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Decyzja była trudna, 
ponieważ zostawiałem 
wiele terenów, które 
już znałem, po których 
umiałem się poruszać, 
które się dobrze zapo-
wiadały. Ale patrząc  
z dzisiejszej perspekty-
wy, to była zdecydowa-
nie dobra decyzja.
Co sprawia, że utwier-
dzasz się w przekona-
niu, że wybrałeś właści-
wą drogę?
Przede wszystkim kon-
fesjonał. Druga rzecz 
– posługa słowa. To tak 
się ładnie nazywa, ale 
bardzo to lubię, czy-
li kazania, rekolekcje, 
konferencje, mówienie 
o Jezusie, o ewangelii, 
katecheza…
Czyli jesteś w swoim 
żywiole, nie robisz nic 
wbrew sobie.

Zdecydowanie. Nie ukrywam, że kapłań-
stwo niekiedy bywa uciążliwe. Może to 
trochę złe słowo. Trudne w kapłaństwie 
czasami jest bycie dla wszystkich. Jest to 
rodzaj służby, więc na służbie jest się cały 
czas. Nie ma momentu, w którym mógł-
bym powrócić do domu i zrzucić część 
nałożonych obowiązków. Trudniejsza jest 
próba budowania relacji z Bogiem, które-
go nie można dotknąć, poczuć, zobaczyć, 
na sposób ludzki się skontaktować. Daję z 
siebie dużo, ale czasami chciałbym, żeby 
ktoś ze mnie zdjął część tego. 
Mówiąc obrazowo: będąc księdzem, mo-
żesz pojechać na urlop, ale nie przesta-
jesz być księdzem.
Nie. To jest właśnie takie „bycie na orien-
cie”, że użyję slangu z poprawczaka. Cho-
ciaż nie sprawia mi to kłopotu, bo poza 
grzeszną naturą ludzką, która jest  w 
każdym, nie mam takich historii, że mu-
siałbym zmieniać maski. Utożsamiam 
się z tym, co mówię. Różnie wychodzi z 
wdrażaniem tego w życiu oczywiście, ale 
utożsamiam się. Nie męczy mnie to, na-
tomiast świadomość, że jestem księdzem 
wszędzie, jest niekiedy stresująca. 
Jesteś prawdziwym człowiekiem rene-
sansu. Sztuki walki, pszczelarstwo…
Nawet mam uprawnienia pszczelarskie.
…książki piszesz, grasz na gitarze, na 
motocyklu jeździsz. Nie jesteś stereoty-
powym księdzem.
Mam tego świadomość i nieraz spotykam 
się z takimi uszczypliwościami ze strony 
kolegów księży, bo jest to coś więcej. Ale 
to jest moje życie. Nie robię nic ponad to, 
co mogę i chcę, a jednocześnie nie godzi 
to w życie kapłańskie. Św. Paweł napisał 
kiedyś takie słowa i nawet zastanawiałem 
się nad ich sensem w kontekście mojej 
osoby: stałem się wszystkim dla wszyst-
kich, aby pozyskać przynajmniej niektó-
rych. Może jest to jakiś rys. Lubię robić 
wiele rzeczy, poza tym mam mocną świa-
domość, że tak naprawdę ewangelizacja 
dokonuje się poza kościołem. W kościele, 
w większości przypadków mamy do czy-
nienia z ludźmi, którzy przychodzą, bo 
chcą, bo wiedzą…
…bo mama każe.
Mama może kazać do pewnego etapu. 
Bycie z ludźmi, to daje mi olbrzymią sa-
tysfakcję. Dla niektórych może to i jest 

atrakcja, gdy zobaczą księdza jadącego na 
motorze. Kiedyś miałem skrupuły, czy je-
chać motorem na pogrzeb. Miałem jednak 
pół godziny na dotarcie na drugi koniec 
Wrocławia. Wiem, że samochodem nie 
dojadę. Sutanna w plecak, zaparkowałem 
gdzieś z boku, przebrałem się i nie było z 
tego tytułu tragedii.
Lubię robić dużo rzeczy. Poza tym uważam, 
że to rozwija. Im więcej obszarów się do-
tknie, tym szersze stają się horyzonty.
Twoi zwierzchnicy nie patrzą jednak tro-
chę podejrzliwie na to, co robisz?
W seminarium tak było. Przez to, że zaj-
mowałem się sportem, byłem baczniej 
obserwowany. 
Wydaje mi się, że od księdza oczekuje się 
całkowitego poświęcenia duchowego, że 
nie będzie się rozpraszał.
To jest trochę takie przewrotne myślenie 
innych, że wiedzą lepiej jak powinien żyć 
ksiądz. Człowiek składa się z pierwiastka 
fizycznego i pierwiastka duchowego. Żeby 
mówić o dobrym rozwoju, te dwa pier-
wiastki muszą iść w parze.  Bo jeżeli coś 
niedomaga, to niedomaga całość. Poza 
tym kontaktujemy się ze światem i z rze-
czywistością zmysłami. Zagrożenia są na 
pewno. Tak jak wszędzie. Ja to zawsze tłu-
maczę, powtarzając za kardynałem Gulbi-
nowiczem, metafizycznie mówi się o Bogu, 
że jest ciągłym aktem, że ciągle coś robi, 
im człowiek bardziej kreatywny, tym bar-
dziej podobny Bogu.
Nie za mocno powiedziane?
Zależy co jest efektem tej pracy. Działal-
ność twórcza jest tym, co 
jest nam wspólne. Podo-
bieństwo do Pana Boga 
wykazuje się między inny-
mi tym, że jesteśmy zdol-
ni tworzyć: On stwarza, 
my tworzymy, różnica jest 
w jakości. Oczywiście jest 
niebezpieczeństwo. Każ-
dy jest inny, każdy inaczej 
dochodzi do swojego du-
chowego stanu. Być może 
rzeczywiście, im człowiek 
więcej robi, tym bardziej 
na takie niebezpieczeń-
stwo jest narażony. Wolę, 
żeby mi wytykano, że robię 
za dużo, niż żeby ktoś mi 
zarzucił, że nie robię nic. 
Uprawiając ju-jitsu 
zbliżyłeś się do kultury 
Wschodu. Jaki jest twój 
stosunek do buddyzmu, 
który wydaje się zinte-
growany wręcz z systemami wschodnimi 
walki.
Nie jest to fascynacja. Interesuję się kultu-
rą, filozofią Wschodu, lubię ją. Było kilka 
prób „oswojenia” wschodu. Filozofia czy 
dociekania naturalnego rozumu człowie-
ka, które idą w kierunku odkrycia Pana 
Boga, są podobne, bo jako ludzie jesteśmy 
podobni. Nie można odebrać praw lu-
dziom, którzy są wyznawcami innych reli-
gii, do tego, że będą rozumowo Pana Boga 
dociekać. To już „załatwił” sobór watykań-
ski drugi, mówiąc o tzw. kręgach przyna-
leżności do kościoła, prowadzeniu naro-
du wybranego drogą objawienia, innych 
narodów światłem naturalnego rozumu. 
Konflikt występuje w momencie, w któ-
rym zaczynamy zaburzać porządek hierar-
chii wartości. Jeśli Bóg, w którego wierzy-
my, Jezus Chrystus, który przekazał o Bogu 
pewną wiedzę i sam siebie ukazał, zaczyna 

Do jakiego etapu dotarł Kacper Radzki w 
swojej wędrówce przez życie?
Jestem wikarym w parafii wrocławskiej, 
udzielam się duszpastersko, jak więk-
szość wikarych. Dodatkowo mam takie 
perełki jak rekolekcje. Studiuję obecnie 
na Uniwersytecie Wrocławskim na II roku 
studiów doktoranckich nauk humani-
stycznych – pedagogikę resocjalizacyjną. 
W przyszłym semestrze będę miał zajęcia 
ze studentami. Trochę konferencji, trochę 
publikacji. Wspomagam duszpastersko 
harcerzy - wrocławskich zawiszaków.
Do seminarium wstąpiłeś będąc już doj-
rzałym mężczyzną. Było ci przez to ła-
twiej czy trudniej?
W seminarium trudniej. Jeśli chodzi o 
całą formację, jest adresowana do ludzi 
młodszych, którzy swój system wartości 
dopiero cementują. Większość kolegów 
z seminarium była w wieku moich wy-
chowanków z poprawczaka. Również 
podejście księży pełniących funkcję prze-
łożonych jest tendencyjnie skierowane 
do osób młodszych. To była dla mnie 
trudność: z człowieka niezależnego, o 
mocnym rysie indywidualisty, trafiłem do 
grupy, w której stałem się jednym z wielu. 
Niestosownym było wyróżnianie się. Nie 
chciałbym tego jeszcze raz przechodzić. 
Jestem przekonany jednak, że jest to po-
twierdzenie mojego powołania, bo gdyby 
nie ta determinacja powołaniowa,  dał-
bym sobie spokój.
Do seminarium chciałeś wstąpić już po 
szkole średniej. Odłożyłeś jednak ten 
moment na dłuższy czas. Miałeś jakieś 
wątpliwości, czy sądziłeś, że zrealizujesz 
się niekoniecznie będąc księdzem?
Czas liceum był bogaty w różne doświad-
czenia. Nie ukrywam, że i trochę kontakty 
z księżmi przyczyniły się, że gdzieś tam 
wycofałem się. Trzeba by pewnie poru-
szyć i wątki romantyczne, bo były takie. 
Natomiast zawsze myślałem, żeby być 
księdzem i kiedy wydawało mi się, że to 
jest już poza mną, gdy już mocno osadzi-
łem się w tym, co robię, gdy realizowa-
łem się w pracy w poprawczaku, anga-
żowałem się, jak sądzę, z powodzeniem 
w wiele spraw,  nie pozbyłem się jednak 
tego, jak ja to nazywam, stanu wewnętrz-
nego niepokoju, który spędzał mi sen z 
powiek. Odczucie to powracało, dopada-
ło mnie często, było to takie nadprzyro-
dzone. Nie potrafiłem tego wytłumaczyć. 

być przekładany trochę na inny sposób. 
To jest już niebezpieczne. Niebezpie-
czeństwo we wschodnich systemach 
polega na tym, że tam filozofia od re-
ligii się nie oddzieliła. Tam filozofia jest 
duchowa, a nasza jest na wskroś mate-
rialistyczna. Filozofia chrześcijańska ma 
korzenie w filozofii pogańskiej: Arysto-
teles, Platon, Sokrates zostali uchrze-
ścijanieni przez Augustyna i Tomasza 
z Akwinu. Czy podobną rzecz można 
zrobić z filozofią wschodnią? Nie wiem 
do końca. Natomiast, jeżeli chodzi o 
sam sposób medytowania, to techniki 
są podobne. Żydzi śpiewając psalmy 
wykonywali to w bardzo podobnych 
pozycjach, bardzo podobnie oddycha-
jąc. Zakonnicy, którzy są w zakonach 
kontemplacyjnych, robią to podobnie.  
Nie zrozumiemy ludzi Wschodu, bo jest 
to inna kultura, którą wysysa się z mle-
kiem matki. Nie demonizowałbym jed-
nak Wschodu. Jeżeli komuś to szkodzi, 
jeżeli przesłania Boga i hierarchię war-
tości, to lepiej, żeby się tym nie zajmo-
wał. Ale podobna rzecz może przytra-
fić się z telewizorem, który może stać 
się ważniejszy. Filozofia Wschodu jest 
wartościowa, jest tam dużo mądrości, 
takich życiowych i moglibyśmy nawet 
się ich uczyć, ale zagrożenia są i trzeba 
mieć ich świadomość. Grzechem jest 
oddawanie komu innemu czci przyna-
leżnej tylko Bogu.
Ale tobie, jako mistrzowi ju-jitsu, sen-
sejowi, uczniowie  też oddają cześć. 
Sensei to po prostu nauczyciel. Gesty 
okazywane nauczycielowi to gesty sza-

cunku mające korzenie w wojskowej 
kulturze samurajów. Nie jest to cześć. 
Z boku czasami jednak można odnieść 
inne wrażenie.
Wrażenia bywają zgubne. Nie to, co 
zewnętrzne świadczy, co jest w czło-
wieku. Ale niebezpieczeństwa istnieją. 
Wśród ćwiczących, z którymi ja mam 
do czynienia, kwestia filozofii czy bud-
dyzmu jest zupełnie drugorzędna. Ich 
interesuje technika, wysiłek fizyczny, 
sport. Sztuka coraz mniej, a jeśli, to ar-
tyzm ruchu, jego harmonia. Tam pier-
wiastka bożego raczej ludzie nie poszu-
kują. Pragmatyka: umieć się obronić, 
dobrze spędzić czas, wyładować się 
fizycznie. 
Cały czas jesteś związany ze Złotoryją.
To moje miasto. A po drugie jestem ka-
pelanem poprawczaka. Między innymi 
dlatego, że mój doktorat będzie trak-
tował o resocjalizacji. Jako ksiądz mam 
regulowany czas i tak zwane dni wolne. 

Mój dzień wolny, to dzień, w którym 
jestem w Złotoryi. Jak mogę pomóc 
w pracy duszpasterskiej złotoryjskich 
parafii, zawsze robię to chętnie. Lubię 
tu przyjeżdżać. Po prostu dobrze się tu 
czuję.
Wspomniałeś już, że jeździsz moto-
rem. Co to za maszyna?
Suzuki GSXR 1000.
Ścigacz?
Tak, mocny.
Zdarza ci się przekraczać prędkość?
W terenie zabudowanym – nie, ze 
względu na innych. Jeżeli wyjadę na au-
tostradę, to przyznaję, że owszem. Ale 
wolę jazdę na krętych trasach, gdzie 
można się powychylać, gdzie prędkość 
nie jest zawrotna, nie przekracza na-
wet dopuszczalnej, a gdzie jest trochę 
frajdy z tego, że się złożę, że odkręcę 
manetkę.
Ryzykujesz jeżdżąc motorem?
Nic, co jest na krawędzi. Może gdybym 
kupił motor dziesięć lat temu. Ale czło-
wiek dojrzewa. Staram się nie narażać, 
ani siebie, ani innych – to jest priorytet 
mojej jazdy. Nie zaryzykowałem nigdy, 
żeby wyprzedzać gdzieś między autami 
na trzeciego – nie lubię tego jako kie-
rowca samochodu. Obiecałem sobie, 
że będę motorem jeździł tak, aby mnie, 
jako kierowcy samochodu, to nie draż-
niło. Myślę, że motorem jeżdżę nawet 
ostrożniej niż samochodem, może dla-
tego, że krócej.

Zrobiłeś niedawno prawo 
jazdy na autobus. Po co?
Gdy byłem w ogólniaku, 
obiecałem sobie, że kiedyś 
zrobię wszystkie kategorie. 
W tym roku na wakacjach 
stworzyła się dobra okazja. 
Pomyślałem sobie, również 
trochę duszpastersko: czę-
sto jeździ się na pielgrzym-
ki i jest problem drugiego 
kierowcy. To też może być 
dodatkowa atrakcja dla 
pielgrzymów. Lubię jeździć 
i to prawo jazdy sprawiło 
mi niesamowitą frajdę. W 
najbliższych dniach będę 
zdawał egzamin kwalifika-
cyjny. Podobno radzę sobie 
całkiem dobrze. Wydaje 
mi się, że czuję autobus. 
Zresztą lubię wszystko, co 
się porusza: narty, sanki, 
łyżwy, konie. Lubię ruch, 
nawet bieganie. Co cieka-

we - w podstawówce nie cierpiałem 
wu-efu.
A co się stało, że jednak polubiłeś 
sport?
Kumpel zaczął chodzić na treningi ju-
jitsu. Trochę mnie drażniło bycie taką 
ciapą. A jak już zacząłem chodzić na 
treningi i zobaczyłem tę niesamowitą 
przepaść między mną a innymi, to się 
zagryzłem i tak już zostało.
Pracując jeszcze w poprawczaku na-
pisałeś pracę magisterską na temat…
Metoda harcerska w resocjalizacji.
…i przeprowadziłeś eksperyment pe-
dagogiczny. Na czym polegał?
Pracowałem kanonami metody harcer-
skiej. Małe grupy, system stopni, iden-
tyfikacji. Nie było to stricte harcerstwo, 
nie było elementu mundurowego, ale 
był to rok pracy, trochę innymi zasa-
dami, zasadami skautowymi. Chciałem 
wykazać, że takie działanie buduje ko-

lektyw grupy, niweluje chęć przyna-
leżności do struktur nieformalnych i 
w sumie eksperyment to wykazał. Z 
czystym sumieniem mogę powiedzieć, 
że zrobiłem go rzetelnie. Aż nieraz sam 
byłem zaskoczony wynikami.
Jak to naprawdę jest z tym popraw-
czakiem? Wychowawcy, z którymi 
rozmawiałem prywatnie, twierdzą, 
że jedynie dominacja siłowa pozwala  
na zapanowanie nad wychowankami.
Ująłbym to trochę inaczej, ale to 
prawda. Nie musi to być element siły 
fizycznej, chodzi bardziej o pozycję 
socjometryczną. Wychowawca musi 
wypracować sobie autorytet drogą 
siły fizycznej, umiejętnością przega-
dania, umiejętnością zaistnienia jako 
lider. Wychowankowie w większości 
nie znają innego języka. W poprawcza-
ku stosowanie środków bezpośredniego 
przymusu w sytuacjach skrajnych jest 
dopuszczalne, ale nie jest konieczne. Na-
tomiast jeżeli wychowanek wie, że ktoś 
jest sprawny fizycznie, jest silny, dźwiga 
ciężary, biega, chodzi na siłownię, upra-
wia sztuki walki – to ma to znaczenie.
Zastanawiam się, czy ta siła nie poja-
wia się jednak w sytuacjach, gdy bra-
kuje innych argumentów.
Tak jak ja sobie tę pracę przypomi-
nam, to często były to demonstracje 
przemyślane i zamierzone. Praca w 
poprawczaku jest taką mocno socjolo-
giczną rozgrywką. Bo trzeba nad grupą 
panować, bo jeżeli się nie panuje, to 
nie ma mowy o dobrej resocjalizacji. 
Natomiast że jeżeli nie ma argumen-
tów, to sięga się po siłę… - uważam, że 
nie. Mnie fascynowało i nadal fascynu-
je, że nie ma takiej konieczności. 
Nie uważasz, że większość ludzi, któ-
rzy przebywają w poprawczaku jest 
raczej stracona dla społeczeństwa?
Nie. To jest kwestia systemu resocja-
lizacji. U nas jest nastawiony na izo-
lację, mniej na resocjalizację. To rów-
nież kwestia tego, co później będzie 
się działo z wychowankiem. Jestem 
przekonany o tym do bólu, że zde-
cydowana większość wychowanków 
opuszczająca poprawczak ma mocne 
postanowienie poprawy. Tylko gorzej 
jest z możliwością realizacji. Trafiają 
do tych samych środowisk. Wracają do 
domu, gdzie jest coś do jedzenia, gdy 
zwinie się to z marketu. Wracają do 
tych samych kolegów i nie mają dość 
silnej woli, żeby im się przeciwstawić. 
Nie ma możliwości, żeby zmienić śro-
dowisko. To jest kwestia zafundowania 
wychowankowi nowego życia, ale pań-
stwa na to po prostu nie stać. Jest rów-
nież część skazana wręcz genetycznie: 
dziadek siedział, ojciec siedział to i on 
będzie siedział – innego sposobu życia 
nie widzą. Z takimi jest najtrudniej. Ale 
dużej części udaje się pokazać normal-
ne życie. I większość wychodząc z po-
prawczaka ma postanowienie poprawy, 
i jest gotowa, żeby to zrealizować.
Kończąc seminarium także napisałeś 
pracę magisterską dotykającą spraw 
wychowania młodzieży. Czyli cały 
czas obracasz się w kręgu młodzieży, 
pedagogiki, wychowania.
Tak.
Uczyłeś również religii. Jak uważasz, 
na ile religia w szkole wychowuje, a 
na ile jest zwykłym przedmiotem tło-
czącym wiedzę?
Zawsze zastanawiam się nad tym, ale 
to pozostawiam decydentom większej 
wagi, czy określenie „religia” jest tutaj 

właściwe. Religia jest czymś więcej niż 
tylko katechezą szkolną. W większo-
ści przypadków mamy do czynienia  
z katechezą szkolną. W tej chwili pod-
stawową rolą tego przedmiotu jest 
przekazanie określonej wiedzy. Czy 
jest możliwe wychowanie? Pytanie 
rozszerzyłbym: czy szkoła wychowuje 
w tej chwili? Szkoła odżegnuje się od 
wychowania i mówi, że jest to kwestia 
rodziny. Uważam, że nie jest to dobry 
trend, ponieważ wychowanie jest pro-
cesem wielopłaszczyznowym. Religia 
daje taką możliwość, aby te wartości i 
wychowanie w szkole przekazać. Musi 
być spełnionych jednak kilka warunków, 
a podstawowym jest, by ktoś, kto para 
się tym przedmiotem, miał tego świado-
mość i starał się to realizować. To tak jak  
z innymi przedmiotami: matematycy są 
dobrzy i źli, językowcy są dobrzy i źli. Tu-
taj ten element wychowania, ze wzglę-
du na pierwiastek chrześcijaństwa jest 
pożądany,  jest możliwy do realizowa-
nia. Trudny w tej chwili - zdecydowanie.
W książce którą napisałeś, a która 
jest przedrukiem twojej pracy magi-
sterskiej, piszesz o ojcu Woronieckim, 
który roli etyki w wychowaniu mło-
dzieży przypisywał ogromną rolę. Na-
tomiast, gdy kiedyś spytałem swoich 
synów, czy na lekcjach religii mówi się 
o etyce – zaprzeczyli.
W programie katechezy nie tylko o ety-
ce, ale również o wartości, o różnych 
koncepcjach prawdy, różnych wizjach 
Pana Boga jest sporo. Jak kto realizuje 
program, to kwestia jego sumienia. Ja 
realizuję na religii program, który mo-
mentami wydaje mi się aż za bogaty, 
jak na możliwości młodzieży i jej zdol-
ność dzisiaj do tego, żeby z taką wie-
dzą się zmierzyć. Osobiście uważam, 
że w czasach, kiedy jednak w rozumie 
upatrujemy czynnik, może nawet de-
cydujący o systemie wartości, odwo-
ływania do filozofii nie tyle są błogo-
sławieństwem, co wręcz nieodzowne. 
Staram się takowe czynić.  Idąc na lekcje 
religii nie idę tam, by być katechetą, ale 
żeby być księdzem. Podobnie robił Woj-
tyła, który mówił o miłości, o wartości, 
nawet jako o synominicznych zamienni-
kach imienia bożego.   
Wartości etyczne wyznawców róż-
nych religii czy osób niewierzących w 
większości się pokrywają, co stano-
wi doskonałą platformę dla dialogu. 
Zwłaszcza, gdy następuje stopniowa 
laicyzacja, czy następują konflikty 
międzykulturowe.
Jestem dokładnie tego samego zda-
nia. Ostatnio brałem udział w inter-
dyscyplinarnej sesji naukowej, gdzie 
miałem wykład o Panu Bogu i polityce. 
Trafiłem na środowisko filozofów, dok-
torantów Uniwersytetu Wrocławskiego i 
płaszczyzna pojęciowa, na której się poru-
szaliśmy, to była płaszczyzna filozoficzna.
Jeżeli istnieje pewna wspólna płasz-
czyzna, to dlaczego nie umiemy w 
Polsce spokojnie dyskutować o wie-
rze, o wartościach?
Myślę, że to bardziej sprawa podzia-
łów personalnych. Jeżeli przyjrzeć się 
historii kościoła, może moja refleksja 
nie będzie trafna, to o podziałach, 
rozłamach  decydowały sprawy per-
sonalne, ambicjonalne, a kwestie teo-
logiczne stanowiły tło tego wszystkie-
go. Czy umiemy dyskutować? Nie jest 
to dyskusja na najwyższym poziomie. 
Większość ucieka się ostatecznie do 
ostatniego argumentu erystyki Scho-
penhauera: jeżeli nie wiesz, jak zaatako-

N iech jasna 
noc Bożego 

Narodzenia przyniesie 
radość smutnym, spokój 
zatroskanym, by dobre 
słowa, przyjazne 
uczynki i szlachetne 
gesty wypełniały 
codzienność, uświęcając 
każdą chwilę naszego 
istnienia, by światło 
betlejemskiej nocy 
rozpraszało ciemności 
codziennego życia, 
byśmy z ufnością 
przyjmowali łaski, 
które Dzieciątko Jezus 
pragnie nam ofiarować. 

Z najlepszymi 
życzeniami 
Wesołych Świąt
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nauczycieli. Znalazłem się wśród 
wybrańców i natychmiast zo-
stałem sparaliżowany świado-
mością, że nie posiadam pasz-
portu. Natychmiast otrzymałem 
pomocną dłoń – pan dyrektor 
napisał pismo  polecające. Pasz-
port otrzymałem w dobrym ter-
minie i pojechałem na Kresy.
Czy wyjazd miał jakieś ramy?  
Tak. Zatytułowany był następu-
jąco: ,,Śladami  Dziedzictwa Na-
rodowego na Kresach Wschod-
nich”. Szkolenie było niezwykłe 
w swojej idei, celach, i wartości. 
Stwarzało możliwość naocznego 
doświadczenia historii, dotknię-
cia fragmentu polskości, przej-
ścia ścieżkami Słowackiego, Za-
polskiej i wielu innych wybitnych 
jednostek, które żyły na tych te-
renach. Zdobyta wiedza i nieza-
pomniane chwile są niezbędne 

dla mnie do propagowania wiedzy na temat Kresów 
oraz nadania nowego wymiaru lekcjom historii.
Przewodnim tematem szkolenia było szeroko rozumia-
ne propagowanie wartości historycznych, budowanie 
świadomości historii Polski oraz upowszechnianie idei 
pamięci o przodkach. Program szkolenia został zapla-
nowany i zrealizowany z myślą ujęcia najważniejszych 
aspektów związanych z tematyką kresową.
Naszym przewodnikiem na tej wspaniałej wyprawie 
był  były rektor Uniwersytetu Opolskiego, były se-
nator V kadencji - prof. Stanisław Franciszek Nicieja.
Jak przebiegało odsłonięcie Pomnika Profesorów 
Lwowskich?
W niedzielę (4. lipca) w godzinach przedpołudnio-
wych odprawiono uroczystą mszę i odsłonięto na 
Wzgórzach  Wuleckich  pomnik. Do ostatniej chwi-
li nie wiedzieliśmy, czy to nastąpi, bo pojawili się 
ukraińscy nacjonaliści. Wszystko jednak potoczyło  
się planowo. W uroczystościach uczestniczyło du-
chowieństwo: rzymskokatolicki metropolita lwow-
ski abp Mieczysław Mokrzycki, grekokatolicki arcy-
biskup lwowski Igor Wożniak  i grekokatolicki biskup 
wrocławsko-gdański - Włodzimierz Juszczak.  Bu-
dowa pomnika była inicjatywą prezydentów: Wro-
cławia - Rafała Dutkiewicza i Lwowa - Andrija Sado-
wego. Pomnik autorstwa krakowskiego rzeźbiarza  
prof. Aleksandra Śliwy jest jeszcze niedokończony. 
Pomnik wyobraża bramę zbudowaną z płyt, sym-

Pamięć o wiernych do końca żołnierzach Rzeczy-
pospolitej, którzy w 1944r. podjęli walkę z komu-

nistyczną okupacją, wymaga nie tyle utrwalenia, ile 
najpierw rzeczywistego zakorzenienia w Polakach.

W połowie lat 90. Jerzy Śląski – dziennikarz i pi-
sarz (żołnierz oddziału AK Mariana Bernacika  ,,Orli-
ka”) - za Fundacją Pamiętamy –wprowadził do obie-
gu publicznego pojęcie ,,żołnierze wyklęci”.

 We Wrocławiu utworzono Stowarzyszenie OD-
RA-NIEMEN, któremu prezesuje Ilona Gosiewska. 
Stowarzyszenie współpracuje z Polakami z zagra-
nicy i organizacjami polonijnymi z Litwy, Białorusi, 
Mołdawii, Ukrainy i Niemiec. Współpraca polega 
na wymianie kulturalnej, organizacji uroczystości 
patriotycznych, zbieraniu relacji świadków historii, 
produkcji filmów. Powstały projekty edukacyjne, 
wydawnicze, wymiany młodzieży i pomocy charyta-
tywnej skierowanej do byłych żołnierzy AK.
Jak doszło do wizyty gości z Białorusi? - pytam 
nauczyciela historii złotoryjskiego Liceum Ogólno-
kształcącego - Tomasza Szymaniaka.
Dolnośląski Kurator Oświaty Beata Pawłowicz, 
wspólnie z PODN w Wołowie,  zorganizowała grant 
na wyjazdową konferencję nauczycieli historii na 
Kresy. Kiedy do szkoły dotarła informacja, natych-
miast napisałem sprawozdanie ze swojej pracy 
wokół tematyki kresowej, w którym zawarłem tak-
że zamierzenia. Spośród kilkudziesięciu zaintere-
sowanych  wyjazdem na Kresy zakwalifikowano 42 

Ale to chyba jest trochę takie tabu?
Nie sądzę. Może po prostu trudno się o tym 
mówi. Wątpliwości mnie dotykają. Jeżeli przyj-
miemy chrześcijański światopogląd i obiektyw-
ne istnienie zła, to złu najbardziej zależy na tym, 
by autować osoby z pierwszej linii, więc uważam,  
że jesteśmy chyba bardziej narażeni na przeróżne 
odciągania. Przeżywałem wątpliwości, przeżywam i 
myślę, że będę je przeżywał w przyszłości. Stoję na 
stanowisku, że jeżeli będą one przeżywane w moc-
nym postanowieniu dociekania prawdy, to zawsze 
powodują wzrost wiary. Nawet Piotr zwątpił, ale był 
w stanie to zaakceptować i wybaczyć sobie. Jak się 
czyta dzieła mistyków, np. Matki Teresy z Kalkuty, to 
tam było pięćdziesiąt lat nocy ciemnej. 
To są jakieś trudne momenty w życiu, gdy dopadają 
cię wątpliwości?
Różnie, nie ma reguły. Np. odprawia się mszę świętą 
i nagle pojawia się pytanie: Panie Boże jesteś tu, czy 
cię tu nie ma? A czasami są to trudne chwile, gdy 
wszystko się sypie i wtedy człowiek zaczyna się zasta-
nawiać, po co mi to było?
Można to porównać do stanów depresyjnych? Coraz 
częściej w depresję popadają jednak ludzie, którzy osią-
gają stabilizację i nagle tracą motywację do działania.
Z pewnością. Zrobię może takie odniesienie do kaza-
nia Jezusa na górze. Kiedy mówi o błogosławionych 
i przeklętych: biada wam, którzy się śmiejecie, bia-
da wam, którzy się cieszycie, którzy dobrze żyjecie, 
można ulec wrażeniu, że promuje nieudacznictwo. 
Jest to trudny fragment do interpretacji. Ja myślę, że 
to, przed czym chce przestrzec, to jest właśnie to, o 
czym mówimy – jeżeli ludzie zaczną upatrywać swoje 
szczęście, swoje dobro tylko w tu i teraz, czyli w tym, 
że dobrze się żyje, gdy to stracą, wtedy nie mają nic 
i popadają w depresję. Jezus próbuje przekierować 
nasze spojrzenie na coś więcej, na inne wartości. On 
konkretnie mówi o zbawieniu. 
Przed świętami masz więcej pracy?
Tak, zdecydowanie. I niekoniecznie z tego tytułu, 
że niektórzy uprawiają chrześcijaństwo sezonowe. 
Jest to okres rekolekcji, adwentowej spowiedzi. Nie 
można zapominać, że jest wiele osób głęboko wie-
rzących, które potrzebują właśnie życia duchowego 
wplecionego w kalendarz liturgiczny. 
Święta jednak utraciły klimat z naszego dzieciń-
stwa. Mijają szybko i bezrefleksyjnie. Liczą się 
przedświąteczne zakupy.
Jest to przykre, ale prawdziwe. Święta stały się towa-
rem. Mamy tendencję do trywializowania. Łatwiej 
jest przejść koło wartości, które spłycimy: jakieś 
aniołki, diabełki, Jezuski w szopce. Bo przyjęcie tego 
święta takim, jakie jest, jako wydarzenia, na które 
Izraelici czekali setki lat, wydarzenia, które dla nas 
chrześcijan jest przełomowe, przyjścia na świat Me-
sjasza, to wymaga zatrzymania się i refleksji. Coraz 
mniej jesteśmy zdolni do tego. 
Nie przeraża cię ten konsumpcjonizm?
Przerażać,  nie przeraża – smuci mnie. Nie boję się tego, 
bo głód wartości w człowieku jest. Sami sobie odbiera-
my te doznania, które są nam potrzebne do życia. Na-
wet jeżeli zamkniemy je tylko w cieple rodzinnym, to jest  
to wartość niezbywalna. A koniunktura nam to zabiera. 
Być może depresje pojawiają się dlatego, że nie mamy 
doświadczeń innej natury niż konsumpcyjne. Rodziny, 
którym się dobrze wiedzie, utożsamiamy zwykle z do-
brobytem materialnym. Nie wiadomo jednak, jak jest z 
tym przeżywaniem na poziomie  duchowości rodzinnej.
Wiesz już, co będziesz robić np. za dziesięć lat?
Nie, zupełnie nie. Za dwa lata chciałbym obronić dok-
torat, niedługo otworzę przewód doktorski. Chciał-
bym się związać z uczelnią. Lubię to. Natomiast nie 
chciałbym się ograniczyć tylko do pracy naukowej. 
Zdecydowanie  duszpasterstwo, bycie z ludźmi. Nie 
widzę siebie jako człowieka, który zamknąłby się w 
gmachu uczelni. 
Tak samo jak nie chciałbyś chyba zamknąć się tylko 
i wyłącznie w kościele.
Ograniczyć się tylko do czynności liturgicznych: odpra-
wić, ochrzcić, powiedzieć kazanie? Zdecydowanie nie.

wać problem, to zaatakuj mówcę. Mało merytoryczne.
Ale skąd się bierze ta wzajemna wręcz nienawiść, 
gdy spotykają się np. w telewizji ludzie wyznający 
różne wartości?
To wynika z braku szacunku oraz pokory ludzi do 
samych siebie, do tego, że oni mogą się w swoich 
racjach mylić. Bo nawet jeśli jestem przekonany w 
100% co do wartości, jaką stanowi dla mnie chrześci-
jaństwo, do jego prawd, to nie znaczy, że będę potra-
fił wyargumentować każdemu, że to jest prawdziwe. 
To trochę taka nasza cecha narodowa: „sąd sądem, 
ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie”. 
A jaki jest twój stosunek do osób znajdujących się 
poza kościołem katolickim?
Każdy ma swoją niezbywalną wolność do podjęcia de-
cyzji. Ja tę decyzję szanuję, skoro Pan Bóg szanuje każ-
dą decyzję człowieka, co wynika z objawienia, z pisma 
świętego, to ja będąc mniejszym od Boga, czemu miał-
bym tego nie robić? Każdy ma prawo dociekać i abso-
lutnie nie jest w moich oczach mniejszym człowiekiem. 
Jedni księża nie zauważają takich ludzi, inni próbu-
ją ich nawracać, a ty mówisz: dobrze, niech on żyje 
własnym życiem.
Nie można nawracać za wszelką cenę. To już po-
kazała historia. To się źle kończy. Nie wolno 
nie zauważać, bo to wynika z misyjnego naka-
zu Jezusa: idźcie i głoście. Trzeba się zastano-
wić nad formą, bo ona jest bardzo istotna. Jak  
się przyjrzymy życiu Jezusa, to większość czasu spę-
dzał z ludźmi, którzy byli wtedy raczej niewierzący. 
Zarzucano Jezusowi, że spędza czas z faryzeusza-
mi, z prostytutkami, że jest nieczysty. Być z ludźmi 
– to jest moja dewiza. Jeżeli to, do czego ja jestem 
przekonany, jest prawdziwe, to przede wszystkim 
mój sposób życia może dać innym do myślenia. 
Owszem, ja będę mówił, będę to stanowisko moje 
i stanowisko kościoła reprezentował. Co u mnie jest 
tożsame. Nie oznacza to, że mam idealne życie, bo 
nawet żaden z apostołów nie miał na swoim koncie 
braku słabości, ale inni patrząc na mnie lub będąc  
ze mną, mogą się przekonać lub nie. 
Będąc na parafii w Oławie prowadziłeś blog. Skąd 
taki pomysł?
Blog zacząłem prowadzić za namową gazety powia-
towej. Myślę, że trochę nie spełniłem ich oczekiwań, 
bo wiedziałem, że liczą na takie bardziej pikantne w 
sensie medialnym rzeczy, że będę się wypowiadał na 
temat aktualnej polityki. Długo myślałem nad formą 
i postanowiłem, że będzie to blog właśnie o warto-
ściach etycznych, chrześcijańskich, bo jestem prze-
cież księdzem. Z daleka od spamu informacyjnego. 
Myślę, że wydźwięk był dobry, choć blog był trudny. 
Ja lubię myśl filozoficzną, egzystencjalną i o takiej pi-
sałem. Nawiązywałem do lokalnych wydarzeń i nie 
tylko, ale było to takie stanowisko trochę sokratej-
skie. Proboszcz na  początku podzielał moje obawy, 
nawet mi trochę odradzał. Miło to wspominam, cho-
ciaż zdrowia mnie też trochę kosztowało, bo to było 
takie wystawianie siebie do publicznej oglądalności, 
dla nie wiadomo kogo. W tym znaczeniu, że gdyby 
ktoś chciał dopiec, to mógł. O dziwo, nie było tego 
tak wiele. Jeśli już, były to głosy merytoryczne, które 
sobie bardzo ceniłem. I to mi się podobało. Do tego 
stopnia, że zebrałem tego bloga, posegregowałem i 
wydałem w formie książki.
 „Pozwólmy Bogu być Bogiem”. Do kogo adresowa-
łeś ten tytuł.
U nas w Złotoryi, na domu handlowym, ktoś kiedyś 
sprayem napisał: Stwórzmy sobie Boga na nasz obraz 
i podobieństwo. Niech będzie mały, nikomu nie bę-
dzie przeszkadzał, wtedy wszyscy w niego uwierzą. 
Na tej podstawie stwierdziłem, że faktycznie próbu-
jemy sobie stworzyć Boga na własną modłę, a nie 
przyjmować, że jest to Bóg. Na tej kanwie był to apel 
do nas wszystkich, którzy zapominają, że Bóg jest 
bytem absolutnym, więc to, co wynika z tego bytu 
absolutnego, te wszystkie przymioty należy mu przy-
znać. My tego nie robimy. 
Są też tam twoje wiersze. Znalazłem takie, które 
traktują o zwątpieniu. Czy księdzu wypada mówić 
o takich słabościach?
Uważam, że nawet należy, bo to jest normalne w cy-
klu życia wiary.

bolizujących dziesięć  przykazań z metalowym odle-
wem kopii rozkazu rozstrzelania profesorów,  które 
nastąpiło w nocy z 3. na 4. lipca 1941r.
Najsmutniejsze dla mnie było to, że nikt nie powie-
dział o profesorach polskich tylko lwowskich. W uro-
czystości uczestniczyli m. in. córka zamordowanego 
Kazimierza Bartla – Cecylia, profesorowie wrocław-
scy i lwowscy, uczniowie.
Po Cmentarzu Łyczakowskim wodził was profesor. 
Jakie wrażenie wyniosłeś z tej  nekropolii? 
Byłem na warszawskich Powązkach, na paryskim 
Pere-Lachaise, ale Cmentarz Łyczakowski poruszył 
mnie dogłębnie i przypomina mi się powiedzenie: 
,,Jeśli chcesz poznać historię ludzi i ziemi, idź  na 
cmentarze”. Cmentarz Łyczakowski zbudowano na 
założeniu parkowym.  Pochowani tam, to tylko śpią-
cy, oczekujący czasu przebudzenia. Świadczą o tym 
symboliczne nagrobki – dzieła sztuki, których twórca-
mi byli znani artyści XIX  i XX wiecznej Polski. Tanatos, 
Hypnos, aniołowie, pelikany i lwy strzegą snu ,,miesz-
kańców” Cmentarza.  Piękno tego miejsca chłonęli-
śmy przez dziewięć godzin, a prof. snuł swą opowieść 
wydobywając różne historie z mroków przeszłości.
Jak postrzegasz teraz Kresy? Czy ziemia przodków 
przemówiła do ciebie jakimś kodem?
Kresy były dla mnie i chyba nadal są zmitologizowa-
ną krainą. Takim Edenem i rajem utraconym, o któ-
rym opowiadała mi moja babcia, bo to ona wzbu-
dziła we mnie uczucie miłości do tej ziemi. Mimo, iż 
nie urodziłem  się na Kresach, czuję się z nimi emo-
cjonalnie związany ze względu na to, że stamtąd po-
chodzą  moi krewni po kądzieli.
Czy wiesz, co masz robić z przestrzenią historyczną 
i dramatycznymi losami Kresowian? 
Oczywiście, wiem. Jako historyk muszę zadbać o to, 
by pamięć, wspomnienia radosne i tragiczne moich 
bliskich i obcych mi ludzi przetrwały dla potomnych. 
Muszę nadal się szkolić. Ubolewam, że w siatce go-
dzin nie ma tylu godzin szkolnych, by poświęcić Kre-
som należny im  czas.
Jakie zainteresowanie Kresami wykazuje młodzież? 
Czy żyją  ich bliscy, dawni mieszkańcy Kresów?
Z przykrością muszę stwierdzić, że niewielkie. Robię 
wszystko, aby uczniowie poznawali swoje korzenie, 
tradycje rodzinne. Organizuję w klasach pierwszych 
różnego rodzaju przedsięwzięcia, np. prowadzenie 
kroniki rodzinnej. Wielu uczniów naszego liceum 
ma kresowe korzenie, ale niewielką wiedzę na te-
mat. Dlatego w marcu zamierzam  zorganizować Dni 
Kultury Kresowej i pokazać młodym ludziom historię 

tych terenów, zaprosić zespół kultywujący śpiewy 
ludowe, zachęcić do kuchni kresowej. Powinni ,,po-
czuć folk i klimat”.
Dziękuję za zaproszenie członków Koła Kresowian 
na spotkanie z Żołnierzami Wyklętymi. Widziałam 
płaczące ze wzruszenia dziewczyny. Co uczniowie 
mówili potem?
Byli wzruszeni, zwłaszcza dziewczyny. Sami zwra-
cali uwagę na wartość spotykania się ze świadkami 
historii tamtych ziem. Poznawanie wydarzeń przez 
pryzmat ludzi, którzy tę rzeczywistość kształtowali, 
pomaga  lepiej rozumieć przekaz podręcznikowy. To 
było niezwykłe spotkanie.
Wśród gości byli: kpt.Weronika Sebastianowicz 
- Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Biało-
rusi. Żołnierz II Konspiracji. Walczyła w latach 
1945-1951 w oddziałach WiN Obwodu Wołko-
wysk. W kwietniu 1951r skazana na 25 lat łagru 
i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich i prze-
padek mienia. W Workucie spędziła 6 lat, w tym 
czasie zginął jej brat - Antoni Oleszkiewicz. Resztę 
wyroku odbywała z rodzicami, również żołnierza-
mi, na Syberii. Nie otrzymała zgody na repatriację  
do Polski. Drugi gość, Alfons Rodziewicz-żołnierz II 
Batalionu 77 Pułku Piechoty AK, kpt. Jana Boryse-
wicza ,,Krysi”. Odbył wieloletni wyrok w łagrach. 
Kolejny Gość to Franciszek Szamrej - walczył pod 
komendą kpt. J. Borysewicza. Brał udział w walkach 
z okupantem niemieckim i sowieckim. Odbył wielo-
letni wyrok w stalinowskich łagrach.
Jesteś jedynym w mieście nauczycielem, który wy-
chodzi poza ramy szkolne  w tej tematyce. Widzę 
wielką przychylność dyrekcji, wspierają Cię pomo-
cą i obecnością. Pani Jola Zarębska uświetniła spo-
tkanie pięknym występem młodzieży, inni koledzy 
przyprowadzili podopieczne klasy. Szkoła to orga-
nizm i umiejętność pracy zespołowej jest niezbęd-
na, co o tym sądzisz?
Tak, to prawda, jestem wielce zobowiązany, Pani 
Dyrektor Barbarze Mendosze, Panu dyrektorowi 
Aleksandrowi Pecynie, całemu Gronu Pedagogicz-
nemu i Uczniom za pomoc, jakiej mi udzielili, za 
wsparcie i zrozumienie. W tym miejscu chciałbym 
jeszcze raz wszystkim  podziękować. Bez nich całe 
przedsięwzięcie nie byłoby takie uroczyste. Dodam, 
że był dalszy ciąg, 28. listopada uczestniczyłem w 
spotkaniu podsumowującym projekt, podczas któ-
rego prof. S. S. Nicieja wygłosił wykład n/t ,,Historia 
i legenda miast kresowych”. 

Zdjęcia – Joanna Sosa-Misiak, 
tekst - Danuta Sosa.

Rok 2011 obfitował w wiele wydarzeń w naszym 
mieście, ale również w całej ziemi złotoryjskiej.  

Za konkretnymi  wydarzeniami stoją jednak ludzie 
z krwi i kości, którzy swoją pracą, swoim zapałem,  
dokonują czasem rzeczy niezwykłych, służąc społecz-
ności, promując naszą małą ojczyznę, sprawiają, że 
świat staje się lepszy, weselszy, bardziej przyjazny 
lub zrozumiały. Co miesiąc staramy się opisywać 
takich ludzi na łamach naszego miesięcznika. Nie do 
wszystkich mamy czas i możliwość dotrzeć, ale na 
pewno staramy się ich zauważyć. Wiemy, jak ważne 
w  każdej pracy czy społecznej czy stricte zawodowej 
jest choćby fakt dostrzeżenia jej, docenienia. Dlatego 
redakcja „Echa Złotoryi” postanowiła począwszy od 
tego roku przystąpić do wyborów „Człowieka Ziemi 
Złotoryjskiej” .  Wybory swoim patronatem objął 
Starosta Powiatu Złotoryjskiego  - pan Józef Sudoł. 
Chcielibyśmy, żeby wybór był jak najbardziej obiek-
tywny, daleki od populizmu i niedoskonałości, które 
niosą np. głosowania przez Internet, czy za pomocą 
kuponów. Dlatego ostatecznego wyboru „Człowieka 
Ziemi Złotoryjskiej za rok 2011” dokona kapituła. Do 
kapituły wyborów zaprosiliśmy następujące osoby:
Zenona Bernackiego, przewodniczącego Rady Po-
wiatu oraz kasztelana Zamku w Grodźcu,
Romana Gorzkowskiego, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Złotoryi,
Iwonę Siwińską, wiceprzewodniczącą Rady Powiatu,
Bogdana Szyję, radnego Rady Miasta i Gminy Świerzawa,
Kazimierę Tuchowską, wiceprezes Zarządu TMZZ,

Alfreda Michlera, wpółautora książki „Aurimontanie, Goldbergerzy, 
Złotoryjanie”,
Roberta Pawłowskiego, redaktora naczelnego „Echa Złotoryi”.
Przewidujemy, że w następnych latach skład kapituły poszerzać się 
będzie o zdobywców tytułu z lat poprzednich.
Proces wyborów postanowiliśmy podzielić na trzy etapy: 
Etap I – zgłoszenie kandydatów do tytułu. Zgłoszenia może dokonać 
każdy w formie pisemnej przesyłając e-mail na adres echo@tmzz.
pl lub list tradycyjną pocztą na adres Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej, ul. Szkolna 1, 
59-500 Złotoryja, bądź przynosząc  zgłoszenie do sekretariatu TMZZ. 
Zgłaszać można każdego, kto pracuje społecznie lub zawodowo na 
rzecz społeczności szeroko pojmowanej ziemi złotoryjskiej. Zgłoszenie 
winno zawierać imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz uzasadnienie, 
dlaczego zdaniem zgłaszającego zasługuje ona na tytuł. Zgłoszenia 
będą przyjmowane do 15. stycznia 2012 r.
Etap II – do dnia 30. stycznia 2012 r. wyłonienie przez kapitułę spośród 
zgłoszonych osób pięciu kandydatów do tytułu. Wybór każdej nomino-
wanej osoby będzie szeroko uzasadniony. Lista osób nominowanych 
wraz z uzasadnieniem zostanie opublikowana w lokalnych mediach. 
Etap III – wybór „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej za rok 2011”. Ogłosze-
nie zwycięzcy nastąpi na uroczystym dorocznym spotkaniu redakcji 
„Echa Złotoryi” z czytelnikami 16. lutego 2012 r.
Zwycięzca oprócz honorowego tytułu otrzyma również materialne 
dowody uznania.
Regulamin wyborów publikujemy na stronach internetowych „Echa 
Złotoryi”: www.tmzz.pl.

Tym razem utrwalimy pisownię nazw 
geograficznych: Wilcza Góra, Góra 

Mikołaja, Pogórze Kaczawskie, ziemia 
złotoryjska, województwo dolnośląskie, 
powiat złotoryjski
Co z tą „górą”?
Dlaczego  Góra Mikołaja a góra Giewont?
Zasada mówi, że wielowyrazowe nazwy 
geograficzne i miejscowe piszemy  wiel-
ką literą. Jednak robimy to wówczas, jeśli 
nazwa własna składa się z dwu członów 
i człon drugi jest rzeczownikiem w dopeł-
niaczu lub przymiotnikiem  w mianowniku. 
Zatem Góra Mikołaja (dopełniacz) oraz 
(jaka? przymiotnik) Wilcza Góra. Analo-
gicznie: Pogórze Kaczawskie.
Natomiast do innej zasady odwołamy się 
przy zapisie góra Giewont:
-jeśli nazwa własna składa się z dwu czło-
nów i drugi człon jest rzeczownikiem w 
mianowniku nieodmieniającym się, wtedy 
człon pierwszy (wyraz pospolity): góra, ni-
zina, półwysep, kanał, morze, jezioro, wy-
spa, pustynia, wyżyna itp. piszemy małą 
literą, natomiast człon drugi - wielką, stąd 
góra Giewont ( góry Giewont, górze Gie-

wont, górą Giewont).
Jedną zasadą objęte są trzy pozostałe 
ortogramy: ziemia złotoryjska, powiat 
złotoryjski, województwo dolnośląskie. 
Zaleca ona:
-nazwy okręgów administracyjnych współ-
czesnych i historycznych, wyodrębnionych 
w strukturach kościelnych i państwowych 
piszemy małą literą.
Krótka konkluzja. Dla pisowni nazw geo-
graficznych nie ma uzasadnienia historycz-
nego. Wynika ona z konwencji, umownych 
reguł, stąd tyle wątpliwości. I chociaż góra 
z górą się nie zejdzie, jak mówi znane przy-
słowie, to mamy nadzieję, że nasze porady 
ortograficzne sprawią, że pisownia „gór-
skich” nazw geograficznych nie będzie dla 
Państwa nie do pokonania.
A przy okazji świątecznego nastroju chce-
my zadać Państwu językową zagadkę. Czy 
wiecie, co znaczą wpisywane na kartkach 
świątecznych życzenia: „Do siego roku”? 
Rozwiązanie w następnym wydaniu po-
radnika językowego. 
Ze świątecznymi pozdrowieniami
Renata Fuchs i Anna Markiewicz

ciag dalszy ze strony 3

Złotoryjskie ortogramy

Żołnierze wyklęci

Człowiek Ziemi Złotoryjskiej 2011 Poradnik językowy
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Antoni Czerepak, 
dziadek autorki

Po prawej babcia autorki, 
Barbara Czerepak z koleżnką.
Czasy szkołyśredniej

Barbara Czerepak, 
babcia autorki

Dziadek autorki (w  srodku) w cza-
sach służby wojskowej

W wojsku, dziadek autorki stoi opadrty o koło

Cała rodzina babci autorki przed 
domem w Złotoryi, który stoi do dziś 
na ulicy Legnickiej.

jakąś pościel. Wszystkie meble 
zostały tam. Tato nawet zostawił 
klucz w drzwiach, gdy wyjeżdża-
liśmy, by ktoś nie zniszczył domu, 
jakby rodzina czy złodzieje chcieli 
się włamać czy też nawet zamiesz-
kać. Szkoda by było. Nowy, świe-
żo wybudowany dom na pewno 
komuś jeszcze dał schronienie. 
Kiedy przyjechaliśmy do Złotoryi,  
Państwowy Urząd Repatriacyjny, w 
skrócie PUR, przydzielił nam dom, 
w którym mieliśmy się osiedlić. 
Znajdował się on na ulicy Legnic-
kiej, tam gdzie teraz mieszka moja 
siostra. Dużo domów było już zaję-
tych, były to normalne mieszkania, 
często nawet już urządzone. Nasz 
też taki był: trzy pokoje plus kuch-
nia i do tego jeszcze jakieś łóżko, 
szafka, kanapa.

- A dlaczego były już urządzone, przecież była woj-
na?

- Dlatego, że Niemcy tam mieszkali i w pośpiechu 
wyprowadzki zabierali ze sobą tylko te najpotrzeb-
niejsze rzeczy. 

- A jak wyglądała Złotoryja po twoim przyjeździe tutaj?
- Ale ty jesteś ciekawska.
- No wiesz, babciu, takie informacje przydadzą mi 

się w szkole, np. na lekcji wiedzy o kulturze.
- Proszę, jakaś ty sprytna. Zło-

toryja nie była bardzo zniszczona 
i o wiele mniejsza niż jest teraz. 
Drogi były węższe i brukowane - 
w tym momencie wszedł do po-
koju dziadek.

- Basiu, co ty tu robisz? Jestem 
głodny, idź i zrób mi jeść – powie-
dział.

- Antoś, teraz nie przeszkadzaj!
- No właśnie dziadku, nie prze-

szkadzaj - po tych słowach w 
milczeniu przysiadł się do nas, a 
babcia kontynuowała.

- Przyjechaliśmy tu w maju i 
jeszcze poszłam do szkoły do 2 
klasy, którą kończyłam w czerw-
cu. Szkoła mieściła się na ulicy 
Marii Konopnickiej, w takim sta-
rym budynku. 

- To tam, gdzie chodziłam do 
podstawówki - zauważyłam.

- Tak, to tam, 
chyba w 1948 
r. była już to 
Szkoła Podsta-
wowa nr 1. Była 
to także szkoła 
dla Niemców. 
W 1951 r. za-
częłam chodzić 
do szkoły śred-
niej do Legni-
cy, a w 1954 
r. dostałam 
nakaz pracy 
w Spółdzielni 
Mieszkaniowej  
i tam pracowa-
łam przez 25 
lat.

- A twój tato 
nadal był mura-
rzem czy zmie-
nił pracę?

strych, na którą nigdy nie wolno mi było wchodzić. 
Okna były trzyramienne, a na nich stał duży kwiet-
nik, wyglądający jak kosz, a w nim zawsze rosły pięk-
ne kwiaty, pielęgnowane przez mamę. Tato, zrobił 
dużą drewnianą okiennicę, gdyż bał się band, które 
chodziły i kradły. Na podwórku stał drewniany trze-

pak, a na nim 
wisiała huśtaw-
ka dla mnie. 
Mieszkal iśmy 
na uboczu.

P a m i ę t a m , 
jak w czasie 
wojny przez 
okno widać 
było Niemców 
goniących Ru-
skich, a potem 
na odwrót. 
Niestety, pod-
czas konfliktu 
międzynarodo-
wego musieli-
śmy zamieszkać 
u cioci Andzi 
- westchnęła 
ciężko i spoj-
rzała na mnie. 
- Najbardziej w 
pamięci zapadł 
mi dom cioci 

Balbiny, stary, z małymi 
okienkami. Za podłogę słu-
żyło tzw. klepisko - czarna, 
uklepana ziemia, którą na 
świętą ciocia sypała żółtym 
piaseczkiem. W jednym 
rogu była kuchnia, jakaś 
szafka, zaś w drugim stała 
duża prycza, a w niej sło-
ma przykryta jakąś płach-
tą. Tam spało kilkoro dzie-
ci,  ułożonych jak śledzie. 
Jako oświetlenie służyła 
świeczka woskowa, zwa-
na kagankiem, stojąca na 
stole. Przez ten palący się 
kaganek było tam wiecznie 
pełno czarnego dymu. 

Pewnej nocy był nalot 
na Lwów i gdy tato wrócił 
do domu, opowiedział mi, 
jak przyszedł do naszego 
domu i zobaczył, że okien-
nica leży na środku pokoju, kilka metrów dalej była 
dziura po zrzuconej bombie. Przestraszyłam się wte-
dy, bo gdybyśmy się nie wyprowadzili stamtąd, to 
na pewno by kogoś zabiła. Mieliśmy ogromne szczę-
ście.  Po wygranej wojnie w 1946 r. przesiedlili nas 
ze Lwowa na ziemie odzyskane i tak znalazłam się 
w Złotoryi.

- Jak wyglądała twoja podróż , babciu?
- Spokojnie i do tego zaraz dojdziemy - uśmiech-

nęła się do mnie - Widzę, że spodobała ci się moja 
opowieść.

- Oczywiście, że tak.
- No więc podróż ze Lwowa była bardzo ciężka i 

męcząca. Jechaliśmy prawie trzy tygodnie w odkry-
tych wagonach, tzw. lorach.

- W odkrytych, czyli?
- Bez dachu. W środku jechało kilka rodzin. Każdy 

miał swój malutki kącik i jakiś drobny dobytek.
- A wy co wzięliście ze sobą?
- Kochana, zabraliśmy ze sobą tylko te najpotrzeb-

niejsze rzeczy, czyli jakieś ciuchy, niedużo ich było, 

Od tego numeru Echa prezentować bę-
dziemy opowieści spisane przez uczniów 
złotoryjskiego ogólniaka, którzy w ramach 
zadania z wiedzy o kulturze poszukiwali 
swoich rodzinnych korzeni. Z kronikarskie-
go obowiązku młodzi ludzie spisali to, co 
ulotne, to co w ludzkiej pamięci zawarte. 
Powstały piękne, a częstokroć dramatycz-
ne historie, które mogłyby nawet posłużyć 
za kanwę scenariuszy filmowych. Być może 
ktoś się kiedyś o to pokusi…?

Siedziałam opatulona w koc na parape-
cie mojego okna w pokoju, pijąc gorąco 
herbatę, patrzyłam jak za oknem płatki 
śniegu tańczą radośnie, a mróz rysuje cie-
kawe wzory na szybie. Myślałam o swoim 
życiu,  o tym, dlaczego ostatnio mam cią-
głego pecha i nic mi nie wychodzi. Czego 
bym się nie dotknęła, wszystko musiałam 
popsuć. Nawet w szkole szło mi coraz go-
rzej, dostawałam słabe oceny, a nauczycie-
le mieli do mnie dużo pretensji.

Gdy rozmyślałam nad tym wszystkim, 
podeszła do mnie babcia, czule pogłaskała po gło-
wie i spokojnym, cichym głosem zapytała.

-  Co się dzieje Niuśka?-  mimowolnie uśmiech-
nęłam się, kiedy powiedziała „Niuśka”. Zawsze mnie 
tak nazywała, gdy widziała, jak coś mnie trapi.

-  Babciu, dlaczego mam takiego pecha w  życiu, 
dlaczego nic mi nie wychodzi? Nawet z mamą ostat-
nio często się kłócę, a wcześniej nam się to nigdy nie 
zdarzało.  Babuniu, dlaczego musiałam urodzić się w 
tak trudnych czasach? 

- Niuśka, co ty opowiadasz! Trudne czasy to były 
kiedyś, ale nie teraz – przygarnęła mnie do swo-
jej piersi i delikatnie pocałowała w czoło -  Trzeba 
być cierpliwym. Teraz ci nie wychodzi, ale za kilka 
dni wszystko się odwróci i będzie szło tak, jak sobie 
tego zażyczysz. Jeśli chodzi o kłótnie z mamą, to nor-
malna rzecz, każda nastolatka sprzecza się ze swoją 
matką. Ja tak samo, może nie były to kłótnie na te-
mat, która ma wejść pierwsza do łazienki, ale to były 
inne czasy - zauważyłam jak uśmiecha się do siebie.

- Babuniu, opowiesz mi o nich? – poprosiłam.
- A chcesz tego w ogóle słuchać?
- Oczywiście, że tak! – odpowiedziałam szybko - 

Nawet bardzo.
- No dobrze, jeśli chcesz, to ci opowiem, ale 

ostrzegam - to będzie długa historia – usiadła 
na moim łóżku, kiwnęła na mnie głową i przy-
wołała gestem ręki, bym usiadła. Grzecznie jej 
usłuchałam i przycupnęłam obok niej. Czekałam  
na opowieść babci. Zapatrzona w okno zaczęła opo-
wiadać:

- Mieszkaliśmy na przedmieściach Lwowach, w 
Krzypczycach.  Do centrum mieliśmy około 3 km. 
Jako mała dziewczynka chodziłam z mamą za rączkę 
do miasta. Mieszkiwaliśmy w domu świeżo wybu-
dowanym przez mojego ojca, który był murarzem. 
Zbudował go na starej działce (z pomocą swoich ko-
legów), którą dostał od swojej siostry. Mama zaś zaj-
mowała się mną i domem. Nigdy nie pracowała. Żyli-
śmy skromnie, ale nam to w zupełności wystarczało. 
Do chaty wchodziło się prosto w sień o wymiarach 
2m x 2m, po jednej stronie były drzwi do kuchni, a 
po drugiej  do pomieszczenia, które służyło nam jako 
sypialnia i pokój dzienny. Stała tam także drabina na 

tam dwa pokoje z kuchnią, ale po dwóch miesiącach 
przeprowadziliśmy się do mniejszego domu. Ojciec 
ożenił się drugi raz, a macocha go otruła. Po śmierci 
taty wszystko się rozsypało. Moją siostrę zabrał wu-
jek, brat poszedł do domu dziecka, a mnie przygar-
nęła  ciotka. Nie było mi u niej źle. Mieliśmy tylko 
4 pokoje i kuchnię na dwanaścioro dzieci. Jedna 
dziewczynka spaliła się. Nie było nikogo w domu, a 
ona podkładała do pieca. Miała gęste, kręcone wło-
sy i iskra spadla jej na głowę. Mała spłonęła. 

Było także dużo pracy, więc w wieku 12-13 lat 
uciekłem do PGR-u. Tam pracowałem jako woźnica. 
Miałem dwa konie oraz bryczkę. Woziłem kierowni-
ka Gospodarstwa Rolnego i on mnie przygarnął, bo 
był bezdzietny. 

- A gdzie to było?
- W Lubiechowie, dziś nazywanym Lubków. Bar-

dzo lubiłem tam pracować, dbałem o konie, a także 
o bryczkę, pracowałem również w gospodarstwie. 
Któregoś dnia mój pracodawca powiedział do mnie, 
że się tu zmarnuję, jeśli nie pójdę do szkoły. Kupił mi 
wszystko, co było mi potrzebne, książki, buty, ubra-
nia i wysłał mnie do szkoły stolarskiej w Bolesławcu. 
Mieszkałem tam w internacie. W 1950 r. dział sto-
larki zlikwidowali, a nas przydzieli do szkoły w Zło-
toryi, którą tu ukończyłem. Zacząłem wykonywać 
pracę stolarza, także w szkole, a mieszkałem u pani 
Marysi. Po pewnym czasie zwolniłem się i podjąłem 
pracę w fabryce fortepianów w Legnicy, a potem po-
szedłem do wojska. Po wojsku wróciłem do Złotoryi 
i ożeniłem się z panią Barbarą.

- Antoniiii, obiad! - dobiegł nas głos babci z kuchni.
- Już idę! - odkrzyknął dziadek - Tak to wszystko 

wyglądało.
- Miałeś straszne dzieciństwo, dziadku - powie-

działam smutno.
- Owszem, miałem, ale teraz mam za to wspaniałą 

rodzinę i najukochańszą wnuczkę na świecie - po-
wiedział i przytulił mnie. W tym momencie do poko-

ju weszła babcia mówiąc:
- Długo mam jeszcze czekać? Podobno byłeś 

strasznie głodny.
- Już, już idę - wstał i wyszedł  z pokoju.
Babcia podeszła do mnie i zapytała:
- Jak? Dalej uważasz, że urodziłaś się w trudnych 

czasach?
- Nie, teraz już nie – powiedziałam.
- To w tym momencie cię zostawiam, a ty się nad 

tym wszystkim zastanów - poklepała mnie po ra-
mieniu i poszła. Siedziałam tak jeszcze przez 15 min, 
aż w końcu wstałam i powędrowałam na spacer, by 
jeszcze raz wszystko na spokojnie przemyśleć.

Leżąc w łóżku dalej nie mogłam zapomnieć o tych 
niesamowitych historiach. Tak często narzekamy, 
jak nam się powinie noga, czy coś nam nie wyjdzie. 
Ludzie potrafią skarżyć się na wszystko, nie umiejąc 
docenić tego, co mają. Dziś powinniśmy się cieszyć, 
że nie musimy się obawiać nalotu. Możemy bez 
żadnych obaw otwierać drzwi, gdy ktoś puka. Teraz 
wiem, że powinnam się cieszyć każdą chwilą, zawsze 
iść przed siebie i nie oglądać się wstecz, a jak się po-
tknę i upadnę, to muszę wstać i pójść dalej, naprzód. 

Magdalena Pieczarka

- Nie, nadal pracował jako mu-
rarz w zakładach filcowych i pa-
miętam, jak chodziłam tam z ba-
niakiem po zupę, bo dla dzieci 
pracowników  były raz w miesiącu 
gotowane zupy.

- A co było potem?
- A potem poznałam dziadka, 

pani ciekawska - powiedziała i sze-
roko uśmiechnęła się do mnie. Tak 
byłam zafascynowana tą opowie-
ścią, więc zwróciłam się w stronę 
dziadka i poprosiłam:

- Dziadziuś, a ty też opowiesz mi 
o swojej przeszłości?- Widziałam 
jak zaczął się nad tym zastanawiać.

- Bardzo proszę - Byłam nieugięta.
- Jak tak ładnie prosisz, to ci opo-

wiem - w tym momencie babcia 
wstała i zakomenderowała:

- To ty siedź tu i opowiadaj, a ja 

pójdę przy-
gotować ci 
obiad.

- Dobrze - 
powiedziałam 
z uśmiechem 
na twarzy i 
z iskierkami 
p o d n i e c e -
nia w oczach 
spojrzałam na 
dziadka, by 
usłyszeć jego 
historię.

- No więc, 
moi dziadko-
we mieszkali 
w Polsce, lecz 
w XIX wieku wyjechali na roboty do Ju-
gosławii. Tam się urodziłem i mieszkałem, 
aż do zakończenia wojny. Mieszkaliśmy 
w świeżo wybudowanym, jeszcze niewy-
kończonym domu, w małej miejscowości 
Dziewięcin. Mieszkanie było wymuro-
wane z cegieł, pokryte dachówką. Jeden 
pokój i kuchnia z piecem, sień, spiżarnia.  
W gospodarstwie mieliśmy konia i kozę. 
Tato był leśniczym. Niestety, musiał ukry-
wać się przed banderowcami. Pewnego 
dnia przyszli do nas do domu i nie było go, 
więc zabili mamę, na moich oczach - dziad-
kowi zaszkliły się oczy.

- To straszne – też miałam ochotę się popłakać - a 
tobie dziadku nie zrobili żadnej krzywdy?

- Nie, bo się ukryłem. 
- Nie chciałabym czegoś takiego przeżyć.
- Nikt by nie chciał - dziadek zadumał się na chwile.
- A co było dalej? - zniecierpliwiona domagałam 

się dalszej opowieści.
- Po wojnie Polakom kazali wrócić do ich kraju. Z 

ojcem zabraliśmy wszystko, co mieliśmy w domu, 
czyli meble, ciuchy, pościel, konia i piechtą albo kon-
no dotarliśmy do rzeki Dunaj, a potem wsiedliśmy 
do pociągu. Jechaliśmy przez Węgry w wagonach 
bydlęcych przez tydzień. Przyjechaliśmy do Polski 
pod koniec maja i osiedliliśmy się   w wiosce zwa-
nej Różanką, dziś jest to Różyniec koło Bolesławca. 
Wieś nie była zniszczona. Tu wybraliśmy sobie dom, 
w którym chcieliśmy zamieszkać.

- To nikt wam nie przydzielał domu tak jak babci?
- To znaczy - był starosta, który niby przydzie-

lał, ale mówiłeś mu, że chcesz ten dom czy tam-
ten, a on nie robił żadnych problemów i ci go 
przypisywał. Na początku mieszkaliśmy w ta-
kim dworze, zwanym folwark. Był on ogromny  
i miał 2 pietra. Mieszkały tam trzy rodziny. Mieliśmy 

W roku 1553, gdy burmistrzem był Laurentus Circ-
ler, Złotoryję nawiedziła straszna zaraza. Moro-

we powietrze niosło się po mieście i nikt nie wiedział, 
jak się przed nim chronić. Ludzie umierali w wielkim 
cierpieniu. Śmieć nie oszczędzała nikogo. Jej kosa cię-
ła nić żywota bez ustanku. Morzyła dzieci i starców, ko-
biety i mężczyzn, biednych i bogatych. Blady strach padł  
na złotoryjan. Niektórzy uciekali z miasta, byle dalej od choro-
by, inni czuwali przy łożach najbliższych, których agonia trwa-
ła całe dnie. Byli tacy, co widząc ból towarzyszący chorobie 
żon, córek czy synów, tracili zmysły. Nic dziwnego, że modlili 
się o rychłą śmierć, by tylko uniknąć takiej męki. Śmierć była 
wciąż niesyta ofiar. W ciągu miesiąca miasto się wyludniło. 
Nie było już miejsc na cmentarzu, by chować umarłych.  Ciała 
wywożono za miasto w kierunku pobliskiej wioski Jerzmani-
ce. Te pola długo jeszcze będzie się nazywać morowymi. Po 
pewnym czasie nawet zaczęło brakować tych, którzy mogliby 
chować zmarłych.  Nadchodziły smutne święta Bożego Naro-
dzenia. Nikt nie stroił domów, nie warzył wigilijnych potraw. 
Kościół zionął pustką. 

W Wigilię tego tragicznego roku burmistrz miasta siedział 
samotnie w domu i opłakiwał śmierć swojej najmłodszej cór-
ki. Oprócz niej nie miał nikogo na tym świecie, więc gdy i ona 
zmarła, pogrążył się w rozpaczy. Popatrzył w okna swego pu-
stego domu, w którym brakowało mu wesołego szczebiotania 
dziecka. Na ulicach nie było widać nikogo, choćby żywej duszy. 
Burmistrz pomyślał, że włada miastem, którego już nie ma. W 
tym momencie było mu wszystko jedno, czuł się bardzo sa-
motny i opuszczony. Nagle zapragnął wyjść na ulice niegdyś 
wspaniałego miasta, słynącego z ogromnych złóż złota. Gdy 
znalazł się pod niebem pełnym gwiazd, z jego ust popłynęła 
niesiona przez samego Boga pieśń. Sam nie wiedział, że po-
trafi tak żarliwie modlić się słowami kolędy. Tylko wiara jesz-
cze dawała mu siłę, by trwać w tym miejscu – mieście spusto-
szonym przez śmierć. Czuł, że jest jedynym, którego Czarna 
Pani nie chciała zabrać. Miał nawet do niej o to żal, bo życie w 
pustym mieście nie miało już dla niego sensu. Mimo wszystko 
jego głos wychwalający Pana niósł się po pustym rynku. Śpie-
wając pieśń ku czci Boga, nie spostrzegł, że idzie ku niemu ja-
kaś postać. Gdy zbliżyła się na wyciągnięcie ręki, rozpoznał w 
niej Willenborga - pisarza miejskiego. Burmistrz i Willenborg 
padli sobie w objęcia, nie mogąc uwierzyć własnemu szczę-
ściu. Wigilijny śpiew burmistrza usłyszeli też inni mieszczanie, 
którym udało się ujść zarazie. Nie było ich wielu. Do stojących 
na ciemnym rynku mężczyzn dołączyło pięciu złotoryjan. Ich 
radości nie da się wysłowić, oni sami też nie potrafili w swoim 
języku znaleźć słów dziękczynienia dla Boga. Jedyne, co mogli 
zrobić, to zaintonować radosną kolędę, bo jak to ludzie mó-
wią, kto śpiewa, modli się po wielokroć. 

Po latach Złotoryja znów tętniła życiem. Nikt już nie pamiętał 
tych strasznych dni końca 1553 roku. Jedynym śladem, jaki po 
tej historii pozostał, jest zwyczaj wigilijnych śpiewów w rynku. 

    Paulina Poznar

Krzypczyce
Legenda o siedmiu

ostatnich 
mieszczanach
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Rago vocem pro 
me (proszę o głos)

Kontrapunkci gotowi są roz-
kazy wypełniać, stópki Prezy-
dium całować

Nigdy więcej żadnych poczków
Tekst i komentarze do zdjęć 
Danuta Sosa
Zdjęcia: Cezary Skała (CS) 
i Józef Banaszek (JB)

Kiedy zamykam oczy śpiewam głośniej

I jak się prezentuję?

Podatki gminne znieść przysięgamy

Jak druh z druhem

Wstępuj, wstępuj 
Prezesie mój!

Ułaskawienie, 
czy koronacja?

Dam radę

Pij bracie pij, 
zaraz cię zastąpię

A teraz cofniemy zegareczek

Śmiech to zdrowie, więc śmiejmy 
się panowie!

Waście! 
Wstydu oszczęćdźcie!

Zmień świat na 
lepszy – weź kre-
dyt gotówkowy 

w Banku Zachodnim 
WBK, zachęca Anto-
nio Banderas 
Rynek kredytów go-
tówkowych kusi klien-
tów coraz bardziej 
atrakcyjnymi oferta-
mi. Od niedawna do 
skorzystania z kredytu 
gotówkowego w Ban-
ku Zachodnim WBK 
zachęca gwiazda fil-
mowa hiszpańskiego 
pochodzenia Antonio 
Banderas. O szczegó-
łach nowej kampanii 
oraz ofercie kredytów 
gotówkowych rozma-
wiamy z Anną Ciemp-
ką, starszym doradcą 
klienta w BZWBK 1O/ 
Złotoryi.
Do wzięcia kredytu i 
spełniania marzeń za-
chęca nas tym razem 
Antonio Banderas. 
To kolejna kampania 
Banku Zachodniego 
WBK, w której bierze 

udział międzynarodowa gwiazda. Co za-
decydowało o tym, że tym razem padło na 
hiszpańskiego Zorro?
Poprzedzające kampanię badania pokazały, 
że Antonio Banderas jest gwiazdą bardzo 
lubianą i dobrze kojarzoną przez Polaków. 
Bardzo podoba nam się jego wizerunek - z 
jednej strony dynamiczny, a z drugiej- bu-
dzący zaufanie, stonowany, a także sympa-
tyczny. To właśnie te cechy spowodowały, że 
wybraliśmy Antonio Banderasa, aby zachę-
cał Polaków do „zmiany świata na lepszy”.
Czym, oczywiście poza kampanią reklamo-
wą, wyróżnia się oferta Banku Zachodnie-
go WBK.  Czym zamierzają Państwo przy-
ciągnąć klientów?
Nowa oferta kredytowa Banku Zachod-
niego WBK przede wszystkim wyróżnia się 
atrakcyjnością warunków kredytowania. 
Od początku roku wdrożyliśmy szereg zmian 
powodujących obniżenie oprocentowania 
kredytów gotówkowych. I tak na przykład 
nasze oprocentowanie ustalane jest indywi-
dualnie, w oparciu o wynik badania zdolno-
ści kredytowej klienta. Minimalna stawka to 
tylko 5,99%. Poza tym wyróżnia nas krótki 
okres oczekiwania na decyzję, którą Klient 
może otrzymać nawet w ciągu 10 min. Do-
datkowy atut to okres kredytowania wyno-
szący nawet do 72 miesięcy. 
A jakie są główne czynniki wyróżniające 
ofertę BZ WBK spośród dość szerokiego 
wachlarza ofert  innych banków?
Dla oprocentowania minimalnego RRSO 
kredytu spłacanego w 72 równych ratach 
wynosi tylko 8,19%. Co więcej, przygotowa-
liśmy zestaw atrakcyjnych bonusów.  Klient 
biorąc kredyt razem z kartą kredytową lub 
kontem osobistym otrzyma obniżenie pro-
wizji o co najmniej 40% a jeśli zdecyduje się 
i na konto i na kartę, jego prowizja zostanie 
obniżona aż o 80%. 
Dodatkowym atutem naszej oferty kredyto-
wej jest jej szeroka dostępność.  Nasz kredyt 
dostępny jest w sieci 527 oddziałów, przez 
Internet, telefon, a także w ok. 100 placów-
kach BZ WBK Partner.
Jakie korzyści zapewnia ubezpieczenie do 

kredytu gotówkowego?
Ubezpieczenie oferowane do kredytu go-
tówkowego  zapewnia naszym klientom 
ochronę w razie wystąpienia trudnych sy-
tuacji losowych np. utraty pracy, dłuższej 
choroby, czy śmierci kredytobiorcy. Są to 
sytuacje podwójnie ciężkie dla klientów, po-
nieważ związane nie tylko z trudnymi zda-
rzeniami, ale także z koniecznością spłaty 
rat kredytowych, która dzięki ubezpieczeniu 
może być w takiej sytuacji łatwiejsza.
Ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona 
przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubez-
pieczeń na Życie S.A. i BZ WBK-Aviva To-
warzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. na 
podstawie umów ubezpieczenia grupowego 
zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A-
.Tylko w 2010 roku w trudnych sytuacjach 
pomogliśmy ponad 2200 klientom przezna-
czając na wypłaty świadczeń w ramach tego 
ubezpieczenia ponad 7 mln zł. 
Dodatkowo wybierając kredyt gotówkowy z 
ubezpieczeniem, Klient może otrzymać niż-
sze oprocentowanie kredytu. Szczegółowe 
informacje są dostępne w naszym Oddziale.
Do kogo kierujecie Państwo swoją ofertę 
kredytową? 
Do wszystkich osób, które mają marzenia. 
Ponieważ nie pytamy naszych klientów, 
na co chcą przeznaczyć otrzymany kredyt, 
mogą go wykorzystać na dowolny cel. Może 
być to zarówno wymiana niesprawnego 
sprzętu RTV czy AGD, ale także egzotycz-
na wycieczka, przyjęcie weselne, komunia 
dziecka, remont mieszkania. Wszystko za-
leży od potrzeb i fantazji naszych klientów. 
Zachęcamy także do korzystania z naszego 
kredytu przedstawicieli tzw. wolnych zawo-
dów czyli min. adwokatów, lekarzy, rzeczo-
znawców. Mogą oni otrzymany kredyt prze-
znaczyć np. na zakup potrzebnego sprzętu 
czy działania promocyjne. 
W świadomości wielu z nas otrzymanie 
kredytu wiążę się z ogromną liczbą formal-
ności. Jak sytuacja wygląda u Państwa? Co 
należy zrobić, aby otrzymać kredyt gotów-
kowy w Banku Zachodnim WBK?
 I tu Pana zaskoczę – aby wziąć kredyt w na-
szym banku nie trzeba nawet wychodzić z 
domu. Mamy specjalną ofertę dla klientów 
aktywnie korzystających z naszego interne-
towego serwisu transakcyjnego bzwbk24.
pl. Wiemy, jak ważna w dzisiejszych czasach 
jest każda minuta, dlatego ograniczyliśmy 
formalności do minimum, tak aby klienci 
mogli skorzystać z naszej oferty kredytu już 
w ciągu 10 minut. 
Trudno mi uwierzyć, że cały proces 
związany z otrzymanie kredytu jest 
aż tak szybki i prosty. Jak to jest 
możliwe?
Złożenie wniosku jest bardzo proste, moż-
na to zrobić w dowolnym oddziale BZ WBK, 
telefonicznie, a także przez Internet. Jeżeli 
klient posiada wszystkie potrzebne dane 
lub konto w naszym banku, decyzja jest 
niemalże natychmiastowa. Po co mnożyć 
niepotrzebnie formalności i wydłużać czas 
oczekiwania na decyzję. Cenimy czas na-
szych klientów!
Po szczegóły oferty, regulaminy promocji, 
informacje o opłatach i prowizjach, warun-
ki ubezpieczenia, określające m.in. zasady 
rezygnacji, wyłączenia i ograniczenia odpo-
wiedzialności ubezpieczycieli zapraszamy 
do: 
1 Oddziału Banku Zachodniego WBK w Zło-
toryi. Od 8.00 do 17.00

Moim rodzinnym miastem jest Jele-
nia Góra. Tam także studiowałam 

na Akademii  Ekonomicznej, na kierunku 
Marketing i Zarządzanie. Do Złotoryi przy-
jechałam po obronie pracy magisterskiej. 
Pracę w Banku podjęłam w 1998 r. Życie 
zawodowe związałam z bankowością, choć 
jako dziecko bardzo chciałam być nauczy-
cielką. Wszystkie moje lalki i misie to byli 
uczniowie, którym przekazywałam wiedzę i 
stawiałam oceny.

 W zawodzie bankowca bardzo cenię 
sobie możliwość kontaktu z Klientami. To 
właśnie im przekazuję wiedzę z zakresu 
bankowości, (szeroko rozumianej, począw-
szy od kont osobistych, poprzez lokaty, 
giełdę, fundusze inwestycyjne, emerytalne, 
ubezpieczenia, a kończąc na kredytach). Te 
bankowe spotkania traktuję nie tylko przez 
pryzmat rozwiązywania problemów banko-
wych moich Klientów, ale także jako kolej-
ną lekcję dla mnie. Podczas takich rozmów 
wykazuję się otwartością na Klientów, peł-
ną koncentracją na problemach, z którymi 
do mnie przyszli, konkretnym przekazem 
informacji dostosowanym do nich, a także 
sumiennością w realizacji czynności zawo-
dowych.

Moja praca w banku, to nie tylko obsłu-
ga bankowa Klientów w placówce, to także 
prezentacje zewnętrzne w szkołach, firmach, 
dni otwarte oraz współpraca lokalna wykra-
czająca poza sferę czysto bankową. Mój 
obecny zawód to nie tylko obsługa Klienta, 
procedury, czy system informatyczny, to po 
prostu coś więcej. Miłe słowa moich Klien-
tów i ich lojalność, to podziękowanie za trud 
wkładany w codzienną pracę.

Pracując w zawodzie związanym z finan-
sami próbuję różnych produktów banko-
wych, w tym także z zakresu oszczędzania. 
Jednak zgadzam się z tym, że żyje się za 
pieniądze, ale nie należy żyć dla pieniędzy.

Mając możliwość wypowiedzi na forum 
gazety, bardzo serdecznie dziękuję wszyst-
kim moim Klientom za dotychczasową ban-
kową współpracę i zapraszam do dalszej.

  Anna Ciempka

W pierwszych dniach 
grudnia ( jak co roku) 

złotoryjanie zostali włączeni 
do barbórkowego świętowa-
nia ,,pod chmurką”. Pogoda 
sprzyjała wyjątkowo, więc 

licznie przybyli mieszkańcy 
raczyli się piwem dla smaku 

i humoru. Było gwarnie, we-
soło i serdecznie.

       A że górnicy po cięż-
kiej pracy lubili się za-
bawić, piwkiem zapylo-
ne gardło przepłukać, 
to i tygodniowe harce 
taneczne miastem 
wstrząsały i kobiety na 
Combrach Babskich do 

woli swych gwarków 
obśmiewały.
       Już dawni górnicy 

łączyli się w związki gwarec-
kie. Ilość udziałów i zajmo-
wana pozycja w gwarectwie 
decydowała o miejscu w 

ławie, czyli tablicy. Wszyscy 
razem tworzyli starą i młodą 
strzechę górniczą. Corocz-
ne obrachunki i rozliczenia 
odbywały się przy piwie, 
zwykle w karczmie. Z cza-
sem spotkania te nazwano 

Karczmą Piwną. Późniejsi 
górnicy skwapliwie tę trady-

cję pielęgnowali i tak to trwa po dziś dzień. 
Kultywowanie tradycji pomaga w życiu co-

dziennym oraz umacnia poczucie wspólnoty 
i koleżeństwa oraz dumy z przynależności do 
górniczego stanu.
      Tegoroczną karczmę piwną zorganizował 
niezmordowany Andrzej Kowalski ze swo-
im Stowarzyszeniem Tradycji Górniczych, 
Bractwem Kopaczy Złota i Towarzystwem 

Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Gościnne 
podwoje otworzyła ,,Restauracja przy Mi-
łej”. Komu odpowiada taka formuła - ba-
wił się świetnie.

Karczma piwna
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Dolina Kaczawy i Domy w Nowym Kościele o poranku

Pałac von Zedlitzów w Nowym Kościele w latach dwudzie-
stych XX w.. Obecnie nie istnieje.

Stara piekarnia, obecnie Hotel pod Bocianem

Wieża ruin kościoła Najświętszej Marii Panny 
w Nowym Kościel

Wyrobisko Jeziorna w Krzeniowie

pierwotny kształt. Administracyjnie wieś należy do 
Nowego Kośioła.

Tak więc dziś Nowy Kościół słada się z Dynowic, 
Krzeniowa i Różanej. Pod względem zajmowanego 
obszaru jest  jedną z większych wsi w powiecie zło-
toryjskim. Oprócz atrakcji przyrodniczych oferuje  
dwa ciekawe szlaki rowerowe: tzw. szlak agatowy 
oraz fragmentarycznie przebiegający szlak wyga-
słych wulkanów. W okresie wiosennym odbywają 
się w Krzeniowe Mistrzostwa Polski  oraz  zawody 
o puchar PZMotu  w Rajdach Enduro. W okresie je-
siennym odbywa się cykliczne „Święto Chleba”, któ-

re stało się wizytówką miejscowości oraz 
Gminy Świerzawa.

Nowy Kościół oferując bogactwo przy-
rody staje się miejscem wypraw rowero-
wych oraz pieszych. Miłośnicy sportów 
motorowych mają w swoim programie 
zaplanowany wyjazd do Nowego Kościo-
ła podobnie jak poszukiwacze agatów.

Baza noclegowa pozwala przyjąć tury-
stów z różnych części Polski oraz Europy. 
Dlatego podkreślając patriotyzm lokalny 
starajmy się dostrzegać uroki miejsco-
wości, które mamy na wyciągnięcie ręki. 
Podkreślajmy  walory turystyczne, które 
stają się magnesem dla innych. Nowy Ko-
ściół należy do tych miejsc, które musimy 
odwiedzić. Każdy, kto uczyni to raz, na 
pewno będzie powracał do Krzeniowa, 
Dynowic, Nowego Kościoła oraz Różanej. 
Można śmiało powiedzieć: dla każdego 

coś miłego. Od sportów motorowych - po agaty. Dlatego 
raz jeszcze zachęcam do odwiedzenia Nowego Kościoła 
o każdej porze roku. 

Czesław Leśniak

Jadąc z Legnicy do Jeleniej Góry przez Świerzawę 
musimy spotkać na swojej drodze  Nowy Kościół. 

Obecnie jest to najdłuższa wieś Gminy Świerzawa. 
Pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z XIII wie-
ku. Jednak przejęcie dóbr przez von Zedlitzów w 
XIV wieku nadało tempa i dynamiki rozwojowi wsi, 
która położona była  wówczas wzdłuż szlaku han-
dlowego, a obecnie również turystycznego. Dzisiaj 
w obszarze terytorialnym Nowego Kościoła znajdu-
ją się niewielkie osady wiejskie Dynowice, Różana  
oraz Krzeniów.

Poza kilkoma ważnymi akcentami historycznymi 
wieś nie odgrywała szczególnej roli w historii Śląska. 
Chcąc jednak zachęcić czytelników do odwiedzenia 
Nowego Kościoła przyjrzyjmy się kilku wydarzeniom 
oraz miejscom.

Po przejęciu dóbr przez ród von Zedlitzów wybu-
dowano  okazały zamek, 
który stał się ważnym 
punktem administracyj-
no- politycznym panującej 
rodziny. Zniszczenia do-
konane w czasie II wojny 
światowej  doprowadziły 
do rozbiórki pozostałało-
ści zamkowo-pałacowych. 
Dziś możemy zobaczyć 
jedynie fragmenty starej 
fosy oraz parku. Można 
zadać sobie pytanie. Dla-
czego zamek - pałac w No-
wym Kościele uległ znisz-
czeniu? Na pocztówkach 
z 1910 r. świetnie się pre-
zentuje. Pamiętajmy, że 
działania wojenne na Ślą-
sku pojawiają się dopiero 
w lutym 1945 roku. Jest 
to jedna z tych zagadek, 
na które nie znamy peł-
nej odpowiedzi, a legendy 
żyją własnym życiem.

Z życiem zamkowym 
związane są  również wydarzenia XVI wiecznej Eu-
ropy. Ogarnięta  ruchem reformacji Europa sprowa-

Z pewnym za-
żenowaniem 

odwiedzam stare, 
popadłe w ruinę 
cmentarze nie-
mieckie. Jako Po-
lacy szczycimy się 
szacunkiem dla 
zmarłych, który 
rokrocznie mani-
festujemy na po-
czątku listopada. 
Niestety atencją 
obdarzamy za-
zwyczaj swoich 
bliskich. Zupełnie 
odmienne uczu-
cia kierujemy ku 
szczątkom tych, 
którzy spoczęli 
tu przed naszym 
„powrotem na 
stare piastow-
skie ziemie”. 

Pół biedy, gdy cmentarze niszczeją w skutek 
upływu czasu. Trudno, nikt nie chce się nimi 
opiekować. Ale zgroza przejmuje, gdy widać 
poprzewracane brutalnie nagrobki, wyrwane 
płyty, obnażone grobowce, w których cieniach 
kryją się zbutwiałe trumny, a gdzieniegdzie 
rozrzucone kości. Przykry to widok, bo kto nie 
szanuje szczątków innych, nie zasługuje, żeby 
kiedyś jego szczątki były uszanowane. Ale to 
przede wszystkim świadczy o społeczności.

Mały cmentarz przy ruinie kościoła w Nowym Ko-
ściele sprawia przygnębiające wrażenie. Tym bar-
dziej, że przez jakiś czas była to wspólna nekropolia 

dla Niemców i 
Polaków.  Tym 
bardziej, że jest 
to część historii 
tej ziemi, zacho-
wana w kamien-
nych tablicach.

Robert 
Pawłowski

dziła  do Nowego 
Kościoła Melchiora 
Hoffmana, który 
wygłosił pierwsze 
na Śląsku kazanie 
protestanckie. ( 
Warto również nad-
mienić, że pierwsze 
kazanie protestanc-
kie we Wrocławiu 
zostało wygłoszone 
trzy lata poźniej.) 
Jest to postać dość 
barwna. Początko-
wo gorliwy uczeń 
Marcina Lutra z cza-
sem stał się jego ad-
wersażem i poszedł 
własną drogą filozo-
ficzno-teologiczną, 
która powiodła go 
przez Amsterdam 
aż po Sztokholm.

Można więc zgo-
dzić się z tezą, że Nowy Kościół był w tym okresie  
ważnym ośrodkiem luteranizmu, należy wspomnieć 
o pierwszej w tym czasie na  Śląsku szkole dla pasto-
rów. Są to na pewno wydarzenie historyczne godne 
podkreślenia i zasługują na swoje miejsce w prze-
wodnikach turystycznych.

Zawieruchy wojenne od XVII do początków XX 
wieku nie wpłynęły w sposób szczególny na kształ-
towanie się wsi. Pod względem wyznania wieś roz-
wijała się w duchu protestantyzmu. Gospodarczo 
dominowało rolnictwo. W początkach XVII wieku 
próbowano wydobycia rud miedzi. Temat ten bę-
dzie aktualny w pierwszych latach po II wojnie świa-
towej.

Nowego wymiaru miejscowości nadała otwar-
ta w 1895 roku linia kolejowa Legnica- Marciszów. 

Było to ważne 
wydarzenie ze 
względów go-
spodarczych, 
ale również 
turystycznych. 
Pamięta jmy, 
że  ówcześni 
m i e s z k a ń c y 
chętnie spę-
dzali czas wol-
ny w Sudetach. 
Ponadto samo 
p o ł o ż e n i e 
trasy jest tak 
malownicze, 
że i dziś była-
by to jedna z 
atrakcji. Może 
przy lepszej 
koniunkturze 
gospodarczej 

za kilka lat ożywią się stare pe-
rony i znów będzie można wy-
ruszyć w trasę podziwiając uroki 
krajobrazu i leniwie płynącej 
Kaczawy.

 Wśród zabytków No-
wego Kościoła na plan pierw-
szy wysuwa się pozostałość po  

romańskim kościele wzniesionym na początku XIII 
wieku. Dziś możemy oglądać czworoboczną wieżę 
zwieńczoną hełmem z prześwitem oraz zachowane 
elementy kamieniarki w postaci kamiennych  służek. 
Były to pionowe elementy o małym przekroju do-
stawiane do ściany lub filaru w celu przenoszenia sił 
nacisku stropu na fundament. Mają one charakter  
dekoracyjny,  ale przede wszystkim konstrukcyjny, 
stosowany w budowlach romańskich i gotyckich.

Kolejną budowlą  o charakterze zabytkowym 
jest obecny kościół parafialny pw. M.B.Różańco-
wej. Pierwotnie była to świątynia protestancka. 

Obecnie z dawnego wystroju zachowały się XVIII 
wieczna drewniana polichromowana empora oraz 
drewniana chrzcielnica. Na ścianach umieszczone 
kamienne nagrobki z I połowy XIX wieku. W okalają-
cym świątynię murze możemy zobaczyć fragmenty 
kamiennych rzeźb, nagrobków i epitafiów z okresu 
od XVII-XIX w.

Pod względem architektury wieś posiada zabudo-
wę mieszaną, możemy spotkać konstrukcje szachul-
cowe jak i kamienno-ceglane.

Nowy Kościół może nas zaskoczyć ilością miejsc 
posiadających wysokie walory przyrodnicze. Wśród 
nich na plan pierwszy wysuwają się:

Na ulicy kolejowej - dąb szypułkowy ( obwód 
około 570 cm). Jest to njawiększe drzewo w Gmi-
nie Świerzawa; Wzniesienia wapienne „Murawy”- z 
nieczynnymi kamieniołami wapiennymi; Wzgórze 
„Czerwony Kamień” - 323m.n.p.m.ze starym kamie-
niołomem czerwonych piaskowców. 

Jak wspomniałem wcześniej, Nowy Kościół obec-
nie składa z czterech miejscowości. wśród nich znaj-
dują się:

Dynowice (Schauthusen) od 1998 r. stanowią 
część Nowego Kościoła. Jest to miejsce doskonale 
znane poszukiwaczom  minerałów, a zwłaszcza aga-
tów. Agaty z Nowego Kościoła zdobią większość mu-
zeów mineralogicznych w Polsce.

Krzeniów ( Taschenhof) - przez kilka stuleci wieś 
rozwijała się samodzielnie tworząc lokalny ośrodek 
włókienniczy.  Ciekawostką  jest na pewno powstała 
pod koniec XIX wieku niewielka fabryka czekolady. 
Dziś można by mówić o produkcie lokalnym. Tury-
stycznie można podziwiać panoramę Sudetów, kra-
ter wulkaniczny-Jeziorna wypełniony wodą, stawy 
rybne w okolicy  folwarku oraz wyrobiska bazalto-
we. Istnieje możliwość spotkania czapli siwej.

Różana ( Rosenow)- wieś datowana na XIII wiek. 
Posiada niezwykle walory turystyczne i przyrodni-

cze, stąd 
już kilka 
kroków na 
Wielisław-
kę. W XVI 
wieku pró-
b o w a n o 
w y d o b y -
cia złota. 
Domy w 
większości 
p r z y p a d -
ków zacho-
wały swój 

18.11. Delegacja władz powiatu oraz Złotoryjskiego Towa-
rzystwa Tradycji Górniczych wzięła udział w uroczystym 
otwarciu Domu Polskiego „Milenium” w Wittelsheim we 
francuskiej Alzacji.
23.11. Samorząd świerzawski odwiedziła Posłanka na 
Sejm RP Małgorzata Sekuła- Szmajdzińska.
25.11. Z okazji Święta Pluszowego Misia w Bibliotece MiG 
Świerzawa oraz w jej filiach odbyły się spotkania z dzieć-
mi, podczas których przybliżono najmłodszym czytelnikom 
misiowych bohaterów książek.
27.11. W sali Wiejskiego Domu Kultury w Lubiechowej odbył 
się koncert „Jesień z poezją i muzyką” z udziałem muzyków 
Filharmonii Dolnośląskiej, uczniów Państwowej Szkoły Mu-
zycznej z Jeleniej Góry oraz dzieci i młodzieży z Lubiechowej.
27.11. 100-letnią rocznicę urodzin obchodziła pani Fran-
ciszka Stefanek - mieszkanka Świerzawy. Dostojną jubilat-
kę odwiedziły władze gminy i powiatu.
28.11. W Podgórkach odbyło się zebranie założycielskie 
„Stowarzyszenia społeczno - kulturalnego „Podgórki”
1.12. W Starostwie Powiatowym w Złotoryi podpisano 
deklarację współpracy na rzecz rozwoju organizacji poza-
rządowych z terenu powiatu złotoryjskiego. 
2-4.12. W Hali Sportowej „Tęcza” w Złotoryi odbył się IV 
Międzynarodowy Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej z 
okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy
4.12. Podpisano list intencyjny w sprawie zawarcia związku 
partnerskiego w ramach międzynarodowej współpracy po-
między Powiatem Złotoryjskim a Miastem Kosiw na Ukrainie.
9.12. W pięćdziesiątą rocznicę utworzenia Szkoły Podstawowej 
nr 2 spotkali się byli pracownicy tej już nieistniejącej placówki.
11.12. W zespole pałacowo-parkowym w Krotoszynie po 
raz piąty odbył się Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy.
16.12. Stowarzyszenie Dobków zorganizowało Międzykul-
turowe Jasełka
21.11. Rajcy miejscy powołali do życia nową ulicę – Sta-
wową. Podnieśli również stawki podatków od nierucho-
mości za 2012 r.
23.11. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej 
w Złotoryi po raz trzynasty spotkali się najlepsi kraso-
mówcy ze szkół podstawowych powiatu złotoryjskiego w 
Powiatowym Konkursie Krasomówczym pn. „Zostań przy-
jacielem książki”.
24.11. W Hali Sportowej Tęcza otwarto wystawę prac ma-
larskich Magdy Kuli i Rafała Segdy oraz fotografii Mateusza 
Pisarskiego – uczniów 3 klasy złotoryjskiego liceum.
24.11. W sali Złotoryjskiego Ośrodka Kultury odbył się 
Benefis Alfreda Michlera (TMZZ)
25.11. W ZOKu kilka zespołów rockowych zagrało koncert cha-
rytatywny dla swojego przyjaciela Mirosława „Rokiego” Rogoża. 
25.11. I Sympozjum Ojców Miasta. (TMZZ)
29.11. W Złotoryjskim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal 
Piosenki Patriotycznej zorganizowany przez Stowarzysze-
nie „Odnaleźć siebie” w ramach projektu „Jestem małym 
dzieciakiem, będę mądrym Polakiem”.
2.12. Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, Starostwo 
Powiatowe i Urząd Miasta zorganizowali wspólnie Barbórkę.
2-4.12. Stowarzyszenie Animus oraz złotoryjski hufiec ZHP 
zorganizowali przedświąteczną zbiórkę żywności.
2.12. Podczas uroczystej gali w Warszawie przyznano nagro-
dy w konkursie Innowator. Złotoryjski projekt pn. „Zespół 
Otwartych Stref Sportowo-Rekreacyjnych wraz z realizacją 
zajęć sportowych” znalazł się w gronie pięciu finalistów.
3.12. Kilkanaście medali, w tym 10 złotych, zdobyli zawod-
nicy z sekcji ju jitsu „Kazan” Ogniska TKKF „Asklepios” oraz 
Jerzmanickiego Centrum Ju Jitsu w Turnieju Mikołajkowym 
Dzieci w Ju Jitsu o Puchar Prezydenta Zielonej Góry.
6.12. W TVP Wrocław wyemitowany został spot reklamo-
wy ukazujący m.in. najpiękniejsze zakątki Złotoryi.
9.12. Marek Drapikowski, reprezentant złotoryjskiego 
Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, został uznany za 
„kijkarza roku” w plebiscycie zorganizowanym w Łodzi.
9.12. Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych, Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej oraz Polskie Bractwo 
Kopaczy Złota zorganizowali coroczną Karczmę Piwną. (TMZZ)
10.12. Troje zawodników Unii Pielgrzymka stanęło na podium 
Ogólnopolskiego Mikołajkowego Halowego Turnieju Łuczni-
czego: Monika Jurzak, Adriana Żurańska i Bartosz Ubogi.
12.12. W witrynach wybranych sklepów i punktów usługo-
wych przy ul. Basztowej, Piłsudskiego oraz Rynek, zawisły 
fotografie I Miejskiej Wystawy Złotoryjskiego Klubu Foto-
graficznego pt. „Złote Imprezy 2011”. (ZKF)
15.12. W siedzibie TMZZ odbyło się fotograficzne spotka-
nie z Krzysztofem Maciejakiem, który prezentował zdjęcia 
z wędrówek po Górach i Pogórzu Kaczawskim, Karkono-
szach oraz Chorwacji. (ZKF)

Kronika roku jubileuszowego
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Neukirch



jadącego furmanką. Media epatują nas obra-
zem rodzimych farmerów, lamentujących, skar-
żących się na nędzny los. Szczególnie młodzi 
ludzie nie chcą zostawać na wsi. Wciąż panuje 
przekonanie, że na roli trzeba się mocno naty-
rać i mieć ręce uwalane po łokcie smarami, a 
na dłoniach popękaną skórę. Na dodatek śmier-
dzieć obornikiem. I kto by chciał w takie cos 
wdepnąć? – pyta Leszek. Dlatego postronnych 
musi dziwić entuzjazm Leśniaków. Kto jednak 
bliżej ich zna, może naocznie przekonać się, że 
mają powody do dumy. Wystarczy spojrzeć na 
gustownie urządzony dom z tworzącymi rusty-
kalny klimat, masywnymi przedwojennymi me-
blami. Wystarczy rzucić okiem na zabudowanie 
gospodarcze i perfekcyjny porządek na podwó-
rzu. Wystarczy policzyć sprzęt rolniczy.

Ten ostatni to również zasługa Unii, a kon-
kretnie dotacji. Tylko drobne sprzęty Leszek 
kupował za gotówkę, większość maszyn jest z 
kredytów i funduszy strukturalnych. Jeszcze 
kilka lat temu Ania zastanawiała się, patrząc z 
zazdrością na zachodnie wioski, kiedy u nas po-
jawią się takie nowoczesne traktory, maszyny…
Teraz ma to u siebie na podwórku. Podobnie 
jak wielu innych rolników w okolicy. Jak bajki o 
żelaznym wilku słucha się opowieści o tym, że 
kiedyś sprzęt był na przydział, reglamentowa-
ny tak jak mięso czy cukier. Potem już można 
było kupować maszyny z upadających PGR-ów, 
ale były mocno zdezelowane. Od 2002 roku ry-
nek maszyn rolniczych stanął przed farmerami 
otworem. Oprócz kombajnów do zboża i do bu-
raków Leszek ma kompletny zestaw maszyn: ciągniki, 
siewniki, opryskiwacz, ładowarkę… Przy tej skali go-
spodarstwa uważa, że ma wystarczającą ilość sprzętu. 

Unia rolnikom ułatwia życie, ale też kontroluje. 
Wyrywkowo sprawdza się niektóre gospodarstwa, a 
konkretnie to, czy 
ziemia jest uprawia-
na, czy nie leży odło-
giem. A co roku, na 
wiosnę wykonywane 
są zdjęcia lotnicze, 
na których widać, 
czy rolnik cokolwiek 
uprawia. Potencjalne 
kary nakładane na 
niegospodarnych są 
zbyt wysokie by ry-
zykować. Ale Leszek 
nie ma powodów do 
obaw. U niego każdy 
metr kwadratowy 
jest zagospodarowa-
ny. To potencjalne 
pieniądze i nie można 
sobie lekceważyć na-
wet kawałka gruntu. 
Uprawia się wszystko 
– mówi.

Leśniakowie zdecy-
dowali się na uprawę 
roślin. Na ich polach 
rosną: pszenica, jęcz-
mień browarny, bura-
ki cukrowe i rzepak. Nie chcieliśmy nastawiać się na 
hodowlę zwierząt. Poza małym epizodem z kurczakami 
trzymamy się uprawy. To zresztą przed laty był waru-
nek mojej mamy: żadnych świń! – mówi Leszek. Rynek 
zwierząt jest bardzo chimeryczny, trudny do przewidze-
nia. Uprawa roślin uzależnia jednak mocno rolnika od 
kaprysów pogody. Jak Leśniakowie sobie z tym radzą? 
Leszek wykorzystuje nowe technologie, specjalistycz-
ne maszyny i wieloletnie doświadczenie. Nie zawsze to 
pomaga. Najgorsze są momenty, kiedy tak koło czerw-
ca zboże nabiera ziarna i wtedy następuje susza. Plon, 
mimo starań rolnika, będzie marniutki. I nie masz na 

tuje. Właśnie wtedy przyszła hiperinflacja. Kredyty, 
które zaciągało się wówczas w bankach z dnia na dzień 
stawały się niemożliwe do spłacenia. Odsetki rosły 
najpierw do 70, 90, a potem nawet do ponad 100%. 
Leśniakom udało się ten czas przetrwać bez większych 
dramatów. I wtedy, jak mówi Leszek, poczuł taki kop 
do góry. 

Gdyby nie widział sensu w rolnictwie, gdyby nie li-
czył, że ziemia może przynieść dochód, nikt by go nie 
zmusił do przejęcia gospodarki. Poszedł na studia na 
Akademię Ekonomiczną do Poznania, ale nie zamierzał 
robić biznesu w mieście, lecz wykorzystać ekonomię w 
rolnictwie. Nie pociągał go świat wielkomiejski. Ow-
szem podobało mi się miasto, ale nie na tyle, żeby w 
nim zostać – mówi. Dlatego przejęcia gospodarki nie 
traktował w kategoriach kary czy zesłania. Widział, 
że ojcu przynosi ona satysfakcję finansową i liczył, że 
jemu też się uda ten sukces osiągnąć. Na początku 
ojciec wspierał go swym doświadczeniem i siłą. Ale w 
2003 choroba seniora sprawiła, że Leszek, mógł już we 
wszystkim liczyć tylko na siebie i na żonę. 

Na początku to był dla niego pewien szok. Akurat 
wtedy dwa lata pod rząd były bardzo słabe, a banki, 
w których zaciągnęli krótkoterminowe kredyty, nic nie 
robiły sobie z klęsk żywiołowych. Spłacać raty trzeba 
było bez względu na wszystko. W magazynie zboża 
jak na lekarstwo, sprzęt zdezelowany…Pamiętam, że 
w dość krótkim czasie się otrząsnąłem – wspomina i 
dodaje: Wiedziałem, że teraz nie da się tego rzucić, by 
szukać innego źródła utrzymania. Myśleliśmy tylko, 

jak ratować gospodarstwo 
i siebie – mówi Ania. To nie 
jest firma, w której rzuca się 
wymówienie na stół szefa 
i droga wolna – uzupełnia 
Leszek. 

Z ziemią jest się na dobre 
i na złe. Teraz dla Leśniaków 
jest to dobre. Z rolnictwa 
można żyć, co więcej - da 
się z ziemi czerpać napraw-
dę duże zyski – przekonuje 
Leszek. Niestety, w naszej 
świadomości utrwala sie 
stereotyp chłopa z petem 
w zębach, w gumofilcach, 

Gospodarstwo Ani i Leszka Leśniaków z Uniejowic 
ma ponad 100 hektarów. To dość trudna do wy-

obrażenia dla mieszczucha przestrzeń. Najlepiej sobie 
uświadomić tę wielkość, jeśli przyjmiemy, że to mo-
głoby być około1400 działek budowlanych. Jednak 
Leśniakom nawet do głowy by nie przyszło, aby takie 
obliczenia czynić, bo dla nich ziemia ma zupełnie inną 
wartość. Nie tylko materialną.

Gospodarowanie na roli zaczęło się dla Leszka już 
dwie dekady temu. Był jeszcze na studiach, kiedy ojciec 
uczynił go współwłaścicielem ziemi, którą sam mozol-
nie kompletowanej zaczynając od czterohektarowego 
pola. Wówczas, kiedy rozrastało się gospodarstwo, 
które w niedalekiej przyszłości miał przejąć od ojca 
Leszek, ziemia nie miała takiej wysokiej ceny, jak dziś. 
Ojciec skupował ją od bankrutujących rolników lub od 
spółdzielców, kiedy upadła Rolnicza Spółdzielnia Pro-
dukcyjna w Pielgrzymce. Ludzie zrzeszeni w spółdzielni 
po jej rozwiązaniu nie mieli ani środków ani sprzętu, 
by uprawiać swoje grunty, więc chodzili po domach i 
pytali, czy ktoś nie odkupi ich pola – wspomina Leszek. 
Kupowaliśmy, choć nie zawsze było to korzystne. Ojciec 
zawsze twierdził, że trzeba inwestować w rozwojowe 
gospodarstwo. W pewnym momencie nasze pola po-
większyły się dwukrotnie. To było znaczne obciążenie i 
duża odpowiedzialność – dodaje. 

Takim sposobem, kiedy Leszek w 1989 roku stał się 
pełnoprawnym rolnikiem, przejął już dość pokaźny 
areał. Nie było mu jednak łatwo. Żeby uprawiać zie-
mię, trzeba kupić nasiona, nawozy…to wszystko kosz-

to wpływu – mówi Leszek. Podobnie, kiedy przychodzi 
czas zbioru, a tu leje. Kiedyś było tak, że na przemian 
lało i grzało. Doszło do tego, że w stojącym na polu 
zbożu porosły kiełki.

Ania twierdzi, że te wszystkie zdarzenia uczą pokory. 
Na wsi człowiek jest bardziej po-
korny niż w mieście – dodaje. Mie-
liśmy taka sytuację trzy lata temu, 
kiedy podczas żniw zapaliło nam 
się od ciągnika pole. Dwadzieścia 
hektarów zboża poszło z dymem. 
To, co zarobilibyśmy na czysto, 
jakieś 70 tysięcy złotych, ulotniło 
się w czasie godziny. Leszek wrócił 
wtedy do domu bezsilny. Widział, 
jak kilka oddziałów straży pożar-
nej usiłuje gasić ogień, ale wiatr 
niósł żywioł dalej. Od ich pola za-
jęło się zboże sąsiadów. Szczęście 
w nieszczęściu -Leśniakowie mieli 
wykupione OC i za szkody wyrzą-
dzone przez ogień na polu sąsiada 
nie musieli płacić z własnej kie-
szeni. Gdyby nie to, nie wiedzą, 
jak skończyłyby się te żniwa. Przy-
kra przygoda nie załamała ich. Po 
paru dniach musieliśmy się z tym 
wszystkim pogodzić. Niejedno już 
przecież przeszliśmy. Stało się - za-
czynamy od nowa, trudno! - Ania 
prezentuje iście stoicką postawę.

Są takie dni kiedy trzeba praco-
wać kilkanaście godzin na dobę. 
Zmrok nie może w tym przeszko-

dzić. Nawet w nocy pracuje się lepiej, szczególnie kiedy 
są upalne dni, a w ciągniku nie ma klimatyzacji. Akurat 
ten problem Leszka nie dotyczy. Jego nowoczesny, kli-
matyzowany traktor zupełnie nie przypomina starych 
ursusów. Jest sterylny, wyposażony w filtry czyszczące, 
wyciszony i można w nim słuchać radia. Leszek wysia-
da z ciągnika w czystej koszuli i nie huczy mu w głowie. 
Nie doświadczał tego wcześniej, jeżdżąc starym trak-
torem.

Większość prac polowych Leszek wykonuje sam. 
Obecnie stara się eliminować pracę ręczną stosując 
nowe urządzenia, na przykład siew ma być już całkiem 

zmechanizowany. I nie trzeba będzie dźwigać wor-
ków z ziarnem na plecach. 

Żniwa to najgorętszy, nie tylko ze względu na po-
godę, okres w życiu Leśniaków. Zbiory mogą trwać 
dwa tygodnie, ale bywa, że ciągną się przez miesiąc. 
Wszystko zależy od pogody, bo to przecież fabryka 
pod chmurką. Pamiętam, że kiedyś skończyliśmy 
żniwa dopiero 2 października – wspomina Ania. Ze-
brane zboże muszą odstawić do skupu. Szczególnie 
szybko trzeba to 
zrobić z rzepakiem, 
bo ziarno wymaga 
szczególnych wa-
runków przecho-
wywania. Wtedy 
Leszek ustawia się 
w tasiemcowej ko-
lejce i czeka…Takie 
stanie w kolejce też 
może mieć swój 
urok  – przekonuje. 
W ogonku kwitnie 
życie towarzyskie. 
Na wsi teraz tego 
brakuje. Kiedyś, 
w zamierzchłych 
czasach, których z 
racji wieku Leszek 
nie pamięta, a tyl-
ko o nich słyszał, 
rolnicy wieczorami 
schodzili się, ktoś 
wyjmował flaszkę, 

karty i było wesoło, sympatycznie. Kobiety też mia-
ły swoje wspólne zajęcia. A teraz każdy zamyka sie w 
domu, siada przed telewizorem i tak zamierają kontak-
ty towarzyskie.

Po żniwach Leśniakowie robią sobie prawdziwe 
wakacje. Czasem jeżdżą do Włoch. Niedawno byli w 
Toskanii, gdzie mieli szczerą ochotę na wypoczynek i 
spokojny sen. Niestety, nawet tam dopadły ich „uroki” 
życia na wsi. Jest 5.30 rano a zza okna dobiega swoj-
ski odgłos maszyny polowej, która 
jeździ po stromych zboczach między 
drzewami oliwkowymi. Na dodatek 
porusza sie na gąsienicach i upior-
nie skrzypi. Mieliśmy już z głowy 
spanie. I tak co rano. Nawet w nie-
dzielę  – śmieje się Leszek.

Ania nie pracuje zawodowo. Jak 
sama mówi – spina to wszystko, co 
sie dzieje w domu i w gospodar-
stwie. Jej specjalność to uprawa 
świerków i roślin ozdobnych. Robi 
nasadzenia i dogląda hodowli. 
Uprawę świerków traktuje jako se-
zonowe uzupełnienie dochodów. 
Popyt na choinki jest duży, pierw-
si klienci przychodzą zamawiać 
drzewka już na początku grudnia. Choinki z Uniejowic 
mają dobrą renomę, są klasycznie kształtne i stosunko-
wo niedrogie. Leśniakowie świerkami zapełnili te ob-
szary, które nie nadają się pod inną uprawę. Obsadzili 
skarpy, teren przy lesie i miejsca, gdzie gleba nie na-
daje się pod inne uprawy. W sumie wyszło około pię-
ciu hektarów. Wynika z tego, że Ania ma, co robić. Na 
szczęście ścinanie świerków to już rola Leszka. 

 Ania tradycyjnie zajmuje się też domem. Piecze 
pyszne pierniki i ma baczne oko na dwie nastoletnie 
córki. Jej zadaniem jest zawożenie ich do szkół i z po-
wrotem. Obie dziewczyny mają jasno postawiony cel 
– nauka. Starsza - Marysia uczy się w legnickim liceum 
i liczny na to, że kiedyś zasili szeregi politechnicznej 
braci. Młodsza – Kalina jest na razie złotoryjską gimna-
zjalistką i pilnie zgłębia tajniki języka Anglosasów. Le-
śniakowie chcą zapewnić dziewczynom dobry start w 
życie. I niekoniecznie będzie on związany z rolnictwem.

Ziemię trzeba kochać – mówi Leszek. Nic na siłę. 

Mnie nikt nie zmuszał, do pozostania na wsi. Nie 
chciałbym, aby ktoś pomyślał, że zostałem zdetermino-
wany przez decyzję ojca. Faktycznie, z tego, co mówi, 
wynika, że w swoją pracę wkłada serce. Ania śmieje się 
czasami z niego, gdy wiosną wymyka się z domu, aby 
obserwować wschodzące rośliny. Chodzę codziennie i 
patrzę, ile im przybyło. I cieszę się jak dziecko – dodaje 
ze śmiechem.

Leszek przy tym całym nawale pracy znajduje jesz-
cze czas na hobby. 
Jest amatorem foto-
grafii pejzażowej. Jako 
człowiek żyjący bliżej 
natury, ma wspaniałe 
okazje do uchwycenia 
chwil ulotnych. Boleje 
jednak nad tym, że nie 
zawsze może mieć apa-
rat ze sobą. Bywa, że 
jedzie ciągnikiem, a tu 
natura właśnie rozpo-
czyna swoje widowisko. 
Kiedyś w maju w nocy 
robiłem opryski rzepa-
ku. W świetle lamp ten 
rzepak miał intensyw-
nie żółtą barwę a niebo 
było wręcz granatowe. 
Niesamowite wrażenie! 
Gdyby sprzęt do foto-
grafowania nie był tak 
drogi, pewnie woziłbym 
go ze sobą w pole, ale 

tam trochę się kurzy i szkoda byłoby aparatu – mówi 
Leszek. Może dlatego też ostatnio próbuje fotografii 
portretowej. Najczęściej modelką jest starsza córka, 
Marysia. Leszek od kilku lat prezesuje Złotoryjskiemu 
Klubowi Fotograficznemu. Niestety, nie zawsze udaje 
mu się uczestniczyć w klubowych spotkaniach czy ple-
nerach. Kiedy ma, jak to nazywa, spiętrzenie prac po-
lowych, robi sobie wolne w ZKF-ie.

Niedawno Ania i Leszek otrzymali tytuł wicemistrza 

województwa dolnośląskiego w konkursie Agroliga 
2011. To niemałe wyróżnienie. Co prawda mogli być 
mistrzami, ale organizatorzy preferują te gospodar-
stwa, które zajmują się hodowlą zwierząt. Komisja 
brała pod uwagę, czy rolnik prowadzi działalność, czy 
ma płynność finansową, czy systematycznie finalizuje 
rozpoczęte inwestycje, jakie plony uzyskuje i czy jego 
gospodarstwo prezentuje się estetycznie. Warunki 
spełniali, więc zostali docenieni. To utwierdza ich w 
przekonaniu, że to co robią, ma sens.

Czy mają poczucie stabilizacji? I tak i nie. Z jednej 
strony unijne pieniądze pomogły im zrealizować inwe-
stycje, które zarabiają na siebie, ale z drugiej strony 
są zwykłe obawy o zdrowie, o pogodę…Boją się tych 
rzeczy, na które nie mają wpływu. Ale najbardziej lę-
kają się czasu, kiedy córki wyjdą z domu. I kto wtedy 
przejmie gospodarstwo? 

Fot. Leszek Leśniak

Fabryka pod chmurami



14 Grudzień 2011 15

LO
K

A
LN

A
 P

R
Z

E
D

S
IĘ

B
IO

R
C

Z
O

Ś
Ć

Na szkolnych korytarzach od kilku 
miesięcy można zaobserwować 

dość nietypowy widok. Całkiem rośli 
młodzieńcy bawią się zawieszoną za 
sznurku szpulką. To, co z pozoru wy-
gląda na rozrywkę, stało się dla niektó-
rych pasją, a nawet wyzwaniem i po-
wodem do rywalizacji. O przygodach z 
kręceniem jojo opowiadają licealiści: 
Maciek Cwynar i Michał Zakrzewski.
Michał Szkutnik: Ile mieliście lat, kie-
dy wzięliście pierwszy raz jojo do ręki?
Maciek Cwynar: Najprawdopodobniej 
było to gdzieś w przedszkolu, a taka 
prawdziwa, profesjonalna przygoda z 
jojo zaczęła się, gdy miałem około 14 lat. 
Michał Zakrzewski: Pierwszy raz za-
cząłem kręcić jojo trochę później, w 
wieku około 15 lat.
Ktoś wam to pokazał?
M.C.: U mnie zaczęło się to tak, że 
pewnego dnia znalazłem w szafie 
starą zabawkę mojego brata, przypo-
mniałem sobie jak on parę lat temu 
wykonywał różne tricki, no i poszpe-
rałem w Internecie. Tak zacząłem się 
tym interesować. 
M.Z.: Ze mną było tak, że to Maciek 
machał jojo w szkole i to on mnie za-
inspirował.
W takim razie, ile czasu poświęcacie 
na zabawę jojo? 
M.C.:  Trudno powiedzieć. To nie jest 
tak, że jak mam wolną godzinę, to 
przez cały ten czas będę się bawił, tyl-
ko biorę, bawię się - odkładam, potem 
znowu biorę. Czasami macham jojo 
podczas przerwy szkolnej, czasami na 
przystanku, właściwie można się tym 
bawić zawsze.
M.Z.: Ja poświęcam na kręcenie około 
godziny.
Jaki stosunek do tego hobby mają 
wasi rodzice?
M.C.: Na początku rodzice nie byli 
temu przychylni. Pytali: „co to za dro-
ga zabawka, która pewnie zaraz się 
znudzi”. Ale po jakimś czasie, kiedy zo-
baczyli, co można z tym robić, bardzo 
im się spodobało, teraz jeżdżą z nami na 
zagraniczne konkursy, wciągnęli się w to.
Uzależnienie?
M.Z.: No… tak..
M.C.: Zdecydowanie.
Czyli Twoi rodzice też się w to  bawią?
M.C.: Samym jojo nie kręcą, ale wie-
dzą, o co chodzi. Są w temacie.
Przybliżcie,  zwykłym śmiertelnikom, 
o co w tym chodzi, jak kręci się jojo?
M.Z.: Ogląda się filmik w Internecie, 
łapie się inspiracje i próbuje się wymy-
ślić coś swojego, coś własnego, żeby 
powstał własny mega-trick. 
M.C.: Podstaw uczy się z Internetu. 
Kiedy już się opanuje podstawy, to za-
czyna się tworzyć swoje tricki. I to jest 
właśnie fajne w jojo, że każdy wymyśla 
coś nowego, każdy jest indywiduali-

Młoda kobieta wykańcza dużą bombkę, na któ-
rej wcześniej namalowała zimowy pejzaż. 

Cieniutka strużka kleju wypływająca ze zbiorniczka 
szybko i zgrabnie układa się w zawijasy, a ręka Mar-
tyny z ogromną wprawą, precyzyjnie i bez drgnienia, 
prowadzi ornament dookoła bombki. Szybkie spoj-
rzenie na stojący obok wózek. Wszystko dobrze, pół-
toraroczna Maja śpi spokojnym snem, więc można 
pracować dalej. Teraz Martyna sięga po biały brokat, 
którym przysypuje klejowe ozdoby, i za chwilę srebr-
nobiały ornament pięk-
nie uzupełnia zimowy 
pejzaż na bombce. Go-
towe. Można robić na-
stępną, póki dziecko nie 
zbudzi się do karmienia.

Bogato zdobione 
szkło z Wilkowa wę-
druje po całym kraju, 
zdobywając nagrody i 
wyróżnienia na różno-
rakich wystawach i jarmarkach rękodzielniczych. Aż 
dziwne, że tak niewielu złotoryjan wie o istnieniu 
tego typu rzemiosła artystycznego tak blisko Złoto-
ryi. Martyna Olszowa – Durachta specjalizuje się w 
zdobieniu wszelkiego rodzaju szkła. Prowadzi wraz 
z rodzicami Barbarą i Janem 
Olszowymi rodzinną manufak-
turę o nazwie KOLOREK. Firma 
mieści się w byłym budynku 
gospodarczym, teraz prze-
robionym na pracownię. Na 
półkach wystawiono kieliszki 
małe, duże kielichy, wazony, 
świeczniki, szklanki, filiżanki, 
różne pojemniki i wiele innych 
szklanych form. Wszystko 
pokryte barwnymi wzorami 
i ornamentami. Z przodu na 
stojących rzędem naczyniach 
widać ciekawy wzór. Są to bia-
łe i czerwone kwiaty wypeł-
nione farbami witrażowymi, 
obwiedzione grubym złotym 
konturem. W środki kwiatów 
wklejono krwiste cyrkonie. 

Obok inna ekspozycja. Na 

jednym z wysokich 
wazonów pyszni się 
bukiet czerwonych 
maków, z kolei niski i 
pękaty wazon ozdo-
biono słonecznikami, 
na grubej ściance 
innego wykwita ró-
żowa piwonia. Zadzi-
wia ogromny kielich 
na wysokiej stopce, 
na którym namalo-
wano schronisko tu-
rystyczne na tle Kar-
konoszy. Interesujący 
jest zimowy pejzaż  
z szachulcowym bu-
dynkiem na dużym 
wazonie.

– To jest świecznik 
– wyjaśnia pani Mar-
tyna. – Zaraz zade-
monstruję… Trzeba w 
środku postawić nie-
wielką świeczkę, za-
palić ją… o! Można za-
uważyć, że w oknach 
domku i kościółka pali 
się światło!

Jednak teraz w pra-
cowni królują bombki 
choinkowe, bo czas 

jest przedświąteczny. Na nich namalowano domy 
pogrążone w śniegowych zaspach, aniołki z zamy-
ślonym spojrzeniem, a wszystko suto okraszone 
srebrnobiałym brokatowym ornamentem. Można 
sobie łatwo wyobrazić, jak będą pięknie wyglądać na 
ciemnozielonej choince. 

W części produkcyjnej pracowni na wielkim stole 
warsztatowym piętrzą się stosy bombek przygoto-
wanych do wykończenia. Są na nich namalowane 
wzory, lecz brak jeszcze brokatowych ornamentów. 

W kartonowych pudłach na podłodze setki jednoko-
lorowych bombek dopiero czekają na swój malunek. 
Wokół na półkach mnóstwo słoiczków i różnorakich 
pojemników z farbami; w licznych kubkach włosiem 
do góry stoją przygotowane do pracy pędzle: małe, 

duże, płaskie, okrągłe, spiczaste. 
– Bo dla mnie farby i pędzle, to jak zabawki dla 

dziecka – zwierza się artystka. – Najbardziej lubię 
malować. Jak już zacznę, to po prostu nie mogę się 
oderwać. Maluję nie tylko na szkle, ale też na drew-
nie, obrazy olejne. Lubię malować portrety. Jeśli 
klient sobie zażyczy, mogę namalować portret na 
bombce czy na szklanym naczyniu. Albo tradycyjnie, 
na płótnie. 

Pani Martyna twierdzi, że talent pozbierała po ro-
dzicach. Mama zawsze pięknie wyszywała różnego 
rodzaju hafty, a tato w młodości szkicował, trochę 
się bawił w drewnie, lubi kowalstwo artystyczne. 
Do tego doszło wykształcenie plastyczne młodej 
kobiety, bowiem skończyła ona liceum plastyczne w 
Cieplicach w specjalności szkło artystyczne – forma 
użytkowa. Uczyła się rzeźbienia w szkle i tworzenia 
z niego form przestrzennych. Jej pracą dyplomo-
wą był wazon z wygrawerowaną płaczącą wierzbą 
z dziuplą w środku. Nie było to łatwe, trzeba było 
wyciąć całe tło wokół drzewa i uważać, aby nie prze-
dziurawić wazonu. Udało się, praca otrzymała na-
zwę Dziupla Rokity.

Firma KOLOREK to manufaktura rodzinna. Pani 
Barbara wraz z mężem, Janem, zajmują się zaopa-
trzeniem, zbytem i księgowością, pomagają w przy-
gotowaniu gotowych produktów do wysyłki. Nato-
miast głównym wykonawcą artystycznym jest ich 
córka - Martyna. Wszystko maluje i dekoruje. 

– Proces produkcyjny wygląda tak: najpierw przyj-
mujemy zamówienie, następnie rodzice udają się do 
hurtowni, aby zakupić odpowiednie szkło w stanie 
surowym. Moja rola ogranicza się do pomysłów, 
malowania i dekorowania. Jednym słowem cała 
nasza produkcja to praca zespołowa – opowiada 
Martyna. – Zwykle nasi klienci mają jedynie ogólne 
wyobrażenie o tym, co ma znaleźć się na szkle. Żeby 
to sprecyzować, podsuwam im swoje propozycje. 
Jeszcze się nie zdarzyło, aby jakiś klient był niezado-
wolony z moich pomysłów.

W firmie realizuje się nie tylko spore zamówienia, 
ale też te indywidualne, wymy-
ślone przez klienta. Na przykład 
ozdobią tu świeczniki komunijne 
i kieliszki ślubne, a nawet całe ze-
stawy. Udekorowane motywami 
ślubnymi dwa kieliszki dla mło-
dych, taki sam motyw umieszcza 
się na butelce szampana. Całość 
układa się w koszu, a pani Barba-
ra stroi go kwiatami. Na koniec 
wszystko elegancko opakowuje 

się w celofan. Na kieliszkach mogą być wypisane 
imiona młodej pary wraz z datą ślubu. Tutaj można 
zamówić wszystko, co tylko klientowi przyjdzie do 
głowy i to za niewielkie pieniądze.

Firma nie stoi w miejscu, pragnie się rozwijać. Po-
nieważ coraz częściej klienci pytają o ceramikę, w 
tym roku właściciele złożyli wniosek o dofinanso-
wanie unijne projektu dotyczącego produkcji cera-
miki. Głównie chodzi o piec do wypalania, będzie 
specjalny stół projektowy i inne niezbędne rzeczy 
do produkcji ceramiki. Sama pracownia też zosta-
nie przeprojektowana. Wniosek otrzymał poparcie 
od wójta Gminy Złotoryja, więc właściciele mają 
ogromną nadzieję na otrzymanie tej dotacji. Póki 
co, Martyna Olszowa – Durachta zaprasza złotory-
jan do firmy KOLOREK w Wilkowie po nietuzinkowe, 
indywidualne, wysmakowane i wyszukane prezenty. 

zdjęcia: Henryk Młyńczak
Z ostatniej chwili
Jak się dowiadujemy, projekt o dofinansowanie 

został przyjęty w całości. Firma KOLOREK czeka 
teraz tylko na granty na wyposażenie pracowni. 
Gratulujemy!

stą, każdy ma też 
odrębny styl.
Właśnie, uprze-
dziłeś moje py-
tanie, co jest 
szczególnego w 
społeczności jojo? 
Czym np. różnicie 
się od „kolesi” na 
deskach?

M.C.: Nasza społeczność jest dużo 
mniejsza,  wszyscy się znają, cała pol-
ska społeczność spotyka się na zawo-
dach. Takie spotkania są dość rzadko 
- raz, czy dwa razy w roku. Wszyscy są 
bardzo pozytywni i koleżeńscy, choć 
teraz ta społeczność się rozwinęła. 
Powiedzcie mi, skąd się wzięło „jojo 
na poważnie” w Polsce?
M.C.: Około 10 lat temu nastąpiło 
boom na jojo, pojawiły się  lepsze mo-
dele z łożyskami i tak stawało się ono 
coraz bardziej popularne.
Możecie się troszkę pochwalić swoimi 
osiągnięciami?
M.Z.: No to.. ja jestem Mistrzem Pol-
ski w kategorii junior freestyle .
M.C.: Moim znacznym osiągnięciem 
było 3 miejsce na Otwartych Mistrzo-
stwach Czech w kategorii 5a.
Na czym polega kategoria junior fre-
estyle?
M.Z.: Kategoria junior freestyle jest 
dla osób, które nigdy wcześniej nie 
startowały w zawodach. Jedna runda 
trwa dwie minuty. 
W jaki sposób jest to oceniane?
M.Z.: Sędziowie mają clickery i nali-
czają odbicia.
Co to są clikery?
M.C.: to jest takie coś jak na reklamie 
dezodorantów… w jednej ręce sę-
dziowie mają clicker od odbić jojo od 
sznurka, a w drugiej jest clicker prze-
znaczony do liczenia błędów. Liczy się 
też kontakt z publiką, dobrze dobraną 
muzykę. To wszystko się sumuje, tak 
powstaje wynik końcowy. 
Jakie można wyróżnić kategorie i style? 
M.C.: w Polsce generalnie funkcjonu-
ją tylko dwa style: 1a, gdzie jojo jest 
tradycyjnie przyczepione do ręki i 5a 
gdzie jojo jest przyczepione do prze-
ciwwagi, czyli po prostu takiego od-
ważniki na końcu sznurka. 
Można jakoś zarobić w tym sporcie? 
M.C.: Na samym kręceniu może nie, 
ale coraz więcej osób zakłada sklepy, 
na których zarabia, są też zawodnicy, 
którzy mają sponsorów. Wiąże się z 
tym dofinansowanie do dojazdów i 
sprzętu.  Byłoby bardzo fajnie, jeśli za-
leźlibyśmy właśnie jakiegoś sponsora… 
Jak wam się podoba to, że coraz bar-
dziej liczna grupa, coraz młodszych  
osób się tym interesuje?
M.Z.: Pozytywnie, bardzo fajnie, że się 
rozwijają.
A nie obawiacie się, że to może pójść 
w złą stronę? Kręcenie jojo może stra-
cić na swojej elitarności? 
M.C.: Jeśli miałoby to się stać popu-
larne, to będzie to okresowy boom, ci 
których to naprawdę pasjonuje, pozo-
staną w tym.
Czy to nie jest tak, że ludzie nie biorą 

tego na poważnie?
M.C.: Często, właściwie to wszyscy tak 
na początku myślą, kiedy widzą po raz 
pierwszy…
M.Z.: Dopiero kiedy zobaczą, co moż-
na z tym zrobić, podejście zmienia się 
o 180 stopni
M.C.: Ludzie też nie zdają so-
bie sprawy, że jest taka rozbudo-
wana społeczność czy zawody.  
W zdecydowanej większości uważają 
jojo za zabawkę. 
A jak to jest z kręceniem jojo w Polsce? 
M.C.: Wcześniej joja sprowadzało się 
z USA, liczba zawodów zamykała się 
w dwóch imprezach. Mistrzostwa Pol-
ski i Summer Freestyle Competition, 
dopiero od dwóch- trzech lat wszyst-
ko poszło do przodu, powstało wiele 
nowych sklepów, jest coraz więcej za-
wodów, ostatnio nawet odbył się kon-
kurs we Wrocławiu, teraz  najbliższy 
konkurs odbędzie się w Rabce. Ogól-
nie wszystko dynamicznie się rozwija,  
dyscyplina jest o wiele bardziej popu-
larna. Dziś bez problemu można dostać 
jojo, są sklepy internetowe, ale są też 
sklepy w realu, np. w Krakowie, Łodzi.
W naszym regionie jesteście wy… i? 
M.C.: Wrocław jest jeszcze, poza nami 
właściwie nie ma dużego ośrodka, 
w którym więcej osób by się bawiło, 
przynajmniej nie jest mi nic wiadomo.

Jak przygotowujecie się do zawodów? 
M.Z.: Na początku trzeba dobrać od-
powiednią muzykę, potem pod muzy-
kę wybiera się tricki, tworzy się układ, 
potem codziennie się go ćwiczy.
Układ to nie jest tylko kręcenie jojo? 
M.Z.: Trzeba mieć ułożone ruchy, ja-
koś się zachować na scenie, utrzymy-
wać kontakt z publicznością. 
M.C.: Ogólnie, chodzi o to,  żeby było 
show, najlepiej coś tam machnąć, 
uśmiechnąć się do publiczności, nie 
można stać w miejscu. 
Co radzicie osobom, które dopiero za-
czynają kręcić? 
M.Z.: Po pierwsze: nie można się zra-
żać po pierwszym razie, powoli stop-
niowo będzie coraz lepiej i lepiej. Jed-
nak podstawą jest cierpliwość i upór. 
Nic nie przychodzi od razu, potrzeba 
dużo czasu. 
Jak wpływa jojo na relacje z dziew-
czynami? 
M.C.: Samo hasło „jojo” -  na minus 
(śmiech).
M.Z.: … ale jak zobaczą, co można z 
tym zrobić, to są w szoku. Zdecydowa-
nie na plus (śmiech).
Ostatnie pytanie - czy kręcenie jojo 
wyszło wam obu na dobre?
M.C. i M.Z.: ZDECYDOWANIE.
 Michał Szkutnik

Gdy patrzę na szkło, to od razu wiem, co na nim namaluję. Po ustaleniu 
kolorystyki zaczynam od rozmieszczenia na naczyniu najważniejszych ele-
mentów dekoracji, następnie zaczynam malować. Podczas malowania ręka 
porusza pędzlem bez udziału mojej świadomości, jakby sama wiedziała, co 
ma robić. Poszczególne elementy dekoracji, niezaplanowane wcześniej, po-
wstają z każdym pociągnięciem pędzla.

„Na ulicy Kolejowej szkoła dwój-
ka stała...” Szkoły już wpraw-

dzie nie ma, ale pozostali ludzie, 
którzy po 10 latach od momentu jej 
likwidacji, a 50 lat od jej utworzenia, 
postanowili się spotkać i powspo-
minać. Na niecodzienną uroczystość 
przybyło 45 nauczycieli i pracowników 
nieistniejącej już podstawówki.

9. grudnia 2011 dawni  „dwójkowi-
cze”  rozpoczęli jubileuszowe święto-
wanie od odśpiewania nieoficjalnego 
hymnu szkoły, którego słowa wprawiły 
wszystkich w niezwykły nastrój.

„Dzisiaj wszyscy się spotkali , 
wspomnieć tamte czasy,

porozmawiać z przyjaciółmi i o 
uczniach z klasy”. 

I choć w refrenie pobrzmiewała nut-
ka nostalgii i rozgoryczenia, że szkoły 
nie ma już 10 lat, to wszyscy uczest-
nicy, i ci młodsi , i ci bardzo zasłużeni, 
mieli wrażenie, że mury szkoły opuścili 
zaledwie wczoraj. 

Spotkanie rozpoczęło wystąpie-
nie dawnego Dyrektora ,,Dwójki” 
pana Andrzeja Skowrońskiego , który 
przypominając historię placówki, po-
dziękował wszystkim za wieloletnią 

współpracę, składając kwiaty na ręce 
najstarszej uczestniczki spotkania, 
pani Anieli Lasoń.

Zdjęcia, dawne kroniki, archiwalny 
film przedstawiający występ nauczy-
cielskiego kabaretu z okazji  zakończe-
nia roku szkolnego 1992/93 zrodziły 
głód rozmowy o tym, co się przez 
te minione lata wydarzyło. Każdy z 
uczestników przybył ze wspomnienia-
mi, anegdotami i emocjami sprzed lat 
, co stworzyło niecodzienną atmosferę 
spotkania. Organizatorzy postarali się 
również o niespodziankę. „Uroczy” wy-
stęp z piosenkami z lat 20 i 30 minione-
go wieku, zaprezentowany przez solist-
ki Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej 
Góry, wzbudził powszechny entuzjazm.

W dzisiejszym ,,zapędzonym” świe-
cie warto na chwilę się zatrzymać, aby 
spotkać się z drugim człowiekiem: 
życzliwym, uśmiechniętym, takim, 
którego się po prostu lubi. Z pewno-
ścią chwile, które przeżyliśmy w złoto-
ryjskiej „dwójce” zostaną w sercu na 
wiele lat, o czym zaświadcza pisząca 
te słowa uczestniczka jubileuszowego 
spotkania

 Anna Markiewicz

Pomysł 
na prezent

Mistrzowie jojo
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Górnik przodowy 
w kopalni „Pstrowski”

Uroczystość w konsulacie RFN 
we Wrocławiu (24 II 1999)

Gretschel zyskał posłuch u burmistrza K. Zwierzyńskie-
go i sprawa prawie natychmiast ruszyła z miejsca, zy-
skując poparcie wszystkich członków TMZZ. Do wyko-
nania repliki pomnika z 1908r. (zniszczonego ok. roku 
1952) namówiono złotoryjskiego artystę amatora – 
Mariana Smasia. Tenże wykonał (na podstawie starej 
fotografii) tak dokładną replikę, iż Goldbergerzy, któ-
rzy przyjechali do Złotoryi na uroczystość odsłonięcia 
pomnika, byli przekonani, iż odsłaniamy ocalały stary 
pomnik. Odsłonięcie było wielką miejską uroczysto-
ścią (26 V 1995), którą poprzedziło pierwsze po wojnie 
nabożeństwo ekumeniczne w kościele NNMP z udzia-
łem pastora z Legnicy. W trakcie odsłonięcia wystąpił 
Chór Nauczycielski „Bacalarus” oraz zespół baletowy z 
Pielgrzymki i Czapli. Przemawiali przedstawiciele TMZZ, 
Goldbergerów oraz burmistrz K. Zwierzyński – ojciec 
chrzestny tej uroczystości. Pomnik ten nigdy, w żadnej 
formie nie został zbezczeszczony. Gdzie na świecie moż-
na znaleźć drugi przykład, że obok siebie stoją symbole 
dwóch wielkich wyznań i narodowości. I czy złotoryjski 
pomnik świadczy o naszym nacjonalizmie i nietolerancji, 
czy o poszanowaniu innych narodów i tolerancji?
W JASKINI LWA

W połowie stycznia 1996r. w „Haus Schlesien” koło 
Bonn odbyły się decydujące rozmowy w sprawie zorga-
nizowania w złotoryjskim „ogólniaku” klas dwujęzycz-
nych. Mimo, iż ta placówka nie podlegała miastu, bur-
mistrz K. Zwierzyński został na nie również zaproszony  
i nie odmówił udziału (autor uczestniczył w nich jako wy-
typowany przez KOiW czynnik społeczny – czyli TMZZ). 
Problem tzw. klas bilingualnych był realizacją wspólnie 
podjętej idei przez ówczesnego dyrektora LO Włodzi-
mierza Wójtowicza oraz potomka jednego z fundatorów 
(1877) obecnego obiektu przy ul. Kolejowej – Bernhar-
da Priesemutha. Rozmowy przebiegły bardzo sprawnie i 
przyniosły pozytywny wynik, ponieważ nie było tu prak-
tycznie „stron” – rozważano zatem przede wszystkim 
aspekty organizacyjno – finansowe. Toteż musiało tu paść 
nazwisko Helmrich, gdyż przedsięwzięcie miała wesprzeć 

(i wsparła) Fun-
dacja Współpra-
cy Polsko – Nie-
mieckiej, której 
współprzewod-
niczącym był 
Herbert Helm-
rich (dopiero za 
trzy miesiące 
okaże się, że to 
Helmrich z „na-
szego” Goldber-
geru, potomek 
b u r m i s t r zo w-
skiego rodu z 
XVI w., ten sam, 

któremu w 2001 r. Rada Miejska przyznała tytuł „Hono-
rowego Obywatela Złotoryi”). Po rozmowach polska de-
legacja została zaproszona do Bonn, do siedziby Związku 
Wypędzonych. I tu legnicka część delegacji „strusiła”, 
natomiast złotoryjski burmistrz oświadczył: „Jak zapra-
szają, należy pójść” - i złotoryjanie poszli do jaskini lwa 
(oprócz K. Zwierzyńskiego poszedł tam dyrektor W. Wój-
towicz oraz autor). Przyjęła nas wysokiej rangi urzędnicz-
ka – sekretarz BdV Erika Hriberski. Atmosfera była „gę-
sta”, a zgęstniała jeszcze bardziej, kiedy pani Sekretarz  
po miłym powitaniu poczęła rozwijać wątek wypędzeń 
– słuchaliśmy w napięciu i skupieniu. Wyrastał między 
nami niewidzialny mur. Pani Sekretarz skończyła i pra-
wie natychmiast wstał Burmistrz Złotoryi: „Ja, Kazimierz 
Zwierzyński, także jestem wypędzonym. Różnica pole-
ga na tym, że Goldbergerów wypędzono ze Złotoryi, a 
mnie wypędzono do Złotoryi”. Prawdopodobnie w tym 
pomieszczeniu mówiono dotąd (i pewnie wiedziano) 
wyłącznie o wypędzeniach ludności niemieckiej, toteż 
słowa polskiego burmistrza zabrzmiały, jak przekleństwo 
w pustej świątyni. I teraz K. Zwierzyński opisał swoje losy 
wypędzonego. Zadziałało to jak trafnie podany lek, jak 
catharsis. Uzyskał psychiczną przewagę. I dopiero teraz 
rozmowa potoczyła się normalnie, bez zahamowań. 
Szkoda, że tej rozmowy nie widział i nie słyszał ktoś z 
Prawdziwych Polaków z centrali. A my wróciliśmy do Zło-
toryi nie tylko z „koksem”, lecz wzbogaceni także o nową 
wiedzę i doświadczenia.
HERBERT HELMRICH 

To nazwisko wielokrotnie wymieniano w trakcie roz-
mów w Haus Schleisen. Wówczas autor był przekonany, 
iż przeszło ono już do historii. Kiedy okazało się, że nie 
tylko jest inaczej, a tenże Helmrich żyje i działa i dał się 
zaprosić przez TMZZ do Złotoryi, burmistrz K. Zwierzyń-

GWOŹDZIEC na „Zielonej Ukrainie”
Gwoździec – miasto na Ukrainie w powiecie Ko-

łomyja („Kołomyja ne pomyja – Kołymyja mesto”). 
Przed wojną Gwoździec liczył kilka tysięcy miesz-
kańców, a w tej liczbie znajdował się wybitny polski 
reżyser Jerzy Hoffmann oraz bohater artykułu. Kazi-
mierz Zwierzyński urodził się 23. sierpnia 1940 roku; 
ochrzczony został, tak jak autorka, w tym samym 
przyklasztornym bernardyńskim kościele katolickim, 
z którego do dziś zachowały się jedynie ruiny. Nim 
Czytelnicy lub Kresowianie zaczną nad tym ubole-
wać i pomstować „co oni zrobili”, to zwróćmy uwagę, 
„co myśmy zrobili” z kościołami ewangelickimi np. w 
Prusicach, Sokołowcu (doszczętnie rozebrane) lub w 
Twardocicach (kompletna ruina).
RODZINNY KRĄG

Dziadkowie Kazimierza to Bazyli i Maria Zwierzyń-
scy. Mieli pięcioro dzieci, a wśród nich późniejszy oj-
ciec Kazimierza – Józef. Józef był dwukrotnie żonaty i z 
tych dwóch związków Kazimierz doczekał się ośmiorga 
rodzeństwa. Ojciec Józef posiadał gospodarstwo rolne  
we wsi Krasna, ale z zawodu był kowalem. Zwierzyń-
scy byli jedyną polską rodziną w tej wsi, która zasad-
niczo była ukraińska, toteż rodzina była dwujęzyczna. 
Choć stosunki polsko – ukraińskie były napięte, miej-
scowa ludność żyła „w przyzwoitej symbiozie” i ludzie 
byli dla siebie sąsiadami. Określenie Polak lub Ukra-
iniec było początkowo jakby pseudonimem, dopiero 
później stało się oznacznikiem – śmiertelnym oznacz-
nikiem. Mimo, iż polska rodzina Józefa była jedyną we 
wsi, Ukraińcy przez wiele lat wybierali go na sołtysa.

Z dramatycznych wydarzeń, w dziecięcą pamięć Kazi-
mierza wryło się przerażone oblicze matki, zagryzającej 
ręce do krwi, kiedy chowała dzieci w stogu siana. Dzieci 
się uratowały, ojciec niestety nie – banderowcy zastrze-
lili go na podwórku (1944). A sami Ukraińcy ostrzegali 
go i namawiali, żeby uciekał. Oświadczał: „Co ma mnie 
spotkać, spotka mnie wszędzie”. Spotkało go na jego 
„Zielonej Ukrainie”, w jego rodzinnej wsi. Ale pochowa-
no go nie - jak w piosence kresowej - „przy kochanej 
dziewczynie” – czyli żonie. Ona z resztą rodziny ruszyła 
na zachód. Pomny swojego losu, Kazimierz zostawszy 
burmistrzem zaprosił do Złotoryi rodzinę z Kazachsta-
nu, zapewniając jej mieszkanie i pracę.
ZŁOTA GÓRA na „dzikim zachodzie”

Po śmierci ojca rodzinę przesiedlono. Według nie w 
pełni zweryfikowanej rodzinnej informacji, wagon, w 
którym umieszczono rodzinę Zwierzyńskich, miał je-
chać na Syberię. Uratował ją jeden z późniejszych zło-
toryjskich sąsiadów (prawdopodobnie Hipolit Apo-
stoluk), który za dwa worki ziemniaków sprawił, że 
wagon skierowano na zachód. Cały dobytek pozostał 
na Ukrainie; do Złotej Góry przyjechała krowa i czar-
no – biały kundelek „Łatka”, który spełniał niezwykle 
pożyteczną rolę, wyłapując szczury, które zadomowi-
ły się w opuszczonych przez Niemców mieszkaniach. 
„Przydzielono nam pół domku przy ulicy Hożej 4 i tak 
już zostało. Żyliśmy bardzo biednie, mama robiła 
ręcznie firanki, krowa mieszkała w przybudówce, tam, 
gdzie teraz mamy łazienkę. Hodowaliśmy kury i inne 
zwierzęta, uprawialiśmy ogródek. Nie zawsze starcza-
ło na ogrzanie domu – do dziś pamiętam ślizgawkę 
jaką urządziliśmy z bratem w nieogrzanym domu, wy-

lewając wodę na podłogę. Pamiętam 
też zamarzające na pierzynie sople”.

Wspomina też czasy szkolne: „było 
głodno, chłodno i ubogo. Chodziłem do 
szkoły nr 1. Podobała mi się historia i ję-
zyk polski”. Po podstawówce wybrał się 
do Zabrza, do Zasadniczej Szkoły Górni-
czej: „Wybór był prosty i mało roman-
tyczny – w tej szkole oprócz dachu nad 
głową w internacie, pełnego wyżywie-
nia /…/, dostałem także pierwsze w ży-
ciu własne buty oraz płaszcz”. Po zawo-
dówce od razu podjął pracę zawodową. 

NA POCZĄTKU BYŁ „PSTROWSKI”
Wincenty Pstrowski to słynna po-

stać pierwszych lat powojennej Polski 
– sławny przodownik pracy. Jego imię 
przyjęła jedna z kopalń w Zabrzu, w 
której Kazimierz Zwierzyński podjął 
pierwszą pracę. Po roku jest już w No-
wym Kościele, w ZG „Nowy Kościół” 
(1959 – 63). Tu był najmłodszym gór-
nikiem przodowym; ukończył także 
kurs strzałowego. Po 4 latach wyjechał 
do Lubina, gdzie najpierw zatrudnił się 
PBKRM (1963 – 67). Ten okres to na-

rodziny nowego zagłębia wsysającego brutalnie złoto-
ryjską kadrę – K. Zwierzyński może być więc uważany 
za budowniczego zagłębia lubińskiego. Pracował jako 
górnik przodowy strzałowy przy głębieniu szybów. 
Pracę zawodową godził z podnoszeniem kwalifikacji 
– ukończył Technikum Górnicze, a następnie studia 
wyższe na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocław-
skiej (podziemna eksploatacja złóż rud) z tytułem 
inżyniera górnika jako specjalista do spraw techniki 
strzałowej. Nadal pozostawał w Lubinie, ale przez 13 
lat (1967 – 79) pracował w Zakładzie Doświadczalnym 
„Cuprum”. Burzliwe lata osiemdziesiąte przeżył już w 
Złotoryi, w ZZEK „Wilcza Góra” na stanowisku zastęp-
cy kierownika zakładu (1979 – 87). W wymuszonych 
okolicznościach jeszcze raz wróci do Lubina, do KGHM 
ZG „Lubin” – wrócił pod ziemię jako sztygar zmianowy.

W pierwszych latach pracy zawodowej przyszła na 
świat trójka dzieci: Mirosław i Alicja w Lubinie, a w 
Złotoryi w późniejszych latach – Barbara.
DZIAŁALNOŚĆ OPOZYCYJNA – NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Za Panią „S” poszły miliony – niektórzy dosłownie, 
inni tylko na nią zerkali. Kazimierz Zwierzyński związał 
się z nią „od pierwszego wejrzenia” – był wtedy na 
„Wilczej Górze”. Po ogłoszeniu stanu wojennego oddał 
legitymację partyjną – następstwem było pozbawienie 
go funkcji kierowniczej. Wrócił do pracy pod ziemią w 
Lubinie jako zwykły sztygar zmianowy (1987 – 90). Był 
śledzony, a wie o tym od wysokiego rangą pracownika 
MO, który ostrzegał go przed tym. W archiwum jest 
jego teczka. Cenną pamiątką z tych czasów jest legity-
macja związkowa z podpisem Władysława Frasyniuka. 
W roku 1990 przeszedł na górniczą emeryturę.
BURMISTRZ po raz pierwszy (13 VI – 12 IX 1990)

Przejście na emeryturę nie oznaczało zamknięcia 
się w czterech ścianach i kontestowania rzeczywisto-
ści. A rzeczywistość była taka, że w roku 1989 wybory 
parlamentarne do sejmu („kontraktowego”) oraz se-
natu wygrała miażdżąco „S”. W roku 1990 odbyły się 
wybory samorządowe i K. Zwierzyński stanął do tych 
wyborów. Był to czas (w Polsce i w Złotoryi), kiedy 
sferom rządzącym nikt już nie wierzył, nawet gdyby 
miały najlepsze plany i propozycje. Toteż również zło-
toryjskie wybory faktycznie były plebiscytem, który 
ukazał siłę i przewagę „S”. K. Zwierzyński znalazł się w 
Radzie Miasta i Gminy, a ta wybrała go burmistrzem 
(miasta i gminy). Sam wspomina ten okres: „Były to 
nasze pierwsze kroki w demokracji, błądziliśmy wszy-
scy. Byłem dumny z grupy radnych, z których i ja po-
chodziłem, nawet mimo tego, że właśnie ci radni po 
trzech miesiącach odwołali mnie ze stanowiska bur-
mistrza. Moim największym osiągnięciem w tamtym 
czasie było wyhamowywanie wśród radnych tenden-
cji odwetowych na byłych członkach PZPR”. 
BURMISTRZ po raz drugi (19 VII 1994 – 20 XI 1998)

W drugiej kadencji także wystartował – znów zo-
stał radnym, a Rada Miejska ponownie powierzy-
ła mu stanowisko burmistrza. Tym razem pełnił go 
przez całą kadencję, a nawet nieco dłużej, gdyż była 
to kadencja przedłużona. Wykorzystując czteroletnie 
doświadczenia z poprzedniej kadencji „postanowił 
zająć się przede wszystkim sprawami gospodarczymi. 
Koncentrując się na sprawach strategicznych, swoich 

zastępców, Krystynę Barcik i Roberta Sosnowskiego, 
obciążyłem odpowiedzialnością za bieżące zarządzanie 
urzędem i w tym miejscu pragnę im za to podzięko-
wać”. 

Już naczelnik Andrzej Kowalski w roku 1989, wykorzy-
stując półprywatne kontakty zaprosił do Złotoryi na kon-
sultację jednego z burmistrzów Hesji (Niemcy). Niektórzy 
szemrali wówczas o sprowadzeniu „niemieckiego wywia-
du gospodarczego”. Burmistrz Kazimierz Zwierzyński mógł 
pójść już dalej – do Złotoryi zaprosił burmistrza belgij-
skiego miasta Brumen – Erwina Verspuje, przedstawiciela 
ONZ, specjalistę od spraw przekształceń gospodarczych 
w krajach byłego bloku wschodniego. „Pokazałem mu 
wszystkie zakłady pracy na terenie gminy – przebywał u 
nas 2 tygodnie. Omówiliśmy szczegółowo wszystkie spra-
wy gospodarcze, technologie, zatrudnienie, rynki zbytu. 
W wyniku tej analizy wypadliśmy bardzo blado. Wniosek 
był jeden: jak najszybciej szukać inwestorów z zachodu, 
praktycznie z Niemiec.” Autor był obecny przy roboczej 
podsumowującej kolacji. Poruszano różne tematy, m.in. 
gość z Belgii wyraził zdziwienie, iż tak szybko wyelimino-
wano z polskich szkół język rosyjski, który nam powinien 
być przydatny, a który jemu osobiście bardzo się podoba. 
Na to jakby czekał nasz Burmistrz – wstał i wyrecytował 
osłupiałemu ze zdziwienia burmistrzowi z Belgii kilka zwro-
tek Aleksandra Puszkina: „Burja mgłoju njebo krojit…”, zaś 
na dokładkę dołożył tyleż zwrotek „Pieśni zesłanych przez 

cara na Sybir” (tę pieśń o „bradjadze” 
wykonywał Czesław Niemen). 

Nawiązywanie kontaktów nie było 
sprawą prostą – zaczęło się od Wester-
burga i Goldkronach. Autor osobiście, 
a przede wszystkim Jürgen Gretschel 
pomagali bezinteresownie burmistrzowi K. Zwierzyń-
skiemu w sporządzaniu ofert gospodarczych, które w 
ogromnej ilości rozesłano do różnych miast i instytucji w 
Niemczech. Nieocenioną pomoc okazał głównie Herbert 
Helmrich, któremu w roku 800 – lecia Rada Miejska przy-
znała tytuł „Honorowego Obywatela Złotoryi”.

Kazimierz Zwierzyński wspólnie z wiceburmistrzem 
Robertem Sosnowskim stworzył zręby Oddziału Le-
gnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W tej kadencji 
udało się pozyskać około 300 nowych miejsc pracy, np. 
SIKU (Sieper), nieistniejący już Interdekor oraz inne fir-
my, które ostatecznie zainwestowały na terenie gminy 
wiejskiej ale pracują w nich również mieszkańcy miasta. 
Powołano lokalny klub pracodawców, którego szefem 
został Janusz Prus, a jego wysiłki, jak walczył o utrzy-
manie miejsc pracy K. Zwierzyński uznaje „za heroiczne 
i wzorowe”. Niestety upadły w tym czasie „filce” (ZZO). 

Burmistrz Zwierzyński był autorem sposobu zabezpie-
czania i remontu złotoryjskiej „Starówki”. Zorganizował i 
nadzorował prace zabezpieczające i wzmacniające piwnice 
i mury Starego Miasta. Niezależnie od tych działań, znalazł 
czas na działalność w PBKZ – był członkiem założycielem. 
POMNIK – mity i fakty

Idea postawienia nowego pomnika Valentinowi Tro-
zendorfowi niesłusznie przypisywana jest autorowi. 
Bierze się to najprawdopodobniej stąd, że napisałem 
książkę o tym najwybitniejszym złotoryjaninie (1996) 
oraz z faktu, że współdziałałem aktywnie w komite-
cie budowy pomnika. Autor był wówczas - zgodnie z 
zasadą L. Wałęsy: „za a nawet przeciw”, gdyż bardziej 
pochłaniała go wtedy sprawa odzyskania złotoryjskich 
dzwonów z Kościoła NNMP, a V. Trozendrof mógłby się 
był, zadowolić pamiątkową tablicą. Stało się jednak 
inaczej, gdyż szef dolnośląskiej mniejszości - Jürgen 

ski nie boczył się i nie czynił uników przed „jakimś Niem-
cem”. Całe ówczesne kierownictwo Urzędu Miejskiego 
nie odstępowało Herberta Helmricha – jak przystało na 
dobrych gospodarzy – ani na krok. K. Zwierzyński, tak 
jak niegdyś inspektor Józef Górzański (na początku lat 
70.) dokonał ponownego „otwarcia Niemiec” – tym ra-
zem zachodnich landów. On – kresowianin - nie prze-
jawiał i nie demonstrował żadnej ksenofobii, w tym 
przypadku germanofobii. Do Niemiec wysłano ze Złoto-
ryi całe mnóstwo Angebotów (ofert). Niewiele znalazło 
pozytywny finał, ale o Złotoryi zrobiło się głośno, że tam 
jest burmistrz gotowy i otwarty na współpracę.

Dla H. Helmricha burmistrz K. Zwierzyński zawsze 
znalazł czas (i odwrotnie) – potrafił okazać mu szacu-
nek, przysługujący wysokiemu dostojnikowi sąsiednie-
go państwa. Nie wszyscy o tym pamiętali. Zapominamy 
także, że bez pomocy i wstawiennictwa H. Helmricha 
nie byłoby w Złotoryi „zameczku” nad zalewem, wiel-
kiego remontu modernizacyjnego LO, remontu schroni-
ska, remontu Bacalarusa, kilku wydawnictw TMZZ, itp.
DZWONY

Ze Złotoryi w roku 1942 władze nazistowskie nakazały 
zabrać z Kościoła NNMP dwa dzwony, które miały zostać 
przetopione na cele wojenne, ale jednak szczęśliwie ocala-
ły. Bez trudności udało się nakłonić burmistrza K. Zwierzyń-
skiego (i przewodniczącego Rady Miejskiej - K. Tkaczuka), 
aby wystąpić do strony niemieckiej o ich zwrot. Nie była to 
sprawa prosta, gdyż w tym samym czasie (1997) starano się 
o fundusze z FWP-N i zabiegano o inwestorów z Niemiec. 
Burmistrz wykazał odwagę i podpisał pismo. Z kościołów 
(ewangelickich) przyszły „normalne” odpowiedzi, nato-
miast ze Związku Wypędzonych - chropowata i upolitycznio-
na. Kiedy przedłożyłem propozycję odpowiedzi, Burmistrz  
się zmartwił: „Gdybym to wysłał, to przez najbliższe 20 lat 
żaden inwestor niemiecki tu się nie pojawi”. I zostawiając 
sens – złagodził formę.
WESTERBURG

Propozycje współpracy nadeszły z różnych stron 
Niemiec. Istniał już prawie odwieczny kontakt LO z 
Luckau. Obecnie zgłosiły się dwa kolejne miasta ze 
„starych” landów. Z ojczyzny św. Jadwigi – z Bawarii 
– propozycje umowy partnerskiej zgłosiło Dorfen, a 
z pogranicza francusko – niemieckiego Westerburg. 
Kontakty ułożyły się dwutorowo: ścieżkę oświato-
wą zagospodarowało LO i do dziś współpraca nasze-
go „ogólniaka” z gimnazjum w Dorfem jest bardzo 
efektywna. Administracyjnie pomyślniej zaowocował 
kontakt z Westerburgiem - obydwie strony przygoto-
wywały stosowne umowy partnerskie. Nim jednak do 
tego doszło, dobiegła końca kadencja burmistrza K. 
Zwierzyńskiego i umowę partnerską Złotoryja – We-
sterburg podpisał już jego następca - Jerzy Kluz (1998).
KRZYŻE ZASŁUGI

„Górniczy stan, hej, niech nam żyje!”. Całe życie 
zawodowe Kazimierza Zwierzyńskiego związane jest 
z górnictwem – węglowym i miedziowym oraz skal-
nictwem. Duża część przypada na pracę najniebez-
pieczniejszą – pod ziemią. Nie może więc dziwić, że 
w krótkich odstępach czasu przyznano mu odznacze-
nia państwowe w postaci Krzyży Zasługi: Brązowego 
(1968), Srebrnego (1972) i Złotego (1977).

Szczególną pozycję wśród wielu innych odznaczeń 
i wyróżnień zajmuje Krzyż Zasługi na Wstędze, przy-
znany przez prezydenta RFN, Romana Herzoga (24 
II 1999r.). K. Zwierzyński ceni go sobie tym bardziej, 
że znalazł się w towarzystwie takich autorytetów 
jak: Władysław Bartoszewski, Jacek Kuroń, Adam 
Michnik, Lech Wałęsa. Jest jedynym złotoryjaninem, 
którego spotkał ten zasłużony zaszczyt. Uroczystość 
odbyła się w Konsulacie RFN we Wrocławiu; w imie-
niu prezydenta RFN odznaczenie wręczył Konsul Ge-
neralny. Kiedy w bajce Czerwony Kapturek wchodził 
do ciemnego lasu, wszyscy serdecznie życzyliśmy 
mu, żeby mu nic się złego nie stało. Autor ma pod-
stawy do stwierdzenia, że kiedy złotoryjski burmistrz 
wkraczał na ścieżkę zachodnią, miał niewielu zwolen-
ników, nie zawsze towarzyszył mu powszechny entu-
zjazm i dobre życzenia. Nie wszystko się oczywiście 
udało (np. z inwestorami), co prześmiewcy i szydercy 
kwitowali zaczepnym pytaniem: „No i co?” A to np. 
że o Złotoryi zrobiło się głośno, że do naszego miasta 
zaczęto masowo przyjeżdżać, że nie postrzegano na-
szego miasta jako ksenofobicznego zaścianka, który 
odbiera i nadaje wyłącznie na jednej fali (radiowej). 
Złotoryjanie młodych roczników nie wiedzą, a starsi 
pewnie już zapomnieli, jak mozolna była droga do 
dwujęzycznych klas LO, do Mistrzostw Świata w Płu-
kaniu Złota, do Śpiewów Wigilijnych, do przywróce-

nia dobrego imienia V. Trozendorfowi, do kontaktów 
z Fundacją Współpracy Polsko – Niemieckiej, do od-
budowania dobrych kontaktów z Goldbergerami (np. 
uporządkowanie niemieckich grobowców). Na użytek 
własny nauczył się języka niemieckiego w takim stop-
niu, że proste rozmowy, a nawet krótkie wystąpienia 
nie wymagały tłumacza (przed godzinami urzędowa-
nia „pracowała nad nim” germanistka). K. Zwierzyński 
nie był dla partnerów niemieckich „łatwym” rozmówcą 
(patrz. Dzwony, Haus Schlesien). Od zwykłych Goldber-
gerów po konsulów RFN, wszyscy cenili w nim otwartego 
i rzeczowego partnera, który chce patrzeć w przyszłość.

Ażeby tekst nie był tak „sierioznyj”, podkreślmy 
sprawę z innego zakresu. Na burmistrza K. Zwierzyń-
skiego uwagę szczególną zwracały Goldbergerki – 
prawie każda Frau mówiła o nim : „Schöner Kasimir „. 
JEDYNY BURMISTRZ WŚRÓD NACZELNIKÓW

Kazimierz Zwierzyński był pierwszym po przemia-
nach ojcem miasta z tytułem burmistrza. Jego poprzed-
nicy byli naczelnikami. Okres ostatnich 30 lat Złotoryi 
nie doczekał się jeszcze obiektywnego opracowania – 
na to przyjdzie czas. Aby jednak z tego horyzontu czasu  
nie zniknęły wydarzenia oraz ludzie, TMZZ zapropono-
wał wszystkim żyjącym ojcom miasta udział w tzw. I 
Sympozjum Ojców Miasta (25 XI 2011r.). K. Zwierzyński 
był jedynym z szefów miasta z rodowodem „S”, który nie 
odmówił udziału w spotkaniu – w istocie w spotkaniu  
ze złotoryjanami. Nie mógł osobiście w nim uczestni-
czyć (poza Złotoryją prowadzi firmę PPHU „Techno-
rem”), ale przygotowany przez niego materiał przed-
stawiła jego córka Barbara Zwierzyńska – Doskocz 
(prezentuje go kanał zlotoryja.info.pl).
ŚPIEWY BOŻONARODZENIOWE 

To pomieszanie pięknej legendy z tragicznymi fak-
tami z roku 1553. Śpiew „siedmiu ostatnich miesz-
czan” wśród ciemności nocy to obwieszczenie zwy-
cięstwa życia nad śmiercią. Na ten zew od wieków 
złotoryjanie gromadzili się na rynku bez względu na 
stan społeczny, bez względu na narodowość, a nawet 
bez względu na religię. Autor - zgłębiwszy te aspekty 
nie mógł wobec nich zostać obojętny i począwszy od 
połowy lat 70. podejmował próby wskrzeszenia tej 
odwiecznej tradycji. Pierwsze rozmowy były zniechę-
cające, a nawet deprymujące, takie w stylu „późne-
go Gomułki”, choć już bez niego, i łudząco podobne 
do współczesnego polskiego polityka: „to przecież 
niemiecka tradycja”. Koniec rozmowy. Argument, że 
jest to rodzima złotoryjska tradycja, a kiedy się ona 
rodziła, to Złotoryja podlegała Habsburgom (ale nie 
Niemcom) i nigdzie w Niemczech w ten sposób Wigilii 
nie obchodzono – nie przekonywał. Niemiecka i koniec. 

Było oczywiste, że takie śpiewy w miejscu publicz-
nym wymagały zgody władz, a tradycja wymuszała 
udział samego burmistrza, który musiał zaśpiewać jako 
pierwszy. Kazimierz Zwierzyński, burmistrz w latach 
1994 – 1998, nie miał żadnych wątpliwości czy wystąpić  
i zaśpiewać. W roku 1994 na Wigilię jeszcze nie zdążyli-
śmy. Wyłonił się ponadto problem wykonawstwa - natu-
ralny realizator, jakim wydawał się być Chór Nauczycielski 
„Bacalarus”, nie mógł przyjąć kolejnego „społecznego kon-
traktu” z uwagi na przepełniony kolędami kalendarz (ale 
i tak wystąpił). Montaż słowno – muzyczny przygotowała 
Sławomira Trocka ze swoją młodzieżą z SP-3. Nie było jed-
nak możliwe, ażeby dzieci wystąpiły w Wigilię, w dodatku 
w nocy. Zdecydowano się więc na hol ZOK, który pięknie 
przystroili pracownicy dyr. Zbigniewa Gruszczyńskiego.

Burmistrz wystąpił jeszcze „w cywilu”, ale pięknie 
zaintonował kolędę „Wśród nocnej ciszy”. I tą pieśnią 
nadal rozpoczynamy wszystkie powojenne śpiewy. 
Zapamiętajmy: odnowiono je 6 I 1995r. śpiewami na 
holu w ZOK. Jeszcze w następnym roku śpiewy odbyły 
się w ZOK (na sali widowiskowej, i holu) – już było 
„siedmiu mieszczan”, a ubrani byli w sędziowskie 
togi, pożyczone z Sądu Rejonowego (5 I 1996r.). 

Te dwa zokowskie śpiewy miały rozstrzygające znacze-
nie: złotoryjanie i tzw. „czynniki” zobaczyły i usłyszały, na 
czym one polegają, że nie jest to żadna „impreza”, w któ-
rej zaprzepaszcza się jakieś wartości – wręcz przeciwnie. 
Śpiewy bożonarodzeniowe, które od roku 1996 reżyseruje 
Z. Gruszczyński głównie przy pomocy PBKZ nie są imprezą 
– są wigilijnym spotkaniem wszystkich ze wszystkimi. Jakie 
miasto może się poszczycić tak długą tradycją śpiewaczą?

Do siego roku!
Maria i Alfred Michlerowie
P.S. Autorzy wyrażają ubolewanie, że niniejszy tekst ze 

względów terminowo – organizacyjnych nie ukazał się 
w publikacji „Aurimontanie. Goldbergerzy. Złotoryjanie”

Kresowiak, górnik, 
burmistrz, 
przedsiębiorca
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W wieku zaledwie 49 lat, 13. grudnia 

2011 r. zmarł po operacji serca w 
Bolesławcu Jacek Kałkus. 

Jacek był synem Juliana i Marianny 
Kałkus – naszej niezastąpionej „babci 
Marysi”, ofiarnej i pełnej pomysłów człon-
kini TMZZ oraz innych złotoryjskich sto-
warzyszeń, niezrównanej bibliotekarki.

Jacek był absolwentem złotoryjskich 
szkół – ”jedynki” i ogólniaka. Po szkole 
średniej ukończył studia wyższe na Po-
litechnice Wrocławskiej – Wydział Archi-
tektury i Budownictwa.

Ze swoją rodziną – żoną Joanną oraz 
synem Maciejem i córkami Magdaleną 
i Dagmarą – mieszkał w Bolesławcu. 
Pracownię miał także w Złotoryi. Pozo-
stawił po sobie wartościowe prace. Jego 
autorstwa były m.in.: projekt obiektu 
międzynarodowych spotkań młodzieży 
nad zalewem, zwanego „Zameczkiem” 
(1988/1989), rozbudowa i przebudowa 
pomieszczeń strychowych zabytkowego 

Wiem, grudzień to nie najlepsza pora na pisanie 
o owadach. Zima za pasem, ziąb coraz większy, 

nic więc dziwnego, że większość insektów śpi już w 
najlepsze w takiej czy innej postaci. Jakoś tak pusto i 
cicho bez nich. Nic nie bzyczy, nie żądli, nie pomyka 
po ścianie - nawet okienne szyby opustoszały. Ostat-
nie leniwe muchy dogorywają po domach, a wszech-
obecne jeszcze niedawno pająki (wiem, wiem, 
pająki to nie owady - to pajęczaki) znikają gdzieś 
w zakamarkach, wyczuwając, że przed nimi pora 
długiego postu i roztropnie jest oszczędzać energię. 
Owady schodzą więc teraz w  naszym życiu na plan 
dalszy i powoli o nich zapominamy. Mnie jednak, 
na przekór temu corocznemu rytuałowi owadziej 
niepamięci, wciąż nachodzi wspomnienie  letniego 
spotkania z pewną bardzo osobliwą, bo latającą w 
dzień ćmą - fruczakiem gołąbkiem. Może dlatego, że 
czekałem na nie wiele lat, mimo, że – wg wszelkiego 
prawdopodobieństwa - powinienem ją spotkać bez 
większych problemów, wszak pojawia się w naszej 
okolicy dość często. Do mnie jednak jakoś przylecieć 
nie chciała. Nie było za to lata, żeby ktoś znajomy nie 
dzwonił i nie pytał o to, czy w Złotoryi żyją kolibry, 
bo coś bardzo podobnego właśnie zobaczył. Tak! To 
nie pomyłka - kolibry! Fruczak wykazuje bowiem 
pewne podobieństwo do  tych niewielkich ptaków. 
Tak jak one zawisa w locie nad kwiatami i spija z nich 
nektar. Wykorzystuje jednak do tego inne narzędzie, 
bo zamiast dziobu z długim językiem, posługuje się 
długa rurką. Tak więc, jak mnie ktoś o te kolibry w 
mieście pytał, od razu wiedziałem, że spotkał fru-
czaka, bo skojarzenie to nieuniknione, choć nieco 
egzotyczne i irracjonalne. I narastało we mnie wte-
dy zniecierpliwienie, ba! - rozdrażnienie nawet, że 

wciąż  nie przyszło mi go zobaczyć na 
żywo. Aż wreszcie, pewnego czerwco-
wego przedpołudnia……..

Począwszy od wiosny, gdy tylko po-
goda pozwala, w każdą wolną chwilę 
doglądam swojego ogrodu. Nie inaczej 
było też w ostatnią sobotę czerwca. 
Piękny słoneczny poranek i bogactwo 
kolorów, właściwe dla ogrodu w peł-
nym rozkwicie, szczególnie zachęcał do 
ogrodowej krzątaniny. Zwykle działam 
wg obmyślonego wieczorem planu, tym 
razem jednak, zakończywszy już dawno 
główne prace przywracające moje raba-

ty do pełnej wegetacyjnej sprawności po zimowym 
zastoju, postanowiłem trochę „poimprowizować”. 
To eufemizm pod którym kryje się zwykłe sobotnie 
lenistwo. Improwizowanie polega więc na – jakże 
przyjemnych - niespiesznych oględzinach całego 
ogrodu, obowiązkowo z kubkiem kawy w ręku i w 
asyście naszych jamników. I właśnie podczas tej bło-
giej sobotniej bezczynności, w  czerwcowe przedpo-
łudnie ujrzałem wreszcie na żywo fruczaka gołąbka. 
Zaintrygowała go rosnąca na skarpie biała budleja, 
co akurat nie było dla mnie zaskoczeniem, bo posa-
dziłem ją właśnie po to aby wabiła motyle. Zawisł 
sobie pięknie, niemal nieruchomo, nad jednym z 
kwiatostanów i  popijał z rurki. Zaraz jednak żwawo 
przeniósł się na sąsiedni kwiat, potem następny, by 
za chwilę łagodnym łukiem odlecieć w dal. Piękny! 
– pomyślałem. Rzeczywiście podobny do kolibra, 
koliberka bardziej! Całe spotkanie trwało ledwie 
kilkanaście sekund.  Stałem nieruchomo jakiś metr 
od budlei i obserwując go zastanawiałem się, skąd 
do nas przybył, bo przecież spotykany  w czerwcu 
fruczak to z całą pewnością imigrant.    W maju i 
czerwcu przybywa do nas z południowej Europy, 
pokonując trasy migracyjne o długości do 3000 km. 
Robi to jednak bardzo sprawnie,  bo podczas prze-
lotu potrafi rozpędzić się do 50 km na godzinę, co 
lokuje go w gronie najszybszych motyli świata. Przy-
latuje do nas, aby się rozmnożyć. Po zapłodnieniu 
samice składają na przytulii jaja, z tych wylegają się 
jasnozielone gąsienice, które po okresie letniego 
żerowania i wzrostu przepoczwarzają się. Od końca 
sierpnia do końca października możemy spotykać 
fruczaki urodzone u nas. Z nastaniem jesiennych 

chłodów większość motyli odlatuje na południe. 
Te, które decydują się pozostać, giną. Czasami tyl-
ko któremuś cudem udaje się przetrwać zimę. I tak 
rok w rok. Fruczak gołąbek - imago  ma swoje silnie 
ukształtowane preferencje pokarmowe. Lubi  ma-
rzannę barwierską, osty, floksy, przytulie, petunie, 
astry, cynie czy chabry i właśnie kwiaty tychże roślin 
zwabiają go najczęściej do naszych ogrodów czy też 
skrzynek balkonowych. Charakterystycznie zawisa 
wtedy w locie nad nimi, bo swoimi dwoma parami 
skrzydeł o rozpiętości 5-7 cm potrafi uderzać nawet 
do 5 tysięcy razy na minutę. Dzięki tej umiejętno-
ści i łuskowatym statecznikom na końcu ogona jest 
ekstremalnie zwrotny w locie i  - w razie potrzeby 
- w ciągu minuty oblatuje nawet do 100 kwiatów. 
W tym miejscu powinienem poświęcić parę zdań na 
opis wyglądu fruczaka. Nie zrobię tego jednak, bo 
czytanie opisów wyglądów czegokolwiek jest zwykle 
nudne. A poza tym, dzięki uprzejmości Pana Jacka 
Nowaka – utalentowanego fotografa i „pozytywnie 
zakręconego” przyrodnika (i nie tylko),  niniejszy 
tekst mogłem ozdobić piękną fotografią fruczaka 
gołąbka. Jaki więc jest – każdy widzi.       

Jako pierwszy fruczaka gołąbka oznaczył w 1758 
r. wielki prekursor systemu klasyfikacji organizmów 
żywych Karol Linneusz, w dziesiątej edycji swojego 
fundamentalnego dzieła Systema Naturae, nadając 
mu dwuczłonową nazwę Macroglossum stellata-
rum. Przyjął go tym samym w wiekopomny poczet 
4162 gatunków zwierząt, które w ciągu całego swo-
jego bogatego życia naukowego opisał. Nie wiem, 
który z polskich entomologów i dlaczego nazwał po-
tem tego sympatycznego owada fruczakiem gołąb-
kiem. Co to w ogóle znaczy fruczak? Słowo „fruczeć” 
nie istnieje. Dlaczego gołąbek? Podobieństwo do 
tego znanego wszystkim ptaka jest właściwie żadne. 
Coś jednak w tej nazwie jest. Trzeba przyznać, że 
brzmi swojsko i ciepło. Może zawiera w sobie fascy-
nację badacza obiektem swoich naukowych docie-
kań? Ja zaś, z szacunku dla wspomnianych wcześniej 
skojarzeń wielu obserwatorów-amatorów, dodam 
fruczakowi gołąbkowi specjalny alias  – „koliberek”. 
Także po to, aby odróżnić go dość pospolitej  w kraju 
ćmy barowej, która - tak jak on – lubi  pociągnąć z 
rurki  coś słodkiego, tyle, że z procentami i  w porze 
zdecydowanie nocnej.

   Marek Sarna

Domu Nauczyciela „Bacalarus” na siedzi-
bę TMZZ i jego Ośrodka (2000), budynek 
mieszkalno-usługowy Banku Zachodnie-
go, a poza Złotoryją – budynek przychod-
ni w Świerzawie, zaś w Bolesławcu tzw. 
„Piramida”. Były też projekty w miejsco-
wościach uzdrowiskowych oraz propozycje 
prac np. przy Reichstagu. Wykonał wiele 
interesujących indywidualnych projektów.

Żegnamy utalentowanego architekta. 
W szczerym i głębokim żalu oraz bólu łą-
czymy się z Jego najbliższymi. Marysiu, 
dosięgnął Cię cios dla matki najboleśniej-
szy, po którym krwawi nie tylko serce ale 
całe jestestwo. Ale przyjmij go jako znak 
od Pana, że o Tobie pamięta. I pozwól teraz 
Twojemu „Jacusiowi” projektować w „Domu 
Pana, w którym mieszkań (tak) wiele”.

Ojcze Nasz… Niech odpoczywa w spo-
koju wiecznym.

Przyjaciele z TMZZ, LO, 
Biblioteki Pedagogicznej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Sami organizatorzy nie wiedzieli  chyba, jaką osta-
tecznie ma przybrać formę to przedsięwzięcie. Spo-

tkanie autorskie? Benefis?  A może zwyczajna impreza 
urodzinowa? Na zaproszeniu można było przeczytać: 
„Z okazji pięknego i dostojnego Jubileuszu 800-lecia 
nadania praw miejskich magdeburskich – według 
Alfreda Michlera nadanych Złotoryi na zamku w Ro-

kitnicy 11 kwietnia 1211 r. przez sa-
mego księcia Henryka Brodatego;
z okazji pięknego Jubileuszu 70-le-
cia Marii i Alfreda Michlerów, jubi-
leuszu pracowitego życia, które w 
całości lub prawie w w całości spę-
dzili w naszym pięknym mieście 

Złotoryi, splendoru mu 
dodając znacznego;
z okazji wydania książ-
ki pt. „Aurimontanie, 
Goldbergerzy, Złotory-
janie” o historii naszego 
miasta na przykładzie 
losu i dokonań złotory-
jan, skrzętnie przez Ma-
rię i Alfreda Michlerów 
opisanych i przy pomo-
cy Towarzystwa Miło-

śników Ziemi Złotoryjskiej wydanej, zapraszamy 
na Uroczystość Wielką do Złotoryjskiego Ośrodka 
Kultury w dniu 24.11.2011 o godz. 17.00, na której 
autorom będzie można rękę uścisnąć, złotoryjanom 
za ich pracowite życie podziękować, dostojnej mu-
zyczki i spiewów posłuchać, rozpoznać się w tłumie 
a i słodkim tortem się poczęstować.”
Czyli: połączenie kilku nakładających się na siebie 
okazji. Jednak w przypadku pana Alfreda Michlera, 
każda okazja byłaby dobra, aby podziękować mu za 
to, co dla naszej złotoryjskiej społeczności uczynił, 
przez przeszło czterdzieści pięć lat bytności tutaj. To 

jeszcze jeden znakomity przykład, że ludzie przyjeż-
dżający w te strony, jeżeli zostaną na dłużej, zakochują 
się w tym mieście, w okolicznych pagórkach, w tajem-
niczej acz barwnej historii wyzierającej z każdego kąta.
Sądzę, iż tego samego zdania byli wszyscy ci, którzy 
licznie przybyli na spotkanie do złotoryjskiej sali ki-
nowej. A sam beneficjent – jubilat – autor, trochę tak 
zagubiony i jakby zażenowany całą sytuacją, usiadł 
na obszernej kanapie, ustawionej na scenie, w blasku 
reflektorów. Wspierany przez córkę i wnuka wysłu-
chiwał najpierw okolicznościowych występów a póź-
niej laudacji na swój temat i wyraźnie był zmieszany. 
I za to, poza wszystkim innym, bardzo cenię pana Al-
freda, za tę naturalną skromność, za to, że świadom 
swojej wartości, nie trwoni jej,  nie szuka łatwego 
poklasku ani nie ustawia siebie na cokole mówiąc: 
patrzcie i podziwiajcie mnie, bom zasłużył na to.
Jeżeli się ceni kogoś, to tym większą radość sprawia, 
że tych, którzy podzielają to uczucie jest tak wielu. 
Bo nikt przecież nikogo nie zapędził do sali kinowej, 
by ją prawie całą zapełnić. 
Docenił jubilata pan Burmistrz, który umęczon prze-
ziębieniem stawił się dzielnie, by publicznie wyrazić 
swoje uznanie dla pana Alfreda.  Doceniła go rów-
nież pani Wójt Gminy Złotoryja. Docenił wreszcie za-
rząd TMZZ, stowarzyszenia, którego pan Alfred jest 
współtwórcą i pierwszym prezesem. 
   Robert Pawłowski

Szanowny Beneficjencie, szanowni 
Państwo, przybyłam tu z prezentem, 

jaki Profesorowi na pewno się spodoba, 
jest to bowiem występ muzycznej 
sceny teatru „Mimo wszystko”, którego 
występy tak bardzo Pan lubi. Nie będę 
dziś mówić o zasługach prof. Michlera 
dla naszego liceum, bowiem mówiłam o 
tym w czasie obchodów jubileuszu 60 - 
lecia szkoły. Powiem o moim spotkaniu 
z jubilatem: Spotkałam Go jeszcze jako 
uczennica LO w Złotoryi, gdzie wówczas 
uczył historii i dyrektorował. Niestety 
– nie miałam z nim lekcji, trafiła się 

jedna czy dwie w ramach zastępstw, ale 
już wtedy rozpoznałam, że mamy do 
czynienia z człowiekiem i nauczycielem 
wielkiego formatu.
Po latach, kiedy podjęłam pracę 
w SP w Wilkowie, Pan Michler był 
Inspektorem Oświaty dla szkół gminy 
Złotoryja. Mocno sekundował mojej 

działalności artystycznej, jaką 
tam rozpoczęłam. Kiedy po latach 
podjęłam pracę w naszym liceum, 
prof. Michler stał się moim kolegą 
z grona pedagogicznego. Kiedy 
i tu podjęłam pracę z uczniem 
uzdolnionym artystycznie, 
zakładając szkolny teatr, prof. 
Michler stał się gościem i 
szczerym entuzjastą jego 

koncertów i spektakli dramatycznych, za 
co serdecznie dziś dziękuję. I pamiętam 
często powtarzane słowa: „Proszę 
pokazywać te spektakle miastu. To jest 
naprawdę piękne”. Dlatego dziś dla 
Pana i Państwa w prezencie – krótki 
koncert muzycznej sceny teatru „Mimo 
wszystko”.
  Jolanta Zarębska

Pożegnanie

Fruczak gołąbek
- alias koliberek

Jedyny 
taki benefis
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wytyczono ok. 300 dzia-
łek pod budownictwo 
jednorodzinne. Rozpo-
częto rozbudowę szkoły 
podstawowej nr 3 – do-
stawiając znacznie więk-
szy budynek niż obiekt 
wyjściowy. Wybudowa-
no nowy budynek dla 
biblioteki publicznej w 
miejscu, w którym stało 
kino „Uciecha”. Na no-
wych osiedlach powstały 
dwa przedszkola i jeden 
żłobek. Wprowadzono 
zmiany organizacyjne w 
ruchu w centrum miasta: 
zamknięto dla samocho-
dów ul. Nowotki (obecnie 
Piłsudskiego) oraz Basz-
tową. W czynie społecz-

nym rozpoczęto budowę złotoryjskiego deptaka. 
Przy ul. Hożej powstał budynek wielofunkcyjny, w 
której umieszczono nowoczesną jak na owe czasy 
centralę telefoniczną. W 1988 roku połączono w 
jeden organizm miasto i gminę Złotoryja, co znacz-
nie zmniejszyło zatrudnienie w administracji.

Co się nie udało? Przede wszystkim poległa budo-
wa krytego basenu. Rozpoczęto nawet inwestycję, 
ale w skutek powstania konkurencyjnego projektu 
basenu przy KS Górnik, zamiast wsparcia na inwesty-
cję w Złotoryi, udzielono dofinansowania na budowę 
krytego basenu w Jaworze. Nie powiodła się również 
budowa obwodnicy.  Co gorsza, duża i mała obwod-
nica zostały wykreślone z planu perspektywicznego.  
Nie udało się również zrealizować budowy internatu 
przy Zespole Szkół Zawodowych.

Były naczelnik dosyć ostrożnie podszedł do perspek-
tyw rozwojowych miasta. Jako priorytet uznał wybu-
dowanie obwodnicy miasta.  Zwrócił również uwagę, 
że rozbudowa ciepłowni nad zalewem powinna od-
być się  według rygorystycznych norm dotyczących 
ochrony środowiska. Trzecim polem działania władz 
miejskich winno być zintensyfikowanie starań w celu 
pozyskania inwestorów do strefy ekonomicznej.

Uwagę przykuło, jak wiele inicjatyw gospodarczych 
podjęto w tych, wydawałoby się, beznadziejnych cza-
sach. Ile z nich stało się bazą dla przyszłych dokonań 
w mieście. Widać tu pewną ciągłość. Żaden z oma-
wianych na Sympozjum okresów nie był zawieszony 
w próżni: miał swoich poprzedników i miał swoich 
następców. Rok 1989 stanowi pewną cezurę, ale nie 
kurtynę, za którą nic nie było.  Zwrócił zresztą na to 
uwagę pod koniec spotkania Krzysztof Maciejak. 

Drugim prelegentem był Andrzej Kowalski, który 
władał miastem i gminą niespełna rok 1989-1990, 
za to w czasach przełomu politycznego w Polsce.  
Był to okres trudnej pracy. Co udało się w tym czasie 
przeprowadzić? Uruchomiono deptak od Baszty do 
kościoła NNMP.  Cały ciąg pieszy jest zaprojektowa-
ny aż do Placu Matejki. Drugim pozytywnym efektem 
działań władz miejskich była zmiana w planie zago-
spodarowania przestrzennego, polegająca na prze-
kształceniu terenów nad stadionem pod zabudowę 
jednorodzinną. Na uwagę zasługują tez sukcesy, jakie 
osiągał w tym czasie Górnik Złotoryja: mocna sekcja 
piłki ręcznej (II liga), sekcja piłki nożnej (pamiętny 
mecz z Legią Warszawa), sekcja tenisowa, sekcja bry-
dżowa. Jako sukces wymienił również Andrzej Kowal-
ski wydanie w 1989 r. we współpracy z Towarzystwem 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej pierwszej edycji „Echa 
Złotoryi”.  W okresie tym nastąpiły również pierwsze 
kontakty z partnerami z Niemiec Zachodnich.

W jakim kierunku powinna rozwijać się Złotory-
ja? Według Andrzej Kowalskiego należy dążyć  do 
stworzenia z naszego grodu wzorcowego miasta pod 
względem turystycznym i historycznym, do czego ma 
wszelkie potrzebne predyspozycje. Natomiast nie jest 
wskazane, żeby na siłę pchać się w stronę przemysłu.

Drugie zadanie, to wydłużenie deptaka od Placu 
Matejki aż po złotoryjski zalew. 

Trzecie zaś zadanie to kultywowanie tradycji górniczych 
naszego miasta, poprzez wyeksponowanie starego osie-
dla górniczego, od nazw ulic po elementy architektury.

Siłą rzeczy referat nie był zbyt obszerny jeśli chodzi o 
sprawy związane z miastem. Było w nim sporo dygre-
sji oraz nawiązań do pracy zawodowej referenta sprzed 
sprawowania urzędu naczelnika, a także po tym okresie.

Jako trzecia wystąpiła Barbara Zwierzyńska-Do-
skocz, która zaprezentowała referat swojego ojca, 
Kazimierza Zwierzyńskiego, będącego naczelnikiem 
przez kilka miesięcy 1990 roku oraz burmistrzem w la-
tach 1994-98. W tym okresie burmistrza powoływała 
rada miejska. Zwłaszcza rok 1990 niósł wiele wyzwań. 
Za swój największy sukces w tym okresie Kazimierz 
Zwierzyński uważa przeciwstawienie się zapędom od-
wetowym, które  przejawiały środowiska wywodzące 
się z ugrupowań solidarnościowych.

Podczas drugiej kadencji w Złotoryi przebywał z ra-
mienia ONZ burmistrz miasta Brummen, pan Verspuij. 
Analiza potencjału gospodarczego Złotoryi wypadła 
bardzo blado, a wniosek był tylko jeden: jak najszybciej 
szukać inwestorów. Stąd władze miejskie postanowi-
ły zintensyfikować kontakty Złotoryi z miastami w za-
chodnich Niemczech. Nawiązano kontakty z Fundacją 
Współpracy Polsko-Niemieckiej i z panem Herbertem 
Helmrichem, dzięki którym wybudowano zameczek 
nad zalewem, czy wyremontowano Liceum Ogólno-
kształcące. Powołano również do życia w złotoryjskim 
ogólniaku klasy dwujęzyczne.

W tym czasie odnowiono niemieckie nagrobki na 
cmentarzu, zapoczątkowano tradycję śpiewów wigi-
lijnych w rynku.

Do sukcesów należy zaliczyć powstanie zrębów strefy 
ekonomicznej, powołanie do życia „Gazety Złotoryjskiej”, 
powstanie lokalnego klubu pracodawców, a wreszcie pro-
mocję miasta poprzez organizację płuczek złota.

Dużą uwagę przywiązywano do technicznego za-
bezpieczenia budynków pozostających we władaniu 
gminy, co stanowiło pierwszy krok ku ich renowacji.

Co się nie udało? Przede wszystkim nie zdołano 
uratować zakładów obuwia. Nie rozwiązano również 
problemów mieszkaniowych.

Kierunki, w jakich powinno rozwijać się Złotoryja, 
to przede wszystkim utrwalanie wizerunku miasta, 
które pozyskuje inwestorów i wykorzystuje swój po-
tencjał turystyczny nie tylko eksponując złote trady-
cje, ale także pobliskie wulkany.

Należy również większą uwagę przywiązywać do 
wzmocnienia roli stowarzyszeń oraz wzrostu aktyw-
ności obywatelskiej.

Ważnym zagadnieniem pozostaje rozwój infra-
struktury miejskiej, budowa obwodnicy, rond, ścieżek 
rowerowych,  jak również zainteresowanie się odna-
wialnymi źródłami energii.

Czwartym prelegentem był Jerzy Kluz, któremu przy-
padło kierowanie miastem na przełomie wieków w la-
tach 1998 – 2002. W tym czasie odbyły się w Złotoryi 
Mistrzostwa Świata w Płukaniu Złota, a także obchody 
790 rocznicy nadania praw miejskich.  Złotoryja bardzo 
mocno pozytywnie zaistniała w mediach. 

Do sukcesów Jerzy Kluz zaliczył: rewitalizację cen-
trum, pierzei północnej, ul. Basztowej i Żeromskiego, ka-
pitalny remont budynku Urzędu Miejskiego oraz Staro-
stwa Powiatowego, oraz odzyskanie dla parafii kościoła  
św. Mikołaja.

W tym czasie ukończono Pałacyk nad Zalewem, do-
prowadzono do stanu surowego halę sportową, pro-
jekt mocno krytykowany przez niektóre środowiska, 
a będący obecnie chlubą naszego miasta. Nawiązano 
kontakty z Westerburgiem, Mimoniem i Buczaczem. 
Kontynuowano tradycję śpiewów wigilijnych pomimo 
braku wsparcia ze strony jednego z inicjatorów śpie-
wów - Bractwa Kopaczy Złota. Za jego kadencji udało 
się podpisać pierwsze dokumenty dotyczące powstania 
podstrefy Legnickiej Strefy Ekonomicznej, co było jed-
ną z forma walki ze strukturalnym bezrobociem na te-
renie miasta. Niestety efekt wszystkich podjętych wy-
siłków w celu zredukowania bezrobocia był więcej niż 
skromny i to Jerzy Kluz uznał za minus swojej kadencji.

Były burmistrz wyraził swoje uznanie dla obecnych 
władz miejskich, które tak efektywnie i efektownie 
kontynuują rewitalizację miasta.

W jakim kierunku powinna się rozwijać Złotory-
ja? Powinna wykorzystać swoje walory historyczne 
i turystyczne. Jednym z takich elementów może być 
uruchomienie skansenu geologicznego po zakończe-
niu wydobycia bazaltu u stóp Wilczej Góry. Miasto 
powinno również w zdecydowany sposób wspierać 
średnią przedsiębiorczość.

Nieco inny charakter miało wystąpienie pani wójt 
gminy wiejskiej  – Marii Leśnej, która urząd ten pia-
stuje nieprzerwanie od 1992 roku.  Należy w tym 
miejscu przypomnieć, że były okresy, gdy Złotory-
ja wraz z okolicznymi miejscowościami stanowiła 

wspólną jednostkę administracyjną. Gmina w ostat-
nim dwudziestoleciu położyła 220 km rur wodocią-
gowych i kanalizacyjnych, co diametralnie odmieniło 
poziom życia na wsi. Rozbudowano również sieć ga-
zową. Wybudowano 28 km dróg. Zamontowano we 
wszystkich wsiach oświetlenie ulic. Wybudowano 
salę gimnastyczną w Gierałtowcu. Założono i odno-
wiono wiele świetlic wiejskich. Cały czas kładzie się 
duży nacisk na rozwój sportu na terenach wiejskich 
poprzez wspieranie klubów sportowych.

W gminie panuje wysokie bezrobocie, z którym 
walka jest bardzo trudna.  Są wprawdzie wytyczone 
tereny pod strefę przemysłową, jednak w obecnej sy-
tuacji trudno będzie pozyskać inwestorów.

Zadania gminy na przyszłość to przede wszystkim 
zapewnienie mieszkań komunalnych wszystkim po-
trzebującym, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkań-
com oraz podniesienie poziomu kształcenia młodzieży.

Wszystkie wystąpienia dotyczące naszego miasta 
układały się w pewien historyczny ciąg decyzji i ich 
następstw. Na uwagę zasługuje fakt, że następujący 
po sobie włodarze nie trwonili dorobku swoich po-
przedników lecz dokładali cegiełki do rozwoju miasta.

Można dyskutować, czy przedstawiony obraz nie 
był za nadto różowy, czy nie można było w danych wa-
runkach zrobić więcej, lub skierować rozwój miasta na 
trochę inne tory. 

Zabrakło mi w tych wystąpienia odważnego 
spojrzenia w przyszłość zarówno pod kątem ry-
sujących się przed Złotoryją szans jak i zagro-
żeń. Zabrakło odważnych pomysłów. Prawdopo-
dobnie prelegenci (myślę tu przede wszystkim 
o byłych naczelnikach i burmistrzach Złotoryi) 
bardzo oddalili się od problemów związanych z za-
rządzaniem miasta, co jest zupełnie naturalne. Hasła  
o wykorzystaniu historycznego i turystycznego cha-
rakteru miasta oczywiście mają sens, ale dobrze by-
łoby choć  z grubsza zagłębić się w szczegóły. Pewną 
próbę podjął pan Andrzej Kowalski, mówiąc o osie-
dlu wokół ul. Górniczej. Osobiście nie wiem, czy tro-
chę monotematyczny kurs na historię  i turystykę nie 
byłby błędem. Czy potencjał naszego regionu pod 
tym względem, choć duży, byłby wystarczający, aby 
„wyżywić” mieszkańców.  

Zabrakło mi również wyakcentowania zagrożeń, 
jakie pojawiają się na horyzoncie zdarzeń. Niedaw-
no prezes największego przedsiębiorstwa w Złotoryi 
– Vitbisu, pan Janusz Prus, wspomniał o komunika-
cyjnym wykluczeniu naszego miasta w związku z pla-
nowaną przebudową trasy A-4, gdy nastąpi trwałe 
odcięcie od głównego ciągu komunikacyjnego Dol-
nego Śląska. To jest wyzwanie dla obecnych i przy-
szłych władz miasta, gmin oraz całego powiatu.

Brakowało mi również pewnej, nawet skróconej 
analizy korzyści i ewentualnych strat związanych z 
rozdzieleniem gminy na wiejską i miejską. Zwłaszcza, 
że spotykam się z opiniami decydentów, którzy pod-
jęli tę decyzję dwadzieścia lat temu, że nie do koń-
ca była chyba ona przemyślana. Może warto byłoby 
podjąć choćby dyskusję na ten temat, dyskusję bar-
dzo merytoryczną, co dla rozwoju naszego regionu 
byłoby lepsze.

Spotkania takie na pewno są potrzebne. Po pierw-
sze - porządkują wiedzę historyczną. Dobrze by było, 
gdyby powstała jakaś publikacja na ten temat, póki 
jeszcze pamięć ludzka w tym zakresie nie zatarła 
faktów, dat, ludzi. Nie zrażałbym się na miejscu or-
ganizatorów nie największą frekwencją. Temat sym-
pozjum był może zbyt obszerny, bo po wprowadze-
niu, pochwaleniu się osiągnięciami, przemilczeniu 
często niepowodzeń i krótkim roztoczeniu planów 
na przyszłość, gdy to wszystko pomnożymy przez 
pięć, trochę mało czasu i sił zostawało na ewentual-
ną dyskusję. Mam nadzieję, że inicjator, czyli pan Al-
fred Michler, doprowadzi do kolejnych spotkań, ale 
już bardziej zorientowanych na wybrane problemy 
cząstkowe.

Pewną klamrą spinającą było wystąpienie pana sta-
rosty Józefa Sudoła, tym cenniejsze, że z perspektywy 
kogoś, kto mieszkał i mieszka w Świerzawie i na spra-
wy dotyczące naszego miasta ma spojrzenie trochę z 
zewnątrz. Jego zdaniem, z którym nie sposób się nie 
zgodzić, Złotoryja posiada znacznie większy potencjał 
niż historia i walory turystyczny – potencjał swoich 
nadaktywnych wręcz mieszkańców. 

   Robert Pawłowski

Zaabsorbowani codziennym życiem, coraz rzadziej 
sięgamy myślami do historii naszego miasta. I nie 

chodzi wcale o dzieje zamierzchłe, bo tych akurat z 
okazji jubileuszu złotego grodu możemy mieć nawet 
lekki przesyt, ale o to, co działo się tu po roku 1945, 
gdy zaczęła się jego zupełnie nowa historia. Im bliżej 
naszych czasów, tym bardziej po macoszemu traktu-
jemy naszą historię.  Wychodzi na to, że do 1989 roku 
mieliśmy jakąś czarną dziurę, o której nawet trochę 
jakby wstyd mówić. Nie lepiej jest z latami dziewięć-
dziesiątymi ubiegłego wieku. A przecież toczyło się 
tu życie. Trzeba było zarządzać organizmem miejskim 
– lepiej lub gorzej, głównie na miarę możliwości wyty-
czonych przez gospodarkę centralną, a czasem może 
wbrew wszelkiej logice tamtych czasów.

Dlatego bardzo ciekawie zapowiadała się realiza-
cja pomysłu Alfreda Michlera  pierwszego publiczne-
go spotkanie ludzi, którzy rządzili Złotoryją w latach 
osiemdziesiątych i na przełomie wieków.  Jak napisał 
sam pomysłodawca w piśmie przewodnim odnośnie 
Sympozjum: „Zamiarem organizatorów nie jest ogła-
szanie swoistego plebiscytu lub konkursu.(…) Celem 
(..) jest wymiana doświadczenia oraz ocalenie od 
zapomnienia konkretnych osób i  dokonań, między 
innymi takich, które nie doczekały się utrwalenia w 
żadnej publikacji lub opracowaniu.”

W auli złotoryjskiego ogólniaka spotkało się, jak to 
żartobliwie ujął ktoś z widowni, trzech ojców miasta 
(byli naczelnicy Bogusław Cetera i Andrzej Kowal-
ski, były burmistrz Jerzy Kluz), jedna matka miasta a 
właściwie gminy (wójt gminy Złotoryja Maria Leśna) 
i jedna córka miasta (w zastępstwie swojego ojca by-
łego burmistrza Kazimierza Zwierzyńskiego – Barbara 
Zwierzyńska-Doskocz). Każdy z prelegentów miał za 
zadanie pochwalić się tym, co się udało zrealizować 
podczas jego rządów, a także złożyć samokrytykę, 
czyli opowiedzieć o swoich porażkach. Na koniec zaś 
przedstawić  pogląd na rozwój miasta do końca XXI w. 

Jako pierwszy zaprezentował się były  Naczelnik 
Miasta i Gminy w latach 1984 – 88 Bogusław Ce-
tera.  Interesujące było przypomnienie pewnych z 
połowy lat osiemdziesiątych. Złotoryja liczyła wów-
czas 18 tys.  mieszkańców. Do trzech szkół podsta-
wowych dzieci uczęszczały na dwie, a nawet trzy 
zmiany. Pięć przedszkoli było przepełnionych, po-
nieważ nie było bezrobocia. Brakowało wszystkie-
go, zarówno w sferze gospodarstw domowych jak 
i całej gospodarki. Poprzednik naczelnika Cetery 
– Paweł Drzewiński, powołał do życia Złotoryjskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane, które miało rozwiązać 
problemy mieszkaniowe w Złotoryi. Zostało zlecone 
przez Urząd Miasta perspektywiczne studium roz-
woju miasta, w którym wskazano główne kierunki: 
miasto ma być nie większe niż 25 tys. mieszkańców,  
posiadać trzy osiedla budownictwa wielorodzinnego 
oraz centralną ciepłownię, ma zostać wybudowana 
duża i mała obwodnica miasta. W okolicach Wilczej 
Góry zaplanowano powstanie strefy przemysłowej.  
Plan został zatwierdzony przez Radę Narodową i 
od 1986 r. wszystkie inwestycje realizowane są we-
dług tych założeń. W ciągu 5 lat ZPB wybudowało 
1000 mieszkań w budownictwie wielorodzinnym na 
osiedlach Hoża – Słowackiego i Nad Zalewem oraz 
przy ul. Słonecznej, ul. Bohaterów Getta Warszaw-
skiego i ul. Cmentarnej.  Rozpoczęto rozbudowę 
oczyszczalni ścieków i zamknięto wysypisko śmieci  
na górze Kostrza otwierając nowe wysypisko w za-
mkniętej kopalni Pielgrzymka. W rejonie Szpitala 

Zastanawia mnie, czy artysta chwytając za 
nieskazitelnie białą kartkę papieru zada-

je sobie pytanie: „co by tu namalować?” A 
może słowa Picassa: „Nie szukaj- znajduj!” 
tkwią w sercu każdego artysty i bez proble-
mu odkrywa obiekt twórczości?

Prace Magdaleny Kuli, Mateusza Pisarskie-
go i Rafała Segdy eksponowane na wystawie 
w hali „Tęcza” ukazują nie tylko precyzję ich 
warsztatu artystycznego, ale także ujawniają 
emocje, jakie nimi zawładnęły. Dzielą się swo-
imi improwizacjami jak i długotrwałą pracą. 
Podziwiając dzieła tegorocznych maturzy-
stów oprócz zachwytu i uznania gromadzi 
się we mnie mnóstwo pytań, mianowicie: 
Skąd to potężne źródło inspiracji? Jak spra-
wić, aby gra tonów była aż tak ciekawa? I 
jak skonstruowany jest ich wzrok, skoro wy-
odrębniają takie detale? Sztuczki to chyba podstawa 
przekazania artystycznej wizji.
Magdalena: Czasem lubię zamknąć się sama w po-
koju, włączyć dobrą muzykę, wziąć ołówek do ręki i 
zacząć tworzyć. Wyobraźnia sama podsuwa mi prze-
różne, intensywne, kolorowe obrazy. Malowanie to 
mój sposób na oderwanie się od codziennych smut-
ków, czas na spokojne przemyślenia. A w dodatku 
jest to kreatywne spędzenie wolnego czasu, połą-
czenie przyjemnego z pożytecznym.
Mateusz: Rysowaniem zajmowałem się praktycznie 
od urodzenia, brałem w łapki kredki i coś tam two-
rzyłem. Rysuję po dziś dzień. Zaś fotografią zacząłem 
się interesować niecałe dwa lata temu. Wziąłem 
do ręki telefon i  robiłem zdjęcia. Bardzo mi się to 
spodobało! Szczęście sprzyjało i dostałem od bra-
ta aparat cyfrowy. Spacery i fotografowanie stały 
się  codziennością. Porównywałem moje zdjęcia do 
zdjęć innych artystów w Internecie, ponieważ tam 
zamieszczam swoje prace, tam się promuję i zysku-
ję mini sławę i fanów. Od niedawna używam tro-
chę lepszego sprzętu - lustrzanki Nikon. Tworzę w 
każdych warunkach, staram się dostrzec piękno w 
rzeczach, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają 
tak okazale. Lubię łapać chwile, zatrzymywać czas i 

Złotoryjski Klub Fotograficzny 
wyszedł ze swoimi zdjęcia-

mi na ulicę. Od kilkunastu dni w 
witrynach złotoryjskich sklepów 
można oglądać zdjęcia wykonane 
przez członków ZKF-u. Klubowi-

cze zmotywowani i wsparci finan-
sowo przez burmistrza Ireneusza 
Żurawskiego starali się uwieczniać 
na swoich fotografiach wszystkie 
zdarzenia, które stanowiły opra-
wę jubileuszu 800-lecia miasta. 
Przedsięwzięciu nadano tytuł 
Złote Imprezy 2011. Na zdjęciach 
można obejrzeć między innymi zi-
mowy festyn ognia, majowy koro-
wód, zawody spadochronowe czy 
zmagania złotoryjan podczas Zło-
tego Dyktanda. Nietypowa forma 
prezentacji miała rozpowszechnić 

wśród mieszkańców 
naszego miasta do-
konania fotogra-
fów – amatorów a 
przy okazji włączyć 
do przedsięwzięcia 

w ł a -
ścicie-
li skle-
p ó w 

i punktów usłu-
gowych. Niestety, 
nie wszyscy lokalni 
przedsiębiorcy przy-
jęli z aprobatą tę 
inicjatywę. Niektó-
rym nie podobały 
się zdjęcia, inni bali 
się, że wiszące fo-
tografie skutecznie 
zasłonią oferowane przez sklep 
produkty. Nie pomagał nawet 
wtedy dar perswazji ani urok oso-
bisty kuratora wystawy – Józefa 

Banaszka. Opór materii był nie do 
pokonania. Miejmy nadzieję, że 
następnym razem będzie lepiej. 
Tym bardziej dziękujemy wszyst-
kim, którzy użyczyli Klubowi ka-

wałek swojej przestrzeni.
Z wyrazami szacunku
Iwona Pawłowska

właśnie w tym pomaga mi współczesna technologia- 
fotografia. Chciałbym związać z tym przyszłość, gdyż 
jest to moja pasja. Mimo że zacząłem interesować 
się nią stosunkowo niedawno, jest to już bardzo po-
rywająca przygoda a zapowiada się na wiele więcej. 
Rafał: Sztuka pasjonowała mnie zawsze, ale sam 
za poważniejsze próby na tym gruncie wziąłem się 
dopiero ponad 2 lata temu. Nigdy nie uczęszczałem 
do szkoły plastycznej i do wszystkiego dochodziłem 
sam, swoją przyszłość chciałbym jednak spróbować 
związać z ASP. Brak doświadczenia nigdy mi nie do-
skwierał, doskonaliłem się we własnym zakresie 
w posługiwaniu się głównie technikami wodnymi i 
markerami. Nigdy nie posiadałem też ulubionego ar-
tysty, inspirację czerpię z wielu dzieł, równie ważnym 
źródłem inspiracji jest dla mnie muzyka i przyroda. 
Celem jest dla mnie móc utrzymać się ze sztuki, za-
wsze interesowałem się ilustracją i będę próbował 
iść tym tropem.
Gdyby aparat, pędzle, farby, arkusze papieru i ołówki 
potrafiły mówić, to zapewne nie narzekałyby na brak 
spełnienia. 
Muszę przyznać Degasowi rację: „Artysta nie rysuje 
tego, co widzi, lecz to, co muszą ujrzeć inni.” 
   Jana Kałuża

Fot. Iwoma Pawłowska

Fot. Andrzej Cukrowski

Fot. Leszek Leśniak
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Biblioteczka Miłośników Zie-
mi Złotoryjskiej ma już 8 to-

mów! Ostatnim z nich jest Infor-
mator Historyczno-Turystyczny 
po Gminie Złotoryja. Wewnątrz 
- ogólne informacje o gminie, 
krótkie opisy wszystkich jej 
miejscowości, niezbędnik tury-
sty, aktualna mapa, bibliografia, 
liczne ilustracje.

Publikację zawdzięczamy 
uczestnikom projektu Razem 
przez 800 lat, realizowanego wio-
sną i latem 2011 r. przez TMZZ. 
Redaktorem całości jest Tomasz 
Szymaniak, nauczyciel historii w 
LO. Autorami opisów miejsco-
wości są: Ryszard Grygorcewicz, 
Patryk Tur, Maria i Stanisław Ma-
słowscy, Mirosław Sowa, Joanna 
Wróbel, Anna i Henryk Łukasie-
wiczowie, Dominik Kurek, Kry-
styna i Aleksy Nieruchalscy, Rafał 
Kozłowski, Jolanta Wróblewska, 
Justyna Matusz, Radosław Blok, 
Ludwik Kobak, Kazimiera Tu-
chowska i Mirosław Całkowski. 
Herb i flagę gminy scharaktery-
zował Mateusz Gralak.

Książka jest dostępna w bi-
bliotece TMZZ oraz innych bi-
bliotekach złotoryjskich, nieste-
ty nie może trafić do księgarń.

Roman Gorzkowski

Tak właśnie przedsta-
wia się zbiór mate-

riałów dotyczących pie-
częci oraz herbu miasta. 
Prezentuje się bardzo 
bogato pomimo tego, iż 
może nie jest jeszcze w 

pełni poznany. Całość obrazuje 
nam kształtowanie się symbo-
lu miejskiego na przestrzeni 
800 lat. Na samym początku 
to trzy złotonośne góry poro-
śnięte roślinami zajmowały 
całe pole pieczęci. Taki obraz 
daje nam najstarsza znana nam 
pieczęć z XIII wieku. Już 100 lat 
później wielkość i znaczenie 
gór w herbie zaczyna maleć, 
zajmują one już tylko połowę 
obrazu napieczętnego a nad 
nimi pojawia się całkiem nowy 
element, orzeł heraldyczny, 
symbolizujący zwierzchnictwo 
feudalne miasta. Na początku 
XV wieku ptak zwiększa swoje 
rozmiary tak, iż zajmuje prawie 
całe pole pieczęci, staje się on 
automatycznie głównym ele-
mentem. Zmiany w tym czasie 
można powiązać ze słabnącym 
znaczeniem górnictwa złoto-
ryjskiego oraz pozycji miasta 
na Śląsku. Jak zaznacza Ma-
rian Haisig, Złotoryja jest tutaj 
rzadkim przykładem miasta, 
którego herb zmieniał się pod 
wpływem warunków gospo-
darczych i elementów ekono-
micznych. Wydobycie złota, 
które było bardzo intensywne 
w XIII wieku, zostało uwiecz-
nione w postaci złotonośnych 
gór. Jednak w połowie XIV wie-
ku kopalnictwo zostało zaha-
mowane, a niektóre przekazy 
kronikarskie donoszą nawet, 

iż eksploatacja złotego kruszcu została wstrzymana 
w roku 1364. Poskutkowało to zmianami w obrazie 
pieczęci złotoryjskiej. Główny element samorząd-

ności miejskiej zaczął powoli coraz bardziej ustępo-
wać na korzyść elementu władzy zwierzchniej – orła 
dolnośląskiego. Miasto starało się w późniejszych 
latach utrzymać górniczy charakter i trwać w prze-
myśle wydobywczym, co powodowało podejmowa-
nie prób eksploatacji rud srebra oraz miedzi w XVI 
oraz w drugiej połowie XVII wieku. Skutki ich były 
jednak marne a czynnik, z którego słynęła Złotoryja 
i dzięki któremu utrzymywała swoją pozycję, stracił 
na znaczeniu, tak samo jak znaczenie straciły trzy 
wzgórza w herbie ulegając zmniejszeniu i stając się 
od tej pory zaledwie elementem dodatkowym, przy-
pominającym o dawnej chlubie miasta.

Od połowy XV wieku możemy zauważyć stale 
zmniejszające się rozmiary średnicy pieczęci miej-
skiej, która w XVIII wieku dochodzi do 22 milime-
trów. Także szczegółowość jej wykonania staje się 
coraz bardziej skąpa. Wpływ na to mogła mieć 
pogarszająca się sytuacja ekonomiczna miasta, wy-
nikająca między innymi z wojen husyckich czy też 
wojny trzydziestoletniej. Był to także ważny czynnik 
wpływający na wygląd złotoryjskiej pieczęci.

Przez XVI wiek orzeł przedstawiany jest na różne 
sposoby, raz z głową skierowaną w lewo, raz do tyłu, 
raz rysowany naturalistycznie. Od wieku XVII ptak 
zwrócony jest w lewą stronę. Pieczęć z 1738 roku 
ukazuje nam go w takiej postaci, do tego z podnie-
sionymi skrzydłami, w pozie jakby szykował się do 
lotu. Następne lata i wiek XIX przynoszą nam herb z 
orłem w stylizacji napoleońskiej, a pod koniec tego 
stulecia pojawia się on w stylizacji pruskiej. Przez 
pewien okres nad głową orła pojawia się złoty okrąg 
bądź też obręcz, którego pojawienie się ani też zna-
czenie nie zostało do tej pory wyjaśnione. Istnieją 
domysły, że taka stylizacja może nawiązywać do 
przedstawienia orła Jana Ewangelisty.

Warto też wspomnieć o występowaniu herbu zło-
toryjskiego w architekturze miejskiej. Obecnie zna-
ne są cztery przedstawienia herbu. Jeden widnieje 
nad wejściem neorenesansowego budynku ratusza 
w Rynku, który powstał w latach 1841-1842. Innym 
miejscem, gdzie znajdziemy herb, jest kamienica 
stojąca naprzeciwko wspomnianego budynku ra-
tusza. Symbol miasta uwieczniono także na figurze 
św. Jana Nepomucena stojącej przed kościołem św. 
Jadwigi. Rzeźbę ufundował w 1732 roku burmistrz 
Jan Leopold Feige i początkowo zajmowała miejsce 
przed ratuszem, jednak w 1840 roku przeniesiono ją 

przed kościół. U podnóża cokołu wyrzeźbiony został 
właśnie herb Złotoryi. Wszystkie te trzy przedstawie-
nia obrazują herb miejski z orłem z rozpostartymi 
skrzydłami gotowym do lotu. Ostatnim miejscem, 
w którym występu-
je herb, to Fontanna 
Górników, którą wy-
budowano na miejscu 
dawnej studni miej-
skiej, istniejącej tu, co 
najmniej od I połowy 
XIX w. Autor projektu 
fontanny, Fritz Rich-
ter-Elsner w 1943 r. 
wykonał dla niej figury 
i płaskorzeźby a upa-
miętnia ona udział zło-
toryjskich mieszczan 
(górników) w bitwie 
pod Legnicą w 1241 r. 
Na frontowej ścianie 
fontanny przedsta-
wiono herb Złotoryi, 
w którym orzeł heral-
dyczny zwrócony jest 
głową w prawo, nie 
ma już rozpostartych 
skrzydeł. Ta atrakcja 
turystyczna otoczona 
jest siedmioma lipa-
mi, z którymi wiąże się 
legenda złotoryjska. 
Drzewa te symbolizu-
ją siedmiu „mężów”, 
ocalałych w 1553 r. z 
zarazy, którzy w noc wi-
gilijną na rynku złoto-
ryjskim śpiewali kolędy.

Herb Złotoryi znaj-
dujemy też w różnych 
innych historycznych 
źródłach. Godnym 
uwagi jest na przykład 
medal wydany z okazji 700-lecia miasta, na którego 
awersie umieszczono jego symbol. W tę rocznicę uka-
zała się także kartka pocztowa prezentująca ten sam 
herb, jednak różni się on kolorystyką, tło tarczy jest 
barwy niebieskiej a słabo zarysowane trzy wzgórza i 

pierścień nad głową orła - zło-
te. Znak miejski przedstawia-
ny był też na innych kartkach 
pocztowych z tamtego okresu, 
w jednym przypadku tło tar-
czy herbowej jest czerwone. 

Śledząc zmiany zachodzące 
w pieczęci miejskiej w przyto-
czonych zebranych materia-
łach można dojść do wniosku, 
iż dzisiejszy herb Złotoryi nie 
jest zwykłym obrazkiem. Jest 
on symbolem historii miasta 
oraz znakiem tradycji. Zobra-
zowanym świadectwem dzie-
jów począwszy od XIII wieku. 
Orzeł symbolizuje władzę 
zwierzchnią do roku 1675 
– Piastów dolnośląskich, le-
gnicko brzeskich. Natomiast 
niskie trzy wzgórza wyłaniają-
ce się z dolnej krawędzi tarczy 
to ślad dawnego górniczego 
charakteru miasta i wspania-
łej przeszłości związanej z ko-
palnictwem. 

Wizerunek flagi Złotoryi 
został zaakceptowany przez 
Podkomisję Komisji Kultury, 
Oświaty i Kultury Fizycznej 
na tym samym posiedzeniu, 
na którym przyjęto herb. Po 
wcześniejszym zapoznaniu 
się z naukową opinią Prezesa 
Polskiego Towarzystwa We-
ksykologicznego Alfreda Zna-
mierowskiego i otrzymaniu 
od niego pisma 6. kwietnia t.r. 
z uwagami na temat przedsta-
wienia i poprawnym opisem 
flagi wprowadzono do statutu 
miasta następującą deskryp-
cje: flagę miasta stanowi pro-

stokątny płat tkaniny (stosu-
nek szerokości do długości 8:3) 
o barwach żółto-zielonych.

Mateusz Gralak

W czerwcu 2010 roku, Rafał Wollny, kolekcjoner złotoryjskich pamią-
tek, kupił na jednym z portali internetowych zagadkową pocztów-

kę. Na rewersie znajduje się stempel złotoryjskiej poczty (GOLDBERG 
SCHLES.), a korespondencja podpisana jest datą 8 sierpnia 1942 i przed-
wojenną nazwą naszego miasta. 

Oto treść pocztówki (odczytana dzięki Tadeuszowi Beresteckiemu z 
Bolesławca przez Kurta Baslera z Erfurtu a przetłumaczona przez Alfreda 
Michlera):

W okresie przed-
ś w i ą t e c z n y m , 

gdy na korespondencję 
wysłaną ze Złotoryi do 
Złotoryi czekać trze-
ba prawie tydzień, za-
mieszczamy fotografię 
tutejszych pocztowców 
sprzed kilkudziesięciu 
lat, gdy jeszcze służyli 
„ludowemu państwu”. 
Ciekawe, czy ktoś roz-
pozna tych, na widok 
których, jak śpiewali 
Skaldowie, „ludzie scho-
dzili z drogi”? W jakich 
okolicznościach wyko-
nano zdjęcie? Prosimy o 
kontakt z redakcją.

Roman 
Gorzkowski

Dokumenty legnickiego ar-
chiwum dostarczają nie-

co informacji o herbie nasze-
go miasta po 1945 r. Przede 
wszystkim  dowiadujemy się, 
że Miejska Rada Na-
rodowa na sesji w 
dniu 6. sierpnia 1948 
r. zatwierdziła wnio-
sek Zarządu Miejskie-
go z 20. grudnia 1947 
r. w sprawie herbu mia-
sta. Wyglądał właściwie 
tak, jak dzisiaj, co jednak-
że nie ucięło dyskusji. 

Gdy w marcu 1960 r. jed-
no z wydawnictw zwróciło 
się do miasta o aktualny wi-
zerunek herbu, jednocześnie 
nadesłało sugestie znanego 
heraldyka Mariana Gumow-
skiego, aby w herbie pojawiło 
się pięć gór z dwoma kwiata-
mi (krzewami) w kolorze czer-
wonym. Referat Socjalno-Kul-
turalny Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej już kilka dni 
później właściwie zgodził się  

wstępnie nie tylko z tą su-
gestią (z tym, że roślinność 
powinna być w kolorze zie-
lonym) ale nawet z 

możliwością umieszczenia w 
górnej części herbu złotego 
napisu AUREO MONS (powin-
no być Aureus Mons) na zie-
lonym tle. 

Najprawdopodobniej za-
brali wówczas głos poważni 
rzeczoznawcy i do propo-

nowanych zmian nie doszło. 
We wrześniu 1968 r. sekretarz 
Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej Władysław Gasiński infor-
mował Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, że aktualny herb miasta, 
akceptowany przez Kolegium Rze-

czoznawców Pracowni Sztuk 
Plastycznych we Wrocławiu 
w dniu 9 maja 1968 r. wyglą-
da następująco: orzeł koloru 
czarnego, element zdobniczy w 
orle w kształcie półksiężyca koloru 
srebrnego, tło orła złote, pagórki 

zielone.
Zarówno herb miasta, 

oczywiście w uproszczony 
sposób, a ntawet pieczęć 

miejska pojawiały się w tych 
latach m.in. na pamiątko-
wych odznakach. Obok pa-
miątka II Ogólnopolskiego 
Turystycznego Zlotu 1000-le-
cia z 1961 r. oraz dwa „miej-
skie” znaczki z herbami. 

Roman Gorzkowski

kamienicy. Na zdjęciach 
pokazujemy kamienicę Rynek 
nr 41 z  herbem miasta przed  
jego przekształceniem, oraz 

dzisiejszy zmieniony widok 
tego symbolu. 
 Józef Banaszek

co nawiązuje 
do godła Pol-
ski, ale pozo-
stały jeszcze 
wzgórza, na 
których opie-
rał się pia-
stowski orzeł 
w herbie 
miasta. Po 
d o ko n a n i u 
roze z n a n i a 
mogę dziś 
powiedzieć,  
że było to 
samowolne 
przekształce-
nie i dokona-
ły  tego przed 
kilkoma laty  
ekipy wyko-
nujące renowację elewacji. 
Moim zdaniem należy przy-
wrócić miastu jej herb na tej 

Herb miasta Złotoryi  funk-
cjonuje w życiu naszej spo-
łeczności od wielu stuleci. 
Symbol zmieniał swój wygląd, 
ale w przeważającej części 
minionych wieków podsta-
wowym elementem herbu 
był piastowski orzeł. Dzisiaj 
nie wiemy, gdzie konkretnie 
w mieście symbole te był 
umieszczone. Zachowały się 
w kilku tylko miejscach i to w 
centrum miasta, ale i te nie-
liczne ulegają dzisiaj niszcze-
niu i przekształcaniu w taki 
sposób, że przestają przed-
stawiać herb miasta  Złoto-
ryi.  Przykładem  jest herb 
umieszczony na  kamienicy 
Rynek nr 41, nad wejściem do 
sklepu z galanterią państwa 
Zamojskich. Piastowski orzeł 
został tu przekształcony kolo-
rystycznie i ubrany w koronę, 

Kochana Gretchen 
(zdrobnienie Marga-
rette – Małgorzata)

Dzisiaj rano przy-
szedł Twój drogi(ko-
chany) list, dziękuję 
Ci za życzenia, mam 
nadzieję, że się speł-
nią. Na odwrocie wi-
dok ogrodu z altanką 
(domem ogrodowym), 
w którym jednak nie 
mieszkamy, ale natu-
ralnie często w nim 
przebywamy, mamy 
z niego wiele radości, 
ale także dużo pracy. 
Powodzi nam się do-
brze i mamy także do-
bre wieści od Kathe i 
Martina, ostatnio był 
krótko na urlopie.  Ser-
deczne pozdrowienia 
dla Ciebie i dzieci od 

Ludwiga i Marianne.
Niestety, domu z pocztówki 

nikomu do tej pory nie udało 
się zlokalizować i rozpoznać. 
Przypuszczamy tylko, że praw-
dopodobnie już nie istnieje.  
Prosimy wobec tego o pomoc  
Czytelników – może fotografia 
wyda się komuś znajoma. 

Przemysław Markiewicz
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PRODUCENT
konstrukcji stalowych
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Dodatkowe 8 stron Echa Złotoryi zostało wydrukowanych dzięki pieniężnemu wsparciu: 
Marianny i Lesława Plebankiewiczów, Agnieszki i Mirosława Kopińskich, 
Ryszarda Koszelowskiego, Józefa Łukjańczuka i Pawła Okreglickiego.


