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Wręczenie nominacji na 
sędziego sądu okręgowego 
w 2000 r.

Nasza znajomość datuje się od bardzo dawna. Pracowali-
śmy razem w tym samym wydziale w Zakładzie Ubezpie-
czeń Społecznych w Złotoryi. Czy wtedy, podczas prze-
rzucania setek szarych akt, postanowiłeś, że zostaniesz 
sędzią?

Podczas pracy w ZUS-ie rozpocząłem prawnicze studia 
zaoczne. Samo ukończenie prawa to  uzyskanie jedynie 
wysokich kwalifi kacji. Dlatego wiedziałem, że w celu 
zdobycia zawodu  muszę zrobić aplikację. W tamtych 
czasach – były to lata osiemdziesiąte – adwokatura była 
zamkniętym kręgiem dla ludzi z zewnątrz. Pozostawało 
zrobienie aplikacji radcowskiej lub sądowej. Miałem więc 
dylemat. Co wybrać? Wydawało mi się, że praca radcy 
prawnego będzie ciekawsza. Aplikacja radcowska była 
dostępna jedynie w Dzierżoniowie, a ze Złotoryi dojazd 
był kłopotliwy. Pozostała więc aplikacja sędziowska. Teraz, 
po latach, cieszę się, że nie było dojazdu do Dzierżoniowa, 
bo trafi łem do sądu. Gdybym miał takie doświadczenie 
wtedy, gdy stałem przed wyborem, od razu wybrałbym 
aplikację sądową.

Nigdy jednak nie mamy takiego doświadczenia, jakie 
byśmy chcieli mieć. I na początku naszej drogi życiowej 
zawsze jesteśmy skazani jedynie na wyczucie.

No właśnie. Ja trafi łem bardzo dobrze! 

Opowiedz, proszę, na czym polega aplikacja. Można to 
nazwać praktyczną nauką zawodu?

Wtedy, gdy ja robiłem aplikację, raz w tygodniu było kilka 
godzin zajęć teoretycznych prowadzonych przez sędziów. 
Z różnych dziedzin prawa: karnego, administracyjnego i 
tak dalej. Składały się na to wykłady i ćwiczenia, gdzie 
rozwiązywało się casusy. Polegało to na podawaniu stanów 
faktycznych, a aplikanci proponowali rozstrzygnięcia. Każ-

demu aplikantowi przydzielało się sędziego patrona, który 
miał za zadanie go uczyć. Aplikant uczestniczył w rozpra-
wach, często jako protokolant. Po zakończeniu aplikacji 
patron sporządzał opinię adeptowi o jego przydatności do 
zawodu sędziego charakteryzując jego osobowość. Chyba 
można to nazwać nauką zawodu. Obecnie aplikacja sądowa 
ma inny przebieg.

Wtedy, gdy robiłeś aplikację, pracowałeś w ZUS-ie. Przy-
dało ci się w pracy urzędniczej lepsze rozumienie prawa, 
którego stosowania uczyłeś się podczas aplikantury?

Miałem zgodę na tzw. aplikację pozaetatową. Wtedy trwała 
dwa lata. Kończyła się bardzo trudnym egzaminem sę-
dziowskim z całego zakresu prawa! Tego materiału do 
przyswojenia i do poukładania w głowie było i nadal jest 
ogromna ilość. Trzeba znać i przepisy, i orzecznictwo. 
Przepisy nie zawsze są jednoznaczne, dopiero orzecznic-
two kształtuje ich rozumienie. Można czytać przepis wiele 
razy i nagle za którymś razem odkrywa się, że zawiera 
on coś niezmiernie istotnego, czego nie dostrzegało się 
na początku.

Potem był egzamin. Byłeś młodym człowiekiem. Zdawałeś 
sobie sprawę, że to było dla ciebie być albo nie być?

Nie, nie postrzegałem tego tak bardzo poważnie. Przecież 
miałem pracę, więc o przyszłość nie musiałem się mar-
twić. Poza tym byłem przeświadczony, że jeżeli się uczę, 
to przecież muszę zdać egzamin! Inną sprawą była ocena. 
Naturalnie, najlepiej było zdać go jak najlepiej. W naszej 
grupie chyba zdali wszyscy, lecz bywa, że czasem komuś 
się nie powiedzie. 

Na czym polegało zdawanie egzaminu sędziowskiego?

Najpierw była część pisemna. Otrzymywało się wyloso-
wane akta sądowe spraw już zakończonych prawomoc-
nym wyrokiem, jednak w aktach nie było ani wyroku, ani 
uzasadnienia. Podczas egzaminu należało zapoznać się 
z aktami, aby poznać stan faktyczny, a następnie wydać 
wyrok i napisać uzasadnienie. To były dwa rodzaje akt 
z prawa karnego i cywilnego, więc należało wydać dwa 
wyroki z dwoma uzasadnieniami. Na to mieliśmy pięć 
godzin czasu. Jak na maturze. Następnie czekało się na 
wyniki, bo potem był egzamin ustny. Na ustnym przecho-

dziło się od jednego stolika do drugiego, od cywilisty 
do karnisty, potem do sędziego z zakresu prawa 
pracy, i tak dalej. Podawane nam były casusy, a my 
musieliśmy podawać rozstrzygnięcia i je uzasadniać. 
To był bardzo, bardzo trudny egzamin. 

Po zdaniu egzaminu zostałeś sędzią. Mogłeś starać 
się o pracę w sądzie i  porzucić ZUS.

Zgłosiłem chęć pracy prezesowi Sądu Wojewódzkie-
go w Legnicy. Po pół roku dostałem telefon, że jest 
miejsce i mogę podjąć pracę. Zacząłem od asesury w 
Sądzie Rejonowym w Złotoryi. Można powiedzieć, 
że wówczas asesor to był „ułomny sędzia”.  Wykony-
wał takie same czynności jak sędzia, tylko że orzekał 
mając mianowanie od ministra sprawiedliwości, nie 
zaś od prezydenta. Na sali sądowej asesor niczym 
się nie różni od sędziego. 

Pamiętasz swoją pierwszą, całkowicie samodzielną 
rozprawę?

Nie, ze wstydem muszę przyznać, że nie pamię-
tam… Chyba ta pierwsza była bardzo przeciętna i 
nie sprawiła mi większych problemów. To było ponad 
dwadzieścia lat temu. Tych spraw było tak dużo, 
że koniec świata! Przyszło mi orzekać w różnych 
rodzajach spraw. Były karne, cywilne, rodzinne, z 
zakresu prawa pracy. Początkowo nie było to łatwe. 

Co się dzieje po tych dwóch latach asesury? Mogłeś 
starać się o stanowisko sędziego?

Asesorem można było być maksymalnie trzy lata. 
Potem prezes sądu wydawał dyspozycję w sprawie 
kontroli pracy asesora. W 
zależności od tego, w jakich 
sprawach orzekał asesor, 
takich miał sędziów wizy-
tatorów. Czytali oni akta, 
rozstrzygnięcia, robili no-
tatki… Potem sporządzana 
była pisemna opinia o ase-
sorze. 

Od czego zależała taka opi-
nia? Od sposobu rozstrzy-
gnięć, terminów czy innych 
czynników?

Wiele składało się na opi-
nię. Pamiętam, jak w czasie 
aplikacji szef Prokuratury 
Rejonowej w Złotoryi Adam 
Michno, doświadczony pro-
kurator, przestrzegał mnie i 
wyczulał: Możesz popełnić 
błędy, możesz źle zastoso-
wać przepis, ale nie darują 
ci przewlekłości postępowa-
nia. Sprawy muszą być za-
łatwiane na bieżąco, w żadnym razie nie może być 
bezczynności. Wziąłem sobie jego słowa do serca 
i do tej pory zasadę tę stosuję w swojej pracy. Bo 
gdy są trudne sprawy, niechętnie się do nich pod-
chodzi i odkłada się je. Na później. To jest bardzo 
ludzkie zachowanie. Jednak trzeba walczyć z takimi 
nawykami. 

A oprócz tego sędzia musi mieć „nieskazitelny cha-
rakter”. Jak to rozpoznać?

Sędzia wizytator po wydaniu opinii formułuje wnio-
sek, czy asesor nadaje się na urząd sędziego. Asesor, 
tak jak wcześniej aplikant, ma podczas swojej pra-
cy sędziów patronów, którzy wystawiali mu opinię. 
Wszystko składało się na to, czy kandydat na sędzie-
go spełnia ustawowe przesłanki między innymi tę, 
o której wspomniałaś. 

Czy to prawda, że najlepiej jest, jak sędzia jest tro-
chę nudny?

Można to tak ująć. I tak by było najlepiej. Nie mieć 
podejrzanych znajomych, starannie ich dobierać, 
zawsze zachowywać się z godnością. Ja nie mam 

z tym żadnego problemu. Wszyscy moi znajomi są 
normalni. Poza tym utrzymuję dawne kontakty i 
znajomości z ludźmi z czasów, zanim zostałem sę-
dzią. Nie przeszkadza mi, że jestem z kimś na ty, na 
przykład z tobą, pozdrawiamy się na ulicy. Po prostu 
jestem zawsze sobą.

Lecz sędzia jest tylko człowiekiem. Może ulegać 
słabościom, nadużywać alkoholu, bić żonę, brać 
łapówki, popełniać wykroczenia drogowe czy nawet 
przestępstwa. Nie możesz też sobie pozwolić na to, 
że wracasz, powiedzmy, z balu sylwestrowego i śpie-
wasz na całe gardło idąc przez  złotoryjski Rynek.

To całkowicie wykluczone! (śmiech).  Chociaż na 
pewno każdemu zdarzają się chwile słabości. Za-
uważam, że z biegiem lat wymogi wobec zachowań 
sędziów są coraz surowsze i w związku z tym nasze 
poczucie samodyscypliny jest coraz większe. Myślę, 
że sędziowie ze względu na specyfi kę wykonywa-
nego zawodu muszą dbać o dobre imię i to uważam 
za oczywiste. 

Ale nadal sędziego chroni immunitet. Na przykład 
podczas jazdy samochodem przekracza prędkość, 
zostaje zatrzymany przez drogówkę, pokazuje tę 
swoją legitymację. A wtedy…

… nie mogą ukarać go mandatem, lecz spisują dane, 
które przesyłane są do prezesa sądu wraz z opisem 
wykroczenia. Wtedy może zostać wszczęte postę-
powanie dyscyplinarne wobec sędziego. Sędzia w 
Polsce nie jest bezkarny! Sędzia, wobec którego wsz-
częte zostałoby postępowanie dyscyplinarne, mu-
siałby jeździć na rozprawy do innych miejscowości, 

zazwyczaj odległych nawet o kilkaset kilometrów, 
aby tam stanąć przed sądem dyscyplinarnym. Trze-
ba opłacić noclegi, do tego jeszcze dochodzi stres. 
Na końcu jest rozstrzygnięcie. W sumie to bardziej 
dolegliwe niż zwykły mandat. 

Nominacja na sędziego była ukoronowaniem dłu-
gich lat ciężkiej nauki, wyrzeczeń, braku czasu 
prywatnego, ciągłej nieobecności w domu. Jak się 
czułeś, gdy dowiedziałeś się o nominacji?

Wiedziałem że wreszcie przyszedł kres intensywnej 
nauki i wchłaniania przepisów. To była ogromna 
satysfakcja. Byłem szczęśliwy. W którym roku… nie 
pamiętam! Wiem, że było to w marcu. Do Warszawy 
pojechałem sam. Żona nie mogła mi towarzyszyć, bo 
nasz mały synek Bartek chorował wtedy. 
Swoją pierwszą nominację sędziowską miałem za-
szczyt otrzymać z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Wałęsy podczas uroczystej ceremo-
nii. To było jeszcze w Belwederze. Po zakończeniu 
zwykle są zdjęcia świeżo nominowanych sędziów z 
prezydentem. Niestety, z tej pierwszej nominacji nie 
mam żadnego zdjęcia, bo na odbitki trzeba było cze-
kać kilka godzin, ja zaś miałem pociąg do Wrocławia 

i musiałem wracać do domu. Bez zdjęcia z prezy-
dentem, lecz za to z nominacją na sędziego Sądu 
Rejonowego w Złotoryi. No i otrzymałem łańcuch 
sędziowski, którego używam na co dzień do dzisiaj. 
To nie jest łańcuch służbowy, jaki jest wydawany 
zwykle sędziom, lecz mój własny.

18 stycznia 2000 roku otrzymałeś kolejną nomi-
nację. Tym razem na sędziego Sądu Okręgowego 
w Legnicy.

Przez dziesięć lat pracowałem w Złotoryi w zawo-
dzie sędziego. Były to pierwsze lata wolnej Pol-
ski, i prawo zmieniało się lawinowo. Znów trzeba 
było uczyć się nowych przepisów, jednak to była 
czysta przyjemność. Jedynie praktyczne stosowa-
nie prawa. Od kilku lat byłem przewodniczącym 
Wydziału Pracy Sądu Rejonowego Złotoryi, gdy w 
Sądzie Okręgowym w Legnicy utworzono Wydział 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, bo do tej pory 
najbliższy był aż we Wrocławiu. Zaproponowano mi 
przejście do pracy w nowo utworzonym wydziale. 
Przedtem jednak musiałem przez pół roku dojeżdżać 
do Wrocławia, aby tam orzekać. Konieczne było 
zdobycie doświadczenia. To była ciężka harówka! 
Orzekaliśmy po trzydzieści i więcej spraw na wo-
kandzie! I znów musiałem przechodzić przez całą 
niezbędną procedurę kontroli, wizytacji, opinii i 
ocen. Kolejny raz poszedł wniosek o nominację. W 
tym czasie prezydentem RP był Aleksander Kwa-
śniewski i to on wręczał mi nominację na sędziego 
sądu okręgowego. Tym razem moja żona Grażyna 
była obecna na ceremonii i oboje mamy zdjęcie z 
prezydentem. 

Przez te wszystkie lata zdobyłeś ogromne do-
świadczenie. Jesteś już specjalistą w dziedzi-
nie pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Obecnie jestem sędzią Sądu Okręgowego w 
Legnicy i orzekam w Wydziale Pracy i Ubez-
pieczeń Społecznych. W sumie to już 20 lat! 
Od czasu, gdy zostałem sędzią, teraz ja z kolei 
byłem sędzią konsultantem i oceniałem innych 
asesorów, którzy chcieli zostać sędziami. Na 
szczęście miałem samych dobrych, solidnie 
przygotowanych asesorów. 
Można powiedzieć, że czasem sędzia pracuje 
nawet podczas snu, zwłaszcza wtedy, gdy w 
sprawie jest poważny problem. Zdarza się, że 
gdy przychodzi do rozstrzygnięcia, okazuje się, 
że nie wiadomo, jaki wydać wyrok. Wtedy jest 
możliwość odroczenia terminu publikacji orze-
czenia na 14 dni. Ja z tego korzystałem zaledwie 
kilka razy. Staram się załatwiać sprawy bez 
zbędnej zwłoki.  

Praca sędziego to jest służba, a nawet misja. 
Czy powinno mu zależeć na tym, aby z sali 
rozpraw wyszli zadowoleni ludzie?

Oczekiwania ludzi wobec sędziów są często na wy-
rost. Niektórzy stosują zasadę jak w fi lmie „Sami 
swoi”: Sąd sądem ale sprawiedliwość musi być po 
naszej stronie. Przychodzą z nastawieniem, że nieza-
leżnie od okoliczności, muszą wygrać. Jednak sędzia 
ma być obiektywny. Wyrok kończący sprawę powi-
nien być wydany w zgodzie z własnym sumieniem i 
w oparciu o przepisy prawa na tle konkretnego stanu 
faktycznego. Nie ma innej opcji. Stąd, jeżeli wyrok 
nie spełnia oczekiwań, mogą się zdarzać komentarze, 
że sąd jest głupi i niesprawiedliwy. 

Sędzia ma nienormowany czas pracy, jednak są 
chyba jakieś normy ilościowe rozpoznawanych 
spraw?

Owszem, pracuje się dużo, ale jednocześnie nikt nie 
narzuca ilości rozpoznawanych spraw, na przykład 
w ciągu miesiąca. W tym wyraża się komfort pracy 
sędziego. On sam wyznacza sobie terminy rozpraw, 
sam decyduje, ile spraw może skierować na wokandę. 
Nie ingeruje w to nikt. Na wokandzie może być kilka 
spraw, ale często jest ich więcej, nawet kilkanaście. 
Zazwyczaj sesja powoduje znaczne zmęczenie, prze-
ważnie psychiczne. W związku z tym nie sposób jest 

Z Krzysztofem Główczyńskim, 
sędzią Sądu Okręgowego 
w Legnicy rozmawia 
Agnieszka Młyńczak.

Co trzeba uczynić, aby narazić się na społecz-
ny ostracyzm? Jak postępować, by zostać 

wyrzuconym poza nawias stosuków towarzy-
skich, być skazanym na niepodawanie ręki, 
jawne potępienie swoich uczynków?
Dawno, dawno temu, w Polsce wielu kultur, w 
Polsce podzielonej społecznie, religijnie, narodo-
wościowo były to przede wszystkim występki 
przeciw panującym obyczajom, ale również sze-
rokopojmowane działania nieetyczne.  Pozycji 
towarzyskiej nie zdobywał ktoś, na kim ciążyły 
podejrzenia, że prowadzi nielegalne interesy, 
oszukuje, bierze lub daje łapówki, zachowuje 
się niehonorowo. Elity wnikliwie obserwowały, 
zanim pozwoliły na jakąkolwiek poufałość. I 
wtedy zdarzały się szumowiny, majętne, lub 
z koligacjami, zdarzało się ludziom błądzić. 
Wiadomo jednak było, że ktoś taki nie będzie 
miał powszechnego poważania. 
Dzisiaj nie mamy elit. Aż trudno uwierzyć, 
że przez 20 lat naród, który wszak ma o 
sobie wysokie mniemanie, nie dorobił się elit 
a co gorsze autorytetów: poczynając od tych 
najważniejszych, po te lokalne. Kiedyś osobami 
poważanymi społecznie byli lekarze, księża, 
nauczyciele, urzędnicy państwowi. Co się stało? 
Czy wszystko można wytłumaczyć zaborami, 
wojnami i półwiekiem parodii socjalistycznej?
Zapewne łatwe to wytłumaczenie dla wszyst-
kich: dla pracodawcy, który nie wypłaca 
wynagrodzenia i dla pracownika, który wynosi 
z zakładu drobne rzeczy. Dla policjanta, który 
odwraca głowę, gdy widzi, że jego znajomy 
jedzie rozmawiając przez komórkę bez zapię-
tych pasów i dla tego, kto parkuje w mieście 
jak popadnie, bo wie, że strażnik miejski zna 
jego samochód. Dla lekarza i urzędnika, którzy 
ratują swój domowy budżet dowodami wdzięcz-
ności i dla tych co taki stan rzeczy uważają za 
całkiem normalny.  I dla nas, którzy brzydzą się 
donoszeniem, zwracaniem uwagi, dla świętego 
spokoju podają rękę komuś komu przyzwoity 
człowiek nie powinien jej podać.
Jak często słyszymy, ten załatwił to, ten tamto, 
przyspieszę tę sprawę, bo mam znajomości... 
Bez mrugnięcia okiem chwalimy się koneksjami i 
profi tami z tego płynącymi. Nie widzimy w tym 
nic zdrożnego. Czasem tylko obruszamy się, gdy 
nagle szambo się wyleje i już nie da się ukryć, 
nie tylko smrodu, ale i tego, że w nim brodzimy.
Niestety nie mamy autorytetów. Niestety nikt 
nam nie mówi, co jest etyczne a co nie. Nikt nie 
uczy naszych dzieci, gdzie kończy się bezin-
teresowna ludzka życzliwość, a zaczyna się 
wyrachowana korupcja. Przyzwoitość i honor 
odesłano do muzeum, jako rzeczy nieprzydatne 
zupełnie dzisiaj. Liczy się tupet, kasa i dobre 
samopoczucie.  A kto tego nie rozumie, jest 
bezgranicznym idiotą. Jak ja.
  Robert Pawłowski

Fot. Agnieszka Młyńczak

Fot. z archiwum domowego

Proszę wstać,Proszę wstać,Proszę wstać,
sąd idzie!sąd idzie!sąd idzie!

Przyzwoitość?Przyzwoitość?Przyzwoitość?
A co to jest?A co to jest?A co to jest?
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Wpłat można dokonywać na konto fundacji: 
Retinopatia Stop Stowarzyszenie Pomocy 
Wcześniakom Niedowidzącym i Niewidomym
Konto: 52 1500 1155 1211 5006 6321 0000
Tytułem: na leczenie i rehabilitację Wiktorii 
Kasiukiewicz KRS 0000 331473

Sędzia z żoną Grażyną 
na wakacjach w Tatrach

Konie czystej krwi 
arabskiej

orzekać dłużej niż kilka godzin. Ja tak rozplano-
wałem sobie czas, że orzekam zazwyczaj dwa razy 
w tygodniu. Resztę dni poświęcam na rozpisanie 
spraw, przygotowanie do wokandy. Bardzo dużo 
czasu zajmuje pisanie uzasadnień, które mają po 
kilka a nawet kilkanaście stron. Na szczęście teraz 
są komputery, które ułatwiają pracę. Zazwyczaj w 
piątki pracuję w domu, gdzie piszę właśnie uzasad-
nienia wyroków. 

Sędzia nie musi przychodzić codziennie do pracy?

Sędzia nie podpisuje list obecności. Jest od początku 
do końca panem swojego czasu. To jest zasadnicza 
różnica pomiędzy pracą sędziego i innymi zawodami 
prawniczymi. To sędzia wyznacza termin rozpra-
wy, do którego musi się dopasować i prokurator, i 
adwokat.   

Za tobą bardzo długa droga, ogrom doświadczeń, 
a masz dopiero 55 lat. Już osiągnąłeś sukces, a  
możesz jeszcze piąć się po szczeblach kariery. 

Jestem całkowicie usatysfakcjonowany moją obecną 
pracą. Nie pragnę stanowisk kierowniczych. To, co 
robię obecnie, zadowala mnie w zupełności i myślę, 
że pasuje do mojej osobowości. 

Krzysztofi e, w sądzie jesteś poważnym sędzią. Wzbu-
dzasz ogromny szacunek, ludzie odnoszą się do cie-
bie z respektem. A jaki jesteś w domu?

W domu nie jestem sędzią. I to jest piękne!

Zmywasz naczynia?

Zmywam, odkurzam, sprzątam. Nie wstydzę się 
tego. No i zawsze znajduję czas na czynny wypo-
czynek. Niedawno wróciliśmy z żoną z pobytu w Za-
kopanem, gdzie zawsze jest w programie Dolina Ko-
ścieliska, przepiękna Rusinowa Polana, Gęsia Szyja. 
Wyżej się nie pchamy, jesteśmy z żoną „nizinnymi 
góralami”. Turystyka górska to nasze odkrycie od 
kilku lat, przedtem nigdy nie byłem w Tatrach. Nie 
spodziewałem się, że góry mogą być takie piękne… 
Poza tym chcę się pochwalić, że codziennie jeżdżę na 
rowerku stacjonarnym i regularnie ćwiczę z kolegą 
na sali gimnastycznej. Zrzuciłem kilka kilo nad-
wagi i teraz świetnie się czuję. Zniknęły wszystkie 
poprzednie dolegliwości.

Bo w zdrowym ciele zdrowy duch. I tak trzymać, 
Wysoki Sądzie!

Można powiedzieć, że Marek jest prawdziwym 
farciarzem. Ma zjawiskowo uroczą żonę, czworo 

dzieci, jest właścicielem pokaźnego stadka arabów i 
ośmiohektarowego gospodarstwa w Zagrodnie. Na 
dodatek zna Kate Winslet i Iana McKellena (fi lmowe-
go Gandalfa). Marek Kurpiel jest Anglikiem, byłym 
aktorem i modelem, który czternaście lat temu przy-
jechał do siermiężnej wówczas Polski ze swoją Alicją 
z krainy …deszczu i mgły. Co go tu sprowadzało z 
hrabstwa Berkshire? Jak sam mówi, chciał dowiedzieć 
się, kim jest. Była to podróż do korzeni, bo Marek 
ma polską krew. Jego mama była dzieckiem, kiedy 
rodzice osiedlili się za Wyspach. Ojciec natomiast po 
wojnie, jako żołnierz Andersa, został na Zachodzie. 
Nie ma więc nic dziwnego w stwierdzeniu Marka, że 
jest stuprocentowym Polakiem, tylko wychowanym 
i wykształconym po angielsku. Mama nie mówiła 
Markowi o Polsce, bo jej po prostu nie pamiętała, ale 
ojciec często wspominał stary kraj. Przyjechałem do 
Polski, żeby poznać siebie. Nie będziesz znał swojej 
osobowości, jak nie wiesz, skąd pochodzisz – uważa. 
Już wiem, że moje artystyczne zdolności i zamiłowa-
nia to efekt polskiego ducha. 

Jego marzenie, by mieszkać na wsi, spełniło 
się, gdy przyjechał do Polski. To, że chciałem być 
chłopem, wynika również z mojego polskiego pocho-
dzenia – mówi. Intuicyjnie 
ciągnęło mnie na pola. De-
cyzja Marka o wyjeździe do 
Polski wzbudziła zdumienie 
jego rodziny. Wydawało się, 
że jest najbardziej angielski 
spośród swojego rodzeń-
stwa (jako jedyny z braci 
poślubił Angielkę). Język 
polski znał ze szkoły nie-
dzielnej. Na co dzień uczył 
się wśród snobistycznej 
angielskiej młodzieży. Ze 
względu na polskie nazwi-
sko nie miał łatwo. Ciężko 
było mu się odnaleźć w 
swoim środowisku, dopóki 
nie ujawnił swoich sporto-
wych talentów. Wtedy stał 
się popularny. Poza szkołą 
udzielał się w parafi i. Grał 
na klarnecie w zespole mu-
zycznym i występował na 
deskach teatru kościelnego. 
Rodzice, widząc zacięcie ar-
tystyczne u syna, jego wyobraźnię i nadmierną ru-
chliwość, inspirowali go do rozwoju. Wysłali Marka 
nawet do szkoły dramatycznej na naukę wymowy, 
by pozbył się polskiego akcentu. Tam jego talent do-
strzegł dyrektor i zasugerował, aby Marek dołączył 
do agencji artystycznej i brał udział w castingach. 
Miał 16 lat, kiedy dostał stypendium i zaczął grać. To 
nie tylko stało się przepustką do artystycznej kariery, 
ale i umożliwiło późniejsze spotkanie z obecną żoną 

Alicją, która była modelką (a potem agentką modelek) 
. Praca na scenie czy przed kamerą skutecznie zatarła 
ślady polskości w wymowie Marka. Myślę, że mia-
łem udaną karierę aktorską – podsumowuje ten etap 
życia. Grał w Teatrze Narodowym. Wystąpił też w 
serialach telewizyjnych. Grał często obcokrajowców, 
np. Niemca w Allo, allo, Rosjanina w Dr. Who i w 
Famous Five. Polaka w Paradise Club. Bardzo często 
można go było zobaczyć w prestiżowych reklamach. 
Śpiewał, jeżdżąc na wrotkach w musicalu Webbera 
Starlight Express. O mały włos oglądalibyśmy Marka 
w Operacji Samum Pasikowskiego. Kiedy na stałe 
zamieszkał w Polsce, zadzwonił do niego agent z 
propozycją udziału w fi lmie, ale niestety, Marek po-
dróżował wtedy za granicą i nie mógł wziąć udziału w 
zdjęciach. Teraz tego bardzo żałuje. Wie, że mieszka 
zbyt daleko od dużych miast, aby kontynuować ka-
rierę aktorską.

Niełatwo było mu zamknąć drzwi za arty-
stycznym światem, ale zakochał się i wspólnie z 
Alicją, która porzuciła modeling, postanowili zo-
baczyć inny świat. Właśnie ten z opowieści ojca. 
Byli młodzi i odważni, kiedy przyjechali do Pol-
ski. Jechali w nieznane z adresem gospodarstwa 
w Sławie wyszukanym przez ojca Marka w gazecie 
polonijnej. Chcieli kupić ten dom i pola, ale kiedy 

przybyli na miejsce, rozczarowali się. To nie było to, 
czego oczekiwaliśmy. Poza tym właściciel po sprze-
daniu gospodarstwa chciał dalej tam mieszkać. Nie 
mogliśmy iść na ten układ – opowiada Marek. Wtedy 
też Ali przeżyła swój pierwszy kryzys w Polsce. Był 
luty, a luty i marzec to najgorsze miesiące w tym kra-
ju. Wszystko jest szare i nieciekawe. Ali rozpłakała 
się i powiedziała: Nie, w życiu, nie! Przekonałem ją, 
żebyśmy jeszcze trochę poszukali. Siła perswazji była 

na tyle skuteczna, że młodzi małżonkowie pojechali 
do polskiej rodziny Marka w Legnicy i tam zaczę-
li przeglądać oferty agencji nieruchomości. Bardzo 
im się spodobały okolice Złotoryi. Jest niedaleko 
Karkonoszy, są pagórki, które urozmaicają teren. 
A ja nie lubię płaskich powierzchni. Poza tym blisko 
do granicy. Niedaleko jest Wrocław – fantastyczne 
miasto studenckie. Dlatego, kiedy znaleźliśmy ofertę 
gospodarstwa w Zagrodnie, zdecydowaliśmy się na 
kupno. Wtedy to była rudera. Teraz też jeszcze trochę 
brakuje do doskonałości. Szybko zabraliśmy się za 
remontowanie, porządkowanie. Kiedy przyszły na 
świat dzieci, trochę zwolniliśmy tempo. Ale myślę, że 
najważniejsze jest życie rodzinne, a dopiero potem 
inne sprawy. Mark twierdzi, że teraz czują się z Ali 
spełnieni. Inwestują w siebie i dzieci. Ali realizuje się 
jako matka. Czy żałuje swojej kariery w modelingu? 
To był jej wybór. W pewnym momencie powiedziała: 
„koniec”. Pewnie dziś byłaby bogata i sławna, ale 
nie mogłaby cieszyć się rodziną, tak jak teraz – mówi 
Marek. Artystyczne zdolności Ali wykorzystuje deko-
rując wnętrza. I jest w tym dobra – dodaje. Ulubionym 
zajęciem żony jest pielęgnacja ogrodu warzywnego i 
drzewek owocowych. Ogród jest też żywiołem Marka, 
który cieszy swe oko krzewami ozdobnymi. Uwielbia 
magnolie, bo, jak sam mówi, zapowiadają wiosnę. 
Ogród ich odstresowuje. A skąd stres? Czwórka dzieci 
i każde chce co innego – śmieje się Marek

Kurpielowie na swoim ośmiohektarowym go-
spodarstwie hodują całkiem pokaźną gromadę koni 
czystej krwi arabskiej. Skąd pomysł na araby? Mi-
łość do koni Marek ma w polskich w genach. Gdy 
byłem mały, ojciec sadzał mnie na oklep na konia 
i jeździłem. Pociągała mnie ta zabawa. Kiedy tylko 
miałem okazję, to sprzątałem boksy w stadninie, aby 
móc pojeździć konno. Potem grałem w serialu, gdzie 
z racji swej roli musiałem przejść zawodowy trening. 
Teraz jeździectwo tak nie zajmuje Marka, jak zawo-
dowa hodowla. Ma w swoim stadzie ogiera i własny 
przychów źrebiąt. Co prawda cztery bardzo łagodne 
konie przystosowane są „pod siodło”, ale tylko dla 
rekreacji rodziny lub znajomych. Jeśli ktoś chce ła-

godnego konia, który jest przy okazji piękny i inteli-
gentny, to polecam araby – mówi. Ostatnio znajomy 
przyjechał pod moją nieobecność i wziął konia na 
przejażdżkę. Kiedy wrócił, mówi, że miał mały kłopot, 
by koń przeszedł przez wodę. Kiedy pokazał, o którego 
wierzchowca chodzi, okazało się, że przez pomyłkę 
dosiadł araba, co jeszcze w ogóle nie był ujeżdżany. 

Cała czwórka małych Kurpielów też jeździ kon-
no. Najstarszy Jakub ma 13 lat, urodził się rok po 
przyjeździe Marka i Ali do Polski. Anielka niedługo 
skończy 11, Beniamin to siedmiolatek, najmłodsza 
jest pięcioletnia Ola – oczko w głowie Ali, nieustannie 
„przyklejona” do mamy. Marek pochodzi z wielo-
dzietnej rodziny i taki schemat, oczywiście za zgo-
dą żony, postanowił też urzeczywistnić. Asystował 
podczas każdego porodu. Nie wyobrażał sobie, by 
Ali w ten trudny czas była sama. Teraz też stara się 
być przy dzieciach. Trójka z nich chodzi do szkoły. 
Czy jako Anglicy w Polsce mają taki sam problem z 
brakiem akceptacji, jak kiedyś Marek w Anglii? Nie 
jest źle. Z rówieśnikami nie mają kłopotu. Problemem, 
w rozumieniu rodziców, jest coś innego. Marek uwa-
ża, że polski system edukacyjny to przesada. Jest za 
duży nacisk na sukces. Dzieciom brakuje szczęścia w 
młodym wieku. Widzę, ile mają zadań domowych. Ali 
siedzi z nimi i pomaga w nauce. Wtedy dom wygląda, 
jak wygląda, panuje mały rozgardiasz(Anglicy nie 
są tak pedantyczni jak Polacy), ale nauka z dziećmi 
pochłania mnóstwo czasu. Jestem Ali za to wdzięczny, 
bo wiem, ile to kosztuje.

Czy młode pokolenie Kurpielów czuje się Pola-
kami? Kiedyś pytałem o to moje dzieci. Co prawda 
myślą i mówią po angielsku oraz po polsku, ale czują 
się bardziej Polakami niż Anglikami. Wychowujemy 
ich tak, by byli otwarci na świat. Uczą się języków, 
ostatnio włoskiego, poznają inne kraje. A czy kiedyś 
będą mieszkać tu, czy gdzie indziej – nieważne. Waż-
ne, by byli szczęśliwi i umieli nawiązywać kontakt z 
ludźmi. Superwyniki w szkole nie są najistotniejsze, 
tylko swoboda poruszania się w świecie – wyjaśnia 
Marek. 

Może kiedyś Kurpielowie znów wyruszą w świat, 

ale na razie żyją tu i teraz. Jak odbierani są we wsi? 
Oj, to osobna historia. Kiedy tu przyjechaliśmy, krą-
żyły różne plotki. Jedna z nich mówiła, że zamieszka 
tu dyrektor wielkiej fi rmy i będzie zatrudniał ludzi. 
Dziwne to było, że kiedy Polacy szukają zarobku na 
Zachodzie, z tego Zachodu przyjeżdża człowiek i chce 
tu żyć. 14 lat temu naprawdę to wyglądało śmiesznie – 
opowiada Marek. Do tej pory czuję się tu trochę obco.

Czy Kurpielowie wiążą swoja przyszłość z Za-
grodnem, z Polską? Nie wiem. Już znalazłem odpo-
wiedź na pytanie, kim jestem, czyli to, co najważniej-
sze tu osiągnąłem – odpowiada Marek. Ale zanim 
kiedykolwiek pomyślę o ewentualnym wyjeździe, 
chciałbym jeszcze zrealizować pewne plany. Marzy 
mi się szkółka językowa, lekcje jazdy konnej, organi-
zacja wycieczek…

Biorąc pod uwagę te marzenia, sądzę, że szybko 
polscy Anglicy z Zagrodna nie wyemigrują.

Katarzyna Kasiukiewicz ze Starej Kraśnicy ze 
swej bliźniaczej ciąży cieszyła się raptem kilka 

dni. Potem były szpital, kolejne kliniki, ból i strach. 
W siódmym tygodniu ciąży po raz pierwszy Kata-
rzyna dostała krwotoku. Na początku nie wyglądało 
to przerażająco. Takie sytuacje się zdarzają. Jednak 
lekarze po wnikliwych badaniach stwierdzili, że 
pacjentka ma naczyniak na szyjce macicy i utrzyma-
nie płodów może być zbyt ryzykowne nie tylko dla 
dzieci, ale i dla matki. Katarzyna uparła się donosić, 
a właściwie doleżeć ciążę i irracjonalnie wierzyła w 
pomyślne rozwiązanie. Trudno opisać koszmar kilku 
następnych miesięcy. Kiedy leżała bez ruchu przy-
kuta do łóżka na oddziale patologii ciąży, nauczyła 
się pokory i zaufania do natury. Gdy pękł naczyniak, 
okazało się, że najczarniejszy scenariusz zakładający 
poronienie lub wykrwawienie pacjentki, na szczęście 
się nie urzeczywistnił. Katarzyna mówi, że ktoś tam 
na górze nad nią czuwał. I ona wie, kto. 

Lekarze robili, co w ich mocy, by teraz poród nie 
nastąpił za wcześnie. W przypadku ciąży mnogiej 
dobrze, bezpiecznie jest donosić dzieci do 36 tygo-
dnia. Tego już się Katarzynie nie udało mimo trzech 
założonych szwów okrężnych wstrzymujących poród 
i regularnie przyjmowanych leków. Rozpoczął się 25 
tydzień ciąży, kiedy niecierpliwa Marika postanowiła 
przywitać ten świat. Urodziła się w sposób natural-
ny i ważyła jedynie 760 gramów. Niestety, łożysko, 
w którym rozwijała się dziewczynka, zablokowało 

drogę Wiktorii. Walka o jej narodziny była drama-
tyczna. W pewnym momencie lekarze zdecydowali 
się na cesarskie cięcie, by ratować życie i dziecku i 
matce. Wiktoria urodziła się 10 gramów lżejsza od 
swej siostry i młodsza o kilkadziesiąt minut. Szan-
se na jej przeżycie były minimalne. Ze względu na 
długi poród zdecydowanie mniejsze niż starszej bliź-
niaczki – Mariki. Obie dziewczynki z powodu ni-
skiej wagi i niewykształconych płuc spędziły kolejne 
tygodnie w inkubatorze, na dodatek podłączone do 
respiratora. Wiktoria oddychała ze wspomaganiem 
maszyny aż 76 dni. W 38 dobie życia dziewczynka 
dodatkowo przeszła operację serca. Już w inkuba-
torze obie siostry były rehabilitowane metodą Vojty 
i Bobath, by pobudzić ich niedojrzały system ner-
wowy do normalnego funkcjonowania. Długi poród 
a także fakt, że córeczki Katarzyny urodziły się 
trzy miesiące przed czasem spowodowały wylewy 
wewnętrzne u bliźniaczek i, co typowe dla wcze-
śniaków – retinopatię, czyli uszkodzenie siatkówki, 
prowadzące do utraty wzroku. Z tego też powodu 
obie dziewczynki przeszły laseroterapię. U Mariki, 
której stan ogólny był zdecydowanie lepszy, zabieg 
ten dał pomyślne rezultaty. Wiktorii terapia nie po-
mogła. Lekarze nie dawali żadnych szans, by reti-
nopatia mogła się cofnąć, a dziewczynka widzieć. 
Ale od czego determinacja rodziców. Oni nie dali 
za wygraną, bo poruszyli Niebo i Ziemię a tak na-
prawdę - ludzkie serca. 

W warszawskiej klinice Wiktoria przeszła opera-
cję opasania siatkówki oka. To jednak za mało, by jej 
stan się poprawił. Stąd też mama bliźniaczek zwró-
ciła się o pomoc do fundacji Retinopatia Stop zało-
żonej przez rodziców, którzy doświadczyli takich 
samych dramatów jak ona. Śledząc fora internetowe 
dowiedziała się o możliwości wykonania operacji 
w Niemczech w klinice w Greifswaldzie, gdzie le-
karze nie tylko mają doświadczenie w skutecznym 

leczeniu wzroku, ale i dysponują specjalistycznym, 
zaawansowanym technologicznie sprzętem. Szkopuł 
w tym, że za operację Wiktorii nie zapłaci NFZ. 
Urzędnicy argumentują tym, że w Polsce też można 
wykonać podobny zabieg. Można, ale ile lat trze-
ba na niego czekać. Upływ czasu w tym wypadku 
jest wrogiem dziewczynki. Im dłużej będzie żyć 
w całkowitych ciemnościach, tym później zacznie się 
rozwijać. Trudno jest chodzić, kiedy nic się nie widzi. 

Rodzicom Wiktorii udało się na razie uzbierać 
kwotę potrzebną na wykonanie jednej operacji – 4 
tysiące euro i Wiktoria jest już po pierwszym za-
biegu na jednym oczku. Efekt jest widoczny i na 
pewno odczuwalny przez dziewczynkę. Operacja 
przy okazji zlikwidowała uporczywy ból oka, wy-
nikający z wysokiego ciśnienia krwi w gałce ocznej 
(a tego polscy lekarze nie uznali za słuszne zdiagno-
zować). Katarzyna mówi, że w drodze z Greifswaldu 
do Polski po raz pierwszy usłyszała śmiech Wiktorii. 

Droga do wyleczenia Wiktorii jest jeszcze długa 
i wyboista. Najtrudniejsze jest pozyskanie kolejnych 
tysięcy euro. Lekarze w Niemczech przewidują, że 
na jedno oczko bliźniaczki potrzeba około trzech 
zabiegów. Nie dają też gwarancji na całkowite od-
zyskanie wzroku przez dziewczynkę, ale jest duże 
prawdopodobieństwo, że Wiktoria będzie widzieć 
kontury, kształty i to jej da szansę na prawie nor-
malne życie. Katarzyna jest pełna wiary, że tak się 
stanie. Potrzeba jej tylko wsparcia duchowego i ma-
terialnego od nas wszystkich. Bliscy i przyjaciele 
zbierają pieniądze podczas festynów, koncertów, 
dyskotek. Dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury 
w Świerzawie Halina Zychowicz pomaga w orga-
nizowaniu imprez artystycznych, z których dochód 
idzie na leczenie Wiktorii. Ksiądz proboszcz z pa-
rafi i świerzawskiej - Piotr Smoliński zorganizował 
koncert charytatywny na rzecz bliźniaczki. Nawet 
Jose Tores we Wrocławiu zadeklarował swą pomoc. 

Nie bądźmy gorsi.

Fot. z archiwum domowego

Nie bądźmy gorsi.

Fot. Robert Pawłowski

Fot. Robert Pawłowski

Fot. Iwona Pawłowska

Fot. Sylwiusz Godyń
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Zwycięzca Biegu 
- Przemysław 
Krajczyński z 
Gorzowa Wlkp.

Zdobywczyni 
drugiego 
miejsca 
w biegu kobiet 
- Julia Koślacz

Gabinet Woldema-
ra wytapetowany 
pieniędzmi

Woldemar ze swoim brygadzistą 
w fabryce tektury

Woldemar z synami - 1921 r.

Urodził się w 1941 roku i po II wojnie światowej zo-
stał w Legnicy wraz ze swoją rodziną. Całe życie 

poświęcił temu miastu. Dlaczego umówiłem się na wy-
wiad z panem Jurgenem? Otóż przed II wojną światową 
i bezpośrednio po niej rodzina pana Gretschela była w 
posiadaniu fabryki tektury w Nowej Ziemi nieopodal 
Złotoryi. Historia tego zakładu i jej właścicieli to głów-
ny powód spotkania. Rozmowa z panem Gretschelem 
będzie zaproszeniem do minionych czasów. Przypomni 
nam, jak żyli, czym się smucili i jak radowali miesz-
kańcy przedwojennej Nowej Ziemi. Przywołamy ludzi, 
kolory, dźwięki tego dawnego świata…

Zakład w Nowej Ziemi istnieje od 1896 roku. W 
rękach rodziny pana Gretschela znajdował się od 1917 
roku, a więc od momentu, kiedy cały majątek, zresztą 
podupadający, kupił dziadek pana Jurgena – Woldemar 
Gretschel. „Mój dziadek był bardzo pracowity, póki 
się nie dorobił, następnie stał się  lwem salonowym, 
lubił kobiety i pieniądze, a do tego był członkiem loży 
masońskiej”. Dziadek Woldemar przed II wojną świa-
tową miał swój stolik w restauracji Ratuszowa, czyli 
w miejscu naszego dzisiejszego spotkania. Dziadek 
przyjeżdżał tu dość często. Obok stał teatr, w którym 
zatrudnione były aktorki i baletnice, więc miał możli-
wość miłego spędzenia czasu w towarzystwie gwiazd i 
gwiazdeczek sceny legnickiej. Miał stały abonament do 
teatru i był na wszystkich premierach. Przed II wojną 
światową dziadka Woldemara znali wszyscy - od Zło-
toryi po Legnicę. Amant, amant i jeszcze raz amant, 
miłośnik pięknych kobiet i wystawnego życia. Pan 
Jurgen pokazał mi kolejne fotografi e… przenieśliśmy 
się nagle w czasie. Spojrzałem na zdjęcie Woldemara. 
Przystojny, dobrze zbudowany mężczyzna z ciemną 
oprawą oczu, ogoloną głową i brodą, zaś na oku mo-
nokl. Nic dziwnego, że kobiety lubiły Woldemara, bo 
nie dość, że przystojny, to do tego był człowiekiem z 
gestem; nie liczył się z pieniędzmi, lubił wystawne 
życie, alkohol i dobrą zabawę. Tam, gdzie się pojawiał 
Woldemar, wszyscy doskonale wiedzieli, że ubaw bę-
dzie na całego. 

Na innym zdjęciu sprzed lat zobaczyłem gabinet 
dziadka w Nowej Ziemi wyklejony od podłogi po su-
fi t pieniędzmi. Banknoty były oczywiście bezwarto-
ściowe po słynnej infl acji w Niemczech w latach 20. 
XX wieku. Jednak kto nie miał rozeznania w polityce 
ekonomicznej Niemiec w tamtych czasach, uważał 
to za fanaberię. Postępek Woldemara rozniósł się w 
szybkim tempie po okolicy, a jego postać już za życia 
stała się legendą.

Woldemar miał piękną żonę, z którą przyjechał 
do Nowej Ziemi z Zittau. Dziadek pana Jurgena miał 
chłopskie pochodzenie. W XIX wieku jego rodzina 
społecznie awansowała i tak z syna młynarza został 
on powszechnie znanym i szanowanym fabrykantem. 
Początkowo żonie Waldemara, Elsie, nie podobało 
się w Nowej Ziemi, ale z biegiem czasu pokochała te 
tereny. Niestety w latach 20. zmarła w wyniku powi-
kłań związanych z tężcem. Osierociła trzech synów: 
Hansa, Guntera i Heinza. Hans, jako ofi cer rezerwy, 
poległ w czasie II wojny światowej pod Narwikiem, 
dokładnie w 1940 roku. Heinz, ojciec pana Jurgena, 
przeżył wojnę, lecz stracił lewę ramię. Wyjechał po II 
wojnie światowej do Niemiec. Gunter również prze-
żył wojnę. Po śmierci swojego ojca Woldemara (który 
kazał się pochować w obrządku masońskim) w 1940 
roku to właśnie on przejął fabrykę tektury, jednakże 
w czasie wojny cała produkcja poszła na utrzymanie 
armii. Gunter za podrobienie kartek żywnościowych 
trafi ł do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, a 
następnie został przewieziony do stoczni w Hamburgu, 

gdzie w 1945 roku wyzwolili go Anglicy. Pobyt w 
obozie dał znać o sobie przez całe jego późniejsze 
życie. Wuj pana Jurgena już nigdy nie wrócił do 
równowagi psychicznej.

Dziadek Woldemar był socjalistą utopijnym, 
fascynował się Leninem i Stalinem. Interesowała 
go kolektywizacja rolnictwa w ZSRR. Na jej wzór 
chciał wprowadzić podobne zmiany w Nowej Zie-
mi, tyle tylko, że właścicielem „kołchozu” byłby 
on sam. Po dojściu Hitlera do władzy został aresz-
towany, kilka dni przetrzymany i przesłuchany 
przez NSDAP za swoje poglądy i przekonania. W 
szczytowym okresie na terenie majątku w Nowej 
Ziemi mieszkało 40 rodzin, które były ekono-

micznie uzależnione od rodziny Gretschelów. Dzięki 
takiej polityce ekonomicznej Woldemar nie ucierpiał 
nadmiernie podczas wielkiego kryzysu w 1929 roku, 
gdyż był samowystarczalny. Poza tekturownią na te-
renie majątku znajdowały się również zajazd, pokoje 
gościnne, stacja pomp wody pitnej dla Złotoryi, mała 
elektrownia wodna, gospodarstwo rolne i lasy. Aby 
przyciągnąć turystów, Woldemar sprowadził z wro-
cławskiego ZOO małego niedźwiedzia, małpy, szopy 
a nawet krokodyla (kiedy niedźwiadek był mały, zbie-
rał ze stołów puste butelki po piwie). Oprócz tego, na 
terenie zajazdu był ogród piwny a w nim ptaszarnia z 
kilkudziesięcioma ptakami, klatki z małpami i szopa-
mi, basen dla krokodyla obok klatka dla niedźwiedzia . 

Siedzieliśmy już drugą godzinę, nawet nie wiem, 
jak ten czas minął, z ogromnym zaciekawieniem i 
zainteresowaniem słuchałem opowieści pana Jurge-
na. Przez moje ręce przewijały się kolejne fotografi e 
rodziny Gretschelów: znów dziadek Woldemar i jego 
synowie, widoki przedwojennej Nowej Ziemi, kolejne 
zdjęcie z rodzicami pana Jurgena zaraz po ślubie w 
1940 roku, uśmiechnięte i radosne twarze, aż dziw bie-
rze, że trwała wówczas II wojna światowa. W zasadzie 
to ona rozdzieliła młodych małżonków… nigdy już nie 
byli razem… rozstali się na zawsze.                                                             

Jedno ze zdjęć uwieczniło psa. Nie był to byle jaki 

pies - wspaniały sędziwy bernardyn dumnie spoglą-
dający w obiektyw. Z tym czworonogiem wiązała się 
pewna zabawna historia. Elita przedwojennej Złotoryi 
lubiła bawić się i spędzać czas w kawiarni Stanek (po 
wojnie znajdowało się tam słynne Calypso). Również 
Woldemar uwielbiał tam przebywać. Pewnego razu 
Woldemar, który był najbardziej popularnym człon-
kiem śmietanki towarzyskiej Złotoryi, pił i bawił się 
z towarzystwem kręglarzy, wśród nich był złotoryjski 
lekarz Palaske. Kiedy zabawa trwała w najlepsze, do 
mężczyzn podszedł kelner i zaanonsował, że doktor 
natychmiast jest wzywany do porodu do jednej z pa-
cjentek, która mieszkała w Wilkowie. Lekarz zapo-
wiedział, że niedługo przyjedzie. To już było jej piąte 
dziecko, więc nie powinno być komplikacji. Przez 
przypadek wziął płaszcz Woldemara, który był iden-
tyczny jak jego własny. W kieszeni płaszcza znalazł 
anons matrymonialny Woldemara, który szukał kobie-
ty i towarzyszki życia. Był wdowcem, więc nie było 
w tym nic dziwnego. Doktor Palaske postanowił zrobić 
mu „psikusa”. Po kilku dniach w Goldberger Zeitung 
ukazał się anons Woldemara. Znaleziono mu „odpo-
wiednią kandydatkę” - był to młody chłopak - operator 
kina w Złotoryi. Miał jednak dwa mankamenty - rude 

włosy, których Woldemar nie znosił oraz stopę o nu-
merze 41. „Spiskowcy” jednak wzięli się do pracy - od 

depilacji po szukanie odpowiedniej peruki i stroju. 
Kandydat/kandydatka był/a cudowny/a. Umówili się 
w kawiarni Stanek, a znakiem rozpoznawczym miał 
być goździk. Woldemar bawił się cudownie w towa-
rzystwie tajemniczej damy z woalką. W końcu sytu-
acja wymknęła się spod kontroli. Woldemar był już 
„na gazie” i zaczął „dobierać się” do tajemniczej pani. 
Koledzy nie wytrzymali i zerwali z „dziewczyny” 
perukę, zaś z Woldemara wszyscy zaczęli się głośno 
śmiać. Woldemara ogarnęła złość, zdemolował część 
lokalu i odjechał obrażony. Po dwóch tygodniach nasz 
amant postanowił się zemścić. Zaprosił „spiskowców” 
do restauracji Waldscgloesschen w Jerzmanicach i w 
ramach zgody poczęstował ich obiadem. Wszyscy byli 
zachwyceni pasztecikami. Woldemar nie jadł, gdyż, jak 
twierdził, dzień wcześniej się zatruł. Obiad zjedzono. 
Woldemar spytał swoich gości, czy rzeczywiście im 
smakowało. Wszyscy jednocześnie odpowiedzieli, że 
tak. Na to Woldemar wstał, poszedł na taras i wniósł 
zakrwawioną skórę starego bernardyna. W ten sposób 
pokazał im, z czego był zrobiony obiad… Okazało się, 
że było to mięso pochodzenia… hmmm, „psiego”! 
Spiskowcy z przerażenia zwymiotowali cały obiad, 
a Woldemar śmiał się tylko. Stary poczciwy bernar-
dyn był już na tyle chory, że trzeba było go dobić, 
po czym zrobiono z niego paszteciki dla tych, którzy 
wcześniej zakpili z Woldemara i jego uczuć. Taka to 
była zemsta… Historię tę spisał dyrektor szkoły w Piel-
grzymce, oczywiście jeszcze przed II wojną. Powstała 
również sztuka, którą wystawiano później w ludowych 
teatrzykach i kabaretach.

W l934 roku 55-letni Woldemar ożenił się z o 
połowę od siebie młodszą Lucją Mumert, córką zło-
toryjskiego szewca (rodzina o niezbyt dobrym pocho-
dzeniu). Woldemara zaczęto oskarżać o mezalians. 
Ślub odbył się w Kościele Wang w Karpaczu, jednak 
większość gości nie przyjechała. W roku 1940 małżon-
kowie byli kuracjuszami w Polanicy. Lucja dziergała 
na drutach, a Woldemar czytał gazetę. Nagle zaczął się 
śmiać z dowcipu i wtem… spadł na ziemię jego słynny 
monokl. Zmarł tak, jak żył – z uśmiechem na ustach. 
Został pochowany na cmentarzu w Nowym Kościele. 
Nagrobek istniał do lat 90., lecz niestety później znik-
nął. Żona Woldemara po wojnie żyła z jego synem, 
Gunterem, który był  kolejnym, a zarazem ostatnim 
zarządcą Nowej Ziemi. Od tej pory Lucja była ciotką 
pana Jurgena. Po śmierci Lucji w 1991 roku Gunter nie 
mógł znaleźć dla siebie miejsca i otruł się spalinami 
samochodowymi.

Nasze spotkanie powoli dobiegało końca. W to-
warzystwie pana Jurgena spędziłem ponad 3 godziny. 
Nawet nie poczułem, jak czas szybko minął… wspo-
mnienia, rodzinne historie i fotografi e. W opowieści 
pana Jurgena przeplatał się śmiech i łzy. Historia Gret-
schelów wpisała się w burzliwe wydarzenia pierw-
szej połowy XX wieku, które okazały się dla rodziny 
tragiczne. Stracili cały majątek, którego już nigdy nie 
odzyskali. Pożegnałem się ze swoim rozmówcą i wy-
szedłem…a myśli moje krążyły wokół tekstu piosenki 
z XX–lecia międzywojennego Janusza Popławskiego 
Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek 
świat…

Było zimne, deszczowe, majowe popołudnie, dokładniej ujmując po-
niedziałek, 17. maja. W tym dniu byłem umówiony na rozmowę z pa-
nem Jurgenem Gretschelem w Legnicy. Kim jest Jurgen Gretschel? 
Niektórzy mówią, że to najstarszy mieszkaniec Legnicy.

Emocje związane z I Biegiem Wyga-
słych Wulkanów powoli opadają, ale w in-
ternecie nadal widać echa tego wydarzenia.  
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wielka 
życzliwość z jaką odnieśli się uczestnicy 
Biegu do organizacji całej imprezy. Rzad-
kość to, wszak malkontentów w naszej oj-
czyźnie nie brakuje. Z drugiej jednak strony, 
ktoś, kto udaje się na drugi koniec Polski 
by potaplać się w błocie, zedrzeć kolana, 
tudzież nabić sobie kilka siniaków, nie po-
winien być skory do narzekania.

Ciężko w ogóle opisać chociażby trasę, 
która była na prawdę rewelacją. Wszystkie 
przeszkody, zarówno naturalne jak i sztucz-
ne, ukształtowanie terenu, błoto, rzeczki, itd 
dawały naprawdę niezły wycisk. Wsparcie 
muzyczne na trasie, wolontariuszy oraz lu-
dzi przypadkowych dawało kopa do przodu. 
Organizacja bardzo dobra, wszystko punk-
tualnie, a nawet przed czasem(...). Przemiła 
atmosfera i ludzie.  Pisze na MaratonyPol-
skie.pl Saymon Masarczyk.

No cóż, o ile można podejrzewać, że 
zwolenników ekstremalnego wysiłku łatwo jest zadowo-
lić, byle ich dostatecznie wymęczyć, o tyle zawodników, 
którzy ocierają się niemal o zawodowstwo, tak jak Prze-
mysław Krajczyński, triumfator biegu – nie usatysfak-
cjonuje się byle czym:

Z imprez, w których brałem udział, porównywać 
można tylko z Biegiem Katorżnika, który  jest bardziej 
wymagający pod względem przygotowania ogólnoro-
zwojowego, obycia z wodą.  Bieg Wulkanów wymaga 
natomiast bardzo wszechstronnego przygotowania biego-
wego. Decydujące o końcowym rezultacie są zwłaszcza 
podbiegi.

Przemek Krajczyński startował z lekko kontuzjo-
wanym kolanem, to dlatego w pierwszy dzień zadziwił 
mnie, gdy w zasadzie na samych rękach pokonał schody 
z Kruczych Skał, a w drugi 
dzień zamiast asekurować 
się linami, spłynął wręcz ze 
stoku uciekając przed Mać-
kiem Dawidziukiem.

Wiedziałem, że już 
pierwszego dnia trzeba biec 
ostro, więc zapoznałem się 
z początkiem trasy. Pierw-
szego dnia biegłem jednak 
z delikatną rezerwą, bo nie 
wiedziałem co mnie czeka 
w dalszej części trasy i sta-
rałem się zapamiętać jak 
najwięcej, aby wykorzystać 
to w drugim dniu. Poza tym 
pierwszego dnia straciłem 
trochę czasu, bo w pewnym 
momencie wybiegłem poza 
trasę. Ale w drugim dniu 
czułem się wyśmienicie i 
mogłem już w pełni wyko-
rzystać swoje możliwości. 
Akurat starczyło, aby do-
gonić Maćka Dawidziuka 

i odskoczyć od niego. 
A jak ocenia organizację imprezy?
Organizacja imprezy na „6”, zważywszy że to pierw-

sza edycja. Jedyne zastrzeżenia mam do oznakowania 
trasy. Miałem również możliwość zwiedzenia miasta 
dzięki dobremu pomysłowi organizatora o połączeniu 
loterii ze zwiedzaniem zabytkowych miejsc w Złotoryi. 
Szczególnie podobała mi się wspinaczka na wieżę Kościo-
ła Narodzenia NMP, gdzie można było podziwiać uroki 
Krainy Wygasłych Wulkanów i trochę się rozruszać przed 
pierwszym dniem zmagań.

Już dzisiaj deklaruje, że jeżeli nic nie stanie na prze-
szkodzie, za rok znowu pojawi się w Złotoryi. 

Innym weteranem ekstremalnego biegania jest Artur 
Olszewski, postać bardzo charakterystyczna z uwagi na 
swój wygląd na mecie:

Razem z kolegą pomyliliśmy trasę i zamiast przebiec 
trasą wiodącą przez podwórko cofnęliśmy się nadrabia-
jąc jakieś 100m. Przez to dogonił nas jakiś zawodnik. 
Najpierw żartowaliśmy sobie, że go nie puścimy i żeby 
nas nie próbował wyprzedzać, ale w końcu udało mu się 
wybić przed nas i jakiś czas utrzymywać pozycję… do 

czasu… Przedzierając się 
bokiem błotnistego kory-
ta rzeczki natrafi liśmy na 
grupkę kibiców krzyczą-
cych „środkiem!”, bo niby 
wygodniej. Jako że nasz 
rywal był przed nami, po-
słuchał rady i wpakował się 
po pas w naprawdę gęstą 
breję. Wtedy z brzegu ktoś 
krzyknął „żartowałem!” i 
wszyscy ryknęli śmiechem.
Podobny los spotkał też 
mnie. Aby nie przedzierać 
się przez gałęzie musiałem 
się przedostać na drugi 
brzeg i słuchając „dobrych 
rad” kibiców, przedarłem 
się przez błoto w stylu 
oklaskiwanym i budzącym 
radość wśród zgromadzo-
nych, czyli: jak się bawić 
to się bawić i maseczka 
błotna na twarz wskazana.
Drugiego dnia, po dotarciu 
na metę, podszedł do mnie, 
podobnie ubłoconego jak 
dzień wcześniej, organizator 
zawodów Mirosław Kopiń-
ski, mówiąc że ma dla mnie 
kogoś do pary, po czym za-

prowadził do przyozdobionej błotem przedstawicielki 
płci pięknej, iście prawdziwej rusałki błotnej oznajmiając 
wszem i wobec zgromadzonym, że jesteśmy parą biegu, 
dla której wszyscy właśnie tutaj przyjechali. Po chwili 
dobiegły kolejne 3 nimfy, równie pięknie przyozdobione 
błotem oraz liśćmi i kwiatami ziemi złotoryjskiej, co mógł 
podziwiać każdy, kto się tego dnia zjawił nad zalewem.

I tutaj trudno nie porównywać Wulkanów z Katorż-
nikiem:

Z pewnością początek biegu na torze przeszkód był 
dość wyczerpujący. Do tego dość duże i strome podbiegi 
i zbiegi pośród drzew, czego nie ma na Biegu Katorż-
nika – jedynym jak do tej pory biegu w Polsce który 
można porównać w skali trudności z Biegiem Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów. Ilość wody i błota na trasie była 
zdecydowanie znikoma w porównaniu z Katorżnikiem.

Z doświadczeń zdoby-
tych na Biegu Katorż-
nika wystartowałem w 
ochraniaczach na golenie 
spodziewając się korzeni 
i gałęzi zanurzonych pod 
wodą, okazały się jednak 
nieprzydatne i w fi nale wy-
startowałem bez nich. Po-
równując oba biegi: każdy 
z nich ma swoje trudności. 
Choć pokonanie trasy Bie-
gu Wulkanów zajęło każ-
demu mniej więcej połowę 
czasu jaką uzyskałby na 
Katorżniku.

I znowu ocena organi-
zatorów:

Co do skali trudności 
i przeszkód – trasa na-
prawdę świetna i dająca w 
kość. A co do organizacji 
– małe „ale” do biegu fi -
nałowego. Starty ze stratą 
czasową były naprawdę 

świetne, przez co nie było tłoku na starcie, jednak w dal-
szych biegach eliminacyjnych tego typu bieg staje się 
łatwiejszy:  trasa jest lepiej przetarta, nie traci się cza-
su na udeptanym błocie czy krzakach a przede wszyst-
kim w niektórych, szczególnie słabo otaśmowanych 
miejscach, nie trzeba się zastanawiać gdzie dalej biec.
Poza tym, jak na pierwszą edycję biegu, organizatorzy 
spisali się na medal. Niespodzianki na trasie takie jak 
tor przeszkód czy zespoły muzyczne na pewno długo 
pozostaną w pamięci uczestników.  A jeśli chodzi o me-
dal, może nie jest tak okazały jak podkowa katorżnika, 
ale za to jaki funkcjonalny! Kształt świetnie pasuje do 
otwierania piwa.

Wydawać by się mogło, że tego typu zabawy to do-
mena mężczyzn,ale na biegu nie zabrakło również kobiet. 
Co ciągnie kobietę do taplania się w błocie, przeciskania 
się przez ciasne przepusty drogowe, brodzenie w rzece? 

Myślę, że to samo co mężczyzn – odpowiada Julia 
Koślacz, która bieg ukończyła na drugim miejscu w kon-
kurencji kobiet - czyli chęć przeżycia czegoś nowego, 
sprawdzenia się w ekstremalnej sytuacji. Poza tym  jest to 
dla mnie dużo ciekawsze wyzwanie niż np. bieg uliczny. 
Tam wiem czego mogę się spodziewać po sobie. Tutaj trasa 
jest wielką niewiadomą - to mnie mobilizuje do walki z 
własną słabością .

Wzniesienia Julia Koślacz pokonywała niemalże z 
uśmiechem na twarzy. Czy trasa była taka łatwa?

Zdecydowanie nie!! Organizatorzy bardzo się po-
starali, abyśmy na długo zapamiętali te strome podbiegi. 
To że udawało mi się podbiegać pod górę jest wynikiem 
specyfi ki mojego treningu. Na co dzień uprawiam biegi 
na orientację i tam strome podbiegi zdarzają się bardzo 
często, więc trzeba być przygotowanym siłowo. Dla mnie 
najtrudniejszy był początek trasy czyli tor z przeszkodami. 
Po kilku „zaliczonych” płotach moje nogi były zagotowa-
ne. Na szczęście potem było już tylko „zwykłe” bieganie 
:). Za to najmilej będę wspominać moment, kiedy mijały-
śmy chłopaków zagrzewających biegaczy do walki grą na 
bębnach. To było bardzo energetyzujące i dodawało sił.

Honoru ziemi złotoryjskiej skutecznie broniła Anna 
Ficner, która dosyć dokładnie zaznajomiła się z trasą przed 
biegiem i to dawało jej pewną przewagę, którą udało się 
jej wykorzystać, aby zdobyć pierwsze miejsce. To nic, 
że do tej pory nie startowała w biegach ekstremalnych. 
Taktyka była prosta: od początku być na przedzie stawki.

Najbardziej wyczerpujący był dla mnie końcowy od-
cinek – nie spodziewałam się, że tam jest takie okropne 
błotko. Do tego miejsca, oprócz tego, że byłam mokra, 
to mimo wszystko udało mi się nie pobrudzić za bardzo. 
Impreza spodobała mi się do tego stopnia, że zamierzam 
wziąć udział w Biegu Katorżnika.

O przyszłość Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów 
możemy być spokojni, tym bardziej, że zawodników bę-
dzie raczej przybywać niż ubywać. Takiego przekonania 
można było nabrać patrząc na rywalizację najmłodszych 
entuzjastów biegania. Wprawdzie nie obyło się bez łez, 
brudu i straconych butów, ale jak zapewnia Igor Widom-
ski, który błoto w młynówce pokonał odważnie na prze-
łaj – było super, a mama jak go zobaczyła była dumna i 
zadowolona - za rok znowu wystartuje.
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Organizatorzy  I Biegu Szlakiem Wygasłych Wulka-
nów zaprosili jego uczestników do udziału w Festynie 
Podróżnika. Nikt, ani organizatorzy Biegu, ani Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, które podjęło 
się pomóc w Festynie, nie był pewien, czy zawodnicy 
znajdą jeszcze czas i siły na spacer po mieście. Cho-
dziło bowiem o to, aby zwiedzić co najmniej trzy spo-
śród jego zabytków: Basztę Kowalską, Muzeum Złota, 
wieżę kościoła NNMP, Kopalnię Złota „Aurelia” oraz 
Dom Nauczyciela z siedzibą TMZZ. Wszystkie obiekty 
musiały być czynne w piątek i sobotę od 9.00 do 19.00 
a w niedzielę od 9.00 do 15.00. Przy nich dyżurowało 
dwudziestu członków TMZZ oraz uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego. Wielu z nich poświęciło po kil-
ka swoich weekendowych godzin. W ciągu trzech dni 
na wieżę kościelną weszło ponad dwustu uczestników 
biegu, na Basztę około czterystu, do muzeum około 
trzystu pięćdziesięciu, do „Aurelii” co najmniej 150 a 
do „Bacalarusa” około 70. Trzeba pamiętać, że oprócz 
zawodników z otwarcia zabytków skorzystało wielu 
innych turystów i złotoryjan. Wszyscy mogli również 
zaopatrzyć się w złotoryjskie wydawnictwa. Festyn 
Podróżnika okazał się wspaniałym pomysłem promują-
cym nasze miasto, w pamięci zwiedzających pozostały 
nasze najważniejsze zabytki, których stanu nie mamy 
powodu się wstydzić.

Roman Gorzkowski

Festyn podróżnikaFestyn podróżnikaFestyn podróżnika
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Wszyscy razem uczniowie i nauczyciele w fi na-
łowej piosence z repertuaru Maryli Rodowicz 
„Ale to już było”. 

Hania Markiewicz w 
wykonaniu piosenki 
„Czar ogniska”

Kinga 
Wróbel w 
utworze 
„Jadą 
wozy ko-
lorowe”

„Szła dzieweczka  w wykonaniu 
zespół tańca ludowego.

Grupa 
nauczycieli 
w wiązance 
biesiadnej

W wiązance 
biesiadnych 
przebojów zespół 
instrumentalny

Pomysł zorganizowania biesiady dojrzewał kilka 
lat - mówi dyrektor szkoły Bożena Kraska. - Po-

czątkowo miał to być występ naszych młodych talen-
tów, nawiązujący do polskich piosenek biesiadnych. 
Z czasem jednak scenariusz uległ metamorfozie. 
Rodziły się różne ciekawe pomysły, które znacznie 
wzbogaciły i rozszerzyły pierwotne zamiary. Naj-
większą przeszkodą w organizacji imprezy był czas. 
Zależało nam bowiem na solidnych przygotowaniach 
wyłącznie w czasie pozalekcyjnym, a zebranie dużej 
grupy uczniówz po zajęciach było trudne ze wzglę-
dów organizacyjnych. Ostatecznie zarys scenariusza 
powstał podczas tegorocznych ferii zimowych na 
zasadzie „burzy mózgów . Każdy z grupy organi-
zatorów coś podrzucił, potem pomysły zostały ze-
brane, uporządkowane i przystąpiono do realizacji. 
Projekt przeszedł do następnej fazy. Wychowawcy 
zajęli się doborem uczniów do wykonania przydzie-
lonego punktu ze scenariusza. Ich zadaniem było też 
dbać o właściwe przygotowanie „młodych artystów 
. Nauczyciele muzyki czuwali nad artystyczną stro-
ną wykonywanych utworów. Polonistka – Izabela 
Stemplowska opracowała słowo wiążące, matematyk 
- Mariusz Kowalczyk zadbał o mix utworów biesiad-
nych, rodzice pomagali w przygotowaniu strojów 
i dekoracji, uczniowie intensywnie ćwiczyli. Wszyscy 
połknęli bakcyla i pracowali wytrwale, niecierpliwie 
czekając na moment prezentacji swoich wysiłków. 

Indywidualności i talenty
wokalno – muzyczne 

W trakcie biesiady na scenie Złotoryj-
skiego Ośrodka Kultury i Rekreacji zapre-
zentowały się wokalno – muzyczne pereł-
ki, o których już bardzo głośno słychać w 
mieście oraz soliści, o których na pewno nie 
raz w przyszłości jeszcze usłyszymy. Warto 
przyjrzeć im się bliżej, oto oni 

Kinga Wróbel - zaczęła śpiewać, gdy 
miała 2,5 roku. Rodzice odkryli talent wo-
kalny podczas Świąt Bożego Narodzenia, 
wówczas Kinga przy akompaniamencie 
starszego brata czysto i wdzięcznie śpiewa-
ła kolędy. W wieku przedszkolnym często 
śpiewała i tańczyła z rówieśnikami. Pierw-
szy prawdziwy sukces przyszedł w klasie 
pierwszej SP wraz z Festiwalem Piosenki 
Dziecięcej, gdzie zdobyła wyróżnienie. Od 
tego momentu sukcesom nie było końca, 
pod okiem nauczycieli z SP 1 w Złotoryi – Joanny 
Pitury i Marzanny Wiśniewskiej oraz instruktorów 
śpiewu ze Szkoły Muzycznej w Legnicy – Anny 
Czerskiej, Kinga brała udział i zdobywała wyso-
kie lokaty na różbych festiwalach powiatowych i 
ogólnopolskich. Jest fi nalistką X Ogólnopolskiego 
Festiwalu Dzieci i Młodzieży „ Tęczowe piosenki  

Jana Wojdaka. Uczestniczyła również w części arty-
stycznej w Legnickim Teatrze Modrzejewskiej pod-
czas nadawania tytułu Kawalerów Orderu Uśmiechu 
profesorom fi lozofi i i medycyny, którzy zasłużyli się 
dla Legnickiej Fundacji na rzecz Dzieci Zagłębia 
Miedziowego. Swoim śpie-
wem wzruszała rodziców, 
nauczycieli i zebranych go-
ści na wszystkich niemal 
uroczystościach chary-
tatywnych. Wzbudza po-
dziw fachowym doborem 
repertuaru, odpowiednio 
dobranym strojem i pro-
fesjonalnym wykonaniem. 

Dziewczynka od klasy III SP uczęszcza do 
Szkoły Muzycznej, uczy się gry na skrzypcach i 
gitarze. Poza tym Kinga lubi słuchać muzyki roc-
kowej i popu. Jej idolką jest Ewa Farna. Plany na 
przyszłość to śpiew, muzyka i akrobatyka. Rodzice 
i Kinga są ogromnie wdzięczni szkole, a szczególnie 
wychowawcy Mariuszowi Kowalczykowi, Hufcowi 
Złotoryjskiemu – p. Ewie Miarze i dziadkowi Wła-
dysławowi za wsparcie i pomoc przy spełnianiu i 
realizacji muzycznych marzeń. Kinga może też li-
czyć na swoich najbliższych – mamę i tatę, którzy 
wspierają ją czułym słowem, doradzają, zawsze stoją 
przy jej boku i towarzyszą w podejmowaniu każdej 

życiowej decyzji. Ważne jest, że młoda wokalistka 
potrafi  pogodzić rozwój talentu z nauką szkolną. Jest 
bardzo dobrą uczennicą wyróżniającą się ogromnym 
taktem i kulturą osobistą. 

Hania Markiewicz - swój pierwszy kontakt ze 
sceną miała w wieku przedszkolnym. Odkrycie 
jej wokalnych możliwości nastąpiło podczas Kon-
kursu Piosenki Ekologicznej w klasie III, gdzie 

piosenką „Nasza planeta” zdobyła II miejsce. 
Od klasy IV uczęszczado Szkoły Muzycznej w Le-
gnicy, gdzie uczy się gry na skrzypcach i fortepianie. 
Na jednych z zajęć chóru prowadzący p. Rząca za-
uważył ogromny talent Hani i rozpoczął pracę nad 
szlifowaniem jej głosu. W niedługim czasie pojawiło 
się szereg występów i pierwszych sukcesów. Na jed-
nym z przeglądów Hanię usłyszała instruktor śpiewu 
z MCK w Legnicy Anna Piwowarczyk i powiedziała: 
„Kwiatuszku, biorę cię!!!”. Od tego momentu pozo-
staje pod jej opieką. Hania uczy się prawidłowego 
oddechu, dykcji, czystego śpiewu, pod profesjonal-
nym okiem rozwija się wokalnie. Wraz z rozwojem 
jej piosenkarskich umiejętności przyszły pasma suk-
cesów także na arenie ogólnopolskiej. W maju 2010 
została wybrana Legnickim Złotym Talentem miesią-
ca i otrzymała nominację do fi nału ogólnopolskiego 
konkursu piosenki „ Wygraj sukces” Tarnobrzeg 2010 
(zmagania konkursowe jeszcze przed Hanią, ale wie-
rzymy w jej talent i mocno trzymamy kciuki). Ha-
nia najbardziej lubi śpiewać repertuar takich polskich 
znakomitości jak Violetta Villas i Czesław Niemen. 
Ma już za sobą swoje pierwsze recitale na gminno – 
powiatowych Dożynkach i Dymarkach Kaczawskich.
Jej marzenia to skończyć Wyższą Szkołę Ofi cerską 
Sił Powietrznych w Dęblinie i zostać najpiękniej śpie-
wającym pilotem. W wolnym czasie, którego bardzo 
jej brakuje, spędza na zabawie ze Stefanem – papużką 
i ćwiczeniu kroków tanecznych w zespole „Łau”. 
Sukcesów i rozwoju talentów nie byłoby bez wspar-
cia rodziców i rodziny, która posiada przygotowanie 
muzyczne, mama dziewczynki ukończyła szkołę I 
stopnia w klasie fortepianu i skrzypiec. Tata zawsze 
mocno trzyma kciuki i kibicuje swojej córeczce. 
Bracia natomiast wtórują jej na gitarze i otaczają ją 
braterską miłością. Hania jest drobną blondynką o 
wielkim głosie, talencie i zaangażowaniu w to, co 

robi, i co ją pasjonuje. Dzię-
ki swojemu uporowi potrafi  
godzić obowiązki szkolne 
z rozwojem artystycznym. 
Niewątpliwie jest ozdobą 
wielu uroczystości szkol-
nych, pozaszkolnych, festi-
wali, festynów i koncertów 
charytatywnych. Można nie 
tylko posłuchać jej głosu, 

ale także wsłuchać się w grane przez dziewczynkę 
utwory na skrzypcach. 

Nie ma wątpliwości, że Hania i Kinga godnie 
reprezentują  szkołę i miasto. Będzie nam niezwykle 
miło w dalszym ciągu śledzić ich rozwój wokalno – 
muzyczny. Dziewczyny mają w sobie ogrom zapału, 
pasji i uporu w dążeniu do wyznaczonego celu. Mogą 
być wzorem do naśladowania dla wielu i mamy na-
dzieję, że będą dobrym przykładem dla wszystkich 
tych, którzy chcą spełniać swoje sny i marzenia, ale 
też obrazem ciężkiej, solidnej i wytrwałej pracy. Na 
pewno jeszcze nie raz o nich usłyszymy, bowiem 
już swoim głosem zachwyciły nie tylko jurorów, wi-
downię, ale także takie znakomitości muzyczne, jak: 
Natalia Niemen, Jan Wojdak, Jarosław Piątkowski.

Angelika Bielecka – była najmłodszą solistką 
tegorocznej biesiady. Dopiero rozpoczyna przygodę 
z muzyką, ale ma już na swoim koncie kilka znaczą-
cych sukcesów. Rozwija się wokalnie i tanecznie. 
Uczęszcza na zajęcia dodatkowe ze śpiewu i jest tan-
cerką w zespole „Łau”. W dalszym ciągu będziemy 
śledzić jej muzyczny rozwój i na pewno w przyszłym 
roku nie zabraknie Angeliki na jedynkowej biesia-
dzie. 

Daria Pawłowska, Łukasz Szyszka, Kamila Jasio-
nowicz - podczas biesiady nie dało się nie zauważyć 
tych wokalistów. Cała trójka brawurowo zaśpiewała 
przygotowane przez siebie piosenki. Są oni odkry-
ciem muzycznym biesiady. Na pewno Jedynka nie 
zaprzepaści tych talentów i mocno będzie wspierała 
kolejne ich artystyczne poczynania. Warto nadmie-
nić, że nie byłoby sukcesu trójki solistów, gdyby nie 
praca pań Kingi Maciejak, Małgorzaty Szcześniak, 
Ewy Kurasz i Marzanny Wiśniewskiej. Nauczycielki 
wytrwale i z ogromnym zaangażowaniem przygo-
towywały uczniów do występu. Zadbały o stroje, 
podkłady muzyczne i prawidłową interpretację bie-
siadnych przebojów. Tym bardziej, że Daria i Kamila 
śpiewały w obcych dla siebie językach – czeskim i 
francuskim.

Zespół instrumentalny - Od wielu lat muzyka 
jest moja pasją - stwierdza Marzanna Wiśniewska, 

opiekunka zespołu, który w świetlicy szkolnej działa 
już od dziesięciu lat. - Grupa powstała, aby rozwijać 
wrażliwość muzyczną, kształcić umiejętności gry 
na instrumentach muzycznych, wdrażać uczniów 
do aktywności artystycznej, odbioru muzyki i kul-
turalnego wykorzystania czasu wolnego. W zespole 
skupiają się głównie dzieci grające na dzwonkach 
chromatycznych. Pozostałe dzieci mogą wybrać róż-
ne instrumenty perkusyjne: grzechotki, marakasy, 
tamburyna, kołatki, cimesy, janczary itp. Dzieci 
grają przy akompaniamencie „na żywo” wykony-
wanym przez opiekunkę zespołu na keyboardzie. 
Godnym podkreślenia jest fakt, że do grupy in-
strumentalnej ma dostęp każde dziecko, które lubi 
muzykować. Niezależnie od swoich możliwości 
muzycznych. - Wręcz przeciwnie - twierdzi pani 
Marzanna - Zależało mi na tym, aby w zespole 
znalazły się dzieci mające trudności w nauce. Za-
pobiegając niepowodzeniom szkolnym moich wy-
chowanków, umożliwiłam im osiąganie sukcesów 
w innych dziedzinach szkolnej działalności takich 
jak konkursy, przeglądy, prezentacje. Poprzez kon-
takt z muzyką mogą przezwyciężyć wewnętrzne 
ograniczenia i bariery, a także kształtować u siebie 
postawę otwartości i wszechstronności oraz rozwijać 
swoją osobowość. Występy zespołu instrumentalnego 
uświetniają wiele uroczystości, szkolnych, miejskich 
i regionalnych. Wzbudzając zawsze podziw i aplauz 
publiczności. 

Zespół tańca ludowego. Początki działalności 
zespołu sięgają 2000 r. Zamysł utworzenia grupy 
tanecznej zrodził się w Belgii. Podczas wizyty w 
zaprzyjaźnionej szkole, jedna z opiekunek zobaczyła 
występ młodych belgijskich uczniów, którzy bra-
wurowo zatańczyli i zaśpiewali w języku polskim 
piosenkę biesiadną „Szła dzieweczka”. Zachwyt 
przerodził się w wstyd i zażenowanie, że nasze pol-
skie dzieci tak naprawdę nie znają, nie śpiewają i nie 

tańczą tradycyjnych, ludowych, mocno zakorzenio-
nych w kulturze polskiej utworów. Pomysł od razu 
został wdrożony w życie przez Renatę Śnieszko-
Pawłowską i Joannę Piturę, które sprawują pieczę 
nad zespołem do dzisiaj. Początki, jak zawsze nie 
były łatwe. Głównym zamierzeniem było umożli-
wienie dzieciom kontaktu ze sztuką, żeby odczuwały 

one radość i zadowolenie z wła-
snych działań, miały potrzebę 
rozumienia i przeżywania mu-
zyki. Wspólne zabawy i tańce 
rozwijają bowiem w dzieciach 
poczucie estetyki ruchu, wy-
obraźni, koordynacji wzroko-
wo - ruchowej. Uczą działania 
w zespole, pozwalają odkryć 
świadomość własnej wartości 
i przede wszystkim rozbudza-
ją w dzieciach wrażliwość na 
wartości patriotyczne i naro-
dowe. Dzieci wykonywały na 
różnych scenach krakowiaka, 
trojaka, tańce góralskie i układy taneczne do popu-
larnych piosenek ludowych. Zespół rozwija się, cie-
szy się dużą popularnością wśród uczniów, a dzięki 
pozyskanym środkom unijnym wzbogacił się o nowe, 
barwne stroje. Największym sukcesem zespołu były 
pozytywne i ciepłe opinie rodziców, nauczycieli i za-
proszonych gości. Niejednokrotnie dało się zauważyć 
łzy wzruszenia, a jednocześnie poryw widowni do 
wspólnego śpiewania. Ogromną satysfakcję sprawia-
ją członkom zespołu gratulacje i podziękowania za 
pomysł i pielęgnowanie polskiej tradycji. 

Biesiady czar…
Jeżeli kogoś zabrakło na biesiadzie, to niech 

chociaż w skrócie przeniesie się w biesiadne rytmy 
czytając relację i oglądając zdjęcia z przebiegu tej 
niezwykłej uroczystości.

Pewnego czerwcowego, ciepłego popołudnia 
złotoryjska Jedynka zaprosiła małych i dużych 
mieszkańców miasta na niezwykłą przygodę z pio-
senką biesiadną. Na scenie Złotoryjskiego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji zaprezentowali się uczniowie 
wszystkich pionów klas 0–VI. Konferansjerem była 
Bożena Gmerek, która wprowadzała zebranych w 
klimat i charakter prezentujących się na scenie „je-
dynkowych artystów”. Wspólne spotkanie rozpoczęła 
pieśń niezwykle popularna, tworząca kanon pieśni 
polskiej, a z harcerskich chyba najpiękniejsza „Płonie 
ognisko i szumią knieje”, którą wykonał chór szkolny 
prowadzony  przez Jagodę Starzak, przy akompania-
mencie gitar i blasku płonącego ogniska. W dalszej 
części wystąpili najmłodsi – zerówkowicze, których 
przygotowały Joanna Kondraczuk i Barbara Barger 
– Kozioł. Ich popis taneczny do melodii „Kaczu-
chy” podbił serca i wprowadził całą salę w radosny 
nastrój. Emocji nie zabrakło także podczas prezen-
tacji pierwszoklasistów, którzy pod czujnym okiem 
Bogumiły Rzepki w zielono - fi oletowych strojach 
zabrali nas na pyszne jagody w piosence „Jagód-
ki”. Pięknym nastrojom i wspomnieniom nie było 
tego popołudnia końca. Po leśnej wędrówce nastał 
czas magicznego klimatu zachodzącego słońca, w 
który wprowadzili publiczność drugoklasiści przy-
gotowani przez Reginę Mazur śpiewając „Zacho-
dzi słoneczko”. Ogromne wrażenie wywarł zespół 
taneczny uczniów klas drugich, który brawurowo 
przeniósł zebranych w góry nasze góry, czyli w rytmy 
góralskie i porwał widownię do wspólnego śpiewu 
ludowej piosenki „Szła dzieweczka”. Epicki życio-
rys został przekazany w niezwykle liryczny sposób 
przez dzieci z klas trzecich w piosence „Gdybym miał 
gitarę”, przygotowanych przez Stanisławę Pazerę i 
Ewę Kurasz. Zaraz po nich gromkie brawa zebrały 
uczennice: Daria Pawłowska i Kamila Jasionowicz, 
które w profesjonalnym stylu wykonały piosenki w 
języku czeskim „Malowany dzbanku” i francuskim 
„Milord”. Podczas biesiady nogi same rwały się do 

tańca przy prezentacji „Zorby” w wykonaniu Ange-
liki Bieleckiej i Darii Dobosz z zespołu „Łau” oraz 
tańców towarzyskich czterech par tanecznych przy-
gotowanych przez Piotra Krzyżanowskiego. Obraz 
cygańskich taborów pojawił się przy śpiewie Kingi 
Wróbel z klasy V, której towarzyszył akompaniament 
gitary, a wspólnie spędzone obozowe chwile i czar 
przygasającego ognia przypomniała Hania Markie-
wicz. Niezwykłe przeżycia dostarczył zebranym mix 
melodii biesiadnych przygotowanych i mistrzowsko 
zagranych na dzwonkach i marakasach przez zespół 
instrumentalny działający przy świetlicy szkolnej. 

Potwierdzeniem słów, że bywają w życiu takie 
chwile, gdy szczęście się oddala, a tęsknota i smutek 
przepełnia serce była piosenka „Nie płacz kiedy od-
jadę”, którą wyśpiewał Łukasz Szyszka uczeń klasy 
IV wraz z nauczycielką przyrody.  W liryczny nastrój 
zgromadzonych zebrały uczennice klas piątych. One 
to pod kierunkiem p. Mariusza Kowalczyka przygo-
towały i pięknie zaśpiewały „Que Sera”. Dowodem 
na to, że muzyka łączy pokolenia, łagodzi spory i 
jest językiem niezwykle uniwersalnym, był występ 
grupy nauczycieli z SP 1. Panie nauczycielki otrzy-
mały owacje na stojąco po wykonaniu wiązanki pio-
senek biesiadnych. Biesiadę i wspólne muzykowanie 
zakończyła zaśpiewana przez wszystkich piosenka 
„Ale to już było”, po wykonaniu której u wielu po-
jawiła się mała łezka w oku, bo po tak wspania-
łej dawce niesamowitych wspomnień, trudno było 
ukryć wzruszenie.   

Pierwsze spotkanie z Jedynką w biesiadnej nucie 
przysporzyło zebranym niezwykłej dawki ciepłych i 
wzruszających emocji, które na długo pozostaną w 
pamięci. Motto biesiady, że muzyka jest idealnym 
językiem ponad wszystkie narzecza ludzkie i style 
różnych kultur, można było odczuć podczas pobytu 
na scenie i widowni ZOKiR.

W czasie biesiady społeczność uczniowska i 
nauczyciele nie zapomnieli o tych, których dotknął 
kataklizm. Zebrano pieniądze, które przekazano po-
wodzianom z południa Polski.

Do zobaczenia za rok…
Do realizacji podjętego zadania włączyła się 

cała społeczność szkolna. Zaangażowali się wszy-
scy: umysłem i sercem, talentem i pracą, pozytywną 
energią. Fundusze na stroje dla zespołu tanecznego 
i instrumentalnego zostały pozyskane z realizacji 
projektu pn. „Na ludową nutkę” ze Stowarzyszenia 
Holandia. Ogromny wkład w to barwne widowi-
sko mieli także rodzice. Dzięki nim każda prezen-
tująca się na scenie grupa i soliści wyglądała, jak 
prawdziwi artyści. Nie można pominąć faktu, że w 
przygotowania imprezy włączyli się także ludzie 
niezwiązani zawodowo z naszą szkołą. Pan Marek 
Wiśniewski akompaniował na gitarze młodym arty-
stom i debiutującemu na scenie gronu pedagogicz-
nemu, a nad oprawą akustyczną czuwał pan Andrzej 
Turkiewicz. Efekty ciężkiej pracy przerosły ocze-
kiwania. Impreza okazała się strzałem w dziesiąt-
kę. Uczniowie i nauczyciele dali z siebie wszystko, 
potwierdzili swoje talenty występami. Znane i lu-
biane melodie płynące ze sceny skłaniały uczest-
ników biesiady do wspólnej zabawy. Radosne oczy 
widzów i burza oklasków były potwierdzeniem, że 
występ się podobał. Pochlebnym opiniom nie było 
końca. Zgromadzona widownia prosiła o to, aby nie 
zaprzepaścić pomysłu i koniecznie powtórzyć bie-
siadę poszerzoną o kolejne polskie utwory za rok. 
Na pewno Jedynka dotrzyma słowa.

Joanna Pitura,
Renata Śnieszko-Pawłowska

„…Tam idź, „…Tam idź, „…Tam idź, 
gdzie słyszysz śpiew…gdzie słyszysz śpiew…gdzie słyszysz śpiew…
Bo tylko tam śpiewają, Bo tylko tam śpiewają, Bo tylko tam śpiewają, 
gdzie dobre serca mają…”gdzie dobre serca mają…”gdzie dobre serca mają…”
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PomysłPomysłPomysł
na biesiadę...na biesiadę...na biesiadę...
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Zdjęcia z archiwum autora

Fot. Robert Pawłowski

Fot. Iwona Pawłowska

Ela i Klara Dąbrowskie 
z Lubiechowej

nięcie harcerstwa z miasta i z zasobów partnerstwa na 
rzecz oświaty i wychowania. 

To przecież my wszyscy zastąpiliśmy harcerski 
ideał wychowania modelem wychowania marketin-
gowego młodzieży. Pragniemy wychować młodego 
człowieka, zdolnego do agresywnej walki o sukces 
materialny i karierę. Szkolimy w metodach utrzyma-
nia się na rynku pracy, jako środowisku wojny totalnej. 
Uczymy, że miarą człowieczeństwa jest KONSUMP-
CJA – jestem tyle wart, ile zdobyłem fantów od losu 
(dom, drogi samochód, lokaty bankowe, wczasy na 
antypodach, pieniądze, pieniądze i jeszcze trochę pie-
niędzy...). 

Przyjrzyj się, Drogi Czytelniku, celom statutowym 
ZHP i poszukaj w nich łaskawie elementów przydat-
nych w ogólnospołecznym „wyścigu szczurów” po 
kasę, sukces i zazdrość bliźnich: 
● stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju 
człowieka;
● kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzial-
nego za siebie i swoją Ojczyznę;
● upowszechnianie w społeczeństwie takich wartości 
jak: patriotyzm, wolność, prawda, sprawiedliwość, de-
mokracja, samorządność, równouprawnienie, toleran-
cja i przyjaźń;
● umożliwienie nawiązywania kontaktów międzyludz-
kich ponad wszelkimi podziałami;
● propagowanie wiedzy na temat przyrody, ekologii 
oraz kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą. 

Masz rację, drogi Czytelniku, nie ma tu nic przy-
datnego w realizacji nowoczesnego modelu wychowa-
nia w „wyścigu szczurów”. Dlatego też nie dziwmy się 
bezpośredniemu związkowi pomiędzy wymarłą po po-
łudniu szkołą a przeludnionymi w tym czasie pubami 
i klubami z wyszynkiem. Młody złotoryjanin niewiele 
wie o zabytkach miasta i walorach jego okolic,za to 
bez pudła wskaże kantory wymiany walut i knajpy...

Po 1989 roku na fali likwidacji wszelkich miazma-
tów pokomunistycznych, władze lokalne, oświatowe 
i my, rodzice, patrzyliśmy bez niepokoju na powolną 
agonię harcerstwa i jego modelu wychowawczego. W 
odniesieniu do tej organizacji pasuje określenie „wy-
lania dziecka z kąpielą”... Dh Ewa skierowała gorący 
apel do Rady Pedagogicznej jednej ze szkół złotoryj-
skich (litościwie pomińmy jej nazwę) o wspólny wy-
siłek reaktywowania harcerstwa na gruncie szkoły. 
Wśród pedagogów (dawnych harcerzy i dzieci instruk-
torów ZHP) wywołała jedynie przepraszający uśmiech 
zażenowania (kiedy,  kto,  za ile?...). 

Gdyby nie bezinteresowna i życzliwa pomoc 
garstki sponsorów – Hufi ec już dawno stałby się prze-
szłością Złotoryi. Harcerstwo przestało być partnerem 
wychowania dla szkół i władz oświatowych i nie zmie-
nia tego faktu żaden okazyjny słowotok życzliwego 
wsparcia, zrozumienia i doceniania roli ZHP w wy-
chowaniu (słowa nic nie kosztują i można je szybko 
zapomnieć).

Podsumowując moją smutną rozmowę z Komen-
dantką Hufca zapytałem, czy jest z czegoś dumna. Dh 
Ewa zamyśliła się: Mimo opisanej sytuacji harcerstwo 
w Złotoryi, Świerzawie, Wojcieszowie – istnieje. Może 
nie widać na co dzień mundurów(zestaw jest drogi), 
ale dumna jestem, że potrafi my robić (bez wynagro-
dzeń i podziękowań) to, z czego inni już zrezygnowali z 
różnych powodów. Dalej organizujemy Finały WOŚP, 
opiekujemy się na miejscu dziećmi w czasie ferii zimo-
wych i letnich (na formy obozowe już nas nie stać), 
organizujemy Paraolimpiadę, dzień Dziecka czy Miko-
łaja. Na wszystkich uroczystościach jesteśmy cichymi, 
szarymi uczestnikami nie dlatego, że harcerzom „upie-
ką się lekcje”, ale dlatego, że czujemy, że tak trzeba, że 
są to wartości, które ktoś nam przekazał i zaszczepił.

Nie wiem, ilu jeszcze młodych ludzi przewinie się 
przez Hufi ec i jak długo potrwa, nim całkowicie znik-
nie, ale wierzę, że będzie ich przynajmniej tylu, ilu jest 
teraz. Ci, którzy są – wiedzą, że głównym celem jest 
dawanie a nie branie. Dzięki nim (i tym, którzy w sobo-
tę przychodzą na kilka godzin pobawić się z dziećmi, i 
tym, którzy uparcie zszywają podarte materace, i tym, 
którzy pomagają okazjonalnie) wiem, że jeszcze ideały 
harcerskie są, że być może kiedyś… Po chwili, ociera-
jąc łzy wzruszenia, przypomina mi  słowa gen. Roberta 
Baden-Powella: „Nie to jest istotne, czy w danej chwili 
osiągamy szczyty ideałów skautowych, ale to, że są one 
właśnie szczytne...” 

Druhna Ewa przez wiele lat swojej nauczycielskiej 
i instruktorskiej służby zrobiła, co mogła, by ideały 
harcerskie nie dostały się tak łatwo do naszego spisu 
rzeczy niepotrzebnych...

Jacek Tyc

Tajemniczy, stary las. 
Skupieni wokół ognia 

młodzi ludzie, z niemal 
nabożną czcią, wsłuchują 
się w słowa starego czło-
wieka. Po jego twarzy 
widać, że opowiada o 
czymś, co było dla niego 
bardzo trudne. Pomiędzy odgłosami nocnego życia 
lasu, słychać słowa: ojczyzna, wojna, śmierć, gesta-
po, łzy, cierpienie, strach. I, o dziwo, nie budzą one w 
oczach młodych słuchaczy lęku, lecz gniew i poczucie 
dumy. A kiedy stary człowiek kończy opowiadać – 
młodzi ludzie wstają i przepełnionym wiarą i odwagą; 
wdzięcznością i dumą głosem, pewnie powtarzają za 
swoim drużynowym:

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę 
Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być po-
słusznym Prawu Harcerskiemu”…  Stary człowiek 
wstaje także i razem z drużynowym potwierdza słowa 
Przyrzeczenia Harcerskiego – „Na słowie harcerza po-
legaj, jak na Zawiszy!”.

To niestety tylko mój fl ashback. Silne wspomnie-
nie, wywołujące z pamięci obraz harcerskiej obrzędo-
wej watry z dawnych lat, zostaje wyparte przez rze-
czywistość. 

Obok miejsca, gdzie każdego lata nad jeziorem 
Niesłysz rozkładał się obozem harcerski Hufi ec ze 
Złotoryi – dziś stoją budy do wynajęcia. Przed każdą 
dymi blaszany grill wytapiając tłuszcz z tłustych kieł-
bas. Wokół grilla uwija się młodzież - niektórzy kiwają 
się już  nachlani lub naćpani (a może jedno i drugie na-
raz), a z ich otworów gębowych toczy się potok słów, 
których zacytowanie tu oznaczałoby złamanie ustawy 
prasowej. Młodsi kursują po następne zgrzewki piw-
ska i jak mogą podlizują się starszym, wychwalając ich 
tępą agresję, wulgarną głupotę i prymitywny system 
wartości. Świętują wszak wielkie, kolejne zwycięstwo 
w „ustawce” (walce pomiędzy chuliganami pod pre-
tekstem „kibicowania” przeciwnym drużynom piłki 
kopanej). 

Kibol - trudno powiedzieć, jakiej drużynie kibicu-
je, bo logo drużyny na podkoszulce obrzygał właśnie 
po nieudanej próbie połączenia dziewiątego piwa z 
przypaloną kiełbasą.

Czy myślisz może, drogi Czytelniku, że przesa-
dzam? Nie sądzę…

 W obliczu ogólnospołecznego narzekania na 
kryzys wartości, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 
próbuję zrozumieć przyczyny praktycznego zgonu idei 
harcerstwa w mieście, w którym Hufi ec ZHP zrzeszał 

w latach osiemdziesiątych ub. wieku prawie 3.500 
zuchów, harcerzy młodszych i starszych oraz instruk-
torów i działaczy. Podczas, gdy dziś jest ich zaledwie 
dwustu i to w całym powiecie złotoryjskim!!!

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją 
ideowo-wychowawczą i patriotyczną dzieci i mło-
dzieży istniejącą w Polsce od niemal 100 lat. Pod 
względem historii, zasięgu działania i wpływu na wy-
chowanie młodych pokoleń obywateli – pozostaje or-
ganizacją non profi t o unikalnej wręcz jakości na skalę 
europejska i światową. Misją ZHP jest, jak czytamy 
w statucie, wychowanie młodych Polaków na twór-
czych obywateli i patriotów oraz wspieranie ich  roz-
woju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie 
wyzwań w harcerskiej służbie. Podstawą wychowania 
w ZHP są normy moralne, wywodzące się z wartości 
chrześcijańskich, Związek daje jednak prawo osobiste-
go wyboru swojego systemu wartości. 

A jednak, opisana powyżej, wspaniała i twórcza 
organizacja, miast gromadzić tłumnie dzieci i młodzież 
i budować wysokie standardy społeczne – na naszych 
oczach dogorywa i zmierza ku nieuchronnej społecz-
nej śmierci, zapomniana i wzgardzona przez wszyst-
kich, z rodzicami na czele.

Już słyszę oburzone głosy w stylu: nie ma co żało-
wać harcerstwa komunistycznego; to nie było przecież 
prawdziwe harcerstwo – spadkobierca przedwojen-
nych skautowych idei patriotycznych; co to za wartości 
mogło przekazywać harcerstwo w socjalizmie, jakie 

wzorce osobowe 
p roponowa ło? ! 
Takie głosy obu-
rzenia należą zwy-
kle do działaczy 
a l ternatywnych 
organizacji para-
harcerskich, które 
mnożyły się, jak 
grzyby po desz-
czu, po czerwcu 
1989 roku, kiedy 
to odwaga nie-
zwykle staniała w 
kraju, w którym 
dogorywał reżim 
komunistyczny.
Pragnę stanow-
czo oświadczyć, 

że jako zuch, harcerz i instruktor ZHP od 1971 roku 
– odebrałem w komunistycznych warunkach wycho-
wanie harcerskie, z którego, jako Polak i chrześcijanin, 
jestem dumny. To w tym pogardzanym harcerstwie 
dowiedziałem się o Szarych Szeregach, o batalionach 
harcerskich „Parasol” i „Wigry” w Powstaniu War-
szawskim 1944 r. Tu nauczono mnie, że praca nad sobą 
i  dla Ojczyzny oraz służba ludziom potrzebującym 
pomocy („Nieprzetarty Szlak”) wynika dokładnie tak 
samo z Prawa Harcerskiego, jak i Przykazań Bożych. 
To w tamtych, trudnych dla wszystkich uczciwych lu-
dzi czasach nauczono nas dumy nie tylko z bohaterów, 
którzy w czasie wojny wysadzili most w powietrze, ale 
też dumy z Polaków, którzy po wojnie ten most odbu-
dowali, by nam służył.

Wystarczy skorzystać z Internetu, by poznać impo-
nującą listę wybitnych Polaków – harcerzy i instrukto-
rów powojennego ZHP. Z dumą powiadam, że na szla-
ku harcerskiej służby i wspaniałej przygody kroczyłem 
przez lata podobnymi ścieżkami, jak np. druh Broni-
sław Komorowski – Marszałek Sejmu RP. Jeśli jakiś 
malkontent obroni tezę, że tacy ludzie uprawomacniali 
komunistyczne harcerstwo – powinien otrzymać na-
grodę Nobla w dziedzinie demagogii, sofi styki i hipo-
kryzji (lub wszystkich tych dziedzin razem wziętych).

W opinii harcmistrz Ewy Miary – komendantki 
Hufca ZHP w Złotoryi, którą to opinię autor felietonu 
w całości podziela – wartości ogólnospołeczne zani-
kają wśród młodzieży w zastraszającym tempie. Dziś 
liczy się bardziej żeby mieć („skórę, furę i komórę”), 
niż żeby być (kimś szanowanym za osobowość, osią-
gnięcia, autorytet moralny).

Pytam więc dh Ewę – po co komu było harcerstwo? 
Słyszę w odpowiedzi, że po to, by realizując siebie, 
zdobywając wiedzę i doświadczenie - jednocześnie 
dawać coś innym, potrzebującym pomocy. Dziś takie 
zadania pełnią wolontariusze – kiedyś wolontariusza-
mi byli po prostu wszyscy harcerze i instruktorzy. 

Środowiska najbardziej utyskujących na patologię 
i anomię normatywną nielatów (władze administracyj-
ne, władze szkolne i nauczyciele, animatorzy i twórcy 
kultury oraz rodzice wreszcie), czyli my wszyscy do-
rośli po prostu, jesteśmy współodpowiedzialni za znik-

Czy czarownica może się dobrze kojarzyć? Pew-
nie tak, szczególnie, kiedy nazwie się ją kobietą 

czarującą. Takiego eufemizmu użyli organizatorzy 
VII Czarów Nie Do Wiary, czyli Zlotu Kobiet Czaru-
jących w Lubiechowej. Siedem lat musiało upłynąć, 
bym na własne oczy mogła się przekonać, jak wygląda 
zabawa na wsi. 

Stary kamieniołom w Lubiechowej sam w sobie 
nie jest może terenem intrygującym dla pospolitego 
obywatela, ale klimat, jaki nadają temu miejscu ko-
biety z Koła Gospodyń Wiejskich, może się spodobać. 
Do kamieniołomu zawiodła mnie gruntowa błotnista 
droga wypełniona kałużami po niedawnej ulewie. 
Jeszcze nad głowami zebranych tłumów przewalały 
się chmury i straszyły pomruki burzy, kiedy dano 
sygnał do rozpoczęcia Zlotu.Oczom naszym ukazała 
się lecąca ze skał po sznurze wątpliwej urody wiedź-
ma. Na szczęście tylko człekopodobna, bo wykonana 
z gałganów. Ale prawdziwe czarownice już powoli 
grupowały swe siły, by za moment dać pełen obraz 
oryginalnej urody i wdzięku podczas dorocznych 
wyborów wiedźmowatej miss. Niestety, pełnoletnich 
czarownic wiele nie dostrzegłam. Dobrze, że honoru 
wiedźm skutecznie broniły czarujące babki z koła 
Gospodyń z Sokołowca, które, jak same mówią, do-
brze się co roku tu bawią. Widać pozostałe kobiety z 
okolicznych wiosek mają raczej anielskie usposobienie 
i czarna magia im nazbyt siarką zalatuje. Jednak oko 
moje ucieszyła spora gromada przecudnej, niespo-
tykanej na co dzień urody młodych kobietek o skoł-
tunionych czuprynach w szpiczastych kapeluszach i 
z makijażem jak na halloween bądź Castle Party w 
Bolkowie. W nich nadzieja, że tradycja czarowania nie 
zaginie. Wszystkie małe i duże wiedźmy przeparado-
wały przed vipowskim (starostowie, burmistrzowie, 
sołtysi) i plebejskim (cała reszta) jury, by oczarować 
je swym urokiem. 

Werdykt jurorów jedne czarownice przyprawił o 
rumieńce i nadał błysk demonicznym spojrzeniom, 
inne – niedocenione niemal doprowadził do łez. Dla 

mnie „misskami” były wszystkie, 
które odwagą oszpecenia (o, prze-
praszam, ozdobienia) swej fi zjono-
mii się wykazały. Na miano masko-
tek Zlotu zasłużyły bezapelacyjnie 
czteroipółletnie bliźniaczki Ela i 
Klara Dąbrowskie z Lubiechowej, 
wystylizowane przez mamę na de-
moniczne damy. Po odebraniu na-
gród – srebrnych mioteł, udzieliły 
mi pierwszego w życiu wywiadu w 
wersji mini. 

- Wierzycie w czarownice?
- Taaak – odpowiadają zgodnie.
- A widziałyście kiedyś taką praw-

dziwą wiedźmę?
- Nie, bo one żyją w bajkach.
- Gdybyście miały czarodziejską 

moc, to…?
- Ja bym straszyła ludzi – stanow-

czo deklaruje Klara
- A ja bym ich czarowała – enigmatycznie odpowia-

da Ela, po czym obie oddalają się, by urzeczywistniać 
swe marzenia.

Kiedy już wybrano królowe piękności i nagrodzono 
ich urodę brawami oraz upominkami, przyszedł czas, 
by i publiczność mogła wykazać się sprytem oraz siłą 
w otwartych mistrzostwach rzucania miotłą. 
Konkurencja na pozór skomplikowaną się nie 
jawiła, ale kiedy zobaczyłam, że miotła odbie-
ga od moich wyobrażeń, bo nadzwyczaj lekka 
i liściasta była, uznałam, że dam szansę innym. 
A tym innym szło nawet nieźle. Byli też i tacy za-
wodnicy, co zamiast rzucać w dal i wzwyż na ska-
łę kamieniołomu, jak nakazywał regulamin, robili 
bokami aż włos się jeżył gawiedzi na głowie. Nie 
wiem, jak to się stało, ale nikomu nic się złego nie 
przytrafi ło w tych okolicznościach, a konkurencję 
wygrał prowadzący zawody Tadeusz Urbanowicz. 
Czary jakieś, czy co? Taryfy ulgowej nie mieli 
za to vipowie, czyli tak zwana wierchuszka urzędni-
cza, która oddała po dwa kompromitujące rzuty miotłą 
w przestrzeń niekoniecznie odległą i właściwą. Chyba 
ktoś na nich rzucił zły urok. Zapewne niedocenione 
w konkursie piękności zawiedzione czarownice. Z 
czarami nie ma żartów.  Z wiedźmami też.

Zmęczeni zawodami lub ich obserwacją uczest-
nicy Zlotu mogli posilić się gotowaną kukurydzą, bi-
gosem, ciastem czy chlebem ze smalcem albo trady-
cyjną, pachnącą z kilometra, watą cukrową. Punktów 
z jadłem i napitkami nie brakowało. Kto się nazbyt 
opchał, mógł spalić kalorie na trampolinie lub mini-
bungee. Z racji ewentualnych sensacji żołądkowych 
po nadmiarze lejącego się z kega piwa, czyniły to 
zazwyczaj tylko dzieci, z powodu swego wieku, nie-
pijące.

Ostatnia konkurencja, którą na własne oczy uj-
rzałam, z samej nazwy mogła budzić zainteresowanie 
– przejście przez ucho igielne. Czym było to ucho? 
Chomątem zawieszonym na dwóch drewnianych 

kozłach. Pomysło-
wość ludzka nie zna 
granic. Najpierw 
przez „ucho” prze-
chodzili najmłodsi. 
Im szło sprawnie 
i bezkolizyjnie. 
Trzy-, czterose-
kundowe wyniki 
to była norma. 
Gorzej, co znaczy 
dłużej, radzili so-
bie dorośli. Tech-
nika przechodze-
nia przez chomąto 
była urozmaicona 
i świadczyła o fan-
tazji zawodników. 
Często wynikała 
również z warun-
ków fizycznych 
n ieszczęśn ików, 
których tusza mo-
gła blokować otwór „ucha”. Byli też i tacy (panowie 
sołtysi), co oszukiwali bezczelnie, ale na ten proceder 
spuszczę zasłonę milczenia, bo promować wygodnic-
twa oraz cwaniactwa nie będę. Powiem jedno: szkoda, 
że nie wszyscy tzw. urzędnicy niższego szczebla chcą 
spoufalać się z ludem, a imprezy tego typu traktują 
tylko jako okazję, by „się pokazać, bo tak trzeba”. 
Spuście z tonu, panowie.

Zawodów w ręcznym ubijaniu masła i turnieju 
strongmanów nie zobaczyłam,bo wstrzymana na chwi-
lę przez czarownice burza już powracała, o czym jej 
głośne mruczenie świadczyło, więc czym prędzej od-
paliłam swą mechaniczną, napędzaną benzyną miotłę 
i udałam się w sobie wiadomym kierunku. 

Jak oceniam imprezę? Było dobrze, ale nie do-
skonale. Pochwalić trzeba sam pomysł na promocję 
wsi i regionu. Jednak przewaga konsumpcji nad czę-
ścią „czarodziejską” rzucała się nachalnie w oczy. 
Zabrakło mi tego, co z wiedźmami kojarzę, okulty-
zmu, sztuki sporządzania cudownych mikstur, wró-
żenia, znachorskich praktyk, czarnych kotów, chatki 
z piernika…(chyba się rozpędziłam). Czaro-
dziejska atmosfera pierwszych kilkunastu mi-
nut zabawy szybko się rozwiała, przeminęła z 
wiatrem. Aż żal straconej okazji. Szkoda też, że 
tak mało czarownic ujawniło swe prawdziwe ob-
licze. Organizatorzy mogliby ożywić imprezę 
i nadać jej jeszcze ciekawszy wizerunek, obligując 
wszystkich uczestników do zabawy kostiumowej. 
Przyznam - sama rozważałam kilka godzin, czy nie 
przywdziać służbowej szaty czarownicy, ale uzna-
łam, że pojadę incognito, aby nabrać do imprezy iście 
dziennikarskiego dystansu. Zresztą, po co miałabym 
się przedwcześnie ujawniać.

Już za kilka tygodni Złotoryja będzie gościć 
zawodników I Międzynarodowych Mi-

strzostw Polski w Nordic Walking. Takiej 
popularyzacji tej formy aktywności fi zycz-
nej jeszcze nie przeżywaliśmy. W ramach 
imprezy, w sobotę (28.08.) odbędzie się 
m.in. Ogólnopolskie Forum na temat Nordic 
Walking z udziałem największych organizacji 
w Polsce promujących Nordic Walking 
oraz zwiedzanie miasta. W niedzielę (29.08.) 
w okolicach rezerwatu przyrody „Wilcza 
Góra” oraz Hali Sportowej „Tęcza” rozegra 
się rywalizacja sportowa. Koniecznie trzeba na bie-
żąco śledzić stronę internetową www.mmpnw.pl.

Jesteśmy świadkami wytyczania tras dla mi-
łośników tej dyscypliny. Znaki i tablice powstają 
dzięki Paulinie Rucie-Kaczmarskiej oraz Piotrowi 
Maasowi. Jeden szlak biegnie już od zalewu doliną 
Kaczawy w kierunku miasta, tylko czekać na następ-
ne wokół Wilkołaka oraz na Górze Mieszczańskiej.

W ostatnich tygodniach kilka osób poszerzało i 
karczowało ścieżki w rejonie Wilkołaka. Teraz już 
swobodnie będą mogli okrążać naszą „domową górę” 

nie tylko zawodnicy z kjkami ale wszyscy 
piesi turyści, a nawet właściciele rowe-
rów górskich. Przy okazji odżył jeden 
z odcinków zielonego szlaku tury-
stycznego. Nic dziwnego, że włą-
czyło się  tutaj TMZZ – przecież 

Wilczakowi poświęcamy niemało 
uwagi i wiążemy z nim wiele planów. 

Zaproponowaliśmy więc przebieg trasy 
wokół Wilkołaka, który został przyjęty przez 
organizatora imprezy. W przygotowaniu trasy 
uczestniczyli członkowie TMZZ: Adam Karpik, 

Kacper Pawłowski oraz niżej podpisany, z 
ramienia Urzędu Gminy - Stanisław Par-

tyka,  Piotr Dudek, Damian Kubanik i 
Leszek Zaremba, a ze strony organi-
zatora imprezy: Paulina Ruta-Kacz-
marska i Ewelina Zawadzka. Cieszy-
my się, że przydała się nasza wiedza 
i siły!

TMZZ poszukuje informacji o Turnieju Miast Złoto-
ryja-Bolesławiec w 1969 r. Wszystkich, którzy zacho-
wali fotografi e, artykuły lub inne pamiątki a także 
chcieliby podzielić się wspomnieniami, prosimy o 
kontakt z Romanem Gorzkowskim – 661743992, 76-
8784672, rogorz@poczta.fm. Jednocześnie zaprasza-
my na spotkanie w tej sprawie w dniu 30 sierpnia o 
godz. 16.00 w siedzibie TMZZ.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Złoto-
ryjskiej w dniu 7 lipca 2010 podjął uchwałę o 
udziale w wyborach samorządowych  w 2010 r.
 Prezes TMZZ Aleksander Borys

się przedwcześnie ujawniać.

Dlaczego 
odeszli 
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Tablica niegdyś przy ul. A. Mickiewicza, 
dzisiaj przechowywana w siedzibie TMZZ.

o powiązaniu Stopy z Ukraińską Powstańczą Armią a na-
wet z grupą „Czarnego Janka”, czyli Jana Bohdziewicza. 
Autorzy niektórych wspomnień byli na miejscu zdarzenia 
w następnych dniach, zapamiętali kałużę krwi i chodzili 
w miejsce znalezienia zwłok H. Stopy. Odosobnioną jest 
relacja, że H. Stopa należał do Armii Krajowej. Za po-
dzielenie się wspomnieniami autor serdecznie dziękuje 
Jerzemu Jaszczy, Marianowi Nydzy, Leszkowi Plebankie-
wiczowi, Mirosławowi Sarnie, Romanie Szczepkowskiej, 
Zofi i Karabczyńskiej, Michałowi Stalskiemu, Wandzie 
Worsztynowicz, Michałowi Kujawiakowskiemu oraz Ewie 
i Tadeuszowi Glińskim.

Skróconą wersję wydarzeń przedstawiło Starostwo 
Powiatowe w sprawozdaniu dla Urzędu Wojewódzkiego 
za lipiec 1948 r. (Archiwum Państwowe w Legnicy): W 
nocy z dnia 3 na 4 lipca br. bandyta o nieznanym nazwi-
sku wszczął na rynku w Złotoryi z kilkoma obywatelami 
awanturę, grożąc im rewolwerem, o czym powiadomiono 
P.U.B.P. który wysłał kilku swych funkcjonariuszy, celem 
schwytania bandyty. Bandyta widząc się otoczonym przez 
funkcjonariuszy U.B.P. zaczął strzelać do nich, ratując się 
ucieczką. W wyniku tego starcia zostało zabitych 2 funk-
cjonariuszy U.B.P., sam zaś bandyta będąc silnie raniony 
w nogę i widząc że nie ucieknie, popełnił samobójstwo 
strzelając sobie w usta.

Czy podane wyżej wersje znajdują potwierdzenie w 
dokumentach, zachowanych w ar-

chiwum wrocławskiego Instytutu 
Pamięci Narodowej? 

Znajdujemy tutaj kilkustroni-
cowy Raport Specjalny skierowa-
ny do WUBP we Wrocławiu z dnia 
5. lipca 1948 r., podpisany przez 
podporucznika Józefa Wolnickie-
go, szefa PUBP w Złotoryi. Zacy-
tujmy najistotniejsze fragmenty 
(choć chciałoby się przytoczyć 
całość, jednak  z braku miejsca 
opuściliśmy nawet imiona osób): 

W dniu 4 VII. b.r. o godz. 23.30 
zgłosił się do tut. Urzędu Ob. naro-
dowości żydowskiej Szulim Kac … 
i złożył następujące ustne zamel-
dowanie funkcj. P.U.B.P. Ob. Bi-
zoniowi Czesławowi … o tem, że w 
dniu 4 VII. o godz. 23.15. zamknął 
swój sklep znajdujący się przy ul. 
Plac Wolności 62 i wraz ze swą 
żoną Katarzyną udał się do swego 
mieszkania na nocleg przy ul. Mic-
kiewicza 23 I p. … Zauważył wy-
chodzącego z ul. Mickiewicza  nie-
znanego mu człowieka, który był w 
pijanym stanie i idąc zataczał się. 

… który to zatrzymał się przed nim i zanieczyścił moczem 
ubranie Katca i jego żony … Na ten czyn Katc spytał „cóż 
pan robi” na to nieznajomy odpowiedział „zaraz panu 
pokażę co robię” ,… wydobył bron krótką i skierował 
ją w stronę Katca,[ten – RG] usiłował zamknąć drzwi, 
nieznajomy jednak wsadził pistolet … do wnętrza a drzwi 
przytrzymał nogą…. Katc usłyszał trzask spuszczanego 
kurka broni palnej, która jednak strzału nie oddała… Katc 
pobiegł na górę do swego mieszkania i po kilku minutach 
ubrany w płaszcz O.R.M.O-wca wyskoczył przez okno… 
i biegiem udał się do P.U.B.P….Inspektor Bizoń Czesław 
w towarzystwie wart. plut. ochr. Wałęskiego Zyg-
munta uzbrojonego w automat P.P.Sza wraz z Kat-
cem udali się na miejsce wypadku…W tym czasie 
w odległości około 50 m w uliczce przecinającej ul. Mic-
kiewicza wszczął się hałas… w kierunku tym udali się 
Bizoń i Wałęski. Rzucili się na osobnika, który właśnie 
robił te awantury i który miał mieć prawdopodobnie 
broń, usiłowali go schwycić za ręce, jednak tenże ręce 
im wyszarpnął i wydobył z kieszeni broń krótką palną, z 
której oddał strzał w [ich – RG] kierunku…. Bizoń  oddał 
w odpowiedzi dwa strzały, Wałęski kilka i obaj odsko-
czyli na przeciwne strony, przyczem[pis.oryg.] Wa-
łęski ukrył się w pobliskim ogrodzie, zaś Bizoń stanął 
pod murem przeciwnego domu. W tym momencie do-

rów i kilku agentów. Bez tego rodzaju współpracowników 
działalność tego urzędu nie mogłaby istnieć. W mieście 
UB zajęło najpierw jakąś bliżej niezidentyfi kowaną sie-
dzibę a następnie okazały gmach u zbiegu dzisiejszych 
ulic Solnej i Władysława Sikorskiego. Przed nim znajdo-
wał się  posterunek z uzbrojonymi wartownikami, cały 
teren był ogrodzony. Funkcjonariusze chodzili uzbrojeni.

Oddajmy najpierw głos kilku mieszkańcom Złoto-
ryi, aby na podstawie ich relacji przedstawić najbardziej 
popularną wersję wydarzeń. Podkreślmy, iż nikt z osób 
pamiętających tamte dni, nie potrafi ł podać nazwiska 
mężczyzny, z  którego ręki padli funkcjonariusze (wpro-
wadzamy je do relacji na podstawie dokumentów archi-
walnych): 

Rano w dniu 4. lipca (lub 
poprzedniego dnia) Henryk 
Stopa widziany miał być, jak 
strzelał z pistoletu do ptaków w 
parku przy ul. Legnickiej. Wie-
czorem, między godziną 8 a 9, 
cała historia rozpocząć się mia-
ła w Rynku, gdzie Stopa czekał 
na Czesława Bizonia w pobliżu 
restauracji „Adria” (znajdowała 
się na początku górnego odcin-
ka ul. A. Mickiewicza). Chciał 
najprawdopodobniej zemścić się 
za to, że w czasie okupacji Bizoń 
wydał gestapo jego ojca. Jaszcza i 
Bizoń patrolowali miasto. Wszy-
scy trzej spotkali się następnie w 
wymienionej restauracji, z któ-
rej po jakimś czasie udali się w 
dół ulicy Mickiewicza, czyli w 
kierunku mieszkania H. Stopy. 
Podobno Stopa próbował tłuma-
czyć Jaszczy, że „do niego nic 
nie ma”, ale ten ostatni odejść nie 
chciał. Strzelanina rozpoczęła się 
na wysokości ul. Przelot, po pra-
wej stronie ul. Mickiewicza (idąc w dół). Czesław Bizoń 
zginął na ulicy, jego zwłoki widziano przy krawężni-
ku, sprawca prawdopodobnie go maltretował. Z. Jaszczę 
znaleziono wewnątrz budynku, zginął dlatego, że zaciął 
się mu pistolet. Ranny w kolano Stopa zdołał uciec z ul. 
Mickiewicza poprzez ul. Klasztorną i Staszica w kierunku 
Koziej Góry. Samobójstwo popełnił powyżej ul. Staszica, 
na wysokości dzisiejszej ul. Krótkiej, tuż powyżej doliny 
płynącego wzdłuż ulicy Staszica potoku. Przed śmier-
cią miał podrzeć a nawet zjeść jakieś dokumenty. Jego 
zwłoki znaleziono następnego dnia rano, przewieziono 
do ówczesnego szpitala przy ul. M. Konopnickiej, gdzie 
można było nawet je oglądać przez okno na parterze. Pod-
czas pogrzebu panowała atmosfera strachu, podsycana 
pogłoskami o grożących prowokacjach. W mieście mó-
wiono, że H. Stopa został pochowany w ofi cerskich butach 
gdzieś pod cmentarzem (poniżej cmentarza żydowskiego 
lub po przeciwnej stronie ulicy, czyli pod cmentarzem 
niemieckim), ale na drugi dzień po pogrzebie jego zwłoki 
wykradli „wspólnicy” lub rodzina. 

Do dzisiaj niektórzy złotoryjanie utrzymują, że Stopa 
poprzednio służył w polskim wojsku na Zachodzie, następ-
nie celowo przybył do Złotoryi, aby zemścić się na Bizoniu 
za uwięzienie jego ojca, którego podobno więziono i bito w 
złotoryjskim gmachu UB. Znana jest złotoryjanom wersja 

W pierwszych latach po zakończeniu wojny w Zło-
toryi niejednokrotnie słychać było strzały i znaj-

dowano zwłoki. Broni używali zarówno żołnierze so-
wieccy, zajmujący obszar miasta, ograniczony ulicami 
T. Kościuszki, Górniczą, Asnyka, funkcjonariusze 
MO, przestępcy jak  i inne bliżej niezidentyfi kowane 
osoby. Czasy były wielce niespokojne, co wiązało się 
z zasiedlaniem Dolnego Śląska, instalowaniem się nowej 
administracji, szabrownictwem, obecnością Niemców i 
żołnierzy Armii Czerwonej. 

Obliczono, że w latach 1945-1950 na terenie powiatu 
złotoryjskiego straciło życie pięciu funkcjonariuszy (2 z 
UB i 3 z MO). Jednak tylko raz, jak wynika z archiwa-
liów oraz wspomnień, w całej powojennej historii miasta 
w dniu 4. lipca 1948 r., doszło do wydarzenia o takiej skali 
i takiej liczbie ofi ar. Przyniosło śmierć funkcjonariuszom 
Urzędu Bezpieczeństwa w Złotoryi, Zygmuntowi Jaszczy 
i Czesławowi Bizoniowi oraz Henrykowi Stopie. Wielu 
złotoryjanom wciąż tkwi ono w pamięci. 

Archiwalne fotografi e przypominają uroczystości, 
jakie corocznie odbywały się pod pamiątkową tablicą 
przy ul. A. Mickiewicza. Na cmentarzu komunalnym 
wciąż budzi ciekawość okazały grób funkcjonariuszy 
UB, wystawiony przez miasto. Na stronie internetowej 
policji można znaleźć informację, że np. w 2004 r., w 
przeddzień Święta Zmarłych, członkowie Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych RP 
złożyli kwiaty na grobie Z. Jaszczy i Cz. Bizonia. W 2008 
r. pierwsza pamiątkowa tablica z 1959 r., zdjęta w 1977 r., 
trafi ła do archiwum Towarzystwa Miłośników Ziemi Zło-
toryjskiej. Jedyną żyjącą osobą, blisko związaną z opisy-
wanymi faktami, jest syn Zygmunta Jaszczy, Jerzy, który 
w 1948 r. miał 17 lat.

Niniejszy artykuł jest pierwszą próbą opisu wydarzeń 
z lipca 1948 r., stąd oczywista prośba o uzupełnienia i 
sprostowania. Urząd Bezpieczeństwa w Złotoryi rów-
nież nie doczekał się jeszcze ani artykułu ani osobnej 
publikacji. 

W tym miejscu winni jesteśmy czytelnikom choćby 
kilka ogólnych informacji o genezie i funkcjonowaniu 
aparatu Bezpieczeństwa Publicznego na Dolnym Śląsku 
i w Złotoryi w pierwszych latach po zakończeniu wojny. 
Na zajętych do połowy lutego 1945 r. przez Armię Czer-
woną obszarach (do Złotoryi dotarła ona 13 lutego) tego 
rodzaju służby zaczęto organizować w kwietniu 1945 r. 
Kadrę stanowiła grupa funkcjonariuszy z Wojewódzkiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. Na Dol-
nym Śląsku ich siedzibą były najpierw Kąty Wrocławskie, 
następnie Wrocław, Legnica (od czerwca do października) 
a w końcu i na stałe znów Wrocław. Zachowane doku-
menty potwierdzają działalność Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Złotoryi od sierpnia 1945 
r. Funkcjonowało wówczas już kilka sekcji, organizowa-
nych m.in. przez funkcjonariuszy przeniesionych tutaj 
z Jeleniej Góry. Np. sekcja I i II zajmowała się an-
typaństwową działalnością Niemców i „nielegal-
nych” organizacji polskich, III rozpracowywała partie 
i ugrupowania polityczne, administrację państwową 
i struktury kościelne, V nadzorowała głównie sprawy 
gospodarcze. Osobno, przynajmniej w 1945 r., działa-
ły sekcje: walki z bandytyzmem oraz zajmująca się 
śledztwami i aresztowaniami. Bardzo ważną dziedziną 
działalności UB było werbowanie informatorów i agen-
tów – pod koniec 1945 r. PUBP chlubiło się w raportach 
do WUBP posiadaniem ponad sześćdziesięciu  informato-

skoczył do Bizonia bandyta i spytał się „kto ty jesteś” 
na to Bizoń odpowiedział „ja jestem tu z tego domu 
i mieszkam tutaj, idę obecnie z kina” na to bandyta ude-
rzył kilkakrotnie Bizonia trzymanym w ręce pistoletem 
po głowie… i oddalił się na kilka kroków, z czego sko-
rzystał Bizoń i odszedł na bok. Bandyta wówczas wszedł 
przez wybite przez siebie okno na parterze w domu, przed 
którym miało miejsce zajście a jak się potem okazało, to 
w domu tym też i mieszkał pod nr 19 u niejakiej Skrzyp-
czyk Marii. Ob. Katc… pobiegł ponownie do P.U.B.P…. 
spotkał wartownika Gogolę Wł. …a na rogu Pl. Wolno-
ści …Głowę Wacława i Jaszczę Zygmunta…udali się w 
kierunku ucieczki bandyty… [Bizoń dostał teraz  nowy 
pistolet, bo poprzedni się rozpadł – RG] Przy pomocy 
latarki elektrycznej Bizon i Jaszcza weszli przez wybite 
okno do mieszkania, w które wszedł bandyta… okaza-
ło się, że nikogo nie ma… dołączyli do reszty i zaczęli 
przeczesywać ogród … bezcelowo… doszli do wejścia 
sąsiedniego domu i w korytarzu na parterze… odnaleźli 
bandytę stojącego do nich tyłem opartego na klamce od 
drzwi. Jaszcza i Bizon rzucili się od tyłu na niego z próbą 
obezwładnienia go, trzymana latarka przez Bizonia zgasła 
i zaczęła się walka wręcz. Pozostali wycofali się… aby 
zajść od przodku, w tym momencie odezwały się strzały 
wewnątrz sieni… na skutek panujących ciemności nie 
można było dać pomocy… . Gogola, Wałęski i Katc uwi-
dzieli że na chodniku przed domem w sieni którego padły 
strzały leży na ziemi Bizoń, bandyta zaś strzela z dwóch 
pistoletów w jego głowę i miażdży mu ją nogami… [W 
wyniku ostrzału Gogoli i Głowy – RG] bandyta wycofał 
się do tych samych sieni i zbiegł przez sień na ogrody. 
Stwierdzono, że w odległości kilku metrów od Bizonia 
leży zabity na chodniku St. ref. ref. V-go Jaszcza. Na-
tychmiast otoczono od strony zewnętrznej blok domów…
jednak zauważono że zbiegł on w pola i droga ucieczki 
naznaczona była krwią. [ teraz zawiadomiono WUBP, 
z prośbą o przysłanie psa policyjnego, obstawiono teren – 
RG]. Rozpoczęto poszukiwania za zbiegłą matką bandyty… 
Po godz. 4.00 nad ranem dnia 5 VII.48 r. obstawa domu ban-
dyty przechwyciła niejaką Skrzypek Marię i jej córkę, któ-
re usiłowały  niepostrzeżenie umknąć, obie doprowadzono 
do P.U.B.P. gdzie natychmiast rozpoczęto śledztwo. 
[Skrzypek – RG] przechowywała bandytę od dwóch mie-
sięcy u siebie w domu, który nazywał się Step Henryk i któ-
ry przebywał u niej wraz z matką. Następnie Skrzypczyk 
przyznała się, że sprzedawała towary, kradzione przez ban-
dę która grasowała na terenie Wrocławia, gdzie trudniła 
się paserstwem, poza tym podała ona kilka adresów Ukra-
ińców ukrywających się we Wrocławiu, którzy brali udział 
w napadach. … O godz. 6.00 znaleziono bandytę w odle-
głości około 700 m na wzgórzu, na które chciał się wdra-
pać i na skutek utraty sił pozostał wystrzałem pistoletu w 
usta zadał sobie śmierć. [przy zwłokach znaleziono dwa 
pistolety, jeden wcześniej Stopa odebrał Bizoniowi, i dwa 
puste magazynki – RG]….O godz. 16.00 przeprowadzono 
sekcje zwłok wszystkich trzech zabitych. 

Kim byli wymienieni funkcjonariusze UB? Zyg-
munt Jaszcza urodził się w 1909 r., w Będzinie, przed 
wojną wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, w 
czasie okupacji przebywał na przymusowych robo-
tach w Niemczech. Podanie o przyjęcie do pracy w 
Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego 
w Katowicach złożył jeszcze w sierpniu 1945 r. w 
Będzinie, miesiąc później został skierowany do pra-
cy w PUBP w Złotoryi (przyjechał wraz z żoną 
i synem). Objął funkcję kierownika gospodarcze-
go a 23. października 1945 r.  został kierownikiem III 
sekcji w PUBP w Złotoryi. W raporcie dekadowym 
z 26. października 1945 r. informował WUBP m.in. 
że: sekcja posiada 6 informatorów, 4 z nich jest wer-
bowanych za poprzedniego kierownika, dwóch obec-
nie.[…] Wśród osadników panuje niezadowolenie w 
tych miejscowościach, w których zlikwidowano po-
sterunki MO. Ludność tych okolic czyni zabiegi celem 
stworzenia własnej straży bezpieczeństwa. Ludność 
niemiecka jest poprawnie ustosunkowana do władz 
państwowych i ludności polskiej (cytaty według doku-
mentów IPN we Wrocławiu). Kilka dni później, zgodnie 
z instrukcją, przekazał informacje dotyczące Sta-
rosty Antoniego Skowrona i jego zastępcy Kazi-
mierza Cessanisa, zaznaczając, że są to wiadomo-
ści bez trwałych podstaw, które trzeba sprawdzić 
w miejscu jego dawnego zamieszkania, że Starosta 
podczas wojny podobno miał pracować z gestapem 
i dwóch ludzi miało zginąć z jego inicjatywy, tak że par-
tyzantka wydała na niego wyrok śmierci. Odnośnie wice-
starosty, Jaszcza wskazywał na jego pociąg do kieliszka, 
awanturnicze usposobienie i antypolskie zachowania. 
W raporcie z 5. grudnia 1945 r. Zygmunt Jaszcza pisał, że 
sytuacja polityczna naszego powiatu jest mocno naprężo-
na, powodem tego są przejazdy sowieckich samochodów 
naładowanych bombami i jadącymi w kierunku zachod-
nim, oraz kopaniem rowów strzeleckich na południe od 
Szunowa [Świerzawy – przyp. RG]. W latach 1946-1948 
Z. Jaszcza był jeszcze kolejno starszym referentem sek-

cji V, buchalterem i ponownie starszym referentem. W 
Niemczech ledwo uniknął śmierci, bardzo dobrze strzelał. 

Czesław Bizoń urodził się w 1929 r. w Targanicach 
w powiecie wadowickim. Od listopada 1945 r. pracował 
w zakładach wapienniczych w Wojcieszowie w charakte-
rze strażnika przemysłowego, wstąpił do ZMP i PPR. W 
listopadzie 1946 r. poprosił o pracę w PUBP w Złotoryi, 
motywując ją chęcią pracy dla dobra Polski Demokratycz-
nej. Od listopada 1946 r. do lipca 1947 r. był młodszym 
referentem, ciesząc się coraz lepszą opinią przełożonych. 
Po zdaniu na ocenę bardzo dobrą kursu w Wojewódzkiej 
Szkole Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu w 
maju 1947 r. został referentem.

Maria Skrzypek, urodzona w 1909 r., pozostawała w 
areszcie od 7. lipca 1948 r. do wyroku 29 września 1948 r.  
Podczas śledztwa zeznała, że Henryka Stopę poznała we 
Wrocławiu w 1946 r., gdzie zamieszkał w jej mieszkaniu 
w styczniu 1947 r. Od czerwca 1947 r. zamieszki-
wali razem w Złotoryi przy ul. Mickiewicza 19. Łą-
czyła ją z nim tylko zwykła znajomość. W Złotoryi 
wspólnie z nimi przebywała matka Henryka Stopy. 
M. Skrzypek znała jego pociąg do alkoholu, wie-
działa, że był poszukiwany za postrzelenie milicjanta 
we Wrocławiu oraz że nielegalnie posiada broń i należy do 
bandy rabunkowej. Oskarżenie zarzucało jej, że właśnie 
o tych dwóch ostatnich faktach nie powiadomiła odpo-
wiednich organów (wcześniej M. Skrzypek była karana 
za sprzedaż rzeczy pochodzących z kradzieży). Woj-
skowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu skazał ją na trzy 
lata pozbawienia wolności, zaliczając okres areszto-
wania. Z więzienia została zwolniona w lipcu 1951 r. 
W śledztwie podejrzewano, że Stopa i Skrzypek, byli 
członkami nielegalnej organizacji, lecz nie zdołano tego 

udowodnić. 30. września 1948 r. ofi cer śledczy WUBP 
we Wrocławiu podporucznik Jan Stefański zdecy-
dował o umorzeniu dochodzenia przeciwko Hen-
rykowi Stopie (co zatwierdził Wojskowy Prokura-
tor Rejonowy w październiku tego samego roku)  w 
związku z samobójstwem podejrzanego. W tym 
ostatnim dokumencie podkreślono m.in. że Jaszcza 
i Bizon chcieli ująć żywcem bandytę a sekcja zwłok Stopy 
stwierdziła, że był raniony kilkakrotnie w prawą rękę i 
nogę oraz w palec u lewej reki. Zabitym bandytą okazał 
się po sprawdzeniu dokumentów Stopa Henryk, lat 19, 
bez stałego miejsca zamieszkania, poszukiwany przez 
organa M.O. we Wrocławiu, ukrywający się w Złotoryi 
przy ulicy bocznej Mickiewicza u swej kochanki ob. Skrzy-
pek Marii.

W złotoryjskiej drukarni zamówiono 30 sztuk nekro-
logów formatu A3. Informowały, że wyprowadzenie zwłok 
św. pamięci Zygmunta Jaszczy i Czesława Bizonia odbę-
dzie się 8. lipca o godz. 16.00 z kościoła parafi alnego (czyli 
św. Jadwigi), a nabożeństwo żałobne za spokój dusz zmar-
łych odbędzie się w tym samym dniu o 7.30. Na smutny 
ten obrzęd zapraszają w ciężkim smutku pogrążeni Żona, 
Syn, Rodziny oraz wszyscy funkcjonariusze Służby Bez-
pieczeństwa w Złotoryi. Długi kondukt podążył z kościoła 
św. Jadwigi przez Rynek i dalej ul. M. Nowotki (dzisiaj J. 
Piłsudskiego) na cmentarz. W ceremonii  wzięło udział 
trzech księży, pośród których był proboszcz Michał Dunas 
i nieznany z nazwiska Niemiec. Na archiwalnych foto-
grafi ach widać milicyjną kompanię honorową jeszcze w 
niemieckich hełmach (fotografi e z archiwum rodzinnego 
Jerzego Jaszczy). 

Można wymienić rozmaite skutki opisywanego wy-
darzenia. Decyzją szefa WUBP we Wrocławiu, zatwier-
dzoną w sierpniu 1948 r. przez Ministerstwo Bezpieczeń-
stwa Publicznego, przyznano Józefi e Jaszczy (wdowie po 
Zygmuncie) jednorazową odprawę pieniężną w kwocie 
112 800 zł oraz okresowy zasiłek wypłacany po 9 400 
zł przez dwanaście miesięcy a Janowi Bizoniowi (bratu 
Czesława) odpowiednio 99 000 i 8 250 zł. W styczniu 1949 
r. Jerzemu Jaszczy, uczniowi gimnazjum w Chojnowie, 
przyznano stypendium. 

Już 14. lipca 1948 r. radny Aleksander Gaj na sesji 
Miejskiej Rady Narodowej w Złotoryi złożył wniosek 
w sprawie dodatkowego oświetlenia ul. Mickiewicza 

i ulic przyległych w związku z ostatnimi wypadkami 
na tych ulicach. Zarząd Miejski w Złotoryi w spra-
wozdaniu dla Starostwa Powiatowego za lipiec 1948 
r. dostrzegł, że stan bezpieczeństwa na terenie miasta 
nie przedstawia się zadowalająco. Zaistniał wypa-
dek morderstwa 2 funkcjonariuszy P.U.B.P.(Cytaty 
na podstawie dokumentów Archiwum Państwowego 
w Legnicy).

W sierpniu 1945 r. miała miejsce brawurowa akcja 
żołnierzy Armii Krajowej na więzienie w Kielcach, w 
wyniku której uwolniono kilkaset więźniów. Jednym z 
uczestników tej akcji był Eugeniusz Fitas „Krater”, któ-
ry mieszkał w Złotoryi, stąd udał się do Kielc i po akcji 
powrócił. Trzy lata później, właśnie po zastrzeleniu Jasz-
czy i Bizonia, UB zainteresowało się Fitasem, którego 
mieszkanie znajdowało się w bramie domu, gdzie zginęli 
wyżej wymienieni. „Krater” wyjechał wtedy ze Złotoryi 
na stałe. 

7 października 1959 r. przy ul. A. Mickiewicza 26 zo-
stała umieszczona pierwsza kamienna tablica, z inskryp-
cją następującej treści: Polegli śmiercią bohaterów dnia 
4 VIII 1948 r. Funkcjonariusze M.O. Zygmunt Jaszcza lat 
39  Czesław Bizoń lat 19 w obronie Demokracji Ludowej 
i bezpieczeństwa Obywateli miasta Złotoryi w walce z 
bandytyzmem. 7 X 1959. Dziwi błędna data śmierci. Co 
ciekawe, na odwrocie tej granitowej płyty znajduje się 
fragment niemieckiej inskrypcji nagrobnej z 1892 r. 7. 
października 1977 r. umieszczono w tym samym miej-
scu nową tablicę o treści: W obronie demokracji ludowej 
i bezpieczeństwa miasta Złotoryja polegli w walce 
4.07.1948 r. z bandytyzmem funkcjonariusze SB Jaszcza 
Zygmunt lat 39 Bizoń Czesław lat 19. Cześć ich pamięci 
7.10.1977 r. Decyzją władz miasta tablica została usu-
nięta w dniu 27 czerwca 1990 r. i najprawdopodobniej 
zniszczona.

W śledztwie w 1948 r., pomimo „ukraińskiego śladu”, 
nie wykazano związków Henryka Stopy z Ukraińską Po-
wstańczą Armią (UPA), choć Jerzy Jaszcza wspomina, że 
od razu mówiono, że sprawca śmierci jego ojca mógł być 
jakoś powiązany z UPA. Najwcześniejsze „potwierdzone” 
informacje o takich powiązaniach znajdujemy w publi-
kacjach z 1967 r. Wśród 204 funkcjonariuszy UB, MO i 
ORMO, poległych w latach 1945-1949 „w walce o utrwale-
nie władzy ludowej”, znajdujemy także Czesława Bizonia 
i Zygmunta Jaszczę, zastrzelonych w czasie pościgu za 
członkiem bandy UPA  grasującej w powiecie złotoryjskim 
i legnickim. W listopadzie 1970 r., porucznik St. Przybyłko 
z Komendy Powiatowej MO w Złotoryi, na podstawie 
znajomości zdarzeń i analizy wyrywkowych materiałów, 
które były w posiadaniu w poprzednich latach w tutej-
szej jednostce, meldował Naczelnikowi Wydziału Kadr 
KWMO we Wrocławiu: …był to nacjonalista ukraiński z 
bandy „UPA” – Oddział „Stacha” lub „Hrynia”. Wraz z 
wymienionym bandytą ukrywała się łączniczka z bandy 
„UPA”, która była jego kochanką, a w grudniu 1970 r. 
Wydział Kadr nie miał już wątpliwości, że bandytą oka-
zał się Henryk Step z bandy U.P.A. Oddział „Hrynia” 
(archiwum IPN). 

Zdaniem autora niniejszego artykułu, pogłoski o 
przynależności H. Stopy i M. Skrzypek do UPA rze-
czywiście mogły pojawić się już w 1948 r., ale głównie 
dlatego, iż właśnie w tym czasie organy bezpieczeństwa 
poszukiwały „na siłę” takich faktów i wzmogły inwi-
gilację przesiedleńców mających ukraińskie korzenie. 
Godne pochwały było więc „unieszkodliwienie” każdego 
„upowca”. Widocznie taka atmosfera pozostała aktualna 
i w następnych dziesięcioleciach PRL, gdy nie za bardzo, 
mówiąc delikatnie, przejmowano się historyczną prawdą.

W 1984 r. został powołany przy WUSW we Wro-
cławiu komitet organizacyjny dotyczący budowy ta-
blicy pamiątkowej ku czci poległych funkcjonariuszy 
UB i MO w pierwszych latach po zakończeniu wojny 
na Dolnym Śląsku. Przez następnych kilka lat trwała 
weryfi kacja nazwisk i faktów, ostatecznie w wykazach 
funkcjonariuszy znów pojawiła się informacja o śmierci Z. 
Jaszczy i Cz. Bizonia, zadanej przez ukrywającego się w 
Złotoryi b. członka bandy UPA. W lipcu 1989 r., w 45-lecie 
powstania organów Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji 
Obywatelskiej, w gmachu Wojewódzkiego Urzędu Spraw 
Wewnętrznych we Wrocławiu została odsłonięta pamiąt-
kowa tablica z nazwiskami 170 funkcjonariuszy UB, MO i 
ORMO, poległych w latach 1945-1950 na Dolnym Śląsku. 
Pułkownik Władysław Kurnik, szef Komitetu Obchodów 
45-lecia, powiedział wtedy m.in.: Na tę chwilę czekaliśmy 
długie lata… Kolektyw nasz widział potrzebę ratowania 
od zapomnienia heroicznego czynu funkcjonariuszy or-
ganów Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatel-
skiej oraz członków ORMO. Podczas uroczystości Jerzy 
Jaszcza odebrał medal „Za udział w walkach w obronie 
władzy ludowej”, przyznany pośmiertnie jego ojcu przez 
Radę Państwa. 

W całej powojennej historii miasta jedynie 
w dniu 4 lipca 1948 r., doszło do wyda-
rzenia o takiej skali i takiej liczbie ofi ar.
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Sylwester Maciejewski z autorką

Noc z Andersenem

tych fantastycznych opowieści aktorów i nie wierzyć w 
nawiedzonych. To jest normalna robota. Fakt, że czasa-
mi są role wymagające ogromnego wysiłku fi zycznego 
i psychicznego a po przedstawieniu aktor czuje się jak 
przysłowiowa szmata i wtedy trzeba usiąść …odpocząć 
(porozumiewawcze mrugnięcie okiem)…, ale teraz już 
nie można w teatrze wypić, bo wszyscy jeżdżą samo-
chodami. W domu to co innego. Jak mam wolne, to lubię 
usiąść, popatrzeć w telewizor, czasami żonie w oczy i 
wypić jednego.
I. P: Jak smakuje „Mamrot”?
S. M: Fatalnie. Normalna Alpaga, jak się wypije, to pięty 
wypala. Ale wino robi furorę. Tygodniowo schodzi 120 
skrzynek.
I. P: Gdzie można je kupić?
S. M: W Jeruzalu koło Mińska Mazowieckiego, tam, 
gdzie kręcimy „Ranczo”. Producenci serialu zgodzili się 
na promocję marki, ale tylko w jednym sklepie, tym wil-
kowyjskim (gdzie sprzedaje Więcławska), przed którym 
stoi nasza ławeczka.
I. P: Ta ławeczka jest naprawdę?
S. M: Jak w serialu. Miejscowi pomalowali ją na nie-
biesko i przykręcili tabliczkę „Pamiątka z Wilkowyj”. 
To największa atrakcja w okolicy. Pielgrzymki idące do 
Częstochowy zmieniły trasę, by ludzie mogli się foto-
grafować na ławeczce.
I. P: W życiu też Pan jest takim nieporadnym życiowo 
pantofl arzem jak w serialu?
S. M: A gdzie tam. W domu jestem głową rodziny. Żona 
tylko…szyją.
I. P: Będą dalsze odcinki „Rancza”?
S. M: Już w sierpniu zaczynamy kręcić kolejne 13, a 
potem może następne…
I. P: Jak się gra prostego chłopa, gdy na co dzień miesz-
ka w metropolii?
S. M: Ja nie jestem od urodzenia dzieckiem asfaltu. Pocho-
dzę z małego miasta, z Mszczonowa. Dziadków ze strony 
mamy miałem na wsi i tam spędzałem dzieciństwo przy 
koniach i krowach. Dziadek mnie uczył kosić, orać, siać i ja 
to chętnie robiłem. Wszystkie wakacje miałem zajęte na 
wsi. Mama mi chciała załatwiać kolonie, ale mnie to nie 
interesowało.
I. P: Kiedy przeszła Panu ta wieś?
S. M: Mnie nie przeszła. Na wieś jeszcze wrócę.

I. P: Jak Pan się przygotowuje do roli, 
jak uczy tekstu?
S. M: Są różne metody. Przede wszystkim 
szukam najpierw wydarzeń, o czym jest 
rola, wgryzam się w tekst. Poszukuję też 
sensu, uzasadnienia postaci. Dopiero, jak 
opanuję te zagadnienia, uczę się tekstu. 
Wtedy to już łatwo przychodzi.
I. P: A co jeśli bywają problemy z zapa-
miętaniem tekstu?
S. M: Nieraz zdarzało mi się improwi-
zować. Mówiłem swoim tekstem, to, co 
autor chciał powiedzieć. Najgorzej, jak 
autor jeszcze żyje, bo wtedy czepia się o 
każde słowo. Upiorni pod tym względem 
są twórcy kabaretowi, ci nawet walczą o 
przecinki. 
I. P: Ma Pan jakieś swoje dziwactwa, 
przesady związane z graniem na scenie?
S. M: Chyba nie. Raczej jestem normal-
ny. Jedyne co, to gula w okolicy mostka, 
która pojawia się 15 minut przed premierą 

a znika zaraz po wypowiedzeniu pierwszych zdań na 
scenie. Jak to mówią: szmata w górę, ratuj się kto może!
I. P: Zdarzyły się Panu jakieś spektakularne wpadki 
na scenie?
S. M: Ale zadaje pani trudne pytania. Ciężko mi to sobie 
teraz przypomnieć…a, już mam! Grałem w Teatrze Po-
wszechnym w Warszawie „Wesele” w reżyserii P. Ciepla-
ka. Byłem Czepcem. To było takie dziwne przedstawienie 
– sztuka na temat sztuki. Pierwsza część była bardzo 
kontrowersyjna, natomiast druga przebiegała bez insce-
nizacji. Byliśmy w tradycyjnych kostiumach, ale każdy 
siedział na miejscu i swój tekst referował. I ja mówiłem 
do Gospodarza: „Myj się Pan prędzej myj, niech po próż-
nicy nie stoję”. Powiedziałem swoją kwestię, a koledzy 
się gotują na scenie. Gospodarz aż skręca ze śmiechu
Myślę sobie, o co tu chodzi? Dopiero po przedstawieniu 
okazało się, że mówiąc swój tekst przejęzyczyłem się i 
powiedziałem: „Myj się Pan prędzej myj, niech po próż-
nicy nie stoi”. Oczywiście, kolegom się to jednoznacznie 
skojarzyło .
I. P: Woli pan grać w teatrze czy w fi lmie?

S. M: To dwie różne szkoły jazdy. Gram, tam, gdzie mnie 
chcą. W teatrze ma się kontakt z publicznością i lubię 
to. Zwykle czuję, czy widzownia mnie kupuje czy nie. 
I. P: A jak nie kupuje?
S. M: To na następne przedstawienie muszę się poprawić.
I. P: Nie nudzi Pana granie kilku sezonów tej samej 
sztuki, wygłaszania tych samych kwestii?
S. M: Nie, nie…jeżeli publiczność chce to oglądać, to nie 
ma żadnego znaczenia, czy gra się sto czy dwieście razy. 
Na przykład „Smak Mamrota” (na podstawie „Rancza”) 
przez półtora roku zagraliśmy 250 razy i od jesieni gramy 
dalej. Jeśli tylko jesteśmy w stanie rozbawić publiczność, 
to jest dla nas ogromna satysfakcja i przyjemność.
I. P: Skoro Pan już nawiązał do „Rancza”, to proszę 
zdradzić, jak się grało z taką znakomitą ekipa, z Pieczką, 
Niemczykiem…?
S. M: Zawsze grając z takimi tuzami staram się od nich 
coś uzyskać dla siebie i swojego warsztatu. Polega to na 
podglądaniu, ale takim w dobrym znaczeniu słowa. Aktor 
uczy sie całe życie. Ja podpatruję mistrzów i zwykłych 
ludzi. Od jednych uczę się techniki gry, od drugich ge-
stów, zachowań. 
I. P: Kogo Pan podpatrywał? 
S. M: Miałem tę przyjemność, że już na początku swej 
drogi aktorskiej spotkałem same znakomitości. W Szkole 
Teatralnej - Jana Świderskiego, Ryszardę Hanin, opieku-
nem mojego roku był Tadeusz Łomnicki. Zaraz po szkole 
pracowałem w Teatrze Komedia z Olgą Lipińską. Potem 
w Teatrze Powszechnym doświadczyłem ogromnej życz-
liwości starszych kolegów - Janusza Gajosa, Władka Ko-
walskiego, Gustawa Lutkiewicza, Bronka Pawlika. Oni 
naprawdę wiele mnie nauczyli. Zwykle grali główne role, 
a ja mniejsze, ale im zależało na całym przedsięwzięciu, 
a nie na osobistym brylowaniu. Dlatego starali się nam 
pomóc, by drugi plan nie kulał. Dzięki temu wyciągnąłem 
wiele doświadczeń. Trzeba patrzeć i słuchać.
I. P: Aktor bywa kiedykolwiek sobą?
S. M: Tak, jak śpię jestem sobą (śmiech). Ale tak na po-
ważnie, kiedy schodzę ze sceny, to jadę do domu i jestem 
normalny człowiek. Robotę zostawiam za drzwiami. 
I. P: Jak odreagowuje Pan napięcie, które pojawia się 
przed premierą?
S. M: Wchodzę, mówię, schodzę. Proszę nie słuchać 

Iwona Pawłowska: Co Pana sprowadza do Złotoryi?
Sylwester Maciejewski: Jestem tu pół-prywatnie, pół-
służbowo. Zawitałem do znajomych w drodze z jednego 
spektaklu w Jelenie Górze na drugi w Legnicy. Gramy 
„Drzewo” na podstawie tekstu Wiesława Myśliwskiego. 
To taki spektakl plenerowy wystawiany w naturalnej sce-
nografi i parków. W Jeleniej Górze graliśmy w dzielnicy 
Czarne w obrębie dawnego pałacu, a w Legnicy damy 
przedstawienie w parku miejskim.
I. P: Z kim Pan gra?
S. M: W obsadzie jest Zdzisiek Wardejn, Tomasz Mę-
drzak, Małgosia Pritulak, Stasiek Biczysko, Ewa Go-
rzelak…pokaźna ekipa plus zespół aktorski z Biłgoraja.
I. P: Ostatnio kojarzy się Pan Polakom z rolami kome-
diowymi. W „Drzewie” też jest dużo śmiechu?
S. M: Trochę jest. Wystarczy, że ja wyjdę na scenę, bo 
gdzie się pojawię, tam ze mnie się śmieją. Ale wracając 
do „Drzewa”, to puenta sztuki jest poważna.
I. P: Woli Pan role komediowe czy tragiczne?
S. M: Ja nie wiem. Po prostu wolę dobre role. Musi być 
materiał do grania, żeby zadziałać na widza. Mocno za-
działać. 

Jak pokazują ostatnie badania najbardziej jesteśmy 
zadowoleni z życia po 50–tce. Z roku na rok stale 

rośnie, również w Polsce, grupa osób w sile wieku 
o bardzo aktywnym nastawieniu do życia. Dostrze-
gły ją już banki. O koncie osobistym Aktywni 50+ 
rozmawiamy z Danutą Kieleczawą- doradcą klienta 
z 1 oddziału Banku Zachodniego WBK w Złotoryi.      

Czy osoby starsze mogą bez problemu założyć u 
Państwa konto? 
Myślę, że wielu tzw. starszych klientów BZ WBK 
byłoby oburzonych tym określeniem. My mówimy 
o nich aktywni 50 +, co znacznie lepiej określa ich 
nastawienie do życia. Osoby w sile wieku to świetni 
klienci o ustabilizowanej sytuacji życiowej, prze-
ważnie uzyskujący regularne dochody, dysponujący 
oszczędnościami. Szaleństwem byłoby stawianie im 
przeszkód w korzystaniu z usług bankowych dlatego 
staramy się do nich aktywnie docierać i dostosowu-
jemy do ich potrzeb naszą ofertę. 
     
W jaki sposób?  
Mamy specjalne konto osobiste Aktywni 50+, w 
którym staraliśmy się połączyć przystępną cenę 
z usługami, które szczególnie mogą interesować 
osoby po pięćdziesiątym roku życia. Coraz więcej 
klientów przychodzi do naszego banku specjalnie po 
to konto. Nasze wysiłki na rzecz seniorów potwierdza 
chociażby drugie miejsce za rozwiązania przyjazne 
tej właśnie grupie klientów w prestiżowym rankingu 
„Przyjazny Bank Newsweeka”. 
 
Jakie to usługi? 
Może zacznijmy od opłaty za samo konto. Kosztuje 
ono zaledwie 3 zł miesięcznie, co dla dużej części 
osób po pięćdziesiątce ma szczególne znaczenie. W 
tej cenie dajemy nie tylko możliwość bezpiecznego 
deponowania pieniędzy w BZ WBK, płacenia za 
pośrednictwem przelewów za czynsz, czy inne rac-
hunki, lecz również pakiet usług niespotykanych w 
innych kontach. Posiadacze kont Aktywni 50+ mogą 
bowiem bezpłatnie np. wzywać do domu lekarza i 
pielęgniarki oraz zamawiać leki. 

Jak to jest możliwe? Czy bank zmienił profi l 
działalności i zaczął świadczyć usługi medyczne? 
Oczywiście, że nie. Do konta Aktywni 50+, w ramach 
stałej opłaty za konto 3 zł miesięcznie, dodawane jest 
po prostu specjalne ubezpieczenie dające  możliwość 
korzystania ze świadczeń medycznych. Mówiąc 
dokładniej o świadczeniach, posiadacz konta ma 
możliwość cztery razy w roku wezwać do domu lek-
arza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarkę, zamówić 
dostawę leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego 
oraz dwa razy w roku zamówić transport medyczny do 
i ze szpitala. Firma ubezpieczeniowa współpracująca 
z bankiem organizuje i pokrywa koszty tych usług. 
Ponadto w ramach ubezpieczenia dostępne są jeden 
raz w roku, również bezpłatnie: transport na komisję 
medyczną, opieka pielęgniarska po hospitalizacji, 
dostawa podstawowych artykułów spożywczych, 
opieka nad bliskim, a nawet organizacja rehabilitacji. 

A co z tą aktywnością? Ubezpieczenia medyczne 
są bardzo potrzebne, jednak nie mają zbyt wiele 
wspólnego z aktywnym trybem życia. 
Aktywna jest chociażby nasza najnowsza promocja 
polegająca na dołączaniu do każdego nowego ra-
chunku kijków do nordic walkingu – sportu, który 
zyskuje coraz większą popularność właśnie wśród 
osób w sile wieku. Taki intensywny spacer z kijkami 
pomaga w spalaniu zbędnych kilogramów, poprawia 
krążenie i - co najważniejsze – świetnie wpływa na 
samopoczucie. 
Jeśli już o nim mowa wraz z promocją dodaliśmy do 
konta Aktywni 50+ kilka nowych rabatów. Są one 
adresowane przede wszystkim do tych osób, któ-
re nie lubią marnować czasu. Od teraz posiadacze 
konta Aktywni 50+ mogą z 10-cio procentowym 
rabatem kupować wakacje i wycieczki w biurach 
Ecco Holiday i Ecco Travel. Warunkiem jest opła-
cenie wyjazdu przelewem z konta. Z kolei w szkole 
językowej British School do rabatu za naukę języków 
obcych uprawnia płatność kartą wydaną do konta. W 
tym przypadku posiadacze Aktywni 50 + zapłacą aż 
15 procent mniej.     

A co z dotychczasowymi rabatami w aptekach? Cie-
szyły się przecież dużym zainteresowaniem.        
Nadal mamy tez rabaty w wybranych aptekach sieci 
Dbam o Zdrowie. Dokładnie jest to 5% na produkty 
bez recepty i kosmetyki. Poza posiadaniem nowego 
konta, trzeba tylko spełnić jeden warunek – zapłacić 
w aptece wydawaną specjalnie do tego rachunku kar-
tą płatniczą Visa Electron Aktywni 50+. To bardzo 
prosta czynność, która może przynosić duże oszczęd-
ności, bo policzmy: przy wydatkach na lekarstwa 
rzędu 200 zł pięć procent rabatu to 10 zł. To kwota, 
która pokryje opłatę za konto i pozostawi jeszcze 
kilka złotych w portfelu. 

A czy sama karta nie jest czasem droga? 
Kosztuje tylko 1 zł miesięcznie. Chyba, że jej użyt-
kownik ani razu nią nie zapłacił. W takim przypadku, 
gdy w miesiącu nie dokonano żadnej – jak to mówimy 
– transakcji bezgotówkowej opłata za kartę rośnie do 
3 zł. Nie wierzę jednak w to, aby klienci nie chcieli 
korzystać z rabatów. Oczywiście do obniżenia opłaty 
za kartę uprawnia również każda inna płatność do-
konana tą kartą. 

A zatem kto może otworzyć nowe konto? 
Każdy, kto ukończył 50 lat, chce płacić mniej, zyskać 
zabezpieczenie medyczne w nagłych wypadkach, nie 
boi się płacić kartami, no i … chce dostać kijki do 
nordic walkingu. 

Bank Zachodni WBK, 1 Oddział w Złotoryi, za-
prasza od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 
do 16.30
Adres:ul. Rynek 5, 59-500 Złotoryja
Nr tel: 076 8788 440
e-mail: oddzial1.zlotoryja@bzwbk.pl
www.bzwbk.pl    

Czytanie książek jest dużą przyjemnością dla wielu 
z nas. Idziemy do biblioteki, wypożyczamy coś cie-

kawego i znikamy dla otoczenia zanurzając się w świat 
Beaty Pawlikowskiej, czy Olgi Tokarczuk. Wybór mamy 
wystarczająco wielki, by starczyło na życie z książką. 
Ale nasza biblioteka to nie tylko miejsce z regałami peł-
nymi cudzych myśli i przeżyć. Przychodzę tam chętnie 
wiedząc, że natrafi ę na plakat na drzwiach o nowym spo-
tkaniu z kimś interesującym, wystawę twórczości kogoś 
z sąsiedztwa, czy imprezie dla dzieci, na które przyjdę z 
moją wnuczką, Zosią. Jest to miejsce spotkania z kulturą, 
takie zwyczajne, sąsiedzkie. Dlatego chcąc je przybli-
żyć naszym czytelnikom, spotykam się z panią Anetą 
Wasilewską, dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Złotoryi. Rozmawiamy o minionych wydarzeniach i 
spotkaniach, oraz o planach na najbliższą przyszłość. Jest 
ich mnóstwo, bo pani Aneta jest tak pełna pomysłów, że 
można by nimi obdzielić pewnie kilka placówek. Nie bez 
znaczenia jest z pewnością jej doświadczenie wyniesio-
ne z pracy w Legnicy, gdzie organizowała i prowadziła 
przez wiele lat fi lię zbiorów muzycznych przy Legnickiej 
Bibliotece Publicznej.

Była to bardzo interesująca praca, dająca możliwość 
kontaktu z tak znanymi osobami jak Marek Niedźwiecki 
czy Jacek Cygan - opwiada pani Aneta. Kontakty na-
byte w Legnicy są bardzo pomocne w organizowaniu 

ciekawych spotkań w naszej placówce. Wiele działań, 
które tam się sprawdziły, staram się wprowadzać tutaj. 
Wspominamy wieczór z Jackiem Pałkiewiczem - pisarzem 
i podróżnikiem. 

Spotkanie było zaplanowane na pierwszego grudnia 
zeszłego roku. Plakaty rozlepione, zaproszenia rozdane. 
Wszystko dopięte na ostatni guzik, gdy parę dni przed 
imprezą dostaję telefon od autora, że z ważnych powodów 
prelekcję musimy przełożyć na inny termin. Najbliższy 
wolny to czwarty grudzień, ale przecież w tym dniu jest 
Barbórka! Chwila wahania i podejmuję jedynie słuszną 
decyzję. Nie możemy zrezygnować z tak ciekawej postaci, 
najwyżej będzie niewiele osób. Dzwonię do koleżanek z 
Legnicy - przyjedźcie, zróbcie frekwencję. Tymczasem, 
ku mojemu zaskoczeniu, sala pęka w szwach - śmieje się 
rozmówczyni. Podobnie zabawna sytuacja zdarzyła się 
podczas cyklu spotkań Cała Polska Czyta Dzieciom. Go-
ściem biblioteki miała być aktorka teatru legnickiego pani 
Kasia Kazimierczak. Wszyscy czekają w czytelni, gdy 
przychodzi wiadomość, że nasz gość już przyjechał, ale 
do Jawora! Chwila konsternacji i szybka decyzja - trzeba 
przywieźć roztargnioną. Samochód pędzi krętą jaworską 
drogą, gdy tymczasem  dziewczyny improwizują, bawiąc 
oczekujące maluchy. Jednak najatrakcyjniejszą zabawą 
dla naszych małych czytelników jest bez dwóch zdań mię-
dzynarodowa, kwietniowa impreza Noc z Andersenem. 
Ponieważ łączy się ona z noclegiem w czytelni, musimy 
ograniczać liczbę chętnych uczestników  do trzydziestu. 
Dzieci przynoszą ze sobą karimaty, koce, śpiwory i po-
duszki. Spania jednak jest niewiele, cała noc wypełniona 
jest bardzo ciekawymi zabawami. Wieczór  zaczynamy 
szukaniem skarbu. Krążymy po mieście z czarodziejską 
mapą, by odnaleźć ukryte smakołyki, które zjemy na 
kolację w wieczerniku joannitów w naszym kościele. 
Zwiedzanie wieży kościelnej w ciemnościach przyświe-
cając sobie tylko latarkami powoduje dreszczyk emocji 
nie tylko u maluchów. Po powrocie bawimy się w teatr i 
tak upływa nam czas do wczesnego poranka. Pomysł na 
Noc z Andersenem przejęliśmy od Czechów i w tym roku 
był on zrealizowany po raz drugi. W czerwcu natomiast 
zorganizowaliśmy coś dla dorosłych czytelników. Szesna-

stego odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki. Tematem była powieść Olgi Tokarczuk „Prowadź 
swój pług przez kości umarłych”. Pomimo niewielkiej 
liczby czytelniczek trudno było dopchać się do głosu. 
Jednym słowem- było ciekawie. Zapraszamy na następne 
dwudziestego pierwszego lipca o godzinie siedemnastej w 
sali wypożyczalni dla dorosłych. Tym razem porozmawia-
my o powieści Doroty Terakowskiej pod tytułem „Ono”.  

Nową formą naszej pracy jest wypożyczanie książek 
na telefon dla osób starszych czy niepełnosprawnych. 
Takim czytelnikom nasze pracownice przynoszą książki 
do domu. Czytamy też w szpitalu osobom chorym. W 
tym przypadku chętnie skorzystamy z pracy wolontariu-
szy. Odbywa się to najczęściej w środy, ponieważ wtedy 
mamy czas na takie działania. Nie zawsze jednak jest miło 
i przyjemnie. Nieporozumienia zdarzają się w czytelni, 
gdzie niektórzy użytkownicy pragną za wszelką cenę 
otrzymać książkę do domu. Niestety jest to niemożliwe. 
Pojedyncze, często bardzo cenne egzemplarze muszą być 
do dyspozycji wszystkich czytelników, a określone strony 
można przecież skserować na miejscu. Mamy też bardzo 
dużo osób, które przetrzymują książki o wiele dłużej niż 
wynosi termin. Być może wynika to częściowo z tego, iż 
jedna osoba w rodzinie wypożycza kilka egzemplarzy, 
które czyta cała rodzina. Można by nazwać żartobliwie 

to zjawisko podziemiem czytelniczym. Ponieważ co 
roku przybywa od 2-3 tysięcy woluminów, często zasta-
nawiam się nad powiększeniem naszego książkowego 
terytorium. Dobrym rozwiązaniem tej sytuacji byłaby 
adaptacja strychu.

Raz do roku organizowane jest wyjazdowe semina-
rium integracyjne dla pracowników bibliotek. W tym 
roku byliśmy w bibliotece kórnickiej, założonej przez 
Władysława Zamoyskiego. Zwiedziliśmy też Rogalin i 
Gostyń. Wyjazd wypadł w sobotę, ósmego maja, akurat 
w dniu naszego święta - Dnia Bibliotekarza. Dzięki tym 
spotkaniom wspólnie realizujemy wiele projektów, które 
nie byłyby możliwe do wykonania w pojedynkę. Znani pi-
sarze czy podróżnicy chętnie przyjadą, jeżeli zorganizuje 
się im kilka prelekcji w pobliskich bibliotekach.

    Do ciekawszych przedsięwzięć zrealizowanych 
w 2009 roku należy zaliczyć: Ferie w kraju kwitnącej 
wiśni, Festiwal książki, Cała Polska czyta dzieciom, 
Noc z Andersenem, Regionalny konkurs literacki, 
konkursy plastyczne, wykłady, wystawy i spotkania au-
torskie. Oprócz tego odbyły się trzy wieczory muzyczne 
z udziałem uczniów Ogniska Muzycznego w Złotoryi, ich 
rodzin i przyjaciół oraz sympatyków biblioteki. Ciekawą 
formą są warsztaty biblioterapeutyczne, które próbują 
rozwinąć naszą wyobraźnię oraz wyzwolić kreatywność 
poprzez taniec, muzykę i sztukę. Dla młodzieży i dzieci 
są lekcje biblioteczne – mające na celu przystosowanie 
ich do samodzielnego korzystania z biblioteki, a przede 
wszystkim wyrabianie w nich potrzeby czytania. W 
minionym roku odbyły się też Warsztaty papiernicze, 

które przeprowadziła Czerpalnia Papieru KA-
LANDER z Gliwic. Na nich uczniowie zapozna-
li się z historią papieru, metodami wytwarzania 
i zdobienia go. Nie wszyscy mieszkańcy Złoto-
ryi wiedzą, że od 2006 roku działa w bibliote-
ce mini kawiarenka internetowa, z której mogą 
korzystać nie tylko czytelnicy. Na zakończenie 
rozmowy pytam o niezrealizowane projekty 
na najbliższą przyszłość.

-Mam wiele pomysłów i oprócz imprez cy-
klicznych realizowanych przez cały rok chciała-
bym stworzyć coś nietypowego. Może opracować 
i wydać przewodnik po Złotoryi dla dzieci ? – 
zastanawia się moja rozmówczyni.

 Mnie nie przeszła. Na wieś jeszcze wrócę.

zastanawia się moja rozmówczyni.

Jak śpię, jestem sobąJak śpię, jestem sobąJak śpię, jestem sobą

Biblioteka pełna życiaBiblioteka pełna życiaBiblioteka pełna życia

Konto dla dojrzałych Konto dla dojrzałych Konto dla dojrzałych 
i aktywnychi aktywnychi aktywnychi aktywnychi aktywnychi aktywnych
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Cmentarz w Wołczuchach

wała swoją bazę w Kozowie. Mieszkańcy w większości 
mają inne źródła utrzymania niż rolnictwo, ale mieszkają 
tutaj ludzie, którzy w każdych czasach dobrze sobie ra-
dzili, bardzo mały odsetek wymaga pomocy socjalnej. 
Kresy we wspomnieniach

Właściwie to Kozów zamieszkały po II wojnie dwie 
grupy ludności: ci, którzy przyjechali z tzw. centralnej 
Polski, głównie okolic Jarosławia, i ci, którzy przybyli z 
Kresów, okolic Gródka Jagiellońskiego i Lwowa. Ale byli 
też tacy, jak rodzina Tomasza i Jadwigi Neruchalskich, 
która do Kozowa dotarła w 1945r. z Ostrowa Wielko-
polskiego. Pan Tomasz był pierwszym sołtysem we wsi 
, prowadził pierwsze meldunki osadników, pomagał im 
przy osadnictwie.

Państwo Suchta, Huber, Michno, Makowscy, chociaż 
swoje pochodzenie wywodzą z kresów, trafi li do Kozowa, 
wracając z robót, na jakie wywieziono ich podczas woj-
ny do Niemiec. Dobrowolnie wybrali powrót do Polski, 
chociaż mogli skorzystać z prawa emigracji do Stanów 
Zjednoczonych. Przybyli najpierw do Legnicy, a do Ko-
zowa trafi li w sierpniu 1945 r.  Jako jedni z pierwszych 
osadników mogli wybrać sobie gospodarstwa. Państwo 
Matuszowie, Zagrobelni, Tarakowie i Adamcowie swoje 
pochodzenie wywodzą z okolic Jarosławia. Przyjechali 
do Kozowa w 1946 r. Nie był to przyjazd dobrowolny. 
Zarówno Pan Franciszek Matusz jak i Maria Adamiec 
wspominają czas zagrożenia życia ze strony ukraińskich 
nacjonalistów, zbierających się w bandy grasujące w rejo-
nach Radawy, Mołodycza, Wiązownicy w powiecie jaro-
sławskim. Pierwsze lata w Kozowie Pani Maria wspomina 
jako bardzo trudne. No i ta tymczasowość, wszyscy myśle-
li, że są tutaj na krótko, że wrócą do swoich opuszczonych 
domów. Mijały lata, rodziły się dzieci, zanikały różnice 
między tymi „zza Buga” i z „centrali”. Powojenne poko-
lenie, uważa już Kozów za swoją małą ojczyznę.

Emilia Siwak z domu Polańska, rocznik 1927, repa-
triantka ze wsi Wołczuchy (pow. Gródek Jagielloński, 
woj. Lwów)
Jolanta Wróblewska: Proszę powiedzieć kilka słów o 
swojej rodzinie
Emilia Siwak: Urodziłam się na Henrykówce leżącej mię-
dzy Wołczuchami a Dolinianami. Był to drugi dom rodzi-
ców, bo wcześniej mieszkali w Wołczuchach. Z Wołczuch 
ojciec wyjechał na trzy lata do Ameryki. Po powrocie za 
zarobione pieniądze kupił 30 mórg (1m= 56 arów) ziemi po-
chodzącej z parcelacji dworu, postawił dom i zabudowania 
gospodarcze. Obok nas osiedliło się jeszcze kilkanaście 
innych rodzin. O tym miejscu mówiono Henrykówka albo 
Parcelacja. Miałam pięcioro rodzeństwa: czterech braci i 
siostrę. Ojciec wiedział, że z ziemi wszyscy nie wyżyjemy 
i część z nas powinna nauczyć się jakiegoś fachu. Jeden 
z braci uczył się stolarki, siostra krawiectwa, a kolejny 
brat 1. września 1939 roku miał rozpocząć naukę w Szko-
le Rolniczej w Skierniewicach. Ja chodziłam do Szkoły 
Podstawowej w Dolinianach, a później w Henrykówce. 
J. W.: W czasie wojny Pani rodzina przeżyła dramatyczne 
wydarzenia. 
E. S.: W lutym 1940, roku o godz. 5:00 rano, do naszego 
gospodarstwa przyszli Rosjanie i powiedzieli, że wywiozą 
nas na Sybir. My i inne wywiezione rodziny, zostaliśmy 
wskazani jako „kułacy” przez Ukraińców. Miałam 12 lat, 
nie wyobrażałam sobie, że mogę wyjechać tak daleko, w 
głąb Rosji, dlatego 2 razy próbowałam uciec, ale Rosjanie 
zawracali mnie z podwórka, wreszcie za trzecim razem 
udało się. Zamieszkałam z bratem Marianem i jego rodzi-
ną w Wołczuchach. Rodzice i część rodzeństwa została 
wywieziona na Syberię w okolice Omska, a stamtąd na 
Ukrainę do Woroneża. W Woroneżu było im trochę lepiej 
niż na Syberii, ale nie mieli czym palić. Po prostu nie 
rosły tam drzewa. Żeby upiec chleb, w piecu palili słomą.
J. W.: Wróćmy jeszcze do przedwojennych Wołczuch. 
Jak wyglądało życie w tej wsi?
E. S.: W Wołczuchach mieszkała ludność polska i 
ukraińska – pół na pół, bo np. Dobrzany były ukra-
ińskie, a Rodatycze - polskie. We wsi była szko-
ła podstawowa, dom ludowy, sklep, kościół ka-
tolicki i cerkiew. Wieś przecinało kilka dróg 
i ścieżek, nie miały nazw, mówiło się tylko, że ktoś miesz-
ka na błoniu, na szlachcie, za cerkwią, koło kościoła, przy 
alei, na parcelacji. Rodziny o tych samych nazwiskach 
odróżniano po przydomkach.
Ludziom żyło się biednie. Mieszkali w domach lepionych 
z gliny nakrytych strzechą, jak ktoś bogatszy, to miał da-
chówkę. W całej wsi było może kilka domów murowanych 
z cegły. Przeważnie mieli tylko 2-3 morgi pola, czasem 5, 
ale byli samowystarczalni. Na polu zasiali kawałek gryki 
– z tego była kasza gryczana, kawałek prosa- mieli kaszę 
jaglaną, z jęczmienia – kaszę jęczmienną, z lnu wyrabiali 
płótno, a potem szyli z niego koszule, prześcieradła. Siali 
też konopie - z nich wyrabiali powrozy. Jesienią wieźli 
nasiona lnu i konopi do olejarni, gdzie wyciskali olej. 
Mąkę mieli swoją, zmieloną na żarnach albo we młynie. 
Ludzie hodowali jakąś świnkę, krowę, parę kur czy gęsi. 

O nazwie – pół żartem pół serio
Jadąc do Jawora przejeżdżamy przez wieś, której na-

zwa sugerowałaby, iż głównym zajęciem jej mieszkańców 
jest, lub była, hodowla kóz. Zwierzęcia tyleż sympatyczne-
go, co pożytecznego i łatwego w utrzymaniu i niesłusznie 
będącego synonimem ubóstwa. W samym Kozowie, i 
owszem, są gospodarstwa, w których hodowane są kozy, 
ale żeby z tego powodu tak nazywać wieś? Rodowód pol-
skiej nazwy wsi raczej należy wywieść z jej niemieckiej 
nazwy Kosendau i tu nadający nazwę wsi popełnił błąd, 
bo gdy niemiecką nazwę wsi rozbić na dwa człony - kosen 
i dau to pierwszy oznacza - pieścić, a drugi - cóż nie udało 
mi się ustalić.

Cały ten wywód należy traktować raczej humory-
stycznie, chociaż, pieścić brzmi zachęcająco i jeżeli na-
dający nazwę wsi miał na uwadze właśnie pieszczenie jej 
mieszkańców przez na przykład otaczającą wieś przyrodę 
i widoki, to pełna zgoda - tak jest.

Obecna wieś to kontynuacja osady, której początków 
nie da się precyzyjnie ustalić. Położenie nad Kaczawą, lecz 
przeciętnie około 30-40m powyżej lustra wody, stwarzało 
wszelkie dogodności związane z położeniem nad rzeką 
i wykorzystywaniem jej walorów, ale jednocześnie owo 
wywyższenie zabezpieczało przed wylewami. Najdaw-
niejszych mieszkańców osady możemy doszukiwać się już 
w epoce brązu (zachowały się cmentarzyska z tego okresu) 
oraz w epoce żelaza (znaleziono fragmenty ceramiki). 
Niewykluczone, że nie odbiega od prawdy stwierdzenie, 
iż mamy do czynienia również ze znaleziskami okresu 
kultury łużyckiej – badania powierzchniowe miały ujaw-
nić istnienie 5. osad tej kultury. Z całą pewnością osada 
w Kozowie istniała w okresie wczesnego średniowiecza; 
istnieje hipoteza, że mógł tu istnieć wczesnośredniowiecz-
ny gród.

Interesujące jest pochodzenie nazwy wsi oraz inter-
pretacja różnych form tej nazwy. Większość znawców 
problemu skłania się ku tezie, że pochodzenie nazwy jest 
słowiańskie. Podstawowym członem każdej z form dawnej 
nazwy jest „Kose”. Interpretacja tego członu jest różna. 
W bardzo dawnej ustnej tradycji przyjęło się, że może to 
oznaczać kozę. Jednakże ten sam człon niektórzy języko-
znawcy interpretują jako kosz – to miałoby uzasadnienie, 
w tym że nad Kaczawą, w okolicach Kozowa i Rokitnicy, 
rosła w dużych ilościach wiklina, z której wyplatano ko-
sze. Dużym problemem dla językoznawców było (i jest) 
pojawienie się w środku wyrazu litery „d” – spowodowała 
ona spore zamieszanie i właściwie nie wiadomo, jaką pełni 
w tej nazwie rolę. Nie brak, również wśród niemieckich 
językoznawców, chęci tłumaczenia niemieckich nazw Ko-
zowa jako „kozie pole”(Aue= pole, przestrzeń). Z literką 
„d” nie mógł sobie poradzić tak znakomity językoznawca 
przedwojennego Uniwersytetu Wrocławskiego – jak prof. 
Diels. Swoją interpretację pozostawił także przedwojenny 
pastor z Rokitnicy – Häuser, który w swoich hipotezach 
skłania się ku słowiańskiemu rodowodowi nazwy Ko-
zowa. W źródłach Kozów po raz pierwszy wypłynął w 
roku 1304 jako C o z d a w . Pojawiały się również inne 
nazwy, i tak: 1313 Kozda, 1411 Kosdaw, 1425 Kosede, 
do 1945 Kosendau. 
Miejsce do życia w nowym Kozowie

Miejsce to, do zamieszkania i spędzenia tu życia, 
najwidoczniej jest „rozpieszczające” - świadczy o tym 
ilość nowych domów, które ostatnimi laty wyrosły we wsi 
zadziwiająco szybko. W latach osiemdziesiątych minio-
nego stulecia Kozów wzbogacił się o dumnie nazywane 
osiedle, którego osią jest ulica Macieja Rataja z oddzielną 
numeracją domów. Osiedle składa się z 22 budynków i 
mieszkają w tej części wsi 53 osoby. Osiedlu od kilku 
lat zaczęła wyrastać konkurencja. W sąsiedztwie ulicy 
Rataja, przy głównej drodze Kozowa, na łagodnym wznie-
sieniu, wybudowano 5 kolejnych domów. Rozbudowa wsi 
nie kończy się na tym. Wzdłuż drogi do Wysocka, po obu 
jej stronach wzniesiono kolejne nowe budynki. Zwłaszcza 
jeden, już zamieszkały, przyciąga swoją urodą i zago-
spodarowaniem otoczenia. Jeśli ktoś by myślał, że to już 
koniec rozbudowy Kozowa, to nic bardziej mylnego. Przy 
drodze do Rokitnicy zaczęto budowę kolejnego domu. 

W całym Kozowie zameldowanych jest 236 miesz-
kańców. Źródłami ich utrzymania są dochody z prowa-
dzenia gospodarstw rolnych oraz rzemiosła niezwiąza-

nego z rolnictwem - 20 zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych. 

O różnorodności zajęć, którymi trudnią się miesz-
kańcy Kozowa niech świadczy lista zarejestrowanych 
form działalności: projekty budowlane, transport, sprze-
daż, agent turystyczny, fryzjerstwo, kiszenie kapusty, 
murarstwo, wykonywanie instalacji CO, stomatolog, 
okulista, handel, betoniarstwo, inżynieria. Zaradność 
mieszkańców Kozowa przejawia się nie tylko w ilości 
wybudowanych nowych domów ale i w tym, że rzadko 
korzystają z pomocy społecznej – mieszcząc się przeważ-
nie na końcu listy miejscowości wspomaganych przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Stary Kozów

Przy drodze wiodącej do Wysocka wznoszą się zabu-
dowania starej części wsi. Stary Kozów ma kilka cieka-
wych historycznie miejsc. Ta niewielka wioska przeżyła 
kilka znaczących w dziejach Dolnego Śląska wydarzeń. 
Druga wojna światowa odcisnęła swoje piętno w postaci 
omyłkowego zbombardowania budynku zajazdu, który 
wznosił się w pobliżu stacji kolejowej przy szosie do 
Legnicy. Budynki stacji i zajazdu w swej formie były 
podobne do siebie, nic więc dziwnego, że pilot radziecki, 
lecący wzdłuż linii kolejowej Legnica – Złotoryja, mając 
za zadanie bombardowanie znaczących obiektów, źle 
wybrał cel i zbombardował – zamiast stację kolejową – 
budynek zajazdu. Technika radziecka była niedoskonała, 
gdyż bomba, która trafi ła zajazd, nie wybuchła, czyniąc 
jedynie ogromną dziurę w dachu i stropach budynku, 
zatrzymując się w piwnicy. Zajazd przetrwał działania 
wojenne, i do roku 1946, kiedy to w ramach rozminowy-
wania okolicy, żołnierze radzieccy dokonali rozbrojenia 
tkwiącej w piwnicy bomby w sposób najmniej uciążliwy 
dla siebie, a tragiczny dla budynku. Bomba została przez 
nich obłożona kostkami trotylu i zdetonowana, co poło-
żyło kres istnieniu historycznej budowli. Po miejscu tym 
pozostały ceglane gruzy i stara niemiecka widokówka.
„Dał nam przykład Bonaparte…”

Początek XIX wieku był dla Kozowa bardziej tra-
giczny. Po klęsce Napoleona Bonaparte pod Moskwą, 
zimą 1812 roku, uciekający żołnierze francuscy plądro-
wali zabudowania Kozowa w poszukiwaniu żywności, 
a i wojska koalicji – Rosji i Prus, nie były wcale lepsze. 
Sytuacja militarna Napoleona znacznie się poprawiła w 
maju 1813 roku kiedy to po sprzymierzeniu z Saksonią 
wyruszył on, i jego zreorganizowana armia, a raczej to, 
co po niej pozostało, lecz w dalszym ciągu o znaczącej 
zdolności bojowej - na wschód, tym razem przez Śląsk 
i Łużyce. Wieś z racji swojego położenia przy granicy 
obszaru demarkacyjnego była plądrowana wielokrotnie – 
i tym razem przez obie walczące strony. 17 sierpnia miała 
miejsce znacząca, i dla Kozowa, potyczka na wzgórzu 
kościelnym w Rokitnicy, gdzie 200 francuskich żołnierzy 
zorganizowało obronę w kościele, nie wiedząc o tym, że 
kilka dni wcześniej zamożniejsi mieszkańcy okolic ukryli 
w wieży kościoła swoje kosztowności. Potyczkę Francuzi 
przegrali i zostali z kościoła i okolic wyparci. Schowane 
w wieży kosztowności przepadły. Kozów ucierpiał rów-
nież 23. sierpnia, kiedy to po przegranej przez wojska 
koalicji bitwie pod Złotoryją duża część wojsk pruskich 
i rosyjskich, ścigana przez Francuzów, uciekała wzdłuż 
Kaczawy przez Kozów, Rokitnicę, Łaźniki i Krotoszyce 
w stronę Jawora. Działania kampanii 1813 roku zostały 
zakończone po decydującej Bitwie nad Kaczawą, roze-
granej na Płaskowyżu Janowickim 26. – 27. sierpnia 1813 
roku; wojska francuskie w dużym nieładzie, topiąc się w 
wodach Kaczawy, bardzo mocno wezbranej z racji wy-
jątkowo mokrego lata (deszcz padał niemal ciągle), roz-
poczęły kolejny odwrót w kierunku Lwówka Śląskiego.
Życiodajne źródełko

Współczesny Kozów ma niewykorzystaną jeszcze 
jedną atrakcję. Otóż w okolicach zabudowań pod nume-
rem 21 pani Marii Adamiec, mieści się niezwykle wydaj-
ne źródło wody. Pani Adamiec jest przekonana o zaletach 
tej wody. Pomimo doprowadzonego do domu wodociągu, 
używa ona do przygotowywania posiłków właśnie wody 
ze źródła. Jak twierdzi, woda ta musi mieć właściwości, 
które pozwoliły jej dożyć w całkiem dobrym zdrowiu tyle 
lat zachowując pogodę ducha. Na pytanie C. Skały, czy 

udostępni ewentualnym turystom możliwość korzysta-
nia z wody, pani Maria z uśmiechem odpowiada: Bardzo 
chętnie. Opowiedziała też o swoich spostrzeżeniach w 
zimie, a zwłaszcza tej ostatniej, kiedy to w największy 
mróz mogła określić, gdzie i w jaki sposób przebiega rura 
łącząca ujście na jej podwórku ze źródłem – śnieg w tym 
miejscu topniał i nigdy jeszcze się nie zdarzyło, aby woda 
w rurze zamarzła, wręcz przeciwnie, z wartko płynącej 
wody unosiła się para. Kozowskie termy, czy co? Na pew-
no woda ma stałą temperaturę, na tyle wysoką, że w zimie 
nie zamarza. A może niemiecka nazwa wsi jest związana 
z tym źródłem? Należy dodać, że źródło ma trzy ujścia i 
każde jest tak samo bystre. Za budynkiem gospodarczym 
z ziemi wystaje kolejna rura dająca początek wartkiemu 
strumieniowi, a kolejnym ujściem jest ujęcie, z którego 
korzysta sąsiad pani Adamiec. 
Świetlica wiejska

Budynek, w którym obecnie mieści się świetlica, w 
czasach powojennych służył różnym celom. Nigdy nie 
miał prywatnego właściciela. Pani Janina Kowalewska, 
która mieszka w nim od połowy lat pięćdziesiątych zapa-
miętała, jak wcześniej organizowane były w nim kolonie 
dla dzieci pracowników kolei. Następnie, w czasach Spół-
dzielni, była próba zorganizowania w nim przedszkola. 
Od 1956 roku były w nim mieszkania oraz sklep, który 
prowadziła Gminna Spółdzielnia. Nie można ustalić do-
kładnie, od którego roku w pomieszczeniach po sklepie 
utworzono popularną w tym czasie klubo-kawiarnię. 
Pierwszą szefową była Stanisława Michno; w roku 1966 
klub przejęła Janina Kowalewska, a w1968 r. - Wiesława 
Siudak. Z początkiem lat siedemdziesiątych kluby zaczęto 
likwidować. Przez pewien czas na bazie tego lokalu pro-
wadziło swoją działalność Koło Gospodyń Wiejskich. Do 
dnia dzisiejszego w wielu kozowskich domach korzysta 
się z przepisów kulinarnych, wypróbowanych na kursie 
gotowania. Tutaj rozprowadzono pisklęta kurcząt i kaczek, 
sprowadzanych ze złotoryjskiej wylęgarni. W pamięci 
starszych kozowian przetrwały zabawy organizowane 
przez KGW. W latach osiemdziesiątych odbywały się 
także dyskoteki dla młodzieży.Nie udało się ustalić daty 
zakończenia tej działalności w Kozowie. Teraz w tym 
miejscu jest świetlica wiejska, która do chwili obecnej 
przeszła kilka remontów, a w roku bieżącym na terenie 
przy świetlicy powstał niewielki plac zabaw dla najmłod-
szych. Gospodarzem świetlicy jest Zofi a Olech.
Kamieniołom

Wyrobisko bazaltu eksploatowane było już przed woj-
ną przez Niemców. Nie udało się ustalić, kiedy wszczęto 
działalność po wojnie. Jednakże mieszkańcy zapamiętali, 
że pierwszymi pracownikami kamieniołomu byli Cyganie. 
Kamień pozyskiwano ręcznie i furmankami konnymi 
wywożono go na stację kolejową w Kozowie . W latach 
60-ych do kopalni wkroczyła mechanizacja, zakupiono 
elektryczne kruszarki i przesiewano kruszony materiał. W 
kamieniołomie pracują już mieszkańcy Kozowa i okolic. 
Między innymi pracę znaleźli tam Marceli Hajdun, Ste-
fan Józefów, Antoni Więckowski i Aleksy Nieruchalski, 
który przybliżył nam historię kamieniołomu. W roku 1968 
zaczyna się powolna likwidacja zakładu. Nasz rozmówca 
zostaje przeniesiony do innej kopalni bazaltu, a Rejon 
Dróg Publicznych w Legnicy w 1970 r., ostatecznie koń-
czy wydobycie i zamyka zakład. Z początkiem lat 80. 
u podnóża dawnego kamieniołomu zaczyna powstawać 
osiedle domków jednorodzinnych.
Rolnictwo i struktura gospodarstw.

Pierwsi osadnicy , którzy przybyli do Kozowa, zastali 
obsiane pola, ale nie pozwolono im żniwować. Zbioru do-
konali rosyjscy żołnierze, zboże wymłócono w obecnym 
obejściu pani Marii Adamiec, a następnie wywieziono. 
Ziemię przydzielała specjalna komisja, a geodeta wy-
mierzał każdemu rolnikowi jego działkę; na początek po 
ok. 5 ha. W roku 1954 powstaje w Kozowie Społdzielnia 
Produkcyjna. Jej prezesem zostaje Stanisław Ardeli. Spół-
dzielnia istnieje tylko 2 lata; w roku 1956, jak ogromna 
większość jej podobnych, kończy swoją działalność, a 
ziemia wraca do rolników. Prawdziwy rozkwit rolnictwa 
w Kozowie zaczyna się z początkiem lat 70-ch , kiedy to 
rolnicy zaczynają się mechanizować, kupują ziemię, każdy 
wolny kawałek ziemi z Państwowego Funduszu Ziemi jest 
zagospodarowany. Niestety mają dużą konkurencję, ziemia 
w pierwszej kolejności należy się Państwowym Gospo-
darstwom Rolnym. W tych czasach kilka gospodarstw w 
Kozowie posiada po 10 i więcej hektarów, sporo ma 7-8ha. 
W każdym obejściu jest kilka krów, trzoda chlewna, drób 
i konie. Niebagatelną rolę dla rolników z Kozowa i okolic 
odgrywa Międzykółkowa Baza Maszynowa, włączona 
następnie w struktury Spółdzielni Kółek Rolniczych w 
Złotoryi. Świadczy ona usługi tym rolnikom, którzy nie 
posiadają jeszcze własnych ciągników i sprzętu. Czasy 
transformacji nie omijają Kozowa. Dzisiaj gospodarstwo 
samodzielnie prowadzi kilku rolników, pozostali pozbyli 
się ziemi lub wydzierżawili ją innym. We wsi są 2 krowy 
i trochę drobiu. Spółdzielnia Kółek Rolniczych zlikwido-

Jajka, ser, mięso, zboże sprzedawali na targu w Gródku 
albo we Lwowie. Niektórzy chodzili do majątku i tam 
dorabiali parę groszy. Najważniejsze było, żeby zarobić 
na naftę, zapałki, sól i drożdże. Jak ktoś miał więcej pola, 
to i żyło mu się lepiej.
J. W.: Przychodzi rok 1945 i repatriacja. Co dalej dzieje 
się z Pani rodziną i innymi mieszkańcami Wołczuch?
E. S.: Nasze gospodarstwa zajęli Ukraińcy przesiedleni 
z Bieszczad, a my swój dobytek, łącznie ze zwierzętami 
załadowaliśmy do wagonów towarowych i wysłano nas 
na Zachód. Latem 1945 roku przyjechaliśmy do Więk-
szyc na Górnym Śląsku. Niedługo jeden z moich braci 
sprowadził ze zsyłki rodziców i tak przeżyliśmy rok, 
dokwaterowani do śląskiej rodziny. W 1946 większość 
mieszkańców Wołczuch ruszyła dalej na zachód – część 
osiedliła się w okolicach Żar (woj. lubuskie), a część w 
powiecie złotoryjskim. Moja rodzina trafi ła najpierw na 
kilka dni do Pyskowic, a potem na stałe osiedliliśmy się 
w Kozowie, w domu wielorodzinnym. 
J. W.: Jak wyglądały pierwsze lata gospodarowania na 
nowej ziemi?
E. S.: Każdy repatriant musiał zarejestrować się w Po-
wiatowym Urzędzie Repatriacyjnym w Złotoryi. Domy 
nie były przydzielane, ludzie wybierali jak chcieli, ale 
działki rolne wyznaczali mierniczy. Najwięcej moż-
na było otrzymać 10 ha, ale najczęściej przydzielano 
mniejsze działki. Mój ojciec i niektórzy rolnicy dostali 
konia z UNRY (z ONZ). Większej pomocy od państwa 
nie mieliśmy. Maszyn rolniczych nie było, chyba że po-
niemieckie, a i to rzadko, bo wcześniej przez te tereny 
przeszli szabrownicy. Były za to obowiązkowe dostawy 
mleka, mięsa i zboża. A za jakiś czas gospodarze, któ-
rzy mięli większe gospodarstwa, znowu byli nazywani 
„kułakami”. Wszystkimi sposobami namawiano nas do 
wstępowania do spółdzielni rolniczych. Do wsi przyjeż-
dżał agitator, szedł za oraczem i przekonywał prośbą lub 
groźbą. W Kozowie też była spółdzielnia, pracowaliśmy 
razem na polach, zboże dawali do magazynu, a ziemniaki 
do wielkich kopców. Jako wynagrodzenie za pracę w 
spółdzielni otrzymywaliśmy część zbiorów. I tak było, 
aż Gomułka doszedł do władzy. 
J. W.: Czy później sytuacja rolników zmieniła się na 
lepsze?
E. S.: Może trochę, ale praca rolnika zawsze była ciężka. 
Na pewno w porównaniu z życiem w Wołczuchach, to 
wielu miało tutaj lepiej; mieli lepsze domy i więcej ziemi. 
Ale najważniejsze było to, że dzieci mogły się kształcić 
i każdy, jak chciał, mógł zdobyć dobre wykształcenie. 

Dziękuję za rozmowę.
Na szlaku Ziemi Ojców - Wołczuchy 

26 czerwca 2010 o godz. 22:00 spod ZOKiR-u wy-
rusza wycieczka na Ukrainę. W planie - zwiedzanie 
Lwowa i dawnych twierdz Rzeczpospolitej szlacheckiej, 
znanych z powieści Henryka Sienkiewicza. Wbrew po-
zorom nie jest to wycieczka dla miłośników Trylogii, a 
po prostu „wyprawa” na Kresy, skąd pochodzą rodziny 
wielu mieszkańców Złotoryi i okolic, taka sentymentalna 
podróż do korzeni.

Niektórzy jadą kolejny raz, ja, J. Wróblewski po raz 
pierwszy. Dlaczego? Bo będzie krótki przystanek w Woł-
czuchach, niewielkiej wiosce leżącej na trasie Przemyśl 
– Lwów. Zadanie przede mną niełatwe: kuzynka i ciocia 
zażyczyły sobie dokładnej dokumentacji fotografi cznej 
całej wioski, rodzice skromniej – „tylko” zdjęć swoich 
rodzinnych domów, o ile jeszcze istnieją. Dla ułatwienia 
otrzymałam odręczny plan wsi, liczę też na pomoc pani 
Bogusi Ziarno, która odwiedzała Wołczuchy kilkakrot-
nie. Autokar wyrusza ze Złotoryi z kilkuosobową grupą, 
kolejni uczestnicy dosiadają się w Kozowie, na moście 
w Rokitnicy i w Wysocku, a stąd wyjazd na autostra-
dę i pędzimy w stronę granicy. Na szczęście nie pada 
deszcz i wcześnie rano w dobrych nastrojach docieramy 
do przejścia granicznego w Medyce, na którym, jak się 
okazuje, przyjdzie nam spędzić kilka godzin. Niestety 
więcej czasu straconego na przejściu oznacza, że mamy 
go mniej w Wołczuchach. Wreszcie koniec odprawy, 

ruszamy w kierunku Lwowa. Po drodze mijamy Sadową 
Wisznię, Rodatycze, znane z rodzinnych opowiadań i w 
końcu ok. 12:00 w strugach deszczu wjeżdżamy do Woł-
czuch. Autokar powoli przesuwa się w głąb wsi wyboistą 
drogą. Jeszcze raz spoglądam na plan wsi. Pani Bogusia 
woła z przodu autobusu: Po lewej stronie mijamy dom 
Polańskich, a za chwilę – Jola, to do mnie - to wasz dom. 
Wypatruję przez padający deszcz, gotowa nacisnąć spust 
migawki, ale zaraz odkrzykuję – Nie, to nie tu, na planie 
mam inaczej. Po chwili zatrzymujemy się przy cerkwi 
greckokatolickiej. Niewielka grupka decyduje się wyjść 
na deszcz. Wyposażeni w kurtki przeciwdeszczowe i pa-
rasole ruszamy na cmentarz. Deszcz leje niemiłosiernie, 
ale my z uporem idziemy. W pewnej chwili przed naszymi 
oczami pojawiają się wyrastające z morza trawy metalowe 
krzyże, wiele grobów bez tablic, a tuż za nimi nagrobki 
powojennych mieszkańców Wołczuch. Trzymając w jed-
nej ręce parasol, w drugiej aparat fotografi czny, podob-
nie jak pozostali, przedzieram się przez mokrą trawę w 
poszukiwaniu mogił przodków. Ktoś zapala znicz, ktoś 
inny próbuje odczytać zatarte przez czas napisy nagrob-
ne. W końcu po bezowocnych poszukiwaniach, przemo-
czeni idziemy do autokaru. Nastroje mamy niewesołe, 
liczyliśmy na więcej czasu i lepszą pogodę. Wracając z 
cmentarza z uwagą rozglądam się dookoła, gdyż przy 
drodze prowadzącej na cmentarz stał przed wojną dom 
moich dziadków. Niestety nie mam zbyt wiele czasu na 
poszukiwania, robię zdjęcia kilku domostw. Przy autoka-
rze spotykamy grupkę miejscowych: dwóch mężczyzn i 
kobietę, którzy choćby z racji wieku nie mogą pamiętać 
przedwojennych Wołczuch i ich mieszkańców. Owszem – 
mówią- mieszkała tu niedaleko Olga Rusiecka, ona mogła 
coś wiedzieć, ale już nie żyje. Oni sami niewiele mogą 
pomóc, toteż ponaglani przez pozostałych uczestników 
wycieczki wsiadamy do autokaru.

 Opuszczamy wieś tą samą drogą, patrzę na smętne 
obrazy za oknem i zadaję sobie pytanie – czy jeszcze tu 
wrócę? Tymczasem przed nami Lwów.
Wybrane sylwetki kozowian

„Matuszki”
Helena, Irenka, Marian, Czesia. Janek. Pięcioro dzie-

ci państwa Stanisława i Marii Matuszów – rolników z 
Kozowa. Wszystkie cechowały szerokie zainteresowa-
nia i uzdolnienia artystyczne. Dodatkowo wrażliwość i 
wysoka kultura słowa, powodowały, że gdziekolwiek się 
pojawiali, wzbudzali podziw i szacunek, wyróżniali się. 
Szkoła Podstawowa w Rokitnicy była dumna z takich 
uczniów. Niestety Helenka i Czesia już nie żyją. Chłopcy 
wyjechali. Na naszym terenie pozostała Irenka Matusz, 
obecnie Siwak, złotoryjanka, która bierze aktywny udział 
w życiu kulturalnym miasta.

Andrzej Siwak – od urodzenia kozowianin. Ukończył 
Technikum Budowy Maszyn w Złotoryi. Obecnie jest wła-
ścicielem 70 – hektarowego gospodarstwa, prężnie rozwi-
jającego się - przeczącego przekonaniu, że z rolnictwa nie 
da się wyżyć. Stosuje nowoczesne techniki uprawy roli. 
Postawił na produkcję zbóż, dlatego zbudował nowoczesne 
silosy na zboże, dzięki którym może przechowywać je u 
siebie, czekając dogodnego terminu sprzedaży.

Wanda Pasternak – ukończyła Akademię Me-
dyczną we Wrocławiu na kierunku stomatologia. 
Pracę w Złotoryi rozpoczęła w 1973 r., wtedy tak-
że zaczęła pracować w Ośrodku Zdrowia w Rokit-
nicy. Posiada II stopień specjalizacji zawodowej 
w zakresie ortodoncji. Przez dwie kadencje pełniła funk-
cję radnej gminy, a przez jedną – funkcję radnej powia-
towej. Pełna temperamentu i zaangażowania, na trwałe 
wpisała się w życie i historię gminy Złotoryja.

Marek Pasternak – ukończył Akademię Medyczną 
we Wrocławiu na kierunku lekarskim. Podobnie jak mał-
żonka pracę rozpoczął w 1973 r. w Złotoryi, a następnie 
objął funkcję kierownika Ośrodka Zdrowia w Rokitnicy, 
którą pełnił przez 19 lat. Okulista z II stopniem specjali-
zacji zawodowej. Życzliwy, przyjazny, uśmiechnięty służy 
zawsze pomocą potrzebującym. 

Wydawało się, ze przyjechali na chwilę, a losy swoje 
złączyli z Kozowem na stałe.

Jarek Pasternak – uzyskał tytuł doktora na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Ten ścisły umysł wygrywał ogólno-
polskie i wojewódzkie konkursy poetyckie, recytatorskie i 
literackie. Obecnie pracuje w Imperial College of London 
na stanowisku wykładowcy. Jest specjalistą z zakresu 
fi zyki cząstek elementarnych. Więcej informacji o Jarku 
można znaleźć w „Echu Złotoryi” ze stycznia 2010 roku.

Bogumiła Ziarno z domu Siwak. Urodziła się i wy-
chowała w Kozowie. W młodości świetna sportsmenka, 
zawodniczka sławnej drużyny p. Michała Orłowskiego w 
piłkę ręczną. Ukończyła Uniwersytet Wrocławski wydział 
matematyczny. Uczy w Szkole Podstawowej w Rokitnicy, 
w której również była dyrektorem. Inicjatorka wielu akcji 
i przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży. Od nowego roku 
będzie pełniła funkcję dyrektora w Publicznym Gimna-
zjum w Rokitnicy.

Przemysław Siudak – Na przełomie 1999/2000 pra-
ciąg dalszy na stronie 18.

Kozów- wieś Kozów- wieś Kozów- wieś 
ciągle małoznanaciągle małoznanaciągle małoznanaciągle małoznanaciągle małoznanaciągle małoznana
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Kasia Żwakuła na wyborach prezydenckich - 2010 r.

Był rok 1930, kiedy to Harry Kesler napisał o no-
wym uczuciu, które zrodziło się po I wojnie świa-

towej: „Cieszyć się światłem, słońcem, szczęściem i 
własnym ciałem…” Te słowa były w szczególny spo-
sób realizowane przez ruch zawiązany przez młode, 
niemieckie społeczeństwo. Ów ruch modny był rów-
nież w krajach Europy Północnej. Jego członkowie na-
woływali do kultu pięknego i wysportowanego ciała.

Wiele z takich ruchów oraz różnego rodzaju sto-
warzyszeń można było wtedy uznać za nieco „zwario-
wane”, a niektóre z nich mieściły się nawet na granicy 
czarów i zabobonów. Był to okres, kiedy prości ludzie 
Zachodu na nowo odkrywali własną cielesność, mod-
ny stał się nudyzm, a wiodącym hasłem było stwier-
dzenie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. 

Ci, którym nie odpowiadał ten styl bycia, swój 
wolny czas mogli umilać wycieczkami, kąpielami w 
morzu czy też odkrytymi basenami…

Taki właśnie odkryty basen posiadamy w naszym 
mieście. Nie wszyscy mieszkańcy Złotoryi wiedzą, 
że historia miejskiego kąpieliska sięga końcówki XIX 
wieku. W niniejszym artykule pragnę przedstawić 
jego historię, po części zrekonstruować nie tylko jego 
dzieje, ale również pokazać naszym drogim czytelni-
kom, jak złotoryjanie wypoczywali w upalne i gorące 
dni, zapewne takie, jakie „nawiedziły” nas podczas 
tegorocznych wakacji.

Basen, który obecnie mieści się przy ulicy Le-
gnickiej, został wybudowany pod koniec lat 80-tych 
XIX wieku. Po II wojnie światowej w 1968 roku został 
wyremontowany i oddany do użytku dla mieszkań-
ców miasta.

Przeglądając stare zdjęcia i widokówki przed-
stawiające nasze miejskie kąpielisko, śmiało można 
stwierdzić, że krajobraz basenu uległ niewielkiej 
zmianie. Należało by tylko pogratulować władzom 
naszego miasta, że po II wojnie światowej nie zde-
wastowały terenu i przestrzeni otaczającej kąpielisko. 
Jednakże brak jest kilku znaczących elementów, które 
w niezwykły sposób wpływały na estetykę i wygląd 
złotoryjskiego basenu.

cowaliśmy krótko w wydziale Promocji UM. Na moje 
pytanie: „A z których to Siudaków, Pan się wywodzi?” 
– Pan Przemysław odparł krótko: „Z tych szlachetnych”. 
To oczywiste, lecz pytając nie wiedziałem jeszcze, że jest 
synem Pani Teresy, a obecnie Uzyskał doktorat na Uni-
wersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykładowca 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. 
Naukowo zajmuje się wpływem interwencji państwa na 
przebieg procesów gospodarczych. Współautor projektu 
badawczego optymalizującego ofertę szkół zawodowych 
do potrzeb pracodawców.

Teresa Siudak - w Szkole Podstawowej w Rokitnicy 
pracuje od r. 1968. To chyba najlepszy „transfer” dyr. 
Michała Orłowskiego, gdyż zatrudnił jedną z najlepszych 
polonistek, jakie zjawiły się na Ziemi Złotoryjskiej (z 
całym szacunkiem dla pozostałych nauczycieli i polo-
nistek). I nie chodzi tu tylko o III stopień specjalizacji 
zawodowej jako formalny wyraz kwalifi kacji. Spod jej 
ręki wyszło bardzo wielu laureatów i zwycięzców róż-
nych konkursów do ogólnopolskich włącznie. Aktualnie 
jest również doradcą metodycznym w PODN.

Leśni Maria i Roman – to genetyczna mieszanka 
kresowo – rzeszowska. Rodzice Romana dotarli z grupą 

osadników z okolic Przeworska i Jarosławia, tak samo 
ojciec Marii. Natomiast jej matka – z okolic Lwowa na 
Kresach. Roman jest rodowitym kozowianinem, zaś Ma-
ria – leszczynianką. Zjednoczyła ich… powódź roku 1977 
i gruszki. Sołtys Kozowa zaprosił pracownice UG na 
gruszki. Dziś ta grusza, choć uszkodzona przez wichurę, 
to niemal „drzewo genealogiczne” rodu Leśnych, nadal 
rośnie przy posesji 2a. 

Stanisław Siudak. Albert Doszczeczko – Nie tylko 
współcześni kozowianie. Zajmują znaczące pozycje w 
hierarchii społecznej. Kiedy Rokitnica była siedzibą Gro-
madzkiej Rady Narodowej, dwaj ówcześni kozowianie 
piastowali w niej bardzo ważne funkcje:

St. Siudak był przewodniczącym GRN, natomiast A. 
Doszczeczko – sekretarzem gromadzkim. 

Stanisław Malec – od trzeciego roku życia zwią-
zany z Kozowem. Po ukończeniu studiów na Poli-
technice Wrocławskiej wydział mechaniczno-ener-
getyczny, kierunek mechanik i budowa maszyn w 
zakresie termoenergetyki. Pracuje w KGHM w biurze 
zarządu. Członek Rady Pracowniczej. Mimo że miał 
możliwości zmiany miejsca zamieszkania (Wrocław, 
Lubin) pozostał w Kozowie. Dzięki niemu Szkoła 
Podstawowa w Rokitnicy otrzymała dofi nansowanie 
na wzbogacenie placu zabaw.

Jolanta Wróblewska – kozowianka od urodzenia. 
Ukończyła Uniwersytet Wrocławski kierunek biblio-
tekoznawstwa i informacji naukowej. Od dwudziestu 
lat kompetentny pracownik Biblioteki Pedagogicznej w 
Złotoryi. (do powstania PODN, dyrektor BP).

Grażyna i Elżbieta Więzikówny – obie ukończyły 
Akademie Medyczne, pierwsza na wydziale stomatologii, 
druga na wydziale lekarskim. Wzory do naśladowania w 
szkole i nie tylko. Obecnie swój los związały z Legnicą 
i Lubinem.
Młodzi poeci z Kozowa

Malownicze krajobrazy nadkaczawskich łąk, urodza-
jnych sadów, pszenicznych łanów, niezwykłe losy ludzkie 
zainspirowały polonistkę T. Siudak, a ona młodzież ze 
Szkoły Podstawowej w Rokitnicy, do stworzenia poet-
yckiego albumu Kozowa i jego okolic. Powstały min-
iatury zarówno poetyckie, jak i utwory pisane prozą, a 

Na całość ba-
senu składały się 2 
niecki. Tak zwany 
duży basen posia-
dał wymiary 50 x 
18 m i głębokość 
do 4 m oraz dwu-
piętrową wieżę do 
skoków, natomiast 
mniejszy basen 19 
x 21 m i głębokość 
1,30 m. Taki stan 
rzeczy zachował 

się do dzisiaj, podobnie jak toalety oraz przebieralnie.
Wejście do tak zwanego małego basenu upiększo-

ne było wielkimi donicami, w których znajdowały się 
kwiaty. Naprzeciwko mieściły się nieistniejące dziś 
długie ławy, na których zapewne można było usiąść 
i odpocząć. Podobne ławy znajdowały się także na 
promenadzie oddzielającej małą nieckę kąpieliska 
od dużej. Do chwili obecnej przetrwały natryski 
umieszczone po lewej oraz prawej stronie basenu, 
które nadal służą osobom odwiedzającym kąpielisko. 
Bez zmian zachowały się również wieżyczki usytu-
owane na obszarze dużego basenu.

Niestety próby czasu nie wytrzymał plac, któ-
ry zlokalizowany był wzdłuż basenu (w kierunku 
obecnego parku). Pozostałością po nim jest murek, 
na którym ze swoimi rzeczami oraz kąpielowymi 
ręcznikami rozkładają się ci, którzy aktualnie goszczą 
na złotoryjskim basenie. Na placu tym, do którego od 
strony basenu prowadził specjalny chodnik, rozłożone 
były stoliki z parasolami, a także krzesełka. Można 
więc było posiedzieć, odpocząć, porozmawiać w mi-
łym towarzystwie. W tym miejscu niejednokrotnie 
mogła przygrywać orkiestra, w rytm której można 
było potańczyć modnego wówczas charlestona czy 
fokstrota, ale to oczywiście tylko przypuszczenia. Na 
terenie basenu mogła zatem funkcjonować kawiaren-
ka. Taka z pewnością istniała na Górce Mieszczań-
skiej, o czym świadczą ruiny i fragmenty zabudowa-
nia, jak również przedwojenne widokówki i fotografi e.

A w jaki sposób ubierali się ci, którzy niegdyś 
wypoczywali na złotoryjskim basenie? Jeszcze w XIX 
wieku strój do pływania prezentował się następują-
co: długa suknia do kostek, często ze specjalnymi 
odważnikami, aby nie unosiła się na wodzie, do tego 
czepiec zakrywający głowę. Z biegiem czasu suknia 
stawała się coraz krótsza, zaś kostki zakrywano dłu-
gimi pantalonami. Panowała wstydliwość odnośnie 
własnego ciała. Rzeczą nie do pomyślenia było wtedy 
spoglądanie na intymne części ciała, stąd też stroje do 
kąpieli przypominały raczej „pancerze”. 

Pamiętajmy, drodzy czytelnicy, że wtenczas do-
minowała moda na brak opalenizny. Przypominam 
sobie, jak moja nieżyjąca już babka powiadała, że 
przed wojną niedopuszczalne było wyjście z domu bez 
kapelusza i rękawiczek, a opalenizna charakterystycz-
na była dla ludzi nisko urodzonych i pracujący na roli. 

Jednak strój do pływania z czasem ewoluował. W 
pierwszych dekadach XX wieku kostium kąpielowy 
odsłaniał coraz więcej ciała: na początku lat dwu-
dziestych posiadał formę krótkiej tuniki bez rękawów 
noszonej do spodenek sięgających kolan. Następnie 
pojawił się jednoczęściowy, wykonany z trykotu ko-
stium z dużym dekoltem i nogawkami długimi do ud. 
Panowie początkowo także mieli zasłonięty korpus i 
ich strój był jednoczęściowy, również wykonany z 
trykotu. Później mężczyźni zaczęli już paradować 
tylko i wyłącznie w krótkich spodenkach zwanych 
bokserkami. Taka właśnie moda panowała podczas 
letniego wypoczynku na złotoryjskim basenie przed 
II wojną światową.

Jakie to niesamowite, że spoglądając na to wszyst-
ko z perspektywy historii i minionego czasu, widzi-
my, że ponad 100 lat temu mieszkańcy naszego miasta 
wolne chwile spędzali bawiąc się, pływając, śmie-
jąc się i rozmawiając – dokładnie tak samo, jak my, 
współcześnie żyjący złotoryjanie. Zawsze wychodzę 
z założenia, że tak naprawdę ludzie i ich mentalność 
nigdy nie ulegają zmianie, to jedynie technologia 
„idzie naprzód” oraz oczywiście wygląd i moda. Za-
pewne komicznie prezentowałyby się na nas stroje 
kąpielowe dawnych mieszkańców Złotoryi w dobie, 
kiedy wszyscy chcą odsłaniać jak najwięcej ciała. 
Cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachę-
cić czytelników do odwiedzenia naszego miejskiego 
kąpieliska i do zażycia relaksującej kąpieli podczas 
gorących dni. Spróbujcie chociaż na moment oddać 
się podróży w czasie - zamknijcie oczy, wsłuchajcie 
się w przyjemny gwar kąpielowych zabaw... a wtedy 
usłyszycie minioną epokę złotoryjskiego basenu. Z 
nieistniejącego placu do waszych uszu dobiegać będą 
rozmowy gości kąpieliska, poczujecie zapach świeżo 
zaparzonej kawy, jak również chłód i orzeźwienie 
zimnej lemoniady, zaś z oddali usłyszycie muzykę, 
piosenki z gramofonu... Być może będzie to zespół, 
wówczas modny w Niemczech, o nazwie Comedian 
Harmonists z niezapomnianym utworem Ein Lied 
geht um die Welt...

Na zakończenie pragnę podziękować Panu Roma-
nowi Gorzkowskiemu za udostępnienie mi materia-
łów, dzięki którym mógł powstać powyższy artykuł.

No, w końcu mamy w Złotoryi kąpielisko z 
prawdziwego zdarzenia. Byłam, pływałam, 

opalałam się. Było super. Woda mokra, nawet cie-
pła. I czysta. I dno czyste, bez glonów i innych 
niepotrzebnych elementów. I plaże w porządku. 
Jedna piaszczysta, a dla tych, co nie lubią piasku, 
jest trawiasta. Co prawda, trawa dość nędzna, ale 
nie wybrzydzajmy. Ponad trzydziestostopniowe 
upały dają wszystkim popalić, nawet trawie. Może 
kiedyś odrośnie? I będzie ładna? Mimo wszystko 
z naszym nowym, świeżym zalewem nawet Rokit-
ki nie wytrzymują porównania, gdzie jest bardzo 

brudno i byle jak (byłam 
tam w ubiegłym tygodniu).

U nas na razie wszę-
dzie jest czysto, ale to 
dopiero początek działal-
ności kąpieliska. Chociaż 
tu i ówdzie widać już śla-
dy plażowania. A to jakaś 
torba plastikowa kołysząca 
się na falach, a to zakrętka 
leżąca niedbale w trawie. 
Najgorszą jednak rzeczą 
są niedopałki papierosów 
powtykane w trawę. Dość 
odrażające. 

Wśród plażowiczów 
sporo jest osób, które 
przyjeżdżają rowerami. Z 
konieczności jednoślady 
są na plaży razem z wła-
ścicielami. Przy zalewie nie 

przewidziano stojaków na rowery.  
Sam pomysł, czyli architektura całości, wy-

śmienite. Wdzięczny mostek garbaty, świetne roz-
wiązanie pomostów, a nawet mini miasteczko, gdzie 
mogą usiąść ci, którzy niekoniecznie chcą krzywić 
kręgosłup na piaszczystej a nawet trawiastej plaży. 
Są też dwie kabiny do przebierania. Nawet kosze na 
śmieci tak doskonale wkomponowano w całość, że 
na pierwszy rzut oka trudno je dostrzec. 

Bardzo mi się podoba promenada (tak, nie bój-
my się tego słowa) na koronie zalewu, gustowne 

ławki i oświetlenie. Co prawda nie byłam tam nocą, 
ale sądzę, że latarnie spełniają swoje zadanie.  

Jestem przekonana, że złotoryjanie mogą być 
dumni z nowego zalewu. A może by tak wymyślić 
dla niego jakąś nazwę? Prosimy o propozycje.

I jeszcze jedna sprawa. U naszych zachodnich 
sąsiadów w Görlitz powstaje również kąpielisko. 
Ba, nawet jezioro (powierzchnia ponad 900 hek-
tarów). Akwen nosi nazwę Berzdorfer See. Otóż 
tam oprócz cudownych asfaltowych ścieżek rowe-
rowych, które tworzone są równocześnie z budo-
wą jeziora, inwestorzy zadbali o pokazanie historii 
budowy zbiornika. Przy miejscach odpoczynku 
umieszczono tablice ze zdjęciami i danymi tech-
nicznymi przedsięwzięcia. Wiadomo jaką jezioro 
ma powierzchnię, jaką ma i będzie miało głębokość, 
można się dowiedzieć też o długości linii brzegowej 
i innych ciekawych rzeczach. 

Przy naszym zalewie też można coś takiego 
zrobić. Bo na przykład mało kto wie jaką ma on dłu-
gość i szerokość. Ja już wiem, bo zmierzyłam (może 
niezbyt dokładnie) za pomocą licznika rowerowego. 
Otóż nasz zalew jest szeroki na około 80 metrów, a 
długi na 300 metrów. Do zmierzenia głębokości nie 
miałam odpowiednich narzędzi. No to teraz można 
spokojnie pływać wzdłuż i w poprzek, i bić swoje 
własne życiowe rekordy. Powodzenia!

nawet próbowano się w dramacie. Ich znaczące tytuły 
to m.in. „Kaczawa”, „Tu się urodziłam”, „Kózki z Ko-
zowa”, „Kopacze złota”, „Jestem inna”, „Jak dobrze”, 
„Mój ogród”. Autorzy tych utworów stawali się laureat-
ami konkursów ogólnopolskich, wojewódzkich, powi-
atowych, utwory zaś znalazły się w okolicznościowych 
tomikach wydanych w Poznaniu, Głogowie, Chełmcu, 
Lubinie, Legnicy, Mysłowicach. W niektórych przypad-
kach pojawiły się nawet pierwsze honoraria. Ich twórcy 
są już dziś dorosłymi ludźmi: naukowcami, lekarzami, 
kierownikami nadzoru w KGHM, architektami, nauc-
zycielami. Na wyróżnienie zasługują tacy piewcy małej 
ojczyzny, jak: Ela i Grażyna Więzik, Gabryś Błaszczyk, 
Jarek Pasternak, Justyna Masek-Siudak, Agnieszka i 
Magda Hajdun.

Szkoła
mojej wychowawczyni
Nauczyłam się jak kochać
świerszcza za kominem
słyszeć hymn skowronków w leśnych
zaroślach
wybierać radość z szarego bytowania
rozumieć ojca poorane czoło
Nauczyłam się jak zatrzymać 
wiosnę jesienią
widzieć barwę lata w mroźny styczniowy dzień
przesyłać intymny gest jaszczurkom
wielbić niepokój poznania
Próbuję tworzyć 
By wyczarować słowem niebo
I podarować go swojej Pani

Agnieszka Hajdun, lat 14

Wózek inwalidzki podjeżdża pod budynek i za-
trzymuje się przed przeszkodą nie do poko-

nania. Wysokie schody uniemożliwiają dostanie się 
do środka. Mama Kasi rozgląda się wokół szukając 
wzrokiem kogoś, kto pomógłby wnieść na górę ciężki 
wózek. I chociaż użytkownik tego pojazdu drobna, 
szczupła dziewczyna waży niewiele – udźwignięcie 
całości stanowi nie lada wyczyn. Nie jest to jednak 
sytuacja wyjątkowa, na co dzień przecież spotyka się 
z tym problemem. Jednak za każdym razem czuje 
bezradność i zniecierpliwienie. Wychodziła już wiele 
ścieżek, by umożliwić córce w miarę samodzielne 
funkcjonowanie. Niestety wiele przepisów pozostaje 
nadal na papierze.

Tym razem stoją przed budynkiem Szkoły Podsta-
wowej Nr 3, w której mieści się ich punkt wyborczy. 
Jest czwarty lipca 2010 roku – druga tura wyborów 
prezydenta Polski. Przyszły zagłosować na swojego 
kandydata. Na szczęście znajduje się ktoś uczynny, 
kto wciąga wózek po schodach. Trzy pokolenia kobiet, 
babcia, mama, córka udają się do biura wyborczego. 

Kasia Żwakuła ma 23 lata i jest osobą niepełno-
sprawną od urodzenia. Opowiada mi o swoich pe-
rypetiach od pierwszej klasy szkoły podstawowej. 
Niepełnosprawność fi zyczna jest dla dziecka w na-
szym mieście barierą, która uniemożliwia mu naukę 
razem ze zdrowymi rówieśnikami. Na szczęście 

pani Grażyna (mama Kasi) załatwiła miejsce 
w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 20 w 
Legnicy, gdzie mogła uczęszczać na zajęcia 
na wózku. Koszty dowozu dziecka przez trzy 
lata mama pokrywała z własnej kieszeni. Póź-
niej  Kasia została zapisana do Dwujęzycznego 
Gimnazjum Społecznego w Złotoryi. Niedłu-
go trwało jej szczęście. Rówieśnicy, zwłaszcza 
jeden z nich Konrad z bezmyślnym okrucień-
stwem prześladuje koleżankę nie mogącą do-
równać mu sprawnością fi zyczną. Pedagodzy 
nie reagują na skargi zarówno uczennicy jak 
i jej mamy.

Dopiero z liceum mam miłe wspomnienia – 
opowiada Katarzyna. –  Tam poznałam prawdzi-
wych przyjaciół i z wieloma do dziś utrzymuję 
kontakty. 

Otwiera szufl adę i wyjmuje zdjęcia z balu 
maturalnego, na którym była z kuzynem  Michałem 
Fuchsem.

- Moją ulubioną koleżanką jest Paulina Kucharska, 
która jednak nie ma już 
nikogo z najbliższej ro-
dziny. Dlatego też nie 
korzysta z wielu świad-
czeń, które jej przysługu-
ją. Po prostu nie ma kto 
jej pomóc w tej kwestii.  
Odwiedzamy się dosyć 
często. Razem wybie-
ramy się na kawę czy 
lody do Grzybka, gdzie 
nie mam problemów z 
wjazdem. Cieszę się też, 
że zrobiono podjazd do 
ZOKiR-u i seanse fi l-
mowe czy inne imprezy 
kulturalne są dla mnie 
dostępne. Szkoda tylko, 
że sekcja taneczna mieści 
się na pierwszym piętrze. 
Marzy mi się taki kurs od 
dawna. Natomiast na zakupy najchętniej wybieram się 
do „Zwierzyńskiego”, gdzie nie ma schodów, a prze-
jazdy między regałami są szerokie. Muszę też wspo-

mnieć o Magdzie Wiśniewskiej, z którą przyjaźnię 
się od dziecka. Zawsze mogę na nią liczyć. Jest moją 
przyjaciółką od serca.

Na szczęście Kasia mieszka razem z mamą i bab-
cią w małym domku z ogródkiem. Może w każdej 
chwili liczyć na ich pomoc. Wie, że jej sytuacja jest o 
wiele lepsza od innych osób niepełnosprawnych. Za-
wdzięcza to z pewnością uporowi i determinacji swo-
jej mamy. Obecnie walczy o dofi nansowanie turnusu 
rehabilitacyjnego córki. Próbuje pokonać urzędniczą 
barierę przepisów, które twardo przestrzegają ludzie 
zatrudnieni w naszych instytucjach państwowych. 
Od ich dobrej woli zależy bardzo wiele, ale jej u nich 
nie ma.

- Nie jest łatwo żyć na wózku – zwierza się Kasia. –  
Na szczęście są osoby, które pomagają bezinteresow-
nie takim jak ja. Na przykład fundacja Dobro czynić 
pani Aleksandry Paliszkiewicz opłaciła mi roczny 
kurs języka angielskiego, za co jestem jej bardzo 
wdzięczna. Przy wielu innych inwestycjach wspie-
rają nas przyjaciele, znajomi i rodzina przekazując 

jeden procent podatku. 
Również rówieśnicy 
potrafi ą zorganizować 
zbiórkę na moją reha-
bilitację. 

Obecnie moim 
największym proble-
mem jest brak pracy. 
Dwa razy miałam staż 
w kawiarence interne-
towej w Zespole Szkół 
Zawodowych w Zło-
toryi, który miałam 
kontynuować, ale chy-
ba zabrakło dla mnie 
pieniędzy.

Mimo wszystko 
staram się z optymi-
zmem patrzeć w przy-
szłość i radzić sobie w 

życiu najlepiej, jak tyl-
ko pozwala mi na to moja sytuacja życiowa.

ciąg dalszy ze strony 17.

łów, dzięki którym mógł powstać powyższy artykuł.

ko pozwala mi na to moja sytuacja życiowa.

Materiał o Kozowie zebrali i opracowali:
Alfred Michler oraz mieszkańcy Kozowa - 
Urszula i Cezary Skałowie, Maria i Roman 
Leśni, Jolanta Wróblewska pod kierunkiem 
Teresy Siudak.
Foto: J. Wróblewska, C. Skała
Zdjęcia archiwalne: M. Leśna, L. Karlak
Skład komputerowy: Anna Chudzik

Kiedyś Kiedyś Kiedyś 
też było latoteż było latoteż było lato

Prawie jak Prawie jak Prawie jak 
nad morzemnad morzemnad morzem

Wszechobecne schodyWszechobecne schodyWszechobecne schody
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Daniel Wojtucki opowiada o pracy kata

Czy tutaj stała 
szubienica?

Na Górze 
Szubienicznej

Po prawej 
Jerzy Majdan

Przy kamiennych 
krzyżach

Najbardziej unikalny 
krzyż

Wszyscy uczestnicy na Górę Szubieniczną

Fot. Roman Gorzkowski

Fot. Roman Gorzkowski

Fot. Cezary Skała

owocem były nie tylko setki fotografi i, ale kontakt 
z tymi osobami, które przyczyniły się do odnalezie-
nia krzyży oraz ich renowacji. Takiego „castingu” 
kamienne krzyże chyba jeszcze nie przeżywały. 
Przewodnikiem był przecież nie kto inny tylko Je-
rzy Majdan, dzięki któremu m.in. możemy oglądać 
jedyny w swoim rodzaju w Europie krzyż z rysun-
kiem kielni i murarskiego cyrkla. 

Obie wycieczki przynieść mają w najbliższych 
latach wymierne rezultaty – poszerzenie wiadomo-
ści o złotoryjskim wymiarze sprawiedliwości oraz 
wytycznie w Złotoryjskim Lesie ścieżki historycz-
no-dydaktycznej „Szlakiem kamiennych krzyży”.

Skoro Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych pod 
wodzą Andrzeja Kowalskiego rozpoczęło właśnie budowę 

skansenu w Leszczynie, warto przyjrzeć się przedwojennej wi-
dokówce tej miejscowości. Fotografi e wydają się mało ciekawe 
(widok ogólny, sklep oraz gospoda), lecz kiedyś wystarczały, 
aby zachęcić do odwiedzin i stać się pamiątką. Zachęcamy 
do próby zidentyfi kowania tych miejsc, ale jeszcze bardziej 
oczekujemy na współczesne widokówki Leszczyny i wszyst-
kich jej atrakcji!

Roman Gorzkowski

Nikt się nie spodziewał, że konferencja zorganizo-
wana wspólnie przez Stowarzyszenie Ochrony i 

Badań Zabytków Prawa oraz Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w dniu 18. czerwca 2010 roku o prozaicznym 
tytule „Dawne prawo na Ziemi Złotoryjskiej” wywoła 
tyle emocji u słuchaczy. Zwłaszcza, że zainaugurował 

ją trudny wykład Agaty Brzozowskiej Zarys dziejów 
sądownictwa na terenie Złotoryi do 1945 roku. 

Kolejnym prelegentem był Paweł Duma. Młody, 
najwyżej dwudziestokilkuletni archeolog (obecnie 
doktorant Wydziału Archeologii Uniwersytetu Wro-
cławskiego), od razu przyciągnął uwagę sali. Zapre-
zentował on dynamiczną w formie i ciekawą w treści 
prelekcję Wykluczenie po śmierci. 

Z wykładu uzupełnionego pokazem multimedial-
nym można było się dowiedzieć, jak postępowano 
wobec samobój-
ców w Złotoryi i 
okolicach w do-
bie wczesno no-
wożytnej. Gro-
zą powiało, gdy 
prelegent zapre-
zentował zdję-
cia wykopalisk 
a rcheologicz-
nych spod daw-
nej szubienicy 
w Lubomierzu. 
W odsłoniętym 
grobie skazań-
ców na dużym 
ekranie widać 
było wyraźnie 
dwa ludzkie 
szkielety z ręka-
mi wygiętymi 
do tyłu, z odcię-
tymi dłońmi, w 
hańbiącej pozie 
twarzą do ziemi. 
Okazało się, że 
w Złotoryi rów-
nież jest wzgórze 

szubieniczne wznoszące się nad 
basenem, które teraz nazywamy 
Górą Mieszczańską. Wśród drzew 
rosnących obecnie na wzgórzu Paweł Duma wraz z 
członkami Stowarzyszenia Ochrony i Badań Zabytków 
Prawa zlokalizował prawdopodobne miejsce, gdzie aż 
do początków XIX wieku stała szubienica miejska. 
W przyszłym roku planuje się dokonanie odkrywki 
archeologicznej w tym miejscu, a już w tym roku być 
może dojdzie do badań sondażowych. 

Największe jednak zainteresowanie wzbudził 
wykład Pawła Wojtuckiego (również doktoranta) Ka-
towska profesja. Traktował o zawodzie kata, którego 
przedstawiciele nie byli tajemniczymi zakapturzonymi 
osobnikami, o czym starają się nas przekonać marne 
fi lmy hollywoodzkiej produkcji. Kat mianowicie był 
zamożnym, powszechnie znanym w swoim mieście i 
w okolicy, mieszczaninem. Złotoryja do XVI wieku 
nie miała własnego kata (z późniejszego okresu znane 
już są nazwiska wielu złotoryjskich katów), zatem w 
celu wykonania tortur bądź egzekucji musiała prosić 
o wypożyczenie mistrza z sąsiednich miast. Właśnie 
mistrzem był nazywany kat, bowiem był odpowiedzial-
ny za kształcenie adeptów do tego zawodu. Ponieważ 
jednak katów poddawano niejakiemu ostracyzmowi 
społecznemu, byli zmuszeni zawierać małżeństwa w 
swoim kręgu, również życie towarzyskie ograniczali 
jedynie do swojej grupy zawodowej. 

Ich synowie już od dziesiątego roku życia uczest-
niczyli w egzekucjach, a w wieku szesnastu lat wyko-
nywali pierwsze wyroki śmierci. Zdumieni zebrani 

Konferencji „Dawne prawo na Ziemi Złotoryj-
skiej” towarzyszyły dwie ciekawe wycieczki. 

Bliższa zawiodła jej uczestników na Górę Szubie-
niczną (przepraszam – Mieszczańską) w Złotoryi. 
Tutaj wstępnie określono miejsce, gdzie mogła znaj-
dować się do 1810 r. szubienica. Prosimy wybaczyć, 
że nie zdradzimy tej lokalizacji, choćby dlatego, że 
jedynie badania archeologiczne mogą zweryfi kować 
nasze przypuszczenia. W każdym razie jest to punkt, 
z którego ów obiekt byłby świetnie widoczny z mia-
sta, a o to przecież chodziło.

Tak zafascynowani zabytkami naszej okolicy 
goście z wielu stron Polski nie mogli oczywiście po-
minąć kamiennych krzyży w Złotoryjskim Lesie. 
Ta druga wyprawa zajęła nam kilka godzin, ale jej 

prelekcja Romana Gorzkowskiego i Józefa Banaszka 
Szlakiem kamiennych krzyży czyli o tym, jak będzie 
wyglądać w niedalekiej przyszłości ścieżka histo-
ryczno – dydaktyczna. Krzyże o intrygującej i często 
mrocznej przeszłości umieszczono przed wiekami w 

Złotoryjskim Lesie niedaleko Czapli. Ten obszar na-
zwaliśmy już kiedyś „zagłębiem kamiennych krzyży”, 
bowiem na niewielkim stosunkowo obszarze znajduje 
się aż sześć takich obiektów. Już w przyszłym roku 
planowane jest rozpoczęcie wytyczania szlaku. 

O dziejach i renowacji kamiennych krzyży opo-
wiadał miłośnik zabytków dawnego prawa Jerzy 
Majdan. 

rych ksiąg. Wiele z tych bardzo dokładnych obrazów 
wywoływało dreszcz przerażenia i grozy u zebranych.

Słuchacze mieli ponadto okazję dowiedzieć się, 
iż prelegent należy do stowarzyszenia katów, którego 
wielu członków pochodzi z dużych rodzin katowskich 
XVI i XVII wieku. 

Wykład spowodował lawinę pytań ze strony pu-
bliczności. Na każde z nich Daniel Wojtucki wyczer-
pująco i cierpliwie odpowiadał. Pytania w sposób 
oczywisty świadczyły, że nasze społeczeństwo tak 
starsze jak i młodsze ma znikome pojęcie o zawo-
dzie kata, zatem prelekcja uzupełniła luki w naszej 
wiedzy. Bardziej zainteresowanych tym tematem od-
syłam do publikacji Daniela Wojtuckiego Publiczne 
miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy 
XIX wieku.

Znakomitym zakończeniem konferencji była 

dowiedzieli się, że kaci brali udział w leczeniu ludzi, 
bowiem ze zwłok skazańców wytapiali tłuszcz, który 
ponoć miał znakomite działanie na wszelakie dole-
gliwości.

Wykład Daniela Wojtuckiego był uzupełniany 
obrazami multimedialnymi zaczerpniętymi ze sta-

Uczestnicy spotkania wysłuchali także referatu 
Michała Rusina na temat zagadnień prawnych w księ-
stwie legnickim.

Podsumowaniem konferencji mogą być słowa Ro-
mana Gorzkowskiego (prowadzącego), z typowym dla 
niego czarnym humorem: Może uda nam się wrócić do 
starych tradycji po odbudowaniu szubienicy na Górze 
Szubienicznej w Złotoryi.

Nic więc dziwnego, że po obradach musiało dojść 
do wycieczki na Górę Mieszczańską, zwaną niegdyś 
Szubieniczną. O tym, czy trafnie udało się wytypować 
miejsce, gdzie do 1810 roku stała szubienica, pokażą, 
miejmy nadzieję, badania archeologiczne.

Alfred Michler – nauczyciel historiiAlfred Michler – nauczyciel historiiAlfred Michler – nauczyciel historii
Przyszedłem na sesję z ciekawości, oczywiście. Przyszedłem na sesję z ciekawości, oczywiście. Przyszedłem na sesję z ciekawości, oczywiście. 

Spodziewam się ciekawych referatów i myślę, że Spodziewam się ciekawych referatów i myślę, że Spodziewam się ciekawych referatów i myślę, że 
usłyszę o wielu nowych rzeczach. Szczególnie w usłyszę o wielu nowych rzeczach. Szczególnie w usłyszę o wielu nowych rzeczach. Szczególnie w 
zakresie prawa. A krzyże kamienne? Można to tak zakresie prawa. A krzyże kamienne? Można to tak zakresie prawa. A krzyże kamienne? Można to tak 
ująć: są to serdeczne pamiątki dawnych czasów i ująć: są to serdeczne pamiątki dawnych czasów i ująć: są to serdeczne pamiątki dawnych czasów i 
dawnego prawa. Czasem surowego prawa, ale jed-dawnego prawa. Czasem surowego prawa, ale jed-dawnego prawa. Czasem surowego prawa, ale jed-
nak. nak. nak. Dura lex, sed lexDura lex, sed lexDura lex, sed lex jak mawiali starożytni. jak mawiali starożytni. jak mawiali starożytni.

Uczennice I klasy Liceum Ogólnokształcą-Uczennice I klasy Liceum Ogólnokształcą-Uczennice I klasy Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jana Pawła IIcego im. Jana Pawła IIcego im. Jana Pawła II

Ania Ania Ania 
Na konferencję przyszliśmy z nauczycielką ję-Na konferencję przyszliśmy z nauczycielką ję-Na konferencję przyszliśmy z nauczycielką ję-

zyka polskiego Iwoną Pawłowską w ramach zajęć zyka polskiego Iwoną Pawłowską w ramach zajęć zyka polskiego Iwoną Pawłowską w ramach zajęć 
szkolnych. Konferencja przedstawia ciekawe infor-szkolnych. Konferencja przedstawia ciekawe infor-szkolnych. Konferencja przedstawia ciekawe infor-
macje o śmierci nieczystej. Niecodziennie słyszy się macje o śmierci nieczystej. Niecodziennie słyszy się macje o śmierci nieczystej. Niecodziennie słyszy się 
o tylu ludziach naraz, którzy odbierają sobie życie. o tylu ludziach naraz, którzy odbierają sobie życie. o tylu ludziach naraz, którzy odbierają sobie życie. 

Asia Asia Asia 
Podobało mi się szczególnie wystąpienie Pawła Podobało mi się szczególnie wystąpienie Pawła Podobało mi się szczególnie wystąpienie Pawła 

Dumy. Dobrze by było, żeby częściej były takie za-Dumy. Dobrze by było, żeby częściej były takie za-Dumy. Dobrze by było, żeby częściej były takie za-
jęcia w ramach lekcji. To jest o wiele ciekawsze niż jęcia w ramach lekcji. To jest o wiele ciekawsze niż jęcia w ramach lekcji. To jest o wiele ciekawsze niż 
wycieczka na przykład do muzeum. wycieczka na przykład do muzeum. wycieczka na przykład do muzeum. 

Magda Magda Magda 
Dobrze, że taki temat został poruszony. Mało Dobrze, że taki temat został poruszony. Mało Dobrze, że taki temat został poruszony. Mało 

mówimy o śmierci, a zwłaszcza na temat odbierania mówimy o śmierci, a zwłaszcza na temat odbierania mówimy o śmierci, a zwłaszcza na temat odbierania 
sobie życia, jego powodów i skutków. Ten temat to sobie życia, jego powodów i skutków. Ten temat to sobie życia, jego powodów i skutków. Ten temat to 
jakieś tabu w naszym społeczeństwie.jakieś tabu w naszym społeczeństwie.jakieś tabu w naszym społeczeństwie.

Piotr ze Świdnicy – członek Stowarzyszenia Piotr ze Świdnicy – członek Stowarzyszenia Piotr ze Świdnicy – członek Stowarzyszenia 
Ochrony i Badań Zabytków PrawaOchrony i Badań Zabytków PrawaOchrony i Badań Zabytków Prawa

Nasze Stowarzyszenie jest współorganizatorem Nasze Stowarzyszenie jest współorganizatorem Nasze Stowarzyszenie jest współorganizatorem 
dzisiejszej konferencji. Powstało po to, aby zajmo-dzisiejszej konferencji. Powstało po to, aby zajmo-dzisiejszej konferencji. Powstało po to, aby zajmo-
wać się tego typu zabytkami, o których traktują wać się tego typu zabytkami, o których traktują wać się tego typu zabytkami, o których traktują 
dzisiejsze obrady. Tematyka konferencji jest dość dzisiejsze obrady. Tematyka konferencji jest dość dzisiejsze obrady. Tematyka konferencji jest dość 
niszowa, więc zdajemy sobie sprawę, że na sali nie niszowa, więc zdajemy sobie sprawę, że na sali nie niszowa, więc zdajemy sobie sprawę, że na sali nie 
będzie tłumów.będzie tłumów.będzie tłumów.

Moje stowarzyszenie dwa razy w roku or-Moje stowarzyszenie dwa razy w roku or-Moje stowarzyszenie dwa razy w roku or-
ganizuje takie trzydniowe spotkania, zwykle na ganizuje takie trzydniowe spotkania, zwykle na ganizuje takie trzydniowe spotkania, zwykle na 
weekend. Utrzymujemy się z własnych składek weekend. Utrzymujemy się z własnych składek weekend. Utrzymujemy się z własnych składek 
i czasem na jakieś badania otrzymujemy środ-i czasem na jakieś badania otrzymujemy środ-i czasem na jakieś badania otrzymujemy środ-
ki fi nansowe z samorządu. Na przykład środki ki fi nansowe z samorządu. Na przykład środki ki fi nansowe z samorządu. Na przykład środki 
na prace archeologiczne przy dawnej szubienicy na prace archeologiczne przy dawnej szubienicy na prace archeologiczne przy dawnej szubienicy 
w Lubomierzu wyłożył Urząd Miasta Lubomierz. w Lubomierzu wyłożył Urząd Miasta Lubomierz. w Lubomierzu wyłożył Urząd Miasta Lubomierz. 
Wydatki dotyczyły głównie noclegów i posiłków Wydatki dotyczyły głównie noclegów i posiłków Wydatki dotyczyły głównie noclegów i posiłków 
ekipy badaczy.ekipy badaczy.ekipy badaczy.

Daniel Wojtucki – prezes Stowarzyszenia Ochrony i Badań Daniel Wojtucki – prezes Stowarzyszenia Ochrony i Badań Daniel Wojtucki – prezes Stowarzyszenia Ochrony i Badań 
Zabytków PrawaZabytków PrawaZabytków Prawa

Celem konferencji jest przybliżenie zabytków dawnego prawa. Celem konferencji jest przybliżenie zabytków dawnego prawa. Celem konferencji jest przybliżenie zabytków dawnego prawa. 
Miasto Złotoryja ma świetne źródła. Poza tym posiadało szubienicę. W Miasto Złotoryja ma świetne źródła. Poza tym posiadało szubienicę. W Miasto Złotoryja ma świetne źródła. Poza tym posiadało szubienicę. W 
sierpniu tego roku chcemy przeprowadzić sondażowe badania archeolo-sierpniu tego roku chcemy przeprowadzić sondażowe badania archeolo-sierpniu tego roku chcemy przeprowadzić sondażowe badania archeolo-
giczne na miejscu straceń. Mamy już na to pozwolenie konserwatora giczne na miejscu straceń. Mamy już na to pozwolenie konserwatora giczne na miejscu straceń. Mamy już na to pozwolenie konserwatora 
zabytków w Legnicy. zabytków w Legnicy. zabytków w Legnicy. 

Tematyka dzisiejszej konferencji skupia się wokół śmierci, katów Tematyka dzisiejszej konferencji skupia się wokół śmierci, katów Tematyka dzisiejszej konferencji skupia się wokół śmierci, katów 
i szubienic. Jak mówiła w swoim referacie Agata Brzozowska, sąd i szubienic. Jak mówiła w swoim referacie Agata Brzozowska, sąd i szubienic. Jak mówiła w swoim referacie Agata Brzozowska, sąd 
musiał mieć miejsce do egzekucji wyroków. Mówimy o śmierci i karze musiał mieć miejsce do egzekucji wyroków. Mówimy o śmierci i karze musiał mieć miejsce do egzekucji wyroków. Mówimy o śmierci i karze 
śmierci bez ogródek. Już kilkanaście lat zajmujemy się tą tematyką. śmierci bez ogródek. Już kilkanaście lat zajmujemy się tą tematyką. śmierci bez ogródek. Już kilkanaście lat zajmujemy się tą tematyką. 

Mój referat traktuje o funkcji kata w Złotoryi i Świerzawie w cza-Mój referat traktuje o funkcji kata w Złotoryi i Świerzawie w cza-Mój referat traktuje o funkcji kata w Złotoryi i Świerzawie w cza-
śmierci bez ogródek. Już kilkanaście lat zajmujemy się tą tematyką. 

Mój referat traktuje o funkcji kata w Złotoryi i Świerzawie w cza-
śmierci bez ogródek. Już kilkanaście lat zajmujemy się tą tematyką. śmierci bez ogródek. Już kilkanaście lat zajmujemy się tą tematyką. śmierci bez ogródek. Już kilkanaście lat zajmujemy się tą tematyką. 

Mój referat traktuje o funkcji kata w Złotoryi i Świerzawie w cza-
śmierci bez ogródek. Już kilkanaście lat zajmujemy się tą tematyką. 

Mój referat traktuje o funkcji kata w Złotoryi i Świerzawie w cza-
śmierci bez ogródek. Już kilkanaście lat zajmujemy się tą tematyką. 

Mój referat traktuje o funkcji kata w Złotoryi i Świerzawie w cza-
śmierci bez ogródek. Już kilkanaście lat zajmujemy się tą tematyką. śmierci bez ogródek. Już kilkanaście lat zajmujemy się tą tematyką. śmierci bez ogródek. Już kilkanaście lat zajmujemy się tą tematyką. 

Mój referat traktuje o funkcji kata w Złotoryi i Świerzawie w cza-
śmierci bez ogródek. Już kilkanaście lat zajmujemy się tą tematyką. 

sach nowożytnych. Kat nie tylko ścinał głowy, lecz również leczył. sach nowożytnych. Kat nie tylko ścinał głowy, lecz również leczył. sach nowożytnych. Kat nie tylko ścinał głowy, lecz również leczył. 
Znane było powiedzenie Znane było powiedzenie Znane było powiedzenie  Kat zabije, kat wyleczy Kat zabije, kat wyleczy Kat zabije, kat wyleczy. Kat był świetnym . Kat był świetnym . Kat był świetnym 
chirurgiem, bowiem znał doskonale anatomię ludzkiego ciała, leczył chirurgiem, bowiem znał doskonale anatomię ludzkiego ciała, leczył chirurgiem, bowiem znał doskonale anatomię ludzkiego ciała, leczył 
zwierzęta, czasem odbierał porody. Również był czyścicielem miejskim, zwierzęta, czasem odbierał porody. Również był czyścicielem miejskim, zwierzęta, czasem odbierał porody. Również był czyścicielem miejskim, 
bo do jego obowiązków należało usuwanie padliny z ulic miasta.bo do jego obowiązków należało usuwanie padliny z ulic miasta.bo do jego obowiązków należało usuwanie padliny z ulic miasta.

Teraz nie ma instytucji podobnej do kata. Natomiast Teraz nie ma instytucji podobnej do kata. Natomiast Teraz nie ma instytucji podobnej do kata. Natomiast 
w XIX wieku kaci przekształcili się w lekarzy i wetery-w XIX wieku kaci przekształcili się w lekarzy i wetery-w XIX wieku kaci przekształcili się w lekarzy i wetery-
narzy. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Zachowa-narzy. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Zachowa-narzy. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Zachowa-
ne są pamiętniki katowskie z dziewiętnastowiecznego Opola, ne są pamiętniki katowskie z dziewiętnastowiecznego Opola, ne są pamiętniki katowskie z dziewiętnastowiecznego Opola, 
w których traktowało się o tych sprawach. w których traktowało się o tych sprawach. w których traktowało się o tych sprawach. 

Nasze stowarzyszenie ma siedzibę w Gajkowie pod Wrocławiem. Nasze stowarzyszenie ma siedzibę w Gajkowie pod Wrocławiem. Nasze stowarzyszenie ma siedzibę w Gajkowie pod Wrocławiem. 
Działamy od 2007 roku, stowarzyszenie skupia kilkadziesiąt członków Działamy od 2007 roku, stowarzyszenie skupia kilkadziesiąt członków Działamy od 2007 roku, stowarzyszenie skupia kilkadziesiąt członków 
nie tylko z Polski, lecz z Czech i Niemiec. Są to historycy, archeolo-nie tylko z Polski, lecz z Czech i Niemiec. Są to historycy, archeolo-nie tylko z Polski, lecz z Czech i Niemiec. Są to historycy, archeolo-
dzy i zwykli pasjonaci. Utrzymujemy się ze składek członkowskich, dzy i zwykli pasjonaci. Utrzymujemy się ze składek członkowskich, dzy i zwykli pasjonaci. Utrzymujemy się ze składek członkowskich, 
lecz w przypadku badań otrzymujemy wsparcie fi nansowe ze strony lecz w przypadku badań otrzymujemy wsparcie fi nansowe ze strony lecz w przypadku badań otrzymujemy wsparcie fi nansowe ze strony 
samorządów, na których terenie one się odbywają.samorządów, na których terenie one się odbywają.samorządów, na których terenie one się odbywają.

Paweł Duma – archeologPaweł Duma – archeologPaweł Duma – archeolog
Śmierć to dla mnie temat powszedni. Śmierć to dla mnie temat powszedni. Śmierć to dla mnie temat powszedni. 

Paweł Duma – archeolog
Śmierć to dla mnie temat powszedni. 

Paweł Duma – archeologPaweł Duma – archeologPaweł Duma – archeolog
Śmierć to dla mnie temat powszedni. 

Paweł Duma – archeolog
Śmierć to dla mnie temat powszedni. 

Paweł Duma – archeolog
Śmierć to dla mnie temat powszedni. 

Paweł Duma – archeologPaweł Duma – archeologPaweł Duma – archeolog
Śmierć to dla mnie temat powszedni. 

Paweł Duma – archeolog

Patrzę na nią naukowo, więc nie popadam Patrzę na nią naukowo, więc nie popadam Patrzę na nią naukowo, więc nie popadam 
przez to w depresję przez to w depresję przez to w depresję . . . 

Dawniej zwykle w czasie pogrzebu biły Dawniej zwykle w czasie pogrzebu biły Dawniej zwykle w czasie pogrzebu biły 
dzwony w kościele, a w ostatniej drodze dzwony w kościele, a w ostatniej drodze dzwony w kościele, a w ostatniej drodze 
towarzyszyły zmarłemu głośne śpiewy. towarzyszyły zmarłemu głośne śpiewy. towarzyszyły zmarłemu głośne śpiewy. 
Natomiast pogrzeby samobójców w XVII Natomiast pogrzeby samobójców w XVII Natomiast pogrzeby samobójców w XVII 
wieku musiały odbywać się w całkowitej wieku musiały odbywać się w całkowitej wieku musiały odbywać się w całkowitej 
ciszy, w nocy lub nad ranem; nie wolno było ciszy, w nocy lub nad ranem; nie wolno było ciszy, w nocy lub nad ranem; nie wolno było 
śpiewać. Był to element pohańbienia. Najle-śpiewać. Był to element pohańbienia. Najle-śpiewać. Był to element pohańbienia. Najle-
piej jak nikt nie widział takiego pogrzebu. piej jak nikt nie widział takiego pogrzebu. piej jak nikt nie widział takiego pogrzebu. 
Odbywał się on bez udziału księdza. Odbywał się on bez udziału księdza. Odbywał się on bez udziału księdza. 

Jestem archeologiem i obecnie piszę Jestem archeologiem i obecnie piszę Jestem archeologiem i obecnie piszę 
pracę doktorską na temat śmierci nieczy-pracę doktorską na temat śmierci nieczy-pracę doktorską na temat śmierci nieczy-
stej w szerszym aspekcie. Będą w niej nie stej w szerszym aspekcie. Będą w niej nie stej w szerszym aspekcie. Będą w niej nie 
tylko samobójstwa, również śmierć dzieci tylko samobójstwa, również śmierć dzieci tylko samobójstwa, również śmierć dzieci 
nieochrzczonych, położnic, te wszystkie nieochrzczonych, położnic, te wszystkie nieochrzczonych, położnic, te wszystkie 
elementy związane ze śmiercią, którą uwa-elementy związane ze śmiercią, którą uwa-elementy związane ze śmiercią, którą uwa-
żano za nieczystą. Ludzie, którzy umarli żano za nieczystą. Ludzie, którzy umarli żano za nieczystą. Ludzie, którzy umarli 
taką śmiercią do XVIII wieku byli grzebani taką śmiercią do XVIII wieku byli grzebani taką śmiercią do XVIII wieku byli grzebani 
pod szubienicą lub w specjalnych dołach, pod szubienicą lub w specjalnych dołach, pod szubienicą lub w specjalnych dołach, 
jak padłe zwierzęta.  Było to hańbiące, bo jak padłe zwierzęta.  Było to hańbiące, bo jak padłe zwierzęta.  Było to hańbiące, bo 
ich śmierć była nieczysta. Ciała były grze-ich śmierć była nieczysta. Ciała były grze-ich śmierć była nieczysta. Ciała były grze-

bane płytko i zdarzało się, że wygrzebywały je zwierzęta. Z dołów tych wydobywał się bane płytko i zdarzało się, że wygrzebywały je zwierzęta. Z dołów tych wydobywał się bane płytko i zdarzało się, że wygrzebywały je zwierzęta. Z dołów tych wydobywał się 
okropny fetor. Z tego powodu dawano nawet nakazy katom, aby groby pod szubienicami okropny fetor. Z tego powodu dawano nawet nakazy katom, aby groby pod szubienicami okropny fetor. Z tego powodu dawano nawet nakazy katom, aby groby pod szubienicami 
robić głębsze. Zdarzały się przypadki kradzieży fragmentów ciał tak pogrzebanych ludzi, robić głębsze. Zdarzały się przypadki kradzieży fragmentów ciał tak pogrzebanych ludzi, robić głębsze. Zdarzały się przypadki kradzieży fragmentów ciał tak pogrzebanych ludzi, 
bowiem wierzono, że na przykład ręka samobójcy lub nieochrzczonego dziecka ma tak bowiem wierzono, że na przykład ręka samobójcy lub nieochrzczonego dziecka ma tak bowiem wierzono, że na przykład ręka samobójcy lub nieochrzczonego dziecka ma tak 
potężną moc, iż może pomóc złodziejowi w kradzieży lub we włamaniu.potężną moc, iż może pomóc złodziejowi w kradzieży lub we włamaniu.potężną moc, iż może pomóc złodziejowi w kradzieży lub we włamaniu.potężną moc, iż może pomóc złodziejowi w kradzieży lub we włamaniu.potężną moc, iż może pomóc złodziejowi w kradzieży lub we włamaniu.potężną moc, iż może pomóc złodziejowi w kradzieży lub we włamaniu.

Dynamiczny 
referat 
Pawła Dumy

Fot. Iwona Pawłowska

Jan z Żar – członek Stowarzyszenia Ochrony Jan z Żar – członek Stowarzyszenia Ochrony Jan z Żar – członek Stowarzyszenia Ochrony 
i Badań Zabytków Prawai Badań Zabytków Prawai Badań Zabytków Prawa

Złotoryja to specyfi czne, bardzo ciekawe mia-Złotoryja to specyfi czne, bardzo ciekawe mia-Złotoryja to specyfi czne, bardzo ciekawe mia-
sto z dwoma wybitnymi zabytkami – to kościoły. sto z dwoma wybitnymi zabytkami – to kościoły. sto z dwoma wybitnymi zabytkami – to kościoły. 
Jednak z mapy, którą mam przed sobą, wynika, że Jednak z mapy, którą mam przed sobą, wynika, że Jednak z mapy, którą mam przed sobą, wynika, że 
najważniejszym zabytkiem jest Baszta Kowalska. najważniejszym zabytkiem jest Baszta Kowalska. najważniejszym zabytkiem jest Baszta Kowalska. 
To przecież nieprawda! To przecież nieprawda! To przecież nieprawda! 

W zeszłym roku mieliśmy konferencję o podob-W zeszłym roku mieliśmy konferencję o podob-W zeszłym roku mieliśmy konferencję o podob-
nej tematyce w Świdnicy. Moim zdaniem to była nej tematyce w Świdnicy. Moim zdaniem to była nej tematyce w Świdnicy. Moim zdaniem to była 

W zeszłym roku mieliśmy konferencję o podob-
nej tematyce w Świdnicy. Moim zdaniem to była 

W zeszłym roku mieliśmy konferencję o podob-W zeszłym roku mieliśmy konferencję o podob-W zeszłym roku mieliśmy konferencję o podob-
nej tematyce w Świdnicy. Moim zdaniem to była 

W zeszłym roku mieliśmy konferencję o podob-
nej tematyce w Świdnicy. Moim zdaniem to była 

W zeszłym roku mieliśmy konferencję o podob-
nej tematyce w Świdnicy. Moim zdaniem to była 

W zeszłym roku mieliśmy konferencję o podob-W zeszłym roku mieliśmy konferencję o podob-W zeszłym roku mieliśmy konferencję o podob-
nej tematyce w Świdnicy. Moim zdaniem to była 

W zeszłym roku mieliśmy konferencję o podob-

udana konferencja.udana konferencja.udana konferencja.

Fot. Iwona Pawłowska

no-dydaktycznej „Szlakiem kamiennych krzyży”.

Kaci, szubieniceKaci, szubieniceKaci, szubienice
i krzyże pokutnei krzyże pokutnei krzyże pokutne

Śladami pomników dawnego prawaŚladami pomników dawnego prawaŚladami pomników dawnego prawa

Leszczynę czas zacząć! Kącik starej widokówki
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Fot. P. Markiewicz 
i W. Dmitrowski

Fot. P. Markiewicz 
i W. Dmitrowski

Przed 1945 r. takich dorocznych uroczystości pod 
tym hasłem nie było, choć podobny charakter 

miały obchody 700-lecia nadania praw miejskich 
w 1911 r. Szykowano się do nich od kilka miesięcy 
a właściwe uroczystości miały miejsce od 1. do 9. 
lipca. Miasto było odświętnie udekorowane, w Ryn-
ku ustawiono liczne stragany i namioty, wieczorami 
płonęły pochodnie, organizowano liczne koncerty, 
zawody strzeleckie, zabawy dla dzieci, spotkania, np. 
weteranów wojennych i cechów, festyny itp. Szero-
ko otworzyły podwoje liczne hotele, piwiarnie i re-
stauracje. Po nabożeństwach w kościele Mariackim 
(ewangelickim) oraz św. Jadwigi (katolickim) odsło-
nięto na dzisiejszym pl. Lotników Polskich pomnik 
cesarza Wilhelma I, co uświetniła  m.in. królewska 
orkiestra grenadierów z Legnicy oraz ofi cerowie tegoż 
garnizonu. Po południu ruszył przez centrum miasta 
historyczny korowód. Ponad 270 osób w trzynastu 
grupach w historycznych strojach, poprzedzanych 
przez fanfarzystów, heroldów i mężczyzn z fl agami, 
starało się odtworzyć ważne  wydarzenia, np. nadanie 
praw miejskich przez Henryka Brodatego, wymarsz 
kopaczy złota pod Legnicę w 1241 r., Bractwo Strze-
leckie św. Fabiana i Sebastiana, działalność Valentina 
Trozendorfa. Z okazji rocznicy otworzono pierwsze w 
mieście muzeum, wydano okolicznościowy album z 
kolorowymi ilustracjami wspomnianych grup histo-
rycznych, folder, liczne widokówki oraz pamiątkowy 
medal i monety. 

Z zachowanych dokumentów wynika, że pomysł 
takiej cyklicznej imprezy narodził się już na przeło-
mie lat 50. i 60. XX w. Wówczas (1958-60) opraco-
wano zarys uroczystości z okazji 750-lecia Złotoryi. 
Do 1961 r. m.in. powstać miał m.in. hejnał górników, 
obelisk pamiątkowy, wydany miał zostać kalendarz 
złotoryjski i widokówki, powołany kronikarz miasta. 
Właściwe obchody w dniach 24.-26. czerwca 1961 r. 
zainaugurować miało uroczyste posiedzenie Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej z odegraniem hymnu 
lub hejnału, następnie odsłonięty miał być obelisk 
przed domem kultury, potem przemarsz do pomni-
ka górników na pl. Wolności (Rynku). W kolejnych 
dniach zaplanowano zabawy, odczyty a także korowód 
młodzieży, harcerzy i cechów rzemieślniczych. W 
ostatnim dniu uroczystości, podczas sejmiku złoto-
ryjskiego, miało zapaść postanowienie by co 5 lub 10 
lat obchodzić Dni Złotoryi. Choć większość z tych 
planów pozostała na papierze, to nie zrezygnowano 
z ostatniego pomysłu. Uchwała MRN z dnia 10 lip-
ca 1963 r. stwierdzała m.in.: Dla uczczenia 20-le-
cia Polski Ludowej i powrotu ziemi Złotoryjskiej 
do macierzy zainaugurować w dniu 22. lipca 1965 r. 
uroczystości pod hasłem „Dni Złotoryi”. 

Na realizację czekać musieliśmy jednak następ-
nych kilka lat. Po raz pierwszy Dni Złotoryi odbyły 
się od 26. maja do 1. czerwca 1968 r. roku. Podczas 
uroczystego otwarcia, władze symbolicznie przekaza-
ły młodzieży klucze miasta, inaugurując jednocześnie 
Dzień Młodzieży. Następne dni nosiły nazwy: Czynu 
Społecznego, Kultury, Rzemiosła i Handlu, Sportu i 
Turystyki, Górnika i Skalnika, Dzień Dziecka. Komi-
sji Oświaty i Kultury MRN już 13. maja oceniła impre-
zę, krytykując małe zainteresowanie zakładów pracy, 
instytucji oraz organizacji społecznych i politycznych. 
W 1969 r. imprezę zaplanowano również w dniach 26. 
maja-1. czerwca. Już w marcu tegoż roku radni Komisji 
Oświaty i Kultury MRN postulowali m.in. aby wów-
czas wprowadzić do sprzedaży chusty, berety z emble-
matami baszty czy ogólnego widoku miasta, zielono-
złote płótno, wykonać specjalny stempel pocztowy  

i aby kelnerki Calipso były ubrane w stroje lu-
dowe (chodzi o popularną kawiarnię w Rynku, 
tam gdzie dzisiaj znajduje się „Neonet”). Jedną 
z najważniejszych imprez był Turniej Cechów, po-
między reprezentacjami m.in. Lwówka, Bolesławca i 
Złotoryi. W 1970 r. programem Dni Złotoryi zajęła się 
to samo gremium. Trwały od 29. maja do 1. czerwca. 
Np. 28. maja zaplanowano Dzień Sportu i Turystyki 
Młodzieży a 30. maja Dzień Kultury, podczas którego 
m.in. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Zabytki 
ziemi złotoryjskiej”.

Ważne decyzje zapadły na sesji Miejskiej Rady 
Narodowej w dniu 25. marca 1971 r. Zdecydowały 
m.in. głosy sekretarza miasta Władysława Gasińskie-
go oraz radnego Kazimierza Ruty, aby uznać, że trwa-
jąca siedem dni impreza jest zbyt długa i kosztowna. 
Przyjęto więc uchwałę o skróceniu jej do trzech dni i 
organizowaniu corocznie od 30. maja do 1. czerwca. 
W 1971 r. odbyło się kilkadziesiąt imprez, organizowa-
nych przez harcerzy, szkoły, przedszkola, dom kultury 
i kluby sportowe. Zaproszono władze administracyj-
ne i polityczne województwa wrocławskiego, zespół 
estradowy Śląskiego Okręgu Wojskowego, wręczono 
odznaczenia, zorganizowano pokaz akrobatyki spor-
towej, pokazy mody, wystawy sprzętu sportowo-tury-
stycznego, konkursy, koncerty muzyczne oraz barwny 
korowód młodzieży ulicami miasta. Klienci sklepów, 
kupujący zabawki, płyty gramofonowe oraz ciastka 
mieli okazję wylosować premie. 

Inaugurację piątych Dni Złotoryi w 1972 
r. (26.-28. maja) uświetniło pierwsze odegra-
nie hejnału miejskiego (laureatem konkursu zo-
stała melodia Radomira Reszke z Wrocławia). 
Hejnał został odegrany na Sali Urzędu Miasta 
z taśmy magnetofonowej a z wieży kościoła Mariac-
kiego na trąbkach przez trzech trębaczy na cztery 
strony świata. Pierwszy 
dzień, nazwany „Dniem 
Kultury i Młodzieży”, za-
kończył się balem młodzie-
ży przed domem kultury. 
W „Dniu Handlu i Prze-
mysłu” odbyły się pokazy 
m.in. produktów gastrono-
micznych i zmechanizowa-
nego sprzętu domowego, 
konkurs sprzedawców, 
fryzjerów, kiermasz ksią-
żek, turnieje sportowe o 
puchar Przewodniczącego 
Prezydium MRN oraz In-
spektora Szkolnego. Trzeci 
dzień („Sportu i Rzemio-
sła”) przyniósł np. IV Po-
wiatową Spartakiadę Mło-
dzieży, mecz piłki nożnej 
drużyn Armii Radzieckiej 
i Górnika Złotoryja oraz 
zakończenie zlotu tury-
stycznego „Złotoryja 72”. 
W 1975 r., z okazji Dni 
Złotoryi i 30-lecia PRL, ukazała się jednodniówka 
„Życie Złotoryjskie”.

Z lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia odno-
tujmy XXVI Dni Złotoryi w 1986 r. (24.-27. maja). 
Głównym ich akcentem były obchody 775-lecia 
nadania praw miejskich. Organizatorzy, głównie 
dom kultury, zapraszali m.in. na piosenki z kom-
putera, plenerowe kino dla dzieci oraz rajd nocny  
na Ostrzycę, kabaret dla dzieci, pokazy zespo-

łów folklorystycznych i par tanecznych, re-
citale piosenkarskie i kabaretowe, przegląd 
zespołów szkół specjalnych i wystawy twór-
czości dziecięcej. Większość imprez odbyło się 
na scenie przed domem kultury. Tutaj również w tych 
latach na początku Dni symbolicznie przekazywano 
młodzieży klucze do miasta. 

W latach dziewięćdziesiątych XX w. nastąpiło 
znamienne przesunięcie akcentów oraz pojawiła się 
nowa nazwa. Szukając genezy tych przemian, pamię-
tać musimy, że od 1990 r. do 1998 r. we władzach 
miasta zasiadali głównie reprezentanci NSZZ „Soli-
darność”, a później Polskiego Bractwa Kopaczy Złota. 
Postawiło ono na promocję miasta przede wszystkim 
w oparciu o „złote” tradycje. W 1993 r. zorganizowało 
po raz pierwszy Międzynarodowe Otwarte Mistrzo-
stwa w Płukaniu Złota, przeznaczając na nie ostatni 
weekend maja. Miały one koronować święto miasta.

W 1996 r. od 18. do 26. maja obchodziliśmy więc 
po raz pierwszy nie Dni Złotoryi a Złoty Tydzień. 
Większość imprez, jak koncerty, pokazy sztucznych 
ogni, pikniki, III Międzynarodowe Otwarte Mistrzo-
stwa Polski w Płukaniu Złota z wieloma imprezami 
towarzyszącymi, oglądać mogliśmy nad złotoryjskim 
zalewem. Nie zapomniano o wyścigach kolarskich 
oraz uroczystym otwarciu nowo wyremontowanej 
poczty. W następnych dwóch latach Złote Tygodnie 
zorganizowano odpowiednio w dniach 17.-25. oraz 22.-
31. maja (tradycyjnie odbywały się przede wszystkim 
kolejne MOMPwPZł, wyścigi kolarskie i inne turnieje 
sportowe). 

W 1998 r. wybory samorządowe wprowadziły do 
władz miasta większość reprezentującą Sojusz Lewi-
cy Demokratycznej. Polskie Bractwo Kopaczy Złota 
uznało wynik wyborczy za brak poparcia dla dotych-
czasowych jego inicjatyw i w maju 1999 r. zorganizo-
wało mistrzostwa w płukaniu złota nie w Złotoryi a 
w Szklarskiej Porębie. W mieście tymczasem powró-
cono do nazwy Dni Złotoryi, organizując je od 22. 
do 30. maja 1999 r. Burmistrz przekazał młodzieży 
władzę nad miastem, odbyły się m.in. igrzyska spor-
towe, wyścigi kolarskie, koncerty (przede wszystkim 
nad zalewem), prelekcje i rajdy turystyczne.

Ciekawa sytuacja zaistniała w 2000 r. Polskie 
Bractwo Kopaczy Złota zorganizowało w Złotoryi 
w dniach 28. sierpnia – 3. września Złoty Tydzień. 
Głównym jego przedsięwzięciem były  Mistrzostwa 
Świata w Płukaniu Złota, które wraz z licznymi im-
prezami towarzyszącymi, rzecz jasna odbywały się 
nad zalewem. Władze miejskie, nie chcąc łączyć tej 
imprezy z Dniami Złotoryi, zorganizowały je od 25. 
do 29. sierpnia w centrum miasta, głównie w Rynku 
i Złotoryjskim Ośrodku Kultury (koncerty, dyskoteki, 
występy artystów cyrkowych, mecze sportowe itp.). 

Był to, jak się okazało, jedyny rok w mieście, gdy jego 
święto trwało aż dwa tygodnie i kolejno odbyły się 
Dni Złotoryi a po nich Złoty Tydzień, które nawet się 
częściowo zazębiały.

W 2001 r. było jeszcze inaczej: w dniach 21.-27. 
maja PBKZł zorganizowało Złoty Tydzień (z akcen-
tem na VIII MOMP w PłZł – 26-27 maja) a władze 
miasta zaprosiły mieszkańców na Dni Złotoryi w 
dniach 9.-19. sierpnia w powiązaniu z obchodami 
790-lecia nadania praw miejskich. Ich otwarcie na-

stąpiło przez ZOK, ale znów większość koncertów, 
kabaretów itd. odbywało się w Rynku. Nie zapo-
mniano o pokazach fi lmowych (ZOK), zawodach 
sportowych, turniejach rycerskich, wernisażach, po-
jawiło się „Lato z Radiem”. Burmistrz odsłonił na 
iglicy Urzędu Miejskiego wiatrowskaz z datą 2001, 
w dniu 15. sierpnia odbyła się w kościele NNMP msza 
w intencji mieszkańców miasta (stanie się ona tra-
dycją). W 2002 r. sytuacja się powtórzyła ( 20.-26. 
maja Złoty Tydzień a 15.-18. sierpnia Dni Złotoryi), 
lecz wybory samorządowe jesienią tego roku oddały 
władzę burmistrzowi wywodzącemu się z PBKZł. Nic 
dziwnego, że w 2003 r. ujednolicono sytuację, orga-
nizując od tej pory jednocześnie Dni Złotoryi i Złoty 
Tydzień (w tymże roku od 19 do 25 maja), których 
centrum stanowi zalew i jego okolice.

Poszukajmy tytułowego hasła w wydawanym co-
rocznie od 2001 r. przez miasto Kalendarzu Imprez: 
2004: „Złoty Tydzień” 22-30 maja (ale dalej: Zawo-
dy Wędkarskie z okazji Dni Złotoryi 29 maja); 2005: 
„Złoty Tydzień” 23-29 maja; 2006: Dni Złotoryi od 13 
maja, Złoty Tydzień od 17 maja;  2007: Złoty Tydzień 
19-27 maja, Dni Złotoryi 25-27 maja;  2008: o DZ tylko 
we wstępie, podobnie w kalendarzu z 2009 i 2010 r.

Analizując wstępy w tych samych kalendarzach, 
można znaleźć  następujące określenia: 2005: Najwięk-
szą imprezą jest „Złoty Tydzień” – trwające kilka dni 
święto miasta kończące się Mistrzostwami Polski w 
Płukaniu Złota. W tym roku przypada w dniach 23-29 
maja. 2006: Tegoroczne święto miasta – Złoty Tydzień 
oraz Dni Złotoryi odbędą się w dniach 15-21 maja 
(podobnie jeszcze w Kalendarzach z lat 2007 i 2008). 
2009: Tegoroczne święto miasta – Złoty Tydzień oraz 
Dni Złotoryi odbędą się w dniach 29-31 maja. 2010: 
Tegoroczne święto miasta – Złoty Tydzień oraz Dni 

Złotoryi odbędą się w dniach 28-30 maja (pod-
kreślenia RG).

Jak widać, kalendarze grzeszą rzucającym 
się w oczy brakiem konsekwencji. Jak w takim 
razie od 2003 r. czy 2006 r. władze miasta i 
PBKZł nazywają opisywaną imprezę? Złotym 
Tygodniem czy nadal Dniami Złotoryi? Czy 
tydzień trwa dziesięć, siedem czy też trzy dni?

W 2010 r. Burmistrz Miasta, Polskie Brac-
two Kopaczy Złota oraz Złotoryjski Ośrodek 
Kultury i Rekreacji zapraszały w dniach 21.-30. 
maja na Dni Złotoryi oraz XVII Międzynarodo-
we Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota. Odbyło 
się kilkadziesiąt imprez (plakat zapowiadał ich 
blisko czterdzieści), organizowanych przez ZO-
KiR, szkoły, organizacje społeczne, redakcje 
czasopism, kluby sportowe, biblioteki itp. Same 
„płuczki” odbyły się w dniach 29.-30. maja, poprze-
dzone tradycyjnym korowodem historycznym ulicami 
miasta. Zarówno na plakacie, jak np. w ogłoszeniach 
parafi alnych w kościele NNMP, można było znaleźć 
informację: 28 maja, 19.30, ceremonia Otwarcia 
Dni Złotoryi i XVII Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski w Płukaniu Złota. Specjalny folder, wyda-
ny przez miasto w 2010 r. stwierdza: Dni Złotoryi 
i Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Płukaniu 
Złota otwiera barwny korowód mieszkańców miasta
(podkreślenia RG; jeśli chodzi o folder oraz ogłoszenia 
parafi alne, analogiczna sytuacja miała już miejsce w 
2009 r.). 

Trzeba zauważyć, że nie jest praktykowana żad-
na ofi cjalna inauguracja (np. inny korowód) na roz-
poczęcie Dni, jeśli według plakatów lub kalendarzy 
rozpoczynają się wcześniej niż „płuczki”. Od kilku 
lat pojawiają się więc całkiem niepotrzebne podejrze-

nia, że komuś zależy na tym, aby „płuczki” były już 
nie tylko najważniejszą imprezą Dni Złotoryi (nazwa 
wciąż aktualna?), ale abyśmy po prostu utożsamiali 
obie te imprezy. 

Jak widać, Dni Złotoryi towarzyszą miastu już 42 
lata. Miały różny czas trwania, ale zawsze angażowały 
ogromne rzesze złotoryjan. Często były okazją do 
akcentowania kolejnych jubileuszów nadania praw 
miejskich. Na ich przebieg miała niestety wpływ 
zarówno „centralna” jak i lokalna polityka. Nie ma 
sensu dyskutować o ich potrzebie, co do niej nie ma 
chyba wątpliwości.  Dzisiaj, czyli tuż przed obcho-
dami 800-lecia, należy jednak zdecydować zarówno 
o nazwie i akcentach, nie rozróżniając inicjatyw na 
lepsze lub gorsze, niczego nie zawłaszczając i nikogo 
nie odpychając. 

Jak daleko 
sięga trady-
cja tej naszej 
cyklicznej 
imprezy? Jak 
zmieniał się 
jej charakter 
i znaczenie? 
Jak wyglądało 
zaangażowanie 
złotoryjan? 

W ramach turystycznej 
współpracy Złotoryi i 

Mimonia ukazała się ciekawa 
mapa (w wersji polskiej i cze-
skiej), przedstawiająca obszar 
związany ze starym szlakiem 
pielgrzymkowym zwanym od 
średniowiecza Via Regia, czy-
li Drogą Królewską. Bardziej 
znamy ją być może pod nazwą 
Wysokiej Drogi. Dokładniej 
leżała przy niej Złotoryja lecz 
w Zgorzelcu można było od-
bić na Starą Drogę Żytawską, 
nad którą znajduje się Mimoń. 
Wydawnictwo bardzo po-
trzebne, gdyż coraz częściej 
na Królewskiej Drodze i jej 
odgałęzieniach można dzisiaj 
spotkać pielgrzymów wę-
drujących w kierunku grobu 
świętego Jakuba.

Roman Gorzkowski

Fotografi ę wykonano najprawdopodobniej przed 1955 r. 
Grupa pielęgniarek gotowa już jest  do godnego repre-

zentowania miasta podczas jakiejś uroczystości. Może ktoś 
z czytelników rozpozna miejsce i okoliczności zrobienia 
zdjęcia oraz zidentyfi kuje postaci? Częściową odpowiedź 
ułatwić powinny widoczne w oddali nieistniejące zabudo-
wania folwarku przy ul. Wojska Polskiego.

Roman Gorzkowski

Po raz kolejny chcielibyśmy przedstawić pamiątki 
związane ze złotoryjskim browarem Oswalda 

Neumanna. Na zdjęciu prezentujemy drewnianą 
skrzynkę na butelki, po obu stronach widnieje 
wypalony  napis  Oswald Neumann – właściciel 
browaru od 1868 roku. W skrzynce mieściło się 25 
butelek ze „szlachetnym trunkiem”. Obiekt na foto-
grafi i dość dobrze się zachował i miejmy nadzieję, 
że przetrwa kolejne 100 lat…  Następne  zdjęcie 
przedstawia 6 różniących się do siebie butelek po 
piwie. Ich rodzajów było oczywiście znacznie wię-
cej, niekiedy różniły się niewielkimi szczegółami.  
Butelki czasem trafi ają się  na giełdach staroci lub 

aukcjach internetowych, z kolei skrzynki są bardz 
trudno dostępne, gdyż były drewniane i większość 
prawdopodobnie została spalona. 

Przemysław Markiewicz
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