 
udokumentowane pochodzenie szlacheckie. Teraz 
wiem, że stoi przede mną jedenastoletni giermek herbu 
Łodzie i Mora. Do bractwa można wejść bez herbu, ale 
nie można zostać rycerzem. W ogóle, żeby pasowali na 
rycerza, trzeba przejść okres próbny od 6 do 9 miesięcy, 
posługiwać się mieczem, łukiem. Ja dopiero się uczę. 
Ale koledzy już mi zazdroszczą. Muszę im opowiadać, 
jak było na turniejach, bo nie dają mi żyć. Czasami 
przywożę im pamiątki. Rycerstwo to również 

piękny. Gościna też jest świetna, jest wszystko. Wczoraj 
była biesiada i jedliśmy kurczaki, śliwki, ciasto. Rano 
wszyscy pojechali na mszę, a potem znowu zaczęli się 

g r o d u .  
Faktycznie
,  n a  
podzamczu 
nie brakuje 
k o b i e t ,  
k t ó r e  
ćwiczą się 
w sztuce 
łuczniczej. 
Na pytanie, 
jak podoba 
m u  s i ę  
Grodziec, 
odpowiada
:  Z a m e k  
j e s t  
b a j k o w y.  
Widzieliśm
y już wiele 
b u d o w l i ,  
ale ten to 
p e r e ł k a .  
J e s t  
biedny, ale 

koń zrzucił 
r y c e r z a  i  
j e s z c z e  go  
k o p n ą ł .  
G d y b y  n i e  
zbroja, to by 
g o  z a b i ł .  
C z a s a m i  
zdarzają się 
p o ł a m a n e  
nogi, wybite 
palce.

Mateusz 
p r o w a d z i  
m n i e  d o  
t r z e c h  
r y c e r z y  z  
B r a c t w a  
G r o d u  
C h o j n ó w .  
P a n o w i e  
w ł a ś n i e  
wkładają na 
s i e b i e  
„służbowe” 
stroje, co nie 

delikatniejsze. Wynika to z innej taktyki walki, 
odmiennego ubioru wojowników w Europie i Azji. Cały 
Wschód był lekko ubrany, był bardziej mobilny. Dlatego 
strzały z łuków wschodnich musiały lecieć na dużą 
odległość. Łuk turecki jest kapryśny, jak kobieta - 
śmieje się pan Adam. Trzeba go nawet masować. Jest 
wrażliwy na pogodę, wilgoć. Powinien być 
przetrzymywany w specjalnej skrzyni. Pan Swoboda, 
choć posiada oryginał, wozi ze sobą kopię łuku 
tureckiego. Nie tylko ze względu na warunki 
pogodowe, ale i cenę broni. Oryginał kosztuje ok. 5 tys. 
dolarów. Nie jest więc to tanie hobby. Ale czego się nie 
robi, by odreagować stres codziennej pracy. Ja na 
takich imprezach chcę zapomnieć o morzu, o wodzie - 
wyjaśnia marynarz. 

Rycerzom, giermkom i damom dworu podczas 
turnieju towarzyszą również kupcy, których kramy 
rozstawione są nieopodal fosy. Można zaopatrzyć się tu 
w kompletną zbroję rycerską. Płatnerze, dwa 
małżeństwa ze Świdnicy i Legnicy już zbierają się do 
odjazdu, ale chętnie dzielą się informacjami na temat 
produkcji kolczug, mieczy, hełmów. Kolczugi robi się 
długo, bo jest to ręczna i mozolna praca. Każde kółko 
zaciska się osobno. Jedne są z drutu ocynkowanego, 
inne nie. Taka kolczuga, jak pani widzi, kosztuje 500 
złotych, ale żeby ubrać rycerza, trzeba wydać od 5 do 7 

je po kształcie. Łuk turecki jest jednym z 
najdoskonalszych, jakie kiedykolwiek wymyślono. Jest 
to łuk refleksyjny i kompozytowy. Robi się go z drewna, 
rogów, ścięgien zwierzęcych, w odróżnieniu od 
najpopularniejszego, angielskiego, który wykonuje się 
z jednego kawałka drewna. Ten drugi potrafi jednak 
przebić nawet zbroję rycerską. Wschodnie łuki są 

jest na pewno zajęciem prostym. Sama kolczuga waży 
kilkanaście kilo, a jeszcze naramienniki, „nogi”, hełm. 
W takim ubraniu nie da się długo wytrzymać. Ja 
najdłużej w blachach biegałem 11 godzin - mówi jeden 
z rycerzy. Kiedy pytam o bezpieczeństwo ich zabaw, 
Szef odpowiada: My nie jesteśmy brutalni. Ale kiedy 
jest walka, adrenalina rośnie. Zdarzają się rany. Na 
jednym z turniejów, kiedy złamałem palec i poszedłem 
do ambulansu, był tam chłopak, który miał dziurę w 
policzku, na wylot. Mógł przez nią język wystawić. 
Opatrzyli mu twarz, a na drugi dzień znowu walczył. 
Cieszył się, że teraz będzie miał prawdziwą bliznę. 
Zastanawiam się, co na to żony krewkich mężczyzn. No 
nic, czasami odradzają, ale to tak, jakby pani ktoś 
odradził czy zabronił pić poranną kawę. Przeżyje pani, 
ale co to za życie - filozofuje Szef. Chojnowianie pod 
Grunwaldem też walczyli w tym roku. Niestety, z racji 
położenia geograficznego, jako Krzyżacy. Znowu nam 
dali łupnia, ale my zmienimy historię. W 2010 roku 
zwyciężą Krzyżacy - odgrażają się.

Odrębną kategorię uczestników turnieju stanowią 
łucznicy. Nie muszą być rycerzami, by brać udział w 
zabawie. Taką osobą jest Adam Swoboda - marynarz 
pływający na statkach dalekomorskich. Pan Adam 
wyróżnia się strojem. Ubrany jest, z przekory - jak sam 
mówi, w strój janczara z okresu bitwy pod Warną. 
Wszyscy ubierają się na modłę zachodnią, a ja i moja 

Dla bractw rycerskich sezon intensywnej pracy i zabawy trwa od wiosny do 
jesieni. Już na początku roku amatorzy rycerskich klimatów wiedzą, gdzie spędzą 
kolejne weekendy. W grafiku imprez X Śląski Turniej na zamku w Grodźcu stanowił 
ważny punkt. Co prawda to nie Grunwald, ale tu, w perełce ziemi złotoryjskiej, zjawili 
się zbrojni w miecze i łuki postawni mężczyźni i ich białogłowy. Nie zabrakło też dzieci. 
Czym zajmują się rycerze - wszyscy wiedzą, co podczas turniejów robią damy dworu, 
jest mniej oczywiste. 
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 Byli złotoryjanie rozsiani są po całych 
Niemczech, niektórzy znaleźli się na terenie byłej 
NRD - obecnych wschodnich landów. Nie 
sugerujemy czytelnikom żadnych skojarzeń - 
prawdopodobnie sami zauważą, iż w niektórych 
kwestiach byli złotoryjanie różnią się; „Ossi” i 
„Wessi” inaczej rozkładają akcenty. Dzisiaj chcemy 
przedstawić wspomnienia Karla - Heinza Schöbela, 
którego losy wojny rzuciły na tereny wschodnich 
Niemiec.
 „Z zainteresowaniem przeczytałem wywody 
mojej krajanki, pani Jutty Graeve, na temat losów 
byłych złotoryjan po II wojnie światowej („Echo” 
przedstawiło je w numerze z grudnia 2006 - dop. 
A.M.). Można byłoby te przemyślenia w pełni 
zaakceptować. Są one przecież dla naszego opisu 
historii szczególnie ważne, a dla naszych dzieci i 
wnuków stanowią ważną wypowiedź już prawie 
ostatnich naocznych świadków tej historii. Jednakże  
z mojego punktu widzenia, przemyślenia pani 
Graeve nie są niestety pełne, zresztą takimi z 
pewnością być nie mogły. Powstaje pytanie: Jakie 
były losy wypędzonych  złotoryjan, którzy znaleźli 
się we wschodniej części Niemiec?
 9 sierpnia 1947 r. wraz z 700  mieszkańcami 
musiałem opuścić powiat złotoryjski. Opowiadań i 
opisu naszej „gonitwy” do Legnicy chcę 
czytelnikom zaoszczędzić. Celem podróży było 
miasto Bitterfeld w byłej radzieckiej strefie 
okupacyjnej. Był to czas, kiedy na zachodzie 
Niemiec już rozpoczynano realizację planu 
Marshal la ,  a  tymczasem na wschodzie  
demontowano nadal tory kolejowe, urządzenia 
elektryczne i wywożono je do ZSRR. 
 R ó w n o m i e r n e  r o z ł o ż e n i e  c i ę ż a r ó w,  
ziomkowstwa, a nawet partnerstwa miast były tu 
wówczas traktowane jako działania wręcz 
niebezpieczne.
 Po dwutygodniowej kwarantannie w obozie 
„Maria” zostaliśmy rozproszeni po całym powiecie 
Bitterfeld. Razem z rodzicami znalazłem się w 
Holzweissig. Przydzielono nam pusty pokój. Spanie 
na podłodze, jedzenie - jeśli coś było - na parapecie. 
Pełen zwątpień poszedłem trzeciego dnia do jakiejś 
gospody i stamtąd zupełnie otwarcie,  jawnie 
ukradłem jedno krzesło, ażeby moja matka mogła w 
końcu na czymś usiąść. Potem dostaliśmy jakieś 

nieoficjalnych zupełnie nie potrzebował tłumacza. 
Żeńska część goldbergerek określała złotoryjskiego 
burmistrza: „der schöne Kasimir”
 Czas mija - wszystkim przybyło lat. Byli 
goldbergerzy ubolewają, że ich Schlesien i 
Goldberg prawie w ogóle nie interesują się ich dzieci 
- nie potrafili im tego zaszczepić. Tylko od 
wielkiego dzwonu do wycieczkowego autobusu do 
Złotoryi wsiadał czasem któryś z wnuków. Obecny 
rok jest pewnym przełomem - po raz pierwszy od 
wielu lat wycieczka nie przyjedzie; chętni są, lecz 
nie ma już sił, zdrowia, a w prasie pojawia się coraz 
więcej nekrologów... Jako reprezentanci  i w celu 
podtrzymania tradycji przyjechała na dzień grupka, 
która zmieściła się w jednym samochodzie 
osobowym - wśród nich K.H. Schöbel, autor listu. W 
krótkiej rozmowie wyraził on obawę, ażeby w 
Berlinie lub w Warszawie nie wydarzyło się coś, co 
pogrzebałoby dobre rezultaty porozumienia na 
szczeblu najniższym - np. w Złotoryi.
 Nie jest wykluczone, że ten rok przyniesie 
jednak inne ważne wydarzenia. Na początku lat 90. 
Karzmierz Zwierzyński starał się o nawiązanie 
kontaktów z duchową ojczyzną goldbergerów - 
Solingen - silnym ośrodkiem naukowo - 
przemysłowym. Jego starania nie przyniosły 
rezultatów. Tymczasem obecnie Solingen samo 
wystąpiło z taką propozycją i w połowie 
p a ź d z i e r n i k a  p r z y j e ż d ż a  d o  Z ł o t o r y i  
przedstawicielstwo władz tego miasta. Burmistrz 
Ireneusz Żurawski ma już zaplanowane spotkanie z 
Niemcami (17 października 2007). To bardzo 
dobrze. Jeśli ludzie ze sobą rozmawiają, jest szansa 
na zrozumienie i porozumienie. Gorzej jest, jeśli 
czynią to za pośrednictwem mediów; źle - jeśli nie 
próbują rozmawiać ze sobą w ogóle.
 
Opracował: A. Michler na podstawie listu Karla - 
Heinza Schöbela z Langenbogen, zam w GHHN - 
nr 7 / 2007

 Był początek lipca 1966 roku. Finałowego 
meczu o Mistrzostwo Świata między Anglią a 
Niemcami nie mogłem obejrzeć w telewizji na 
żywo; byłem w trakcie przeprowadzki z 
Wieruszowa do Złotoryi. Mój teść pocieszał mnie, 
że zna takiego fanatyka sportowego, który niedługo 
otrzyma album z tych mistrzostw i chętnie mi go 
pożyczy. Nie bardzo wierzyłem, że ktoś w Polsce, w 
tym czasie, może otrzymać tuż po mistrzostwach 
takie wydanie. Jednakże krótko potem którejś 
niedzieli, tuż po mszy, przyszedł z teściem pewien 
mężczyzna, który przedstawił się z nazwiska i 
imienia: Ludwik Łaciak. Zapamiętałem go jako 
bardzo skromnego, wyciszonego, grzecznego 
człowieka, który nie przedłużając wizyty, zostawił 
mi mnóstwo albumów z mistrzostw świata, z 
różnych lat, oświadczając, że mogę je trzymać tak 
długo, jak będę potrzebował. Te albumy 
(kilkanaście tomów) zobaczyłem w mieszkaniu 
państwa Łaciaków na głównej półce w lipcu 2007 
roku. Niestety, w mieszkaniu nie było już pana 
Ludwika.
 Przypomnienie sylwetki Ludwika Łaciaka 

Niedługo potem zgłosiliśmy się do księdza 
proboszcza Dunasa i w 1949 w Kościele Świętej 
Jadwigi odbył się nasz ślub.

W dowód uznania zasług położonych w dzieło 
rozwoju Złotoryi w okresie XX  lecia. Dyplom z 
roku 1965

 Bystra to malownioczo położona wieś w 
powiecie bielskim, ważny ośrodek sanatoryjny, jest 
tu również leśny rezerwat przyrody. Nic dziwnego, 
że Ludwik Łaciak tęsknił za swoimi rodzinnymi 
stronami. Marzył, że kiedyś kupi tam parcelę i 
postawi swój dom. Póki co jednak  Helena i Ludwik 
Łaciakowie doczekali się dwójki dzieci (Ludwika i 
Marii) oraz czworo wnucząt właśnie w Złotoryi. 
Pani Helena również często wspomina swoje 
rodzinne miasto, a jest nim Krasiczyn koło Lublina, 
gdzie się urodziła (1929).

Za dotychczasową czynną współpracę na odcinku 
wychowania młodzieży i poprawiania bazy 
materialnej szkoły podziękowanie SP nr 2 z roku 
1974

 - Gdzie pracował? Cały czas w swoich filcach. 
Poznaliśmy się w tym zakładzie w roku 1947 i cały 
czas, aż do emerytury, pozostaliśmy w nim. 
Mąż rozpoczął już pracę wcześniej, w czasie 
okupacji musiał pracować jako przymusowy 
pracownik u bauera w Łubnianach. Trafił na 
porządnego człowieka, gdyż nie wspominał tego 
okresu zbyt negatywnie. Na emeryturę przeszedł w 
roku 1980. Początek tego okresu był dość trudny, 
ponieważ był bardzo przywiązany do swojego 
zakładu i zżyty ze swoją załogą. 
Sytuację wówczas ułatwiał mu fakt, że przez pewien 
czas nadal mieszkaliśmy w budynku naprzeciw 
zakładu. Wychodził więc na ulicę około 6:00, 14:00 
i 22:00, a więc na styku zmian, i spotykał swoich 
kolegów przychodzących lub wychodzących z 
pracy. Była więc okazja do rozmów. Później to się 
skończyło.

Za wzorową, sumienną i ofiarną pracę: Dyplom 
ZZO z roku 1980

 - Co uległo zmianie? Budynek naprzeciwko 
zakładu przeznaczono do rozbiórki, a nas - po 
likwidacji Przedszkola nr 5 (ul. Legnicka 35) - 
przeniesiono do tego budynku. W tym miejscu pan 
Ludwik nie czuł się dobrze. Tak, jak kiedyś tęsknił 
za Bystrą, tak teraz - do starego mieszkania przy 
ulicy Stromej.
  Sylwetka Ludwika Łaciaka nie byłaby pełna, 
gdyby poprzestać na tych informacjach zawodowo - 
rodzinnych. Był wprawdzie wspaniałym mężem i 
ojcem, ale jak wspomina żona Helena - w soboty i 
niedziele musiał jechać na zawody. Pytam więc o 
zainteresowania i zajęcia pozazawodowe.
 - Był to oczywiście sport. Jako nastoletni 
chłopiec uprawiał narciarstwo - tak jak wszyscy w 
jego stronach. Uprawiał też lekkoatletykę, a przede 
wszystkim skok wzwyż. Później, kontynuując 
swoje zainteresowania sportowe, był sędzią 
sportowym w narciarstwie i lekkiej atletyce. 
Jednocześnie był działaczem sportowym, bardzo 
zaangażowanym. 
Pamiętają to zapewne sympatycy dawnego 
„Włókniarza”, a także „Górnika”. 
Bakcyl sportowy krążył po całej rodzinie i Antoni 

Łaciak - wicemistrz świata w skokach narciarskich 
(1962), to także rodzina. Starał się zaszczepić 
zainteresowanie sportem także swoim dzieciom. 
Myślę, że był zadowolony z tego, że Marysia jako 
zawodniczka silnej drużyny siatkarskiej w LO i 
MKS „Aurum”spełniła jego oczekiwania (syn 
Ludwik znany jest złotoryjanom jako zawzięty 
kibic, który w sposób niekonwencjonalny i 
kwiecisty dopinguje drużyny i „poucza” sędziów; 
znam osoby, które przychodziły nie tylko na mecz, 
ale żeby posłuchać Ludwika  dop. A.M.).
 Na zakończenie rozmowy z Heleną Łaciak 
pytam po prostu: Jakim był człowiekiem? Takie 
pytanie wywołało zdziwienie, a nawet zakłopotanie.
 - Jakim mógł być... Był uczciwym, pracowitym 
człowiekiem, dobrym ojcem i mężem. Jego 
jedynym  nałogiem był sport, sportowa działalność 
społeczna, a w pewnym okresie  hodowla gołębi. Do 
nikogo nie był uprzedzony, czy to był Czech, 
Niemiec, protestant lub prawosławny,  miał to we 
krwi.
 W celu zobiektywizowania oceny, pytam inne 
osoby, którym dobrze znany był Ludwik Łaciak.
Stefan Kajor (długoletni współpracownik w ZZO): 
Ojej! Wspaniały człowiek. Uczciwy i pracowity. 
Zaangażowany działacz sportowy. Dla sportu w 
Złotoryi on zrobił chyba najwięcej.
Krzysztof Zamojski (długoletni dyrektor ZZO, za 
jego kadencji zakład osiągnął największy rozwój, 
zatrudniając nawet 1200 pracowników): Fajny 
człowiek. Ciepły i życzliwy. Bardzo lubiany. 
Działał, choć nie rzucało się to w oczy.
Helena Koszałkowska (wieloletnia pracownica 
ZZO): Bardzo koleżeński, ludzki, przyjazny 
ludziom i wierzący człowiek.

Za zasługi wniesione w rozwój naszego zakładu
Dyplom ZZO 1981

 Czy to wystarczy, aby być bohaterem artykułu 
prasowego? Wystarczy. Ludwik Łaciak to nie 
człowiek ze szczytów, obwieszony medalami, ani z 
pierwszych stron gazet. Ale osiągnął to, co tylko 
niewielu się udaje: szczęście rodzinne, dzieci, 
wnuki. Zdobył szacunek i uznanie nie dzięki 
znajomościom lub układom, lecz dzięki swojej 
wytrwałej pracy i działalności. Reprezentował więc 
cechy charakteru, które wprawdzie już chyba 
z a n i k a j ą ,  l e c z  s ą  z a r a z e m  w a r t o ś c i ą  
nieprzemijającą. I na szczęście w Złotoryi takich 
bohaterów dnia codziennego nie brakuje. 
Będziemy ich systematycznie przypominać i 
przedstawiać. Choćby Józefa Stryszowskiego, 
którego obrazy i fotografie w swojej kolekcji 
przechowywał Ludwik Łaciak.
 Ludwik Łaciak zmarł w roku 1996, pochowany 
jest na złotoryjskim cmentarzu komunalnym.
     
   Alfred Michler
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łóżko, a znowu po jakimś czasie, od sąsiadów, 
którzy zorientowali się, że nie jesteśmy jakimiś 
niebezpiecznymi „Polaczkami”, jakieś meble.
Już w obozie „Maria” organizowałem kulturalne 
przedstawienia, ażeby złotoryjan naprowadzić na 
inny sposób myślenia, ażeby znowu trochę się 
uśmiechali. Dziękuję tym wszystkim, którzy mi 
wówczas w tym pomagali. 
 Postanowiliśmy, aby nie stracić siebie  z oczu, 
organizować kolejne spotkania w Bitterfeld. Bardzo 
aktywnie pomagał nam nauczyciel A. Schmidt. Od 
1948 r. do 1950 r. zorganizowaliśmy cztery takie 
spotkania z programem kulturalnym, muzyką i 
tańcami oraz wędrówkami po okolicy.
W roku 1950 organizowania takich spotkań surowo 
nam zabroniono. 
 Musieliśmy tak tańczyć, jak nam  panowie w 
„cywilu” kazali. Powiedziano mi tutaj, że nasze 
spotkania utrudniają integrację z nową ojczyzną. 
My byliśmy przekonani, że jest wręcz odwrotnie  i 
starałem się bronić tego stanowiska. Poddano 
krytyce moją pieśń, którą stworzyłem dla chóru 
złotoryjan, twierdząc, że podburzam ludzi, kierując 
ich myśli ku powrotowi. Jednak, przy całym 
cierpieniu, kłopotach, przy całej nędzy, my 
złotoryjanie na wschodzie przebiliśmy się i 
uczyniliśmy z naszego życia to, co było najlepsze. 
Zachowaliśmy naszą tożsamość. Jesteśmy dzisiaj 
szczęśliwi, że znowu możemy bywać wśród tego 
wszystkiego co  swojskie.
 Dzięki naszemu czasopismu znowu mogliśmy 
się razem odnaleźć. I znowu powracamy, ale tak jak 
mówi tekst mojej pieśni - jedynie w odwiedziny, 
chociaż każdorazowo powodują one wewnętrzną 
rozterkę i tęsknotę. Ale my znajdujemy tam także 
przyjaciół, którzy już wcześniej  niż my to 
mogliśmy, znaleźli tu swoje miejsce na ziemi. 
Atmosfera, którą obecnie wytwarza strona polska, 
nie podoba nam się. Współżycie w Europie musi by 
celem nadrzędnym. Ale również „Pruskie 
Powiernictwo” nie zawsze musiałoby  tak „ 
kwaśno” reagować. My chcemy, ażeby pokój był 
zachowany, abyśmy mogli w spokoju, od czasu do 
czasu, skosztować chociaż łyk chłodnej wody z 
rodzinnych stron, dopóki jeszcze nam sił 
wystarczy”
 
 W ostatnich kilkunastu latach, co roku, 
przyjeżdżała do Złotoryi spora grupa czytelników 
GHHN - bywało, że były to dwa pełne autobusy. 
Narzekali na warunki hotelu „Pod Basztą”, lecz po 
roku... znowu przyjeżdżali. Każdorazowo spotykał 
się z nimi zarząd TMZZ oraz burmistrz Kazimierz 
Zwierzyński, który bardzo zręcznie i łatwo 
nawiązywał z nimi kontakt. I każdorazowo im 
powtarzał: „Ja również jestem wypędzony. 
Państwa wypędzono ze Złotoryi, a mnie wypędzono 
do Złotoryi - z Kresów”. 
 Po raz pierwszy mówił tak w przysłowiowej 
jaskini lwa, czyli w siedzibie Związku 
Wypędzonych w Bonn (BdV). Język niemiecki 
opanował w takim stopniu, że w kontaktach 

Członkowie TMZZ publikują na łamach niektórych czasopism niemieckich, przedstawiając 
współczesną Złotoryję. Szczególnie chętnie nasze artykuły drukowane są na łamach 
GOLDBERG - HAYNAUER HEIMATNACHRICHTEN (Złotoryjsko - Chojnowskie 
Wiadomości ze Stron Ojczystych). Z kolei ECHO ZŁOTORYI swoje łamy udostępnia 
przedwojennym mieszkańcom Złotoryi. 
Gościliśmy już Juttę Graeve, Herberta Helmricha, Haralda Hildebranda. 

Byli złotoryjanie 
we wschodnich 
landach Niemiec

Goldberger, czyli złotoryjanin

Rok 1997 - "wypędzony do Złotoryi" burmistrz 
Kazimierz Zwierzynski w towarzystwie 
"wypędzonej ze Złotoryi" J. Graeve oraz 
J. Gretschela, który po II wojnie "nie pozwolił się
wypędzić i został szefem miejszości w byłym 
województwie legnickim"

Nałogowy sportowiec
wspomnienie o Ludwiku Łaciaku

starszemu pokoleniu złotoryjan, a przedstawienie 
jej młodszemu pokoleniu, uznałem za wskazane, a 
nawet za obowiązek dla mnie. W zebraniu 
podstawowych informacji w pewną całość pomogła 
mi jego żona  Helena.
 Ludwik Łaciak urodził się 4 sierpnia 1920 roku 
w Bystrej pod Bielskiem, jest więc góralem. W 
swoich rodzinnych stronach ukończył edukację na 
szczeblu podstawowym oraz technikum w Bielsku, 
uzyskując zawód technika  farbiarza. Do Złotoryi 
przybył już w roku 1947, na pewno było to w 
czerwcu i prawdopodobnie 10 czerwca. Wówczas 
pani Helena Waciak zobaczyła na liście 
pracowników nazwisko bardzo zbliżone do jej - 
Łaciak.
 - Zapragnęłam poznać człowieka, który nosi 
podobne nazwisko. Poznałam go i tak się zaczęło. 

W poprzednim numerze wydrukowaliśmy sprostowanie 
pomijając istotną część zdania. Dziś na żadanie pana 
Kazimierza Woźniaka, drukujemy jeszcze raz, tym razem już w 
całości:
"Proszę o umieszczenie sprostowania do artykułu Martyny 
Borysionek i Aleksandry Falęckiej "Oddział dziecięcy" 
zamieszczonego w czerwcowym numerze "Echa Złotoryi".
Jako ordynator Oddziału Anestezjologii Szpitala w Złotoryi 
oświadczam, że:
1. szpital nie posiada w swej strukturze Oddziału Intensywnej 
Opieki Medycznej,
2. praca Oddziału Dziecięcego w godzinach nocnych 
wspomagana jest przez pielęgniarki anestezjologiczne z 
Oddziału Anestezjologii, pełniące równocześnie dyżur 
anestezjologiczny dla całego szpitala, a nie pielęgniarki z 
Oddziału Chirurgicznego.
Równocześnie chcę przekazać informację o istnieniu Oddziału 
Anestezjologii, bez którego niemożliwa jest prawidłowa praca 
całego szpitala (akcje reanimacyjne) oraz oddziałów 
zabiegowych: Chirurgii, Laryngologii oraz Położnictwa i 
Ginekologii (znieczulenia ogólne i przewodowe).
Ordynator Oddziału Anestezjologii, lek. med. Kazimierz 
Woźniak"
Za zaistniałą pomyłkę - przepraszamy. 

Sprostowanie
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Sobota 8 września 2007 r.
Udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa 

O godz. 10.00, 11.00, 16.00 lub 17.00 (godzina do 
wyboru) wyruszamy sprzed kościoła św. Jadwigi w 
Złotoryi pieszo lub rowerowo Ścieżką Św. Jadwigi w 
kierunku Rokitnicy.
Udział bezpłatny. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych!

Sobota 15 września 2007 r.
Rajd XX-lecia Ścieżką Św. Jadwigi 

i Drogą Św. Jakuba
Złotoryja – Pielgrzymka – Grodziec
Godz. 8.00 – wyjazd autobusem spod ZOKiR do 
Rokitnicy
Godz. 8.30 – msza św. w kościele św. Jana 
Nepomucena w Rokitnicy
Godz. 9.20 – 14.30 spacer Ścieżką Św. Jadwigi i 
Drogą Św. Jakuba z Rokitnicy do Pielgrzymki; 
przystanki w Złotoryi obok kościoła św. Jadwigi(ok. 
10.20-10.45), w Jerzmanicach Zdroju (ok. 12.00 -
12.30), w Pielgrzymce (ok. 14.30) oraz w miarę 
potrzeb. Możliwy przejazd rowerami i dołączanie się 
lub odłączanie się w dowolnym punkcie trasy.
Ok. 15.00 – wyjazd autobusem z Pielgrzymki do 
Grodźca
Ok. 15.30 – 18.00: spotkanie towarzyskie na 
dziedzińcu zamkowym; powrót autobusem.
Udział bezpłatny. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych!

Niedziela 16 września 2007 r.
Udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa

Godz. 9.00 - wyruszamy z Rzymówki przez Rokitnicę 
w kierunku Złotoryi Drogą św. Jakuba. Dotarcie do 
Rzymówki we własnym zakresie. Udział bezpłatny.

Czwartek 20 września 2007 r.
Godz. 18.00 – 20.00: uroczyste spotkanie członków 
Zarządów TMZZ z lat 1987–2007 w siedzibie TMZZ 
w Domu Nauczyciela „Bacalarus”

Piątek 21 września 2007 r.
Spotkanie członków TMZZ 

Godz. 17.00 – 18.30: uroczyste spotkanie członków 
TMZZ oraz zaproszonych gości w auli Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi 
Godz. 18.30 – spotkanie towarzyskie w Restauracji 
„Miła”  (koszt uczestnictwa: 25 zł od osoby)

Piątek 28 września 2007 r.
VI Powiatowy Dzień Regionalisty

Godz. 13.30 – spotkanie w kościele św. Mikołaja, 
prelekcja o zabytkach architektury i przyrody miasta i 
okolic
Godz. 14.30 – zwiedzanie Kopalni Złota „Aurelia”, 
spotkanie przy ognisku.
Udział bezpłatny. Zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych!

Sobota 6 października 2007 r.
X Rajd Jadwiżański

Godz. 9.00 – spotkanie w kościele św. Jadwigi; 
wymarsz na trasę. 
Ok. godz. 11.00 – zakończenie ogniskiem na 
wzgórzu zamkowym w Rokitnicy.
Powrót we własnym zakresie.
Koszty uczestnictwa: 1,50 zł od osoby. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych!
Serdecznie zapraszamy członków TMZZ wraz z 
rodzinami, naszych sympatyków oraz wszystkich 
zainteresowanych! 

 W 2005 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej ukończyło 18 lat. Dziś świętujemy 
dwudzieste urodziny. W każdym razie jesteśmy już 
dorośli, a nawet często sięgamy pamięcią wstecz 
(czyli się starzejemy?!). Jako zupełnie pełnoletni 
musimy też zdawać sobie sprawę z tego, co 
chcielibyśmy jeszcze osiągnąć. Stąd pomysł, aby 

Wydziale Oświaty i Wychowania. Tworzyli ją 
głównie nauczyciele historii. Gromadzili teksty 
źródłowe, nawiązywali kontakty z wyższymi 
uczelniami, a także z nauczycielami w ówczesnym 
NRD (dyskusje pod nadzorem służb specjalnych 
p r o w a d z i ł y  n i e k i e d y  d o  c a ł k i e m    
nieprawomyślnych wniosków odnośnie historii 
najnowszej ). W 1986 r. członkowie Komisji 
zorganizowali  pierwszą sesję popularnonaukową o 
dziejach Złotoryi, podczas której, oprócz 
naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, 
referaty wygłosiło czworo złotoryjskich 
nauczycieli.
 Rok później większość członków Komisji 
zasiliła szeregi TMZZ - nic więc dziwnego, iż tak 
często sięga ono do przeszłości naszego regionu. 
Jednak między innymi z tego właśnie „oglądania się 
do tyłu” czerpiemy  nieustannie siły do działań na 
rzecz dnia dzisiejszego.
 Mamy nadzieję, że tak postępują również 
czytelnicy naszych wydawnictw. Rozpoczęliśmy w 
1989 r. od razu od poważnych przedsięwzięć: 
pierwszej w byłym województwie legnickim 
regionalnej gazety -  miesięcznika Echo Złotoryi 

Strona 12 Strona 13
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Historia TMZZ 
Dwadzieścia lat 
jak jeden dzień

nie tylko naszym członkom, ale wszystkim 
złotoryjanom przypomnieć skromne dzieje jednej z 
wielu organizacji społecznych, mających siedzibę w 
naszym mieście.
 Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
powstało 17 września 1987 r. Można uznać, że 

poprzedniczką TMZZ była Komisja Historyczna, 
działająca od 1984 r. przy ówczesnym złotoryjskim 

(1989-1991) oraz  opracowanego wspólnie z 
Wojewódzkim Urzędem Statystycznym i Urzędem 
Miasta i Gminy w Złotoryi zestawienia 
statystycznego Złotoryja 1945 - 1988. W 1991 r. 
ukazała się koperta okolicznościowa z okazji 780-
lecia miasta, a rok później  pierwszy po wojnie 
przewodnik po Złotoryi i okolicach ( doczekał się 
dwóch wydań w języku polskim i niemieckim ). W 
1996 r. rozpoczęliśmy wydawanie Biblioteczki 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Dzięki pomocy 
licznych sponsorów i ośrodków naukowych, 
dotacjom z Fundacji Współpracy  Polsko-
Niemieckiej i Euroregionu Nysa ma ona już 5 
tomów, w tym jeden składający się z trzech części. 
Oto ich tytuły: Valentin Trozendorf - nauczyciel 
Śląska, Kościół Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny w Złotoryi, Dawniej i dziś. Ziemia złotoryjska 
w widokach( cz.1-3) ,  Złotoryjskie rody. 
Helmrichowie, Dziedzictwo kulturowe Złotoryi na 

tle dziejów Śląska i Europy. W ostatnim tomie 
z e b r a n o  r e f e r a t y  w y g ł o s z o n e  n a  
m i ę d z y n a r o d o w y c h  s e s j a c h  
popularnonaukowych  o dziejach ziemi 
złotoryjskiej w kontekstach polsko-czeskich i 
p o l s k o - n i e m i e c k i c h (  2 0 0 1 ,  2 0 0 6  ) ,  
zorganizowanych wspólnie z Miejską Biblioteką 
Publiczną. Oprócz trzech wymienionych już sesji w 
dorobku mamy także sesję  w 1987 r., podczas 
której, m.in. wytyczono prace związane z 
monografią historii miasta. Dzieje Złotoryi, wydane 
w 1997 r., to nasza najpoważniejsza publikacja 
(ostatnia dekada wykazała, że Dzieje powinny 
zostać poprawione i uzupełnione). W l. 2001-2007. 
ukazały się przewodniki po Ścieżce św. Jadwigi, 

poszukiwaniu zabytków kościoła Mariackiego 
kilkakrotnie organizowaliśmy wyjazdy krajowe i 
zagraniczne. W 1998 r., dzięki pomocy finansowej 
Urzędu Miejskiego w Złotoryi, przeprowadzono 
renowację kapliczki słupowej z XV wieku. Z naszej 
inicjatywy stanęła następnie przed kościołem św. 
Jadwigi. TMZZ przyczyniło się także do 
odnowienia kościoła św. Mikołaja w Złotoryi, 
studni Valentina Trozendorfa i Źródła św. Jadwigi w 
Jerzmanicach Zdroju oraz Źródła św. Jadwigi i 
grodziska w Rzymówce.   
      Od 1987 do 2001 r. aż sześć różnych miejsc było 
naszymi siedzibami. W latach 2000-2001 
o d r e m o n t o w a l i ś m y  i  z a a d a p t o w a l i ś m y  
pomieszczenia strychowe zabytkowego Domu 
Nauczyciela „Bacalarus” na potrzeby Ośrodka 
Dokumentowania i Opracowywania Dziejów 
Ziemi Złotoryjskiej. Środki pozyskano w 80% z 
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, 
pozostałe to dotacje Urzędu Miejskiego i Urzędu 
Gminy w Złotoryi oraz fundusze własne. W 
Ośrodku gromadzone są i udostępniane wszelkie 
archiwalia dotyczące powiatu złotoryjskiego, 
przeprowadzane odczyty i lekcje o tematyce 
regionalnej. Od 2001 r. w Izbie Złotoryjskiej, Izbie 
Kresowej, Sali Tradycji Oświaty i holu 
zorganizowano kilkadziesiąt  wystaw, głównie 
twórczości mieszkańców regionu, a także o 
tematyce historycznej, i spotkań. Kilkaset 
woluminów liczy biblioteka Ośrodka. Tutaj 
spo tyka ją  s i ę  Koło  Kresowian ,  Klub 
Kolekc jonera  i  Klub  Krajoznawczo-

pod gołym niebem śpiewali pieśni. Znamy nazwiska 
tych mieszczan i poszukujemy ich potomków - do 
tej pory udało się odnaleźć dwóch z nich, Herberta 
Helmricha i Friedricha Windecka. Liczymy na to, że 
odnajdziemy pozostałych. Wymienione powyżej 
działania służą szerokiemu promowaniu ziemi 
złotoryjskiej.
 Organizacja wystawiała kandydatów w kilku 
wyborach samorządowych. Tylko w bieżącej 
kadencji złotoryjskich władz członkami TMZZ jest 
k i lkoro  radnych .  Poza  tym,  w swoim 
dotychczasowym dorobku nasze stowarzyszenie 
ma, m.in.: Powiatowe Dni Regionalisty, doroczne 
konkursy historyczne, konkursy o Kresach, 
konkursy plastyczne, film o Złotoryi, odczyty poza 
Ośrodkiem, liczne artykuły w prasie regionalnej, 
wystawy, m.in. w kościele NNMP i Muzeum Złota 
w Złotoryi (gdzie trzykrotnie Klub Kolekcjonera 
prezentował stare widokówki), rodzinne rajdy i 
biwaki, giełdę kolekcjonera, współpracę ze 
szkołami, np. odnośnie działalności klas 
dwujęzycznych w LO, sponsorowanie lokalnych 
imprez kulturalnych, wyjazdów młodzieży, pomoc 
autorom prac magisterskich i innych publikacji, 
o p r o w a d z a n i e  w y c i e c z e k  k r a j o w y c h  i  
zagranicznych, udział w Europejskich Dniach 
Dziedzictwa, współpracę z miastami partnerskim 
Złotoryi, wysłanie kilkuset polskich książek 
ukraińskiej Polonii, wreszcie petycję przeciw 
planom likwidacji Wilkołaka, skierowaną do 

Szlaku Źródlanym, Szlaku Czterech Świątyń 
Jadwiżańskich i wieży widokowej kościoła 
NNMP, Pocztówki dawnej Złotoryi, Biuletyn 
TMZZ ,  ki lkanaście widokówek oraz 
kalendarzyk listkowy na 2007 r. Nauczyciele 
wszystkich szkół powiatu otrzymali zbiór 
materiałów służących lekcjom regionalnym. W 
grudniu 2006 r. znów zaczęło ukazywać się 
Echo Złotoryi.
 Bardzo ważnym polem działalności TMZZ 
jest opieka nad zabytkami Złotoryi i okolic. 
Przede wszystkim chodzi o kościół Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny. O udostępnieniu do 

zwiedzania staraniem członków TMZZ  w 1992 r. 
wieży tej świątyni oraz innych przedsięwzięciach 
pisaliśmy w Echu w kwietniu 2007 r. W Turystyczny.

 TMZZ stara się pielęgnować i tworzyć 
tradycje. Członkowie organizacji opracowali 
założenia i uroczyście otworzyli w 2001 r. Ścieżkę 
św. Jadwigi, łączącą Złotoryję i Rokitnicę. Składają 
się na nią kamienie medytacji wraz z tekstami 
związanymi z życiem i zasługami Świętej oraz 
drzewka z Czech, Bawarii, Trzebnicy oraz okolic 
Złotoryi. Od 1998 r. Ścieżką organizowane są piesze 
Rajdy Jadwiżańskie,  a przez miejscowości, gdzie 
znajdują się świątynie i źródełka jej imienia rajdy 
piesze i rowerowe.  Od 2005 r. zdobywać można 
Odznakę Jadwiżańską, ustanowioną przez TMZZ. 
W następnym numerze Echa napiszemy szerzej o 
wszelkich naszych związkach ze św. Jadwigą. Od 
2006 r. opiekujemy się odcinkiem Drogi św. 
Jakuba, przebiegającym przez Ziemię Złotoryjską ( 
więcej na ten temat także w najbliższych wydaniach 
Echa ). Włączyliśmy się m.in. w obchody 1000-
lecia Rzymówki i rocznicowe jubileusze kilku 
innych miejscowości powiatu.
 Popularyzujemy sylwetkę najwybitniejszego 
złotoryjanina, Valentina Trozendorfa. Przy 
współpracy z Niemieckim Towarzystwem 
Społeczno-Kulturalnym wykonano w 1995 r. 
replikę pomnika Valentina Trozendorfa oraz 
umieszczono na Fontannie Górników tablicę z 
inskrypcją w języku polskim i niemieckim.. Poza 
granice ziemi złotoryjskiej wykracza odnowienie 

wojewody dolnośląskiego. 
 Funkcję prezesów pełnili do tej pory: Alfred 
Michler(1987-1990), Aleksander Borys(1990-
1992, 1997-2007) i Roman Gorzkowski(1992-
1997). TMZZ zrzesza aktualnie około 100 
członków. 
    Zarząd TMZZ

szesnastowieczn
e j  t r a d y c j i  
ś p i e w ó w  w  
Wigilię Bożego 
N a r o d z e n i a ,  
których pomysł 
z g ł o s i l i  
c z ł o n k o w i e  
TMZZ. Śpiewy 
nawiązu ją  do  
wydarzeń z 1553 
r., gdy straszliwa 
z a r a z a  m i a ł a  
pozostawić przy 
życiu jedynie 
s i e d m i u  
m i e s z c z a n ,  
k t ó r z y  w  
wigi l i jną  noc  
wyszli na Rynek i 

Widokówka wydana z okazji wejścia Polski do UE

W siedzibie TMZZ

Wystawa twórców z Dobkowa - 2003 r.

Powstaje balustrada studni w kościele 
Mariackim - 1999 r.

Przy bibliotece łańcuchowej - 1996 r.

Laureaci konkursu o złotoryjskich pomnikach - 2006 r.

Kącik "Ocalić od zapomnienia" 
w Izbie Złotoryjskiej - 2004 r.

Stoisko podczas Mistrzostw w Płukaniu Złota - 2004 r.

Program obchodów XX-lecia 
Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
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 W sierpniu 1951 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej  przyjęło uchwałę „o 
wydzieleniu parceli znajdującej się między ulicami Basztową, Żeromskiego i Pl. 
Reymonta pod budowę Powiatowego Domu Kultury”. Oddano go do użytku w 1957 r.
 Do 1945 r. plac nosił miano Ferdynanda Riegnera, zasłużonego burmistrza miasta 
w latach 1895-1919. Nawiasem mówiąc, w taki sposób uczcili dawni złotoryjanie 
pamięć jeszcze dwóch innych burmistrzów, czyniąc ich patronami dzisiejszej ulicy H. 
Sienkiewicza oraz Pl. Matejki. Po wojnie ta tradycja, niestety, zanikła.
 Widokówkę wysłano właśnie w czasach burmistrza Riegnera, dokładnie w 
sierpniu 1915 r. Jej nadawcą był August Peter, odbywający służbę wojskową w  
tutejszym garnizonie. Tak pisał zapewne do swojego nauczyciela muzyki w rodzinnej 
miejscowości niedaleko Strasburga w Alzacji: Mam nadzieję, że Panu i Pańskiej 
rodzinie wiedzie się dobrze, podobnie jak u mnie. Słyszałem, że powrócił wasz syn. 
Życzę mu szczęścia i tego, aby nieprędko znów został powołany. Jestem w batalionie 
muzycznym, cieszę się, że mogę grać, co Panu zawdzięczam[…]. Orkiestra 
garnizonowa dawała koncerty, m.in. na opisywanym placu, w Rynku, na Górze 
Mieszczańskiej oraz w lazarecie w Jerzmanicach Zdroju. Pod Basztą Kowalską w 
latach I wojny  odbywała się musztra oddziałów wojskowych.
 Ulica S. Żeromskiego zwana była w 1915 r. ul. Katedralną (Domstraße), 
prowadziła bowiem w kierunku potężnego kościoła parafialnego. Kilka  budynków, 
które ukazuje widokówka, było tuż przed budową „pedeku” w dość złym stanie i 
wszyscy zapomną wkrótce o ich przeważnie XIX-wiecznych fasadach z zabytkowymi 
portalami. Można zauważyć, iż budynek, w którym po wojnie mieściło się 
niezapomniane kino „Uciecha”, wyglądał na początku XX w. inaczej niż w czasach, 
gdy został wyburzony.
      Roman Gorzkowski

gromadzenie ciał zabitych. Układano je na razie w 
fosach, przed bramami i w ogrodach. W mieście i 
najbliższych okolicach  naliczono w sumie 1726 
zwłok,  w tym 400 pod Wilczą Górą. Zwycięzcy i 
pokonani różne potem podawali liczby. Lauriston 
oceniał straty Rosjan pod Wilczą Górą na 800-1000 
zabitych i 3000 rannych, wg innych poległo tam 
1500 Rosjan i 400 Prusaków. Poległych chowano w 
zbiorowych mogiłach pod miastem, zapewne 
przede wszystkim w okolicach Wilczej Góry, dwóch 
francuskich generałów spocząć miało w 
sarkofagach w pobliżu pola bitwy. 
 Z odniesionego zwycięstwa cieszyli się 
Francuzi tylko trzy dni. 26 sierpnia ponieśli ciężką 
klęskę w tzw. bitwie nad Kaczawą, w rejonie 
Warmątowic i Słupa. Już w tym samym dniu w 
mieście pokazali się pierwsi francuscy uciekinierzy; 
ostatnie ich rozbite oddziały przeszły przez miasto 
27 sierpnia w południe. Kilka godzin później doszło 
jeszcze do drugiej bitwy pod Wilczą Górą,  której 
Francuzi nie zdołali już opanować. Padło ich 
wówczas około pół tysiąca, do niewoli dostało się 
1050, kilkudziesięciu pochowano na polu bitwy. 
Pod koniec tych ostatnich zmagań do miasta przybył 
rosyjski gen. Langeron, zamierzając nagrodzić 
swoich żołnierzy 600 wiadrami wódki, które 
oczywiście mieli dostarczyć złotoryjanie. 
Gwarantami ich dostarczenia stało się czterech 
rajców, którzy jako zakładnicy spędzili noc w 
rosyjskim obozie pod Wilczą Górą.
 Rozmaite oddziały rosyjskie i pruskie, wiodące 
nierzadko francuskich jeńców, przemieszczały się 
przez Złotoryję do ostatnich dni sierpnia. Kronikarz 
miasta Louis Sturm stwierdzi potem, iż w sumie 
2303 żołnierzy zostało tutaj pochowanych w 
wyniku walk, jakie miały miejsce w lecie1813 r.
   Roman Gorzkowski

1328 - burmistrz i rajcy Złotoryi potwierdzili 
dochody tutejszego komtura joannitów Rüdigera
1345 - podczas podziału księstwa legnickiego 
pomiędzy synów księcia Bolesława III Złotoryję i 
Chojnów otrzymał Wacław, a Legnicę Ludwik
1464 - Wincenty Hampel, burmistrz miasta, obiecał 
komturowi joannitów opłacanie 2 grzywien czynszu 
na św. Walpurgii i św. Michała
1474 - zakończył się spór między proboszczem w 
Rokitnicy a komturem złotoryjskich joannitów
1592 - zmarł pastor Caspar Polo z Raciborowic; jego 
nagrobek znajduje się na zewnętrznej ścianie 
kościoła św. Mikołaja w Złotoryi
1613 - zmarła Zofia Feige, z domu Helmrich, żona 
burmistrza; jej epitafium zachowało się obok 
wejścia na wieżę widokową kościoła NNMP
1626 - wojska Albrechta von Wallensteina, 
dowódcy wojsk katolickich podczas wojny 30-
letniej, po raz pierwszy przeszły przez miasto i 
okolice
1627 - pod Złotoryją obozuje armia Albrechta von 
Wallensteina
1629, 1633, 1639, 1640 oraz w innych latach wojny 
30-letniej - przemarsze i kwaterunki licznych 
oddziałów wojskowych łupiących miasto i okolice
1666 - trzech młodych mężczyzn zostało 
zasypanych w sztolniach na przedmieściach miasta 
1675 - wylew Kaczawy
1760 - splądrowanie miasta przez wojska 
austriackie podczas wojny 7-letniej
1772 - król Fryderyk Wielki odwiedza miasto po 
pożarze
1779 - spłonęło w mieście 15 budynków; powódź 
zniszczyła most przy ul. Legnickiej
1787 - król pruski Fryderyk Wilhelm II przejeżdżał 
przez miasto
1813 - na Pl. Lipowym(dziś Sprzymierzeńców) 
Francuzi obchodzili hucznie rocznicę urodzin 
Napoleona; krwawa bitwa o Wilczą Górę, Złotoryję 
i okolice, stoczona przez wojska francuskie, pruskie 
i rosyjskie; ciągłe przemarsze wojsk
1839 - przejeżdżała przez miasto holenderska 
księżniczka Fryderyka, córka króla pruskiego
1845 - odsłonięcie pierwszego pomnika na Wilczej 
Górze na pamiątkę bitwy w 1813 r.

1858, 1888 - odbyły się w mieście występy śląskich 
zespołów śpiewaczych z udziałem 700 artystów
1870 - duży wylew Kaczawy
1895 - otwarto linię kolejową ze Złotoryi do 
Świerzawy( pociąg jechał tam 32 minuty)
1896 - w związku z uruchomieniem linii kolejowej 
ze Świerzawy do Marciszowa złotoryjanie uzyskali 
większe możliwości kontaktowania się z obszarami 
Dolnego Śląska
1914 - po wybuchu I wojny światowej 
wprowadzono stan oblężenia na Śląsku, a w 
związku z tym, m.in. godzinę policyjną w mieście
1915 - żołnierze złotoryjskiego garnizonu wysyłali 
kartki pocztowe do rodzin
1945 - Henryk Borejko rozpoczyna pracę jako 
lekarz powiatowy i uruchamia szpital( 1 lekarz i 4 
pielęgniarki); na poufnym posiedzeniu u Starosty 
opracowano plan wysiedlenia Niemców z powiatu
1946 - inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady 
Narodowej; powstaje męska drużyna ZHP; w 
powiecie  mieszka 48 106 osób, w tym 20 530 
Polaków i 27 576 Niemców
1947 - wyjechał z miasta ostatni niemiecki pastor 
ewangelicki; Komenda Powiatowa MO przeniosła 
się do budynku przy ul. Staszica; w skład Miejskiej 
Rady Narodowej przyjęto delegata Komitetu 
Żydowskiego; Niemka Luisa Fesser, która 
wystąpiła o przyznanie polskiego obywatelstwa, 
została wyrzucona ze swojej pracowni krawieckiej i 
p o b i t a  p r z e z  f u n k c j o n a r i u s z y  U r z ę d u  
Bezpieczeństwa
1948 - Miejska Rada Narodowa zatwierdziła herb 
miasta; funkcjonariusze UB - Zygmunt Jaszcza i 
Czesław Bizoń zostali zastrzeleni przy ul. 
Mickiewicza
1969 - został oddany do użytku hotel „Pod Basztą”
1978 - rozpoczyna działalność Szkoła Sportowa na 
bazie SP nr 2
1990 - ks. Arcybiskup Henryk Gulbinowicz dokonał 
poświęcenia kościoła NNMP po renowacji; przy 
hotelu „Pod Basztą” powstał parking strzeżony
1991 - uruchomiono Oddział PKO w nowym 
budynku centrali telefonicznej przy ul. Hożej
1992 - Górnik Złotoryja w III lidze piłki nożnej
1993 - rząd uznał rejon złotoryjski za szczególnie 

dotknięty bezrobociem; tenisiści Złotoryjskiego 
Towarzystwa Tenisowego rozpoczynają starty w I 
lidze
1994 - odbył się Puchar Lata w Płukaniu Złota; 
ukazał się kwartalnik „Polskie złoto” wydawany 
przez Polskie Bractwo Kopaczy Złota 
1996 - zapadła decyzja o powierzeniu Złotoryi 
organizacji Mistrzostw Świata w Płukaniu Złota w 
2000 r.; Franciszek Kosch został dyrygentem Chóru 
„Bacalarus”; otwarto żłobek z grupami 
przedszkolnymi przy ul. Letniej
1997 - Puchar Sudetów w Płukaniu Złota
1998 - otwarto siedzibę Wielkopolskiego Banku 
Kredytowego w Rynku; odbył się I Kaczawski 
Spływ na Byle Czym Złotoryja-Rokitnica; rolnicy 
zablokowali ul. Legnicką
1999 - PBKZł zorganizowało w Szklarskiej Porębie 
VI Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa w 
Płukaniu Złota; w I wyborach Miss Powiatu 
zwyciężyła Roksana Błędowska
2000 - rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w 
Płukaniu Złota(zakończyły we wrześniu);wybory 
Miss i Mistera Ziemi Złotoryjskiej; podczas Dni 
Złotoryi uruchomiono na krótko Fontannę 
Górników i Fontannę Delfina; przy MOPS 
rozpoczął działalność Środowiskowy Dom 
Samopomocy Społecznej dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi; prezydent Aleksander Kwaśniewski 
odwiedził Złotoryję; Lato z Radiem w Złotoryi
2001 - Uroczyste Dni Złotoryi połączone z 
obchodami 790-lecia miasta; wybory Miss Powiatu 
Złotoryjskiego; Dni Mimonia w Złotoryi;  grupa 
dzieci z zalanego powodzią Gdańska oraz powiatu 
złotoryjskiego uczestniczyła w kolonii w Złotoryi
2002 - powstał Klub Młodych Demokratów przy 
Stronnictwie Demokratycznym; rozłam w SLD
2004 - początek kapitalnego remontu kościoła 
NNMP
2005 - niemiecka firma Kühnl Spółka zo.o. 
otrzymała zezwolenie na inwestowanie w Strefie 
Ekonomicznej; obóz historyków sztuki z 
Uniwersytetu Wrocławskiego n/t kultury szlachty 
śląskiej w XVIII w.

Roman Gorzkowski
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Zdarzyło się w sierpniu

 W okresie powojennym Złotoryja była świadkiem wielu pogrzebów. 
Nieczęsto jednak kondukty żałobne przechodziły przez miasto. 
   Na fotografii z lat 50.(?) widzimy jeden z nich przemierzający ul. J. 
Piłsudskiego w czasach, gdy najprawdopodobniej jej patronem był jeszcze(do 
1990 r.) Marceli Nowotko. Wydaje się, iż musiała to być ostatnia droga któregoś 
z bardziej zasłużonych(dla ówczesnego ustroju?) złotoryjan.
      Może żyją jeszcze świadkowie tego wydarzenia i pomogą w identyfikacji 
jego „bohatera”?
      Roman Gorzkowski

Historia jednej fotografii

 Dokładnie w pierwszym dniu sierpnia armia 
francuska, stacjonująca w mieście, zorganizowała, 
jak zaznaczył kronikarz - na koszt złotoryjan - 
wielką strzelecką imprezę na Pl. Lipowym (dziś 
Sprzymierzeńców). Dano tutaj pokazy strzelań, 
fechtunku, biegów i innych wojskowych zajęć. 
Ostatnim spokojnym akordem pobytu Francuzów 
były uroczystości związane z urodzinami 
Napoleona. 10 sierpnia od wczesnego poranka aż po 
20.00 słychać było wystrzały w mieście i okolicach. 
Na południowe przyjęcie zażądali Francuzi od 
miasta i okolicznych wsi  700 nakryć, żywności, 
napojów,  a także lamp olejowych. Wieczorem, gdy  
zabłysły iluminacje w całym mieście, w hotelu „Pod 
Pelikanem” w Rynku rozpoczął się bal oficerski, w 
którym towarzystwa musiały dotrzymywać 
żołnierzom córki kwaterodawców. Zaraz po  
północy przerwano zabawę, ponieważ zakończyło 
się zawieszenie broni i nastąpiło wypowiedzenie 
wojny przez Austrię. Już 11 sierpnia w kierunku 
Drezna wyruszył lazaret, a cztery dni później armia 
francuska na rozkaz gen. Lauristona opuściła 
miasto, rozlokowując się jednak wokół niego. 
 17 sierpnia, ku radości mieszczan, pojawili się 
rosyjscy kozacy, wiodąc około 100 jeńców 
francuskich. Tak rozpoczęło się obsadzanie  miasta 
przez sprzymierzone wojska rosyjsko-pruskie. 
Dzień później przybyło na nocleg dowództwo na 
czele z pruskim marszałkiem Gebhardem 
Blücherem i rosyjskim generałem Andraultem 
Langeronem, udając się następnie do Sichowa. 
Przemarsze tysięcy żołnierzy zakończyły się 22 
sierpnia. Miasto oraz Wilczą Górę obsadził głównie 
korpus pruskiego feldmarszałka Yorcka. Przy 
każdej bramie miejskiej usadowił się batalion, dwa 
następne w Rynku, strzelcy obsadzili strategiczne 
punkty w oknach domów znajdujących się w 
pobliżu miejskich murów, przybyli również 
landwerzyści zmobilizowani na terenie powiatu 
legnickiego i złotoryjskiego. Piechota, wzmocniona  
rosyjskimi działami,  zajęła także cmentarz na 
Górze Mikołaja oraz Górę Mieszczańską. Około 
18.00  rozpoczęło się ostrzeliwanie miasta przez 
Francuzów, którzy obsadzili m.in. tzw. Wzgórze 
Grimmów, czyli teren dzisiejszego „oczka” przy ul. 
Piastowej. Ostrzał na razie nie zabił nikogo, ale 
ucierpiało kilka kamienic. Do mieszkania senatora 
Hoffmanna wpadła wtedy kula armatnia ważąca 15 
funtów, lecz nawet nie drasnęła zgromadzonych tam 
14 osób. Spora część złotoryjan albo zbiegła z 

francuskich generałów i około 400 atakujących 
żołnierzy. Ostatecznie, po trzech godzinach 
zaciekłych szarży i trzykrotnych szturmach 
wzniesienie opanowali Francuzi.
 Atakom  towarzyszyły armatnie kanonady, setki 
kul spadały na  kościoły, cmentarz i Rynek. 
Dowodzący  obroną miasta major von Goltz  na 
próżno wezwał z Rynku rezerwowe bataliony z 
wozami amunicji. Nie zdołały one zapobiec 
zdobyciu przez Francuzów najpierw  budynków 
przed Bramą Górną i Basztą Kowalską, a także  
przedmieść wzdłuż ul. Legnickiej. Brama Górna 
trzykrotnie przechodziła z rąk do rąk. Do walki 
włączyli się, według tutejszego kronikarza, nawet 
młodzi chłopcy, a kobiety donosiły żołnierzom 
naboje. W południe oddziały koalicji, w obliczu 
stopniowego okrążania miasta, rozpoczęły odwrót. 
Nie bez znaczenia pozostawały rozpowszechniane 
pogłoski, że na pole bitwy przybył sam Napoleon  
(w rzeczywistości przebywał w okolicach 
Zgorzelca). Uwierzył w nie nawet Blücher, który 
zjawiwszy się tuż pod miastem, wydał ostateczny 
rozkaz do odwrotu. Nie chciał jeszcze ryzykować 
generalnej bitwy, o której marzyli Francuzi.
 Około godz. 15.00 pierwsze oddziały 
francuskie, walcząc wręcz, wkroczyły do miasta. 
Podczas starć wielu mieszczan odniosło rany, 
jednak tylko dwóch straciło życie. Jedną z ofiar był 
najstarszy mieszkaniec miasta, który dożył wieku 
90 lat. Rozpoczęły się rabunki, zwycięzcy żądali i 
pieniędzy, i żywności, mszcząc się, wedle 
k ron ikarzy,  za  pomoc,  j aką  udz ie lono  
nieprzyjacielskim żołnierzom. Dalszym rabunkom 
zapobiegli dowódcy francuscy: generał Lauriston i 
marszałek McDonald, którzy o godz. 17.00 pojawili 
się w mieście. 
 Tuż przed zapadnięciem zmroku rozpoczęto 

miasta, albo ukryła się w 
piwnicach.
      Około 9.00 rano w dniu 23 
s ierpnia  Francuzi  ruszyl i  
równocześnie do ataku na Wilczą 
Górę, którą broniły głównie 
wojska rosyjskie, i samo miasto. 
Już po godzinie walk, podczas 
drugiego szturmu francuscy 
żołnierze zajęli Wilczą Górę, lecz 
niedługo potem Rosjanie ją 
odzyskali. Podczas pierwszego 
szturmu poległ m.in. jeden z 

Krwawy sierpień 1813 r.

Kącik starej widokówki

Niegdyś na placu burmistrza,
dziś na placu noblisty

in formatorem-przewodnik iem 
opisującym wymienione świątynie, a 
także przypominającym sylwetkę 
„śląskiej Matki Teresy”, jak to ujmuje 
autor. Zamieszczono w nim również 
wypowiedzi Jana Pawła II i kardynała 
Bolesława Kominka dotyczące roli 
św. Jadwigi w dziejach Śląska, Polski 
i Europy.

Roman Gorzkowski

Warto przeczytać
Jadwiżańskie świątynie
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W czerwcu bieżącego roku ponad 
pięćdziesięciu rowerzystów z LO, 
ZSZ, Gimnazjum nr 2 w Złotoryi, 
Gimnazjum  ze Świerzawy wraz z 
grupą osób dorosłych wyruszyło po 
raz pierwszy na trasę I Rajdu 
S z l ak i em Cz t e r ech  Ś w ią ty ń  
Jadwiżańskich. W ten sposób ziścił 
się kolejny pomysł Alfreda Michlera, 
który już od dawna rozwija tradycje 
związane ze św. Jadwigą i przybliża 
jej zasługi dla naszego regionu. 
       Na terenie powiatu 
złotoryjskiego imię Świętej noszą 
kościoły w Złotoryi, Prusicach, 
Wysocku oraz Sokołowcu. Rajdy 
rowerowe mają stać się doroczną 
tradycją. Ich celem jest poszerzenie i 
ugruntowanie wiedzy o Ziemi 
Złotoryjskiej i postaciach z nią 
związanych. Trasa, zgodnie z ambicją 
organizatorów, czyli TMZZ i Urzędu 
Gminy Złotoryja, ma objąć od 
następnego roku wszystkie te 
miejscowości (w 2007 roku poza nią 
pozostał Sokołowiec). 
       Warto więc zapoznać się z 
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