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JMagdalena Rokita: Jesteś solistą, czy śpiewasz w zespole?

Mariusz Florczyk: Jestem solistą, najczęściej występuję 
przy akompaniamencie mojego kolegi – pianisty i kompo-
zytora Marcina Cichego. Czuję się dobrze zarówno śpie-
wając solo, jak również w towarzystwie innych artystów. 
Ostatnio bardzo często występuję w towarzystwie woka-
listki Agaty Pufal, z którą najczęściej prezentujemy reper-
tuar typowo popowych i soulowych standardów. Jesienią 
planujemy również wystąpić na koncercie w rozszerzonym 
składzie, w towarzystwie sekcji rytmicznej. 

M.R.: Dlaczego akurat pop i soul?
M.F.: Muzyka soul zawsze budziła moją ciekawość. Ten 
specyfi czny gatunek muzyczny charakteryzuje bogactwo 
brzmienia oparte o instrumentarium wywodzące się ze 
stylu R&B oraz zmienność nastrojów, od dynamicznych po 
liryczne. Już w wieku szkolnym byłem posiadaczem wielu 
kaset i nagrań Michaela Jacksona i Whitney Houston, na-
stępnie moją uwagę przyciągnęło wielu innych soulowych 
artystów, takich jak Alicia Keys, Ne-Yo, R. Kelly, zespół 
Simply Red, Aretha Franklin oraz wielu innych przedsta-
wicieli tego gatunku, który według mnie wywarł ogromny 
wpływ na współczesną muzykę pop (muzykę popularną). 

M.R.: Miałeś okazję być na koncercie któregoś z wymie-
nionych artystów?
M.F.: Nigdy nie pomyślałem, że kiedykolwiek będę miał 
taką możliwość, jednak moje marzenie się spełniło – by-
łem na koncercie Whitney Houston. Wokalistka ta jest dla 
mnie wzorem do naśladowania pod względem techniki 
śpiewania. W tym roku udało mi się kupić bilet na koncert 
w Berlinie, byłem pod samą sceną. Niesamowite wrażenia! 

M.R.: Czyli z muzyką miałeś styczność już od dzieciństwa, 
jak to się rozpoczęło?

M.F.: Miłością do muzyki zaraziłem się od rodziców. Gdy 
byłem małym chłopcem, bardzo interesowały mnie ogrom-
ne taśmy szpulowe, na których tato słuchał Beatlesów i Rol-
ling Stonesów. Gdy tylko wychodził z domu, wydzierałem 
się do starego metalowego mikrofonu, zakładając wielkie 
słuchawki. Zamiłowanie do studyjnego sprzętu przetrwało 
do dziś. Oprócz tego interesują mnie bieżące muzyczne 
nowinki oraz cały proces tworzenia i nagrywania utworów. 
Także mama w młodości spełniała swój talent muzyczny, 
np. w przeglądach piosenki radzieckiej. W szkole podsta-
wowej i średniej bardzo często śpiewałem podczas apeli i na 
przeróżnych przeglądach muzycznych. Następnie nadszedł 
czas studencki, kiedy musiałem wybierać między nauką 
a pasją, aż wreszcie znalazłem się w Bydgoszczy, gdzie 
poznałem środowisko muzyków związanych z Akademią 
Muzyczną. 

M.R.: Jak postrzegasz siebie w muzyce?
M.F.: Staram się być profesjonalistą w tym, co wykonuję, w 
związku z tym często niedostatecznie jestem zadowolony 
z tego co zrobię, zawsze coś bym poprawiał i udoskonalał. 
Jednak dzięki ludziom, których spotkałem, mogę przyznać, 
że znajduję się już na jakimś minimalnym poziomie, który 
mnie satysfakcjonuje. Warto również wymienić muzyków 
pochodzących ze Złotoryi. Mój kolega, Bartosz Jaśkow-
ski, który prowadzi wiele warsztatów wokalnych, śpiewa 
z wybitnymi artystami, np. z Grażyną Łobaszewską, czy 
też pochodzący ze Złotoryi wokalista reggae Mariusz Cal, 
albo świetny pianista/klawiszowiec Michał Rorat. Bardzo 
polecam ich koncerty! Zapraszam także na swoje:)

M.R.: Skąd czerpiesz inspirację? Słowa zawarte w piosen-
kach odzwierciedlają Twoje życie, doświadczenia?
M.F.: Inspiracje czerpię z obserwacji i doświadczeń. Jestem 
bacznym obserwatorem świata, lubię analizować zacho-

Jesteśmy narodem ofi arnym - tak mó-
wią o nas media. Lubimy pomagać 

innym - dzielić się z bliźnimi swymi, 
zwłaszcza gdy dotyka ich kataklizm... 
Zastanawiam się tylko, dlaczego bez 
wahania skłonni jesteśmy wysłać pienią-
dze, dary na drugi kraniec Polski, a tak 
trudno nam przychodzi pomoc naszym 
sąsiadom? Nie tak dawno nastąpiło 
pospolite ruszenie pomocy dla Bogatyni - 
pomocy na pewno potrzebnej - tego nikt 
nie neguje. Zagłuszeni jednak medialnym 
zgiełkiem zapomnieliśmy zupełnie o tym, 
że tuż obok - może nie w takiej skali , 
ale również rozegrały się ludzkie trage-
die.  Czy w Wojcieszynie, Pielgrzymce 
lub Proboszczowie nie było ludzi którym 
należałoby pomóc?
Zawsze, ilekroć dostaję maila z prośbą 
kogoś, kogo zupełnie nie znam, kto opi-
suje mi swoją tragedię i oczekuje pomocy, 
zadaję sobie pytanie, dlaczego mam 
pomagać zupełnie anonimowej osobie, 
komuś z drugiego krańca Polski, gdy 
koło mnie na pewno są ludzie tak samo 
potrzebujący wsparcia? Zaraz jednak 
potem odkrywam, że nie znam nikogo 
takiego. Nie wiem, o żadnej lokalnej or-
ganizacji, fundacji, stowarzyszeniu, któ-
re właśnie działałoby tu, w naszej małej  
ojczyźnie.  Trudno mi uwierzyć, żeby nie 
było takowych. Tak jak trudno mi uwie-
rzyć, że nie ma ludzi, którzy potrzebują 
pomocy - tutaj, obok nas.
A może łatwiej jest prosić o pomoc 
nieznane sobie osoby, jak i wspomagać 
kogoś, kogo nigdy nie spotkamy na swojej 
drodze. Może łatwiej jest rzucić jałmuż-
nę, bez obawy dalszych zobowiązań, 
wkroczenia na ściężkę bardziej osobi-
stych relacji 
i łatwiej taką jałmużnę przyjąć?
Nawet wtedy, gdy nie mamy gwaran-
cji, że nasze dary trafi ą do najbardziej 
potrzebujących, wolimy komfort bezi-
miennego darczyńcy.   To tak jak zakupy 
w hipermarkecie - anonimowe, szybkie, 
tanie, trochę tandetne...
 Robert Pawłowski

wania ludzi, ich psychikę, reakcje. Stąd też słowa 
zawarte w piosence „Ciszy głos”, które wyniknęły 
z wielogodzinnych rozmów z ludźmi i spogląda-
nia na dzisiejszy śpieszący się świat podążający ku 
złudnym, nierealnym celom, świat, który nie słyszy 
głosu ludzkiego serca. 

M.R.: Jakiej muzyki słuchasz prywatnie?
M.F.: Słucham tego, co niesie ze sobą określone 
emocje i pozwala je uporządkować. W zależności 
od tego,  jakich emocji i wrażeń potrzebuję w da-
nej chwili. Nie potrafi łbym zamknąć się w jednej 
określonej stylistyce. Kiedy chcę się śmiać, lubię 
słuchać zarówno współczesnej muzyki jak i tej z lat 
’90, gdy potrzebuję odreagować napięcie, pomaga 
mi w tym rock. Odnalezienie spokoju ułatwiają mi 
ballady, smooth jazz.

M.R.: Wymieniłeś wielu artystów, ale czy mógłbyś 
podać jednego, idola, za którym podążasz?
M.F.: Nie jestem w stanie wskazać jednego artysty. 
Od wielu staram się uczyć, poznawać techniki ich 
śpiewania. Na liście artystów szczególnie przeze 
mnie podziwianych są: M. Jackson, C. David, R. Kel-
ly, Ne-Yo, Akon, Prince, Phil Collins, J. Hedinger, 
Black Eyed Peas, L. Ritchie, W. Houston, Pink, A. 
Keys, zespół Simple Red, Beoynce, wybitny jazzowy 
wokalista Al Jarreau, oraz włoscy wokaliści, m.in.: 
Gianna Nannini, Lucio Batisti, Nek, Tiziano Ferro. 
Aktualnie słucham Imogen Heap, Jasona Mraza, 
Rachelle Ferrell. Z polskich artystów najbliżej mi 
do utworów Mietka Szcześniaka, Natalii Kukulskiej, 
zespołu Afromental oraz Edyty Bartosiewicz, z któ-
rej powrotu na scenę muzyczną bardzo się cieszę.

M.R.: Twoje uczucia przed pierwszym koncertem…
M.F.: Muszę zaznaczyć, że mój pierwszy prawdziwy 
koncert, który miał miejsce przed wakacjami, nie 
był moim pierwszym kontaktem z publicznością. 
Obyło się więc bez większej tremy, za to uczucie, 
jakie najczęściej towarzyszy mi przed występami, 
to wewnętrzna radość, że mogę robić to, co lubię i 
to, co może cieszyć innych. 

M.R.: Masz już swój stały funclub?
M.F.: Zauważam dość liczne grono osób, które zainte-
resowały się moją muzyką oraz projektami muzycz-
nymi, w których biorę udział. Niejednokrotnie pytają 

o następne pomysły i nowe 
utwory, co z pewnością mo-
tywuje mnie do działania i 
utwierdza w tym, co robię.

M.R.: Czy tylko muzyka po-
chłania Twój czas? Czym zaj-
mujesz się poza nią?
M.F.: Równolegle ze śpiewa-
niem moją energię pochłania 
praca na uczelni wyższej oraz 
badania doktoranckie. Trochę 
szalony ze mnie gość, ale to 
właśnie praca z ludźmi, wy-
kłady, zajęcia są dla mnie od-
skocznią od tego muzycznego 
świata. 

M.R: Słyszałam, że nagry-
wasz piosenkę na konkurs…
M.F.: Tak. Jest to międzyna-
rodowy konkurs muzyczny 
ogłoszony przez Komisję 
Europejską. Jego podstawą 
i głównym motywem jest 
osiem tzw. Milenijnych Ce-
lów Rozwoju, które posta-
wiła sobie Unia Europejska. 
Celem tego programu jest 
upowszechnianie problemu 
biedy i ubóstwa na świecie 
oraz zwrócenie uwagi na po-
trzebę globalnego porozumienia na rzecz rozwoju. 
Piosenka, którą przygotowaliśmy, będzie poddana 
opinii publiczności, internautów oraz specjalnej Ko-
misji. Jest to kompozycja Marcina Cichego, do której 
tekst napisała wspaniała dziewczyna – Nicole Kule-
sza. Utwór pod tytułem „Together” uwrażliwia nas 
na krzywdę drugiego człowieka. Gdyby ktoś chciał 
zagłosować na tę piosenkę, zapraszam na moją stronę 
internetową mariuszfl orczyk.pl, gdzie jest odnośnik 
do głosowania.

M.R.: Możesz zdradzić, co dzieje się za zamkniętymi 
drzwiami studia?
M.F.: Zanim te drzwi zostaną zamknięte, wcześniej 
mają miejsce długie przygotowania do samego 
procesu nagrywania. Jeśli chodzi o stronę wokal-

ną, na początku 
przygotowywany 
jest scenariusz 
nagrania. Utwór 
jest rozłożony na 
czynniki pierw-
sze, rozpoczyna-
jąc od zwrotek, 
refrenów poprzez 
mostki – tzw. 
bridge – kończąc 
na chórkach i wo-
kalizach. Z tak 
przygotowanym 
scenariuszem wo-
kalista wkracza 
do studia, gdzie 
rozpoczyna się na-
grywanie utworu 
i rejestrowanie go 
w odpowiednim 
programie mu-
zycznym. Na koń-
cu pozostaje naj-
bardziej żmudny 
etap tego procesu, 
czyli miksowanie 
i masteringowanie 
utworu. 

M.R.: Jak pielęgnujesz swój talent muzyczny? Kto 
Ci w tym pomaga?
M.F.: Katalog przeróżnych ćwiczeń głosowych jest 
obfi ty. Ćwiczenia fonacyjne, emisyjne, intonacyj-
ne, oddechowe oraz dykcyjne pomagają udoskonalić 
aparat głosowy. Lekcje śpiewu pobieram u wielu 
wspaniałych osób, takich jak m.in. Joanna Zagdań-
ska, wybitna wokalistka jazzowa, wykonawczyni 
słynnej piosenki „Rękawiczki”, pamiętanej zapew-
ne przez naszych rodziców. Poza ćwiczeniami, do 
sposobów pielęgnacji głosu zalicza się także pewna 
ostrożność, np. przed występami nie powinno się 
objadać, pić napojów gazowanych oraz jeść słod-
kich rzeczy, itp.. Podczas śpiewania powinno się 
też pic dużo wody. Ostatnio miałem okazję uczest-
niczyć w warsztatach muzycznych prowadzonych 
przez Paulinę Kujawską. Warsztaty te były oparte 
na amerykańskiej metodzie śpiewu (SLS) opraco-
wanej przez Seth’a Riggsa polegającej na śpiewaniu 
poprzez mówienie, niemęczące  aparatu głosowego. 
U niego uczyło się wielu wybitnych artystów, np. 
Michael Jackson, Celine Dion.

M.R.: Jakie plany wiążesz z muzyką? Możesz już 
je skonkretyzować?
M.F.: O planach powinno się mówić, gdy będą już 
zrealizowane, ale moim największym planem jest 
ciągły rozwój. Jeśli chodzi o konkretne cele, planuje 
na przełomie grudnia i stycznia nagrać piosenkę 
bardziej taneczną, dynamiczną niż te nagrywane 
ostatnio. 

M.R.: Co mógłbyś powiedzieć osobom, które mają 
odpowiednie predyspozycje do osiągnięcia sukcesu 
w branży muzycznej, jednak boją się spróbować?
M.F.: Obawy są naturalnym uczuciem człowieka. W 
parze z obawami powinna iść determinacja, poczu-
cie pewności siebie, swojej godności, cierpliwość i 
ciężka, ciężka praca. W takim zestawieniu cechy te 
pomagają w realizacji  celów, bez względu na to, jak 
trudna droga będzie ku temu prowadzić.

Rozmawiała Magdalena Rokita
Zdjęcia z archiwum Mariusza Florczyka

Mariusz Florczyk – dwudziesto-
ośmioletni mieszkaniec Złotoryi. 
Jest absolwentem Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, 
gdzie aktualnie przygotowuje 
się do badań doktoranckich 
i obrony pracy doktorskiej z 
dziedziny nauk ekonomicznych. 
Jego zainteresowania naukowe 
mieszczą się w obszarze za-
rządzania zasobami ludzkimi, 
a związane są szczególnie z 
badaniami nad elastycznymi 
formami zatrudnienia stosowa-
nymi w organizacjach. Jest au-
torem publikacji pt. „Problemy 
towarzyszące stosowaniu ela-
stycznych form zatrudnienia”, 
oraz kilku analiz i projektów 
badawczych związanych z ba-
danym obszarem. Równolegle 
z edukacją na studiach dokto-
ranckich rozpoczął pracę dydak-
tyczną na uczelniach wyższych 
w Bydgoszczy, Inowrocławiu 
i Ostrowie Wielkopolskim. 
Praca dydaktyczna to jednak 
nie jedyna jego pasja. Inną, 
bardziej priorytetową - jak sam 
mówi - jest muzyka. Mariusz od 
dawna pasjonuje się śpiewem. 
Współtworzy i nagrywa własne 
piosenki, jak choćby znana już 
dobrze piosenka „Ciszy głos”. 
Jest też autorem wielu mu-
zycznych projektów, takich jak 
m.in. „Świąteczny prezent dla 
Ciebie”. W wolnym czasie (któ-
rego zazwyczaj nie ma �)biega 
i nadrabia zaległe spotkania z 
przyjaciółmi.

Ekonomia Ekonomia Ekonomia 
muzykimuzykimuzyki

Cudze wspoma-Cudze wspoma-Cudze wspoma-
gacie, o swoim gacie, o swoim gacie, o swoim 
nie wiecie...nie wiecie...nie wiecie...
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Fot.: Sylwiusz Godyń

To nie podlega dyskusji, natomiast jak wygląda pomoc 
społeczeństwa, jeżeli chodzi o ujawnianie nie tylko 
przestępstw, ale i wykroczeń?
Jako Polacy mamy dużą tolerancję dla osób naruszają-
cych czy łamiących przepisy, poczynając od tych naj-
prostszych, porządkowych. Zaufanie do nas przekłada 
się też na zgłoszenia od obywateli. Czy informowanie 
policji o różnych zdarzeniach traktowane jest jako do-
nosicielstwo? Myślę, że nie. Coraz częściej zdajemy 
sobie sprawę z tego, że policja bez współpracy ze spo-
łeczeństwem, nie jest w stanie poprawić bezpieczeństwa 
obywateli czy choćby porządku publicznego. Kiedyś 
na spotkaniu z radnymi jednej miejscowości  usłysza-
łem, że jest tam demolowany przystanek. Spytałem, ile 
razy dzwonili i zgłaszali zdarzenie. Oczywiście nikt 
nie dzwonił, choć mieszkańcy dobrze wiedzą, kto to 
robił. Chcą, żebyśmy z własnej inicjatywy zlikwidowali 
ten problem. W wielu jednak sprawach konieczna jest 
współpraca z lokalną społecznością. Policja nie może 
być wszędzie w tym samym czasie. W żadnym kraju 
na świecie policjant nie stoi w jednym miejscu przez 24 
godziny na dobę. Obywatel powinien przejawiać troskę 
o mienie czy swoje, czy swojego sąsiada, czy też gmi-
ny, i zawiadamiać nas, gdy zauważy, że ktoś to mienie 
niszczy. Jako społeczeństwo nie mamy jeszcze nawyku 
dbania o wspólny interes.  Narzekamy na pozostawione 
wokół ławek szkło i puszki po piwie, ale ile razy spa-
cerując i widząc ludzi pijących w miejscu publicznym 
alkohol, zadzwoniliśmy po policję?
Oj, nie wiem, czy policja byłaby taka zadowolona, 
gdyby nagle obywatele zaczęli wydzwaniać i zgłaszać 
wszelkie tego typu zdarzenia.
Zapewniam, że policja byłaby bardzo zadowolona. Jak 
wynika z badań prowadzonych przez Komendę Główną 
oraz Komendę Wojewódzką, jednym z elementów, które 
najbardziej dokuczają społeczeństwu, są brawurowo 
jeżdżący kierowcy i osoby spożywające w miejscach pu-
blicznych alkohol. W samej Złotoryi nałożyliśmy bardzo 
wiele mandatów za spożywanie alkoholu w miejscach 
publicznych. Powiem więcej, są  mieszkańcy Złotoryi, 
którzy za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 
odsiadują wyrok w więzieniu. W tej chwili, np. spaceru-
jąc aleją Miłą bardzo ciężko zauważyć kogoś, kto piłby 
w tym miejscu alkohol. Również duże podziękowania w 
tym miejscu należą się władzom miasta i panu burmi-
strzowi za monitoring. Praktycznie z centrum miasta, 
te wszystkie osoby, które psują jego wizerunek, zostały 
skutecznie usunięte. Zapewniam, że na każdy telefon 
zawiadamiający o spożywaniu alkoholu w miejscu 
publicznym, zostanie podjęta interwencja. Osobiście 
zwracam na to szczególną uwagę, ponieważ wiem, że 
ludziom to bardzo przeszkadza.
Ale jest taka ul.  Piłsudskiego...
Nie, proszę pana, kolejny raz muszę się nie zgodzić 
z legendą ul. Piłsudskiego. Mamy podobne zdanie z 
panem burmistrzem. Wielokrotnie tamtędy chodzimy 
i widzimy, że ludzi, którzy spożywali alkohol na tych 
słynnych parapetach –  już tam nie ma. Oczywiście 
będą sporadyczne przypadki. Ta ulica obrosła jakąś 
legendą, a prawda jest taka, że w tej chwili należy do 
najładniejszych i najspokojniejszych ulic w mieście. 
Natomiast jeśli chodzi o podwórka, o komórki, nie-
stety nie jesteśmy w stanie być wszędzie – zdaję sobie 
sprawę, że tam może być spożywany alkohol, ale bez 
sygnałów od społeczeństwa, nie jesteśmy w stanie sami 
tego problemu rozwiązać.
Czy policja nie powinna jednak sama wyjść do społe-
czeństwa i zachęcać do współpracy. Czy nie powinna 
dawać sygnałów ludziom, że ich zgłoszenia nie będą 
zbywane, traktowane jako niepotrzebne zawracanie 
głowy?
Zawsze, gdy tylko mam okazję się wypowiedzieć na 
posiedzeniu rady gminy, miasta – wręcz proszę o takie 
sygnały i obiecuję, że reakcja ze strony policji będzie. 
Oczywiście może to być przesunięte w czasie. Nie 
zawsze jest tak, że radiowóz pojawi się natychmiast, 
ponieważ dysponujemy ograniczonymi siłami. Mamy 
wiele wezwań do łagodzenia konfl iktów, które trwają 
jak u Kargula i Pawlaka – od przedwojny. Policjant, 
który przyjeżdża na interwencję, nie jest w stanie go 
rozwiązać. Są absorbowane siły i czas patrolu, który 
jest być może potrzebny gdzie indziej. Jest artykuł w 
kodeksie wykroczeń, mówiący o wywołaniu nieuza-
sadnionej interwencji policji czy innej służby i z tego 
artykułu policja niestety korzysta, gdy wezwanie jest 
nieuzasadnione.
To raczej nie zachęca do dzwonienia na policję.
Proszę nie odbierać tego jako straszenie, żeby policji 

Każda taka skarga jest omawiana podczas szkoleń, czy 
była zasadna, jak należy postępować w danej sytuacji 
itd. Policja przez długie lata, korzystając z różnych 
wzorców, dopracowała się swojej wewnętrznej proce-
dury. Funkcjonuje coś takiego jak policja w policji, czyli 
biuro spraw wewnętrznych, które zajmuje się przestęp-
czością wśród policjantów. Jeżeli chodzi o przypadki, 
że ktoś komuś coś funduje, to każde takie ujawnione 
zdarzenie na terenie Polski jest analizowane. W trakcie 
szkoleń czy odpraw mówi się o tych rzeczach i staramy 
się tego pilnować. Jak nam to wychodzi, to oceni społe-
czeństwo. Przez te cztery lata, jak tu jestem, mieliśmy 
jeden przypadek zatrzymania policjanta przez biuro 
spraw wewnętrznych, nie dotyczyło to jednak korupcji, 
lecz handlu narkotykami. Policjant został zatrzymany, 
czasowo aresztowany i zwolniony dyscyplinarnie ze 
służby. O innych nic mi nie wiadomo. Gdyby były, pod-
jąłbym stosowne działania.
Na fi lmach często się widzi policjantów notorycznie 
nadużywających alkoholu. Jest to wymysł scenarzy-
stów, czy rzeczywiście jest taki problem w policji?
Jeżeli ktoś czerpie swoją wiedzę o policji z fi lmów, to 
wyrabia sobie zupełnie mylny pogląd o jej funkcjono-
waniu. Myślę, że bardziej chodzi tu o ubarwienie danej 
postaci, aniżeli trzymania się realiów życia. Policjanci 
moim zdaniem nie piją więcej niż inne grupy zawodowe. 
Natomiast jeżeli chodzi o przewinienia pod wpływem 
alkoholu w czasie pełnienia służby, to od 2006 roku mie-
liśmy tylko jeden taki przypadek, gdy policjant stawił 
się do pracy w stanie wskazującym... Został dyscypli-
narnie zwolniony z pracy. Jest to bardzo rygorystycznie 
przestrzegane i nie ma tutaj żadnej taryfy ulgowej. Jeżeli 
chodzi o alkohol poza służbą, to są to tylko ludzie, ale 
nie mam żadnych sygnałów, że ktoś nadużywa alkoholu, 
czy ma jakieś problemy rodzinne związane z nadużywa-
niem alkoholu. Filmy robią nam dużo szkody, bo tak się 
już utarło, że jak policjant kryminalny, to musi dużo pić. 
Z mojego doświadczenia wynika, że nie jest to prawda.
Alkohol nie jest przypisany do jednej grupy zawodowej. 
Alkoholizm jest zjawiskiem społecznym i statystycznie 
rzecz ujmując, w stuosobowej grupie ludzi znajdują się 
również alkoholicy. Interesuje mnie, czy policja ma 
jakiś program pomocy, opieki nad takimi ludźmi, czy 
też dąży do jak najszybszego wykluczenia z szeregów?
Uważam, że policja jako instytucja ma bardzo dobrze 
rozwinięty program pomocy ludziom, którzy generalnie 
mają problemy psychologiczne, w tym również z alkoho-
lem. Mamy swoje ośrodki terapeutyczne, mamy swoich 
psychologów. Jeżeli tylko ktoś poprosi o taką pomoc, na 
pewno zostanie mu udzielona. Jeżeli tylko zaobserwu-
jemy u kogoś pewne symptomy, proponujemy pomoc.  
Komenda powiatowa ma swojego psychologa, który 
jest zawsze do dyspozycji policjantów, kiedy dojdzie 
do zdarzenia, które niesie za sobą jakieś traumatyczne 
przeżycia. Policjanci są tylko ludźmi i mają problemy 
jak każdy inny człowiek. Osobiście wyznaję zasadę, że 
do mnie może przyjść każdy: od posterunkowego do 
naczelnika i dla każdego staram się znaleźć czas i jeśli 
tylko mogę,  pomagam.
W zwykłym zakładzie pracodawca może, ale nie musi 
zwolnić pracownika będącego pod wpływem alkoholu. 
Natomiast w policji działa już automat. Czy nie ma 
niebezpieczeństwa, że koledzy policjanta, który jest 
akurat niedysponowany, wiedząc, jakie skutki będzie 
miało ujawnienie tego faktu, kryją go po prostu?
Myślę, że jak wszędzie jest pewna solidarność zawodo-
wa, natomiast sądzę, że w dzisiejszych czasach nikt, na-
wet najlepszego kumpla nie będzie krył, gdyż wiąże się 
to z dużą odpowiedzialnością – także dyscyplinarną dla 
tego, który nie pił. Policjant jest zawodem szczególnej 
odpowiedzialności. Jeżeli zwykły obywatel prowadzi 
pojazd pod wpływem alkoholu i zostanie zatrzymany 
– straci prawo jazdy. Policjant straci pracę. 
Czy można jednak wykluczyć taki oto mechanizm: 
wiem, że kolega nadużywa alkoholu, widzę, że pro-
wadzi samochód, to na wszelki wypadek nie będę go 
zatrzymywać...?
Nie mam takich sygnałów, ale na każdą taką informację 
szybko zareaguję.
Jak obecnie wygląda współpraca zwykłych obywateli z 
policją. Większość społeczeństwa została wychowana 
jeszcze w czasach, gdy wszelkie kontakty z władzą nie 
były dobrze widziane. Taki relikt czasów zaborów i 
kolaboracji z okupantem wciąż pokutuje?
Jeżeli chodzi o stosunek społeczeństwa do policji, je-
steśmy trzecią instytucją w państwie, jeśli chodzi o 
zaufanie obywateli...

z interwencjami i 
w Wojcieszowie 
i Rzymówce, i w 
Modlikowicach. 
Jest i trudniej i ła-
twiej. Gdybyśmy 
to wszystko podsu-
mowali, to myślę, 
że stopień trudno-
ści, jeśli chodzi o 
służbę w dużym 
i małym mieście, 
jest porównywal-
ny. Pracuje się po-
dobnie.
A jak można ocenić 
nasze miasto pod 
względem bezpie-
czeństwa?
Uważam, że Zło-
toryja jest bardzo 
bezpiecznym mia-
stem. W bieżącym 
roku mamy 56 zda-
rzeń mniej niż w 
tym samym okre-
sie roku ubiegłego 
na terenie całego 
powiatu. Do tych 
zdarzeń zaliczamy 
rozboje, czyli zabór 

mienia z użyciem przemocy, kradzieże, uszkodzenia 
mienia, bójki, pobicia. Dla porównania w 2004 r. na te-
renie powiatu złotoryjskiego odnotowano 380 włamań, 
natomiast w 2008 r. odnotowaliśmy niespełna  100 
takich zdarzeń. Udało nam się też podnieść wskaźniki 
wykrywalności: na 10 przestępstw ponad 8 wykry-
wamy. Oczywiście poczucie bezpieczeństwa psują 
takie bardzo medialne i bardzo okrutne zdarzenia,... 
Kiedyś zadano mi pytanie, czy spaceruję wieczorami 
po Złotoryi. Tak, oczywiście spaceruję wieczorami po 
Złotoryi i niczego się nie boję.
Kiedyś panowało powszechne przeświadczenie, że 
nie warto zgłaszać niektórych przestępstw, zwłasz-
cza tych drobnych, na policję, bo i tak niczego nie 
wykryje... Nawet sami policjanci często sugerowali, 
żeby nie zawracać im głowy.
Policja ma obowiązek przyjąć każde zgłoszenie o 
przestępstwie. Oczywiście, nie zawsze wszczynamy 
postępowanie przygotowawcze, bo zgodnie z kodek-
sem postępowania karnego, gdy zgłoszenie obywatela 
budzi nasze wątpliwości, czy dane przestępstwo w 
ogóle zaistniało, możemy prowadzić czynności spraw-
dzające w celu weryfi kacji zawiadomienia. Natomiast 
każda jednostka policji w Polsce ma obowiązek przy-
jąć zgłoszenie o przestępstwie bez względu na to, gdzie 
przestępstwo zostało popełnione. Gdyby mieszkaniec 
Białegostoku chciał zgłosić u nas przestępstwo po-
pełnione w Białymstoku, to my również mamy obo-
wiązek przyjąć takie zgłoszenie. Oczywiście później 
zgłoszenie to zostaje przesłane do jednostki, na terenie 
której doszło do zdarzenia. Każde zgłoszenie mamy 
obowiązek przyjąć i przyjmujemy.
W małym mieście policjanci znają wszystkich i wszy-
scy znają policjantów. Czy na tym tle nie ma właśnie 
zasadniczych różnic, pomiędzy służbą w małej i dużej 
miejscowości?
To i przeszkadza i pomaga w pracy, wszystko zależy 
od podejścia i policjanta i obywatela. Nasze społe-
czeństwo powoli do tego dorasta, że możemy znać się 
prywatnie, szanować się i lubić, ale jeżeli popełniasz 
wykroczenie, to płacisz mandat.
Różnie z tym bywa...
Nie miałem nigdy sygnału, że ktoś w tym mieście 
traktowany jest w sposób szczególny. Nie miałem sy-
gnału ani ofi cjalnego, ani nieofi cjalnego. Staram się 
rozmawiać o tym z policjantami i nie ma tutaj żadnych 
nadużyć.
Czy policjanci w jakiś szczególny sposób są szkoleni, 
uczulani, rozmawia się z nimi o zachowaniach nie 
zawsze podpadających pod konkretny paragraf, ale 
nazwijmy je nieetycznymi? Np. gdy ktoś coś funduje 
policjantowi, stawia go w sytuacji, gdy ten będzie się 
poczuwał do obowiązku odwzajemnienia?
Są specjalne szkolenia na ten temat. Poza tym na dzia-
łania policjanta składane są skargi, które rozpatrywane 
są zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami. 

Co zdecydowało, że nie został pan w 
wojsku?
Gdy kończyłem szkołę ofi cerską, nie 
było takich możliwości ciekawej pracy 
jak dzisiaj – w wojsku po prostu było 
nudno. Natomiast służba w policji wy-
dawała mi się znacznie ciekawsza. Był  
przełom lat 90. – wielu funkcjonariuszy 
odeszło ze służby i policja poszukiwa-
ła nowych ludzi. Tak znalazłem się w 
komendzie w Kętrzynie, w wydziale 
kryminalnym.  Stamtąd przeniosłem 
się do Legnicy, gdzie zostałem dowódcą 
drużyny transporterów opancerzonych w 
oddziale prewencji.
Czyli w oddziałach, które m.in. zabez-
pieczają mecze piłkarskie?
Tak, odwody Komendanta Głównego 
Policji są bardzo mobilnymi jednostki, 
które służą do zabezpieczania imprez 
masowych: meczy, demonstracji, wi-
zyt VIP-ów. Osobiście brałem udział w 
zabezpieczaniu czterech wizyt Papieża 
Jana Pawła II w Polsce, a także Bene-
dykta XVI. Zabezpieczałem również 

posiedzenie Rady Europy w Warszawie oraz wiele 
mniejszych rangą wydarzeń. Żartowałem wówczas, 
że moje miejsce pracy jest w samochodzie, bo ciągle 
gdzieś jeździłem z oddziałami prewencji.
Komendant policji jest bardziej urzędnikiem, mene-
dżerem czy policjantem?
Komendant musi łączyć wiele funkcji: jest urzędni-
kiem policyjnym, bo jak pan spojrzy na biurko, leży 
tam cała masa papierów, a każdy trzeba przeczytać i 
zlecić do realizacji. Jest na pewno menedżerem, po-
nieważ zarządza się dużą jednostką – w Złotoryi są 
to 94 etaty policyjne i 16 cywilnych. Musi współpra-
cować z szeregiem instytucji: z sądem, prokuraturą, 
z samorządami.
Mysi też być dobrym psychologiem: czasami trzeba 
wysłuchać swoich podwładnych, którzy przychodzą w 
różnych sprawach, często bardzo osobistych. Jednak 
zdecydowaną większość czasu pochłania zarządzanie 
organizacją, jaką jest Komenda Powiatowa.
Czym różni się służba policjanta w dużym i w małym 
mieście?
Jako komendant w małym mieście osobiście znam 
wszystkich swoich podwładnych: znam ich imiona, 
o każdym coś mogę powiedzieć, co bardzo pomaga 
w kierowaniu ludźmi. Mój kolega we Wrocławiu ma 
prawie dwa tysiące ludzi, więc to zupełnie wyklucza 
taką bliższą znajomość. Poza tym większych różnic 
nie ma. W dużym mieście, na jedną zmianę pracuje 
znacznie więcej policjantów. Oczywiście duże skupi-
ska ludzkie rodzą zupełnie inne zagrożenia. U nas jest 
zdecydowanie mniej mieszkańców, natomiast mamy 
bardzo rozległy teren działania. Czasem dyżurny, ma-
jąc do dyspozycji dwa radiowozy, musi poradzić sobie 

nie wzywać. Policja wezwana, zawsze przyjedzie, ale 
jeżeli dyżurny mówi, że interwencja jest nieuzasad-
niona, to zwykle ma rację. Bardzo się staramy zawsze 
być wszędzie szybko, ale nie zawsze jest to możliwe 
– również  z przyczyn od nas niezależnych, za co mogę 
tylko mieszkańców naszego powiatu przeprosić.
Nie jest jednak tak źle, ponieważ średni czas inter-
wencji, czyli od zgłoszenia do przyjazdu patrolu na 
terenie miejskim to 8 minut, a na terenie powiatu 18-
20 minut. Jeszcze raz apeluję o rozsądek: policja nie 
jest lekiem na wszystko, a na pewno nie jest lekiem 
na konfl ikty sąsiedzkie.
Weźmy przykład z życia. Stoję na stacji benzynowej, 
widzę, jak mercedes na złotoryjskich numerach  wjeż-
dża na ulicę z takim impetem, że wpada w poślizg i 
staje w poprzek drogi. Inne samochody hamują, aby 
uniknąć wypadku. Widzę numery rejestracyjne tego 
samochodu. Powinienem zadzwonić na policję?
Oczywiście. Jest to stworzenie zagrożenia w ruchu 
drogowym. Ponieważ nie jest to w żaden sposób udo-
kumentowane, np. nagraniem, poprosimy pana, żeby 
wystąpił w charakterze świadka. Na tej podstawie 
sporządzimy wniosek do sądu i jeżeli ten kierowca 
stworzył realne zagrożenie w ruchu drogowym, zo-
stanie ukarany przez sąd. 
Otwartą kwestią pozostaje pytanie, czy warto być 
wzywanym na policję w charakterze świadka? Nara-
żać się na jakieś potencjalne nieprzyjemności?
To już zostawiam do oceny czytelnikom. Mamy obo-
wiązek reagować. Nie rozumiem, co znaczy „nieprzy-
jemności”.
Różnie w życiu bywa. Jeden karę przyjmie z pokorą, 
drugi będzie chciał się odegrać na świadku.
Zaprzeczam tezie o jakichkolwiek porachunkach, o 
jakiejkolwiek zemście. Nigdy w mojej karierze nie 
spotkałem się z tym, żeby ktoś mścił się na świadku. 
Jeżeli ktoś komuś grozi, również jest na to odpowied-
ni artykuł w kodeksie karnym, jest to przestępstwo 
groźby karalnej i takie sprawy również prowadzimy. 
Proszę więc nie wierzyć w takie rzeczy jak porachunki 
i straszenie. To jest argument, którym usprawiedli-
wiamy sami siebie.
Śledzi pan fora internetowe, gdzie jest mowa o po-
licji?
Tak, śledzę. Czasami osobiście, czasami robi to w 
moim imieniu rzecznik prasowy, ale na bieżąco ob-
serwujemy dyskusje, które toczą się na forum inter-
netowym, szczególnie na nasz temat. Ostatnio jeden 
z internautów o pseudonimie Max bardzo krytycz-
nie wypowiadał się o złotoryjskiej policji, kierując 
również pod moim adresem wiele oszczerstw. Za po-
średnictwem administratora serwisu zaprosiłem tego 
pana na rozmowę, zaprosiłem również administratora 
portalu Zlotoryja.info, żeby ta rozmowa odbyła się 
w jego obecności. Administrator portalu przysłał mi 
pismo, informując, że internauta o nicku Max zamilkł, 
a podany przez niego adres poczty internetowej okazał 
się nieaktywny. Każdy, kto ma jakieś krytyczne uwagi 
odnośnie pracy złotoryjskiej policji, może wysłać  mail 
do mojego rzecznika i na pewno udzielimy stosownej 
odpowiedzi. Nie boję się dyskusji publicznej na te-
mat pracy policji. Policja jest dla społeczeństwa i ma 
temu społeczeństwu służyć. Jako organizacja chcemy 
się cały czas doskonalić, a uwagi od naszych miesz-
kańców na pewno pomogą nam lepiej pełnić służbę. 
W ubiegłym roku uzyskaliśmy certyfi kat ISO, co też 
zobowiązuje do jeszcze lepszej pracy. 
Nie wiem, czy pan zauważył, ale najbardziej rozju-
szyły forumowiczów drobnostki: niezapinanie pasów 
przez policjantów, rozmowa przez telefon komórkowy 
w czasie jazdy, parkowanie w miejscach niedozwolo-
nych. Czy policjanci nie są uczulani na takie drobne 
rzeczy, które jednak bardzo rażą społeczeństwo?
Cały czas o tym mówimy. Zarówno ja jak i kierowni-
cy wydziałów zwracamy na to uwagę. Z wydrukiem 
dyskusji na forum Zlotoryja.info zostali zapoznani 
wszyscy policjanci. Są pewne sytuacje, w których 
policjant nie musi mieć zapiętych pasów, czy działa 
w sytuacji wyższej konieczności i nie stosuje się do 
innych przepisów ruchu drogowego. Ale tak jak za-
znaczyłem, uczulamy policjantów i policjanci będą 
jeździć w zapiętych pasach bezpieczeństwa, nie będą 
rozmawiać przez telefon komórkowy w czasie jazdy 
ani popełniać innych wykroczeń. Każdy obywatel 
może złożyć zawiadomienie, że np. posterunkowy 
Kowalski jeździ bez zapiętych pasów czy popełnia 
inne wykroczenie. Oczywiście zgadzam się z tym, że 

policjant powinien świecić przykładem, bo nie można 
karać kogoś za jazdę bez pasów, jeżeli samemu się ich 
nie zapina.  Wracając jednak do dyskusji na forum in-
ternetowym, chciałbym podziękować tym wszystkim, 
którzy wzięli nas w obronę, ponieważ jest to budujące, 
gdy mieszkaniec naszego powiatu mówi: „nasza po-
licja”, to znaczy, że utożsamia się z tym, co robimy.
Często mieszkańcy zwracają się z sugestiami doty-
czącymi pracy policji?
Ostatnio mieliśmy wniosek z jednej z miejscowości 
naszego powiatu, żebyśmy zamontowali na stałe fo-
toradar.  Z informacji przesłanej do komendy woje-
wódzkiej wynikało, że mieszkańcy praktycznie boją 
się chodzić po drodze, bo jest tak niebezpiecznie. 
Przeprowadziliśmy tam kontrolę, z której wynikało, 
że w większości kierowcy stosują się do ograniczenia 
prędkości, a od czterech lat w tej miejscowości nie było 
żadnego zdarzenia drogowego. Koszt postawienia fo-
toradaru wynosi około 200 tys. złotych. Jeżeli gmina, 
na terenie której jest ta miejscowość, ufundowałaby 
taki fotoradar, to bardzo chętnie go tam umieścimy. 
Niekoniecznie na stałe, ale na pewno często by się 
tam pojawiał.
Fotoradary to temat, który bardzo interesuje wszyst-
kich poruszających się po drogach. Jak to wygląda 
w naszym powiecie.
Obecnie korzystamy z uprzejmości kolegów z Bole-
sławca i od czasu do czasu niektórzy z państwa otrzy-
mujecie takie pozdrowienia od policji złotoryjskiej. I 
tu także nie ma taryfy ulgowej. Płacą wszyscy. Muszę 
się przyznać, że ja również zapłaciłem mandat, który 
wystawił mi mój podwładny.
Często wymieniamy się również patrolami z sąsied-
nimi powiatami, co także sprawia, że nikt nie może 
liczyć na jakieś specjalne względy.
Często słyszy się narzekania samych policjantów jak 
to im źle, jak są słabo opłacani, jakim złym sprzętem 
muszą się posługiwać. Tym czasem obserwując nawet 
parking przed czy za komendą, widać dużo ładnych 
samochodów, policjanci coraz częściej się budują. 
Czyli jak to jest? Jest lepiej czy gorzej?
W ciągu ostatnich dwóch lat otrzymaliśmy duży za-
strzyk zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt transportowy. 
Zniknęły polonezy ale również stare volkswageny T4 
i transity. W to miejsce otrzymaliśmy nowe pojazdy. 
W dużej mierze są to samochody kupione przez na-
sze samorządy. Przez dwa lata funkcjonował program 
50 na 50 - jeżeli samorząd naszego powiatu wyłożył 
50% ceny na nowy radiowóz, to drugie 50% dokładała 
Komenda Główna i jakby policzyć, to takich ufun-
dowanych przez samorząd pojazdów będzie około 
dziesięciu. Co do budowania się przez policjantów 
– wszyscy się budują, więc dlaczego policjanci nie 
mieliby się budować? Nie wiem więc, co pan chciałby 
tym pytaniem zasugerować.
Nic nie chcę zasugerować. Interesuje mnie, skąd 
u policjantów takie przeświadczenie, że jest coraz 
gorzej.
Jak policjanci jeździli polonezami, w których było 
głośno i nie było klimatyzacji, to narzekali. Jak za-
kupiono samochody z klimatyzacją, dobrze wyposa-
żone, zwiększono bezpieczeństwo, bo taki samochód 
ma osiem poduszek bezpieczeństwa w standardzie, 
to policjanci narzekają, czemu tej fi rmy, a nie tamtej. 
To chyba taka przekora. Trudno mi się wypowiadać 
odnośnie zarobków. Na pewno w porównaniu z kole-
gami ze starej Unii zarabiamy mało. Natomiast jeśli 
chodzi o te budowy, wiążą się one z kredytami – wiem 
bo podpisuję bardzo wiele zaświadczeń o zarobkach. 
Banki postrzegają zawód policjanta jako stosunkowo 
pewny – fi rma raczej nie zbankrutuje. Osobiście cie-
szę się, że moi podwładni realizują swoje marzenia, 
a i dla mnie jako przełożonego zaciągnięcie kredytu 
przez policjanta jest korzystne, ponieważ jest wtedy 
bardziej zdyscyplinowany, bardziej pilnuje pracy, żeby 
jej nie stracić. Drugi rok z rzędu mamy ograniczony 
budżet, ale uzyskujemy stosunkowo dużą pomoc od 
samorządu: w tym roku jest to już ponad 60 tys. zło-
tych w gotówce i w sprzęcie. Największy udział w tej 
pomocy ma Miasto Złotoryja, które od lat wspomaga 
komendę powiatową największą kwotą. Wspierają nas 
też inne instytucje: Polskie Bractwo Kopaczy Złota, 
Bank Spółdzielczy, a także inne gminy powiatu. Na 
pewno nie będzie sytuacji, że nie będziemy mieli pie-
niędzy, aby służyć społeczeństwu.
Dziękuję za rozmowęDziękuję za rozmowę

Inżynier dowódca, 
absolwent Wyższej 
Szkoły Ofi cerskiej 
Wojsk Zmechanizo-
wanych we Wrocła-
wiu, którą ukończył 
z wyróżnieniem w 
1989 r. Studia pody-
plomowe z zakresu 
zarządzania na Aka-
demii Ekonomicznej 
we Wrocławiu. 
Uzupełniające studia 
w Wyższej Szkole 
Menedżerskiej w 
Legnicy. Pracę w 
policji rozpoczął w 
1990 r. od wydziału 
kryminalnego w 
dzisiejszym woj. war-
mińsko-mazurskim, 
by po roku powrócić 
w rodzinne strony do 
Legnicy.

Żadnej Żadnej Żadnej 
taryfy taryfy taryfy 
ulgowejulgowejulgowej
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Jadwiga Suchecka - Dyląg podczas tworzenia malowidła

Współtwórcą fresku jest syn pani Jadwigi Michał Dyląg

Fot. Agnieszka Młyńczak

Fot. Agnieszka Młyńczak

dominować nad kulturą. Choć tak naprawdę trochę żal 
mi było drzewa, które korzeniami wgryzło się w ścianę 
kościoła. Teraz po solidnej dawce Randapu przyjdzie 
mu uschnąć. Ale czego nie robi się dla nauki?

Agata Sztyber na podstawie wykopalisk sprzed 
roku i obecnych prac sporządziła wizualizację kościół-
ka. Z planu wynika, że nie był on duży. Miał klasyczną 
konstrukcję prostopadłościanu z dostawianym prezbi-
terium zakończonym absydą od strony wschodniej 
z lekkim przesunięciem. Wejście znajdowało się od 
zachodu, nieopodal zachowanej ściany narożnej. 

Z wyjątkową pieczołowitością studenci zajęli się 
dużym kamieniem z wyraźnie wyrytym krzyżem 
greckim. To najprawdopodobniej kawałek wewnętrz-
nej ściany kościółka. Krzyż widoczny na nim nazywa 
sie zacheuszek i jest śladem konsekracji świątyni. Nic 
więc dziwnego, ze młodsi archeolodzy z dumą mi go 
demonstrowali i prosili o dokładne obfotografowanie 
znaleziska, co uczyniłam. 

Czy znaleźli jakieś inne skarby? Niewiele udało 
im się wykopać z ziemi. Wciąż szukają przykościel-
nego cmentarza, a w zasadzie tego, co z niego zostało. 
Niestety, mimo założenia trzech niewielkich stanowisk 
poza obrębem świątyni, na nic interesującego nie udało 
im się natrafi ć. Czy to znaczy, że cmentarza nie było? 
Niemożliwe. Taki był zwyczaj w średniowieczu, że 
zmarłych chowano obok kościoła. Co więc sie sta-
ło ze szczątkami? Kościół stał na dość kamienistym 
wzgórzu. Jeśli grzebano zmarłych, nie robiono tego 
głęboko, z racji warunków terenu. Mogło się zdarzyć, 
że szczątki po wielu wiekach po prostu wypłynęły z 
ziemi i wraz z wodą przesunęły się niżej. Okoliczni 
rolnicy opowiadali o rozrzuconych kościach nieopodal 
wzgórza. Natrafi ali na nie podczas orki czy innych 

prac polowych.
Kiedy spotkałam się 

z archeologami w sierp-
niowy poranek, to był ich 
ostatni dzień pracy w Sę-
dziszowej. Właśnie sprzą-
tali po sobie, nosząc wiel-
kie pojemniki kamieni, by 
zasypać je w ziemi i tym 
samym stworzyć magazyn 
budulca potrzebnego do 
odtworzenia ruin. To zna-
czy, że ich zadanie jeszcze 
nie dobiegło końca. Za rok 
znowu przyjadą. Agata 
Sztyber nie chciałaby, aby 
ich praca poszła na marne. 
Marzy jej się, że Urząd 
Gminy zabezpieczy miej-
sce, które zbadali. Można 
by tu postawić ławeczki, 
tablice informacyjne z opi-
sem historii kościoła i jego 
wizualizacją. To jest nie-
zły pomysł, tym bardziej, 
że wzgórze jest naturalnym punktem widokowym, 
z którego można podziwiać dolinę Kaczawy, widać 
też Wielisławkę, Ostrzycę oraz, przy sprzyjających 
warunkach, odległe Karkonosze.

Znając dotychczasowe dokonania władz gminy w 
zakresie ochrony zabytków i rozwoju turystyki można 
mieć nadzieję, że marzenia archeologów doczekają się 
urzeczywistnienia.

się zgłosiła i w tej szkole spędziła, i tej szkole oddała 
całe swoje aktywne życie zawodowe, a nawet jeszcze 
późniejsze, gdyż od „jedynki” nie mogła się wyzwolić 
mentalnie i uczuciowo przez całe życie. I „jedynka” 
od Niej.

W drugim roku pracy zawodowej (1956r.) wstępu-
je w związek małżeński z Wincentym Frankowskim. 
Niedługo przychodzą na świat synowie: Krzysztof i 
Janusz. I kiedy mąż w młodym jeszcze wieku prze-
prawił się „na drugi brzeg”, właśnie synowie stali się 
tymi najprawdziwszymi mężczyznami Jej życia, a w 
ostatnich chwilach – podporą . O nich z dumą potrafi ła 
rozprawiać, nie licząc czasu. 

Młodej nauczycielce niełatwo jest godzić obo-
wiązki zawodowe z rodzinnymi. Hance to się udawało. 
Trudna rola wychowawczyni, opiekunki samorządu 
nauczycielskiego, opiekunki drużyn zawodowych 
(przez ponad 25 lat), nie mogła też przecież kolidować 
z zadaniami dydaktycznymi  w zakresie nauczania 
początkowego i zajęć praktyczno – technicznych. W 
arkuszach spostrzeżeń, opiniach o pracy zawodowej 
i społecznej nie znajdziemy negatywnej wzmianki. 
Znajdziemy za to opisy szerokiej działalności w środo-
wisku: o współpracy z zakładem opiekuńczym (ZZO), 
o odwiedzaniu chorych w szpitalu, o kontaktach ze 
ZBoWiD-em, o współredagowaniu międzyszkolnej 
gazetki „ Orlik” i „Słoneczko” 

Jej natura – energiczna i dynamiczna, niejako wy-
muszała aktywizujące i nowoczesne metody nauczania. 
Serdeczny i otwarty stosunek  do ucznia stawiał ją 
w szeregu nauczycieli, do których uczniowie lgnęli. 
Jako pierwsza podjęła inicjatywę tworzenia zespołów 
wyrównawczych. Potrafi ła i chciała pracować z tzw. 
dziećmi trudnymi; przez długie lata była członkinią 
Powiatowego Komitetu ds. Młodzieży. Wzorowo or-
ganizowała funkcje opiekuńcze szkoły oraz pedago-
gizację rodziców. 

Duże osiągnięcia miała w nauczaniu śpiewu; sama 
uczestniczyła w zajęciach zespołu wokalnego, któ-
ry założył i prowadził przy PSS „Społem” – Antoni 
Możdżan.

Tak utalentowany nauczyciel musiał zwracać uwa-
gę władz oświatowych. W roku 1969 powierzono Jej 
obowiązki zastępcy dyrektora szkoły. Stan zdrowia 
zmusił ją do rezygnacji z tej funkcji (1980). Pięć lat 
później decyduje się przejść na emeryturę (1985). Nadal 
jednak jeszcze pracuje, a w roku 1988 - z uwagi na trud-
ną sytuację placówki - daje się nakłonić do okresowego 
pełnienia funkcji zastępcy.

Odznaczenia i wyróżnienia, jakie spotkały Ją za 

Jej działalność: Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka 
ZNP (w ZNP pozostała cały czas), Odznaka Zasłużona 
dla Oświaty Województwa Legnickiego, Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski - to tylko zewnętrzne 
wyrazy uznania. Wdzięczność uczniów, rodziców oraz 
praktykantów, których wdrażała do zawodu – pozosta-
ną niezmierzone, lecz tym cenniejsze.

Odejście każdego człowieka jest niepowetowaną 
stratą, szczególnie dla najbliższych, dla rodziny, dla 
dzieci – w jakim nie byłyby wieku i nade wszystko, 
gdy jest to matka, ból rozłąki jest tym dotkliwszy. Kie-
dy w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego odcho-
dzi nauczyciel, jest nieswojo. Kiedy w takim czasie 
odchodzi wielki nauczyciel – jest smutno. Złotoryja 
boleje nad stratą wielkiej nauczycielki. A nad „jedyn-
ką” zgasła jedna z najjaśniejszych ostatnich wielkich 
gwiazd „Wielkiej Jedynki” (z pełnym szacunkiem dla 
obecnej „1” – też może być, i będzie, wielka).

Hanka żyła szybko, intensywnie, dynamicznie, 
nieraz gwałtownie. Bez malkontenctwa i biadolenia. 
„Pogodna, ambitna, samodzielna i zdecydowana, 
zdolna i energiczna” – tak trafnie charakteryzowali 
Ją zwierzchnicy. I taką Ją pamiętamy i zapamiętamy.

Nieraz w życiu człowieka los i Opatrzność kształ-
tują zadziwiające, prawie symboliczne konstelacje. I 
takie znalazłem w życiu Hanki (nie chcę napisać Zmar-
łej!). 23. sierpnia (1956 r.) Hanka ślubowała sobie wza-
jemnie z mężem. Kiedy i ten w drodze do wieczności 
znacznie ją wyprzedził, przywołał Hankę do siebie 
również 23. sierpnia, aby tam, swoim głosem wzmoc-
niła chóry anielskie. Z kolei 26. sierpnia (1954 r.) Hanka 
jako osiemnastolatka, lecz świeżo upieczona nauczy-
cielka, składała ślubowanie pedagogiczne – wobec Sta-
nisława Hodowanego, Przewodniczącego Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej oraz inspektora oświaty 
Mikołaja Kłoszy. Czyli oddana została wtedy stanowi 
nauczycielskiemu. Dziś, po 56 latach , lecz także 26. 
sierpnia, oddajemy Hankę z bólem i smutkiem Matce 
Ziemi. Wiele dobrego uczyniła dla złotoryjskiej ziemi 
– niechaj więc teraz ona Jej lekką będzie.

A może po tych trudnych i bolesnych chwilach 
spójrzmy na Hankę (matkę, babcię , siostrę, koleżankę) 
inaczej: nie płaczmy i nie smućmy się, że Pan zabrał Ją 
już do siebie, cieszmy się z tego, że choć krótko – za 
krótko, ale była też z nami.

Cześć Jej Pamięci!

W imieniu kolegów i przyjaciół
Alfred Michler

Do Sędziszowej powrócili archeolodzy z Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie. Grupa kilkorga 

studentów z ich opiekunką Agatą Sztyber - pracowni-
kiem Instytutu Archeologii Wczesnego Średniowiecza 
ponownie założyła stanowiska przy ruinach dawne-
go kościółka na wzgórzu w środkowej części wsi. W 
ubiegłym roku udało im się znaleźć zarys budowli i 
wskazać przypuszczalne miejsce prezbiterium oraz 
absydy (informacje na ten temat można znaleźć we 
wrześniowym numerze Echa z 2009 roku). W sierp-
niowe tygodnie tego roku postanowili kontynuować 
poszukiwania śladów średniowiecznej przeszłości. 
Tym razem ich praca miała w większości charakter 
fi zyczny i odbywała się w deszczowe dni, które grze-
baniu w ziemi nie sprzyjały. Ogromnym nakładem sił 
przerzucili kilogramy gruntu i kamienie zalegające 
przy narożnej, jedynej widocznej ścianie. Odsłonili 
metrowy dolny jej odcinek. Wydłubali z ziemi potęż-
ne bloki kamienne, które niegdyś stanowiły budulec 
świątyni. Z tych kamieni pozyskali materiał do re-
konstrukcji muru. Podobną pracę wykonali wzdłuż 
południowej części ruin. Odsłonili je i zabezpieczyli 
przez rozpadem. Podnieśli też poziom ledwie widocz-
nej ściany, wmurowując znalezione kamienie. Przy 
okazji wyraźnie zaznaczyli, która część muru jest ory-
ginalna, a która zrekonstruowana. To w przyszłości 
ułatwi prace innym badaczom. 

Dość interesujący widok dla postronnych stanowił 
najstarszy ze studentów – Igor, który niczym ogrodnik, 
z baniakiem na plecach obchodził odsłonięte mury i 
spryskiwał je tajemniczym płynem. Tak właśnie za-
bezpieczał ściany przed chwastami i krzewami, które 
obcesowo poczynały sobie z wiekowymi fundamenta-
mi. Jest szansa, że w tym wypadku natura przestanie 

Odeszła – ale 
cieszymy się, 

że z nami była.
Do osób, któ-

re darzymy sym-
patią, zwracamy 
się zazwyczaj po 
imieniu. Bardzo 
liczna grupa osób 
odprowadziła na 
miejsce wiecz-
nego spoczynku 
Hannę Wandę 
Frankowską, z 
domu Balską. Dla 
najl icz n ie jszej 
rzeszy spośród 
towarzyszących 
Jej w tej ostatniej 
drodze, była po 
prostu i zwyczaj-
nie – Hanką. 

 Urodziła się 
na Mazowszu, w 
dniu 15. listopa-
da 1936 roku, w 
chłopskiej rodzi-

nie w Osieku, pow. Sierpc. Kiedy „na Zachód szli 
osadnicy”, ruszyła także w tym kierunku rodzina 
Balskich, a z nią 10-letnią wówczas Hanka. I tu, na 
Śląsku, a konkretnie z Złotoryi, Balscy znaleźli w roku 
1946 swoją drugą ojczyznę. I natychmiast los związał 
Hankę z „jedynką”, gdzie kontynuowała swoją szkol-
ną edukację – nie mogła zresztą w innej szkole, gdyż 
„jedynka” była wówczas jedyna w mieście. I ta szkoła 
odegrała w Jej życiu rolę zasadniczą – była w istocie 
Jej życiem.

Po podstawówce przyszedł czas na kolejne szcze-
ble edukacji : Liceum Pedagogiczne w Legnicy, Stu-
dium Nauczycielskie w Legnicy, a skończyła na wy-
kształceniu wyższym zawodowym. Dla tej generacji 
nauczycielskiej był to wówczas w zasadzie szczebel 
najwyższy, gdyż zdobywany w trudzie już w trakcie 
pracy zawodowej. A tę Hanka rozpoczęła – a gdzieżby 
indziej – w „swojej” szkole. Wróciła tu jako 18-letnia 
dziewczyna i już jako „absolwentka Liceum Pedago-
gicznego, jako kwalifi kowana nauczycielka”. 

Wróciła tu z nakazem pracy (młode pokolenie pew-
nie się zdziwi, co to takiego), który zobowiązywał ją 
do podjęcia pracy z dn. 15. sierpnia 1954 r. Do pracy 

Podczas wakacji wielu młodych ludzi podejmuje pracę 
różnego charakteru. Jedni noszą bloczki ceramiczne 

na budowach, inni kopią rowy, kolejni kleją kartony w 
fabryce, a jeszcze inni roznoszą ulotki. 

Ulotkarz – przeciętny człowiek zdefi niowałby go 
tak: „Upierdliwy, dzwoniący z samego rana emeryt, 
rencista lub uczeń, który zaśmieca skrzynki różnymi 
bzdetami . Bardzo trafne określenie, nawet (tak, tak) 
jest to zdanie samych ulotkarzy. Obklejanie słupów, 
proszenie ludzi o otwieranie drzwi w klatkach, wrzu-
canie ulotek do skrzynek, chodzenie po każdej ulicy i 
jazda po każdej wiosce to naprawdę nie jest wspaniała 
praca. Ale do czego zmierzam?

Według mnie ulotkarz to taki prawie listonosz. Róż-
nica polega na tym, że listonosz roznosi druki zaadreso-
wane do konkretnych osób lub instytucji, nosi ze sobą 
pieniądze dla emerytów i rencistów, i listy polecone. 
Chcąc nie chcąc listonosz ma obowiązek dostarczyć 
wszystkie przesyłki w określonym czasie. Ulotkarz 
natomiast roznosi wyłącznie ulotki bez określonego 
adresata i okleja słupy plakatami, a wynagradzany jest 
za ilość rozniesionych lub rozklejonych ulotek, albo też 
za czas pracy.

Spostrzegawczy ulotkarz, który ma odrobinę em-
patii,  dostrzega trud pracy listonosza. Spotyka się z 
hipokryzją ludzi – z jednej strony narzekających na 

upierdliwych ulotkarzy, z drugiej zaś uprzykrzających 
życie biednym listonoszom. Bo oto pewnego razu, jako 
jeszcze początkujący ulotkarz, który nieśmiało prosił 
o otwarcie klatki schodowej (teraz wciskam wszystkie 
przyciski na raz i proszę o otwarcie pierwszego, kto 
odbierze) chodziłem sobie po jednym ze złotoryjskich 
osiedli domków jednorodzinnych. I wtedy dostrzegłem, 
jak ludzie nie szanują pracy listonosza.

Sytuacja pierwsza: domek jednorodzinny – bar-
dzo ładny, zadbany. Skrzynka na posesji, o zgrozo! 
Na samych drzwiach. I tak oto listonosz musi wejść 
przez furtkę, podejść do skrzynki, wrzucić przesyłkę, 
wyjść przez furtkę. Załóżmy, że furtkę od skrzynki 
dzieli 10 m. Jeśli każdy by tak wieszał skrzynki, listo-
nosz zrobiłby dziennie grubo ponad kilometr więcej. 
A przy tych kilkunastu, jakie dziennie przechodzi, to 
całkiem spory odcinek. To jednak pryszcz.

Sytuacja druga: skrzynka przy drzwiach, a na furtce 
napis: „Uwaga zły pies”. Myślałem, że gospodarz musi 
mieć naprawdę kiepskie poczucie humoru, ale po chwili 
się zrefl ektowałem – pewnie psa już tu nie ma. Mimo 
to, jeśli jakiś listonosz pierwszy raz gości w dzielnicy i 
widzi tę sytuację, a przy furtce nie ma dzwonka – albo 
zaryzykuje i przetestuje swoje możliwości szybkościo-
we, albo będzie się darł do okna, żeby ktoś odebrał list, 
albo zostawi go u sąsiadów i odejdzie klnąc na właści-

ciela domku.  
Sytuacja trzecia: domek jednorodzinny na skar-

pie. Żeby dojść do drzwi wejściowych, trzeba pokonać 
ogromne strome schody. Oczywiście, jak nietrudno się 
domyślić, skrzynkę zawieszono na drzwiach. Teraz 
wiem, że listonosz wrzucając kartkę od ciotki Kryśki z 
Ameryki, w duchu jest wściekły i niepochlebnie wyraża  
się o adresacie kartki. 

A na deser sytuacja z osiedla bloków. Skrzynki na 
parterze. Nowe, spełniające wymogi Unii Europejskiej, 
bardzo wygodne dla listonoszy i pracowników listo-
noszopodobnych. Pan spod numeru 10.  postanowił 
sprawdzić nerwy listonosza i napisał na swojej skrzynce: 
„Przesyłki proszę wrzucać do skrzynki przy drzwiach”. 
Polacy uchodzą za mało tolerancyjny naród, ale w tym 
wypadku nie dziwię się temu, kto pod adnotacją wesołka 
wstawił swój komentarz: „Rusz dupę i sam zejdź po list”. 

Jak widać, listonosz ma ciężką pracę. Wyłączając 
te przypadki, gdzie i tak powinien zapukać do drzwi, 
by wręczyć polecony (chyba, że ktoś przy posesji za-
montował domofon), listonosz musi często borykać się 
z niedomyślnymi ludźmi. Nie krytykuję nikogo, bo sam 
dostrzegłem to dopiero jako ulotkarz, ale kto to czyta, 
musi mi wierzyć na słowo: łażenie po posesjach nie 
należy do przyjemności. Listonosz musi się użerać z 
psami, niech chociaż z ludźmi nie musi. A tylko listono-
sze i ulotkarze wiedzą,  jaką radość sprawia , dzwonek i 
skrzynka na listy przy furtce. Gospodarz takiego domu 
to dla nas skarb.

  Marcin Grocki

Po lewej stronie kopacze pozyskują zło-
to pod Górą Mikołaja. Na horyzoncie 

Grodziec. Nieco poniżej - wiatrak typu 
holenderskiego, który jeszcze po II woj-
nie światowej stał jakiś czas w mieście. 
Na ścianie naprzeciwko wejścia przed-
stawiono szkolnictwo. Nad wszystkim 
góruje współczesny gmach ogólniaka, a 
na pierwszym planie bakałarz w otocze-
niu scholarzy gdzieżby, jak nie w dawnej 
szkole  miejskiej, czyli w dzisiejszym 
Bacalarusie. Nieco poniżej piękny budy-
nek szachulcowy dzisiejszego schroniska 
młodzieżowego.

Po prawej stronie drzwi charakte-
rystyczne dla Złotoryi budynki: kościół 
Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 
wdzięczne wieżyczki Urzędu Stanu Cywilnego, ko-
ściół świętej Jadwigi i mnóstwo siedemnastowiecz-
nych kamieniczek, którymi szczyci się nasze miasto. 
W oddali Rokitnica z barokowym hełmem wieży 
kościelnej, nieopodal ruina zamku Henryka Broda-
tego. Ta ostatnia bardzo ważna, bo w tym miejscu 
przecież zostały nadane miastu prawa miejskie. Nad 
całością góruje cenna dla złotoryjan Wilcza Góra, a 
za nią wulkaniczna sylwetka Ostrzycy. Na horyzoncie 
masyw Karkonoszy z panującą nad nimi Śnieżką. U 
stóp Kruczych Skał w Jerzmanicach stacja kolejowa. 
Na torach stoi czarna jak węgiel lokomotywa. 

Fresk tętni życiem. Tu kopacze w znoju próbują 
wydrzeć ziemi i rzece cenne złoto, tam jakaś postać 
dźwiga pod górę wór na plecach; pod młyn podjechał 
wozem konnym gospodarz z ziarnem do zmielenia, 
w ostrołukowym pomieszczeniu szkoły grupka dzie-
ci pobiera nauki od bakałarza.  Wszystkie postacie, 
mimo że stanowią ledwie zarysy, mają odzież i na-
krycia głowy charakterystyczne dla okresu średnio-

wiecza. Malowidło zachwyca rozmachem i 
pastelowymi barwami. Po chwili oglądania 
obserwator odnosi wrażenie, że obraz wciąga 
go do środka, i za chwilę sam stanie się jedną 
z postaci na fresku.

Po wejściu do przedsionka Szkoły Pod-
stawowej Nr 3 przy ulicy Wilczej rzucają 

się w oczy rusztowania ustawione po obu stronach 
schodów. Na nich rozrzucono niedbale jakieś zdję-
cia, stare numery Echa Złotoryi, różne szkice; pod-
łogę zastawiono pojemnikami i tubkami z farbami 
artystycznymi, można zauważyć też zwykłe farby 
akrylowe i emulsyjne. Wszędzie pędzle: małe, śred-
nie, płaskie i okrągłe. Na przejście zostało niewiele 
miejsca. Na szczęście jest lipiec, trwają wakacje, więc 
szkoła jest pusta. Na rusztowaniach widać drobną 
kobiecą sylwetkę. To złotoryjska malarka Jadwiga 
Suchecka – Dyląg, która z pędzlem w ręku w sku-
pieniu maluje wielkie dzieło na ścianach korytarza 
wejściowego. Syn artystki Michał Dyląg pomaga w 
tworzeniu fresku. 

W przedsionku naprzeciw wejścia i po obu stro-
nach drzwi od dołu do samego sufi tu powstanie wi-
zerunek miasta i okolic z uwzględnieniem czasów 
dawnych i dzisiejszych. Na pomalowanych na biało 
ścianach już widać szkic przyszłego dzieła. Mimo, że 
to dopiero zarys, że wielu elementów jeszcze nie ma 

i brak koloru, widać, że będzie to piękne malowidło. 
– Kaczawa? Oczywiście, że będzie. O, tu wi-

dać most, a tutaj wstęgę rzeki… Jak nałożę kolor, 
wszystko będzie bardzo dobrze widoczne – wyjaśnia 
artystka swoją koncepcję artystyczną. 

 Mój zamysł jest taki, że po obu stronach drzwi 
wejściowych będzie przedstawiona panorama Zło-
toryi i okolic. Stale otwarte drzwi szkoły jakby za-
praszają do miasta.

Najpierw zaplanowałam sobie wszystko, co 
chciałabym umieścić w tej pracy. Potem wykonałam 
niewielki projekt na papierze w skali 1:10. Po zaak-
ceptowaniu projektu przez dyrekcję szkoły zabrałam 
się za wykonywanie szkicu na ścianie. Najpierw wę-
glem, a teraz właśnie obrysowuję kontury ciemną 
farbą. Nakładanie koloru zacznie się za kilka dni. 
Nie chciałam malować tylko ludzi. Takie malowidło 
jest już w Domu Kultury. Teraz ludzie na fresku będą 
częścią miasta. Chcę tylko zaznaczyć ich obecność 
i oddać wdzięk średniowiecznych strojów. Mam na-
dzieję, że ten fresk przeżyje mnie samą i będzie trwać 
aż do zburzenia szkoły – mówi artystka.

– Przyznaję się, że pomysł, aby na pustych du-
żych płaszczyznach ścian wejściowego korytarza coś 
namalować, wpadł mi do głowy – mówi Leszek Łu-
kaszewski, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 – gdy 
w maju 2007 roku na jednej ze ścian zawisła tablica z 
wizerunkiem patrona szkoły, księcia Henryka Broda-
tego, pomyślałem o zagospodarowaniu reszty ścian. 
Zawsze podobały mi się malowidła w domu kultury 
autorstwa pani Jadwigi Dyląg. Na początku myślałem 
o dwóch scenach formatu takiego jak w ZOKiR. 

Jadwiga Dyląg zaproponowała inną koncepcję 
zagospodarowania ścian. Mianowicie malowidło mia-
łoby przedstawiać korzenie miasta, czyli działalność 
księcia Henryka Brodatego w Złotoryi i okolicach, a 
wizja artystyczna malarki dodała elementy współcze-
sne. Między innymi wiatrak holenderski na wzgórzu, 
lokomotywę na jerzmanickiej stacji, budynek liceum 
ogólnokształcącego i inne gmachy publiczne.   

Rada pedagogiczna szkoły zaakceptowała po-
mysł dyrektora Leszka Łukaszewskiego i prace ru-
szyły tuż po zakończeniu roku szkolnego. 

Fundusze na malowidło zostały pozyskane wy-
łącznie od sponsorów. Dyrektor jest dumny z tego, 
że na ten cel nie została wydana ani jedna złotówka 
z budżetu szkoły. 

– Malowidło ma zdobić i uczyć. Wyobrażam so-
bie, że w tym miejscu będą się odbywały ciekawe 
lekcje – mówi z przekonaniem dyrektor. – Zapraszam 
też w progi naszej szkoły złotoryjan i turystów odwie-
dzających miasto, bo fresk jest jednym z elementów 
uczczenia 800 – lecia naszego miasta w przyszłym 
roku.
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kańcy Borek Wielkich zakończyli obrządek, spożyli 
lekką kolację. Niektórzy, nie wiedzieć czemu, jakoś 
dłużej i żarliwiej się  modlili, polecając opiece bo-
skiej rodzinę. Zasnęli nawet maruderzy. Wieś spowiła 
ciemność i cisza... Nagle, w spokój nocy wdarły się 
pojedyncze wystrzały i nawoływania. Z każdą chwilą 
potęgował się hałas. Dominowały męskie głosy: groź-
ne, stanowcze, wrogie. 
Coraz głośniej, przej-
mująco płakały dzieci 
i zawodziły kobiety.

Zesłanie
Pamiętnej nocy 

10. lutego 1940 r., po 
oddaniu strzałów  w 
powietrze, do domu 
wdarli się Rosjanie i 
Ukraińcy. Wszystkich 
mężczyzn ustawio-
no twarzą do ściany. 
Mama dostała  pół go-
dziny na spakowanie 
się – mówiąc to Pani 
Waleria smutnieje. 

Wkrótce miał 
nadejść dzień urodzi-
nowy dziesięciolet-
niej  Walerki. Mama 
upiekłaby ciasto, tato 
z rozmachem, jak 
zwykle  był to czynić, 
postawiłby na środku 
stołu słoik miodu. Do 
tego herbatka z dzikiej 
róży w towarzystwie 
całej rodziny. W ci-
chości serca marzyła 
o jakimś prezencie. 
Kilka dni wstecz podchwyciła sygnały tajemne w 
spojrzeniu rodziców. Krążyła wokół nich ale niczego 
się nie dowiedziała

Pani Andrzejowa była bardzo praktyczną kobietą, 
opanowała strach i zgromadziła w dwóch amerykań-
skich kufrach odzież, a potem jeszcze  dorzuciła kilka 
przydatnych przedmiotów i żywność. ( Wkrótce kufry 
utracono z całą zawartością).

Rodzina Kotarskich  trafi ła na listę zesłańców na 
Sybir.

ze strony północnej jest na niewielkim wzniesieniu a 
druga zaś ze strony południowo zachodniej opada ni-
żej tworząc niewielką nizinę. Okolice te są równinne, 
a  ziemia bardzo urodzajna. W samym centrum wsi  
znajduje się kościół i cerkiew. Do wielkich budynków 
zaliczany jest także gmach siedmioklasowej szkoły po-

wszechnej  i 
n ie d aw no  
wz n iesio -
ny budy-
nek  urzędu 
pocztowe-
go. Ze stro-
ny pół-
n o c n e j 
przepływa 
rzeka, obok 
z n a j d u j e 
się stacja 
kolejowa, a 
wyżej stacji 
park, w któ-
rym mło-
dzież szkol-
na  i dorosła 
spędza  wol-
ne chwi-
le. Przez 
środek wsi 
przechodzi 

szosa, która 
stanowiła dla ludności ułatwienie komunikacji. W od-
ległości dwóch kilometrów na południe od wsi, ciągną 
się szmaragdowe łąki i szeroki pas  wiecznie zielonego  
boru. Wioska ta jest podobna do innych wiosek, ale że 
się w niej urodziłem i spędziłem najpiękniejsze lata 
mego życia, więc dla mnie jest czymś bardzo drogim. 
(Pisownia oryginalna.)

W tym czasie rodzina już posiadała własny, w sta-
nie surowym dom w Sciance\ Borki Wielkie. Bardzo 
sprawnie przebiegło wykończenie i wyposażenie. Dom  
był wygodny, przestronny. W największym pokoju stała 
fi sharmonia, napędzana pedałami. W naszym domu 
było dużo muzyki, tato akompaniował a cała rodzina 
śpiewała– mówi pani Waleria - odbywały się spotkania 
w szerszym gronie, wtedy śpiewało się aż do zachryp-
nięcia. Częstym gościem był ksiądz greko-katolicki, 
lekarz Karaczko, wójt gminy i wielu innych zacnych  
mieszkańców wsi i przyjaciół ojca. Na stałe u nas 
bywał ksiądz katolicki – ks. Sobolewski, nasz 
krewny.  Pani Waleria rozczuliła się – przy-
szłam na świat, gdy moja mama miała 45 
lat, niańczył mnie najmłodszy z braci-Ta-
deusz. Został moim ukochanym bratem.

Ojciec garbował skóry na własny uży-
tek. Był bardzo uzdolniony, szył futra, su-
tanny księżom, ubierał  nas.  Domowego 
wyrobu nosiliśmy  także buty.

Wydawało się, że dobra passa nie 
opuści rodziny, a dzieci wychowają  się 
i wyrosną na wspaniałych ludzi, którzy 
potrafi ą dbać o bliskich  i obcych, których 
dotkną przeciwności losu.

Rodzina żyła spokojnie, pobożnie i 
dostatnio.

                                         
Nadchodziła kolejna mroźna noc. Miesz-

Dom rodzinny
Waleria Biernacka  jest córką Anny Kotarskiej z 

d. Baryluk, urodzonej w lutym 1888 r. w Horodnicy, a 
zmarłej 6. marca 1984 w Żurawinie  pod Wrocławiem i 
Andrzeja Kotarskiego, urodzonego w 1887r. w Borkach 
Wielkich, w woj. tarnopolskim, a zmarłego  4. lipca 
1941 r. w  Ozierkach  na 
Syberii.

Pani Waleria opo-
wiada: Rodzice pro-
wadzili w Borkach 
Wielkich trzydziesto-
morgowe gospodar-
stwo. W pracy pomagali 
rodzicom Hrynyszyno-
wie - małżeństwo, które 
miało przy nas bardzo 
dobrze. Mogli korzy-
stać z naszych maszyn 
i urządzeń na potrzeby 
swojego gospodarstwa. 
Ponadto ojciec był eta-
towym organistą w 
miejscowym kościele.

Moi rodzice mieli 
czworo dzieci. Najstar-
szy  Franciszek (1915) 
ukończył w Tarnopolu 
szkołę rolniczą, kie-
runek - Sadownictwo, 
Marian (1921) został absolwentem szkoły rolniczej, 
Tadeusz (1924) uczęszczał do gimnazjum w Tarnopolu, 
w którym naukę przerwał, a następnie  uzupełnił po 
wojnie we Wrocławiu w liceum pedagogicznym. Naj-
młodsze dziecko - Waleria urodziło się 19 lutego 1933 r. 
w Borkach Wielkich i zostało pupilkiem całej rodziny.

Zachęcony przez polonistkę, Tadeusz opisuje ro-
dzinną miejscowość następująco: Moja wioska znajduje 
się w malowniczej okolicy województwa tarnopolskie-
go. Rozciągnięta jest od strony północnej na południowy 

zachód, 
k t ó r ą 
d z i e l i 
n i e -
d u ż a 
r z e k a 
G n i e -
zna na 
d w i e 
części, 
jakgdy-
by sta-
nowiła 
granicę 
dla lud-
n o ś c i 
miesz-
kającej 
na jej 
b r z e -
gach.

     
J e d n a 
c z ę ś ć 
wioski 
z n a j -
duje się 

Wszystkich zapakowano do bydlęcych wagonów. 
Podroż była długa i skomplikowana. Tę długą drogę 
Walerka zniosła na tyle dobrze (nie licząc epizodu z 
włosami), że nie zachorowała  ciężko i ostatecznie prze-
żyła koszmar zesłania. Żyje ...ale dolegliwości zdro-
wotne  i ból  nie opuszczają jej. Jednak najboleśniejsze 
są wspomnienia, miota się wtedy jak ranny ptak, tar-
gają nią sprzeczne uczucia, jest pełna gniewu, żalu za 
bliskimi, utraconym dzieciństwem, doświadczanym 

wyzyskiem i upokorzeniem. Za co! Dlaczego?
 Kiedy dobili do celu, pod pociąg 

podjechały ciężarówki. Kolejna  przesiadka. 
Nieludzkie warunki i niskie temperatury 
doprowadzały najsłabszych do chorób i 
zgonów.

Pani Waleria wspomina: Dotarliśmy do 
rzeki Tawda, a stamtąd przeładowaliśmy się 
na barki. Tak nas wieźli aż do Ozierek w 
świerdłowskoj oblłasti. Był marzec. Za-
mieszkaliśmy w wielorodzinnym baraku, 
według zasady: jedna izba dla jednej rodzi-
ny, bez względu na jej liczebność.

W  czerwcu 1940 r. zesłańcy otrzy-
mali z Borek Wielkich, od dyr. szkoły 
kartkę z informacją o wysłanej pacz-
ce i wysyłanych pieniądzach. Ta kartka 
pocztowa, kilka zdjęć i listów, doku-
menty i kopie, to najcenniejsze pamiątki 
z tamtych lat mojej  rozmówczyni.

Na Syberii chodziłam do szkoły przez 3 
lata. Językiem wykładowym był język ro-
syjski. Mile wspominam wychowawczynię 
Ninę Prokofi ewną, była dla nas dobra i wy-
rozumiała – snuje opowieść pani Waleria. 
Po lekcjach prowadzono nas parami na pole 
i pomagaliśmy dorosłym. Robili- śmy 
wszystko to samo co dorośli, 
tylko na miarę swoich sił.

Tato pracował w 
sowchozie jako rymarz 
i muzyk. W każdą 

sobotę urządzano całonocne 
potańcówki. Tańce były 
obowiązkowe, miały po-
twierdzać, że  zesłań-
cy wiodą  tam życie 
beztroskie i rado-
sne. Po roku z 
wycieńcze-
nia ojciec 
umarł. Zo-
stał pocho-
wany w syberyjskim  Ozierku.

Mama ciężko pracowała w sowchozie, głównie w 
polu. Uprawiano tam także rzepę - ogromną, którą 
potem wrzucano nam do kotła. Hodowano tam także 
pomidory w cieplarniach na stoły rosyjskich dygnita-
rzy. Kochana pani Nemecowa, żona przedwojennego 
majora z Borek, podkradała pomidory dla mnie, bo 
byłam żałośnie chuda i słaba. Mąż tej pani zginął w 
Katyniu. Ludzie byli zgaszeni. Nie słyszałam o ślubie, 
nie urodziło się żadne dziecko.

Byliśmy szykanowani. Nie wolno było śpiewać 
pieśni religijnych ani modlić się po polsku, nawet na 
pogrzebie ojca. Od końca r.1941 do połowy 1943 natar-
czywie zmuszano nas do przyjęcia obywatelstwa rosyj-
skiego. Nikt się nie zgodził, pomimo okrutnych repre-
sji, takich jak stanie w wodzie, czy przemoc fi zyczna. 
W Ozierku byli Niemcy, Polacy i Rosjanie – „sami 
kryminaliści.”. Ale tylko Polakami usiłowano wzmoc-

nić naród rosyj-
ski.   Kazano 
kopać rowy, nie 
wiadomo po co, 
ale kopano. Wy-
cieńczonych i 
niedożywionych 
czepiało się ro-
bactwo. Raz w 
tygodniu obo-
wiązkowo kąpali-
śmy się w saunie. 
W tym czasie 
dezynfekowano  
nasze ubrania. 
Po kąpieli  po-
gryzione ciało i  
spocona  skóra  
mniej bolały i 

swędziały.
Brat Marian przebywał w 

tajdze w podobnym baraku, pra-
cował przy wyrębie drzew. Brat 
Tadeusz  został  księgowym i za-
opatrzeniowcem na grupę polską w  naszym sowchozie. 
Była to ciężka praca, bo jeździł po terenie odległym, 
by zdobyć żywność.  Bywało, że  wracał na „nasza 
trasę”, przeprawiał się promem, przenosił na plecach 
całą zdobycz. Produkty trafi ały do kuchni polskiej. 
Wszystkim potem wydawano jednakowy posiłek. O 
innych niewiele wiedzieliśmy, bo nie wolno było się 
nam kontaktować, ucina rozmówczyni.

Nastał 1942 r. zachorowaliśmy calą rodziną na ty-
fus. Był tam felczer, który  zajmował się nami. Najsłab-
szych odstawiano do szpitala w taboryńskim  rejonie. 
Niestety, nie było lekarstw i wiele osób zmarło. 

Byliśmy zajęci pracą, chorobami, walką z insek-
tami. Największe obrzydzenie wywoływały w nas 
pluskwy, które boleśnie gryzły i wciskały się do ust 
– mówiąc to pani Waleria wstrząsa się z odrazą.

Gdzieś daleko trwały walki, nie znaliśmy szcze-
gółów, czasami czegoś dowiedział się brat i w czasie 
odwiedzin opowiadał – dodaje.  

Zbliżał się front. Po zesłańców przyjechali umun-
durowani polscy wojskowi. Zebrano swoich i ruszono 
w drogę. To była szczęśliwa chwila, niestety chwila, 
gdyż sowieci nas zatrzymali i dla osłabienia naszego 
ducha rozrzucili po różnych sowchozach – wzdychając 
ciężko -  mówi moja gospodyni.

Powrót                     
Wracali metodą kombinowaną. Kiedy wreszcie 

wsiedli do wagonów, przewidywali podróż długą, ale 
mieli nadzieję na dotarcie do celu. Podróż przerywały 
postoje. Na jednej ze stacji wysiadł Tadeusz, by zdobyć 
coś do jedzenia. Przed powrotem ukochanego brata 
pociąg ruszył. Transport odjechał, a Tadeusz został. 

Walerka znalazła się w sowchozie im. Szczorsa w 
czernigowskoj  obłasti. Okazało się, ze Tadeusz 

pokazał dokumenty kolejarzom, opowiedział co 
się stało, a oni umożliwili mu odjazd z trans-

portem koni do Tarnopola. Na miejscu 
zgłosił się do władz wojskowych, które 

skierowały go do  batalionu do walk 
z bandami UPA. Walerka pisze do 

Mariana, że zaginął Tadeusz.  
Od Mariana nadchodzi cu-

downa wiadomość  pocztą 
polową, że Tadeusz żyje.

...Kochana Walerciu przykro mi, że mamcia cho-
rowała, staraj się jak możecie na razie życie 
ratować, ubrania mego nie trzymać, sprzedać 
go na mleko i masło. Ja okazałbym wam po-
moc ale nie jestem w siłach. Dziś wyślę Wam 
zaświadczenie, którem możecie się wykazać 
przed naczelnikiem sowchozu , aby Wam 
udzielił pomocy jako rodzinie wojskowej, 
czem nie traćcie nadzieji. My już dłuższy czas 
jesteśmy w tyle na odpoczynku.

Walerka nawiązuje kontakt listowny z Ta-
deuszem. Brat w mundurze wojska polskiego 
przyjeżdża do Czernigowa. Posiada zgodę 
rosyjskich organów na zabranie  rodziny do 
Polski . Mama odmawia powrotu z obawy  
przed banderowcami.  Walerka odjeżdża z 
bratem: Tak strasznie chciałam do Polski, że 
zdobyłam się na rozstanie z mamą. To było 

straszne - skarży się Pani Waleria.
Znalazłam się znów w Borkach,  u cioci. Zaczę-

łam chodzić do szkoły, przyjęłam bez przygotowań  
Komunię św.

Po wojnie Franciszek wrócił do Równego, gdzie z 
dziesięcioma innymi Polakami został zamordowany 
przez Ukraińców, a  Wiktor Strus zadźgany widłami. 
Po ogłoszeniu zakończenia wojny wypuszczono ze-
słańców.   Jednym z transportów do Borek przyjechała 
moja mama. Wkrótce wyruszyliśmy w drogę na Zie-
mie Odzyskane. Dotarliśmy do Wińska. Próbujemy się 
pozbierać. Trzeba  żyć. Walerka podejmuje naukę. W 
szkole prowadzona jest drużyna harcerska, drużynowa,  
lwowianka - Olga  Ozga ( póżniej Wołek), jest świetną 
organizatorką życia pozaszkolnego (rajdy, biwaki, wy-
cieczki).  Mama prowadzi małe gospodarstwo  rolne, 
Marian wstępuje na Akademię Rolniczą we Wrocła-
wiu, Tadeusz uzupełnia wykształcenie  pedagogiczne, 

Waleria dorasta i rozpo-
czyna edukację w Liceum 
Pedagogicznym we Wro-
cławiu. Jest rok szkolny 
1948/49.  Wrocław jest  
zniszczony. Licealiści 
pod opieką swoich na-
uczycieli odgruzowują 
ul. Glinianą. Po  maturze, 
z  nakazu pracy,  zostaje 
zatrudniona w Ścinawie . 
Wkrótce poślubia kolegę 
z Wińska.

Po latach trafi a do 
Złotoryi. Tu pracuje w 
przedszkolu i przecho-
dzi na emeryturę  po 36 
latach pracy.

Pomimo wielu bole-
snych doświadczeń i zawirowań nie skarży się na los. 
Ma wspaniałe dzieci, cudowne wnuki  ale prawnuki.....
Pani Waleria wprost rozpływa się w zachwycie.

Jak tu nie być szczęśliwym, mimo wszystko?
I tylko ciągle na jedno się zżyma – na swoje imię, 

którego nie lubi, a które wybrał ojciec chrzestny – hra-
bia Dejna z Borek.

Rozmawiała i opracowała Danuta Sosa 

Kiedy ze zmęczenia zasnęła na podłodze wagonu nawet nie poczuła, że jej 
włosy przymarzły do desek. Obudziło ją przeraźliwe zimno ale nie mogła 

się ruszyć.  Przecież nikt jej nie trzymał, a jednak.. Serce trzepotało się w 
maleńkiej piersi . Narastał strach. Na ratunek pośpieszył Czesiek Piekoszew-
ski, chłopiec z sąsiedztwa,  Powoli nożyczkami odcinał  kolejne  pasemka 
włosów, aż  wreszcie uwolnił dziewczynkę z mroźnej uwięzi. Mama utuliła w 
ramionach małą rozczochraną istotkę. Przypadkowe cięcia odebrały resztę 
urody. Walerka wyglądała tak żałośnie, że aż wzruszająco.  Zasnęła i nawet 
nie poczuła spływających po jej twarzy matczynych łez. Marzenia senne prze-
niosły ją gdzieś do lepszego świata. Z całą pewnością to nie był  „ten świat”, 
który się dział.
 Tamta  noc jeszcze dzisiaj powoduje niespokojny sen, nagłe przebudze-
nia, napady lęku i niepokoju. Pani Waleria ma świadomość, że gdzieś pod 
skórą zagnieździł się strach, który towarzyszy jej przez 70 lat. Ten  bagaż  
życiowych doświadczeń, jak  cierniowe wiano poniosła przez resztę życia.

Utracone dzieciństwoUtracone dzieciństwoUtracone dzieciństwoUtracone dzieciństwoUtracone dzieciństwoUtracone dzieciństwo
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„Bliźniacze” budynki (1935), zbiory A. Michler.

Polscy osadnicy stawiają krzyż (1948), 
zbiory D. Jaroszczak.

Otwarcie ścieżki św. Jadwigi – poświę-
cenie IV kamienia na Kopaczu, fot. i 
zbiory A. Michler.

Fot. Kacper Pawłowski

także fabryka oraz gospoda;  1970 - 126 mieszkańców;  
1978 - 140 mieszkańców;  1988 - 109 mieszkańców;  
1989 - 83 mieszkańców; 1994 - 89 mieszkańców;  1999 
- 93 mieszkańców; 2004 - 145 mieszkańców;  2006 - 141 
mieszkańców;  2010 - 174 mieszkańców.

KLĘSKI
Rzadko wymieniany jest Kopacz konkretnie jako 

miejsce kataklizmów. Należy jednak przyjąć jako pew-
nik, że nieszczęścia i klęski, których doświadczało mia-
sto ze strony żywiołów i sił przyrody (głównie epidemie 
i powodzie), jak i te spowodowane działalnością czło-
wieka (głównie wojny: husyci, wojna trzydziestoletnia, 
wojny śląskie i okresu napoleońskiego) musiały stać się 
również udziałem Kopacza. II wojna również zostawiła 
swój ślad.

POD LIPAMI
Skąpe wiadomości zachowały się na temat Kopa-

cza w odniesieniu do życia społeczno-kulturalnego 
przed II wojną światową. Byli mieszkańcy zapytywa-
ni w tej sprawie udzielają ogólnikowych informacji, 
z których może wynikać, że w tym czasie Kopacz 
był spokojną, choć zamożną wsią. Zasadniczo nie 
wymieniają żadnych instytucji, w których mieszkań-
cy spędzaliby tzw. czas wolny; z ustnych informa-
cji wynika, że korzystali w tym względzie z lokali 
w Złotoryi, np. z bardzo dobrze uporządkowanej i zago-
spodarowanej Górki Mieszczańskiej (park, alejki space-
rowe, restauracja, hotel, strzelnica). Na zabawy chodzili 
na „plac pod lipami” – obecny Plac Sprzymierzeńców. 
Jeden z przedwojennych mieszkańców stwierdza jed-
nak, że na Kopaczu było „ładnie urządzone boisko”. 
Dzieci korzystały z dwóch torów saneczkarskich: jeden 
prowadził „z góry”, przecinał osiedle po 200 m i dawał 
szansę na dalszą 150 m jazdę aż do szosy; drugi tor 
był na Górce Mieszczańskiej. Tam też co roku wyższe 
sfery organizowały swoje święto strzeleckie. Na „pla-
cu pod lipami” stawiano także 
karuzele napędzane siłą mięśni. 
Złotoryjski basen był za drogi dla 
biedniejszych – korzystano więc 
z Kaczawy. W ogóle centrum 
sportowo – rekreacyjne przed-
wojennej Złotoryi znajdowało 
się w północno – wschodniej 
części miasta (boisko, basen, tory, 
strzelnica, Górka Mieszczańska z 
restauracją, „plac pod Lipami”). 
Kopacz miał również własną go-
spodę (właścicielem był Hübner). 
Stałą atrakcją mieszkańców był 
kiermasz, organizowany co roku 
w drugim tygodniu listopada. 
Życie gospodarcze ograniczało 
się wtedy do uprawy roli oraz 
przędzalni wełny. 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE
Z dostępnych  informacji 

wynika, że Kopacz miał wła-
sną szkołę; było to na przełomie 
XVIII/XIX wieku i najwyżej do początków XX wieku 
– później dzieci z Kopacza uczęszczały do szkoły w 
Rokitnicy. W każdym razie, w roku 1825 i w latach 
czterdziestych XIX w. szkoła na Kopaczu jest jeszcze 
wymieniana. Na podstawie informacji z roku 1845 do-
wiadujemy się, że lekcje w szkole na Kopaczu prowadzi 
pomocnik nauczyciela z Rokitnicy. Budynek szkolny 
ocalał, lecz w latach powojennych z uwagi na brak środ-
ków został rozebrany (znajdował się na posesji nr 8).  

Obiekt oświatowy znajdziemy na Kopaczu dopiero 
w latach 80. XX wieku, jako Przedszkole nr 5 przy 
ul. Legnickiej. W związku ze wzrastającym bezrobo-
ciem, a co za tym idzie, „brakiem chętnych” na miejsca 
w przedszkolu, władze miejskie zdecydowały się na 
zmianę sposobu użytkowania tego obiektu: przedszkole 
przekształcono na mieszkania (1993). W sierpniu 1990 
roku, w chwili likwidacji w całej Polsce wydziałów 
oświaty, w Złotoryi działało 6 przedszkoli, a 7. było 
w budowie (obiekt w stanie surowym władze miejskie 
przekazały służbie zdrowia i jest to obecna Przychodnia 
Rejonowa przy ul. Kwiskiej). Oświata starała się także 
o pozyskanie budynku z przeznaczeniem na szkołę; a 
budynek, który po Ochotniczych Hufcach Pracy prze-
jęły Zmechanizowane Oddziały Milicji Obywatelskiej 
(osławione ZOMO) . Sytuacja demografi czna w mieście 
i gminie była wówczas taka, że jeszcze we wrześniu 
1989 roku odnotowano przyrost 189 uczniów w mieście 
i na wsi, w wyniku czego aż 27 oddziałów klasowych 
musiało uczęszczać na tzw. drugą zmianę (a część na-
wet na trzecią zmianę – np. w SP nr 3). Starania o ten 
obiekt ze strony Wydziału Oświaty (czerwiec 1989), a 
później także NSZZ „Solidarność” (wrzesień 1989) nie 

NAZWA
Kopacz może być typowym przykładem, jak przez 

stulecia w sposób gruntowny i zasadniczy może się 
zmienić charakter osady. Od typowo górniczej osady 
poszukiwaczy (płukaczy, kopaczy) złota we wczesnym 
średniowieczu, poprzez osadę rolniczą w czasach no-
wożytnych, do typowo miejskiego osiedla, jakim jest 
współcześnie. Jedynie nazwa miejscowości nie ulegała 
zmianie przez całe wieki – fonetycznie jest to prawie 
identyczne brzmienie, czasem nieco inaczej pisanej 
nazwy. Wyjątkiem jest nazwa Schneebach wprowa-
dzona w roku 1936 przez rząd nazistowski. Pikanterii 
tej sprawie dodaje fakt, że na mapach niemieckiego 
sztabu generalnego cały czas fi guruje nazwa Kopatsch. 
S. Knörrlich podaje inną interpretację i pochodzenie 
nazwy Kopacz – jego zdaniem pochodzi ona od słowa 
„Coppicz” (Koppicz), co oznacza kamień graniczny 
(Markstein). Nie wyjaśnia jednak co ów „Markstein” 
miałby odgradzać – może oddzielał od siebie szyby 
górnicze? 

W dokumencie źródłowym miejscowość wystą-
piła „dopiero” w roku 1292. Pośrednio jednak można 
„wyczytać” Kopacz w dokumentach o wiele wcze-
śniejszych. I tak np. w roku 1220 mówi się o buncie 
kopaczy, którzy niezadowoleni z warunków pracy i 
płacy ruszyli na zamek w Legnicy. Zostali jednak w 
okolicach Czerwonego Kościoła pokonani przez siły 
księcia. W roku 1227 książę Henryk I Brodaty zapi-
sał katedrze we Wrocławiu dochód z części swojego 
udziału (1/10) w kopalniach złota. Jeśli prawdą jest, że 
w bitwie z Mongołami pod Legnicą ( 9 kwietnia 1241) 
uczestniczyli górnicy złotoryjscy, to nie może ulegać 
wątpliwości, że znaleźli się tam również kopacze z 
Kopacza. W 1274 roku kolejny książę legnicki Bole-
sław II Rogatka zapisał klasztorowi w Lubiążu donację 
pochodzącą  z kopalń złota.  

W sposób wyraźnie oznaczony nazwa miejscowo-
ści występuje w roku: 1292 – Kopacz, Kopacz;  1330 
– Copacz; 1347 – Coppacz; 1408 – Vorwerk Kopatsch; 
1786 – Kopbsch, Kopatsch; 1936 – Schneebach; 1945 
– Kopacze; 1947 – Kopacz (do dzisiaj).

Z NAJDAWNIEJSZYCH DZIEJÓW
Badania archeologiczne wykazują, że działalność 

człowieka na tym obszarze da się udokumentować 
przynajmniej już w epoce brązu. Archeologowie nie 
doszukują się wprawdzie kontynuacji osadniczej, ale 
można przyjąć jako pewnik, że ten teren cały czas był 
chętnie zamieszkiwany. U schyłku wczesnego średnio-
wiecza (XI/XII) nastąpiła na Kopaczu i Górze Mikołaja 
silna penetracja pod kątem pozyskiwania złota. Przy-
puszcza się, że rocznie udało się pozyskiwać – według 
różnych szacunków – od 20 do 50 kg złota rocznie. Nad 
pracami wydobywczymi czuwała siedziba księcia w 
Rokitnicy (później zamek). Znane są nazwy kopalni 
złota z tego czasu: Golden Schlag, Golden Rad, Fuchs 
Winkel, Zum Reisicht, Auf (Uuf) der Hube, Zu den 
Süben Bütten (między mostem, a starą żwirownią). 
„Bütte” ma różne znaczenia, m. in. kadź, beczka, faska, 
kosz na plecy. Na ślady działalności dawnych kopaczy 
natrafi ono w trakcie prac ziemnych, związanych z bu-
dową zakładu SIKU (SIEPER). 

Jest wysoce prawdopodobne, że pierwsi mieszkań-
cy Kopacza to Słowianie. Mieszkali zapewne w niskich 
drewnianych chatach, zbudowanych w konstrukcji 
słupowej i zrębowej. Obok tego „budynku mieszkal-
nego” był pewnie jakiś budynek gospodarczy, później 
ogrody i sady. Dalej rozciągały się pewnie jakieś pola, 
uprawiane w systemie dwupolowym lub przemienno-
odłogowym. Siłę pociągową stanowiły woły i konie; 
hodowano trzodę chlewną, kozy, drób. Oczywiście cały 
ten rozwój rozciągał się w czasie. Jeśli w początkowej 
fazie osadnictwa mieszkali tu sami tylko górnicy, to 
w okresie późniejszym mieszkańcami byli nie tylko 
kopacze złota. Pośrednią informację o dodatkowych za-
jęciach mieszkańców Kopacza czerpiemy z dokumentu 
Bolesława II Rogatki, z roku 1312, w którym zezwala 
on na założenie plantacji chmielu; jest oczywiste, że 
w konsekwencji chodziło o produkcję piwa.  Ilu było 
wówczas wszystkich mieszkańców – nie da się określić.

Tych słowiańskich kopaczy odwiedzała żona Hen-
ryka I Brodatego – Jadwiga – późniejsza święta katolic-

ka. Jest raczej pewne, że na Kopaczu osiedlili się także 
górnicy sprowadzeni z Niemiec już przez Bolesława I 
Wysokiego, a przede wszystkim przez jego syna Hen-
ryka I Brodatego i jego żonę Jadwigę. Jadwiga zawsze 
chodziła pieszo; drogę między zamkiem w Rokitnicy, a 
Kopaczem i dalej na Górę Mikołaja (obecny cmentarz), 
tam gdzie osiedlili się koloniści niemieccy, Jadwiga 
przemierzała prawdopodobnie wzdłuż Kaczawy. Po jej 
kanonizacji, już dawniejsi mieszkańcy Rokitnicy, Ko-
pacza i Złotoryi, nazwali tę drogę, drogą św. Jadwigi. 
TMZZ wspólnie z Urzędem Gminy i Urzędem Miasta, 
nawiązując do tej tradycji, zorganizowało na tej drodze 
„ścieżkę św. Jadwigi” (od 1998r.). Jadwiga odwiedza-
jąc kopaczy na Kopaczu oraz kolonistów na Górze 
Mikołaja nie czyniła między nimi żadnych różnic na-
rodowościowych lub ze względu na ich pochodzenie 
społeczne – pomagała jednym i drugim. Dlatego też 
zarówno przez Niemców jak i Polaków uważana jest 
za patronkę pojednania między tymi narodami; jest 
również patronką Śląska. 

OD ANNASZA DO KAJFASZA
Niegdyś Kopacz stanowił zwartą administracyj-

nie całość. W roku 1978 wymienia się na Kopaczu 22 
gospodarstwa indywidualne. 10 lat później już tylko 
17; z pracy w rolnictwie wówczas utrzymuje się 55 % 
ludności Kopacza, lecz stale odnotowuje się tendencję 
spadkową. Najnowsze czasy przyniosły zmiany, które 
doprowadziły do podziału tej historycznej miejsco-
wości między miasto i gminę. W roku 1983 zachod-
nią część Kopacza - ulice: Legnicka, Broniewskiego, 
Gwarków, Kopaczy, Akacjowa, Kasztanowa, Lipowa 
zostały włączone do miasta Złotoryja. I ta część przy-
biera coraz bardziej charakter miejski (zakłady usłu-
gowe, domki willowe, zaplecze handlowe, stacja ben-
zynowa, hurtownie, kilka wytwórni). Część wschodnia 
zachowuje jeszcze charakter wiejski. Granica między 
nimi biegnie zasadniczo na osi północ - południe: od 
drogi asfaltowej za zakładem Siepera w kierunku drew-
nianego krzyża w środku wsi. 

KALENDARIUM
Dla udokumentowania dziejów Kopacza warto 

prześledzić pewne wydarzenia, które mają związek z 
historią tej wsi na szerszym tle; w sprawach złota opar-
łem się głównie na opracowaniach Kingi i Krzysztofa 
Maciejaków:
* 1331 – zakon joannitów w Legnicy otrzymuje nada-
nie z kopalń Auf (Uuf) der Hube; występuje jeszcze 
5 innych kopalń  
* 1332 – za panowania księcia legnickiego Wacława 
i Ludwika wydano tzw. „Złote prawo złotoryjskie”, 
które regulowało stosunki i zobowiązania między księ-
ciem, właścicielem gruntów, a gwarkami; również inni 
książęta legniccy nie zaniedbywali tego problemu; na-
wet tak kontrowersyjna postać jak Henryk XI (ubiegał 

się o tron Polski w czasie I wolnej elekcji)
* 1386 – Kopacz zostaje zastawiony przez księcia le-
gnickiego 
* 1423 – rada miejska w Złotoryi wykupuje Kopacz 
z folwarkiem od księcia legnickiego Ludwika II za 
1100 grzywien groszy praskich; według Tschirwitza 
za 300 marek
* 1424 – Kopacz staje się własnością miasta; jest to 
forma zadośćuczynienia dla miasta, które wielokrotnie 

łagodziło książęcy „głód” pieniądza
* 1447 – wymienia się nazwisko Bernhardta von Zedlitz 
jako posiadającego „coś” na terenie Kopacza 
* 1598 – 30 VII, grad zniszczył zboże od Złotoryi przez 
Kopacz, Rokitnicę, Prusice do Sichowa
*1625 – zdecydowano się na sporządzenie wykazu 
starych kopalń, których w całym rejonie złotoryjskim 
naliczono około 200; parafi a ewangelicka jest w Ro-
kitnicy (Peschel)
* 1725 – koncesję otrzymuje gwarectwo Balthasar Fre-
drich von Stosch Mathung  
* 1768 – piaski złotonośne bada grupa prof. Gerharda
* 1775 – 77 – prace badawcze prowadzi Urząd Górniczy 
w Berlinie
* 1780 – na Kaczawie wybudowano kamienny most
* 1781 – 84 – ponowiono roboty górnicze w 6. szybach

* 1800 – istnieje informacja, że Kopacz włączono do 
miasta 
* 1812 – złoto zaczęto pozyskiwać nowszymi metoda-
mi – przy pomocy stołów wibracyjnych i wstrząsarek
* 1826 – podjęto próbę powołania nowego gwarectwa
* 1842 – 43 - okolice obecnego basenu poddawane są 
badaniom – są przepłukiwane 
* 1853 – ponowiono prace badawcze z inicjatywy 
wrocławskiego przemysłowca, W. Güttera; w ostatniej 
dekadzie XIX wieku prywatni przedsiębiorcy próbują 
nowych drążeń 
* 1877 – Kopacz przechodzi do Rokitnicy (Sturm)
* 1921 – w rejonie Bramy Górnej (w przybliżeniu obec-
ny plac Reymonta) przeprowadzono wiercenia poszu-
kiwawcze
* 1935 – władze wybudowały 10 bliźniaczych domków 
jednorodzinnych
* 1936 – Kopatsh przemianowano na Schneebach
* 1945 – walki na Kopaczu

 W okresie powojennym powrócono do tra-
dycji górnictwa złota. Generalnie uczyniono to w for-
mie uroczystości i imprez. Pierwszą tego typu imprezą 
były płuczki zorganizowane przez władze miejskie w 
roku 1976.  Po powstaniu Polskiego Bractwa Kopaczy 
Złota do tej idei powrócono; zwieńczeniem działal-
ności tego stowarzyszenia były Mistrzostwa Świata 
w Płukaniu Złota zorganizowane w Złotoryi w roku 
2000; kolejne zaplanowano w roku 2011 dla uczczenia 
osiemsetlecia nadania Złotoryi nowoczesnych magde-
burskich praw miejskich. 

LUDNOŚĆ 
Liczbę ludności Kopacza daje się prześledzić na 

następujących danych począwszy od czasów pruskich: 
1765 - 9 zagrodników i 12 chałupników;  1789 - 143 
mieszkańców, 9 zagrodników i 15 chałupników, wy-
mieniony jest folusz; 1816 -  118 mieszkańców; 1825 
- 159 mieszkańców, wymienia się 26 domów, folusz 
oraz szkołę; 1840 - 178 mieszkańców, wymienia się 28 
domów, 6 rzemieślników, folusz;  1841 - 181 mieszkań-
ców, w tym 7 katolików; 29 budynków mieszkalnych;  
1871 - 141 mieszkańców; 1885 - 132 mieszkańców; 1905 
- 117 mieszkańców, 4 katolików, 23 domy; 1920 - 11 
mieszkańców; 1927 - 95 mieszkańców, 2 katolików; 
1933 - 95 mieszkańców; 1939 - 96 mieszkańców, 27 
gospodarstw domowych; 1941 - 99 mieszkańców; 1943 - 
87 mieszkańców, wymienia się sołtysa G. Wittwera oraz 
rzemieślników: murarza, krawca, kowala, elektryka, 
wyplatającego kosze, kołodzieja, handlarza; czynna jest 

przyniosły efektów, ponieważ obiekt znajdował się w 
gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Aktualnie 
budynek ten (przy ul. Broniewskiego 23), od roku  1995 
służy jako mieszkania.
OCHOTNICZE HUFCE PRACY

Ochotnicze Hufce Pracy zorganizowano w Polsce 
w roku 1958 i działały one pod patronatem Związku 
Młodzieży Socjalistycznej oraz Związku Młodzieży 
Wiejskiej. Złotoryjski hufi ec powstał 10 lat później i 
miał swoją siedzibę na Kopaczu w nowym piętrowym 
budynku (obecnie naprzeciw kościoła). Jak wspomina 
ostatni komendant, Julian Świdziński: Złotoryjskie 
OHP zrzeszały młodzież wyłącznie męską, w wieku 
od 16. do 24 lat, która z różnych powodów nie ukoń-
czyła nie tylko żadnej szkoły zawodowej, lecz także 
podstawowej. Hufi ec dzięki odpowiedniej organizacji 
umożliwiał jej to, m. in. poprzez system internatowy. 
Dzięki dobrej współpracy z PBRol zdobywała kwalifi -
kacje w kierunku budowlanym; 75 wychowanków OHP 
można więc było spotkać na wielu złotoryjskich  pla-
cach budowy, m. in. nowego szpitala. W grudniu 1982 
r. junacy porozjeżdżali się na święta. „Kiedy wracali, 
mogłem im już tylko pomóc się pakować. Po ogłosze-
niu stanu wojennego budynek przejęło Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, w następstwie czego nowymi 
lokatorami zostały brygady ZOMO.” W ciągu 15 lat  
działalności złotoryjskimi OHP kierowali: Mieczysław 
Oleryk, Jerzy Moskot i Julian Świdziński. 

KOŚCIÓŁ    
Kościoła na Kopaczu nie wymieniają żadne źró-

dła. Nie można jednak wykluczyć, że kopacze mieli 
tu kaplicę, w której modlili się przed i po pracy. Jest 
to tym bardziej prawdopodobne, że często odwiedzała 
ich św. Jadwiga, która niosła im pomoc materialną ale 
i duchową. Świątynia na Kopaczu pojawiła się dopie-
ro przed 13 laty i to w części „miejskiej” Kopacza. 

Jest to inicjatywa energicznego 
dziekana księdza Mariana Sob-
czyka, który budowę kościoła 
rozpoczął w roku 1994. Kamień 
węgielny pod kościół poświęcił 
papież Jan Paweł II w Legnicy, 
w czasie swojej pielgrzymki do 
Polski w roku 1997. Patronem 
kościoła jest św. Józef Robotnik. 
Proboszczem parafi i na Kopaczu 
jest ks. Krzysztof Czyż; pocho-
dzi z Polkowic (42 l.), w LO 
prowadził zajęcia z religii. Na-
miastką kościoła dla mieszkań-
ców części „wiejskiej” jest krzyż 
w środku wsi, który postawili 
pierwsi osadnicy na Kopaczu w 
roku 1948. Poświęcenia krzyża 
dokonał ówczesny złotoryjski 
proboszcz ks. M. Dunas. Obec-
nie przy tym krzyżu znajduje się 
4. kamień medytacji przy ścieżce 
św. Jadwigi. 

PRZYSZLI NA ZACHÓD 
OSADNICY

W publikacji „Gmina Złotoryja” (wyd. 2006) 
przedstawiłem, opierając się na ustnych rela-
cjach pierwszych osadników, listę polskich osad-
ników, którzy na Kopaczu znaleźli po II woj-
nie swoją drugą ojczyznę. Obecnie dotarłem 
do najstarszych ksiąg meldunkowych, które dostarczają 
nieco innego materiału. Z ksiąg tych wynika, że jako 
pierwsza zameldowała się na Kopaczu Zofi a Olszówka 
(14 IX 1945). A kolejno: Roman, Marianna i Stanisław 
Kot (22 I 46), Felicja i Kazimierz Jankowski (12 III 46), 
Daniela Jaroszczak (3 IV), Danuta, Anna, Czesław i 
Andrzej Jankowski (3 IV 46), Karol Mohylowski (22 
IV 46)  Anna, Zofi a, Eugenia i Michał Kruk (25 IV 
46), Józefa i Antoni Sobczyszyn (25 VI 46), Antonina 
i Jakub Sobczyszyn (25 IX 46). W roku 1947 przybyła 
kolejna grupa osadników.

Wieś wybrała sołtysa, którym został jeden z pionie-
rów - Kazimierz Jankowski. Po nim funkcję tę pełnili: 
Michał Kruk, Karol Mohylowski, Ignacy Jaroszczak, 
Jan Popławski, Daniela Jaroszczak, Marek Chmielow-
ski i aktualnie – ponownie Daniela Jaroszczak.

Nim pierwsi osadnicy ze wschodu zjawili się na 
Kopaczu, trwały tu (1945) ciężkie walki. Na podstawie 
informacji, pochodzącej z czerwca 1950 roku wynika, 
że „osiedle Kopacz było prawie całkowicie zniszczone, 
ponieważ Rosjanie uznali, że z tego kierunku do nich 
strzelano”. W swoich wspomnieniach Ryszard Smaga 
podaje, że wiosną 1946 roku przy pracach polowych 
na Kopaczu zginęli Dzbanuszkowie – ojciec z synem, 
ponieważ natrafi li na minę.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 
Także w powojennej historii mieszkańcy Kopacza 

korzystali z reguły z instytucji kulturalnych znajdu-
jących się w mieście. Sporo ożywienia do spokojne-
go życia wiejskiego Kopacza wniosło Koło Gospo-
dyń Wiejskich kierowane przez Ryszardę Olszówkę. 
Oprócz działań o charakterze bardzo konkretnym, jak 
rozprowadzanie kurcząt i paszy, podejmowano również 
inne.  Do cyklicznych należały: Dzień Kobiet, Dzień 
Matki, dożynki (szczególnie przygotowywanie wieńca 
dożynkowego). Doraźnie organizowano pielgrzymki, 
wycieczki oraz konkursy, np. „więcej owoców, warzyw 
i kwiatów”, „więcej mleka dobrej jakości”. 
DZIEŃ DZISIEJSZY 

Dawno minęły czasy, kiedy mieszkańcy Kopa-
cza trudnili się wyłącznie uprawą roli. W rejestrze 
Urzędu Gminy znajduje się 28 podmiotów gospo-
darczych o bardzo zróżnicowanej działalności, od 
usług kosmetycznych i muzycznych poprzez dzia-
łalność weterynaryjną do branży budowlanej, a w 
części miejskiej aż 84 podmioty gospodarzenie (nie 
licząc dużych przedsiębiorstw) W latach 90. wieś 
zasadniczo zaczęła zmieniać swoje oblicze: ubywa-
ło gruntów uprawianych rolniczo, a przybyło miesz-
kańców i budynków mieszkalnych. Na Kopaczu 
osiedliło się wielu mieszkańców Złotoryi, Legnicy 
i okolic. Poprawiły się znacznie warunki życia – wy-
budowano wodociąg, sieć kanalizacyjną, drogę asfalto-
wą, oświetlenie 
uliczne. Wieś 
posiada świe-
tlicę wiejską. 
Na wniosek 
mieszkańców 
były przygoto-
wywane plany 
zagospodaro-
wywania prze-
s t r z e n n e g o , 
z m i e n i a j ą c e 
funkcję grun-
tów rolnych na 
budowlane.  

ZABYTKI I SZLAKI 
Można przyjąć jako pewnik, iż to, że w Rejestrze 

Dokumentacji Zabytków w Legnicy w odniesieniu 
do Kopacza fi gurują tylko 4 obiekty o walorach kul-
turowych, jest wynikiem działań wojennych. Owe 4 
obiekty są raczej „młode” i wszystkie pochodzą z XIX 
wieku – są to domy mieszkalno-gospodarcze. Własnej 
bazy turystycznej w postaci jadłodajni lub noclegowni 
Kopacz nie posiada. Natomiast szlaków turystycznych 
oraz uczęszczających ich trasami wiodącymi przez 
„starożytny” Kopacz nie brakuje. Szlaków tych jest 
kilka, a do najbardziej uczęszczanych w ostatnich la-
tach należą: ścieżka św. Jadwigi, szlak źródlany, szlak 
czterech świątyń jadwiżańskich oraz droga św. Jakuba.

ŚWIĘTO KONIA 
Nowym elementem w krajobrazie społecz-

no-kulturalnym starej osady jest organizowane 
od kilku lat „Święto Konia”. Kolejne edycje owe-
go nietypowego spotkania z tymi sympatycz-
nymi czworonogami. Święto jest organizowane 
na bazie stajni Zenona Durachty, który jest organiza-
torem i reżyserem tej imprezy. Na razie jest to lokalne 
święto, lecz szansa na szersze pokazanie się otwiera 
się coraz bardziej. 

LEGENDA?
Współcześni mieszkańcy Kopacza mogliby ła-

two rozpocząć eksploatację złotonośnych pokładów, 
gdyby zdołali odkryć istniejące tam szyby górnicze. 
Istnieje legenda, zgodnie z którą mieszkańcy Złotoryi 
i Kopacza przygotowując się do bitwy z Mongołami 
wybierali spośród siebie co 5. mężczyznę -  wybrano 
prawdopodobnie 500. Kopacze ukryli swoje narzędzia 
pod wzgórzem Kopacz. Także książę legnicki nakazał 
zakryć wszystkie szyby górnicze. Większość górników 
poległa na polu bitwy, wielu wzięto do niewoli i upro-
wadzono w głąb Azji, gdzie mieli zakładać kopalnie 
złota. A szyby górnicze i zakopane narzędzia górnicze 
na Kopaczu pozostały nieodnalezione…  

Opracował: Alfred Michler, 
Opracowanie komputerowe: Anna Chudzik
PS: Kopacz dołączył niestety do tych miejscowości 

(Jerzmanice – Zdrój, Wysocko), z których żaden z 
mieszkańców nie chciał uczestniczyć w opracowaniu 
materiału o dniu dzisiejszym swojej miejscowości. AM

KopaczKopaczKopacz
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Grażyna Młyńczak – autorka wykrojów ubiorów 
historycznych   fot. archiwum rodzinne
Wykonałaś dużą pracę. Zrobiłaś sporo wykrojów 
ubiorów historycznych dla „Echa Złotoryi . Wy-
kroje są obszerne, zwłaszcza damskie. Ile zużyłaś 
na to papieru?
Na pewno ponad dwadzieścia dużych arkuszy szare-
go papieru. Przyznaję, że nie było łatwo  przez to, że 
te stroje są takie obszerne. Najgorsze było to, że mam 
małe mieszkanie i nie dysponuję takim ogromnym 
stołem. Niektóre papiery musiałam ze sobą sklejać, 
tak obszerne były suknie! Poza tym od dawna cierpię 
na schorzenia kręgosłupa i podczas tej pracy znów 
odezwał się znajomy ból.
Ile czasu ci to zajęło?
Wykonanie wykrojów do jednego wzoru zajęło mi 
ponad dwie godziny. To dużo. W sumie zrobiłam 
wykroje do siedemnastu wzorów.
Jesteś z zawodu krawcową?
Tak, lecz już nie wykonuję swojego zawodu, jak 
wiesz. Dlatego nie dysponuję takim dużym stołem, 
na którym mogłyby się zmieścić te wykroje. Gdy 
zabierałam się do robienia wykrojów, wieczorem, po 
wszystkich posiłkach, to zajmowałam całą kuchnię. 
Mąż już się w kuchni nie mieścił. Zaczynałam oko-
ło ósmej wieczorem, kończyłam około jedenastej. 
Powiem szczerze, że pod koniec miałam już dość.
Jakich wskazówek możesz udzielić tym, którzy 
będą chcieli uszyć stroje sami, a nie są zawodo-

Drodzy Czytelnicy,
Złotoryja w 1211 roku uzyskała prawa miejskie, 
zatem w 2011 roku będzie obchodziła 800-lecie 
swojego istnienia. Mieszkańcy naszego miasta 
w różny sposób będą obchodzić ten jubileusz. 
Organizacje społeczne i towarzystwa miłośnicze 
szykują sporo atrakcji na ten rok. Jesteśmy prze-
konani, że również nasi Czytelnicy włączą się do 
obchodów święta Złotoryi. A ponieważ suknia 
zdobi człowieka, nasza redakcja podjęła inicjaty-
wę publikacji wzorów i wykrojów ubiorów histo-
rycznych, w których będą mogli Państwo bawić 
się jeszcze lepiej podczas obchodów jubileuszu 
miasta.
Nasze czasopismo począwszy od tego miesiąca 
będzie publikować w każdym numerze po jednym 
stroju historycznym z okresu średniowiecza. Pu-
blikacja obejmie wzór stroju (rysunek lub zdję-
cie), opis oraz – co najważniejsze – wykrój. 
Stroje są dość łatwe do uszycia własnoręcznego. 

W tym roku przypadła sześćsetna rocznica bi-
twy pod Grunwaldem, bitwy, która piętnaste-

go lipca 1410 roku przyniosła chwałę polskiemu i 
litewskiemu wojsku pod dowództwem Władysława 
Jagiełły. Wspierały nas oddziały ruskie, czeskie i 
tatarskie. Armia krzyżacka uległa doszczętnemu  
rozbiciu. Zginął w niej sam wielki mistrz i wielu 
dostojników Zakonu.

Tegoroczne obchody rocznicy bitwy odbywa-
ły się z udziałem Tomasza Miękusa, rodowitego 
złotoryjanina, który obecnie mieszka w Legnicy. 
Z zawodu etnolog, prowadzi od dwóch lat agencję 
artystyczną Hegemon. zajmuje się oprawą i urzą-
dzaniem widowisk artystycznych odtwarzających 
średniowieczny klimat i stroje różnych warstw spo-
łecznych.

 Spotykamy się w kafejce Bistro Pod Ratuszem 
niedaleko siedziby „Echa Złotoryi”. Wysoki brunet o 
sympatycznym uśmiechu musi doskonale się prezen-
tować w średniowiecznej 
zbroi. Entuzjazm, z jakim 
opowiada o swojej pasji, 
może zarazić najwięk-
szego sceptyka. Słucham 
Tomka z zapartym tchem.

 - Ponieważ zawsze in-
teresowała mnie historia, 
bardzo szybko znalazłem 
się w kręgu ludzi, history-
ków,  pasjonatów średnio-
wiecza - opowiada pan 
Tomek. - Było to jeszcze 
na studiach we Wrocławiu. 
Istniejące już wówczas 
bractwo rycerskie, skła-
dające się z kompletnych 
zapaleńców, zawładnęło 
moją wyobraźnią. Trwa to 
już jedenaście lat. Spotka-
nia w strojach z epoki od 
trzynastego do piętnastego 
wieku, odtwarzanie co-
dziennego życia ludzi, pra-
cy rzemieślników, zabaw 
ludowych lub dworskich, 
turniejów rycerskich, było 
fascynujące. Po latach 
okazuje się, że pasję moż-
na przekształcić w zawód 
i sposób na zarabianie pie-
niędzy. Moja praca polega na zatrudnianiu na umowę 
zlecenie amatorów tego rodzaju zabawy. Są to ludzie 
bardzo różnych zawodów, stolarze, informatycy, na-
uczyciele. Wszyscy na własny koszt szyjemy sobie 
stroje, w których występujemy na imprezach. Poza 
strojami potrzebujemy broni oraz narzędzi gospodar-
skich z tej epoki. Broń strzelnicza tak zwana czar-
noprochowa, miecze czy kusze z lekkim naciągiem, 
są naszym najpospolitszym orężem. Ponieważ urzą-
dzamy także pokazy rzemiosła średniowiecznego, 
często sami zajmujemy się wykonaniem narzędzi na 
ten cel. Naszym ulubionym miejscem pokazów jest 
klasztor w Lubiążu, jeden z większych w Europie. 
Zimą organizujemy w jego piwnicach spotkania bez 
udziału publiczności. Są to nasze prywatne chwile. 
W jednej z sal biesiadujemy, w następnej odbywają 
się walki, w jeszcze innej nocujemy. Jednak głów-
ną atrakcją tych wydarzeń jest oblężenie klasztoru. 
Wiosną natomiast chętnie wybieramy się na wy-
prawy do lasu. Urządzamy średniowieczny biwak 
sprawdzając przydatność wykonanych narzędzi. 

Natomiast nasze marsze przez las często wzbudza-
ją popłoch i zdziwienie  okolicznych mieszkańców. 
Może to uciekinierzy z zakładu psychiatrycznego?

Słuchając rozmówcy wyobrażam sobie mój 
udział w tych imprezach. Chętnie obejrzałabym ko-
lejny pokaz turniejowy.

- Ponieważ w całej Polsce jest sporo bractw 
- kontynuuje rycerz Tomasz, -  imprezy tego 
typu odbywają się z pewnością bardzo często. 
My jeździmy po terenie Śląska, Wielkopolski 
i Pomorza. Dalsze wyjazdy są zbyt kosztowne 
i czasochłonne. Większość członków bractwa pra-
cuje zawodowo i ma ograniczoną ilość wolnych dni. 
Aby zarobić, bywamy na imprezach integracyjnych 
rozmaitych fi rm, gdzie stanowimy atrakcję arty-
styczną. Oprócz typowo męskich rozrywek jak walki 
czy turnieje, nasze panie organizują także coś dla sie-
bie, czyli tańce. Jesteśmy więc, rzec można,gratuluję 
;) wszechstronni. W szkołach nasze przedstawienia 

są żywą lekcją historii.
 Ciekawa jestem wra-

żeń z największej bitwy 
średniowiecznej Europy. 
Sporo moich znajomych 
wybierało się w te strony. 
Nie wszyscy jednak do-
tarli do Grunwaldu. 

 - Do wioski Grun-
wald pojechaliśmy w tym 
roku dzień wcześniej – 
opowiada dalej mój roz-
mówca. - Bus z przycze-
pą plus cztery samochody 
osobowe ledwie starczyły 
na sprzęt i stroje. Upał 
był niesamowity. Do 
tego tłok, bo zjechało się 
z całej Polski około stu 
osiemdziesięciu tysię-
cy widzów. Z powodu 
złej organizacji korki na 
drogach sięgały kilku-
dziesięciu kilometrów. 
Natomiast na miejscu 
zabrakło wszystkiego, 
miejsc do parkowania, 
wody do picia oraz toalet. 
Szklankę wody sprzeda-
wali miejscowi po zło-
tówce lub więcej. Samo-

chody parkowano na zaoranych polach. Reklama 
imprezy spowodowała olbrzymi napływ turystów, 
któremu niestety nie podołali organizatorzy.  Na 
terenie obozu bractw rycerskich postawiliśmy warty. 
Są to niezbędne warunki bezpieczeństwa, ponieważ 
bardzo często w takich okolicznościach zdarzają się 
kradzieże. Władze Litwy podeszły do tematu bitwy 
poważnie. Na Kniazia Witolda wytypowano znanego 
aktora. Przyjechała też litewska policja. W sumie na 
niewielkiej powierzchni znajdowały się dwa tysiące 
ludzi, w tym osiemdziesięciu konnych. Latające w 
powietrzu helikoptery TVP płoszyły konie, więc 
wojska nasze i wroga mieszały się ze sobą. Czeka-
liśmy półtorej godziny w słońcu, w temperaturze 
52 stopni Celsjusza. Co chwilę ktoś padał zemdlo-
ny. Służby medyczne miały pełne ręce roboty. Nie 
obyło się też bez przykrych incydentów. W pewnym 
momencie w stronę rycerstwa poleciały puste butel-
ki z rozochoconej widowni. Na szczęście nikt nie 
został ranny. Czuliśmy się jak podczas pierwszej 
wojny światowej. I nic w tym dziwnego, przeciętna 

zbroja waży dwadzieścia kilogramów plus gruba 
warstwa spodniej odzieży amortyzująca gorącą bla-
chę. Kolega podczas postoju usmażył sobie jajko na 
napierśniku. Na szczęście nasze kobiety otoczyły 
nas troskliwą opieką. Dzieliły się też wodą z tury-
stami, dopóki i nam jej nie zabrakło. Za otrzymane 
skromne wynagrodzenie urządziliśmy sobie przed 
wyjazdem ucztę. Okazja była szczególna, ponieważ 
dwójka naszych przyjaciół z bractwa wzięła dwa dni 
wcześniej ślub. Zakończenie całej imprezy odbyło się 
z wielką pompą, bowiem o godzinie siedemnastej 
podczas masowego wyjazdu turystów i uczestników 
nastąpiło oberwanie chmury. Burza z piorunami była 
uwieńczeniem gorącej bitwy. I tym razem miejscowi 
mieli okazję zarobić, wyciągając ciągnikami ugrzę-
złe w błocie samochody.

Rozmowa dobiega końca, a ja mogłabym słuchać 
dalej opowieści rycerza Tomasza. Myślę, że podjął 
właściwą decyzję wybierając na drugi zawód swoją 
życiową pasję.

                             

wymi krawcami?
Wykroje nie są zbyt skomplikowane. Chciałam tylko 
zaznaczyć, że przerywana linia oznacza złożenie 
tkaniny. Poza tym wykroje są głównie na rozmiar 
36 lub 38. Jeśli trzeba powiększyć o jeden rozmiar, 
to należy dodać co najmniej po 2 centymetry po 
bokach. Trzeba też uważać, aby trzymać się nitki 
prostej, aby wykroju nie kłaść ukosem na tkaninie, 
bo ubiór potem będzie źle leżał. Na niektórych wy-
krojach jest jednocześnie przód i tył. To jest wyraź-
nie zaznaczone na papierze, tylko trzeba uważnie 
kopiować. Mam nadzieję, że z wykrojów będą korzy-
stać te panie, które potrafi ą szyć, więc nie powinny 
mieć większych problemów. A te, które nie umieją, 
zaniosą wykrój do krawcowej.
Co można zmieniać w ubiorach względem wykro-
jów?
W jednym z wykrojów w męskim żakiecie na koł-
nierzu powinno być futro. Można je zastąpić na 
przykład aksamitem czy ciemną, grubszą tkaniną. 
Odradzam też szycie ze szlachetnych tkanin typu 
len, wełna czy aksamit, bo będzie to bardzo drogie. 
Myślę, że chodzi tu głównie o zabawę, przecież taka 
suknia będzie włożona raz czy dwa razy. 
Chyba że ktoś chce wydać na strój dużo pieniędzy.
No tak. Poza tym nie mogą być użyte tkaniny wzo-
rzyste, tylko wyłącznie jednobarwne, bo przecież 
były ozdabiane wzorzystymi taśmami. Nie jest to 
tania rzecz. Do sznurowania zamiast dziurek moż-
na zrobić pętelki z okrągłego sznureczka. Są takie 
w sprzedaży specjalnie do gorsetów. Wszywanie 
zamków błyskawicznych jest wykluczone. 
Który wykrój był dla ciebie najtrudniejszy? 
Była taka suknia wierzchnia i spodnia. Z trenem. 
Nazywa się houppelande. Była bardzo obszerna i 
właśnie do niej musiałam sklejać ze sobą arkusz 
papieru aż dwa razy. Na wierzchnią suknię i na 
spodnią. Myślę, że złotoryjanki nie zdecydują się 
na tę suknię. Na nią trzeba zużyć około ośmiu me-
trów tkaniny. Już sam rękaw, który sięga ziemi i jest 
okropnie szeroki, pochłonie ze trzy metry. Nie mó-
wiąc o reszcie stroju. Z trenem. Chyba będą wolały 
wybrać skromniejsze stroje. 
W imieniu całej redakcji „Echa Złotoryi  i Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej bardzo ci 
dziękuję za nieodpłatne wykonanie wykrojów 17 
ubiorów. Mam nadzieję, że złotoryjanki skorzystają 
z nich i będą szyły ubiory historyczne, aby uczcić 
osiemsetlecie miasta w 2011 roku. 

Z Grażyną Młyńczak 
rozmawiała Agnieszka Młyńczak

atrakcyjność placówki.
Młodzież szkolna może na przykład w każdy 
piątek iść do szkoły w strojach historycznych 
uszytych własnoręcznie w domu lub przy pomocy 
osób starszych. Mogą być inne okazje, zależy co 
postanowią władze szkolne. W urzędach samo-
rządowych sekretarki mogą być ubrane w taki 
strój.
To jedynie niektóre propozycje noszenia ubiorów 
średniowiecznych podczas obchodów jubile-
uszu miasta. Jesteśmy przekonani, że znajdą 
Państwo jeszcze wiele innych okazji  noszenia 
stroju historycznego, który znakomicie ubarwi 
naszą rzeczywistość i podniesie rangę obchodów 
800-lecia Złotoryi. 
Jedna z naszych reporterek już uszyła sobie taki 
strój. W tym numerze właśnie go publikujemy.

Wesołej zabawy w średniowiecze 
życzy Redakcja

Zużycie materiału
dł. materiału 5,70 m   
(szer. tkaniny mini-
mum 150 cm)

dodatkowo podszewka 
do rękawów
dł. materiału 2 × 1,22 m 
= 2,50 m  (szer. tkaniny 
150 cm)

ozdobna pasmanteria: 
do rękawów 2 × 2,34 m 
= 4,68m
ozdobna pasman-
teria do dekoltu                          
1,50 m
ozdobna t a śma 
lub guma na pasek                  
ok.1,00 m 

Te osoby, które nie posiadły umiejętności szycia, 
mogą zwrócić się do zawodowych krawcowych, 
przedstawiając im wzór i wykrój z Echa Złotoryi. 
Wykroje do skopiowania będą dostępne w siedzi-
bie redakcji po uprzednim umówieniu się drogą 
mailową z Agnieszką Młyńczak, która prowadzi 
ten kącik. 
Do skopiowania należy przynieść ze sobą kilka 
arkuszy szarego papieru oraz kalkę ołówkową 
(maszynową). W przypadku braku kalki może być 
użyty papier przezroczysty. Oryginały wykrojów 
nie będą wypożyczane poza obręb redakcji.
Wykorzystanie strojów może być bardzo róż-
norodne. Przede wszystkim w korowodzie hi-
storycznym, w którym do tej pory szła głównie 
młodzież szkolna. Również stroje z epoki można 
wykorzystać w handlu i gastronomii. Wystarczy 
stylowy fartuch i czepek (dla pań) aby podkreślić 
historyczność ubioru. Taki strój może być wy-
korzystany przez cały rok i na pewno podniesie 

Suknia wierzchnia z  trenem, XIV – XV w. 
Houppelande to dworski reprezentacyjny ubiór wierzchni, zwykle 

bardzo obszerny, z szerokimi lejkowatymi rękawami, często bogato 
zdobiony. U kobiet spinany ozdobnym pasem pod biustem. Nakryciem 
głowy u kobiet był toczek - czepiec siodłowy.

W przeszłości poza domem nigdy nie chodzono z odkrytą głową. 
Dlatego tak ważne w strojach historycznych, aby było nakrycie głowy. 
Do houppelande dobrze jest uszyć toczek wraz z welonem. Wtedy 
będzie stylowo.

Wykrój dla rozmiaru 38 
Środek przodu jest zamknięty aż do talii. Koł-

nierz zszywamy po lewej stronie i przewracamy na 
prawą, aż do wycięcia, w które wszywamy zapięcie. 
Obręb, również obrąbek rękawa, może być ozdo-
biony futrem lub pasmanterią. W talii nosi się pod 
biustem pasek. 

Pod suknię houppelandewkłada się węższą suk-
nię, której kołnierz i rękawy widoczne są na rysunku.
Halka do houppelande    
wykrój dla rozmiaru 38 

Halka wystaje spod sukni i sięga aż do ziemi, 
właściwie leży na ziemi. W części przedniej szero-
kość kołnierzyka jest taka. żeby był widoczny koł-
nierz sukni wierzchniej. Rękaw sięga do nadgarstka. 
Zapina się na guziki i pętelki.

Nasze hufce pod Nasze hufce pod Nasze hufce pod 
GrunwaldemGrunwaldemGrunwaldem

Zabawa w średniowieczeZabawa w średniowieczeZabawa w średniowiecze

Suknia zdobi człowiekaSuknia zdobi człowiekaSuknia zdobi człowieka HouppelandeHouppelandeHouppelande
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Foto: Ebay

Św. Jakub Apostoł z tradycyjną 
muszlą i laską pielgrzyma

Na dalszą drogę z bogosławień-
stwem ks. Andrzeja Burdziaka

Za chwilę ruszamy – tutaj jeszcze przy 
wiacie obok hotelu w Krotoszycach

W kościele św, Jadwigi 
w Wysocku

Już Kopacz i krzyż pierwszych powojen-
nych  polskich osadników

Przy źródełku św. Jadwigi w Rzymówce

Na trasie

14

W 2006 r. wro-
cławski oddział IPN 
wydał książkę Rober-
ta Klementowskiego 
o Urzędzie Bezpie-
czeństwa w powiecie 
lwóweckim w latach 
1945-1956 ( jest już 
część druga sięgająca 
1990 r.). Znajdujemy 
w niej wiele wiadomo-
ści o grupie Jana Boh-
dziewicza  Czarnego 
Janka  i innych wyda-
rzeniach związanych z 
Ziemią Złotoryjską. W 
ogóle działalność zło-
toryjskiego UB była 
bardzo podobna do tej 
z sąsiedniego powia-
tu. Publikacji szukać 
można w złotoryjskich 
bibliotekach współpra-
cujących z IPN.

Roman Gorzkowski

Od pewnego czasu media serwują nam burzliwe wieści ze 
stolicy, gdzie toczy się „batalia  o krzyż znajdujący się 

przed Pałacem Prezydenckim. Okoliczności tego zaciekłego 
sporu są wszystkim jasne i nie mam tu zamiaru zanudzać ni-
kogo odgrzewaniem tejże sprawy, ani tym bardziej opowiadać 
się   „za  czy „przeciw  tamtemu krzyżowi. Daleki jestem tak-
że od głoszenia jakichkolwiek teologicznych kazań na temat 
znaczenia  krzyża w życiu codziennym. O nie! Zostawmy od-
ległą Warszawę z całą jej obecnym dość dziwacznym „krzy-
żowym  problemem, zostawmy na chwilę sprawy religijne 
i skupmy się na tej sprawie w kontekście naszej uroczej Zie-
mi Złotoryjskiej.
 Zadawałem sobie pytanie: czy warto pisać cokolwiek 
o krzyżu w tle historii naszego miasta? Myślę, że warto. 
Jakkolwiek próbowano by odcinać się od kwestii religijnych, 
nie da się nie zauważyć  faktu  ponad tysiącletnich wpływów 
chrześcijaństwa na naszych ziemiach. Religii, której symbolem 
jest właśnie krzyż. To starożytne narzędzie tortur – znak 
odrazy dla Żydów i ówczesny symbol  hańbiącej dla Narodu 
Wybranego  okupacji rzymskiej, współcześnie kojarzy się 
nam z nadzieją i miłością. Innymi słowy krzyż posiadał (i rzecz 
jasna posiada nadal) na przestrzeni wieków inne znaczenie 
w tej  kulturze i tej szerokości geografi cznej, w której leży 
również nasze miasto. Od kiedy wiara chrześcijańska 
przepędziła stąd wyznawców Świętowita i innych 
starosłowiańskich bóstw, nowy symbol rodem z Bliskiego 
Wschodu zaczął święcić triumfy. A okazji nie brakowało, 
by na naszych ziemiach stawiano krzyże.  Liczne wojny, 
epidemie, klęski żywiołowe, zmiany ustrojów, czy też 
tragedie pojedynczych ludzi owocowały często pojawianiem 
się nowych krzyży, które trwale zapisały się na kartach  
pamięci naszego miasta i okolic.
       Wybierając się na wycieczkę przez naszą krainę nie 
sposób nie natknąć się na ten symbol od lat wpisany 
w europejska tożsamość. Stoją krzyże na rozdrożach, 
upamiętniające tragiczną śmieć, a także cudowne ocalenie; 
czasem wyłaniają pełne uroku wiejskie kapliczki, z których 
wyrasta zazwyczaj stargany wiatrem i wodą crux, są krzyże 
pokutne, o których wiele pisano już na łamach Echa... W 
gęstwinie wilkowskich lasów wznosi się ku niebu tajemniczy 
Żelazny Krzyż – ów punkt docelowy wielu pieszych 
wycieczek. Także w samej Złotoryi obok kościoła św. 
Jadwigi wielki krzyż przypomina nam o Jubileuszu Roku 
2000 i o tym, że wciąż żyjemy, wbrew przestrogom wielu 
jasnowidzów (a raczej czarnowidzów), którzy głosili koniec 
świata dekadę temu.  Nie da się zatem zaprzeczyć, że krzyż 
nawet dla osób niewierzących ma kulturowe  znaczenie jako 
część obecnego krajobrazu, część historii, której nie da się 
tak po prostu usunąć i o niej zapomnieć.    
   Krystian  Kozłowski

Jeśli się nie mylimy, w 
naszym mieście nie ma w tej 
chwili żadnej kawiarni czy 
sklepu, w nazwie których fi gu-
rują wyrazy złoto czy złoty. A 
szkoda! 

Jak wynika ze starych spi-
sów adresowych, niegdyś dwie 
z licznych tutejszych gospód 
miały nazwy Pod złotym lwem 
i Pod złotym słońcem. Druga 
z nich mieściła się najpierw 
przy ul. Basztowej a następnie 
została przeniesiona najpraw-
dopodobniej na ul. J. Piłsud-
skiego. Na widokówce z 1908 
r. reklamują złote słońce dumni 
właściciele – tak postępowała 
wtedy większość z kupców czy 
przedsiębiorców. Dzisiaj chyba 
tylko takie widokówki wydaje 
Andrzej Kowalski, zapraszając 
do restauracji i hotelu przy al. 
Miłej.

Roman Gorzkowski

I w tym kąciku nie uciekamy od złotych akcen-
tów, których tym razem pełne są te strony Echa. 

Na niezbyt starym ale niestety nie najlepszej 
jakości zdjęciu widzimy kilka osób, które z napisem 
ZŁOTO przygotowują się być może do pierwszoma-
jowego pochodu. Jaki zakład pracy reprezentowały 
te osoby, dlaczego niesiono właśnie taki emblemat, 
kiedy wykonano tę fotografi ę? 

Na aukcji jednego z portali internetowych został wystawiony  zegar, tzw „budzik , pochodzący z 
przedwojennego Goldbergu.  

Na cyferblacie widoczny jest napis JUNGHANS (producent), poniżej  A. Struzina Goldberg Schles.  
Kim był A. Struzina? Złotoryjskim zegarmistrzem, a może przedsiębiorcą, który zamówił zegar ze 
swoim nazwiskiem? Z tego co wiemy, w dawnej Złotoryi były zakłady zegarmistrzowskie, ale gdzie się 
znajdowały?  Kto pomoże nam rozwikłać zagadkę? Swoją drogą ciekawe, czy i dzisiaj złotoryjanie w taki 
sposób oznaczają swoje czasomierze? 
Przemysław Markiewicz

Z Krotoszyc do Złotoryi
Tradycyjnie w wakacyjny czas staramy 

się przybliżać sylwetkę św. Jakuba Starszego i 
jego szlak, biegnący przez nasz powiat. Niech 
tegoroczną jakubową pielgrzymkę przypomni 
kilka fotografi i wykonanych przez Cezarego 
Skałę. 

Za pomoc i dobre słowo serdecznie dzię-

Uczestnicy konkursu, nawiązywać mogą do poniżej wymie-
nionych wydarzeń (ich szczegóły znaleźliśmy w Dziejach 

Złotoryi, wydanych w 1997 r. podajemy odnośne strony):
● gorączka złota – trwała w latach ok. 1180-1240, kilka tysięcy 
szybów znajdowało się głównie w okolicy Kopacza, górnikami 
byli jego mieszkańcy oraz przybysze z Niemiec, udziały w ko-
palniach posiadali m.in. mnisi z klasztoru w Lubiążu (s. 50-53)
● nadanie praw miejskich – 1211 r., wydarzenia miało miejsce 
najprawdopodobniej na zamku księcia Henryka Brodatego w Ro-
kitnicy, miasto nazywało się wówczas Aurum (Złoto), na jego czele 
stanął wójt, wytyczono powierzchnię, obwarowania itp. (s. 34-37)
● złotoryjskie zakony – w XIII w. osiedlili się tutaj franciszkanie 
(zakon żebraczy) i joannici (zakon rycerski), zbudowali klasztory 
i kościoły, prowadzili działalność opiekuńczą, kulturalna i dusz-
pasterską (s. 58-61)
● bitwa pod Legnicą w 1241 r. – razem z księciem Henrykiem 
Pobożnym w starciu z Tatarami wzięło udział kilkuset złotoryjan, 
o czym pisze Jan Długosz, większość z nich zginęła (s. 42)
● św. Jadwiga – bogobojna małżonka księcia Henryka Brodate-
go, mieszkająca razem z nim w zamku w Rokitnicy, odwiedzała 
miasta, troszczyła się o górników, według tradycji sprowadziła 
franciszkanów (s. 58)
● Toruń z Złotoryja – najprawdopodobniej mieszczanie złoto-
ryjscy na czele z wójtem Klemensem w 1233 r. założyli Toruń w 
państwie krzyżackim, o pomoc poprosił ks. Henryka Brodatego 
mistrz tego zakonu (s. 42, 49)
● książę Bolesław Rogatka i jego wizyty w mieście – znana jest 
legenda o księciu i duchu mieszczanina skazanego na śmierć (s. 
42-43)
osiedle górnicze na Górze Mikołaja – najprawdopodobniej na 
samym początku XIII wieku ( za czasów Księcia Bolesława Wy-
sokiego) powstała tutaj osada, a potem kościół i cmentarz, i w ten 
sposób zaczęło się rodzić miasto (s. 34-35)
● osadnictwo niemieckie – od początku XIII wieku w nasze oko-
lice docierali najpierw kopacze złota, potem rycerze, duchowni, 
kupcy i rzemieślnicy, sprowadzani przez  Bolesława Wysokiego 
i Henryka Brodatego (s. 34-35)
● budowa kościołów – św. Marii, św. Mikołaja i św. Jadwigi; 
wielkie inwestycje stulecia, w które zaangażowane były zakony, 
wszyscy mieszkańcy i książę, według tradycji np. przy budowie 
kościoła Mariackiego kopacze złota mieli obowiązek kłaść co-
dziennie po pracy jeden kamień (s. 46, 58-59)
● czy w mieście był zamek? – czy nazwa Góra Zamkowa ma 
uzasadnienie, czy też tylko legendy umiejscawiają tam warownię 
(s. 45-46)
● pierwsze szkoły – założyli je przy swoich klasztorach francisz-
kanie (i joannici?), kształciły chłopców dla stanu duchownego 
(s. 61-62)
● spór między proboszczami kościołów św. Mikołaja (Arnoldem) 
i św. Marii (Aleksandrem) – w 1217 r. papież rozstrzygnął tajem-
niczy spór, orzekając, że  świątynie mają być równe, chodziło 
być może o wpływy, dochody i nowy podział parafi i ( s. 34-35).
    Roman Gorzkowski

Redakcja Echa Złotoryi i Liceum Ogólno-
kształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi 

ogłaszają konkurs pt. „Legendy osiemsetlecia”
W kolejnych ośmiu numerach „Echa Złoto-

ryi” ukazywać się będą stuletnie kroniki wyda-
rzeń dotyczących naszego miasta, poczynając 
od XIII wieku, gdy Złotoryja uzyskała prawa 
miejskie a kończąc na przełomie XX i XXI 
wieku. Na kanwie tych wydarzeń, każdy może 
ułożyć i spisać własną legendę. Prace w formie 
wydruku komputerowego, do którego należy do-
łączyć płytę z wersją elektroniczną w programie 
Word lub Open Offi ce, nie powinny być krótsze 
niż jedna strona standardowego maszynopisu 
i dłuższa niż 5 stron. Szkoły mogą dostarczać 
pliki na jednej płycie.

Prace będą oceniane i nagradzane w czterech 
kategoriach wiekowych:

♦ Uczniowie klas 4, 5 i 6 szkół podstawo-
wych

♦ Uczniowie gimnazjum
♦ Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
♦ Osoby dorosłe
Jury sukcesywnie będzie wybierać najlepsze 

legendy osadzone w realiach kolejno prezento-
wanych stuleci, a autorów w każdej kategorii 
wiekowej - szczodrze nagradzać.

Na koniec zostanie wybrana najciekawsza, 
najlepiej spisana „Legenda osiemsetlecia” z po-
działem na kategorie wiekowe. Uhonorowani zo-
staną również autorzy największej liczby legend. 

Pod koniec 2011 r. Zostanie wydana książka 
zawierająca najciekawsze prace zebrane podczas 
trwania konkursu.

Obok prezentujemy kronikę pierwszego stu-
lecia. Prace należy składać do 30 listopada w 
Bibliotece Liceum Ogólnokształcącego w Zło-
toryi lub w siedzibie Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej. Wyniki pierwszego etapu 
zostaną podane w grudniowym „Echu Złotoryi”.

Szczegółowy regulamin znajduje się na stro-
nie internetowej „Echa Złotoryi”: www.echo.
tmzz.pl.

kujemy ks. proboszczowi Andrzejowi Burdziakowi 
z Krotoszyc, za udział w rowerowym przyjeździe 
członkom i sympatykom TMZZ oraz wszystkim 
dwudziestu pięciu osobom, które odpowiedziały na 
nasze zaproszenie.

Do zobaczenia za rok, najprawdopodobniej 23 
lub 24 lipca!

  Roman Gorzkowski
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NADLEŚNICTWO
ZŁOTORYJA

Włodzimierz Kowalczyk
www.inkobud.pl

e-mail: inkobud@pro.onet.pl

PRODUCENT
konstrukcji stalowych

aparatury i urzkanądzeń technologicznych
w tym dla ochrony środowiska

tymczasowych stacji paliw
elementów złącznych hydrauliki siłowej
sprzętu transportowego dla górnictwa

www.lena.com.pl, 
lenawilkow@lena.com.pl

tel. +48 76 8783 480, fax. +48 76 8783 212




