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zatrzymywał się na dworcach kolejowych, mogliśmy 
się załatwiać w ubikacjach. 

Po dwóch dniach jazdy dotarliśmy do Zamościa, 
gdzie kazali nam wszystkim wysiąść i poprowadzili 
do łaźni. Byliśmy bardzo brudni, strasznie gryzły nas 
wszy. Niemcy załatwili ten problem od razu. Każda 
dziewczyna po wyjściu z łaźni 
musiała stanąć, podnieść ręce, 
a Niemka lała jakiś cuchnący 
płyn na każdą owłosioną część 
ciała. Wszy zniknęły. 

Upłynął tydzień i pociąg 
zatrzymał się na dobre w 
K o l o n i i .  Ta m  s p ę d z i l i  
wszystkich na plac, gdzie było 
ba rdzo  dużo  Niemców.  
Wybierano nas do pracy w 
gospodarstwach rolnych i 
fabrykach. Niemcy oglądali 
uważnie każdego z nas, 
s p r a w d z a l i  u  n a s z y c h  
chłopców mięśnie i ich 
zabrano od razu. Na nas, 
dziewczyny, nikt nie zwracał 
uwagi, więc stałyśmy na placu 
poddane oględzinom setek oczu. Byliśmy wystawieni 
na sprzedaż jak niewolnicy. W końcu ja z innymi 
dziewiętnastoma dziewczynami z ZSRR trafiłam do 
fabryki w Essen produkującej artykuły do kopalń i hut 
(Fabrik für bergwerks- und hüttenbedarfsartikel) . 

Pracowałyśmy przy maszynach do szycia. 
Naszym zadaniem było szycie rękawic roboczych z 
resztek materiałów. Praca trwała dwanaście godzin od 
szóstej rano do szóstej wieczorem, w sobotę do 
czternastej, niedziela była wolna. O dziewiątej 
przerwa piętnastominutowa, a o pierwszej pół 
godziny wolnego na obiad. Zwykle była to chochla 
zupy w blaszanej misce. Na kolację ta sama zupa tylko 
dodatkowo rozrzedzona wodą. Do tego dwa 
kilogramy chleba na dwadzieścia osób. Na osobę 
wypadał mały plasterek chleba. Bardzo malutki. 
Ciągle byłam głodna. Moje myśli krążyły tylko wokół 
jedzenia. To były tortury. 

Kiedyś zauważyłyśmy przez dziurę w parkanie, 
że ze sklepiku obok właścicielka wyrzuca uszkodzone 
liście kapusty. Pod koniec dnia był ich cały stos. 
Przekradałyśmy się przez tę dziurę i zjadałyśmy 
odrzucone liście kapusty. Na surowo. Ale nam 
smakowały! Trochę zapełniały żołądki. Radziłyśmy 
też sobie w ten sposób, że grubo soliłyśmy chleb. 
Dawało to nam poczucie sytości. Jednak nerki 
przestały pracować i spuchłyśmy okropnie. Nie 
zdawałyśmy sobie sprawy, że przecież mogłyśmy od 
tego umrzeć.

Na początku, jako społeczność radziecka, 
byliśmy w Niemczech zamknięci przez całe pół roku, 
dopóki nie dali nam dokumentów (Ausweiss). 
Odizolowano nas wysokim parkanem od reszty terenu 
fabryki, gdzie pracowałyśmy. Przyjechałyśmy z 
bardzo daleka, byłyśmy młode i ciekawe. Nie 
mogłyśmy się doczekać, kiedy zobaczymy bogate i 
cywilizowane Niemcy. W końcu dostałyśmy 
dokumenty, jak też naszywkę na ubranie z literami 
„OST” (Ostarbeiterin) i mogłyśmy wychodzić do  
miasta na dwie godziny.

Nasz szef fabryki należał do tych lepszych 
Niemców. Nazywał się R. Hülsenbeck. Pamiętam, jak 
na początku 1944 roku podczas bombardowania 
Essen, nie zdążył uciec do domu i został trafiony 
odłamkiem. Mimo że był ranny, przychodził do pracy. 
Ja na tyle znałam niemiecki, że rozumiałam, co się do 
mnie mówiło. Weszłam do jego gabinetu, aby coś 
uzgodnić, zobaczyłam, że jest cały opuchnięty i 
żachnęłam się:
– Oj! 
A on na to:
– Liza, te wszystkie nieszczęścia twojemu i mojemu 
narodowi zrobili Hitler i Stalin. 
Nie wiedziałam, że tak mogą myśleć Niemcy.  
Wystraszyłam się, że potępia Hitlera. To było 
zakazane! 
Gdy czasem była dodatkowa praca, którą należało 
wykonać w trybie pilnym, nasz szef  mówił:
– Dziewczyny, jeśli będziecie pracować całą noc i 
wykonacie zadanie, dostaniecie dodatkową miskę 
zupy.
Było oczywiste, że się na to zgodzimy, nie trzeba nas 

było namawiać. Ta dodatkowa miska zupy okazywała 
się potem doskonałym obiadem przygotowanym 
przez jego żonę. Były ziemniaki, kotlety mielone, do 
tego surówka z czerwonej kapusty (jadłam ją w 
Niemczech po raz pierwszy w życiu). To była uczta! 
Po roku szef dał nam płaszcze przeciwdeszczowe z 

ciepłą podszewką. Od 
niego też rokrocznie na 
B o ż e  N a r o d z e n i e  i  
W i e l k a n o c  
o t r z y m y w a ł y ś m y  
prezenty. Każda z nas 
dostawała miskę jabłek, 
majtki, pończochy i halkę. 
Tak, pan Hülsenbeck był 
dobrym człowiekiem. 
D b a ł  t e ż  o  n a s z ą  
moralność i przestrzegał 
p r z e d  m ł o d y m i  
mężczyznami z Włoch, 
Belgii, Grecji i innych 
krajów. Mówił, że mamy 
wrócić do swoich krajów 
nietknięte. Wszystkie 
o b o z y  p r a c y  w o k ó ł  

zazdrościły nam takiego szefa. 

Miłość
Młodość jest zawsze taka sama, ma swoje prawa. 

Nic temu nie przeszkodzi. Żaden Hitler, Stalin, żadna 
wojna. Gdy mogłyśmy już wychodzić do miasta, 
okazało się, że mam powodzenie u chłopców. Miałam 
wtedy trochę ponad dwadzieścia lat. W Essen była 
kopalnia węgla, gdzie pracowali Polacy. Oni zaczęli 
nam towarzyszyć. Dla nas, Ukrainek ze Związku 
Radzieckiego to był zaszczyt. Polacy chcą z nami 
rozmawiać!  Wtedy poznałam Stanis ława 
Dąbrowskiego. Był przystojnym chłopcem. 
Rozmawialiśmy ze sobą po ukraińsku lub po rosyjsku, 
bo ja nie znałam ani słowa po polsku, a on pochodził z 
Tarnopolskiego. Zakochałam się w nim bez pamięci. 
Po trzech miesiącach Staszek powiedział, że może żyć 
ze mną jak z żoną, ale bez ślubu, bo przyrzekł sobie, że 
w Niemczech nie będzie się żenił. Nie zgodziłam się 
na to i mój ukochany odszedł. Bardzo to przeżyłam, 
ciągle płakałam. To była moja pierwsza miłość. 

Po kilku miesiącach Stanisława wraz z innymi 
Polakami wywieźli do karnego obozu gdzieś w 
Niemczech. Moje koleżanki jeździły tam w 
odwiedziny i za każdym razem Staszek dopytywał się 
o mnie, lecz ja nie chciałam go odwiedzić. Za to jak 
mnie potraktował? Nigdy! Zresztą już pogodziłam się 
z utratą mojej miłości i powoli odzyskiwałam 
równowagę ducha. Gdy w październiku Stanisław 
został zwolniony z obozu, przypadkowo spotkaliśmy 
się. Okazało się, że nasze uczucie wcale nie wygasło, 
nadal byliśmy w sobie zakochani. Zaczęliśmy chodzić 
ze sobą na poważnie, zamieszkaliśmy razem. Wkrótce 
mieliśmy wziąć ślub. Wtedy skończyła się wojna. 
Stanisława zabrali do Francji, aby go wcielić do armii 
Andersa, mnie umieszczono w obozie w Kolonii, skąd 
wywożono nas stopniowo do naszych krajów. Znów 
zostaliśmy rozdzieleni. Wiele było zawartych na 
terenie Niemiec małżeństw mieszanych, ale Rosjanie 
byli okrutni i swoich obywateli oddzielali od 
małżonków oraz urodzonych tu dzieci, i wywozili. 
Mnie przed wywózką uratowało to, że kolega Polak 
przez pomyłkę podał miejsce mojego urodzenia 
Tarnopol. Zostało to zapisane w moich  dokumentach 
i od tej pory byłam uznawana za obywatelkę polską. 
Po dwóch tygodniach Stanisław uciekł z Francji, aby 
odszukać mnie, swoją narzeczoną. Chodził po całej 
Kolonii od obozu do obozu, szukając dziewcząt z 
Essen. Gdy przyszedł do obozu, w którym byłam, już 
stracił nadzieję.  Zrezygnowany usiadł na ławce i 
mówi:
– No, tylko zapalę i wracam do Francji. Nic tu po 
mnie. 
Wtem idzie kolega:
– Co ty tu Staszek robisz?
– Szukam mojej narzeczonej, Lizy, ale nie znalazłem. 
Już chyba nigdy jej nie znajdę! Myślę, że wywieźli ją 
do Rosji. Wracam do Francji, do Andersa. – Mój 
narzeczony był zniechęcony.
– Staszek, ja wiem gdzie są te dziewczyny z Essen! 
Zaprowadzę cię.

To było na początku czerwca, i w tym samym 

miesiącu 1945 roku wzięl iśmy ś lub.  W 
rzymskokatolickim kościele koło Kolonii niemiecki 
ksiądz wypowiadał słowa przysięgi, a my je 
powtarzaliśmy za tłumaczem. Na ślubnym kobiercu 
s t a n ę ł o  w t e d y  d w a d z i e ś c i a  p i ę ć  p a r !  
I tak ja, radziecka dziewczyna z Ukrainy Jelizawieta 
Kasjanczuk, stałam się panią Elżbietą Dąbrowską, a w 
dokumentach stało, że jestem Polką z urodzenia. U 
mojego boku był ukochany mężczyzna, z którym 
zamierzałam spędzić resztę życia. Byłam bardzo 
szczęśliwa.

Nowa ojczyzna
Po ślubie pojechaliśmy w rodzinne strony mojego 

męża. Nie zostałam tam dobrze przyjęta. Ponieważ 
mąż wymagał, żebym teraz mówiła tylko po polsku, 
zaczęłam się uczyć tego języka. Nie mogłam jednak 
się pozbyć wyraźnego rosyjskiego akcentu, który mi 
zresztą został do dzisiaj. We wsi męża wyzywano 
mnie od „ruskich” i „komunistek”, teściowa od razu 
zamknęła wszystko przede mną na klucz, na wierzchu 
zostawiając tylko chleb… Szykanowała mnie 
zabraniając siadania do stołu razem z innymi 
domownikami, ostentacyjnie dawała mi gorsze 
jedzenie, niż pozostałym. Byłam ciągle poniżana. 
Jedna ze szwagierek stale pluła mi pod nogi. Czułam 
się jak człowiek drugiej kategorii. Byłam 
zrozpaczona! Czemuż nie wróciłam do swojej 
ojczyzny! Płakałam po nocach, byłam bardzo 
nieszczęśliwa, chociaż mąż mnie bronił, kłócił się z 
matką i rodziną. Dwa lata już mieszkałam w Polsce, 
miałam roczną córeczkę Mieczysławę, a ciągle 
jeszcze czułam się obco w tym kraju. Zastanawiałam 
się, czy nie popełniłam błędu wychodząc za Polaka. 
Po dwóch latach takiej gehenny mój Stanisław podjął 
decyzję: wyjeżdżamy! Wybrał Złotoryję, bo tam 
jechał jakiś jego znajomy. 

Gdy przyjechaliśmy do Złotoryi, gdzie 
dostaliśmy mieszkanie w kamienicy przy ulicy 
Staromiejskiej, w którym była elektryczność i bieżąca 
woda, w końcu poczułam, że to jest moje miejsce. 
Nikt nie wyzywał mnie od „ruskich”, bo byli tu ludzie 
z różnych stron, większość ze wschodu. Tutaj 
zaczęłam pracować, później zostałam nauczycielką 
języka rosyjskiego. Szanowano mnie. Tu urodziły się 
moje pozostałe dzieci Zdzisław i Władysław. Już 
wiedziałam, że znalazłam sobie nową ojczyznę. 
Polskę.  

wspomnień wysłuchała Agnieszka Młyńczak
zdjęcia  z archiwum rodzinnego

styczeń 2010

To ja. 
Następnie drugą ręką objął laskę wyżej, potem na 
przemian prawą i lewą ręką obejmował kij coraz to 
wyżej.
– O, tu był car… potem drugi car… potem 
Lenin…Stalin… A ja cały czas na dole. Wszystkich 
ich trzymam na moich plecach. Tak też będzie z 
Hitlerem.
Dopiero teraz z perspektywy lat widzę, że ten 
staruszek analfabeta był bardzo mądry i dał nam 
wtedy lekcję ekonomii politycznej. Tylko my 
byłyśmy za głupie, aby go zrozumieć.  
 
Przesądy (?)

W czerwcu 1941 roku, wybuchła wojna, a ja we 
wrześniu jeszcze poszłam do szkoły. Tym razem jako 
nauczycielka, bo w czerwcu zdałam maturę. Jednak 
po miesiącu szkołę zamknięto. Straciłam pracę. 
Macocha ciągle mi wypominała, że za darmo jem 
chleb. Gdy w maju następnego roku grupa moich 
rodaków współpracująca z Niemcami wytypowała 
ludzi, którzy mieli jechać na roboty do Niemiec, 
zobaczyłam swoją szansę. Mogłam się wyrwać z tej 
okropnej nędzy do bogatych Niemiec i zobaczyć inny 
świat! To był pierwszy wywóz młodzieży z naszej wsi 
i nikt nie wiedział, co nas czeka. Niektórzy się bali, 
chcieli uciekać, lecz to było daremne. Za ucieczkę 
zabraliby ojca lub matkę, a u większości z nas było 
małe rodzeństwo. Kto by się nimi zaopiekował? 
Wiedzieliśmy, że jechać musimy. U mojej babci w 
izbie tradycyjnie wisiał rząd ikon, a pod spodem 
maleńki, jak pudełko od zapałek obraz Matki Boskiej. 
Obok niego takiż maleńki krzyżyk. Gdy nas, około 
czterdziestu osób, zebrano przed wyjazdem na 

wioskowym placu, moja babcia 
podchodzi do mnie z tym 
obrazkiem Matki Boskiej i z 
krzyżykiem, i mówi:
– Liza, weź to z sobą, a na 
pewno wrócisz do domu. Twój 
tato, jak szedł na wojnę, miał te 
przedmioty ze sobą. I popatrz, 
wrócił! Tobie też przyniosą 
szczęście.
J a k  m o g ł a m  j e  w z i ą ć ?  
N a l e ż a ł a m  p r z e c i e ż  d o  
K o m s o m o ł u ,  b y ł a m  
wychowana jak ateistka, poza 
tym wtedy uważałam, że to 
bzdury i zabobony cała ta 
religia. Wyśmiałam babcię i nie 
wzięłam ani obrazka, ani 
krzyżyka. Potem w Niemczech, 
gdy przepłakałam wiele nocy z 
t ę s k n o t y  z a  d o m e m ,  
żałowałam, że nie posłuchałam 

babci. Gdy mój wujek jechał na roboty, posłuchał jej. 
Wierzę głęboko, że do domu pomógł mu wrócić 
obrazek Matki Boskiej i krzyżyk. Mnie to się nie 
udało. Ja już nigdy nie wróciłam do domu.

Niemcy
Podróż do Niemiec była długa i męcząca. Każdy z 

nas starannie szykował się do wyjazdu. 
Najważniejsza w bagażu była ogromna torba z 
sucharami. Razem z mamą przez dwa tygodnie przed 
wyjazdem piekłyśmy i suszyłyśmy chleb. To miała 
być podstawa naszego wyżywienia w drodze. 
Wyruszyliśmy z Żytomierza bydlęcymi wagonami. 
Po jakimś czasie zatrzymano pociąg w szczerym polu, 
bez jednego krzaczka i kazano nam załatwiać swoje 
potrzeby naturalne. Staliśmy obok siebie młode 
kobiety i mężczyźni. Nie było gdzie się schować, ani 
jak się odwrócić. Pamiętam mój ogromny wstyd i 
straszliwe upokorzenie. Musieliśmy to znosić całą 
drogę. Dopiero w Niemczech, gdy  pociąg 

wśród wszystkich i płakaliśmy ze wstydu i 
upokorzenia. 
W końcu tato dostał pracę w kołchozie. Ponieważ miał 
ukończone trzy klasy szkoły cerkiewnej, trafił do 
księgowości. Mama też była kołchoźniczką, dali nam 
hektar ziemi na ogród i wtedy trochę nam się 
poprawiło. 

W moim kraju nie wolno nam było chodzić do 
cerkwi, modlitwa w domach była zakazana, więc nie 
znałam żadnych słów modlitwy. Rodzice nas nie 
uczyli, bo bali się, że ktoś doniesie władzom, a za to 
groziła wywózka na Sybir. Nie wszyscy stamtąd 
wracali. Mimo to w moim domu obchodziło się Boże 
Narodzenie i Wielkanoc, ale tak powierzchownie, bez 
modlitwy. Bardziej jako tradycję. Tego władze nie 
mogły wytrzebić w narodzie.

Wojna
   Gdy w 1941 roku wybuchła wojna, w naszej wsi nic 
się nie zmieniło. Prace polowe szły swoim trybem, 
tylko ludzie mówili, że teraz to na pewno będzie 
lepiej. Hitler nam pomoże, przecież w Niemczech 
ludzie mają tak dobrze. Poza tym okazało się, że 
niemieccy żołnierze byli zupełnie inni niż nasi. Żadna 
dziewczyna we wsi nie została zgwałcona, chociaż 
bałyśmy się tego bardzo. Żołnierze Wermachtu do nas 
odnosili się kulturalnie. Byliśmy zszokowani takim 
zachowaniem wojska. Czy to na pewno była armia? 
Wszyscy dobrze pamiętali liczne przewroty w mojej 
ojczyźnie i jak sobie wtedy poczynali radzieccy 
sołdaci.
Pewnego razu, już po wybuchu wojny, w jednym z 
domów zebrało się kilkoro młodzieży z naszej wsi, 
chłopcy grali na harmoszce, zaczęliśmy tańczyć, jak 

to młodzi. Nagle słyszymy walenie w drzwi. Staje w 
nich dwóch żołnierzy niemieckich, w rękach 
karabiny. Wszyscy zdrętwieli ze strachu. Wtedy oni 
odstawiają na bok karabiny i przyłączają się do 
zabawy! Tańce z tymi Niemcami trwały do rana. 

Po jakimś czasie w naszym kołchozie brygadier 
wyznaczył cztery dziewczyny, które miały pójść na 
pole przerzucać koniczynę, żeby się zanadto nie 
spaliła na słońcu. Była piękna pogoda, idziemy, 
śmiejemy się, rozmawiamy głośno. Nagle 
zauważamy, że zgięty wpół i podpierający się 
kosturem staruszek, ciągnie krowę na pastwisko.
– Dziadku, dziadku, teraz już będzie dobrze, Hitler 
wybawi nas od Stalina! Teraz będziemy mieli dobrze! 
– wołamy jedna przez drugą, szczęśliwe. 
Wierzyłyśmy święcie, że teraz może być już tylko 
lepiej.
Dziadek spojrzał na nas ponuro, pokiwał głową, wziął 
laskę i objął ją dłonią u podstawy.
– Oj, dziewczyny, dziewczyny! Widzicie moją rękę? 

Ukraina

Minijki, moja 
r o d z i n n a  

wieś, jest położona 
c z t e r d z i e ś c i  
k i l o m e t r ó w  o d  
Żytomierza w stronę 
Kijowa. W domu 
używaliśmy języka 
m i e s z a n e g o ,  w  
szkole obowiązywał 
język ukraiński i 
rosyjski, natomiast 
w urzędach mówiło 
s i ę  t y l k o  p o  
r o s y j s k u .  M o j a  
r o d z i n a  n o s i ł a  
ukraińskie nazwisko 
K a s j a n c z u k  
(Kacянчук). We wsi 
m i e s z k a ł y  t r z y  
polskie rodziny: 
J ó z e f o w i c z ó w,  

Rudzewiczów i Nowaków; byli też Rosjanie i Żydzi. 
Wszyscy żyli zgodnie i nikomu nie przyszłoby do 
głowy wytykać komukolwiek jego narodowość. 

Mieszkaliśmy w chatach krytych słomianą 
strzechą, za podłogę służyło klepisko. W domu były 
dwie izby: kuchnia i pokój. Całe życie rodziny 
skupiało się w kuchni, której ogromną część 
zajmował piec. W nim gotowało się strawę, piekło 
chleb w soboty, a od święta było ciasto z razowej 
mąki, bez cukru. Co prawda, w żydowskich sklepach 
był cukier, ale tak drogi, że mojej rodziny i wielu 
innych we wsi nie było stać na jego kupienie. Miód też 
był drogi, a stosowało się go jedynie jako lekarstwo na 
przeziębienie. Nędza za Stalina była niewyobrażalna. 
Byłam przyzwyczajona do głodu.  

Wychowywała mnie macocha. Była prostą 
kobietą nie umiejącą czytać ani pisać. Za Stalina była 
u nas straszna bieda i głód, macocha też wyrosła w 
biedzie. Może to wpłynęło na sposób odnoszenia się 
do mnie, bo zawsze byłam rugana, że za mało pracuję, 
nie wolno mi było ani na chwilkę usiąść, bo gdy matka 
to zauważała, wyzywała od darmozjadów. Miałam 
dużo obowiązków. Musiałam doić krowy, przynosić 
siano krowom, pracować w ogrodzie. Do tego 
dochodziły liczne prace domowe. Bardzo, bardzo się 
starałam, aby dogodzić mamie, żeby popatrzyła na 
mnie i powiedziała: Dobre ty jesteś dziecko, Liza… 
Mojej rodzonej mamy nie pamiętam. Umarła, gdy 
byłam malutka.

Mój tato za udział w działaniach wojennych w 
1920 roku dostał od władzy radzieckiej dziesięć 
hektarów ziemi. Wtedy jeszcze nie było kołchozów. 
Mieliśmy zatem spore gospodarstwo, w którym był 
koń, sieczkarnia a nawet stodoła. To był szczęśliwy 
okres NEP-u w ZSRR wprowadzony przez Lenina. 
Ale potem nastał Stalin i w 1930 roku zaczął 
organizować kołchozy. Mojego ojca za posiadanie 
dziesięciu hektarów ziemi, otrzymanej w nagrodę od 
władzy radzieckiej, obwołali kułakiem. Tylko dlatego 
uniknął zesłania na Sybir, że kolega go uprzedzał o 
każdej wywózce czarną suką. Tato zawsze zdążył się 
ukryć. Trzy lata później zabrali nam ziemię. 
Straciliśmy źródło dochodu. Tato pisał podania o 
przyjęcie do kołchozu, ale już wtedy miał etykietkę 
wroga narodu. Nie chciano go przyjąć do pracy. 
Cierpieliśmy głód. Wtedy tato musiał się upokorzyć. 
Pamiętam, jak w święto Pierwszego Maja na placu, w 
obecności całej wsi, mój ojciec stojąc na trybunie 
głośno przepraszał całą społeczność za działanie na 
rzecz wroga w czasie działań wojennych, że nie był 
wtedy tego świadom i za to przeprasza. Błagał 
wszystkich, żeby go przyjęli do kołchozu. To były 
oczywiste brednie, ale tak trzeba było robić, bo tak 
zarządził Stalin. My z mamą i rodzeństwem staliśmy 
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Moja druga ojczyzna

Elżbieta Dąbrowska z d. Kasjanczuk  

Niemcy 1943 r

Elżbieta Dąbrowska z mężem Stanisławem i dziećmi od lewej: 
Władysław, Mieczysława, Zdzisław    Złotoryja, 1954 r.

Elżbieta Dąbrowska (po lewej stronie) 
 Niemcy 1944 r.

Oryginalna naszywka, którą musieli nosić
 robotnicy ze Wschodu
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obaczmy jak odpowiadali ankietowani..”- tak Zzazwyczaj podsumowuje kolejną rundę Karol 
Strasburger, gospodarz teleturnieju „Familiada”, 
który w ostatniej emisji programu powitał Klan 
Marchewek. W jego skład wchodziło pięć studentek, 
które łączyły więzi rodzinne. Były to: Celina, 
Karolina, Santana, Magda i Ewelina. Ostatnia -  
pochodzi ze Złotoryi.  
    Ewelina Zabłotna, dwudziestolatka, jak każda 
młoda dziewczyna ma swoje kompleksy i marzenia. 
Budzi się rano i krzyczy sama do siebie. W taki sposób 
wita pryszcz na nosie, ale to nic nadzwyczajnego… 
Więc co sprawia, że wcale nie jest zwykłą, młodą 
dziewczyną przejmującą się jedynie pryszczem? 
Proste - ubiera w kolory każdą minutę, jej marzenia 
nabierają realnych kształtów, urzeczywistnia je. Jak? 
Zapragnęłam tego dociec. Czy to udział w programie 
sprawił, że w jej oczach można dostrzec spełnienie? 
Czy jeden teleturniej może odmienić codzienność?
    Zeszyt, pióro i aparat stały się moimi narzędziami 
pracy, dzięki którym zostałam od razu rozpoznana 
przez Ewelinę, gdy czekałam na jej przybycie w 
złotoryjskiej kawiarence w centrum miasta. Gorąca 
czekolada pozwoliła na moment zapomnieć o srogich 
rządach zimy 
i jako źródło energii i magnezu zmobilizowała do 
współpracy.
-Czy jeden teleturniej może odmienić codzienność?
-Ależ oczywiście! Człowiek odrywa się od 
codzienności, jej wszystkie problemy ulatują… Czuje 
się taki pewny, najważniejszy, potrzebny! Podstawą 
jest, aby potraktować to jako zabawę, przygodę a nie 
środek do materialnego sukcesu. 
-Jak czułaś się przed kamerą, wśród aplauzu?
-Byłam trochę stremowana, ale to właśnie wiara 
publiczności dodawała sił. Ludzie podchodzili i 
ściskali nas trzymając kciuki. Na początku poprzez 
nasze marchewkowe koszulki myśleli,  że 
reklamujemy sok „Kubuś”. Jednak wystarczyło kilka 
minut naszego optymizmu i można powiedzieć, że nas 
uwielbiali! Najważniejsze, aby się wyluzować i być 
sobą. Zaskoczyłyśmy wszystkich otwartością, 
nastawieniem i naturalnością. Może to dziwne, ale 
przed kamerami każda z nas czuła się taka piękna, 
podziwiana, wyjątkowa.
-Z racji przebywania w studio pewnie spotkałaś się z 
ludźmi, których twarze nie są obce…

-Oczywiście, poznałam przede wszystkim 
Karola Strasburgera,  człowieka z 
w r o d z o n y m  d o w c i p e m ,  M a c i e j a  
Kurzajewskiego, prowadzącą „Dzieciaki 
górą” Marzenę Rogalską, Roberta 
Janowskiego a także gospodarza programu 
„Pytanie na śniadanie”. Jednak nie 
wywołało to we mnie tak wielkich emocji. 
Chyba przeszła mi „faza” krzyku na widok 
Janowskiego. Są to zwykli ludzie pracujący 
z telewizją, tylko zarażający swoją 
osobowością, takich ludzi jest mnóstwo!
-Spodziewałaś się tak licznej gromady 
kibiców dla Klanu Marchewek?
-Oczywiście ,  że nie!  Przygoda z  
„Famil iadą”  mia ła  być  sza lonym 
spełnieniem dziecięcych marzeń moich 
kuzynek. Po emisji teleturnieju dostałam 
setki sms-ów od rodziny, znajomych i 
nieznajomych. Rodzina i przyjaciele zbierali 
się ekipami i zawzięcie oglądali program. 
-Świat telewizji- piękny czy straszny?
-Na pewno bardzo męczący. Wymagana jest 
wytrzymałość i pozytywne nastawienie.
Mnie, jako osobie młodej, wciąż poszukującej siebie 
w dzisiejszym globalnym świecie, bardzo się 
podobał! Jak wspominałam wcześniej, czułam się 
piękna niczym Katarzyna Cichopek . Każdy czasami 
pragnie być kimś innym. Kraina mediów na to 
pozwala.
-Uczestnictwo w „Familiadzie” sprawiło, że nadal 
chcesz próbować swoich sił w innych programach 
telewizyjnych?
-Jasne, zachłysnęłam się takim innym powietrzem. 
Zaczęłam we wszelaki sposób szukać wejścia do 
tamtego świata. Statystowałam już do nowego serialu 
„Majka” na TVN. Mam jeszcze pewien plan, ale to już 
moja tajemnica…Jak każda młoda dziewczyna mam 
marzenia i liczę, że ktoś mnie zauważy.
-Czy w swoim środowisku czujesz się teraz mniej 
anonimowa?
-Wydaje mi się, że nie. Zawsze byłam szaloną osobą i 
chyba każdy mnie za taką uważa. Znają mnie po 
prostu ze zwariowanych pomysłów. Wszyscy lubią 
słuchać moich przygód, to jest jedna z nich, a jeszcze 
całe życie przede mną!

zgromadzeni w auli mogli czuć się dumni, że nasza 
szkoła z pomocą innych placówek mogła pomóc 
potrzebującym zwierzakom mieszkającym w 
schronisku. 
 W tym roku największy wkład w pracę wniosła 
klasa 2e, organizując apel oraz podejmując działania 
propagujące akcję. Licealiści chętnie zajęli się 
wykonaniem plakatów informujących o projekcie, a 
także organizacją zbiórek pieniężnych i materialnych.
 Mamy nadzieję, że zapał wyzwolony podczas 
tego typu działalności nie zgaśnie, a kolejny rok 
przyniesie tak samo doskonałe efekty, jak podczas 
trzech lat trwania akcji „Pełna miska dla schroniska”. 
Życzymy zatem dalszych sukcesów oraz 
motywujemy do działania wszystkich tych, którym 
także zależy na niesieniu pomocy naszym małym 
przyjaciołom.

 Roksana Toryfter i Marta Jeziorska 

2009 półmetek klas drugich. Gromadziliśmy także 
karmę dla zwierząt, materiały na legowiska, miski, 
obroże oraz zabawki. Uczniowie naszej szkoły 
chętnie podjęli się pracy, szukali z całymi rodzinami 
najpotrzebniejszych materiałów.
 W dniu 17. grudnia 2009 roku nastąpiło 
podsumowanie trzeciej edycji akcji. Nasza praca 
przyniosła znakomite efekty. W tym roku udało się 
zebrać ponad 200 kg karmy suchej, 100 puszek, 800 
zł, 15 kg kaszy i makaronu, 35 koców i pledów oraz 
miski, obroże, przysmaki i niezbędne witaminy. 
Pieniądze pozyskane ze zbiórki zostały przeznaczone 
na zakup misek oraz dokupienie karmy. Kierownik 
schroniska dla zwierząt w Legnicy, pan Leszek Boska, 
skierował podziękowania w stronę wszystkich, którzy 
przyczynili się do niesienia pomocy zwierzakom. 
Podsumował trzy lata, w których nasza szkoła 
dzielnie podejmowała wyzwanie, by pomóc psom i 
kotom. Podczas swojego przemówienia nie krył 
wzruszenia. Zaproponował także uczniom szkół 
czynną działalność w pomocy pupilom - wolontariat 
lub wycieczki do schroniska, by wspierać zwierzaki 
duchowo. Pani dyrektor Barbara Mendocha z dumą 
podkreśliła czynny udział uczniów w całej 
charytatywnej działalności. Ucieszył ją fakt, że w 
dzisiejszych czasach młodzi ludzie nie myślą tylko o 
sobie, lecz także zwracają uwagę na tych, którzy są 
naszymi małymi przyjaciółmi i również potrzebują 
uwagi. Podziękowania i wzruszenie dobroczynnością 
uczniów popłynęły także ze strony opiekunki całej 
akcji, Pani Wioletty Filimoniak. 
 Po apelu nastąpiło przekazanie wszelkich 
zebranych materiałów na ręce kierownictwa 
schroniska oraz dostarczenie ich na miejsce. Wszyscy 

Już po raz trzeci uczniowie naszego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Złotoryi 

podjęli się zorganizowania akcji „Pełna miska dla 
schroniska”.  W zbiórce najpotrzebniejszych rzeczy 
oraz pokarmów dla zwierząt pomagały nam także 
placówki oświatowe z naszego powiatu, m.in.: Szkoła 
Podstawowa w Wilkowie, SP w Uniejowicach, SP w 
Jerzmanicach Zdrój, Gimnazjum nr 2 w Złotoryi oraz 
Gimnazjum w Pielgrzymce.
 Inicjatorką całego przedsięwzięcia była 
Aleksandra Klimaszewska, absolwentka naszego 
liceum. Nad działaniem uczniów czuwały mgr 
Wioletta Filimoniak, mgr Anna Chrzanowska oraz w 
pierwszej edycji mgr Maciej Pronkiewicz. Do całej 
akcji przyłączyli się także właściciele sklepów 
zoologicznych w Złotoryi, za co serdecznie 
dziękujemy. 
 Podczas całej akcji udało nam się pozyskać 
fundusze z następujących źródeł: malowanie bombek, 
jarmark „przydasiów”, dyskoteki szkolne oraz w roku 

Piękne, duże brązowe 
oczy i ujmujący uśmiech 

n ie  pozwala ją  prze jść  
obojętnie obok pewnej 
licealistki, zwłaszcza odkąd 
zrobiło się wokół niej trochę 
zamieszania. Renata Kimel, 
bo o niej  mowa,  jest  
uczennicą III klasy Liceum 
Wojskowego w złotoryjskim 
Zespole Szkół Zawodowych  
od jakiegoś czasu (dokładnie 
od grudnia ubiegłego roku), 
szczęśliwą Miss Zagłębia 
Lubin – ukochanego klubu, 
któremu kibicuje już od 
wielu lat.

Danuta Kubicz - Reniu, 
dotąd znałam Cię jako 
uczennicę, która siedząc 
najczęściej w drugiej ławce 
na lekcjach geografii, z 
większą lub mniejszą 
uwagą brała w nich udział. 

Teraz siedzi przede mną, wybrana ok.750 głosami 
internautów, Miss Zagłębia Lubin. Jak doszło do 
tego, że na głowę włożono Ci koronę i stałaś się 
ważną personą w piłkarskim światku? 
Renata Kimel - Wzięłam udział w internetowym 
konkursie zorganizowanym przez klub Zagłębia 
Lubin. Liczyła się w nim wiedza o klubie, o drużynie 
piłkarskiej, uroda nie była tu najważniejsza, raczej 
osobowość i zaangażowanie sportowe. Moi znajomi 
uznali, że ja jestem dość ciekawą osobą, że mam, 
hm…bogate wnętrze.
D.K. – Właśnie, jacy to byli znajomi? Kto namówił 
Cię do zgłoszenia się do konkursu?
R.K. – Koledzy ze szkoły oraz z tzw. „podwórka”… 
Wiadomo, chodzę przecież na różne zajęcia 
dodatkowe, spotkania, biorę udział w zawodach 
sportowych, więc mam masę znajomych. I każdy, kto 
mnie trochę lepiej zna, i jest mi życzliwy, próbował 
mnie w jakiś sposób zareklamować na stronie 
internetowej konkursu.
D.K. – Jak się dowiedziałaś o możliwości 
rywalizacji?
R.K. – Rzecznik prasowy Zagłębia Lubin umieścił 
informację na stronie internetowej klubu, że jest 
organizowany taki konkurs. Ja, co prawda, nie byłam 
nim na początku zainteresowana, nie miałam zamiaru 
wystąpić w roli ubiegającej się o tytuł Miss, nie 
chciałam wręcz nawet o tym myśleć. „Nie, to jest dla 
mnie śmieszne jakieś, nie będę sobie robić wstydu”- 
tak sądziłam na początku. Ale od czego ma się 
kolegów! Jeden z nich doprowadził do tego, że się z 
nim założyłam i, aby zakładu nie przegrać, zgłosiłam 
swoja kandydaturę. On mnie po prostu podpuścił, ale 
jak się powiedziało: „a”, to trzeba było iść za 
ciosem… No i poszłam! Chociaż cały czas 
towarzyszyły mi wątpliwości i niepewność, czy 
dobrze robię. Ale wtedy przypominałam sobie: 
„Reniu, założyłaś się, a to zobowiązuje… Przegrasz 
zakład? Nie!” 
Po dwóch tygodniach okazało się, że dostałam się do 
finałowej jedenastki dziewcząt. Miałyśmy okazję 
skorzystać z usług salonu piękności, gdzie nas 
uczesano, zrobiono nam profesjonalny makijaż i 
zaproszono do sesji zdjęciowej, która odbyła się na 
stadionie Zagłębia Lubin. Zdjęcia umieszczono w 
Internecie i zainteresowane osoby mogły głosować na 
wybraną kandydatkę.  Do ścisłego f inału 
zakwalifikowały się trzy dziewczyny i wtedy zaczęła 
się końcowa rywalizacja. Koledzy rozwiesili moje 
zdjęcia w szkole z prośbą o nadsyłanie głosów, 
namawiali znajomych i bliskich. I…udało się ! 
Wygrałam! Byłam zaskoczona, długo nie mogłam w 
to uwierzyć, później dopiero przyszedł czas na radość.
D.K. - Jaki pomysł mają organizatorzy konkursu 
na wykorzystanie Twojej osoby i wizerunku w 
promowaniu klubu?
R.K. – Z tego co wiem, w kilku już klubach 
piłkarskich wybrano podobne Miss, a nasz lubiński 
plasuje się na sportowej „wyższej półce”, więc czemu 
nie miałby posiadać także swojego „ambasadora 

piękności'? Wprawdzie to już nie pierwsza liga, ale 
wciąż dobra piłka! Myślę, że ma to również zachęcić 
kibiców do jeszcze liczniejszego chodzenia na mecze, 
w tym zwłaszcza kobiety. Zapraszam więc panie!
Wracając do pytania… Jako Miss Zagłębia Lubin 
mam brać udział w różnych akcjach i imprezach 
sportowych, ponoć jestem otwarta, potrafię się 
wypowiadać, nie stresuję się wywiadami, kamera 
mnie nie deprymuje…
D.K – Skąd u Ciebie taka pasja i zainteresowanie 
piłką nożną?
R.K. – Od dziecka interesuję się sportem. Gdy byłam 
w szkole podstawowej, chodziłam z tatą na mecze 
piłki nożnej. Już wtedy poznałam pierwsze pieśni 
kibiców Zagłębia Lubin i tę niepowtarzalną atmosferę 
sportowej rywalizacji. 
D.K. – A teraz już nie tylko sama chodzisz na 
mecze, ale „ciągniesz” ze sobą innych, tak?
R.K. – Rzeczywiście. Ostatnio na przykład koledzy z 
mojej klasy pojechali ze mną i tak głośno krzyczeli z 
trybun, że ja stojąc na środku, na murawie, w czasie 
gdy zakładano mi koronkę Miss na głowę, słyszałam 
ich doskonale i tak się wzruszyłam, że aż łza mi się 
zakręciła w oku…
D.K. – No właśnie, koronę oficjalnie otrzymałaś na 
początku grudnia podczas przerwy w meczu 
lubińskiej drużyny z Legią Warszawa. Zimno 
trochę było, prawda?
R.K. – Kto by tam zwracał na to uwagę! Emocje nas 
rozgrzewały i nie czułyśmy z dziewczynami zimna. 
Wybiegłyśmy najpierw na stadion w koszulkach 
piłkarzy, później, w czasie koronacji, już byłyśmy 
ubrane cieplej.
D. K. – Czy sama też uprawiasz jakiś sport?
R.K. - Gram w piłkę nożną, w piłkę ręczną, trenuję 
lekkoatletykę. 
D.K.. – Czy myślałaś kiedyś o tym, jak by to było 
mieć męża piłkarza?
R. K. – Nie chciałabym. To się wiąże z różnymi 
problemami. Gdy piłkarz nie spełnia nadziei 
pokładanych w nim przez kibiców, często jest przez 
nich obrażany,  czy to w czasie  meczu,  
na stadionie, czy później np. na forach internetowych. 
To by mnie bolało. Nie lubiłabym też chyba braku 
prywatności przy jakichkolwiek wspólnych 
wyjściach. Ciągłe prośby o autografy, podglądanie, 
ukradkowe spojrzenia, zdjęcia, ciągła obserwacja… 
Nie, nie chciałabym.
D.K. – Czy mając do 
wyboru pójście na 
mecz piłki nożnej czy 
n a  p r z y k ł a d  n a  
dyskotekę,  czy do 
kręgielni lub do pubu, 
wybierasz stadion?
R . K .  –  Wy b i e r a m  
stadion. Bo tam są 
zdecydowanie lepsze 
emocje.
D. K. – Co należy do 
o b o w i ą z k o w e g o  
„ e k w i p u n k u ”  
prawdziwego kibica?
R.K. – Na pewno szalik i 
koszulka. No i oczywiście chęć do walki. Kibic idąc 
na mecz, kibicując, po prostu walczy, dopinguje 
piłkarzy, wznosi okrzyki, śpiewa… Wraca się potem 
ze zdartym gardłem, oj boli gardło, boli… Ale jaka 
satysfakcja, jeśli mecz był dobry i piłkarze nie 
zawiedli!
D.K. – Na stałe mieszkasz w Lubinie. W tygodniu, 
w czasie nauki szkolnej, Twoim domem jest 
internat. Jak sobie radzisz z dala od rodziców, 
przyjaciół i najbliższych? Nie tęsknisz?
R.K. – No cóż, często sama muszę rozwiązać jakiś 
problem nie czekając na wizytę w domu gdzie pewnie 
lepiej by mi doradzono. Pod tym względem moje 
rodzeństwo ma łatwiej. Z drugiej jednak strony 
nauczyłam się tu samodzielności i pewnej 
niezależności życiowej. W weekendy pracuję, 
zarabiam już jakieś niewielkie pieniądze. Na bal 
studniówkowy na przykład sama sobie zarobiłam i to 
jest dla mnie budujące. 
D.K. – A Twoi rodzice nie byli zaskoczeni wyborem 

szkoły? Faktem, że wyjeżdżasz, wprawdzie 
niedaleko, ale jednak będziesz w domu gościem i 
nie będą Cię mieli na wyciągnięcie ręki?
R.K.- Nie mieli większych zastrzeżeń, choć 
rzeczywiście na początku nieco byli zaskoczeni 
i zaniepokojeni. Tato mówił: „Reniu, do takiej szkoły? 
Wojskowej klasy? Dlaczego?” Ale moim marzeniem 
od dawna, właściwie od dziecka, jest praca w służbach 
mundurowych. Chciałabym pracować w policji. 
Dlatego stwierdziłam, że klasa o profilu wojskowym 
to będzie pierwszy krok do spełnienia tego 
dziecięcego marzenia i dobry kierunek w stronę mojej 
przyszłej drogi zawodowej.
D.K. – Jesteś w trzeciej klasie liceum, więc już 
niedługo będziesz mogła skonkretyzować swoje 
plany. Jeszcze tylko zdać maturę i…
R.K. – Zgłaszam się do komendy powiatowej policji, 
gdzie składam stosowne dokumenty potrzebne do 
rekrutacji. Jeśli się dostanę, proszę komendanta o 
możliwość podjęcia studiów i po uzyskaniu jego 
zgody, jako pracownik, zostaję delegowana na studia 
dzienne. Taki jest mój najbliższy plan. Ale najpierw 
muszę  zdać  k i lka  ważnych  egzaminów:  
sprawnościowych i wiedzowych, aby się do pracy w 
policji dostać Konieczna też będzie rozmowa 
z psychologiem, który oceni moje predyspozycje do 
wybranego zawodu. Nie będzie to łatwe.
D.K. – Kolega, który na stronach internetowych 
zachęcał do głosowania na Twoją kandydaturę, 
napisał o Tobie, że oprócz tego, iż jesteś piękną 
kobietą, masz także złote serce. Powiedz coś o 
Twojej pomocy innym.
R.K. – Uczniowie Liceum Wojskowego rzeczywiście 
włączają się w różne akcje charytatywne, stąd ja też 
chętnie w nich uczestniczę. Organizowaliśmy 
świąteczne paczki dla najuboższych, pomagamy 
odrabiać lekcje dzieciom w świetlicy parafialnej, 
odwiedzamy przedszkola opowiadając o pracy 
ratowników medycznych, organizujemy pokazy 
udzielania pierwszej pomocy. Trochę tego już było… 
Siłą napędową są nasze obozy wojskowe, podczas 
których walczymy ze swoimi słabościami i fizycznym 
zmęczeniem. Ile to razy mając łzy w oczach, 
zaciskałam zęby i brnąc w błocie, czy biegnąc w 
deszczu, czołgając się, czy wspinając, udowadniałam 
sobie, że dam radę i się nie poddam. Tak, obozy to były 
ciężkie sprawdziany różnych umiejętności radzenia 

sobie i w terenie, i ze swoją 
psychiką, i słabościami ciała. A 
potem jaka satysfakcja! "Dałam 
radę. Nie poddałam się.  
Przeszłam z powodzeniem 
trudne szkolenie”. 
Te doświadczenia przydają mi 
się teraz, gdy czuję, że nie 
wszystkim podoba się moja 
wygrana. Wiem, że będę teraz 
poddawana ocenie i często 
krytyce, więc muszę być silna, 
b y  t o  u d ź w i g n ą ć ,  a l b o  
spróbować nie przejmować się 
niepochlebnymi opiniami.
D.K. – Kto nauczył Cię Reniu 
takiego optymistycznego 
spojrzenia na świat? Skąd 

bierze się Twój uśmiech i radosne usposobienie?
R. K. – Wydaje mi się, że to wszystko zasługa moich 
rodziców. Zawsze mi mówili, że kiedy będę miała 
jakieś nieprzyjemne sytuacje, to żebym się starała do 
nich podchodzić z uśmiechem, z pozytywnym 
nastawieniem, bo przecież zawsze może być gorzej, 
prawda?
D.K. - Renia za dziesięć lat to kto?
R.K. – Komendant policji oczywiście!
D.K. – Czyli jednak kusi Cię mundur! Tego Ci więc 
szczerze życzę, ale najpierw udanej zabawy 
studniówkowej z obowiązkowym polonezem w 
pierwszej parze, a później zdanej na 100 % 
matury!
R. K. – Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć.
D.K. – A ja Ci dziękuje za rozmowę.

Z Miss Zagłębia Lubin rozmawiała Danuta Kubicz
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    Ewelina każde słowo wypowiadała z ogromnym 
przejęciem, z pasją, jakby wróciła z fantastycznej 
bajki i zaraz miała do niej wrócić. Mówi całą sobą. To 
imponująca postawa, widać, że jest „architektem” 
własnego życia. Nie widać w niej ani odrobiny 
smutku.
Czyżby charakter dopasowany do zawodu 
dziennikarza? Prezentera? A może aktora?
Jak sama wspomniała, ma pewien plan, ale to już jej 
tajemnica. Może za jakiś czas pokaże swoje kolejne 
wcielenie. 
    Jednak jest coś, co zastanawia…
Ewelina. Krząta się po mieszkaniu, prysznic, poranna 
kawa, spacer ze swoim kotem. Studiuje pedagogikę 
przedszkolną w Krakowie. Uwielbia to miasto! Zaś 
praca z dziećmi przenosi ją w inny wymiar. Marzy o 
założeniu własnego przedszkola, gdzie będzie mogła 
rozwijać swoją kreatywność i bezpośrednio obcować 
z dziecięcym światem. Nie planuje zamieszkać na 
stałe w wielkim mieście. Przyznaje, że jest związana 
emocjonalnie ze Złotoryją. To właśnie jej życie, 
codzienność. Aż tu nagle spotyka sąsiadkę- 
„Widziałam cię w telewizji!” Wchodzi do sklepu: 
„Poproszę kilo…”- „Ty przypadkiem nie z Klanu 
Marchewek?” -pyta mężczyzna. 
   Magdalena Rokita

Gdzie Marchewek pięćNajpiękniejsza wśród kibiców

Pełna miska dla schroniska

W poprzednim numerze Echa Złotoryi 
opublikowaliśmy zdjęcia redakcji z czasów 
przedinternetowych. Niestety, nikt nie 
odgadł prawidłowo wszystkich postaci. 
Podajemy zatem prawidłowe odpowiedzi: 
1. Anna Chrzanowska, 2. Iwona Pawłowska, 
3. Jana Kałuża, 4. Roman Gorzkowski, 
5. Elżbieta Łukjańczuk, 6. Agnieszka 
Młyńczak, 7. Robert Pawłowski, 8. Jolanta 
Zarębska (w środku).

Rozwiązanie zagadki
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Moje miejsce na ziemi
    Złotoryję zasypał śnieg. Kamienice miasta zdobią 
sople lodu. Gałęzie drzew także w lodzie.  Świąteczne 
iluminacje, świecąc nad głowami, przypominając o 
minionych świętach. Ostatnio rzadko mamy tak piękną 

zimę. Niezwykły pejzaż zachwyca, ale i utrudnia 
niektórym życie.
 Zgoła inną scenerię pokazują fotografie, przesłane 
na konkurs ,,Moje miejsce na ziemi”, którego 

rozstrzygnięcie odbyło się 13. stycznia 2010 roku w 
siedzibie  Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej. Wystawę z barwnymi fotografiami 
przygotował Józef Banaszek.  Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele Urzędu Miasta, Starostwa, 
Dyrektorzy złotoryjskich szkół, uczestnicy konkursu, 
sponsorzy i miłośnicy Towarzystwa. Momentem 
kulminacyjnym spotkania było odczytanie listy 
nagrodzonych i wręczenie nagród zwycięzcom.
 W klubie fotograficznym, utworzonym przy TMZZ 
skupiają się ludzie, którzy szlifują talent i warsztat  na 
cotygodniowych spotkaniach i plenerach. Naturalną 
konsekwencją działalności klubu jest popularyzacja 
fotografii na zewnątrz i temu miał służyć konkurs, w 
którym wzięli udział zarówno członkowie klubu jak i 
fotografujący „niezależni”. Można przypuszczać, że 
reklama konkursu nie obiegła całego powiatu 
złotoryjskiego, dlatego uczestników było niewielu. 
Zdjęcia były oceniane w dwóch kategoriach: w 
zakresie oryginalności  doboru tematu i jakości 
wykonania.

…celem konkursu było zachęcenie do 
spojrzenia na otoczenie, w którym 
żyjemy - „inaczej”. Mieliśmy nadzieję, 
że otrzymamy prace odkrywające przed 
nami nowe perełki, widoki nam 
nieznane – i dużo prac takich było. 
Każdy śpiewać może trochę lepiej lub 
gorzej i fotografować też można trochę 
lepiej lub gorzej.To nie będzie ostatni 
konkurs,  w lutym ogłosimy następny, na 
który już zapraszamy – z uśmiechem 
dodał Robert Pawłowski.
W konkursie ,,Moje miejsce na ziemi” 
nagrodzeni zostali:
1. miejsce- Przemysław Bartkiewicz ( 

warto wspomnieć, że Przemek 
jest mistrzem fotografii tygodnia, 
które pojawiają się na stronie 
internetowej ZKF)
2. miejsce- Leszek Leśniak
3. miejsce- Marek Szalkiewicz
Wyróżniono trzy prace: Michała 
P o d l a s k i e g o ,  A n d r z e j a  
C u k r o w s k i e g o ,  N a t a l i i  
Puchalskiej. 
Przedstawiciel Starostwa Jacek 
Grabowski gorąco gratulował 
pasji, wspaniałej sztuki.
… rozwój techniki doprowadził 
do tego, że sztuka jest łatwa, takie można by 
odnieść wrażenie, lecz bez wrażliwej duszy i 

wprawnego oko nie zawsze zdjęcie się uda- dodał pan 
Jacek.
Marek Szalkiewicz, uczeń klasy maturalnej w Liceum 
Ogólnokształcącym w Złotoryi, jeden z nagrodzonych.

…fotografia to moje hobby, jednak 
największą moja pasją jest historia i z 
tym wiążę swoją przyszłość. Co lubię 
fotografować?. Wszystko: zabytkowe 
kamieniczki, kościoły, kwiaty, 
pejzaże, to, co w danej chwili mi się 
podoba. Z Olimpusem 
penetru ję  zakątk i  
naszego miasta  i  
utrwalam,; zdjęcie, 
zrobione dzisia,j po 
p a r u  l a t a c h  j e s t  
d o k u m e n t e m .  
P o s i a d a m  k i l k a  
a lbumów,  w nich  
u m i e s z c z a m  
w ł a s n o r ę c z n i e  

wykonane fotografie. Poznaję swój 
aparat, jego możliwości, a następnie 
metodą prób i błędów szlifuję technikę. 
Czas przeznaczony na realizację 
fotograficznej pasji - to czas dobrze 
wykorzystany- chwalił się laureat.
Zapraszamy wszystkich miłośników 
fotografowania i nie  tylko ich , na 
wystawę. W dzisiejszej rzeczywistości, 
która tak szybko się deaktualizuje, warto zatrzymać się 
na chwilę, by obejrzeć miejsca utrwalone ,,inaczej”. 

50 numer
Nie każdy czytelnik wie, że wydajemy 
właśnie 50 numer „Echa Złotoryi” (12 
numerów w latach 1989-1991 i 38 
numerów od grudnia 2006 do dzisiaj).Ten 
mały jubileusz był okazją do spotkania 
ludzi, którzy pracowali w miesięczniku i 
pracują nadal. Od początku istnienia Echa 
Roman Gorzkowski był i jest autorem 

wielu artykułów w 
n i m  
zamieszczonych.
…to już 50 numer 
wydany. Wiele 
gaze t  ma  500  
numerów, ale my 
j e s t e ś m y  

wyjątkowi i mamy stałą siedzibę redakcji w TMZZ. W 
1989 zebrała się grupka ludzi, która postanowiła 
utworzyć miesięcznik niezależny od wpływu władz 
p o l i t y c z n y c h .  P i s a l i ś m y,  r y s o w a l i ś m y,  
zamieszcza l i śmy ryc iny,  j ak  ob l iczy łem,  
współpracowało z nami 40 osób, wiele z nich nie żyje, 
dlatego w tym miejscu  należałoby wymienić: 
Sławiana Trockiego, Tadeusza Pietroszka, Franciszka 
Karsta, pana Szczecińskiego. Pierwszą naczelną była 
Lucyna Haluch, drugim - Grzegorz Chmielowski, 
obecnym naczelnym jest Robert Pawłowski.Niektórzy 
pisali regularnie, inni sporadycznie, ale przez cały czas 
pismo utrzymywane było przez sponsorów, poniekąd 

my też byliśmy sponsorami, pisząc tylko dla 
satysfakcji. W 1991 roku sponsorzy wycofali się. Echo 
Złotoryi  padło.  Dzięki  zapałowi  Rober ta  
Pawłowskiego Echo znów ożyło. W grudniu 2006 roku 

wydano pierwszy numer. Ze starej kadry niewiele osób 
pisze, niektórym zmienił się adres zamieszkania, status 
r o d z i n n y …  N a  ł a m a c h  B a r w  
Kaczawsk i ch  i  Echa  Z ło to ry i  
debiutowało wielu redaktorów. Obecnie 
pracują w bardziej poczytnych pismach, 
o większej dostępności - opowiedział 
Roman Gorzkowski.
 W sali goście dyskutowali nad 
tematami, które powinny znaleźć się na 
łamach Echa.
…warto by było, żeby w miesięczniku 
pojawiały się zapowiedzi imprez 
kulturalnych, skorzystaliby na tym 
organizatorzy i uczestnicy – dodał gość 
z sali.
Problem jest w spływaniu informacji z 
regionu. O niektórych imprezach czy 
wydarzeniach dowiadujemy się 
przypadkiem. Brakuje także interakcji - 
polemiki. Chętnie prezentujemy losy 
ludzi wysiedlonych i wygnanych, jako 
dalszy ciąg nienapisanej historii ziemi 
złotoryjskiej – powiedział naczelny.
 Pisanie to wyraz ciekawości 
lokalnej, tworzymy społeczeństwo, a 
kto jest w tej społeczności, powinien 
wiedzieć, co się w niej dzieje - włączył się do dyskusji 

Jacek Tyc.
Kiedy byłem uczniem liceum, Roman Gorzkowski 
pogłębił we mnie ciekawość historii ziemi, na której 
mieszkam, dlatego tak dużą wagę przywiązuję 
do tego, aby na naszych łamach pisała również 
m ł o d z i e ż  g ł ó w n i e  z  L i c e u m  
Ogólnokształcącego, ale również ostatnio (co 
mnie bardzo cieszy) z Zespołu Szkół 
Zawodowych - dodaje Robert Pawłowski.
 Echo jest interesującym miesięcznikiem, 
teksty są ciekawe, ludzie tu żyjący, znający 
sukcesy i bolączki środowiska lokalnego, inaczej 
myślą niż zawodowi dziennikarze, z korzyścią 
dla pisma. Jednak brakuje mi historii najnowszej 
lat 80-tych: rozmów z byłymi burmistrzami - oni 
z mniejszymi środkami pieniężnymi musieli 
gospodarzyć.
Pamiętam, że w latach 70 - tych, któryś z radnych 
chciał zaprojektować deptak od dworca 
autobusowego aż Nad Zalew - czyż to nie 
ciekawa historia, z którą dorastaliśmy- swoje 
sugestie przedstawił Krzysztof  Maciejak.
 Mam wiele pomysłów na nasze pismo, ale 
brakuje fotografii z minionego, powojennego 
okresu, wciąż szukamy osób, które uczestniczyły 
w Turnieju Miast w 1976 roku, interesuje nas, 
dlaczego sędziowie byli niesprawiedliwi 

w z g l ę d e m  n a s z e g o  
grodu? –spuentował 
Roman Gorzkowski. 
 Dyrektor LO Barbara 
Mendocha doceniła zapał 
i samozaparcie zespoły 
r e d a k c y j n e g o .  
Zasugerowała, aby pisać 
nie tylko o ludziach 

wiekowych, ale również o młodych. Oni wszyscy są 

skarbnicą wiedzy o historii. Echo pokazuje świat z 
perspektywy zwyczajnego złotoryjanina. Życzyła, aby 

ocalić od zapomnienia 
mieszkańców naszego 
miasta.
 Prezes Aleksander 
Borys podziękował za 
udział w jubileuszu i życzył 
kolejnych 50 numerów 
Echa Złotoryi.
 Do późnych godzin 
wieczornych toczyły się 
rozmowy nad kształtem 
naszego pisma, kilka osób 
zdeklarowało współpracę z 
redakcją, jednak czas 
pokaże, jak damy sobie 
radę.

O t w a r c i e  w y s t a w y  i  
spotkanie Echa zrelacjonowała Jana Kałuża. 
Wypowiedzi uczestników spotkania zanotowała 
Agnieszka Młyńczak
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Lucyna Haluch, 
pierwsza redaktor naczelna 
Echa Złotoryi
To było tak dawno temu… Początki „Echa…” to 

entuzjastycznie nastawieni do pomysłu 
członkowie TMZZ i władze miasta oraz pracownicy 
miejskich instytucji, Urzędu Stanu Cywilnego z 
informacjami o ślubach i narodzinach, lokalni strażacy 
i policjanci, którzy swoimi statystykami tworzyli 
swoistą kronikę miejską.

Cenzor – tak, Echo Złotoryi 
zaczynało od akceptacji urzędu, 
którego już na szczęście nie ma. 
Cenzor był przystojny i czarująco 
uśmiechnięty, ale inicjatywę 
p o t r a k t o w a ł  
z pobłażaniem, jako naiwne 
przedsięwzięcie, które pewnie się 
nie powiedzie, coś w rodzaju: po 
co  c i  to  kobie to…, może  
rzeczywiście nie spodziewał się, że 
w druku ukaże się więcej niż jeden 
numer – cóż ukazało się ich 
niewiele więcej, bo 9. Może 
przeczuwał, albo wiedział, że 
niewiele już takich akceptacji mu 
pozostało w zawodowym życiu. 
Trudno powiedzieć…
Sponsorzy  –  niezawodne 
złotoryjskie firmy, w każdym 
numerze inna. Miała to być forma 
wspierania inicjatywy miasta i 
TMZZ. Gazeta to przecież koszty, 
a  n a k ł a d  w  Z ł o t o r y i  
i okolicach, nawet biorąc pod 
uwagę wyłącznie sympatyków, 
nigdy nie da gwarancji zysków czy 
choćby tylko zwrotu kosztów. 

Pewnie i dziś możecie liczyć na lokalne 
przedsiębiorstwa. Czy ktoś pamięta jeszcze 
Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe 
Geobud, które na kilka miesięcy stało się wydawcą 
Echa?
Drukarnia – prawdopodobnie niewiele osób poza 
drukarzami pamięta, że w Złotoryi była drukarnia z 
niezwykle oddanymi sprawie ludźmi. Mieli 
doświadczenie, bo pracowali m.in. nad legnickimi 
Konkretami, więc można było liczyć na fachowe rady. 
To tam przygotowywaliśmy pierwsze „Echo”, 
nierzadko przez kilka godzin dziennie okupując 
sekretariat i gabinet dyrektora.
Współpracownicy – z sympatią wspominam pierwsze 
numery dawnego „Echa”, które przygotowywało kilka 
osób. W pierwszych numerach z konieczności znalazły 
się teksty legnickich dziennikarzy, bo stałe grono 
współpracowników dopiero się zbierało. Pisaliśmy, 
zbieraliśmy drobne reklamy, do dziś pamiętam 
bagażnik prywatnego auta wyładowany świeżo 
wydrukowanym Echem, które trzeba było odbierać z 
drukarni. Z czasem grupa współpracowników 
powiększała się, traktując miesięcznik  jak przygodę. 
Przede wszystkim byli to nauczyciele. Najmilej 

w s p o m i n a m  r o z m o w y  z e  
złotoryjanami autorstwa Pani 
Danusi Sosy, pe łne swady 
historyczne opowieści Romka 
Gorzkowskiego, pierwsze teksty 
złotoryjanina Jacka Tyca, fraszki 
Sławiana Trockiego i rubrykę 
p o ś w i ę c o n ą  w a l o r o m  
turystycznym Ziemi Złotoryjskiej. 
Zupełnie niedawno, przy okazji 
moich obecnych obowiązków, 
dodzwoniłam się do Piotra 
Mazura, który w rozmowie 
powołał się na współpracę z 
dawnym Echem. Bardzo to było 
miłe.
Rzep – za Rzepa powinnam chyba 
p r z e p r o s i ć  n i e j e d n e g o  
z ł o t o r y j a n i n a .  K r ó t k i e ,  
k i lkuzdaniowe komentarze  
bywały nieco złośliwe i mogły 
dokuczyć, choć miały oddawać 
atmosferę dziejących się w mieście 
spraw. Dziś pewnie się już ich nie 
pamięta.
 Zanotował 
 Roman Gorzkowski

Krzysztof Maciejak – pracownik Starostwa Powiatowego w Lubinie, 
złotoryjanin

Pierwsze Echo współtworzyłem od środka, a teraz jestem jedynie 
czytelnikiem. W obydwu przypadkach odbiór i ocena będą się mocno różnić. 

Wtedy tworzyła się Polska obywatelska i zależało nam, aby było jak 
najwięcej gazet lokalnych tworzonych dla małych ojczyzn. Przypomnę, że 
był to czas przełomu między dawnym ustrojem a czymś zupełnie dla nas 
nowym. Myślę, że wtedy Echo spełniło w Złotoryi dość zasadniczą rolę: 
opiniotwórczą, kulturotwórczą i w pewnej mierze informacyjną. W tamtym 
czasie materiały do pisma były tworzone przez dziennikarzy spoza Złotoryi. 
Na pewno były one lepsze warsztatowo, lecz nie uwzględniały problemów 
złotoryjskiej społeczności. Teraz piszą ludzie stąd, znający problemy lokalne 
i całe środowisko. Mimo, iż nie są profesjonalistami, a może właśnie dlatego, 
że nie są, czasopismo jest ciekawsze i ma swój specyficzny urok. 

Jacek Tyc – wychowawca  Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach
Dawne Echo to był mój debiut prasowy. Byłem wtedy młodym 

wychowawcą i pisałem artykuły przede wszystkim o zakładzie poprawczym, 
który dla większości naszych mieszkańców stanowi dość przerażające 
miejsce. Odczarowywaliśmy je pisząc na przykład o sposobie spędzania 
czasu wolnego przez wychowanków. Później redaktor naczelna Lucyna 
Haluch zażądała ode mnie szerszej współpracy, więc zacząłem pisać na 
tematy społeczne typu: problem wysypisk śmieci wokół miasta. Jednak ja 
najlepiej czułem się w tematach dotyczących mojej pracy zawodowej. 

Stare Echo było bogatsze w proste informacje i taką rolę miało wtedy 
spełniać. Dzisiejsze jest bogatsze technicznie i jest – moim zdaniem – 
pismem dla konesera. Jest w nim tematyka historyczna naszych ziem, życie 
kulturalne mikrośrodowiska. Pismo jest skierowane do świadomego 
obywatela miasta Złotoryi, który chce wiedzieć wszystko o ziemiach, na 
których żyje i o problemach żyjących tu ludzi. 

Czego brakuje Echu? Chyba chciałbym, aby częściej się ukazywało. 
Marzy mi się jako tygodnik. 

Danuta Sosa – członek redakcji pierwszej edycji Echa
Byłam od samego początku w grupie, która tworzyła Echo Złotoryi. Jej 

członkowie wywodzili się z kręgów Komisji Historycznej, która była 
sprężyną wielu inicjatyw w naszym mieście, m.in. utworzenia TMZZ. 
Tworzyliśmy nowe czasopismo z wielką pasją i miłością w bardzo  trudnych 
warunkach. Dano nam do dyspozycji pomieszczenia po komitecie PZPR czy 
innej organizacji, które wtedy zwalniały zajmowane dotychczas lokale w 
budynku dawnego ratusza. Mieliśmy koślawe meble, brakowało zaplecza 
technicznego. W siedzibie redakcji pełniliśmy codzienne dyżury. 
Przychodziło sporo osób z nadzieją, że pomożemy im rozwiązać problemy, 
czy też wpłynąć na ich załatwienie. 

W tamtym czasie w wielu miastach Polski powstawały nowe czasopisma 
przy ogólnej tendencji do wolności słowa. Przedtem funkcjonowały pisma 
(gazety) będące tubą ówczesnych władz. Pisma te nie mogły i nie chciały 
odzwierciedlać wszystkich problemów lokalnej społeczności bezstronnie, 
gdyż miały ściśle określoną linię polityczną. Była ona motywem 
przewodnim całej zawartości gazety. Natomiast nam chodziło o 
zainteresowanie się społeczeństwem, jego historią, historią ziem, na których 
przyszło nam osiąść. Postacią numer jeden była Lucyna Haluch, bo miała 
wiedzę niezbędną do wydawania czasopisma, ponadto nawiązała kontakt z 
Grzegorzem Chmielowskim, który mógł pokierować naszą pracą. Lecz jak 
się jednak później okazało, pismo nie we wszystkim spełniało nasze 
oczekiwania. Było kilka osób spoza Złotoryi, profesjonalnych dziennikarzy, 
którzy pisali artykuły niezwiązane ani ze społeczeństwem, ani ze Złotoryją 
nawet. 

Pismo przetrwało jedynie przez siedem numerów i upadło z powodu 
braku sponsorów.

Teresa Borys – była pracownica oświaty
Szata graficzna dawnego Echa była zupełnie inna, uboga. W tej chwili jest zniewalająca, a 

zdjęcia na okładkach są przepiękne. Zauważam u siebie, że mam coraz większy sentyment do 
czasopisma. Macie coraz ciekawsze wywiady, coraz większą poprawność językową. A 
ponieważ jestem wymagającą polonistką, z przyjemnością zauważam tę ewolucję. 

Zdarzają się jednak pomyłki językowe. Sadzę, że wynika to z niezbyt dokładnej korekty 
tekstów, która wymaga dużej skrupulatności. Być może osoby,  które to robią, nie dysponują 
zbyt dużą ilością czasu, bo przecież wszystko robicie w swoim czasie wolnym. Może powinny 
tę korektę robić dwie osoby?  Na przykład jedna osoba – korekta wstępna, następnie 
przekazuje teksty drugiej osobie, która prowadzi tzw. drugie sito. Wtedy na pewno 
poprawiłaby się jakość tekstów. 

Reakcja korektorki – Jolanty Zarębskiej
Bardzo mi miło, że Pani Teresa Borys chwali poprawność językową. Czuwam nad nią 

niezmiernie skrupulatnie. Nie jestem tu anonimową korektorką, moje nazwisko widnieje w 
stopce redakcyjnej! Zapewniam Panią i wszystkich wymagających Czytelników, że teksty 
czytam i poprawiam z wielką starannością! Społecznie pracuję tu przecież na własny autorytet 
polonistyczny… i nie tylko takiż. W procesie powstawania gazety tekst wędruje przez wiele 
maszyn, które to (niestety) lubią płatać przeróżne figle. Chochliki drukarskie są równie czujne 
i skrupulatne, jak zespół redakcyjny. Oczywiście przydałoby się „drugie czytanie” tekstów. 
Pomyślimy o tym na przyszłość. Mam nadzieję jednak, że to nie „błędy językowe” a usterki 
techniczne zaniepokoiły szanowną i drogą ( szczególnie dla mnie) Czytelniczkę Echa.

Andrzej Maszczak – były kierownik kopalni Bazaltu Wilcza Góra
Gdy powstawało pierwsze Echo, byłem kierownikiem Kopalni Bazaltu Wilcza 

Góra. Pomagaliśmy czasopismu poprzez pomoc w sprzęcie czy też dawaliśmy 
pracowników do prac fizycznych niezbędnych przy organizowaniu się redakcji. 
Wspomagaliśmy pismo poprzez materiały biurowe typu papier, koperty, itp.

 Pierwsze Echo było mniej szerokie, mniej otwarte, poruszało się w nim wiele 
problemów bieżących, które wtedy wymagały takiego traktowania. Teraz sięga się 
daleko wstecz do historii ludzi i miejsc. I to jest bardzo dobre. Szata graficzna jest 
bardzo dopracowana, co między innymi wynika z daleko zaawansowanej techniki w 
stosunku do lat dziewięćdziesiątych. No i obecnie jest mocno zróżnicowana 
tematyka, co powoduje, że jest o wiele ciekawszym pismem niż poprzednio.

Rafał Trynkiewicz – handlowiec
Do pierwszego Echa w 1989 roku napisałem trzy artykuły. 

Byłem wtedy studentem pierwszego roku turystyki i rekreacji. 
Napisałem o tym, że za pewnymi drzwiami w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu znalazłem kawałek tryptyku z ołtarza kościoła w 
Świerzawie i inne eksponaty muzealne. To były fajne artykuły. 

W tej chwili mam kilka tematów, z którymi zwrócę się do 
redakcji Echa. Mam nadzieję, że wydrukujecie?

Artur Stępień - prawnik
Współpracowałem kiedyś z Echem Złotoryi, ale to było bardzo dawno i krótko. 

Pisałem w formie drobnych uwag o mieście, o prawie. Pierwsza edycja Echa to była 
pionierska praca. Teraz pismo – moim zdaniem – jest bardzo dobre. Nie mam żadnych 
uwag krytycznych, chociaż sądzę, że zawsze można coś doszlifować. Polecam 
eksperymenty związane ze zmianą układu tematycznego, aby na przykład 
odzwyczajać czytelników od stałych pozycji na stronie, trzeba ich zaskakiwać. 
Pokazywać kontrowersyjne zdjęcia typu nie cała kobieta, lecz kawałek jej 
szpilkowego obcasa. Można w ten sposób pokazywać krajobrazy i inne tematy. 

Moje miejsce na Ziemi a Ech 50

Fot. Krzysztof Maciejak

Laureat I nagrody - Przemysław Bartkiewicz 
tuż przed wręczeniem trofeum. Fot. Ryszard Masłowski

Fot. Ryszard Masłowski

Robert Pawłowski – redaktor naczelny Echa Złotoryi
    Gdy reaktywowaliśmy Echo Złotoryi, miałem nadzieję, że stworzymy medium, 
które będzie scalać lokalne środowisko poprzez jego edukację historyczną, 
prezentowanie ciekawych ludzi, poruszanie istotnych dla nas problemów. Z 
perspektywy trzech lat widzę jednak, że nadal nie wyrosłem ze swojej naiwności. 
Drążymy tę skałę ludzkiej  obojętności na życie społeczne i wcale nie jestem taki 
pewien, czy zdołamy się przez nią przebić, zanim w nas zapał nie ostygnie. Tym 
bardziej, że od pewnego czasu obserwuję stagnację, jeśli chodzi o samo 
czasopismo. Sytuacji nie poprawiają pochlebne opinie na temat Echa, ponieważ nie 
chodzi o to, żeby żyć w błogim samozadowoleniu. Powinniśmy wejść na nowy, 
wyższy poziom, ale do tego trzeba nowego, bardziej utalentowanego,  z większym 
zapałem, ale i ze sprecyzowaną wizją - przewodnika. Dlatego od pewnego czasu 
poszukujemy kogoś, kto z czasem przejąłby stery, bo mimo wszystko jednak chyba 
warto ciągnąć to dalej.
    Czasami zarzuca się nam, że nie chcemy babrać się w lokalnym bajorku różnych 
spraw szemranych. Ja i chyba cała redakcja nie nadajemy się jednak na policjantów, 
prokuratorów i sędziów razem wziętych, a po za tym - nie taki profil pisma sobie 
wymarzyliśmy.
    Jestem świadomy tego, że wiele rzeczy można zwyczajnie poprawić. Ci, którzy 
nas pocieszają, wskazują na niezawodowy charakter Echa, nie chciałbym jednak, 
żeby było to usprawiedliwieniem wszystkich błędów, które były, są i będą naszym 
udziałem. Większości z nich na pewno można by uniknąć, gdyby naczelny bardziej 
przykładał się do pracy, a tymczasem obrywa cała redakcja i nie jest to dla mnie 
osobiście sytuacja komfortowa.



W sobotnie przedpołudnie do hali sportowej Tęcza 
nadciągają grupy młodych ludzi z obszernymi 

torbami przewieszonymi przez ramię. To goście 
Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego. Publiczność w 
większości stanowią rodzice lub znajomi tenisistów. No i 
oczywiście organizatorzy turnieju tenisowego. impreza 
ma zasięg dolnośląski, a na dodatek do złotoryjskiej hali 
zjechali młodzi czescy mistrzowie rakiety. Imprezę dopina 
na ostatni guzik prezes Mieczysław Pluta.  Rozgrzewkę 
tenisistek obserwuje okiem fachowca Tadeusz Kuczyński, 
który z ZTT związany jest od samego początku, więc 
historię tenisa w naszym mieście ma w małym palcu. 
 Choć dziś w środowisku polskich tenisistów Złotoryja 
kojarzona jest z niebagatelnymi sukcesami, to zanim tak się 
stało, sport rodził się powoli - opowiada o tym nestor i 
trener naszych mistrzów rakiety. Tenis w Złotoryi 
powstawał od zera. Przed nami nikt nie grał. Kiedyś byłem 
zawodnikiem w lekkiej atletyce i kiedy skończyłem swoją 
karierę w tej dziedzinie, uznałem, że trzeba coś robić dla 
zdrowia i urody. Był wtedy 1973 a może 74 rok. Zebrała się 
mała grupka zapaleńców, wtedy jeszcze młodych ludzi i 
postanowiliśmy wspólnie rozkręcać ten tenis. Na początku 
było ciężko. Nie było bazy, kortów, graliśmy na boiskach 

piłki ręcznej. Dlaczego postawiliśmy na tenis? Ten sport 
można uprawiać długie lata, nie trzeba zważać na wiek. 
Koledzy, którzy wtedy ze mną zaczynali, starsi ode mnie, 
teraz mają pod osiemdziesiątkę i nadal grają. Na samym 
początku graliśmy sami, potem zaczęła przychodzić 
młodzież i przyglądać się temu, co robimy. 
Obecny prezes - Mieczysław Pluta z początkiem tenisa w 
Złotoryi wiąże inne wspomnienia: 
Mój brat Tadeusz studiował architekturę i pod koniec 1971 
roku rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, 
gdzie odpracowywał stypendium fundowane. Latem 1972 
zaczął grywać tam w tenisa z kolegami z pracy. Podczas 
rodzinnych odwiedzin chciał pokazać mnie i ojcu korty. 
Traktował je (i słusznie) jako miejsce wymagające 
właściwego ubioru, sprzętu, dostępne dla wybranych i 
wymagające wprowadzenia przez członków „klubu”. Tata 
jednak miał naturę sportowca i chciał od razu zagrać. 
Pomimo protestów brata już po kilku minutach, po 
wypożyczeniu rakiet byliśmy na kortach. Przez kilka 
kolejnych dni odbijaliśmy rankami na kortach w Szczecinie 

przy ul. Wojska Polskiego. Po powrocie do Złotoryi tata ze 
swoim przyjacielem Janem Brysiem (który chyba 
równolegle zapoznał się z grą za pośrednictwem swojego 
zięcia) wypatrzyli asfaltowe boisko do piłki ręcznej przy 
stadionie „Górnika”. Tata miał białą Skodę Oktawię, pan 
Bryś czarną. Ustawiali je w odpowiedniej odległości, 
pomiędzy klamkami naciągali linkę, wieszali złożoną 
siatkę do siatkówki (w którą grali od zawsze). Grali sami, 
a często ze mną i synem pana Janka - Krzysztofem. Po 
pewnym czasie, tej samej zimy dołączył pan Jerzy 
Markowski, Tadeusz Kuczyński, Edward Lubański, 
Andrzej Maszczak. Chyba już wiosną 73 wypatrzyli 
placyk na pl. Zacisze. 
 Mimo, że tenis w Złotoryi pojawił sie niejako „z 
importu”, zaraz znalazł rzesze wielbicieli.
 Grupa tenisistów zaczęła się rozrastać – mówi 

Tadeusz Kuczyński. Rozpoczęliśmy regularne treningi. 
Pewną zasługę ma w tym mój syn Jacek, który 
zainteresował tenisem swoich kolegów i koleżanki.  I wtedy 
bardzo dotkliwy stał sie brak kortów. Postanowiliśmy 
poradzić sobie jakoś z tym kłopotem i znaleźć jakiś plac czy 
obiekt. Wiele pomógł nam bardzo oddany działacz 
sportowy, pan Adam Kukla. Pełnił on wtedy funkcję 
Przewodniczącego Powiatowego Komitetu Kultury 
Fizycznej. Wspólnie znaleźliśmy plac na Zaciszu. 
Zwróciliśmy się do miasta o przekazanie nam tego miejsca. 
Miasto wyraziło zgodę, dało pieniądze, ja, jako 
budowlaniec z zawodu, sporządziłem projekt. Potem już w 
czynie społecznym sami wybudowaliśmy kort. No, może 
półtora kortu. W pewnym momencie nasz apetyt wzrósł, bo 
stałego grona wciąż dołączali nowi tenisiści i kort zrobił 
się za ciasny. Postanowiliśmy wtedy poszukać innego 
miejsca i tak trafiliśmy na ulicę Konopnickiej. Nie było 
jednak łatwo wybudować kolejny kort. Co prawda 
organizacyjnie podpięliśmy się pod szkołę nr 3 jako sekcja 
tenisowa, a potem pod ZOK, ale pieniędzy ani sponsorów 
nie mieliśmy, więc wpadliśmy na pomysł wystąpienia z 
petycją do władz. Napisaliśmy, co nam trzeba, po co itd. 
Żeby wszystko było społecznie uzasadnione zebraliśmy 

podpisy, ponad 500, wśród uczniów szkół, wśród 
dorosłych i oddelegowaliśmy młodych do I sekretarz 
komitetu miejskiego PZPR, pani Mrozek. Delegacja 
wróciła z tarczą. Pani Mrozek przychyliła się do 
petycji, tylko postawiła warunek, abyśmy sami 
sporządzili dokumentację techniczną. Wtedy znowu 
przypomniałem sobie o budowlanej profesji, zrobiłem 
projekt, kosztorys i przedstawiłem władzom. Miasto 
wyznaczyło firmę budowlaną, chyba to był PBRol. I tak 
zyskaliśmy kolejne trzy korty. Ale nie mieliśmy żadnego 
zaplecza socjalnego, a potrzebne są przecież 
chociażby szatnie, toalety. W tej sytuacji znowu 
zaczęliśmy wydeptywać ścieżki do urzędów i prosić o 
przydział budynku stojącego nieopodal kortów, 
pomieszczeń opuszczonej stolarni. Jak już 
pozyskaliśmy zaplecze, trzeba było starać się o wodę, 
oświetlenie…To był taki bieg z przeszkodami. 
 A w tym czasie, kiedy borykaliśmy się z trudnościami i 
rozwiązywaliśmy problemy budowlane, trwały 
intensywne, regularne treningi. Młodzi robili postępy. 
Jak jechali na turniej, to już nie przegrywali w 

pierwszej rundzie, tylko w drugiej, potem trzeciej…Jeszcze 
później dziewczyny dochodziły do półfinału, finału. 
Złotoryja zaczynała być w światku tenisowym znana. 
 Na pierwsze sukcesy przyszło pionierom 
złotoryjskiego tenisa czekać nie mniej niż trzy lata. Dzisiaj 
złotoryjanie grają w pierwszej lidze, ale trzydzieści lat 
temu cieszyła każda zaliczona bez straty punktów runda. 
Tadeusz Kuczyński wspomina chętnie tych młodych 
tenisistów, którzy, przecierając szlak, wypracowywali 
pierwsze sukcesy dla Złotoryi i wprawiali w zdumienie 
zawodników oraz trenerów z większych miast. Pamiętam 
ich wszystkich, ale najsilniej utkwiły mi w świadomości 
cztery zdolne, mocne dziewczyny: Kaczyńska, Sopińska, 
Wojciechowska, Latosińska. Liczyły sie w sporcie jako 
juniorki. Pamiętam też Marka Kaczyńskiego, który był 
mistrzem centralnej spartakiady do lat szesnastu. 
Zawodnik ze Złotoryi wygrał - to był niemały szok dla 
warszawiaków. Potem przyszły inne sukcesy. Jak to zwykle 
bywa za sukcesami zawodników idzie popularność danej 
dziedziny sportu wśród młodzieży. Złotoryjskie korty 

zrobiły sie pełne. Jedni przemknęli jak meteor (w tym 
sama autorka), inny zatrzymali się na dłużej. Nie każdy 
miał determinację, by tyle trenować. Obecnie ZTT nie 
nastawia się na sport wyczynowy, raczej na rekreację. 
Kiedy przychodzą dzieci, cieszymy się, ale nie naciskamy 
na nie w stylu: „masz odnosić sukcesy”- mówi Tadeusz 
Kuczyński. Niech sobie grają i mają radość z tego 
pięknego sportu. Nie robimy z nich na siłę zawodników, 
nie oczekujemy, przynajmniej od razu, sukcesów. O 
sukcesie decyduje wiele czynników: zawodnik musi mieć 
talent, musi lubić sport. Powinien też mieć motywację 
(dużą rolę mogą odgrywać rodzice) i niewątpliwie – 
odporność psychiczną. Znam wielu zawodników, którzy 
byli utalentowani, ale podczas turniejów spalali się 
nerwowo. Teraz obserwuje pani, jak grają młode 
dziewczyny. Wygląda to naprawdę ładnie, a nawet nie wie 
pani, ile to pracy kosztuje zawodniczki. Pracy, talentu i 
dyscypliny. Zwłaszcza w tych czasach, zwłaszcza, gdy 

chce się odnosić sukcesy. Kiedyś trenowało się co drugi 
dzień, potem codziennie, jeszcze później dwa razy 
dziennie. Teraz trzeba odkładać wszystko na bok dla tenisa. 
My tak głęboko nie idziemy. Ale mamy też grupę 
wyczynową. Tu widzi pani po prawej stronie gra Madlena 
Kurasz. Ta młoda dziewczyna jest wicemistrzynią Polski 
drużynowo i wicemistrzynią indywidualnie. Inna 
nastolatka, o ta z końskim ogonem, co siedzi na trybunach, 
Marta Kałuzińska jest mistrzynią Polski do lat 16 w grze 
pojedynczej i z Madleną w grze podwójnej. 
 Tadeusz Kuczyński monitoruje, można by 
powiedzieć, również przyszłość swoich dawnych 
podopiecznych. Jak twierdzi – wyrośli na wspaniałych 
ludzi. Wielu pokończyło Akademie Wychowania 
Fizycznego i wracają tu jako trenerzy. Są też tacy, którzy 
maja status absolwentów wyższych uczelni zagranicznych, 
miedzy innymi USA (junior Pluta, Braniecka…). Obecnie 
nasz tenisista - Łukasz Skowroński prowadzi zajęcia 
sportowe na Mauritiusie i jeździ po okolicznych wyspach. 
Jeden z naszych wychowanków Marcin Gęsikowski jest 
księdzem i na dodatek mistrzem Polski wśród duchownych 
– wylicza z dumą Tadeusz Kuczyński.
 Adam Tatko - pierwszy trener sekcji złotoryjskiego 

tenisa zapytany, jakie czynniki decydują o zostaniu 
mistrzem, bez wahania odpowiada – opanowanie emocji, 
odporność psychiczna. Można być mistrzem rakiety, grać 
pięknie technicznie na treningach, ale równocześnie 
spalać się podczas zawodów. Zdarzają się też zatracone 
talenty. Mieliśmy kiedyś, w latach siedemdziesiątych, 
chłopca z trudnej rodziny, można powiedzieć – 
patologicznej. Nazywaliśmy go Dzidziuś. To był 
samorodny talent. Otoczyliśmy go opieką, ale on miał 
zupełnie inne pomysły na życie. Na treningi nie 
przychodził, ale, o dziwo, turnieje wygrywał. Kiedyś trener 
poskarżył się koledze na Dzidziusia, a on: „I czym ty się 

martwisz, na trening nie przychodzi i wygrywa, moi 
zawodnicy przychodzą, a przegrywają”. Pamiętam 
pierwszy wyjazd z nim na turniej, chyba do Poznania. 
Dzidziuś wyszedł na kort tak śmiesznie ubrany i trafił na 
jakiegoś szpanera, który wszystko: sprzęt, torbę, strój miał 
najlepszego gatunku. Myśleliśmy, że Dzidziusia to speszy, 
ale gdzie tam. Co prawda przegrał z nim 5:7, ale wszyscy 
byli w szoku. Wyglądało to tak jakby ktoś, kto nigdy nie 
grał, zmierzył się z mistrzem, a mistrz ledwie uszedł z 
życiem. Dzisiaj raczej takie rzeczy się nie zdarzają. 
Dzidziuś nie wytrwał w sporcie. Dziś chyba pracuje w 
budowlance.
 Obecnie trenerem 
m ł o d y c h  m i s t r z ó w  
rakiety jest syn Tadeusza 
Kuczyńskiego – Jacek. To 
ewidentny dowód na 
dziedziczenie pasji oraz 
t a l e n t u .  J a k  d z i ś  
wyglądają treningi?  
Halowy cykl szkolenia 
mamy podzielony na pięć 
dni – wyjaśnia trener. 
Ćwiczymy przez dwie 
godziny dziennie. Raz w 
tygodniu są jeszcze 
z a j ę c i a  z  
ogólnorozwojówki. W 
soboty i niedziele są tzw. 
konsultacje dolnośląskie i 
w  r a m a c h  t y c h  
konsultacji są sparingi i 
ćwiczenia treningowe. 
Obecnie skupiam się na 
t r e n o w a n i u  d w ó c h  
szesnastolatek Madleny i 
Marty, które maja już za 
sobą znaczące sukcesy. 

najtrudniejsze jest zachowanie koncentracji od początku 
do końca, nie dać ponieść się negatywnym emocjom - co 
często mi się zdarza. Ponadto na turnieju trzeba grać do 
końca,  czasami jest to bardzo trudne, kiedy popełnia się 
dużo błędów i przewaga przeciwnika wzrasta z piłki na 
piłkę.

I.P: Zdarzały Ci sie już jakieś kontuzje?
M.K: Na szczęście nie dopadła mnie jeszcze żadna 
poważna kontuzja i mam nadzieję, że w najbliższym 
czasie takiej nie złapię. Owszem, zdarzyły się drobne 
bóle pleców, ale po miesiącu ćwiczeń przeszły.

I.P: Jak się czujesz, gdy przegrywasz, a z jakimi 
emocjami wiążą się Twoje wygrane?
M.K: Zależy od tego, jaki zagrałam mecz. Nieraz 
bardziej cieszy przegrany mecz po dobrej grze, niż 
wygrany z ewidentnie słabszą osobą. Oczywiście 
zazwyczaj zwycięstwa cieszą bardziej. Porażka 
mobilizuje mnie do pracy, pokazuje, nad czym 
powinnam jeszcze pracować.

I.P: Znajomi na pewno traktują Cię jak mistrzynię, 
szczególnie po ostatnich sukcesach.
M.K: Traktują mnie normalnie i jestem z tego bardzo 
zadowolona, aczkolwiek, kiedy odnoszę znaczący 
sukces, cieszą się razem ze mną.

I.P: Co daje Ci tenis w zwykłym życiu, jakie masz z tego 
korzyści?
M.K: Przede wszystkim uczy mnie dyscypliny, dał 
szansę poznać wielu wspaniałych ludzi, z którymi teraz 
jestem bardzo blisko związana. A przede wszystkim 
mam pasję, którą mogę rozwijać.

I.P: Grając, musisz przestrzegać konkretnej diety?
M.K: Staram się nie jeść niezdrowych rzeczy, ale 
średnio mi to wychodzi.

I.P: Turnieje tenisowe wiążą sie z podróżami. Udało Ci 
się już zwiedzić kawałek świata?
M.K: Świat - to zbyt obszerne pojecie, lecz zwiedziłam 
już całą Polskę!:)

 Madlena wraca do gry, a ja jeszcze na zakończenie 
swojej wizyty w hali rzucam okiem na grające 
zawodniczki. Przypomina mi się dewiza Tadeusza 
Kuczyńskiego: Gra dla zdrowia i urody. Niewątpliwie 
senior złotoryjskiego tenisa ma rację. Szczególnie jeśli 
chodzi o tę urodę.

   Iwona Pawłowska

Szczególnie, kiedy w telewizji pokazuje się siostry 
Radwańskie czy naszego Kubota – Dolnoślązaka, 
zainteresowanie tenisem rośnie. Inna rzecz, że często do 
nas przychodzą dzieci dawnych zawodników. Tradycja 
rodzinna zobowiązuje! Grają wtedy dziadkowie, rodzice i 
dzieci. Tenis sprawdza się jako gra całego życia. Widzę 
czasem czterolatki z rakietą, która jest niemal ich wzrostu, i 
widzę też na kortach wielu tenisistów w późno dojrzałym 
wieku. Można grać tak długo, na ile sił starcza. To nie jest 
tak kontuzjogenny sport jak np. piłka nożna. Nie ma 
bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem. Urazy wynikają 
raczej ze „ zużycia materiału”.
 Grający zawodowo w tenis objęci są oczywiście 
programem odnowy biologicznej. Polega ona na masażu, 
higienie i wspierana jest odpowiednią dietą. W jej skład 
wchodzą napoje izotoniczne, ponadto banany, czekolada, 
czyli produkty bogate w magnez. 
 Jak na potwierdzenie tych słów podchodzi do nas 
Madlena Kurasz z bananem w ręce. Mam więc okazję 
przekonać się, że sumiennie przestrzegane są wskazania 
trenera. Wykorzystuję też przerwę Madleny w grze, by 
porozmawiać z młodą mistrzynią.

Iwona Pawłowska: Od kiedy grasz w tenisa? 
Madlena Kurasz: Praktycznie od dziecka, mniej więcej 
od 6-7 roku życia.

I.P: Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem? 
M.K: Myślę, że największym zaangażowaniem w to, 
żebym zainteresowała się tenisem, wykazał się mój tato. 
To on ciągał mnie zawsze na korty, pomimo mojej 
niechęci. Nie od razu spodobał mi się ten sport. 
Ponieważ kiedy inne dzieci chodziły na dwór, beztrosko 
się bawiąc, ja biegałam za piłką na korcie, a po powrocie 

do domu nie miałam już na nic siły. Po pewnym czasie 
opiekę nade mną przejął trener Jacek Kuczyński, chociaż 
do tej pory zdarza mi się często grywać z tatą.

I.P: Dlaczego właśnie tenis, a nie inna dziedzina 
sportu?
M.K: Tenis jest w naszej rodzinie. Zarówno mój tata jak 
i mama reprezentowali w młodości ten sam klub, co ja. 
Gdy byłam młodsza, próbowałam swoich sił w 
akrobatyce sportowej, lecz niestety nie pogodziłam 
dwóch dyscyplin na raz i musiałam wybrać.

I.P: Ile czasu zajmuje Ci przygotowanie się do 
turniejów?
M.K: Okres przygotowawczy trwa około 1, 5 miesiąca 
przed rozpoczęciem sezonu letniego i zimowego. Potem 
już trenujemy na bieżąco technikę, oczywiście, kiedy 
wyjeżdżamy na turniej, gramy więcej sparingów.

I.P: Co jest najtrudniejsze w grze i na turniejach? 
M.K: Zarówno w grze (na treningu) jak i na turnieju 

Inny nasz zdolny tenisista Konrad Mularczyk objęty jest 
centralnym szkoleniem. Jeździ na zgrupowania do Sopotu, 
Cetniewa, tam jest pod opieka trenerów kadry Polski. W 
2009 roku Konrad wygrał halowe mistrzostwa Dolnego 
Śląska w dwóch kategoriach: do 16 i do 18 lat. 
 Jacek ma za sobą już bogate doświadczenie, jest zatem 
osobą, której mogę zadać pytanie o różnicę między 
tenisem sprzed lat a tym uprawianym dzisiaj. Oj, różnice 
są kolosalne. Sam przeszedłem drogę od starej drewnianej 
rakiety do dzisiejszych wynalazków technologicznych. 
Zmienia się przede wszystkim sprzęt. Czy to znaczy, że 
łatwiej się gra? Może tak. Początek jest łatwiejszy, ale 
potem przeskok od amatorskiej gry do zawodowej jest 
możliwy tylko dzięki ciężkiej pracy. Sprzęt to nie wszystko. 
Musi to być wsparte również wytrzymałością fizyczną. 
Stąd potrzeba ćwiczeń ogólnorozwojowych. Zawodnik 
musi szybko reagować na to, co dzieje się na korcie, 
szybko biegać, koordynować ruchy, mieć kondycję. Bez 
tego można się tylko ładnie bawić, ale nic więcej. 
Zawodnik musi być wytrzymały, bo szybkość wymian dziś 
jest nieporównywalnie większa niż niegdyś. Teraz oblicza 
się, że taka wymiana trwa około 4 sekund, więc trzeba się 
nieźle namachać rakietą. W tym czasie zawodnik musi 
wykonać dwa uderzenia, uruchomić około 140 mięśni i 

jeszcze odczytywać zamiar przeciwnika. Przy czym warto 
pamiętać, że mecz może trwać kilka godzin a turniej kilka 
dni.
 Jeśli pyta pani, co się jeszcze zmieniło, to trzeba 
zauważyć, że również stroje tenisistów. Jest tylko jeden 
turniej, gdzie gra się w białych strojach, od butów do 
koszulki -Wimbledon. Pozostałe turnieje to rewia mody. 
Ma to oczywiście aspekt widowiskowy, podporządkowany 
światu mediów. Przez tych kilkadziesiąt lat w zasadzie nie 
zmieniły się geometria kortu, czyli jego wymiary, wysokość 
siatki oraz zasady gry. 

 Złotoryja doczekała się wspaniałych warunków 
do uprawiania tenisa ziemnego. Hala sportowa powstała 
właśnie z inicjatywy ZTT, a konkretnie obecnego prezesa 
Mieczysława Pluty. W lecie można grać na świeżym 
powietrzu na kortach przy Konopnickiej, późną jesienią i 
zimą w hali. Zastanawia mnie, dlaczego zatem w szkołach 
na lekcjach wychowania fizycznego nie wprowadza sie 
ćwiczeń z podstaw tenisa.
 Jest taki program. Polski Związek Tenisowy 
zaproponował nauczycielom wychowania fizycznego mini 
tenis. Jest tylko pewien kłopot. Jedna rzecz to sprzęt, a w 
zasadzie jego brak w takich ilościach, jakie byłyby 

potrzebne. Co prawda, jeśli w mieście jest klub 
tenisowy, tak jak u nas, to dzieciaki mogą sobie 
wypożyczać rakiety i piłki. Nie wszędzie jednak jest 
taka możliwość. Druga, istotniejsza kwestia, a w 
zasadzie przeszkoda na drodze wprowadzania 
tego programu, to liczebność klas. Proszę sobie 
wyobrazić, że całą klasa chce się uczyć gry w 
tenisa, a na raz mogą na jednym korcie uprawiać 
ten sport najwyżej cztery. Poza tym w naszej hali 
na jednej lekcji wychowania fizycznego ćwiczą 
trzy szkoły. W związku z tym tenis nie 
wchodzi w rachubę. Kiedyś na 
lekcjach, jak jeszcze nie było hali i 
ćwiczyliśmy na korytarzach,  
wprowadzałem taki eksperyment: 
zawieszałem siatkę i młodzież 
odbijała gąbkowe piłki. Ale odbicia 
to tylko jeden etap treningu.
 I s t n i e j e  
niebezpieczeństwo, że tenis na 
lekcjach mógłby zacząć uczniom 
kojarzyć się z obowiązkiem i 
niekoniecznie przełożyłoby się to na 
zainteresowanie tą dziedziną sportu 
wśród maluchów. Na razie na brak 
chętnych do gry nie narzekamy. 

Dla zdrowia i urody
Alina Janowska i p. Kurtycz (znany piosenkarz polskiego 
country). Fotka wykonana na kortach na pl. Zacisze zapewne 
koło roku 1972. Złotoryjską ekipę (w ciemnych dresach) 
reprezentują Jan Bryś - po prawej i Karol Pluta.

Dziesiąta rocznica działąlności Sekcji Tenisowej MKS 
AURUM. Prezesem AURUM był wtedy Józef Górzański 
a kierownikiem sekcji tenisowej M. Pluta

W roku 2010 mija 20 lat od zarejestrowania Złotoryjskiego 
Towarzystwa Tenisowego (sierpień 1990) i 35 lat od utworzenia 
sekcji tenisowej przy MKS „Aurum” (1975).
ZTT tworzone było głównie dla podtrzymania warunków do 
treningu i finansowania szkolenia utalentowanej grupy chłopców: 
Zieliński, Gęsikowski, Rajczakowski, Kościuk prowadzonych 
przez T. Kuczyńskiego oraz rozpoczynającej wtedy szkolenie 
dużej grupy młodszej prowadzonej przez Jacka Kuczyńskiego.
Grupa starsza w całości stała sie wkrótce (1993) trzonem drużyny 
I Ligi, a Mariusz Zieliński został Mistrzem Polski w roku 1999. 
Także grupa młodsza dała wiele powodów do satysfakcji.
Prezesi ZTT: Mieczysław Pluta(1990-92,2001-2004,2008-), 
Andrzej Gawroński(1992-1994), Tadeusz Paliszkiewicz(1994-
1996), Janusz Prus(1996-1998), Piotr Behnke(1998-2001), Witold 
Kuczyński(2004-2008).   

Grupa sześciu: Jan Bryś, Karol Pluta, Edward Lubański, 
Tadeusz Kuczyński, Jerzy Markowski, Andrzej Maszczak 
przy ogradzaniu kortu na pl. Zacisze. J. Markowski za słupem, 
K. Pluta ... za aparatem.

Ks. Marcin Gęsikowski z przyjemnością przypomniał sobie czasy 
gdy z najmłodszą drużyną ekstraklasy zajęli (Gęsikowski, Zieliński,
Rajczakowski, Motlewski,Marcinkiewicz, lat 18, Wołasewicz l. 17) 
zajęli VI miejsce w Polsce.

Członkowie początkowej grupy szkolonej na Zaciszu. 
Z brzegów instruktorzy – po lewej Adam Tatko, z prawej 
Tadeusz Kuczyński. Dziewczęta od lewej: Sopińska, Kaczyńska, 
Latosińska, Wojciechowska,Chłopcy: Balicki, Głowacki, 
Kropiwnicki, Kuczyński (1975/6).

Łukasz Skowroński na okładce pisma firmy Peter Burwash 
International (PBI), dla której działa na wyspie Mauritius

Mariusz Zieliński z pucharem Mistrza Polski Seniorów 
z roku 1999. Obok trenerzy Tadeusz i Jacek Kuczyński. 
Po bokach Adam Tatko, Mieczysław Pluta i Łukasz Pluta

Madlena Kurasz
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Lubiatów jest starą wsią o bardzo bogatej i ciekawej 
historii. Przed II wojną światową wieś liczyła 

ponad 1000 mieszkańców, żyjących w 274 domach 
mieszkalnych i miała swoją szkołę, kościół, karczmę, 
browar, 4 młyny, 13-tu rzemieślników, organizacje 
kobiece, Ochotniczą Straż Pożarną oraz punkt 
Czerwonego Krzyża. Lubiatów jest typową 
„ulicówką”, dlatego dokonano jego podziału na: 
Górny, Środkowy, Dolny, Czerwony oraz Biały (już nie 
istniejący). Starosłowiańska nazwa Lubiatowa 
„Loboda” oznacza po prostu lebiodę. Niemiecka zaś 
nazwa „Lobendau” tłumaczy się jako „godną pochwały 
przestrzeń”, co w przypadku Lubiatowa jest zgodne z 
rzeczywistością.  

W ZWIERCIADLE DZIEJÓW
Miejscowość po raz pierwszy wymieniona w roku 
1214.
Pierwsze nazwy wsi mają rodowód słowiański: 
Lobdaw, Lobodow; kolejna to – Lobendau; po II 
wojnie: Łobodów  i Lubiatów.
W roku 1290 wieś ma sołtysa, a kościół wymieniono w 
roku 1305.
Burzliwie przebiega reformacja ( pocz. XVI w.) , a 
także kontrreformacja ( XVII w.).
O g r o m n e  z n i s z c z e n i a  w  c z a s i e  w o j n y  
trzydziestoletniej (1618-48) oraz w czasie wojen o 
Śląsk (poł. XVIII w.) i wojen napoleońskich (pocz. XIX 
w.).
Szkołę wymieniono  w roku 1802.
Największą liczbę mieszkańców odnotowano w roku 
1841 - 1116, a 5 lat później razem z przysiółkami - 
1351; na początku XX wieku, we wsi mieszka 9 
Polaków.
Pierwsi osadnicy polscy pojawili się w Lobendau na 
przełomie 1945/46; dziś wieś zamieszkują 742 osoby. 

CZASY     POWOJENNE
 Powojenne losy Lubiatowa to przede wszystkim 
wielki exodus ludności polskiej z Kresów Wschodnich. 
Pierwsi repatrianci osiedlili się tutaj już w 1945 roku. 
Byli to między innymi Józef Bielawski, Ignacy 
Samborski, Franciszek Bartczak, Mikołaj Markowski, 
Jan Horoszkiewicz, Wincenty Babiński, Albert Kunc 
oraz Jan Boczulak. Każdy osadnik otrzymał, aktem 
nadania przez Państwowy Urząd Repatriacyjny w 
Złotoryi, ok. 5 hektarów ziemi a także obiekty rolne i 
rzemieślnicze. Jednak, aby otrzymać w użytkowanie 
taki obiekt, należało legitymować się odpowiednimi 
kwalifikacjami
. Nowe życie rozpoczęto od powołania nowej polskiej 
władzy we wsi. Pierwszym powojennym sołtysem 
Lubiatowa wybrano  Franciszka Bartczaka. Urząd ten 

kolejno po nim sprawowali: 
Stanisław Banderowicz, Józef 
Bielawski, Paweł Kuziomko, 
W ł a d y s ł a w  I w a n k ó w,  J a n  
Ulanowski, Henryk Iwanków, 
Czesław Czapliński a obecnie 
Grzegorz Hardy.  Najdłużej  
sołtysem w Lubiatowie był 
Władysław Iwanków. Ponieważ 
nie wszyscy gospodarze radzili 
sob i e  z  up rawą  z i emi ,  w  
Lubiatowie założono spółdzielnię 
produkcyjną. Spółdzielnia przejęła 
również część ziem kwiatowskich  
o s a d n i k ó w.  K i e r o w n i k i e m  
spółdzielni był Józef Bielawski. 
Lata 50. w Lubiatowie to masowy 
napływ młodzieży, głównie z 
Kielecczyzny i Podkarpacia. 
Młodzi ludzie opuszczali swoje 
domy, rodziny i jechali na zachód 

„za chlebem”. Znajdowali zatrudnienie w tutejszym 
Państwowym Gospodarstwie Rolnym przy pracach 
sezonowych. Wielu z nich postanowiło osiedlić się tu i 
pozostać na zawsze. Dla nich zbudowano domy 
mieszkalne, początkowo kilka domów dwu i 
czterorodzinnych, a pod koniec lat 70. rozpoczęto 
budowę osiedla mieszkaniowego. Dzisiaj oni sami oraz 
ich potomkowie stanowią sporą część mieszkańców 
Lubiatowa. Przez pewien czas społecznością 
Lubiatowa byli również Grecy, Cyganie i Rumuni, 
którzy w Lubiatowie znaleźli się z różnych przyczyn. 

Ci pierwsi z powodu zawirowań rewolucyjnych w 
ojczyźnie, natomiast drudzy zmuszani byli przez 
ówczesne władze PRL do zerwania z wędrownym 
trybem życia.  

KOŚCIÓŁ pw. NAJŚWIĘTSZOGO SERCA 
PANA JEZUSA

 Kościół w Lubiatowie należy do najstarszych w 
rejonie Chojnowa. Najstarsza wzmianka o nim 
pochodzi z 1305 roku. Stał tu najprawdopodobniej 
mały kościół drewniany. W jego miejsce, 

prawdopodobni
e  w  X V w.  
powstał kościół 
murowany. W 
c i ą g u  
kilkusetletniej 
h i s t o r i i  
Lubiatów i jego 
k o ś c i ó ł  
p r z e ż y w a ł y  
różne dziejowe 
burze. Wojna 
3 0 - l e t n i a ,  
p r z e m a r s z  
w o j s k  
napoleońskich, 
a  p ó ź n i e j  
d z i a ł a n i a  I I  
w o j n y  
ś w i a t o w e j  
odcisnęły swoje 
p i ę t n o .  
Najtragiczniejs

zy dla świątyni był jednak rok 1641, kiedy kościół 
został spalony przez wojska szwedzkie. Odbudowę 
kościoła ze zgliszczy Lubiatów zawdzięcza 
ówczesnemu proboszczowi Heinrichowi Ludovici, o 
którym można przeczytać w starych niemieckich 
zapiskach bardzo piękne słowa, że on pełen wiary i 
męstwa, zaprawiony przez wojny, jakie się wówczas 
toczyły i zarazy, jakie się wówczas szerzyły, 
zgromadził wokół siebie garstkę parafian i wykonując z 
nimi przez długie 22 lata twardą pracę, odbudował 
kościół. W latach 1820-1826 następny proboszcz ks. 
Johannes Gottfried Bobertag,  dokonał modernizacji 
kościoła i doprowadził go do takiego kształtu, jaki 
obecnie widzimy. Po wojnie i w latach późniejszych 
były podejmowane próby odnowienia kościoła przez 
tutejszych księży proboszczów, jednak okazały się one 
niewystarczające. Wraz z przybyciem do parafii 
Brennik nowego proboszcza ks. Tadeusza Tymkowa, 
nastąpiła potrzeba niezwłocznego remontu kościoła w 
Lubiatowie, a właściwie ratowania go przed katastrofą 
budowlaną. Dnia 3 maja 1994 roku kościół został 
zamknięty, po tym jak niemała część sufitu spadła na 
posadzkę. Było to bardzo ciężkie i smutne przeżycie dla 
wszystkich. Świątynia poniosła dużą stratę, gdyż sufit 
zdobiły piękne wizerunki czterech ewangelistów w 
okrągłych stiukowych ramach. Przez 2 lata wszystkie 

nabożeństwa odbywały się w świetlicy wiejskiej, która 
natenczas służyła tylko i wyłącznie jako kaplica. 
Wierni bardzo tęsknili za swoją świątynią, ponadto 
starszym i schorowanym osobom wielu problemów 
nastręczało wejście na górę po krętych schodach. 
Dlatego niezwłocznie przystąpiono do wielkiego 
remontu. I tak parafianie wraz z proboszczem ks. 
Tadeuszem Tymkowem , sukcesywnie remontują 
lubiatowską świątynię. Od kilkunastu już lat wierni z 
Lubiatowa, Gośliny i Kwiatowa składają comiesięczne 
ofiary na cele remontowe. Wielu parafian do dzisiaj 
wspomina tzw. „bazary”, które organizował Ksiądz 
Proboszcz, aby pozyskać pierwsze środki na 
rozpoczęcie remontu. Bazary odbywały się w świetlicy 

wiejskiej oraz w pałacu. Ze zgromadzonych środków 
udało się wymienić całą drewnianą konstrukcję stropo-
dachu, położono nową podłogę, założono ściągi 
spinające ściany kościoła, założono nową instalację 
elektryczną i nagłaśniającą, wykonano remont empory, 
wymieniając podłogę i balustradę, wymieniono 
oszklenie wszystkich okien w nawie głównej. Ponadto 
odtworzono sufit, odgrzybiono  ściany i położono 
nowe wapienne tynki. Pomimo wielu wykonanych 
prac, nadal gromadzone są środki, gdyż remontu 
wymaga również całe pokrycie dachowe. Jednak w 
2007 roku w styczniu wichura, która przeszła przez 
Dolny Śląsk, w znacznym stopniu zniszczyła wieżę 
kościoła. Wtedy wszystkie dostępne środki 
przeznaczono na odbudowę wieży. Obecnie 
priorytetową sprawą jest położenie nowego dachu, a w 
przyszłości nowa elewacja na całym kościele.     

       SZKOŁA
 Lata wojny to również lata wymuszonej przerwy 
w szkolnictwie. Lubiatowska społeczność doskonale 
zdawała sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie brak 
edukacji, dlatego już 4. maja 1947 roku otwarto 
pierwszą Publiczną Szkołę Powszechną w Lubiatowie. 
Szkoła ta mieściła się w nieistniejącym już budynku 
naprzeciw kościoła, w którym wcześniej siedzibę miała 
niemiecka szkoła. Pierwszymi nauczycielami byli  
Julia i Eugeniusz Gałczyńscy, którzy w 1947 roku, po 
powrocie z robót przymusowych w Niemczech, osiedli 

w Lubiatowie. Praca w wiejskiej szkółce była dla 
Państwa Gałczyńskich nie lada wyzwaniem. Była 
wręcz pracą od podstaw. Wieloletnia przerwa w 
szkolnictwie skutkowała tym, że do jednej klasy 
uczęszczały dzieci o dużym zróżnicowaniu 
wiekowym. Nastręczało to wielu problemów, głównie 
wychowawczych. Poza tym ponad stuletni budynek 
wymagał natychmiastowych remontów. W tych 
ciężkich czasach nauczycielom szli z pomocą rodzice. 
Już 25. października 1947 roku powołano pierwszy 
Komitet Rodzicielski. Po latach, w wywiadzie dla 
jednej z gazet, Pani Julia powie; „Uważam, że 
szczęście mi sprzyja. Mam zawsze wspaniałe dzieci i 
nie stroniących od współpracy ze mną rodziców. Nie 
stroniących- to mało powiedziane. Mam w nich 
wiernych sojuszników i pomocników w sprawach 
w y c h o w a w c z y c h ,  d o ś w i a d c z o n y c h  
współpracowników w różnorakich problemach 

organizacyjnych klasy”. Dzięki takiej współpracy, już 
w 1948 roku przeprowadzono remont szkoły, 
wstawiono okna, wykonano elewację budynku, a w 
październiku 1949 roku szkoła doczekała się 
elektryfikacji. W międzyczasie, 8. października 1947 
roku otwarto bibliotekę, gdzie stale gromadzono 
księgozbiory. Dla lubiatowskiego środowiska, w 
którym pracowali Państwo Gałczyńscy, byli oni nie 
tylko nauczycielami i wychowawcami dzieci, ale 

również doradcami w sprawach społecznych, 
rozjemcami skłóconych sąsiadów, skarbnicą wszelkiej 
wiedzy o świecie i życiu. Nie szczędzili wysiłku i czasu 
na pozaszkolną działalność. Przygotowywali dzieci do 
występów na różne okazje, organizowali wycieczki do 
Trójmiasta, do Krakowa, do Karpacza.
Podejmowali się zadań wręcz karkołomnych jak na 
tamte czasy i możliwości, ale nie poddawali się, za co 
do dzisiaj pamięć o nich jest wciąż żywa.        
Praca pedagogiczna  Julii Gałczyńskiej była bardzo 
wysoko oceniana. Świadczą o tym m.in. Złoty Krzyż 
Zasługi, złota odznaka „Zasłużony dla Dolnego 
Śląska”, odznaka „Przyjaciel Dziecka” i wiele innych. 
O niej również pisała prasa.
 Ponieważ liczba dzieci uczęszczających do 
lubiatowskiej podstawówki z roku na rok  wzrastała, 

już od 1953 roku czyniono starania o przydział nowego 
budynku szkolnego. Dopiero 1. września 1959 roku 
nowy rok szkolny rozpoczął się w pałacyku, 
przekazanym przez Państwowe Gospodarstwo Rolne. 
Wówczas uczniów było 211 a kadra nauczycielska 

liczyła 5 osób. Warunki nauczania zmieniły się 
diametralnie, jednak i ten budynek wymagał remontu i 
modernizacji. Szkoła w Lubiatowie miała to szczęście, 
że pracowali w niej ludzie bardzo oddani. Przez ponad 
50 lat budowali szkołę dla wszystkich, ciepłą, 
serdeczną, a nade wszystko przyjazną dziecku. Złotymi 
zgłoskami w historii lubiatowskiej placówki zapisał się  
Tadeusz Rudnicki, czwarty z kolei dyrektor. Do 
Lubiatowa przybył wraz z rodziną (żoną i córką 
Elżbietą) w 1967 roku. Ale już przed Lubiatowem był 
dyrektorem szkoły w Nowej Wsi Złotoryjskiej i 
Rokitnicy. W każdej z tych miejscowości pozostawił 
swój wyraźny, pozytywny ślad działalności. W czasie 
pracy ukończył wyższe studia magisterskie o kierunku 
matematycznym na Uniwersytecie Wrocławskim. W 
jego ślady poszła też córka Elżbieta i  jak ojciec została 
magistrem matematyki. W czasie pobytu w 
Lubiakowie, a było to aż 27 lat, w swojej pracy nie 
szczędził wysiłku na to, by ta szkoła piękniała, 

rozwijała się, a uczniowie czuli się w niej jak najlepiej. 
Był człowiekiem, który dbał o porządek, ład i 
dyscyplinę. Kochał młodzież i każdą wolną chwilę jej  
poświęcał. Bezinteresownie organizował dla niej 
dodatkowe zajęcia i był bardzo wymagający. 
Lubiatowska placówka, za jego czasów, mogła się 
poszczycić ważnymi osiągnięciami sportowymi i 
zdobywaniem czołowych miejsc w konkursach 
przedmiotowych. Tadeusz Rudnicki był kilkakrotnie 
odznaczony; otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i 
Wychowania, nagrodę kuratora. Był człowiekiem 
całkowicie oddanym szkole. Uważał, że bez niego ona 
nie może istnieć. Nawet w czasie wakacji starał się być 
w niej codziennie. Dobrze układały mu się stosunki 
z Ośrodkiem Hodowli Zarodowej, wraz z nimi udało 
mu się wybudować kort przy szkole (wielka pomoc ze 
strony zakładu). Zawsze umiał stanąć na wysokości 
zadania i doprowadzić je do końca. Dobrze też układała 
mu się współpraca z gronem pedagogicznym, w 
którym zawsze panowała atmosfera szczera, serdeczna 
i przyjazna. Nie szczędził czasu dla środowiska i 
rodziców. Mile jest wspominany i ceniony przez 
wszystkich jako dobry człowiek, serdeczny, otwarty, 
jako ten, któremu zawdzięcza się wiele. Pamięć o nim 
przetrwała do dnia dzisiejszego. Wraz z nim w 

placówce pracowała jego żona Barbara Rudnicka - 
polonistka, która też ukończyła filologię polską. Za 
całokształt pracy pedagogicznej otrzymała Krzyż Złoty 
i Kawalerski.
 Szkoła zapewniała dzieciom rozwój w wielu 
dziedzinach. Jedną z nich był wcześniej wspomniany 
sport. Już na przełomie 1964 i 1965 roku utworzono 
pierwszą drużynę tenisa stołowego. W dyscyplinie tej 
szkoła stała się potęgą. Uczniowie odnosili sukcesy, 
dochodząc w 1999 roku do Półfinałów Mistrzostw 
Polski w Ostrowie Wielkopolskim. Przy szkole działał 
również chór, którego założycielem w 1970 roku był p. 
Wojciech Konieczny. Od 1971 roku aż do początku lat 
90. prowadzącym i dyrygentem był wieloletni 

nauczyciel muzyki p. Marian Baranowski. Swoimi 
występami chór uświetniał wiele uroczystości 
szkolnych i gminnych. Każdego roku rozśpiewana 
młodzież brała udział w konkursach. Największym 
osiągnięciem lubiatowskiego chóru było wyróżnienie 
w Przeglądzie Chórów Legnica Kantat. 
 W połowie lat 90. budynek szkolny przeszedł 
kapitalny remont. Wówczas starsi uczniowie wraz z 
nauczycielami dojeżdżali do szkoły w Gierałtowcu. 
Natomiast młodsze dzieci uczyły się w świetlicy 
wiejskiej oraz w pałacu, gdzie dyrekcja gospodarstwa 
udostępniła jedną z sal. Taki stan rzeczy trwał 2 lata. W 
1998 roku, jubileusz 50-lecia istnienia Szkoły 
Podstawowej obchodzono uroczyście w  już 
wyremontowanej szkole. Jubileusz był świetną okazją 
do spotkania po latach dla wielu absolwentów, którzy 
przyjechali z całej Polski.
 W 2001 roku Szkołę Podstawową w Lubiatowie 
zlikwidowano. W jej miejsce powstało Gimnazjum. 
Obecnie dzieci dojeżdżają do Szkoły Podstawowej w 
Gierałtowcu. 

GOSPODARSTWO HODOWLI ZARODOWEJ
 Przez wiele lat największym pracodawcą w 
Lubiatowie było Gospodarstwo Hodowli Zarodowej 
(GHZ), które powstało na bazie wcześniejszego 
Państwowego Gospodarstwa Rolnego na przełomie 

1969/70. Gospodarstwo obejmowało swym obszarem 
1600 hektarów ziemi, zatrudniając ok.130 osób.  
Głównym profilem produkcji zwierzęcej była hodowla 
bydła, trzody chlewnej oraz owiec. Natomiast w 
produkcji roślinnej dominowała uprawa zbóż, buraków 
cukrowych, rzepaku i kukurydzy.
 Dyrektorami gospodarstwa byli Eugeniusz 
Hospod, Jerzy Urban oraz Zbigniew Hardy. 
Gospodarstwo Hodowli Zarodowej nigdy nie 
podzieliło losu tysięcy państwowych gospodarstw, 
które od 1991 roku masowo likwidowano. 1.09.1993 
roku przekształciło się  w Hodowlę Zarodową Zwierząt 
.Wówczas dyrektorem został dr inż. Stanisław Ficer. 
Natomiast 31.03.2002 roku powstało Gospodarstwo 
Hodowlane „Uprawa” Sp. z. o. o Lubiatów. Oprócz 
produkcji roślinnej gospodarstwo prowadziło i 
kontynuuje hodowlę bydła, trzody chlewnej i owiec. 
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Lubiatów

Wizytacja ks. Biskupa Stefana Regmunta w 
nowo wyremontowanej świątyni.

Dożynki kościelne. Wierni z Lubiatowa, 
z Gośliny oraz z Gospodarstwa Hodowlanego 
Uprawa co roku dziękują Bogu za plony.    

Kadra nauczycielska wraz z dyrektorem 
p. Tadeuszem Rudnickim.

Honorowym gościem był Eugeniusz Gałczyński, 
który bardzo miło i ze wzruszeniem wspominał 
początki swojej pracy w Lubiatowie. Na zdjęciu 
wraz z pierwszymi absolwentkami.

Żniwa nadzoruje dyrektor Eugeniusz Hospod.      

Dożynki w gospodarstwie. 
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S p ó ł k a  
zatrudnia 25 
osób. Obecnie 
prezesem jest 
d r  i n ż .  J a n  
Tymczyszyn.  
Z a r z ą d  
gospodarstwa 
udziela pomocy 

finansowej i materialnej placówkom szkolnym, 
klubom sportowym oraz dofinansowuje wycieczki 
krajoznawcze młodzieży szkolnej. Ponadto od wielu 
już lat wspiera remont kościoła i bardzo aktywnie 
angażuje się  w życie społeczne mieszkańców 
Lubiatowa.

KLUB SPORTOWY ,,LUBIATOWIANKA”
 Niegdyś Ludowe Zespoły Sportowe były bardzo 
prężnymi klubami. Prawie każda wieś miała klub - 
najczęściej piłkarski. Były kluby wielosekcyjne i 
powstawały także w miastach , np. w  Złotoryi  istniał- 
LZS ,,Zieloni ” .
 Lubiatowski LZS, który powitał w 1962 r. przybrał 
nazwę ,, Lubiatowianka'', organizatorem i pierwszym 
prezesem  był Eugeniusz Dowgiałło, a po nim: Jan 

Grygorcewicz,  Tadeusz 
Szczepanek, Grzegorz  
H a r d y ,  S t a n i s ł a w   
Wi l c z y ń s k i ,  Z e n o n  
Baranowski, Włodzimierz 
N o w a k ( n a d a l ) .  
,,Lubiatowianka” jest 
klubem jednosekcyjnym, 
z r z e s z a j ą c y m  
 20 piłkarzy, grających w 
B- klasie, a trenowanych 
p r z e z  K a z i m i e r z a  
Melskiego.

,,WSPÓLNE DOBRO” 
WSI LUBIATÓW

 W tym roku Rada 
S o ł e c k a  w r a z  z  
mieszkańcami założyła 
stowarzyszenie „Wspólne 
Dobro”, którego głównym 
celem jest zintegrowanie 
s p o ł e c z n o ś c i  o r a z  

pobudzenie  do większej aktywności i zaangażowania 
w życie Lubiatowa. W tym celu odbyło się kilka imprez 
okolicznościowych pod hasłem „ Od juniora do 
seniora”. Imprezy cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. W czerwcu z wielkim rozmachem 
zorganizowano Dzień Dziecka. Dla dzieci 
przygotowano wiele atrakcji. Były liczne konkursy 
manualne, sprawnościowe i wokalne, była ogromna 
kolorowa zjeżdżalnia, była przejażdżka bryczką, 
a na koniec zabawa taneczna. W sierpniu obchodzono 
Dzień Sportu. Tu również nie zabrakło atrakcji. Były to 
głównie konkursy sprawnościowe takie jak; toczenie 
bala słomy, rzut workiem wypełnionym słomą, skoki w 
workach, przeciąganie liny itp. Oprócz tego odbył się 
mecz piłki nożnej (ojcowie kontra synowie) oraz piłki 
siatkowej (panny kontra mężatki).  Dużym 
zainteresowaniem cieszył się bufet przygotowany 
przez organizatorów. Natomiast  we wrześniu 
zorganizowano dożynki wiejskie. Wszystkie te 
imprezy poprzedzone były cyklem spotkań. W  
świetlicy wiejskiej, którą obecnie prowadzi Barbara 
Gzik odbywały się warsztaty plastyczne, w których 
najchętniej uczestniczyli najmłodsi. Młodzież niemal 
każdego dnia rozgrywała mecze piłki siatkowej lub 
nożnej. Zorganizowano dzień wypiekania ciast, w 
którym mogli wziąć udział wszyscy chętni. Każdy, kto 
tego dnia odwiedził świetlicę, mógł skosztować 
słodkich wypieków. Nad wszystkim czuwali dorośli. 
Pod ich okiem również młodzież uczyła się wyplatania 
wieńców dożynkowych. 
 Wspólnie wypleciony wieniec był prezentowany w 
kościele z okazji dożynek kościelnych a także na 
dożynkach gminnych w Prusicach. Istnieje zatem 
realna szansa, aby Lubiatów znowu zaczął tętnić 
życiem. Może ta „godna pochwały przestrzeń” stanie 
się jeszcze bardziej atrakcyjna, nie tylko dla 
mieszkańców ale również dla turystów.

Materiał o Lubiatowie zebrali i opracowali:
Maria Tymczyszyn, Barbara Rudnicka, Klaudia 

Tymczyszyn  oraz Alfred Michler

prezentującego się pojazdu, 
dopiero co wyremontowanego – 
jak mnie zapewniono – przez pana 
Janka specjalnie na tę okazję.
 Ruszyliśmy. Na początku z 
mozołem, ponieważ trzeba było 
kawałek przejechać po szosie, a ta 
jak na złość odśnieżoną została. 
Konie jednak dały radę. Choć 
zaprzęg ciągnikowy szybko 
straciłam z pola widzenia,  
domyślałam się, że tamtym asfalt 
zupełnie nie przeszkadzał. Kiedy 
wjechaliśmy w polne trakty, 
zaczęło się na dobre. Gdyby nie 
ciepła czapka, pewnie czułabym 
wiatr we włosach. Jako że sanie nie 
miały lusterek wstecznych, mnie 
przypadła rola sygnalizować 
dźwiękiem wywrotki na końcu. 
Dar łam s ię  co chwilę ,  bo 

dramatycznie było. Przynajmniej zanim saneczkarze 
nie nauczyli się manewrowania nogami i rękami. 
Najszybciej poddali się najmłodsi i moje wygodne 
sanie zaczęły się zaludniać, co mnie niezmiernie 
ucieszyło, bo im ciaśniej, tym cieplej. Za towarzyszy 

podróży miałam dziesięcioletniego 
Dawida, sześcioletnią Alę i 
p i ęc io l a tka  Woj tu s i a .  Ca ł ą  
gromadkę przywieźli z Jawora ich 
dziadkowie, którzy teraz próbowali 
swoich sił i poczucia równowagi, 
jadąc na końcu zaprzęgu. 
 Widoki, które roztaczały się 
wokół mnie, zapierały dech i 
prowokowały do ich uwieczniana na 
zdjęciach. Trochę trzęsło na 
wybojach, więc funkcja stabilizacji 
obrazu okazała się bezcenna. 
Mknęliśmy w stronę Muchówka, 
Lipy…i nie wiem, dokąd jeszcze, bo 
wszystko w tej bieli było do siebie 
podobne. Od czasu do czasu 
robiliśmy przymusowe postoje, 
g d y ż  t r z e b a  b y ł o  z b i e r a ć  
saneczkarzy lub wiązać ich pojazdy. 

Po kilku kilometrach pejzaż mi się opatrzył, a wtedy oddałam się 
konwersacji z moimi towarzyszami podróży. Nie była to łatwa 
rozmowa, ponieważ zazwyczaj przyszło mi odpowiadać na 
podchwytliwe pytania, niektóre egzystencjalne. Pięcioletni 
Wojtuś pytał: czy jak ma się pięć lat, to jest dużo?, a sześcioletnia 
Ala: ile to jest roków. Najstarszy Dawid natomiast, myśląc, że 
skoro jestem dorosła, to wiem więcej, zapytał: dlaczego ptaków 
nie kopie prąd, kiedy siedzą na drutach? Nic dziwnego, że z ulga 
powitałam przerwę w podróży. Dotarliśmy do punktu 
pośredniego, jak pewnie poinformowałby GPS, gdybyśmy go 
posiadali. Tam już czekało na nas ognisko, kiełbaski, herbata i - 
dla przypominających sople lodu saneczkarzy – grzaniec. 
Zrobiło się ciepło i nastrojowo. Ognisko trzaskało i dymiło, 
kiełbaski pachniały, grzaniec podgrzewał krew. Tylko w 
pobliskim lesie słychać było, jak pod ciężarem śniegu i lodu 
łamią się drzewa. Trochę zaczęłam się bać, ponieważ dalsza 
podróż miała odbywać się właśnie przez leśny dukt. Na szczęście 
Opatrzność nad nami czuwała. Czuwali również powożący 
końmi i ostrzegali nas przed wiszącymi nazbyt nisko gałęziami, 
które mogłyby pozbawić, podróżujących na dużych saniach, 
okrycia głowy, a być może samej głowy .
 Nic złego nas zatem nie spotkało, choć dzieci snuły marzenia 
o spotkaniu z dzikami i projektowały, co będzie, kiedy konie 
przestraszą się innej zwierzyny. W tej sytuacji już wolałam 
słuchać pięcioletniego Wojtusia, który podnosił mi coraz wyżej 
poprzeczkę intelektualną: Niech pani zgadnie ile dzisiaj zębów 
sobie oderwałem?
 Po trzech godzinach sanny dotarliśmy cali, zdrowi, choć 
niektórzy szczękający zębami, na miejsce.  Nikogo nie 
zgubiliśmy, dzików nie widzieliśmy, konie nas nie poniosły, a ja 
uświadomiłam sobie, że pora wreszcie zrozumieć, dlaczego 
ptaków siedzących na drutach nie kopie prąd. Na przyszłość 
uniknę kompromitacji.
                Tekst i zdjęcia: Iwona Pawłowska

przejść. W sobotę czekaliśmy na pielgrzymów 
w Rzymówce, aby towarzyszyć im do Złotoryi a 
w niedzielę odprowadziliśmy do Pielgrzymki, 
rozstając się z nimi po mszy w kościele św. Jana 
Nepomucena. Ponad dwadzieścia osób 
nocowało „co łaska” w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 1, za co wielkie wyrazy 
podziękowania należą się Dyrektorkom, 
Bożenie Krasce i Bożenie Pecynie. Bardzo 
dziękujemy za bezinteresowną pomoc również 
Damianowi Komadzie i Ryszardowi Raczce, 

dzięki którym m.in. udało się jeszcze w sobotni 
wieczór wejść na wieżę widokową kościoła 
Mariackiego. Był to dla nas swego rodzaju 
sprawdzian w roli opiekunów szlaku, nie 
jesteśmy pewni, czy go zdaliśmy – w kilku 
miejscach wiele do życzenia pozostawia jego 
oznakowanie, a więc wiemy już, co nas czeka w 
najbliższą wiosnę i lato. Po wrześniowej 
wędrówce okazało się także, że należy zmienić 
trasę w pobliżu Wysocka i Rokitnicy i 
skorygować nieco jej przebieg w samej 
Złotoryi. Artykuł z fotografią właśnie naszej 
wyprawy zamieścił Gość Niedzielny z dnia 4 
października 2009 r. 
 Także we wrześniu ubiegłego roku 
zawiązało się we Wrocławiu 
międzyregionalne stowarzyszenie 
Przyjaciele Drogi św. Jakuba w 
Polsce a w lipcu i wrześniu ukazały 
s ię  dwa p ie rwsze  numery  
Pielgrzymki, czasopisma, dzięki 
któremu wiadomo, co „w trawie 
piszczy” na Drodze. W 2009 r. 
o twar to  k i lka  nowych  j e j  
odcinków, między innymi ze 
Ś c i n a w y  
do Chocianowa.  Polecamy 
p r z y n a j m n i e j  t r z y  a d r e s y  
internetowe: www.camino.net.pl, 
w w w. m y p i e l g r z y m i . c o m ,  
www.caminodesantiago.pl. 
 Rok 2010 ogłoszony został 
Rokiem św. Jakuba. Jednak nie 
tylko z tej okazji TMZZ, opiekun 
odcinka Via Regia na terenie 

n a s z e g o  
powiatu, wydał niedawno trzy oryginalne 
widokówki – na każdej z nich widnieją kościoły 
stojące na tym szlaku ( po trzy, bo w sumie jest ich 
dziewięć), postać Świętego z ambony w kościele 
NNMP oraz muszla, symbol camino. Widokówki 
mają propagować Drogę, o której wciąż 
mieszkańcy Ziemi Złotoryjskiej wiedzą zbyt mało. 
 Kilka dni temu ponad sześćdziesięcioosobowa 
g r u p a  z a p a l e ń c ó w,  c z y l i  o p i e k u n ó w  
poszczególnych odcinków camino na Śląsku, 

podsumowała w Legnicy 
ubiegły rok oraz podzieliła się 
na s t ępnymi  pomys łami .  
Zobaczyliśmy wspomnieniowe 
o b r a z k i  z  H i s z p a n i i ,  
dowiedzieliśmy się m.in., że 
takie ogólnopolskie spotkanie 
odbędzie się w dniach 9.-10. 
kwietnia w Gnieźnie a 30 
kwietnia w Jakubowie gościć 
będzie arcybiskup Santiago. W 
t y m  s a m y m  m i e s i ą c u  
zaplanowano otwarcie nowego 
odcinka na Ziemi Nyskiej. 
Obecni na legnickim spotkaniu 
złotoryjanie mieli zaszczyt 
wręczyć  zgromadzonym 
pamiątkowe widokówki oraz 
zaprosić na III Złotoryjską 
Pielgrzymkę Drogą św. Jakuba 

w dniu 25. lipca. Zapewne weźmiemy udział w 
swoistej sztafecie do Santiago, która z różnych 
krajów zaniesie tam kije, które towarzyszą 
pielgrzymom. TMZZ chciałoby również z okazji 
Roku Jakubowego umieścić na świątyniach 
naszego powiatu tablice dotyczące Drogi, a na 
szlaku ustawić kamienne słupki. Marzy nam się, 
aby w naszych plebaniach mogli znaleźć gościnę i 
przyjazne noclegi Jakubowi pielgrzymi.
 Nieustannie zapraszamy do współpracy przy 
pielęgnowaniu i propagowaniu złotoryjskiej Via  
Regia. Buen Camino!

      Grażyna Fiałkowska, Roman Gorzkowski,
      Józef Banaszek
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U progu Roku Jakubowego
Droga św. Jakuba (camino) jest jednym z najważniejszych 

europejskich szlaków pielgrzymkowych. Możemy być 
dumni, że jeden z jej polskich odcinków, zwany Via Regia,  
przebiega przez Złotoryję, może kiedyś właśnie stąd ktoś 
wyruszy do grobu św. Jakuba w hiszpańskim Santiago de 
Compostela. 
 Nie wiemy, ilu indywidualnych pielgrzymów 
przemierzyło nasz odcinek camino  w 2009 r. Nikt właściwie 
się tym nie chwali, nikt nie musi nocować w Pałacyku nad 
zalewem. Do historii przeszła II Złotoryjska Pielgrzymka 
Drogą św. Jakuba, o czym pisaliśmy w sierpniowym Echu. Z 
pewnością bardzo długo będziemy pamiętać dwa wrześniowe 
dni, 26. i 27., gdy gościliśmy ponad trzydziestoosobową grupę 
osób z różnych miejsc w Polsce. Byli to mieszkańcy Krakowa, 
Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Jeleniej Góry, Bolesławca, 
Jawora, Oławy, Wrześni, okolic Poznania, Skorogoszczy 
k.Opola, Sobótki i Leszna. Wszystkich zgromadziło jedno z 
kolejnych weekendowych przejść fragmentami Via Regia. 
Wśród wędrowców kilkunastu miało już za sobą hiszpańską 
Drogę. Przybył m.in. Emil Mendyk, najbardziej zasłużony 
propagator Via Regia a zarazem inicjator weekendowych 

Gospodarstwo odnosiło liczne sukcesy 
na wystawach krajowych i regionalnych.

Po kilku dniach ponurego nieba, 
zaświeciło słońce i w jego 

promieniach śnieg, choć już 
z m a l t r e t o w a n y  k o ł a m i  
samochodów, znów zaczął cieszyć 
oko. Przy takiej pogodzie nie 
pogardz i ł am zaproszen iem 
Ekomuzeum Rzemios ła  na  
prawdziwy kulig w Dobkowie. 
Trochę bałam się, jak dojadę w 
środku śnieżnej zimy do tej wioski 
na końcu świata, a przynajmniej 
powiatu, ale obawy okazały się 
płonne. Droga czarna, sucha i 
stosunkowo szeroka zawiodła 
mnie wprost do Galerii pod 
Aniołem państwa Rudnickich, skąd 
miała wyruszyć karawana sań. 
J e d n e  p r z y w i ą z a n o  d o  
mechanicznego konia z napędem 
na cztery łapy, a inne do dużych 
wygodnych sań podczepionych 
dyszlem do pary solidnie wyglądających, całkiem 
klasycznych zwierząt pociągowych. Tłumów 
chętnych do jazdy po śnieżnych bezdrożach może nie 
było, ale ci, którzy się tam zgromadzili, mieli w 
oczach prawdziwą determinację, w 
sercach nadzieję na świetną zabawę, 
a w plecakach termosy z gorącą 
herbatą w razie czego. Gospodarze: 
państwo Rudniccy i Rozpędowscy 
k i e r o w a l i  r u c h e m ,  c z y l i  
rozlokowali saneczkarzy albo za 
ciągnikiem, albo za końmi. Potem 
popatrzyli na mnie, przybyłą bez 
własnego sprzętu, i  orzekli 
jednogłośnie: pani na duże sanie za 
końmi! Odetchnęłam z ulgą, 
ponieważ, choć upłynęło kilka lat, 
to mam dość świeżo w pamięci moje 
wyczyny na sankach jadących na 
samym końcu zaprzęgu ciągniętego 
przez traktor. Wiem jedno – 
upadkom nie ma końca, a i śmierć w 
oczy zagląda. Dlatego teraz, 
wykorzystując okazję, wsiadłam 
bez namysłu do bezpiecznie 

W drugą niedzielę stycznia w gościnnych 
progach kościoła Narodzenia Najświętszej 

Marii Panny złotoryjanie (i nie tylko) mogli obcować 
z WYSOKĄ KULTURĄ. Na noworocznym 
koncercie kolęd zaprezentowały się 
chóry „Canta Nobiscum” z parafii św. 
Michała Archanioła we Wrocławiu oraz 
nasz rodzimy Chór Nauczycielski 
„Bacalarus”.   

Widzowie otrzymali sporą dawkę 
porządnej ,  pięknej ,  doskonale  
wykonanej muzyki. Chór wrocławski 
był niezrównany ze swoimi kolędami, 
w których pobrzmiewały dzwony i 
dzwonki imitowane jedynie przez 
ludzkie głosy, a brzuchaty maestro 
Marek Pisarski w podwójnej roli solisty 
i dyrygenta wyglądał, jakby sam się 
doskonale bawił. Właśnie – widać było 

wyraźnie, że „Canta Nobiscum” bawi się swoim 
repertuarem, a ten nastrój przenosił się na nas, na 

publiczność. Kolęda Oj 
maluśki z cudownym 
s o p r a n e m  s o l i s t k i  
M a r t y n y  S t ę p i e ń  
wycisnęła łzy wzruszenia 
z niejednej pary oczu. 
Skład tego chóru – 
d w a n a ś c i e  m ę s k i c h  
głosów i tyleż żeńskich -  
brzmiał imponująco w 
starych murach kościoła, 
które słyszały już wiele 
różnych kolęd. 

Chór „Bacalarus” 
brzmiał  jak zwykle 

uroczo. Dyrygent dr Jarosław Lewków wprowadził 

do repertuaru kolędy ukraińskie. Słuchając ich odnosi się 
wrażenie, że pieśni o narodzeniu Jezusa w katolickiej i 
prawosławnej religii mało się od siebie różnią w brzmieniu. 

Trzeba jednak powiedzieć, że poprzez porównanie widać 
było wyraźnie, jak bardzo brakuje naszemu chórowi męskich 
głosów, tak pięknie brzmiących w chórze wrocławskim. 
Panowie, porzućcie te piloty od waszych wypasionych 
telewizorów, przełamcie swój opór i przyjdźcie na próbę chóru 
Bacalarus! Tam czekają na was.

Na koncert przyszło sporo ludzi, niektórzy nawet stali, bo 
zabrakło miejsc siedzących. Świadczy to o ogromnym 
zapotrzebowaniu tego typu rozrywkę w naszym mieście. 
Świąteczny wystrój kościoła Narodzenia Najświętszej Marii 
Panny współgrał ze śpiewanymi kolędami, a świątynia zmieniła 
się kolejny raz w salę koncertową. Różnica w tym, że na sali 
koncertowej publiczność zachowuje uroczystą ciszę, którą mogą 
przerywać jedynie oklaski. Tu zaś moją i wielu innych 
kontemplację koncertu zakłócała raz po raz kolejna pobożna 
babcia w moherowym berecie, która rozgłośnie szurając butami 
o kamienną posadzkę, opuszczała świątynię w samym środku 
pieśni. Bocznymi nawami pomykały gromady dzieci, w ogóle 
nie przejmując się hałasem, jaki wprowadzały. Nie wspomnę już 
o wielu spóźnialskich, którzy może wchodzili cichutko, ale 
swoim spóźnieniem dawali wyraz  lekceważenia tak wobec 
wykonawców, jak i wobec pozostałych, przybyłych na koncert.

Może następnym razem organizatorzy pomyślą o 
wprowadzeniu biletów za symboliczną złotówkę lub zwykłych 
darmowych wejściówek, a wtedy rola kościoła (świątyni) 
mogłaby zostać wyraźnie oddzielona od roli sali koncertowej. 
Wtedy – mam taką nadzieję – zostaliby w środku jedynie 
miłośnicy muzyki, którym nikt nie przeszkadzałby w odbieraniu 
jej piękna. Moim zdaniem – warto spróbować.

   Agnieszka Młyńczak

Kulig, sanna!

Chór „Bacalarus” - dyryguje Jarosław Lewków. Fot. Andrzej Frąckiewicz

„Canta Nobiscum” z parafii św. Michała Archanioła 
we Wrocławiu pod dyrekcją Marka Pisarskiego. Fot. Andrzej Frąckiewicz

Droga św. Jakuba

Jedna z trzech widokówek wydanych przez TMZZ w 2009 r.
hóryKolędowanie na dwa c
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rawa miejskie to zbiór przepisów i zwyczajów, regulujących życie Pmiasta. W średniowiecznej Europie zachodniej i środkowej 
rozpowszechniły się prawa miejskie opracowane w Niemczech, stąd nazwa 
prawo niemieckie. Wobec tego, że główne zasady  ustroju miejskiego 
stworzono w Magdeburgu, posługujemy się również pojęciem prawo 
magdeburskie. Jego podstawę stanowił przywilej arcybiskupa 
magdeburskiego Wichmana z 1188 r. Zasady tego prawa stwarzały dogodne 
warunki dla osadników, określając ich prawa i obowiązki (uzyskiwali np. 
własne sądownictwo oraz ziemię na indywidualne, dziedziczne działki),  
ułatwiały handel i rzemiosło, prowadziły do wykształcenia się samorządu 
miejskiego. Właśnie prawo magdeburskie stało się wzorem dla wielu miast, 
zakładanych wówczas na ziemiach polskich. 
 Nadanie praw miejskich zwane było w średniowieczu  lokacją. 
Określano tak albo nadanie nowego prawa istniejącej już osadzie  lub 
założenie jej od podstaw („na pniu”) i wyposażenie w prawa miejskie. W 
jednym i drugim przypadku był to przełomowy moment w historii każdej 
miejscowości. Przy lokacji wytyczano rynek (prostokątny lub kwadratowy), 
sieć ulic, granice obwarowań i bramy miejskie. Powierzchnię miasta, ale 
przede wszystkim obszar rynku i odchodzących od niego ulic, dzielono na 
działki lokacyjne (budowlane), które do rynku przylegały krótszymi 
bokami. Najszersze parcele otrzymywali najzamożniejsi mieszczanie. 
Blisko rynku wyznaczano plac kościelny – oba place przeważnie nie były 
oddzielone kamienicami. 
 Przebiegiem lokacji kierował tak zwany lokator, zwany inaczej 
zasadźcą, na mocy umowy zawartej z inicjatorem nadania praw miejskich i 
właścicielem miasta, np. księciem. Zasadźca werbował osadników, 
najmował mierniczych, przydzielał parcele, doglądał prac itp. Właśnie jemu 
i jego najbliższym współpracownikom przypadały  z reguły parcele w 
centrum miasta. Jeżeli wszystko przebiegało pomyślnie, lokator obejmował 
następnie funkcję wójta, czyli najważniejszej osoby w mieście a zarazem 
przedstawiciela właściciela miasta. Wójt posiadał liczne przywileje: 
otrzymywał na własność pewną ilość np. warsztatów rzemieślniczych, 
kramów i karczem, czerpał dochody z młynów, tartaków itp., pełnił niższe 
sądownictwo, pobierał część kar sądowych, rozsądzał spory. Jego urząd był 
dziedziczny. Niedługo potem powstawała ława miejska, zajmująca się 
sądownictwem a potem rada miejska, która z czasem stawała się organem 
ważniejszym niż wójt.
 Lokacja, czyli nadanie praw miejskich, miała więc niejako dwa oblicza: 
prawne, polegające na wprowadzeniu określonych przepisów i 
ukształtowaniu się władz, oraz urbanistyczne, czyli nadanie obszarowi 
miasta odpowiedniego kształtu, wyznaczenie najważniejszych punktów i 
osi komunikacyjnych. 
 W następnym odcinku opowiemy, jak lokacja przebiegała w naszym 
mieście, czyli jakie następstwa i znaczenie miała decyzja księcia Henryka 
Brodatego w 1211 r.

Roman Gorzkowski

Tradycyjnie już przedstawiamy kolejne ocalone przedmioty związane z naszym 
miastem. Tym razem prezentujemy „łyżkę do butów”, której funkcji nie trzeba 

wyjaśniać, gdyż jest ona używana w naszych domach do dnia dzisiejszego. Łyżka 
jest w całości wykonana z metalu, widnieje na niej grawerowany napis: 
 W. Wenzel Schuhwaren & Reparaturen GOLDBERG, LIEGNITZERSTR. 14 – 
zakład znajdował się przy dzisiejszej ul. J. Piłsudskiego, dokładną lokalizację trudno 
określić, gdyż po wojnie kilkakrotnie zmieniała się numeracja budynków. Warto 

nadmie-
n i ć ,  ż e  
p r z e d -
stawiona 
łyżka jest 
używana 
do dnia 
d z i s i e j -
s z e g o  
przez jej 
obecnego 
w ł a ś c i -
ciela.

 Przedstawiamy również reklamę z przedwojennej publikacji, wydanej z okazji 
700-lecia nadania praw miejskich Złotoryi w 1911 r.  Właściciel centralnego sklepie 
obuwniczego położonego w Rynku nr 6, Bruno Frenzel, zachęca klientów 
indywidualną sprzedażą butów zimowych znanej firmy Salamander w jednolitej 
cenie 12,50 marek 
dla pań i panów, 
l u k s u s o w e  
w y k o n a n i e  –  
1 6 , 5 0  m a re k .  
H a n d l o w i e c  
s u g e r o w a ł  
k l i e n t o m  
zażądanie książki 
wzorów i polecał 
j e d n o c z e ś n i e  
wszystkie inne 
towary obuwnicze 
gwarantowanej 
jakości za solidną 
cenę.

Przemysław 
Markiewicz

śród wielu organizacji społecznych Wnaszego miasta powstało również 
Towarzystwo Miłośników Złotoryi. Na 
jego temat zachowało się jednak niewiele 
informacji.„Dzieje Złotoryi” podają, że 
założono je w 1962 r. Jednym z jego 
działaczy był zapewne Władysław 
Gasiński, długoletni sekretarz miasta. 
Istniało jednak najprawdopodobniej  
krótko i nieznane nam są żadne jego 
dokumenty. 
 Podczas obrad Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej we wrześniu 1969r. 
stwierdzono: należałoby zastanowić się 
nad reaktywowaniem Towarzystwa 
Miłośników Złotoryi, które było kilka lat 
temu lecz nie wykazywało żadnej 
działalności i zostało rozwiązane. Jeszcze 
w listopadzie 1971 r. podczas sesji MRN, 
w kontekście oceny współdziałania z 
organizacjami społecznymi, pojawiło się 
zdanie: np. organizacja Miłośników 
Miasta Złotoryi została powołana dla 
określonego celu, dlatego też rada 
narodowa winna znać potrzeby i 
działalność tej organizacji. Czy w takim 
razie wówczas działało, czy były to tylko 
postulaty? 
 „Słownik Geografii Turystycznej 
Sudetów” (Tom 7, Wrocław 2002) podaje 
niezgodnie z prawdą, iż TMZ zostało w 
1987 r. przekształcone w Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. 
 Redakcja „Echa” bardzo prosi o 
kontakt  wszystkich czytelników, którzy 
posiadają jakiekolwiek informacje o TMZ.

  Roman Gorzkowski

Ogromny żal ściska serce, gdy stajemy przed budynkiem 
wiekowego młyna poniżej Góry Zamkowej. Z jednej 

strony wciąż budzi podziw jego potężna bryła, którą 
wzniesiono tuż obok istniejącej jeszcze trzydzieści lat temu 
młynówki, z drugiej pamięć sięga do tragicznych wydarzeń 
początku stycznia 2000 roku, gdy rozszalał się tutaj tragiczny 
pożar. Już od dziesięciu lat zabytkowy młyn popada 
stopniowo w ruinę i jak na razie nie widać szans nie tylko na 
odbudowę, ale również konieczną renowację najbardziej 
zabytkowych detali. 
 Trzeba podkreślić, że to ostatni w mieście ślad starych 
tradycji tego złotoryjskiego rzemiosła. Gmach, 
przebudowany w XIX i XX wieku, zachował ozdobne 
wejście z datą 1786 i godłem cechu młynarzy (widzimy koło 
młyńskie oraz lwy podtrzymujące koła zębate i cyrkiel). Po 
prawej stronie wejścia wmurowano jedyne w swoim rodzaju 
kamienne tablice, niezmiernie ważne dla dziejów naszego 

miasta. Pokazują one poziom wody podczas 
dwóch powodzi: największej, która dotknęła 
miasto w 1608 r. oraz jednej z następnych w roku 
1702. Starszą tablicę polecił umieścić w 1630 r. 

Daniel Feige, sędzia i rajca, członek rodu 
patrycjuszowskiego niezmiernie zasłużonego dla 
Złotoryi. Obie tablice narażone są nie tylko na coraz 
większe uszkodzenia – znane są przypadki 
kradzieży takich zabytkowych inskrypcji i 
ornamentów, choćby z naszego cmentarza. Oby nie 
„wzbogaciły” zbiorów jakiegoś kolekcjonera w 
Polsce lub za granicą. 
 Jesteśmy pełni obaw o dalszy los zabytku. Jego 
mury to jedyne miejsce dla tablic związanych z 
wylewami Kaczawy, nie można ich stąd ani usunąć 
ani przenieść w pobliże. Wydaje się, iż wszyscy 
rozumieją znaczenie tego faktu – prywatny 
właściciel obiektu, konserwator zabytków i władze 
miasta. I co z tego?
   Roman Gorzkowski

Prawa miejskie i lokacja
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Warto przeczytaćKącik starej widokówki Historia jednej fotografii

K
R

O
N

IK
I Z

Ł
O

T
O

R
Y

J
S

K
IE

ak widać, pozostajemy pod urokiem Jdwóch kółek. Fotografia pochodzi ze 
zbiorów Tadeusza Glińskiego, który 
pokonał na rowerze niezliczoną ilość 
kilometrów. Ów oryginalnie ubrany 
kolarz na niespotykanej już dzisiaj 
maszynie poprzedzał jeden z 
ogólnopolskich wyścigów kolarskich, 
który przejeżdżał przez miasto. Nie 
zdołał jednak sforsować do końca 
ulicy… No właśnie, może czytelnicy 
odpowiedzą, gdzie toczy się akcja i o 
jaki wyścig chodzi? Wedle naszych 
informacji, już nigdy (?) nie powtórzyła 
się w Złotoryi taka scena. 

  Roman Gorzkowski  

gencja Wydawnicza „Egros” Az Warszawy opublikowała 
niedawno książkę Szymona 
Wrzesińskiego o joannitach na 
ziemiach polskich. Znajdujemy w 
niej wiadomości o dziejach tego  
zakonu rycerskiego w naszym 
mieście a wśród ilustracji kilka 
fotografii kościoła NNMP oraz 
studni w jego wnętrzu z symbolem 
joannitów. Dziękujemy autorowi 
szczególnie za uwiecznienie tej 
ostatniej, która została  otworzona i 
otoczona balustradą z inicjatywy 
TMZZ. Przypominamy również 
czytelnikom, że krzyż maltański, 
symbol joannitów, znajduje się 
również na sklepieniu zakrystii w  
tej świątyni – warto go osobiście 
odszukać i poznać pasjonujące 
dzieje tego zakonu!

 Roman Gorzkowski

to dowód na to, że Ojuż w I połowie 
ubiegłego stulecia 
istniały pomysły na 
oryginalną widokówkę! 
Wydała ją zasłużona 
złotoryjska oficyna Otto 
Tscheuschlera. Kartę 
wysłano pocztą 
kolejową. Miniatury na 
skrzydłach motyla 
ukazują dzisiejszy plac 
W. Reymonta z Basztą 
Kowalską, Rynek Dolny, 
stację kolejową oraz 
widok ogólny miasta, 
gdzie na pierwszym 
planie dostrzec można 
miejskie więzienie. 
Życzymy wszystkim 
współczesnym 
wydawcom widokówek 
wielu ciekawych 
projektów!

Roman Gorzkowski

styczeń 2010

Szkice na 800-lecie - cz. III

Motylem byłem

Młyn przy ul. Kolejowej
W oczekiwaniu na renowację

Obuwnictwo
Zapomniane - odszukane Co wiemy 

o Towarzystwie 
Miłośników Złotoryi?

Zakonni rycerze 
w Złotoryi Gdzie  

cykliści 
z tamtych lat?



Włodzimierz Kowalczyk
www.inkobud.pl

e-mail: inkobud@pro.onet.pl
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WILKÓW
Kopalnie Odkrywkowe

Surowców Drogowych

Sp. z o.o. w Wilkowie
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Szanowna Czytelniczko! Szanowny Czytelniku! Jeżeli chcielibyście Państwo pomóc nam 
w wydawaniu Echa Złotoryi - miesięcznika powstającego wyłącznie nakładem pracy społecznej, 
prosimy o przeznaczenia 1% podatku na Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 
(Złotoryja, ul. Szkolna 1, nr KRS 0000124632).
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