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CZŁOWIEK ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

Ołobok 1959

O Andrzeju Skowrońskim 
- słów kilkaTroszkę zamarudziliśmy z kolejnym 

numerem naszego Echa. A 
właściwie to wina tylko i wyłącznie 
redaktora naczelnego, którego w 
letnie miesiące dopadło nieopisane 
wręcz lenistwo. Dlatego tu i teraz, 
wszem i wobec składam samokrytykę, 
lecz poprawy nie obiecuję.

A gdyby tak Echo w ogóle się nie 
ukazało? Czy stałoby się jakieś wielkie 
nieszczęście? Nie sądzę. Nawet jeżeli 
ktoś uzależnił się od czytania naszego 
czasopisma, to nałóg ów nie należy 
do nieuleczalnych. 

Zresztą, powiedzmy sobie szczerze: 
przez wiele lat Echa nie było i 
Złotoryja rosła w siłę, a ludziom żyło 
się dostatniej…

Znam takich, którzy odetchnęliby 
z ulgą, gdyby miesięcznik rozpłynął 
się w mgle nadchodzącej jesieni. 
Zarząd TMZZ wreszcie przestałaby 
boleć głowa, skąd wziąć pieniądze 
na tę kosztowną fanaberię. Miało 
być tak pięknie: parę numerów i 
będzie po zawodach. A tu szósty 
rok z rzędu trzeba zaciskać pasa… 
Ucieszyliby się zapewne niektórzy 
samorządowcy, obruszeni niekiedy 
zawartością pisma i dający upust 
swojemu niezadowoleniu. Chwilowej 
ulgi doznaliby malkontenci, którym 
wszystko i zawsze przeszkadza.

Miesiąc, dwa, góra – trzy, bez Echa 
i mało kto pamiętałby, że coś takiego 
się ukazywało. 

Chociaż tyle razy mówiłem o 
kulturotwórczej roli lokalnych 
czasopism, o odnajdowaniu i pielęgnacji 
korzeni, to chyba dzisiaj nie byłbym 
w stanie skutecznie obronić tej tezy w 
obliczu bylejakości  i konsumpcyjnego 
stylu życia.  Brakuje argumentów 
– zwłaszcza tych materialnych.  Bo 
jak przekonać kogoś, że lepiej zrobić 
coś, niekoniecznie tylko dla siebie, 
niż siedzieć przed telewizorem, albo 
spacerować po galerii handlowej?

I nie jest to wcale z mojej strony 
kokieteria, i nie czekam wcale na 
głosy poparcia, wsparcia i zachęty. Bo 
jeżeli chce ktoś pomóc, to musiałby 
zakasać rękawy.

Jest posada do wzięcia. Redaktora 
naczelnego, o ile nie jedynego 
takiego, to na pewno unikalnego 
miesięcznika na wschód od Odry i 
Nysy Łużyckiej. Niestety posada  nie 
tylko nie przynosząca profitów, ale 
wymagająca nakładów. Może dlatego 
brak do tej pory chętnych. Ciągle 
jednak mam nadzieję, że znajdzie 
się jakiś desperat, zanim lenistwo 
obecnego naczelnego przejdzie w stan 
chroniczny.

  Robert Pawłowski

Najczęściej moje wspominkowe materiały na łamach 
„EZ” dotyczyły osób, z którymi przychodzi się nam 

pożegnać ostatecznie. Tym razem jest inaczej: przedsta-
wiam i przypominam sylwetkę osoby, która cieszy się jak 
najlepszym zdrowiem. O Andrzeju Skowrońskim zdecy-
dowałem się napisać parę słów dlatego, że z dniem 31 
sierpnia 2012 r przekazuje funkcję dyrektora Gimnazjum 
nr 1 swojej następczyni – Bożenie Bączek.

Ale to przecież nic nadzwyczajnego: niezwyczajne jest 
jednak to, że schodzi z pedagogicznego kapitańskiego 
mostka po 22 latach urzędowania, a raczej służby.

Był ostatnim dyrektorem mianowanym przeze mnie 
– powołanym 25 maja 1990 r. nawet wbrew sugestiom i 
oczekiwaniom nowych sił. I nieoczekiwanie został złoto-
ryjskim rekordzistą w dyrektorowaniu – wspólnie z Józe-
fem Górzańskim.
Lubuszanin

Małą ojczyzną Andrzeja Skowrońskiego jest Ziemia 
Lubuska – tu spędził pierwsze 25 lat życia. Urodził się w 
Ołoboku 14 października 1953 r. a więc w 180. rocznicę 
powołania Komisji Edukacji Narodowej. Z urodzenia zo-
stał więc namaszczony na oświatowca i już  
na wejściu odznaczony „znakiem życia KEN”. Gwiazdy też 
mu sprzyjały – zodiakalna „waga” uchodzi za dobry znak 
(choć tyko o 10 dni sąsiaduje z niebezpiecznym „skorpio-
nem”). Ołobok to porządna wieś, a w takiej kościół być 
musi. W nim miejscowy proboszcz ochrzcił Andrzeja Mar-
ka, który tu przystąpił do Pierwszej Komunii, a następnie 
w podzięce odsłużył te dary jako lektor.

Nie powinien był Andrzej Dyrektor zatajać tego wątku 
życiorysu przed kwietniową komisją, gdyż pozbawił się 
pewnie kilku cennych punktów. Nieujawnienie tego w 
okresie demokracji socjalistycznej – a więc w czasach 
niesłusznych – byłoby słuszne, natomiast w epoce demo-
kracji, która czeka na przymiotnikowy ozdobnik, być może 
okazało się błędem taktycznym.
Edukacja

W starej porządnej wsi kościół, szkoła i karczma za-
wsze stały w bezpośredniej bliskości. Jeden element 
tego uświęconego tradycją trójkąta już przedstawiliśmy. 
O „przewagach” Andrzeja Marka na deskach ołobockiej 
karczmy źródła milczą (na razie!).

Wiadomo, że Skowroński junior ukończył tutejszą pod-
stawówkę (1968r.). Po niej, jak na praktycznego chłopaka 
przystało, poszedł do pięcioletniego – mocnego i modne-
go wtedy - Technikum Mechanicznego w Świebodzinie. W 
ten sposób przygotowany, podjął pracę jako konstruktor 
w „Eltermie” w Świebodzinie (1973-75). Zarówno TM jak 
i dwuletnia praca okazały się bardzo przydatne w dalszym 
życiu, kiedy już w szkole podjął się prowadzenia zajęć 
praktyczno-technicznych (miał pojęcie o tym i „papiery”).

Po dwóch latach pracy nadszedł czas na studia. Wybór 
padł na AWF w Gorzowie Wlkp. (1975-79), którą ukończył 
z dyplomem magistra oraz certyfikatem trenera II klasy w 
pływaniu, a także znajomością – bardzo, bardzo owocną – 
z Aliną Zofią Wróblewską. W Złotoryi obydwoje zjawili się 

już jako małżeński tandem (od VI 1979 r.).
Nauczycielski zawód wymaga stałego dokształcania i 

doskonalenia się. Tak czynił również Andrzej Skowroński. 
Obok licznych kursów (np. Kurs Europejskiej Akademii In-
ternetowej -2003 r.) ukończył też studia podyplomowe na 
AWF w Katowicach z dyplomem trenera II klasy w lekkiej 
atletyce. Ten drugi dyplom trenerski był niezbędny, po-
nieważ o basenie krytym zaczęliśmy w tym czasie dopiero 
w Złotoryi dyskutować i dyplom trenera w pływaniu nie 
mógł zostać u nas należycie „skonsumowany”, zaś Szkoła 
Sportowa w Złotoryi specjalizowała się w lekkiej atletyce. 
Andrzeja Skowrońskiego oraz innych przypadki

Jak wspomniano wyżej Andrzej Skowroński był ostat-
nim dyrektorem powołanym prze mnie. Jeśli teraz do-
dam, że był bezpartyjnym, to moi „dyżurni przyjaciele” 
natychmiast wychwycą tę okoliczność, że po wyborach 
4 czerwca 1989 r., kiedy „odwaga staniała”, to przecież 
żadna sensacja. Sensacja może nie, ale okoliczność 
nietypowa. Po wyborach czerwcowych 1989 r. inspek-
torów oświaty prawie ubezwłasnowolniono. „Prawem 
powielaczowym” oraz ustnymi ”wytycznymi” zabroniono 
inspektorom podejmowania decyzji 
kadrowych. Praktycznie oznaczało 
to, że nowe siły chcą zachować 
możliwość decydowania o obsadzie 
kadrowej, a więc zamierzają w tym 
względzie skopiować stary model. 
To nie może dziwić, gdyż „jak świat 
światem” każda władza zawsze chce 
mieć i wywierać wpływ na tak ważną 
dziedzinę życia jak oświata. 

Powtórzę: najważniejszy jest czło-
wiek – jeden nadaje się do kierowa-
nia zespołami ludzkimi, drugi tego 
nie potrafi i męczy siebie i innych. I 
kropka.

Barbara Górzańska byłaby bardzo 
dobrą szefową nawet, gdyby nie była 
członkiem partii, zaś Teresie Borys 
bycie dobrą szefową oraz zastępczy-
nią inspektora nie przeszkodziłaby z 
pewnością nawet legitymacja partyj-
na. A z drugiej strony patrząc: dyrek-
tor A. Biedak był członkiem partii, a 
zakładał oświatową „Solidarność”. 
Tyle tytułem przypomnienia mojej 
generacji i do sztambucha dwóm 
młodszym pokoleniom.

Andrzej Skowroński nadawał się. 
Dlatego mimo niezupełnie słusznego rodowodu (pozostał 
w ZNP) przetrwał do nowych czasów, przechodząc póź-
niej pomyślnie pierwsze konkursy na dyrektora. To cieszy 
autora, bowiem świadczy o trafności decyzji sprzed 22 
lat. Władzy warto się czasem sprzeciwić!
Kargul

Jest jeden polski film, który mógłbym oglądać niemal 
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25 rocznica związku małżeńskiego

Mistrzostwa powiatu 2007 r.

codziennie - „Sami swoi”. Perypetie dwóch sąsiadów 
Kargula i Pawlaka bawią, ale i uczą. Życie to nie film 
ale…. Z racji słusznego wzrostu A. Skowroński został 
Kargulem.

Właściwie po raz pierwszy został Kargulem jako 
szef Szkoły Sportowej, chociaż tu musiał się wykazać 
zarówno sprytem Pawlaka, jak i stanowczością Kargu-
la. Ten „film” o złotoryjskiej Szkole Sportowej bardzo 
nie podobał się jednak ówczesnemu kierownictwu 
KOiW w Legnicy, które bez merytorycznych powodów 
(placówka miała wielkie sukcesy) Szkołę Sportową 
zlikwidował (1991) – to bolało. U zarania rodzącej się 
demokracji uczyniono to bez konsultacji i dyskusji, bo 
tak chciała władza- zaś władza nie chciała, aby jakaś 
Złotoryja stanowiła konkurencję dla Szkoły Sportowej 
w Lubinie. 

Klasyczny model koegzystencji dwóch sąsiadów 
zaistniał, gdy Andrzej Skowroński został nieco później 
dyrektorem SP 2 (1990), a po drugiej stronie, w roli 
Pawlaka, występował najpierw Józef Gorzański, póź-
niej Włodzimierz Wójtowicz, a kiedy choroba i śmierć 
zabrały nam „szybkiego” zastąpiła go „pawlaczka” 
Barbara Mendocha. I dyrektorka LO trwa na swojej 
placówce i stanowisku nadal. Natomiast na Andrzeja 
Skowrońskiego oczekiwał awans na dyrektora Gim-
nazjum nr1 (1999). Awans dyrektorski akceptuję jak 
najbardziej, lecz tego typu szkół w polskim systemie 
oświaty nadal zaakceptować nie jestem w stanie (ze 
względów psychologicznych i pedagogiczno-dydak-
tycznych). G-1 czyniło wszystko, aby sprostać wyma-
ganiom i wprowadzało nowatorskie rozwiązania, np. 
dwujęzyczne nauczanie, kontakty międzynarodowe 
(np. Gimnazjum w Solingen, Gimnazjum i Szkoła 
Mimoń). Niełatwo jest współgospodarzyć w jednym 
obiekcie. Tę współpracę A. Skowroński ocenia jako 
„mającą przebieg sinusoidalny”. Ten zwrot tłumaczy 
wszystko, gdyż każdy ma swoją życiową sinusoidę. 

Zmiany systemowe w oświacie nie zależą od Złoto-
ryi, ale organizacyjne – owszem. Za „moich” czasów 
tej swobody nie było. Nie wiem, jak długo tłumaczono 
A. Skowrońskiemu (i czy „wytłumaczono”), że prze-
nosiny G-1 na ul. Wilczą poprawią warunki pracy oraz 
nauki nauczycieli i uczniów. Dobrze, i u siebie, zespół 
czuł się chyba jednak na ul. Kolejowej. A. Skowroński 
często w swoich dyrektorskich wystąpieniach nawią-
zywał do wybitnego śląskiego i złotoryjskiego pedago-
ga V. Trozendorfa. Obu też coś łączy. Kiedy po pożarze 
Gimnazjum Łacińskie przeniesiono do Legnicy, a 
Książę ofiarował rektorowi nawet pomieszczenia na 
zamku, ten czuł się tu ze swoimi żakami jak na wy-
gnaniu. Zachowując proporcje, ośmielam się przyjąć 
za wysoce prawdopodobne, że tak samo przenosiny 

odbierał A. Skowroński i jego 
zespół. Szczerze stwierdzał, 
że „dużym sentymentem 
darzył obiekt na Kolejowej – 
przepracował w nim 27 lat”

W nim przeżył chyba naj-
radośniejszy moment okresu 
dyrektorowania, jakim był 
jubileusz 25-lecia nadania 
SP nr 2 imienia T. Kościuszki 
(1968r.) 

Dyrektor i nauczyciele 
zaczęli się urządzać - gdyby 
to jeszcze na swoim. Nadal 
pozostali „Kargulami”, dzieląc 
od 2007 r. budynek przy Wil-
czej z Gimnazjum nr 2. Dzieci 
i kadra już prawie nacieszyły 
się „małą stabilizacją” ale 
władze miejskie nie ustawały 
w serwowaniu nowych form 
pociechy i uszczęśliwiania.

I oto z dn. 1 września 2012 
r. będziemy w Złotoryi przy 
ul. Wilczej radośnie witać i 
otwierać w Gimnazjum bez 
numeru, i bez Andrzeja Skow-
rońskiego nowy rok szkolny 
2012/13. Że towarzyszyć 

temu będą rozterki dzieci i rodziców oraz łzy praw-
dopodobnie zwolnionych z pracy? To się przecież po 
jakimś czasie uspokoi.

Od strony wychowawczej (i społecznej) tworzenie 
szkół molochów - szczególnie dla młodzieży w tak 
newralgicznym wieku - nigdy się nie opłaciło. Andrzej 
Skowroński nie ma czego żałować, że nie będzie mu-

siał być likwidatorem swojej placówki (już to obser-
wował przy SP Nr 2 w 1999r.).

A Złotoryja… Ma Świerzawa jedno gimnazjum, to i 
nam wystarczy! I śmiejemy się z „głupiej” Gminy Wiej-
skiej Złotoryja, iż „musi” mieć trzy gimnazja. „Nawet” 
Chojnów też ma dwa gimnazja. To sarkazm, za którym 
próbuję ukryć żal do Szefa oświaty, Szefa Rady Miej-
skiej i całej RM oraz do Burmistrza Miasta. A może 
największy do Komisji Oświaty RM, która jest liczna 
jak nigdy, a placówek – tak mało jak nigdy. Nowej 
dyrektorce Gimnazjum (bez numeru) życzymy, ażeby 
korzystnie złożyła te organizacyjne, a przede wszyst-
kim ludzkie puzzle.
Sport – nie tylko zawodowo 

Chłopcu ze wsi wszczepiono „za młodu” cechy 
społecznikowskie; małe społeczności zmuszone są 
do wzajemnego bezinteresownego pomagania so-
bie. Najwcześniej „dopadł” A. Skowrońskiego ZNP; 
pozostał w nim na dobre i na złe - w swoim czasie 
był nawet prezesem Ogniska w ZNP w ZSO. Od czasu 
przybycia do Złotoryi bardzo chętnie i nader aktyw-
nie uczestniczył (żona Alina także) w nauczycielskich 
rozgrywkach ZNP (siatkówka, tenis, pływanie) i m.in. 
dzięki niemu złotoryjscy nauczyciele w II połowie lat 
70. pozostawali niepokonani w woj. legnickim.

Autor dość długo kaperował A. Skowrońskiego do 
„Bacalarusa”. Przełamał się po jakimś występie chóru 
w ZOK-u (…..). I ten break (zwrot z tenisa) trwa do 
dziś. „Andriusza” jest ostoją głosową i organizacyjną 
zespołu. Andrzej Skowroński i jego „śwagier” ma 
poczucie humoru, więc pozwolę sobie tę wokalną se-
kwencję zakończyć żartem autorstwa mistrza pedago-
gicznego dowcipu z okresu, kiedy nauczyciele masowo 
podjęli studia zaoczne. Dyrektor Marian Kowalczyk 
tako rzecze: „Dwa ptaszki – wróbelek i skowronek – 
ukończyły konserwatorium, ale wróbelek zaocznie”.

Mistrzem Andrzeja Skowrońskiego w zawodzie był 
od strony sportowej Tadeusz Pietroszek.

Mój przyjaciel Tadzio mawiał: „Niektórych wuefi-
stów sport męczy”. Andrzeja Skowrońskiego nie mę-
czył – oprócz zajęć programowych włączył się za mar-
ne grosiki – lub zgoła społecznie - do zajęć w ramach 
SKS „Kosynier” i MKS „Aurum”. Jego wychowankami 
są m.in. młociarz Marcin Domzalski, oszczepniczka 
Aldona Żbikowska, rekordzista SP-2 w kuli i rzucie 
dyskiem Łukasz Skowroński.

Kiedy Andrzej Skowroński nazbierał doświadczeń, 
sam stał się mistrzem dla młodych adeptów w zawo-
dzie organizując konferencje lub prowadząc lekcje 
otwarte.

A kiedy Tadeusz pobiegł „na drugi brzeg” nie mo-
głem z uwagi na wyjazd zagraniczny „Bacalarusa” po-
żegnać go. Uczynił to Andrzej Skowroński wygłaszając 
mowę pożegnalną, a ja w artykule wspomnieniowym 
na łamach „Gazety Złotoryjskiej”. Obiecałem w nim, 
że zorganizujemy bieg memoriałowy. I podjąłem się 
tego, choć wysoko postawiona osoba  
w UM jednoznacznie przekazała mi: „Chcę żebyś wie-
dział, że SLD jest temu przeciwne”. Ale I Memoriał od-
był się (9.X.1999 r); II już tylko współorganizowałem, 
ponieważ w marcu 2000 podziękowano mi za pracę w 
UM. Od tego czasu, do X 2011 r., szefem organizacyj-
nym Memoriału jest Andrzej Skowroński – i czyni to 
z coraz większym rozmachem oraz na coraz wyższym 
poziomie organizacyjnym. Memoriał stał się imprezą 
ogólnopolską. Nieśmiało i z obawą pytam: Odbędą się 
w Złotoryi następne Memoriały?
W rodzinie to jest „Grubym”

Alina i Andrzej Skowrońscy są właściwie małżeń-
stwem studenckim - węzłem małżeńskim związali się 
tuż po studiach - 30 czerwca 1979 r. Dziś należą do 
najbardziej pozytywnie rozpoznawalnych małżeństw 
złotoryjskiej oświaty. Za ich największy wspólny suk-
ces uznaliby niewątpliwie trójkę swoich dorodnych i 
utalentowanych dzieci: Natalię - lat 29; Olgę - lat 28 
i Łukasza - lat 33; cała trójka po studiach ekonomicz-
nych.

W kręgach towarzysko-rodzinnych bardzo często 
pseudonim otrzymuje się na zasadzie przeciwieństwa 
,np. niski staje się „kolosem”. W ten sposób szczupły 
Andrzej został pieszczotliwie nazwany „grubym”, i jest 
nim tylko dla najbliższych.
Dobrze i niedobrze

22 lata to wystarczająco długi okres czasu, żeby jako 
człowiek dojrzały zrobić wiele dobrego i podjąć trafne 
decyzje. Nie czuję się upoważniony do precyzyjnych 
ocen właśnie za ten czas. Ale wiem, a potwierdza-

ją to także dokumenty, że pozytywów było bardzo 
wiele i nie zostaną one zapomniane. Ale już klasyk, 
towarzysz „Wiesław”, powtarzał, że „ten nie popełnia 
błędów, kto nic nie robi”. Andrzej Skowroński cały 
czas był „w ruchu” i zmuszany do prawie stałego po-
dejmowania decyzji, wśród których są pewnie i takie 
sprawy, które dziś rozstrzygnąłby być może inaczej. 
Czasokres sprawowania funkcji nie zawsze jest zgodny 
z jej znaczeniem i efektami. Pragnę wyrazić pogląd i 
przekonanie, że w przypadku Andrzeja Skowrońskiego 
mamy do czynienia ze zgodnością i zbieżnością tych 
wartości. Wszystkie „jego” placówki prowadzone były 
na wysokim poziomie organizacyjnym oraz dydaktycz-
no-wychowawczym (w Złotoryi jestem od r. 1966 i nie 
znam placówki oświatowo-wychowawczej, która u nas 
byłaby prowadzona na niższym niż „+4” poziomie ).
Co po?

Od września 2012 r. dyrektor Andrzej Skowroński 
będzie miał nieco wolnego czasu. Skorzysta rodzina, 
chór, działka… Ale kiedyś jednemu takiemu dyrekto-
rowi zaproponowałem, aby przystał do „najlepszego 
towarzystwa”, to hasło wyborcze TMZZ. Dziś jest z 
tego bardzo zadowolony i należy do czołowych i naj-
aktywniejszych członków naszego stowarzyszenia. 
Ponadto z poręki TMZZ niejedna pani lub pan dobrze 
wyszła za mąż lub ożenił się z władzą samorządową. 

Dokładnie w tym roku, kiedy Andrzej Skowroński 
został szefem SP nr 2, i on nawiązał flirt z władzą. Ale 
wówczas Panna „S” odtrącała zaloty wszystkich, któ-
rzy nie pochodzili z jej „sfer” toteż w tym swoistym 
plebiscycie i Andrzejowi Skowrońskiemu też podano 
„czarną polewkę”. Ale teraz ? Minęły 22 lata.

Jak znam tego człowieka - Andrzej Skowroński to 
przemyśli; mam druki deklaracji, rekomendację też 
napiszę. Póki co: to dziękujemy, ale prosimy nie cho-
wać się w altance. Można okopywać warzywka, ale 
nie okopywać się. Andrzej Skowroński ma już sporo 
odznaczeń i wyróżnień, ale wiele jest jeszcze do osią-
gnięcia. 

Z najlepszymi życzeniami Alfred Michler
PS:
Już po napisaniu tekstu, autor uczestniczył w be-

nefisie Andrzeja Skowrońskiego, który 15 czerwca br. 
zorganizowało mu grono pedagogiczne i uczniowie 
G-1, ale nie przy ul. Wilczej, lecz w auli LO przy ul. 
Kolejowej właśnie. Był wzruszająco ujmujący. Gdyby 
wszyscy posłuszni wykonawcy liberalnej koncepcji 
J.W. Rostowskiego byli tam obecni, mieliby smutną 
satysfakcję, jak – używając stylu Alutki w „fascynująco 
prosty” sposób brutalnie zburzyli świetnie zorganizo-
wany zespół nauczycielski, który pięknie zintegrował 
się wokół swojego Szefa. Była to cicha demonstracja 
jedności i przywiązania, ale także niemy krzyk niezgo-
dy starej i młodej „dwójki” oraz Gimnazjum nr 1.
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Wulkany i kije
 Odszedł na wieczną służbę
W dniu 18 lipca 2012 roku odszedł od nas Bronisław Cich. Długo-

letni sołtys Rokitnicy, pierwszy powojenny kasztelan piastowskiego 
zamku na rokitnickim Wzgórzu Zamkowym. Pochowany został na 
cmentarzu w Rokitnicy.

Bronisław Cich urodził się na Kresach 17 października 1940 r. 
we Lwowie. Rodzina mieszkała we wsi Hołazko Wielkie. Stamtąd 
Cichowie bardzo wcześnie, bo już wiosną 1946 przybyli na Ziemię 
Złotoryjską. W pierwszej rokitnickiej księdze meldunkowej rodzice 
śp. Bronisława – Jan i Eugenia oraz on sam, zostali zapisani pod datą 
10 kwietnia tego roku.

Jak zdecydowana większość Kresowian rodzice trudnili się rolnic-
twem. W wieku 26 lat ożenił się z Krystyną Handor. Przeżyli wspólnie 
ponad 45 lat. Z tego małżeństwa przyszło na świat pięcioro dzieci; 
Bożena, Barbara, Dariusz i Paweł. Całą rodzinę cechuje społeczniko-
stwo. Żona Krystyna długo działała w Komitecie Rodzicielskim rokit-
nickiej szkoły. Córka Barbara angażuje się w wiele spraw dotyczących 
szkół oraz wsi.

Bronisław Cich cie-
szył się autorytetem 
i szacunkiem miesz-
kańców Rokitnicy. 
Wyrazem tego jest 
wybór na sołtysa: po 
raz pierwszy w roku 
2007, a na drugą ka-
dencję, której niestety 
nie było Mu dane 
dokończyć – w roku 
2011. Zaszczytny urząd 
„pierwszego obywate-
la” Rokitnicy do końca 
swoich dni pełnił 
ofiarnie i z godnością. 
Blisko współpraco-
wał z Towarzystwem 
Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej. Pomagał 
przy organizacji rajdów 
Ścieżką św. Jadwigi. A 
na szlak Patronki Śląska 
„wkroczył” niemal z 
chwilą otwarcia Ścieżki. 

Wspierał jej powstawanie i ubogacenie, szczerze ubolewał nad znisz-
czeniami, których dokonywali nieuczciwi współmieszkańcy i „turyści”.

Blisko i efektywnie współdziałał z Nadleśnictwem Złotoryja, czego 
efektem jest m.in. ścieżka dydaktyczna, urządzenia turystyczne na 
Wzgórzu Zamkowym oraz parking u jego podnóża. Organizował, 
wspierał lub współpracował w realizacji inicjatyw, które przyniosły 
pożytek wizerunkowi wsi oraz służą jej mieszkańcom, np. remont 
świetlicy, porządkowanie wsi i jej otoczenia, prace przy remoncie 
kościoła oraz porządkowanie cmentarza i budowie parkingu.

Wspierał również i pomagał konkretnym osobom, organizując 
sprawnie pomoc, tym którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, spowo-
dowanej żywiołem lub wskutek okoliczności osobistych. 

Bardzo zaangażował się w jubileuszowe uroczystości 800-lecia 
nadania Złotoryi praw miejskich. Był dumny z tego, że nadanie 
tych praw nastąpiło na Jego zamku. Toteż aktywnie pomagał przy 
organizacji widowiska historycznego na Wzgórzu Zamkowym, w 
prawdopodobnym dniu nadania ich(11 IV 1211), a przygotowanym 
przez młodzież szkół rokitnickich oraz SP nr 3. Osobiście zwoził sprzęt 
i eksponaty, montował je, np. wielki brzozowy krzyż przygotowany 
przez Państwa Kmitów, umocowaliśmy w miejscu kaplicy św. Jadwigi. 
Właśnie w trakcie tej uroczystości, która praktycznie inaugurowała 
szereg innych imprez na Ziemi Złotoryjskiej, „ Henryk I Brodaty” 
powierzył Bronisławowi Cichowi obowiązki obrony zamku piastow-
skiego i mianował Go „ Kasztelanem zamku w Rokitnicy”.

Prawie równolegle trwały przygotowania do drugiego wielkiego 
widowiska, upamiętniającego bitwę na rokitnickim Wzgórzu Kościel-
nym w okresie napoleońskim.

Natychmiast zaplanowano najniezbędniejszy zakres prac porząd-
kowych przy Źródełku św. Jadwigi. Udało się je wykonać krótko przed 
odejściem Kasztelana. Planowaliśmy realizację kolejnych prac, ale te 
działania Kasztelan Bronisław będzie już wspomagał i nadzorował z „ 
drugiego brzegu”. 

Cześć Jego pamięci
W imieniu Urzędu Gminy oraz TMZZ Alfred Michler

Od trzech lat w Złotoryi są dwie imprezy o zasięgu 
ogólnopolskim, które znakomicie promują nie tyl-

ko nasze miasto, ale całą krainę wygasłych wulkanów. 
W dodatku narodziły się spontanicznie, skupiają wo-
kół siebie wielu ludzi dobrej woli (wolontariuszy) i nie 
są hermetyczne - jednoczą złotoryjan. Bieg Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów oraz Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Polski  Nordic Walking bardzo szybko wrosły w 
krajobraz złotoryjskiej ziemi. Z roku na rok przyciągają 
coraz więcej zwolenników przedniej, sportowej zabawy i 
to po obu stronach taśmy odgradzającej od areny zmagań.

Oba wydarzenia two-
rzą ludzie trochę szale-
ni, o niespożytej ener-
gii, za którymi często 
inni nie nadążają: Miro-
sław Kopiński i Paulina 
Ruta-Kaczmarska.

Nie da się ukryć, że 
imprezy konkurują po-
między sobą. Organi-
zatorzy jednej bacznie 
przyglądają się poczy-
naniom drugiej, ale 
wszystko odbywa się 
w przyjaznej – inspiru-
jącej atmosferze i przy 
wzajemnej pomocy. 

Bieg Szlakiem Wy-
gasłych Wulkanów co 
roku nabiera większe-
go rozmachu. Niestety 
czasami odbywa się to 
kosztem niedoróbek 
i wpadek. Do tego, że 
imprezą rządzi kon-
trolowany (?) chaos, 
a jedyną osobą, która 
wydaje się (i to nie 
zawsze) wszystko 
trzyma w garści jest 
Mirek – zdążyliśmy się 
przyzwyczaić. Na pewno takie luzackie podejście do 
sprawy wpływa na dobrą, nienapuszoną atmosferę. 
Jednak to, co uchodziło w pierwszej, czy drugiej edycji 
biegu, nie wszystkim mogło podobać się w kolejnych. 
Ciągłe eksperymentowanie niekoniecznie wychodzi 
na dobre. I trudno np. usprawiedliwić lekki bałagan na 
trasie, wskutek czego kilku biegaczy pomyliło trasę, a 
zwycięzca biegu Maciek Dawidziuk przebiegł trochę 
więcej niż inni. Na szczęście i tak wygrał. Do ostatniej 
chwili program imprezy ulegał modyfikacjom, a na 
placu boju panował lekki rozgardiasz, czego efektem 
było np. zniknięcie balonu jednego ze sponsorów. Siłą 
imprezy jest zaangażowanie wielu różnych środowisk, 
które ze sobą współdziałają. Niestety nie wszystko do 
końca jest ustalone, co prowadzi czasem do nieporo-
zumień.  Za to dużym plusem w tym roku były imprezy 
towarzyszące, a przede wszystkim Festyn Podróżnika, 
który tym razem przybrał formę gry miejskiej. Trudno 
sobie wyobrazić lepszą promocję Złotoryi i to taką, 
która zapada odwiedzającym nasz gród, na długo w 
pamięci. Walory tego przedsięwzięcia zauważyli  orga-
nizatorzy Mistrzostw Nordic Walking, którzy również 
swoim zawodnikom zaserwowali zorganizowane zwie-
dzanie zabytków. I bardzo dobrze, tak to powinno się 
odbywać, dobre wzory należy powielać! 

Tradycyjnie już podczas dwudniowej imprezy odby-
ły się Mistrzostwa w Nocnym Płukaniu Złota, impreza 
nader widowiskowa i z klimatem oraz swoista roz-
grzewka przed Mistrzostwami Polski w Nordic Walking 
– zawody „Na Wulkan Marsz”.

W sumie w ciężkich biegach przełajowych wzięło 
udział 706 zarejestrowanych zawodników, w tym 492 
w konkurencji dla dorosłych i 214 dzieci. Niestety Zło-
toryję, miasto, w którym bieganie jest bardzo popular-
ne, reprezentowało jedynie 37 dorosłych i 39 dzieci. 
Dziwna trochę jest ta niechęć(?) do odrobiny szaleń-
stwa na własnym podwórku.  Ale to i tak lepszy wynik, 
niż w przypadku Nordic Walking, które cieszy się jesz-
cze większą popularnością w naszym grodzie. Na 313 
startujących, tylko 10 zawodników reprezentowało 
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Wulkany i kije

Festyn podróżnika

Złotoryję. Czyżby organizatorzy obu imprez, 
wychodząc z promocją w Polskę, zapomi-
nali o swoich? Szkoda by było, gdyby za-
częto powielać błędy innych przedsięwzięć, 
alienujących się od lokalnego środowiska.  
Może się mylę, ale to powinno być przede 
wszystkim święto miasta, święto jego 

mieszkańców – przy 
ich dużym udziale. A 
złotoryjanie lubią być 
proszeni, zapraszani, 
więc chyba przy-
dałaby się większa 
staranność w zabie-
gach o ich uczestni-
czenie, nie tylko w 
roli wolontariuszy w 
obu imprezach.  Jest 
potencjał do wyko-
rzystania i to duży, 
potrzebny jest tylko 
skuteczny pomysł, jak 
go uruchomić.

Bieg Szlakiem Wy-
gasłych Wulkanów 
jest adresowany 
również do młodzie-
ży szkolnej i z roku 
na rok jest jej coraz 
więcej. Smutne jest 
jednak, że od dwóch 
lat żaden złotoryjski 
gimnazjalista nie 
pojawił się na tych 
zawodach, o młodzie-
ży ze szkół średnich 
już nie wspominając. 
Szkoda, że szkoły ze 

złotoryjskiej ziemi nie chcą się w to włą-
czyć. Z Węglińca przyjechało więcej młodzieży, 
niż wystartowało młodych złotoryjan.

Na pewno znakomitym pomysłem zarów-

no w „Wulkanach” jak i 
Nordic Walking jest wcią-
ganie do zabawy dzieci 
w wieku przedszkolnym 
wraz z rodzicami. Widok 
biegnących przez słomę 
tudzież inne przeszkody 
maluchów w asyście taty 
czy mamy – bezcenny. 
Widok dzieciaczków 
operujących na bieżni 
kijkami  - niezapomniany. 
Nie wiem, czy nie warto 
by było rozwinąć tej 
formuły jeszcze bardziej, 
bo radość i emocje są 
niezwykłe, a niektórzy 
rodzice do tych konku-
rencji podchodzą jak 
najbardziej poważnie.

Bieg Szlakiem Wy-
gasłych Wulkanów był 
generalnie dwudniową 
zabawą na zupełnym 
luzie. Kto robił wynik, ten 
robił, ale reszta wyśmie-
nicie się bawiła. Widać 
to było na trasie, która 
wyciskała z uczestników 
nie tylko pot, ale i łzy, i 
krew a przede wszyst-
kim wiele zadowolenia. 
Jedni drugim pomagali. 
Uciapane błotem od stóp 
do głów kobiety rozdawały 
piękne uśmiechy.  Zawod-
nicy żartowali z kibicami. 
To co jest największą war-
tością tych zawodów, to na 
pewno znakomita atmosfera i brak niezdrowej 
konkurencji.

Po raz kolejny na trasie zaprezentowali 

się również przebierań-
cy: mieliśmy króla, parę 
nowożeńców, więźniów, 
turystów, neandertal-
czyka i jeszcze kilka 
niezwykłych postaci. To 
niesamowicie ubarwiało 
cały bieg, więc nic dziw-
nego, że i organizatorzy 
promują  najwymyślniej-
sze przebrania.

To, co trochę raziło 
w Biegu Szlakiem Wy-
gasłych Wulkanów w 
przypadku Mistrzostw 
Polski w Nordic Walking 
generalnie nie miało 
miejsca, powiedziałbym 
wręcz, że było może tro-
chę ciut zbyt oficjalnie. 
No, ale też ranga impre-
zy (wszak to Mistrzo-
stwa Polski w dodatku 
międzynarodowe), nie 
pozwala na zbytni luz. 
Byli więc bardzo rygo-
rystyczni sędziowie, 
którzy zwracali nawet 
uwagę na ruch bioder 
czy poprawne prowa-
dzenie kija.  Była trasa 
dokładnie wyznaczona 
i przygotowana (łącznie 
z zaznaczeniem wysta-
jących kamieni). No i 
byli też malkontenci – 
grupka pań, którym nie 
podobała się stojąca na 
polnej drodze woda po 
niedawnych opadach. 

To, co trochę raziło, 
to bardzo wiele przy-
padków niesportowego 

zachowania się na trasie. Zwłaszcza wśród 
panów. Nordic Walking, najogólniej rzecz 
ujmując, to marsz z odpowiednio skoor-
dynowanym i umiejscowionym ruchem 
kijkami. Tymczasem wielu zawodników, 
wiedzionych zapewne ambicją, podrywało 
się do kłusu, nie bacząc na nawoływania 
współuczestników marszu, zwalniając tylko, 
gdy zza zakrętu wynurzał się sędzia.  No 
cóż, nie od dzisiaj się zastanawiam: czy 
Nordic Walking sprawdza się jako dyscypli-
na sportowa? W założeniach jej twórców, 
jest to rekreacja w czystej formie. Niewąt-
pliwą zasługą Nordic Walking jest tworze-
nie mody na chodzenie, na ruszenie się z 
domu. Oczywiście, że warto, jeżeli już się te 
kije trzyma w dłoni, robić z nich odpowied-
ni użytek, ale nawet gdy się nimi powłóczy, 
to i tak jest to cenne – a właściwie bezcen-
ne. Rozumiem jednak, że sport pod tytułem 
Nordic Walking, to cena, jaką trzeba zapła-
cić, żeby jeszcze skuteczniej promować tę 
aktywność, żeby jeszcze większa rzesza ludzi 
oderwała się od telewizora czy komputera i 
ruszyła na drogi i bezdroża.

Paulina Ruta-Kaczmarska wraz ze swoim 
komitetem organizacyjnym z roku na rok 
coraz sprawniej przeprowadza Mistrzo-
stwa i chyba chce w tym dojść do swoistej 
perfekcji, bo już tydzień po zakończeniu 
imprezy zwołała spotkanie podsumowu-
jące, które zapewne będzie pierwszym 
krokiem do zorganizowania kolejnej edycji  
zawodów. W przeciwieństwie do sztabu 
„Wulkanów”, który zdaje się drzemać,  by 
wybuchnąć już za niespełna dziewięć  mie-
sięcy. Chociaż krążą plotki, że już w zimie 
szykuje się mroźne wydanie biegu. 

Robert Pawłowski

W grze miejskiej wzięło udział 450 uczest-
ników. Nikt się tylu podróżników nie 

spodziewał. Cała zabawa, to zasługa tych, 
którzy poświęcając swój wolny czas, niejed-
nokrotnie zaniedbując domowe obowiązki, 
opracowywali poszczególne zadania do gry, 
sprawdzić merytorycznie i wyszkolić wolonta-
riuszy, których zadaniem było obsługa uczest-
ników Festynu, pomoc w udzieleniu cennych 
wskazówek, a przede wszystkim wspólnie z 
podróżnikami świetnie się bawić. 

Wolontariuszami była młodzież gimnazjalna 
i ponadgimnazjalna ze Złotoryi i okolic. Wo-

lontariuszami byli: Jacek Korzystko, Wioleta 
Hami, Agnieszka Sławińska, Tomek Boroch, 
Olga Tylutki, Natalia Gap, Marta Grodzki, 
Rafał Kozłowski, Karol Zwierzyński, Mate-
usz Kozak, Marcin Sławiński, Piotrek Kania, 
Monika Joniec, Malwina Grzeszykowska, 
Paulina Piendel, Damian Noga, Ada Cybin, 

Paweł Drąg, Ola Kosińska, Ewelina, Dorota 
i Mateusz Wójcik, Marika Ludynia, Barbara 
Biber, Anna Jarczak, Klaudia Bembenik, 
Patrycja Dukała, Klaudia Dobrowolska, 
Anna Karst, Magdalena Kwiatkowska, Mag-
dalena Kwiatkowska, Magdalena Pieczarka, 
Ewa Nowak, Sylwia Piersiak, Adriana Wi-
śniewska, Kaja Kortus, Tomasz Szydełko, 
Hanna Owczarek, Anna Owczarek, Karolina 
Kowalewska, Karolina Sroka, Łukasz Kula, 
Krzysztof Mały, Marcelina Sobesto, Klaudia 
Sabadach, Wiktoria Piórek, Pamela Śliwiń-
ska, Piotr Mały, Roksana Pochroń, Agniesz-

ka Ardeli, Kasia Zatorska, Marcelina 
Łukasiewicz, Katarzyna Huppental, 
Jagoda Szczęsna, Beata Ziemska, 
Wiktoria Stalska, Iga Nowak, Marta 
Słonina. Ponadto dorośli: Krzysztof 
Apostoluk, Kasia i Zbyszek Sobesto, 
Waldek Dmitrowski, Piotr Iwanowski, 
Rafał Wagel, Monika Kurjata, Gosia 
Kurjata, Grzegorz Kurjata, Adam 
Sokołowski, Michał Kowalski, Mate-
usz Paskiewicz, Ania Dominik, Piotr 
Chmielarski oraz silny zespół Bractwa 
Kopaczy Złota pod przewodnictwem 
Krzyśka Jędroszkowiaka. 

Opiekunami, pomysłodawcami i 
czuwającymi nad prawidłowością przebie-
gu gry byli: Barbara Zwierzyńska-Doskocz, 
Agata Dominik, Dorota Konieczna, Przemy-
sław Markiewicz, Kajetan Kukla (zdjęcia), 
Leszek Kwiecień, Mariusz Stalski i Bartosz 
Łoś (video filmowanie) i Zbigniew Kołtoń.

  Tomasz Szymaniak
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Pazia ojcem 
przybranym zostać
Pani Ania z Kondratówki obiecała mi żywe po-

czwarki pazia królowej jeszcze w zeszłym roku. 
Przeciekawa osoba – uczynna, cicha i skromna, z dru-
giej zaś strony zdecydowana, o mocnej osobowości, 
właściwej tym, którzy wiedzą, dokąd w życiu zmie-
rzają, ale nie tratują w drodze do celu innych. Dobre 
dwa lata współpracowaliśmy zawodowo, zanim 
dostrzegłem, że jest - podobnie jak ja – fascynatką 
przyrody i przez te właśnie fascynacje duszą bratnią, 
o zbliżonej wrażliwości. Rozpoznawszy się w końcu, 
jak tylko byłą okazja rozprawialiśmy o przyrodzie. Do-
bre to były rozmowy, choć zrazu dość chaotyczne, bo 
każde chciałoby wszystko co wie naraz opowiedzieć. 
Szybko się jednak okazało, że i wiedza nasza podob-
na, terytoria zainteresowań zbieżne, a wydeptane na 
nich ścieżki własnych doświadczeń niemal jednakie. 
Trudno więc było interlokutora czymkolwiek zasko-
czyć. Jak się jednak potem okazało - do czasu. Kiedy 
bowiem Pani Ania pochwaliła się któregoś dnia, że 
od kilku lat hoduje z dobrym skutkiem motyle pazia 
królowej (Papilio machaon) – mój budowany na tej 
równowadze spokój runął nagle i wiedziałem, 
że nie zaznam go znowu dopóty doświadczeń 
tych sam nie zgłębię. Zafascynowany opowie-
ścią o corocznym bajecznie pięknym motylim 
przychówku Pani Ani, począłem niemal natych-
miast kombinować, jak by tu zostać przybranym 
motylim ojcem, skoro ona potrafiła zostać 
przybraną matką. Jak więc wyhodować własne 
paziowe imago? Jak zostać świadkiem narodzin 
jednego z najpiękniejszych polskich motyli? 
Aby dać upust nagle wezbranemu instynktowi 
tacierzyńskiemu - musiałem Anię poprosić o 
poczwarki. 

Można tylko próbować sobie wyobrazić moją 
ekscytację, kiedy to któregoś majowego dnia, 
wiele miesięcy od tamtych rozmów o moty-
lach, za sprawą jednej jedynej mojej nieśmiałej 
prośby, niezawodna Pani Ania przywiozła mi 
tajemniczy szklany klosz, a w nim jakieś desecz-
ki, patyczki i suche łodygi zeschłego kopru. Na 
tychże dziwacznych rusztowaniach tkwiły - pod-
wieszone cienkimi niczym pajęczyna niteczkami 
- cztery poczwarki pazia królowej. Kilka godzin 
później budowałem już w garażu nad kloszem 
niewielką wolierę, imaginując sobie, jak to za 
niedługo z tych owadzich sarkofagów zaczną 
wydobywać się przepiękne motyle. Potem 
czekałem cierpliwie: godzinę, dwie, trzy….Nic. 
Następnego dnia to samo. Po kilku dniach słój 
odwiedzałem już tylko po pracy, tracąc stopnio-
wo nadzieję na przemiany. Mocno już byłem 

zniechęcony i zrezygnowany, kiedy to po tygodniu, w 
sobotę 20 maja, niespodziewanie zupełnie, wchodzę 
rano do garażu, żeby wytoczyć na ogród kosiarkę do 
trawy, a w słoju miast jednej z poczwarek wydmuszka 
z otworem, a tuż nad nią na wolierze - piękny motyl! 
Cóż za kapitalny widok! Owad musiał się ledwie co 
przeistoczyć, bo oszołomiony jeszcze dochodził do 
siebie, rozprostowując skrzydła, tłocząc do nich po-
wietrze i krew. Kiedy wystawiam go na zewnątrz na 
słońce, ożywia się. Wołam rodzinę  
i gapimy się zachwyceni na ten cud dobrych kilka 
minut. Wreszcie otwieram wolierę i motyl leniwie 
wychodzi na zewnątrz. Robię mu piątą czy szóstą 
z kolei fotkę kiedy nagle odlatuje. Jego pierwszy w 
życiu lot trwa jednak ledwie kilka sekund. Przysiada 
zaraz parę kroków dalej na grzędzie obsypanego 
fioletowym kwieciem szczypiorku. Podbiegam z 
aparatem i mam - jak się później okazuje - minutę 
na zrobienie zdjęć. Ba! - prawdziwej sesji zdjęciowej. 
Co za plener! Kremowo-żółty motyl z efektownym 
czarnym rysunkiem na skrzydłach wśród fioletowych 

kwiatów szczypiorku, a wszystko na zielonym tle. 
Gdybym potrafił jeszcze robić dobre zdjęcia! Ale nie 
jest tak źle – stwierdzę później. Sesja jednak nagle 
się kończy, bo paź nabrawszy pewności siebie, zrywa 
się i odlatuje w dal, poza ogród, gdzieś na południe. 
Następnego dnia Lusia jest świadkiem, jak wraca na 
chwilkę na te same kwiaty szczypiorku. Przypadek? 
Zdolność zapamiętywania? Zaprawdę nie potrafię 
tego racjonalnie wyjaśnić. 

Tydzień później, też w sobotę, pęka druga poczwar-
ka, a za kolejne cztery dni trzecia i - jak się potem 
okaże - ostatnia. Czwarta jest bowiem martwa i pu-
sta w środku. Zauważam, że wszystkie moje motyle 
różnią się od siebie wielkością, długością ogonków w 
dolnej części skrzydeł i nasyceniem ich kolorów.

Tak oto zostałem przybranym ojcem trzech paziów 
królowej. Drobna niby, mało znacząca sprawa ale 
mocno w głowie zapada, bo motyl to nieczęsty a 
naturze dane było mi go spotkać dwa czy trzy razy, 
do tego ledwie przez okamgnienie. A tu mogłem się 
nasycić do woli tym królewskim widokiem, zobaczyć 
jak budzi się do życia i jak rusza w pierwszy w swoim 
krótkim życiu lot. Zaprawdę fascynujące. 

Zrezygnuje tym razem ze szczegółowego opisu 
gatunku. Jaki jest – każdy widzi. Kto ciekawy, niech 
zajrzy na www.lepidoptera.pl. Kto wnikliwy, niech 
na wiosnę nasieje w ogrodzie marchwi lub kopru. 
Obecność większej ilości tych roślin być może zwabi 
motyle pazia, które złożą na nich jaja, z których na-
stępnie wylęgną się larwy czyli przepiękne zielono-
czarne gąsienice. Te zaś przez następne 6 -7 tygodni 
będą nieustannie niemal żerować i wzrastać, by 
któregoś dnia przywiązać się do łodyżki, gałązki czy 
jakiejś deseczki i przepoczwarzyć. Z poczwarek zaś 
po okresie od 2 do 24 tygodni (w zależności czy jest 
to pokolenie letnie, czy też jesienne, które zimuje) 
- wyjdą motyle. W którym momencie wcielić się w 
rolę zastępczego rodzica? Najlepiej jesienią znaleźć 
na pędach marchwi i kopru gąsienice, przenieść je do 
dużego słoja lub pudła i karmić świeżymi pędami, aż 
się przepoczwarzą. Poczwarki zaś przechować przez 
zimę w nieogrzewanym garażu lub szopie,  
w temperaturze bliskiej zeru. W maju niechybnie 
wylęgną się z nich imago czyli owady dorosłe. Tak 
przynajmniej hoduje je od lat z powodzeniem Pani 
Ania z Kondratówki, a ta wie, co robi. 

    Marek Sarna

W ostatnią sobotę czerwca w górniczym skansenie 
Złotoryjskiego Towarzystwa Tradycji Górniczych 

w Leszczynie odbyły się Dymarki. Miesiąc wcześniej 
tenże skansen został otwarty z hukiem – dosłownie, 
bo grzmiały wtedy armaty prusko – napoleońskie. 
Wtedy tłumy ludzi nawiedziły skansen i rozdeptywa-
ły ziemię w okolicznych lasach. Siłą rzeczy impreza 
miesiąc później musiała być skromna i cicha. Nie było 
tłumów ludzi i wypitych przez nich hektolitrów piwa, 
za to była atmosfe-
ra, w którą można 
było się wczuć. 

W końcu można 
było podejść do ko-
wala i porozmawiać, 
a nie przeciskać się 
poprzez tłum, aby 
cokolwiek zobaczyć. 
W końcu średnio-
wieczne żarna były 
dostępne dla zwie-
dzających, którzy z 
błogim uśmiechem 
na twarzach próbo-
wali kręcić potwor-
nie ciężkim kamie-
niem, aby zrobić 
mąkę. Potem nie-
opodal na palenisku 
z tej mąki „średnio-
wieczne” kobiety  
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Ciche Dymarki

Warsztaty w Dobkowie

piekły podpłomyki. Za 
chwilę można było ich 
skosztować, poroz-
mawiać o technologii 
wytwarzania żywności 

w tamtym czasie. 
Bez tłumów moż-
na było podejść – 
blisko – do męż-
czyzny, który od 
ręki wybijał mo-
nety-dymarki. Tuż 
obok żar buchał z 
pieca, w którym 
piekły się chleby z 
żytniej mąki, bez 
żadnych polepsza-
czy. Piekarz uwijał 
się i zagniatał 
kolejne porcje tego wspaniałego pieczywa. 

Dzieci – a zwłaszcza ich opiekunowie – podnie-
cali się prostotą wyrobu papieru i ze szczęściem w 
oczach babrali się w glinie, próbując zrobić samo-
dzielnie jakieś naczynie.

Na środku placu w potężnym piecu podsycano 
ogień na spust surówki. Trwało to powoli, bo tem-
peratura w takim piecu musiała osiągnąć ponad 

tysiąc stopni Celsju-
sza. Przybywało coraz 
więcej zwiedzają-
cych, dużo rodzin z 
dziećmi, które w koń-
cu mogły zobaczyć, o 

co w tym wszystkim 
chodzi. 

Członkowie 
ZTTG w swoich 
oficjalnych średnio-
wiecznych, bardzo 
stylowych strojach, 
chętnie rozmawiali, 
chodzili po placu, 

pokazywali, objaśniali. 
Nad wszystkim unosiły się dźwięki orkie-

stry i śpiew młodych złotoryjskich talentów. 
(Śpiewających aktorów teatru Mimo wszyst-
ko z LO im. JP II w Złotoryi.) 

Z kuchni dochodziły smakowite obiadowe 
zapachy, a jeśli się usiadło w cieniu (w tym 
dniu był upał zwalający z nóg), można było 
przy szklaneczce zimnego piwa poczekać na 
obiad i prowadzić niespieszne rozmowy ze 
znajomymi. 

Lubię takie Dymarki!
Tekst i zdjęcia Agnieszka Młyńczak

Choć mówi się, że od przybytku głowa nie boli, to 
jednak 25 sierpnia w sobotę miałam nie lada pro-

blem, co wybrać: czy przyglądać się zawodnikom pod-
czas mistrzostw w nordic walking, podziwiać glinoludy 
w Bolesławcu a może zobaczyć, jak wyglądają VII 
Warsztaty Artystyczne w Dobkowie. Typowy dylemat 
żaby ze starego dowcipu – przecież się nie rozdwoję. 

W konsekwencji wybrałam Dobków, bo choć im-
preza odbywała się tam już po raz siódmy, nie miałam 
wcześniej okazji doświadczyć, na czym ona polega. 

Czasem za wiele obiecującym hasłem nie kryje się nic 
interesującego, ale w Dobkowie ludzie mają świetne 
pomysły i ,co ważne, właściwie je realizują. Warsztaty 
okazały się warsztatami a przymiotnik „artystyczne” 
był nie od parady. Ale od początku…

Wielkie zdumienie nawiedziło mnie już na parkin-
gu – tyle aut ostatnio widziałam tam podczas wielkiej 
fety z okazji nadania tytułu Najpiękniejszej Wsi Dolno-
śląskiej. Rejestracje sugerowały, że zjechali nie tylko 
tubylcy. Dobków zwabił też wrocławian, poznaniaków, 
czy sąsiadów zza miedzy – mieszkańców Jawora i oko-
lic. Widocznie akcja marketingowo- medialna podjęta 
przez organizatorów Stowarzyszenie Dobków była 
dobrze przeprowadzona.

Impreza odbywała się wokół Sudeckiej Zagrody 
Edukacyjnej, gdzie mieści się muzeum wsi. 

Goście swobodnie mogli poruszać się po kilku 
strefach, gdzie zawsze coś się działo. Na scenie wy-

stępowali artyści z Czech. Najmłodszych rozśmieszali 
prawdziwy klaun i fenomenalny żongler. Dla nieco 
starszych grali Bolkowianie (i zapewne jeszcze kilka 
innych kapel, ale tych już nie miałam okazji usłyszeć). 
Nad całością pieczę sprawowała Bogusława Rudnicka 
do spółki z Robbem Maciągiem – ujawniając ukrywa-
ne do tej pory talenty oratorskie.

Kilka metrów dalej odbywały się tytułowe warsz-
taty. Tu było tłoczno, barwnie i artystycznie. Wielu 
chętnych chciało skorzystać z okazji, by wykazać się 

zdolnościami manualnymi. Szczególnie dzieci 
chętnie lepiły fantazyjne formy z gliny bądź 
toczyły na garncarskim kole prawdziwe ku-
beczki lub wazony. Mniej od pociech cieszyły 
się ich mamy, widząc, jakie ślady na rękach i 
ubraniach maluchów pozostawiła ta artystycz-
na przygoda. 

Mniej brudzące były warsztaty bibułkar-
stwa. Z kawałka drutu i bibuły można było 
stworzyć całe bukiety kolorowych kwiatów. 
Zainteresowani wyszywaniem czy szydełko-
waniem też mogli wyćwiczyć umiejętności 
i pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny pod 
wprawnym okiem fachowców. Dla lubujących 
się w mozaikach również było pole do popisu. 
Z drobnych granitowych kostek można było 
ułożyć kompozycję, jakiej dusza zapragnie a 

talent pozwoli. 
Dla tych, którzy mieli dość tłumów, otworzyła swoje 

podwoje Zagroda Edukacyjna. Tam w nostalgicznym 
nastroju można było przyjrzeć się fotografiom miesz-
kańców wsi sprzed kilkudziesięciu lat. Ekspozycja, 
uzupełniona o zabytkowe już sprzęty i elementy wy-
posażenia wiejskiej chałupy, miała faktycznie eduka-
cyjny charakter – szczególnie dla młodych ludzi, którzy 
nie wiedzą, np. co to jest wirówka do mleka. Jedna z 
sal poświęcona była obrazom mieszkańca Dobkowa – 
pana Czernickiego.

To nie wszystkie atrakcje Warsztatów. Na zewnętrz-
nej ścianie Zagrody wisiały zdjęcia wykonane przez 
Anię i Robba Maciągów – reminiscencje z ich podróży 
po Azji. W tej scenerii Ewelina Rozpędowska co godzi-
nę demonstrowała zachwyconej gawiedzi, jak wyglą-
da wybuch wulkanu. Pokaz poprzedzała przystępna i 
łatwo przyswajalna prelekcja o charakterze geologicz-

nym. Tak mnie 
to wciągnęło, 
że wysłuchałam 
lekcji aż dwa 
razy, szczegól-
nie, że pierwszy 
wybuch wul-
kanu, mimo 
ogromnego 
zaangażowania 
młodocianych 
asystentów Ewe-
liny, nie był dość 
spektakularny.

Dla miłośni-
ków fauny też 
były atrakcje. 
Mini zoo pre-
zentowało „te 
co skaczą i 
fruwają”, były 
zatem papugi i 
króliki, a nawet 
prawdopodob-
nie jakieś mniej-
sze gryzonie, 
ale dość dobrze 
się ukryły przed 
wścibskim wzro-
kiem tłumu.

Mogłabym te 
atrakcje wymie-
niać jeszcze prze 
kolejną stronę, 
ale myślę, że 
pozostawiając 
pewien  niedo-
syt czytelnikom, 
zaintryguję ich 
i pozwolę im 
na własne oczy 
przekonać się o 
uroku Dobkowa 
oraz pomy-
słowości jego 
mieszkańców, co 
zapewne za rok, 
w sierpniu znów 
udowodnią.   Iwona Pawłowska



Z ojca na syna

Skaleń
Zakład kamieniarski Skaleń można 

łatwo zauważyć z samochodu, jadąc do 
Legnicy. Na obszernym placu tuż przy 
drodze równiutko poukładane w rzędach 
leżą dziesiątki gotowych nagrobków. 
Wszystkie wykonane z granitu, jednak 
każdy inny. Granit jako głębinowa skała 
magmowa zbudowana jest z kryształów 
różnej wielkości i barwy, dlatego jed-
nakowe produkty granitowe tak bardzo 
mogą różnić się między sobą. W zakła-
dzie produkowane są głównie nagrobki, 
lecz z roku na rok rozszerza się wachlarz 
usług o elementy budowlane takie jak 
parapety, stopnie schodowe, kominki. 
Od niedawna Skaleń oferuje też blaty 
kuchenne, elementy wystroju łazienek i 
posadzki. Zupełną nowością są elementy 
małej architektury czyli balustrady do 
ogrodu, granitowe stoły i ławki ogrodo-
we, fontanny i tym podobne.  
W firmie wytwarzana jest też kostka 
granitowa na podjazdy do domów jed-
norodzinnych czy na ścieżki ogrodowe. 
Założyciel firmy

Janusz Bieniek w latach osiem-
dziesiątych XX wieku pracował w 
zakładzie państwowym w kamie-
niołomach, jednak zawsze marzył o 
własnej firmie. Gdy tylko nastąpiła 
transformacja ustrojowa i Polska 
przeszła od socjalizmu do kapitali-
zmu, wiedział, że teraz albo nigdy. 
Miał już 41 lat. W marcu 1990 roku 
okazyjnie kupił używaną szlifierkę i 
tą maszyną rozpoczął działalność na 
własny użytek. Firma zaczęła szybko 
funkcjonować, nawet miała jednego 
pracownika. Na początek wynajmo-
wali stare poniemieckie budynki go-
spodarcze przy placu Sprzymierzeńców, 
jednak od samego początku szukali lo-
kalizacji, aby wybudować własny zakład. 
Wkrótce zmarła teściowa Janusza Bieńka 

i jej właśnie 
świeżo upieczo-
ny przedsiębior-
ca stawiał swój 
pierwszy nagro-
bek wytworzony 
w całkowicie 
własnym zakła-
dzie. 
Początki

Nie było 
łatwo. Żona Ja-
nusza, Barbara, 
pracowała na 
etacie w firmie 

państwowej, a 
po przyjściu z 
pracy musiała 
załatwiać jesz-
cze finansowo 
– administra-
cyjne sprawy 
zakładu męża. 
Ich synowie 
Paweł i Rafał po 
szkole często 
przychodzili do 
firmy, pomagać 
w pracy. Waka-
cji w zasadzie 
nie miewali. 
Czasem czuli do 
ojca żal, że ich 
koledzy jeździli nad morze, podczas gdy 
oni zawsze zostawali w Złotoryi i praco-
wali fizycznie. Mama Barbara pocieszała 
synów, że teraz trzeba zarobić na chleb, 
więc wszyscy muszą ciężko pracować. 
Ale za to później – mawiała – będą mieli 
lepiej niż inni. Po latach okazało się, że 
miała rację. Bracia więc pozna-
wali tajniki zawodu kamieniarza 

i cięli, szlifowali, polerowali 
i kształtowali granit. Jeździli 
też wraz z ojcem na montaże 
nagrobków. Wkrótce dla 
nastoletnich chłopców zawód 
kamieniarza nie stanowił 
żadnych tajemnic. 
Rozwój

Od początku pracowali na ma-
szynach zwanych samoróbkami, 
które tak łatwo montował ojciec 
Janusz. Jedna maszyna służyła do 
polerowania płaszczyzn, inna cięła 
kamień na elementy. Mieli jesz-

cze maszynę do polerowania bocznych 
krawędzi. Jednak te samoróbki często 
się psuły i nie pracowały zbyt wydajnie. 

Pierwszą porządną maszynę kupili w 
1997 roku. Była to tzw. boczkarka. Pie-
niądze na zakup zostały  
w całości wypracowane przez ich firmę. 
Cieszyli się nią jak dzieci. Mieli świado-
mość, że dzięki nowej maszynie w dzia-
łalności ich firmy nastąpi punkt zwrotny. 
Teraz będą mogli zaoferować swoim 
klientom wachlarz zupełnie nowych 
usług, takich jak na przykład szerokie 
fazy na płytach. Wkrótce to właśnie 
zaczęło wyróżniać ich nagrobki spośród 
innych oferowanych wtedy na rynku. 
Ulepszone produkty przyciągnęły więcej 
klientów. Zakład kamieniarski Bieńków 
zaczął być rozpoznawalny. Wreszcie mo-

gli się oderwać od konkurencyjnych firm 
w regionie i zostawić je daleko za sobą. 

Gdy Paweł w 1994 roku wstępował w 
związek małżeński, był już pełnopraw-
nym właścicielem zakładu kamieniar-
skiego. W firmie pracował już młodszy 
brat Rafał, matka Barbara zajmowała się 
finansami i administracją. Powstawała 

firma rodzinna, w której każdy do każde-
go miał zaufanie. 

Najwięcej zamówień i pozyskanych 
klientów mieli w 2008 roku, a największe 
inwestycje poczyniono rok później. Był 
to zakup dwóch nowych i nowoczesnych 
maszyn oraz budowa hali numer 3. Do 
inwestycji można zaliczyć też utwardzenie 

placu na terenie zakładu. Na to 
wszystko bracia Bieńkowie pozyskali 
dotacje unijne, na część wzięli kre-
dyt, no i mieli jeszcze własne środki. 
Teraźniejszość

Główną produkcją Skalenia są 
nagrobki z granitu dla klientów hur-
towych rozsianych po całej Polsce, 
jest też jeden stały klient z Czech. 
Oprócz tego jest mnóstwo klientów 
indywidualnych. 
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osób, z których każda ma ściśle okre-
ślone obowiązki. Nad pracą robotników 
czuwają dwaj kierownicy produkcji. 
Po śmierci ojca firmą zaczęli zarządzać 
wspólnie bracia Paweł i Rafał. Starszy – 
Paweł, zajmuje się pozyskiwaniem klien-
tów hurtowych i zakupem materiałów. 
Jeździ po kamieniołomach wybierając 
starannie granit na potrzeby produkcji, a 
gdy już pozna dobrze producenta, może 
zdać się na zamówienia mailowe. Dobra 
znajomość surowca pozwala Pawłowi 

uniknąć błędów podczas zakupu. 
Czasem jednak trafi się kamień, 
w którym nie można rozpoznać 
wady wcześniej. Cóż, ryzyko zawo-
dowe. Do młodszego brata, Rafa-
ła, należy produkcja i rozpisywanie 
jej na poszczególne zamówienia.

Bracia Bieńkowie znają od pod-
szewki każde stanowisko, bowiem 
jako młodzi chłopcy zapoznali 
się u ojca praktycznie z całym 
procesem produkcji. W związku z 
tym nie ograniczają się do zarzą-
dzania. Każdy z nich, gdy jest taka 
potrzeba, staje przy maszynie i 
pracuje jak zwykły robotnik. Przy 
okazji mają możliwość poznać i 
maszyny, i pracę swoich podwład-
nych. To dobry układ, bowiem 
robotnik, nawet gdyby chciał, nie 
jest w stanie oszukać, czy wpro-
wadzić w błąd właścicieli.

Od paru lat Skaleń bierze udział 
w targach kamieniarskich. 

- Na początek są tylko wydatki. Naj-
pierw pozyskuje się klientów, nawiązuje 
kontakty. Na efekty trzeba czekać kilka 
miesięcy – twierdzi seniorka rodu Bar-
bara Bieniek. – Ale to dzięki tym kontak-
tom teraz sprowadzamy granit ze Skan-

dynawii, Hiszpanii, Indii czy RPA.
- Na targach Budma w Poznaniu obie-

cano nam, że w Muratorze opiszą nasze 
granitowe balustrady – oznajmia z dumą 
Paweł Bieniek. – To dla nas świetna re-
klama i mam nadzieję, że dobrze posłuży 
rozwojowi firmy. 
Plany na przyszłość

Michał to syn Pawła i wnuk Janusza 
Bieńka, założyciela firmy. Teraz kończy 
gimnazjum i nie ma sprecyzowanych 
planów zawodowych. Przed nim nauka 
w liceum ogólnokształcącym, potem na 
pewno studia. Jaką drogę obierze? Nie 
wiadomo. Rafał Bieniek ma dwuletniego 
syna. Czy będzie kontynuować rodzinne 
tradycje? Czas pokaże.

Paweł Bieniek mówi z przekonaniem:
- Podczas ostatnich wakacji mój syn 

Michał przychodził do mnie do biura i 
wykonywał proste projekty komputerowe 

na maszynę obrabiającą granit. 
Wtedy też zapoznawałem go z 
całym procesem produkcyjnym 
w naszym zakładzie. Jeśli na-
uczymy nasze dzieci poczucia 
obowiązku, to w przyszłości na 
pewno będzie to procentować 
w naszym rodzinnym zakładzie 
lub w ich własnym. 

Agnieszka Młyńczak

Janusz i Barbara Bieńkowie fot. Archiwum rodzinne

Bracia Rafał i Paweł Bieńkowie - kontynuatorzy firmy ojca fot. T.Oleksów

Nagrobki ze Skalenia cieszą się dobrą 
opinią fot.A.Młyńczak

Szlifierka samoróbka ojca Janusza nadal 
pracuje fot.A.Młyńczak

Jedna z nowych maszyn całkowicie 
skomputeryzowana fot.A.Młyńczak

Europejskie Dni Dziedzictwa - Tajemnice codzienności
8-16 września 2012

www.muzeumetnograficzne.pl

Firma Skaleń, ul. Legnicka 45 - 8 września, godz. 10.00, 11.00
„Tajemnice codzienności - kamień jako dwupokoleniowa tradycja 
rodzinna i produkcyjna” - drzwi otwarte zakładu kamieniarskiego.

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5
6-18 września, godz. 16.00-20.00 (z wyj. środy i czwartku)
„Kamień i drewno jako dwupokoleniowe tradycje 
rodzinne i produkcyjne w Złotoryi” - wystawa. 



Z ojca na syna
Tartak

Marian Bosakiewicz pracował w 
Przedsiębiorstwie Przemysłu Leśnego 
Las w Starej Kraśnicy. Była to firma 
państwowa, dobrze się tam pracowało. 
Pensja zawsze była na czas, premia też, 
przywileje socjalne, dodatki, długi urlop. 
Marian mógł poznać pracę w tartaku od 
podszewki, znał każdą maszynę. Nieraz 
sobie myślał, że mógłby robić to samo 
na swoim. Chciałby mieć taki zakład. 
Wkrótce miało się ziścić jego marzenie. 
Był koniec lat dziewięćdziesiątych, w 
kraju szły zmiany. Nie zawsze na lepsze. 
Zaczęły padać zakłady państwowe. 
Długo nie trwało, gdy przyszedł czas na 
tartak w Starej Kraśnicy. Marian stracił 
pracę. Miał 40 lat, na utrzymaniu rodzi-
nę. Trzeba było szukać zajęcia. Wtedy 
można było za niewielkie pieniądze od-
kupić od państwowego tartaku maszyny, 
wynająć halę produkcyjną. I tak Marian 
Bosakiewicz z państwowego pracownika 
na etacie w komunistycznej Polsce stał 
się przedsiębiorcą w Polsce kapitalistycz-
nej. Wraz z bratem Krzysztofem zaczęli 
z rozmachem. Maszyny były sprawne, 
bracia znali się na robocie. Uruchomili 
produkcję. Na początku były palety. 
Drewno kupowali w złotoryjskim nad-
leśnictwie, obrabiali w swoim tartaku i 
wysyłali do odbiorcy. Dziewięćdziesiąt 
procent wyprodukowanych palet szło na 
eksport. Oprócz palet bracia produko-
wali łaty na więźbę dachową, uruchomili 
też stolarnię. Marian Bosakiewicz mógł 
zapewnić swojej rodzinie godziwe wa-
runki materialne, zaczął też budować 
własny dom.
W terminie u ojca

Będąc małych chłopcem Tomek Bosa-
kiewicz lubił przychodzić do tartaku. Tyle 
tu było ogromnych maszyn, wszystko 
go ciekawiło. Ojciec najpierw pozwalał 
chłopcu patrzeć i bawić się w tartak. Gdy 
chłopiec skończył dwanaście lat, dosta-
wał zadania, które musiał wypełniać. 
Najpierw pracował przy budowie domu, 
grabiąc w pocie czoła całą posesję. Cza-
sem impregnował belki w tartaku i latał 

po całym zakładzie z pędzlem i farbą w 
ręku. Będąc uczniem szkoły średniej do-
stawał bardziej odpowiedzialne zadania. 
A po skończeniu szkoły – co było natural-
ne – został pracownikiem w stolarni ojca. 

– Gdy moi koledzy w wakacje chodzili 
nad wodę, ja musiałem zbijać palety w 
tartaku u ojca. Gdy chciałem pieniądze 
na zabawę na przykład, zawsze mu-
siałem na to zapracować – wspomina 
Tomasz Bosakiewicz. – Wtedy byłem 
wściekły, miałem do taty żal, że zabiera 

mi młodość. Teraz, z perspektywy czasu, 
wiem, że postępował słusznie. Cieszę 
się, że wyrobił mi świadomość, że trzeba 
pracować. Nic nie przychodzi samo. 

Tomek, jak każdy młody człowiek w 
jego wieku, opanował szybko sztukę 
obsługi komputera. Przekonał ojca, że to 
nie tylko zabawa. W końcu, za namową 
syna, Marian Bosakiewicz kupił kom-
puter do firmy. Syn nauczył go, jak ko-
rzystać z poczty mailowej, 
założył konto bankowe 
online. Teraz można było 
dokonywać przelewów 
przez Internet nie ruszając 
się z domu. Senior Marian 
przyznał, że to dobra in-
westycja. Jednak nie do-
puszczał syna do wdrażania 
innych pomysłów zarządzania firmą, 
mimo że Tomek miał ich bardzo dużo. 
Zmiana pokoleniowa

Dziesięć lat trwała dobra koniunktura 
i zbyt na produkty. Potem przyszło zała-
manie. W innych krajach byłych „demo-
ludów” wyrosła silna konkurencja, która 
zaczęła obniżać ceny na palety. Jakby 
tego było mało, firma Bosakiewiczów 
straciła głównego kontrahenta. Gwoź-
dziem do trumny był pewien nieuczciwy 
niemiecki klient, który nie zapłacił za 
kilka dostaw palet. Firma popadła w 
poważne kłopoty finansowe. 

Junior Tomasz miał dwadzieścia dwa 
lata, za sobą studia w dziedzinie marke-
tingu bankowego. 

Marian Bosakiewicz doszedł do wnio-
sku, że pora przekazać firmę synowi. 
Przecież miał tyle dobrych pomysłów!

– W momencie gdy przejmowałem 
firmę, mieszkałem we Wrocławiu. 
Zgodziłem się chętnie, bo uważałem, 
że prowadzenie firmy to nic trudnego. 
Bardzo, bardzo się myliłem! 

Tomasz zaczął od przeniesienia firmy 
do Sędziszowej i zmienił nieco jej pro-
fil. Zajęli się wyłącznie stolarką. Młody 
właściciel miał czterech pracowników 
i absolutnie żadnego doświadczenia w 
kierowaniu firmą. A tu trzeba było robić 
wyceny, kalkulacje, pozyskiwać materia-
ły. Bardzo trudne okazały się rozmowy z 
klientami. Nikt tego nigdy Tomasza nie 

uczył. Nie miał kogo się pora-
dzić. Ojciec przedtem wyko-
nywał coś zupełnie innego. 

– To było wrzucenie na 
głęboką wodę. Przejąłem 
zakład po ojcu, gdy było w 
nim coraz gorzej. – opowiada 
Tomasz. – Męczyłem się z 
tym dwa lata. Załamałem się, 
chciałem zamykać firmę. A 
miałem być tym, który posta-
wi firmę na nogi. Źle wspo-
minam tamten czas.

Ciesielka
Pewnego dnia 2008 roku Tomasz 

przyszedł do ojca i oznajmił, że wszystko 
starannie przemyślał i ma pomysł na 
uratowanie firmy. Mianowicie trzeba 
sprzedać stolarnię, wszystkie maszyny, a 
za uzyskane pieniądze kupić porządny sa-
mochód i sprzęt ciesielski. Będą cieślami! 

– Osłupiałem! Jak to? Sprzedać stolar-
nię? Przecież jestem stolarzem, jak będę 

funkcjonował 
bez maszyn? 
– gdy Marian 
Bosakiewicz 
opowiada o 
tym, dawne 
emocje znów 
dochodzą do 
głosu. – Nie 
mogłem się na 
to zgodzić. Za 
nic na świecie! 

Sytuacja 
była dra-
matyczna. 
Tomek prze-
prowadził z 
ojcem wiele 
poważnych 
rozmów, 
używał moc-
nych argumentów. Był uparty. Musiał 
przekonać ojca do zmian, bo inaczej 
stracą wszystko. W końcu pan Marian się 
zgodził. Ale była to zgoda pod presją. 

– Zamknąłem stolarnię, sprzedałem 
wszystkie maszyny stolarskie, kupiłem 
samochód i sprzęt ciesielski. Zacząłem 
się wynajmować jako cieśla na budo-
wach. Tak zwane świadczenie usług na 
zewnątrz. Produkcji nie było żadnej, 
same usługi – opowiada Tomek.

Gdy syn z rozmachem rozpoczął nową 
działalność, ojciec wszystko krytykował 
i narzekał, że na pewno się nie uda. 
Bał się przyszłości bardziej niż jego syn. 
Przecież decyzja Tomka była obciążona 
ogromnym ryzykiem. 

Nie musieli czekać długo, żeby zoba-
czyć, że jednak warto było ryzykować. 
Zmiany poczynione przez Tomka zaczęły 
przynosić efekty. To była dobra decyzja. 
Zaczęły się zlecenia. Prace usługowe szyb-
ko przynosiły zyski. Odbijali się od dna.
Teraźniejszość

Obecnie zakład MAGBOS zatrudnia 
jedenaście osób. To typowa firma rodzin-
na. Kieruje nią właściciel Tomasz Bosa-

kiewicz, pomaga ojciec Ma-
rian. W firmie zatrudnieni są 
członkowie rodzin Tomasza i 
jego narzeczonej Magdaleny. 

Profil firmy to budownic-
two drewniane. Wykonuje się 
tu domy z drewna przy użyciu 
wielu technologii: szkieleto-
we, z bali, słupowe. Ponadto 
zajmują się dachami, ciesielką 
i dekarstwem. Poza tym jest 
jeszcze hurtownia materiałów 

budow-
lanych 
drewnia-
nych. 

– Dwa 
lata temu 
zrobiłem 
duży krok 
naprzód. 
Wziąłem 

kredyt i postanowiłem wprowadzić sprze-
daż hurtową drewna. Wtedy już miałem 
dobre kontakty, nawiązałem współpracę 
z firmą niemiecką. Pojechałem do nich 
szkolić się – wspomina właściciel. – Za po-
zwoleniem moich niemieckich partnerów 
zacząłem powoli reklamować drewniane 
domy. Próbowałem już je sprzedawać w 
Polsce. Jednak musiało minąć całe półtora 
roku, zanim sprzedałem swój pierwszy 
drewniany dom. To było cztery lata temu 
w Dziwiszowie pod Jelenią Górą. Klient 
jest zadowolony, jestem z nim w stałym 
kontakcie. Pierwsze rozmowy z klientami 
były bardzo trudne. Nie umiałem nego-
cjować, zbyt szybko obniżałem ceny na 
własną niekorzyść. Teraz już wiem, że 
podczas negocjacji trzeba stawiać sztyw-
ne warunki. 
Plany

Firma MAGBOS dynamicznie się roz-
wija. Dwa lata z rzędu jeździli na targi 
budownictwa drewnianego Budma do 
Poznania. Za każdym razem dzięki temu 
zawierali korzystne kontrakty. Rozwinęli 
reklamę w Internecie, mają własną stro-
nę internetową. 

Przed Tomaszem Bosakiewiczem - 
mnóstwo planów. Ma dopiero 29 lat. 
Chciałby zwiększyć sprzedaż domów, 
żeby budować ich przynajmniej dziesięć 
w ciągu roku, teraz buduje cztery. Żeby to 
zrobić, musi zwiększyć zatrudnienie. Pla-
nuje też, aby przenieść firmę do własnych 
budynków, bo obecne są wynajmowane. 

A gdy młody właściciel nie potrafi 
uporać się sam z problemem, przychodzi 
do ojca po poradę. Pan Marian wtedy 
wspiera syna całym bagażem doświad-

czeń swoich sześćdziesięciu lat. 
– Teraz żyję tym, że pomagam 

synowi. Dobrze, że mnie tak gorąco 
przekonywał – mówi z dumą o synu 
Marian Bosakiewicz. – Nigdy póź-
niej nie żałowaliśmy tej decyzji.

tekst: Agnieszka Młyńczak

Marian Bosakiewicz 
- senior jako uczeń 
Technikum Przemysłu 
Drzewnego w Sobieszowie 
fot.archiwum rodzinne

Tomasz Bosakiewicz - junior - właściciel firmy

Jeden z drewnianych domów, jakie buduje 
firma MAGBOS fot.A.Młyńczak

Firmowy samochód fot.A.Młyńczak

W ofercie MAGBOS-u są drewniane elementy 
architektury ogrodowej fot.A.Młyńczak

Europejskie Dni Dziedzictwa - Tajemnice codzienności
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Zakład Stolarski Magbos, ul. Wyszyńskiego 12 B 
15 września, godz. 10.00, 11.00
„Tajemnice codzienności - drwno jako dwupoko-
leniowe tradycje rodzinne i produkcyjne” - drzwi 
otwarte zakładu stolarskiego.
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KORZENIE

Babcia Eugenia. Złotniki, 1943 r.

Korczyńscy: Władysław, Stanisław, Bronisław

Inne czasy,
inni
ludzie

Opowieść
o raju utraconym
Tak prawdę mówiąc, to nie wiem, od czego zacząć 

swoją opowieść… Czy od , co widziałem, czy to, 
co przeżyłem, czy to, że opowieści rodzinne w końcu 
stały się namacalne? Chciałbym móc przenieść Czytel-
ników w świat, jak dla mnie dotychczas wyimaginowa-
ny, świat, który powstał w mojej wyobraźni po opo-
wieściach snutych przez moją nieżyjącą już Babcię. 
Kochaną Babcię. Stała zawsze na straży domowego 
ogniska. 

Zacznę od początku…od tego, jak za każdym razem 
otwierając starą szafę w swoim pokoju czuję zapach 
babcinego domu. Zapach ten przywodzi na myśli 
przeżycia z dzieciństwa, które obfitowało w beztroskę, 
radość i zabawę. A przede wszystkim przywodzi na 
myśl te wszystkie opowieści, które snuła mi Babcia. 
Teraz już nie pamiętam pewnych rzeczy, to było tak 
dawno temu. Jedno jest pewne, że wszystkie historie, 
które zostały mi przekazane, zainspirowały mnie w 
przyszłości do podjęcia studiów historycznych. 

Odkąd pamiętam, z ust Babci słyszałem „a u nas w 
domu…”, dla małego chłopca, ten dom był tu i teraz 
więc o jaki dom Jej chodziło? Na to pytanie odpowie-
działem sobie dopiero teraz. Jako dorosły człowiek 
mogłem tam pojechać, zobaczyć, poczuć i usłyszeć. 
Zapraszam Państwa do przeczytania mojej historii, 
zapraszam do świata już nieistniejącego, który prze-
minął wraz z wiatrem, ale w większości z nas jest w 
sercach. Świata, który pozostał gdzieś tam daleko na 
Wschodzie. Z tym światem, zniknął pewien styl życia, 
który dziś jest nie do odtworzenia.

 Babci już nie ma wśród nas…pozostały jedynie 
wspomnienia, rodzinne pamiątki i stare pożółkłe fo-
tografie, na których widać jej uśmiechnięte oblicze, 
pełne ciepła i miłości. Taką ją też pamiętam i na za-
wsze ten obraz pozostanie w moim sercu. 

Moja Babcia de domo 
Semaniszyn urodziła się 
w latach dwudziestych XX 
wieku na Kresach II Rze-
czypospolitej jako szóste i 
zarazem ostatnie dziecko 
Marii z Sywulskich i Bazy-
lego Semaniszyna. Uro-
dziła się w Sokolnikach w 
gminie Złotniki powiatu 
podhajeckiego. Pradziadek 
był unitą, natomiast pra-
babcia - katoliczką. Wedle 
zwyczaju synowie po ojcu 
byli chrzczeni w cerkwi 
grekokatolickie,j natomiast 
córki po matce - w obrząd-
ku zachodnim. Pradziadek 
Bazyli urodził się w okresie 
Powstania Styczniowego, 
jego matka Anastazja zmar-
ła niedługo po porodzie, a 
ojciec Konstanty ożenił się 
po raz drugi.

Z tego małżeństwa nie 
było już dzieci. Prababka 
Maria miała dwóch braci, 
jeden z nich był w posiada-
niu wyrobiska piaskowca, 
co przyniosło mu ustabi-
lizowane życie materialne 
i mógł wykształcić swoje 
dzieci – syna i córkę. Tak w 
pigułce można byłoby przed-
stawić historię rodziny od 
strony babci.

Babcia była rozpieszcza-
na. Jako że była ostatnim 
dzieckiem, rodzeństwo nigdy 
nie skąpiło jej życzliwości, 

a rodzice otaczali ją ciepłem 
i miłością… To ciepło musiało 

jej wystarczyć na kolejne lata do-
rastania, bo w 1939 roku wybuchła 

wojna. Gienia musiała stać się Eugenią 
zadbać o rodziców i dom. W czasie okupacji, najpierw 
sowieckiej, później nazistowskiej, wiele się zmieniło w 
życiu mojej Babci. W 1940 roku zmarła jej mama. W 
1941 roku odeszła ukochana bratanica. Rodzina żyła w 
ciągłym strachu. W 1942 roku poznała mojego dziadka 
Czesława Korczyńskiego, który był synem Bronisława i 
Wandy z Żabskich. Pradziadek Bronisław był wielolet-
nim sołtysem we wsi Sokołów. W 1943 roku ta dwójka 
się pobrała. Od 1944 roku dziadek służył w wojsku. W 
tym czasie w miejscowości Babci i w innych okolicz-
nych zaczęły pojawiać się grupy banderowców, które 
mordowały Polaków. Obecnie trudno jest ustalić, ilu 
Polaków zginęło podczas obław. Historycy szacują 
tę liczbę na około 250-500 tysięcy. O historii i losach 
mojej rodziny można byłoby napisać książkę. 

Tymczasem przed wyjazdem na Ukrainę od miesią-
ca na facebooku odliczałem kolejno dni, które pozo-
stały do mojego wyjazdu. W końcu 1 czerwca Anno 
Domini 2012 mogłem umieścić post - „wyjeżdżam”. 
Dokąd? Do raju utraconego? Do krainy, za którą nie 
wiedzieć czemu tęskniłem od zawsze, od momentu, 
kiedy po raz pierwszy z ust Babci padło słowo „kresy”. 
Wiedziałem, że muszę tam kiedyś pojechać i w końcu 
to nastąpiło. Nie wiedziałem, co mnie tam spotka i 
co zobaczę. Spakowany i gotowy na sentymentalne 
wojaże stawiłem się we Wrocławiu na IV Pielgrzymce 
Podhajeckiej organizowanej przez Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Podhajeckiej. 

Podjeżdżają dwa autokary. Obok mnie stoi kuzynka 
Natalia i wuj Wilhelm. Czujemy się zagubieni, pod-
ekscytowani, rozmawiamy ciągle o kresach, o Podhaj-
cach, o Sokolnikach, skąd pochodzą nasi bliscy. Każde 
z nas ma coś do powiedzenia. Przekazywane historie 
przez naszych bliskich są podobne, czasem różne, ale 
mimo wszystko szukamy ich wspólnego mianownika. 

Wuj, który się tam urodził, nie pamięta prawie nic, ale 
to właśnie on jest bliżej tych rodzinnych historii. My z 
Natalią - nie…

Zajęliśmy miejsca w autokarze. Nic nie mówimy. Czy 
czujemy to samo? W tym momencie brak słów na to, 

co przeżywamy. Ruszamy. 
Po drodze zbieramy ludzi z różnych części Polski. 

Oni wszyscy mają tę samą misję - dostać się tam, skąd 
ich korzenie. Łączą nas wszystkich kresy, Podhajce i 
zamiłowanie do tego minionego świata. Świata za-
pisanego na kartach historii walecznością naszych 
przodków, świata z patriarchalną rodziną, zupełnie 
innego niż ten, w którym obecnie żyjemy. Świata, w 

którym kawaler przychodząc po pannę 
pytał najpierw o pozwolenie jej rodziców, 
a w oddali słychać było rechotanie żab, 
niepowtarzalne, jak nigdzie indziej. W 
końcu świata, w którym egzystencja to-
czyła się wokół prac rolniczych, w rytmie 
dorocznych świąt.

Granica. Odprawa przebiegła w miarę 
spokojnie, ale celnicy znaleźli jakieś „ale”. 
Przewoziliśmy busem dary zebrane od 
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Korczyńscy: Władysław, Stanisław, Bronisław

Dziadek Czesław (stoi).

Anna Semaniszyn z rodzicami

Złotoryjan dla Podhajczan. Dary obejmowały odzież, 
książki, zabawki i przybory szkolne. Strażnicy graniczni 
stwierdzili jednak, że to przemyt. 

Na tłumaczeniach zeszło nam kilka godzin. Puścili 
nas – opłata graniczna zrobiła swoje - co kraj to i oby-

czaj. Jedziemy dalej. 
Zasnąłem. Obudziłem 
się już w Brzeżanach. 
„Wow” pomyśla-
łem: to , w którym 
mieszkały rodziny 
Dunin-Wąsowiczów, 
Sieniawskich, urodził 
się marszałek E. Rydz-
Śmigły i kiedy tylko 
wyszedłem z autoka-
ru, ujrzałem niewielki, 
ale elegancki dwór, w 
którym przyszedł On 
na świat. Naprzeciw 
stoi po dzień dzisiej-
szy kościół, w którym 
był chrzczony mały 
Edward. Chwila wy-
tchnienia, modlitwa i 
ruszamy do Podhajec. 
To już niedaleko, to 
tylko około 20 km. 

Jestem w Podhja-
cach. Chcę krzyczeć z radości, ale nie mogę, łzy same 
cisną się do oczu i powoli spływają po policzkach. 
Jestem tu! Nie wierzę! Proszę Natalię, aby mnie 
uszczypnęła. Nie, to nie sen, ja tu naprawdę jestem.

 Sobota, dzień pierwszy: Kwateruję się u Marii i 
Andrieja na obrzeżach Podhajec a dokładnie w Starym 
Mieście. Z Natalią mamy wspólny pokój, wuj Wiluś 
ma nocleg w Podhajcach przy ulicy Szewczenki - ongiś 
Szerokiej. Przed wojną mieszkała tam podhajecka 
finansjera. Gospodarze przyszykowali dla nas poczę-
stunek. Śniadanie było obfite, zupa na wieprzowinie, 
świeżo upieczony bochen chleba, pomidory, ogórki 
małosolne i oczywiście woda brzozowa. Hmmm pysz-
ności. Andriej częstuje nas wódką na powitanie. Nie 
dotrzymujemy towarzystwa gospodarzowi i udajemy 
się na mszę świętą. 

Idziemy do kościoła podhajeckiego. Droga jest 
cudowna, cerkiew, ludzie którzy krzątają się przy co-
dziennych obowiązkach, dalej - kaplica i dziewczynka, 
która składa kwiaty pod świętym Michałem Archanio-
łem. Ktoś krzyczy na krowy, ktoś jedzie autem, dziecko 
płacze za mamą, bo samo pod sklepem zostało. Proza 
dnia codziennego. Niby takie zwyczajne sytuacje, a 
jednak nie. Schodzę z górki ze Starego Miasta, widzę 
most i widzę ruiny podhajeckiego kościoła pod we-
zwaniem Świętej Trójcy. To tu spoczywa założyciel 
świątyni Stanisław Rewera Potocki. To właśnie w mu-
rach tego kościoła w 1667 roku podpisano pokój z Tur-

do Sokolnik, skąd nasze korzenie. I znów po-
wtórka z rozrywki. Emocje, emocje i jeszcze raz 
emocje. Obserwuję współtowarzyszy wyprawy, 
a szczególnie wuja, który się tu urodził. Trzyma 
w ręku fotografię, na której są Jego rodzice i 
on sam. Dojechaliśmy.

Cmentarz. To tu są pochowani nasi bliscy. 
Szukamy…. znalazłem grób prababci Sywul-
skiej-Semaniszyn pochowanej z wnuczką Anią 
(która była siostrą wuja Wilhelma). Krzaki, 
chaszcze, ale wszystko się zachowało. Nie 
możemy się skupić i opanować łez. Po tylu 
latach grób się zachował. To wszystko, co nas 
spotyka, jest jak sen. Pomyślałem, że trzeba 
uprzątnąć miejsce spoczynku Prababci Marii i 
Ani. Zszedłem z cmentarnej górki, zobaczyłem 
gospodarstwo, podchodzę do mężczyzny palą-
cego papierosa i proszę o narzędzia, które po-
mogą nam posprzątać grób. Po dwóch godzi-
nach uporaliśmy się ze wszystkim, zapaliliśmy 
znicze, pomodliliśmy się i ciągle płakaliśmy…

Wieś… tu odnalazłem miejsce, gdzie stał 
rodzinny dom, kuźnia, olejarnia i cegielnia. Nie 
ma już nic, jest pusta przestrzeń, są chaszcze, 
krzewy, drzewa. Za domem był ogród, który 
stromą górą schodził do rzeki Strypy. W nim 
rosły słynne z opowieści babcine słoneczniki, i 
zielone pomidory, z których robiono wyśmie-
nite konfitury. Tego tez nie ma. A gdzie czółno, 
na którym Babcia z braćmi jako dziecko łowiła 
ryby? Tego też nie ma. Nie ma nic. 

Są wspomnienia, tęsknota i żal. Ale wciąż 
żyją ludzie, pamiętający tamten odległy świat. 
Potrafią jeszcze przywrócić jego atmosferę. 

Posłuchajmy ich czasem, Oni niedługo odejdą. Kto 
nam wtedy opowie?

Na dalszy ciąg kresowych opowieści zapraszam Pań-
stwa do siedziby TMZZ. O terminie spotkania zostaną 
poinformowani Państwo na łamach Echa Złotoryi.

P.S. W tym miejscu pragnę wszystkim mieszkańcom 
naszego miasta złożyć podziękowania za dary, które 
mogłem powieźć na Ukrainę i przekazać je mieszkań-
com ziemi podhajeckiej.

   Tomasz Szymaniak

kami. Podchodzę bliżej przykościelnego placu i widzę 
kilka osób. Jedni targują się, inni kupują, a jeszcze inni 
piją piwo i palą papierosy. Rozpoczął się leniwy dzień 
w Podhajcach. Z Natalią idziemy do wyremontowanej 
kaplicy kościoła św. Trójcy. Widzę naszych pielgrzym-
kowiczów. Płaczą i modlą się, jeszcze inni robią zdjęcia. 
Płaczą nad tym rajem utraconym, światem swoich 
przodków. Ja też płaczę.

Przed świątynią rozłożono namiot, gdzie odbyła się 
msza święta. Obok kościoła stoi pomnik Mickiewicza 
odrestaurowany w 2011 roku z inicjatywy wrocław-
skiego adwokata, pochodzącego z ziemi podhajeckiej. 
Czekamy na mszę świętą. Po nabożeństwie chwila 
czasu wolnego, gdzie idziemy z Natalia? Odpowiedź 
jest jedna – na podhajecki rynek. I to było to… Wszel-
kie wskazówki, których udzieliła mi Pani Danuta Sosa 
były niezawodne. Wszystko się zgadza: budynek 
„Sokoła”, Ratusz, dom barona Hirscha, dom Milcha 
czy dom Zimejta. Musicie Państwo wiedzieć, że przed 
wojną na około 8 tysięcy mieszkańców żyło w mieście 
około 6 tysięcy Żydów, 1400 ludzi wyznania rzymsko-
katolickiego i 360 grekokatolików. Snujemy się po 
podhajeckim rynku, po prawej stronie - cerkiew, a 
przed wojną była tu promenada tzw. Korso, gdzie w 

niedzielne popołudnie kawalerowie i 
panny przechadzały się w swych naj-
lepszych popołudniowych toaletach, 
a podhajeckie baciary, Kaczorowski i 
Sokołowski, jak zwykle dokazywali. Ja 
słyszę ten gwar, śmiechy, w oddali z 
patefonu płyta z jakąś modną wówczas 
piosenką M. Fogga. Pytam Natalii, czy 
ma to samo, mówi że nie. Wracam do 
rzeczywistości. 

Spotykamy Pana Dziadykiewicza, 
którego rodzina po II wojnie światowej 
została w Podhajcach. Podchodzimy 
do niego i zaczynamy konwersację. 
Pan Dziadykiewicz oprowadza nas po 
mieście i snuje podhajeckie historie. 
Opowiada, a ja czuję się tak, jakbym 
był świadkiem tamtych dni… Wracamy 
do Marii i Andrieja.

Niedziela, dzień drugi. Jedziemy do 
Sokołowa. Rankiem zamówiliśmy tak-
sówkę. Wuj, Natalia i ja udaliśmy się 
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02: Boening 747-400
zabiera 400-520 pasażerów

04: A 320 - 200
zabiera 200 pasażerów

07: A 319
zabiera 156 pasażerów

03: A 319
zabiera 100-150 pasażerów

08: A 319
zabiera 156 pasażerów

05: A 320 - 200
zabiera 100-200 pasażerów

06: MD-11
zabiera 181-400 pasażerów

Taki widok widzą pasażerowie samolotów lecących nad naszym miastem fot.S.Kaiser
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Euro wolontariatNiebo nad Złotoryją
Choć od Euro 2012 minęło już parę mie-

sięcy i wielu z nas zapewne wolałoby 
zapomnieć o występach rodzimej repre-
zentacji, to są i tacy, dla których udział w 
mistrzostwach to niezapomniane przeżycie. 
Dla kilku złotoryjan szczególnie. Krzysztof 
Karst - student Politechniki Wrocławskiej 
był wśród wielu młodych ludzi, którzy zgło-
sili się, by w ramach wolontariatu pomagać 
przy organizacji i przebiegu Euro 2012.
Iwona Pawłowska: Jak to się stało, że 
zostałeś wolontariuszem podczas tej pre-
stiżowej imprezy?
Krzysztof Karst: O wolontariacie na Euro 
2012 dowiedziałem się przez radio podczas 
ubiegłorocznych wakacji. Pomyślałem, że 
byłaby to niezła frajda i przygoda  uczestni-
czyć w turnieju od kuchni, poznać nowych 
ludzi i zdobyć kolejne doświadczenie, dla-
tego też wysłałem swoją aplikację, w której 
między innymi musiałem uzasadnić chęć 
przystąpienia do programu, jak również 
opisać swoje oczekiwania wobec niego i 
przedstawić swoje mocne strony. Musiałem 
również określić trzy działy wolontariatu, w 
których widziałbym siebie podczas turnieju. 
Jako że jestem studentem Politechniki Wro-
cławskiej, moją pierwszą referencją było 
Technical Services, drugą było Vip Services, 
natomiast jako ostatnią wskazałem Event  
Transport. 
Na pewno była ostra selekcja przy doborze 
współpracowników. Jakie warunki musia-
łeś spełnić?
W październiku zostałem zaproszony na 
rozmowę kwalifikacyjną, która odbyła się 
we Wrocławiu i przeprowadzona była w 
języku angielskim, niemieckim (znajomość 
ich  bowiem wskazałem jako bardzo dobrą) 
oraz w języku  polskim. Na początku grud-
nia otrzymałem informację, iż zostałem 
przyjęty jako wolontariusz i do tego będę 
pracować jako jedna z ośmiu osób w grupie  
Technical Services. Każdy  wolontariusz mu-
siał posługiwać się dobrze językiem angiel-
skim oraz drugim językiem obcym w takim 
samym stopniu, ponadto członkowie grupy  
Technical Services musieli być gotowi pra-
cować w okresie od 11.05.2012 do końca 
turnieju we Wrocławiu tzn. do 16.06.2012 
przynajmniej trzy dni w tygodniu po osiem 
godzin.
Na czym konkretnie polegała twoja praca?
Do naszych obowiązków należał nadzór nad 
instalacją zarówno wewnątrz stadionu, jak 
i na terenach przylegających do niego, 
nadzór nad klimatyzacją wewnątrz po-
mieszczeń stadionu, nadzór nad instalowa-
nym soundsystemem oraz kontrola wywozu 
nieczystości ze stadionu. Najważniejszymi 
dniami w trakcie trwania turnieju były dla 
nas MD-2 (dwa dni przed meczem) - wtedy 
to bowiem odbywały się wszelakie testy in-
stalacji elektrycznej, tzn. awaryjne wyłącze-
nie zasilania na stadionie oraz testy agrega-
tów prądotwórczych. Było to o tyle ważne, 
iż w razie zaniku prądu w trakcie meczu w 
czasie 6 sekund uruchamiały się agregaty, 
dzięki czemu mógł być kontynuowany mecz 
i i jego transmisja.
Udało ci się „na żywo” zobaczyć gwiazdy 
futbolu?

Wielu z nas, widząc przelatujący na niebie samo-
lot, zastanawia się, dokąd on zmierza? Skąd 

leci? Co w ogóle można o tym samolocie powiedzieć? 
Otóż dla pasjonatów lotnictwa w nieskończonych 
przestrzeniach Internetu funkcjonuje strona www.
Flightradar24.com. Pokazuje ona – na podkładzie 
maps.google – mapę z całego świata z mrowiem mi-
niaturowych samolocików. Gdy się wpatrzymy dłużej, 
zauważamy, że te samolociki się przemieszczają. Teraz 
wystarczy znaleźć miejsce, które nas interesuje, klik-
nąć na miniaturkę – i mamy mnóstwo informacji! Z 
lewej strony ekranu ukazuje się doskonała fotografia 
samolotu, podane linie lotnicze, numer lotu, cel, wy-
sokość i prędkość. 

Dane o położeniu samolotów nie pochodzą z sys-
temu radarów, jakby mogło się wydawać, lecz z na-
dajników systemu ADS-B, które są zainstalowane na 
sześćdziesięciu procentach samolotów pasażerskich. 
Sygnały te odbiera około sto odbiorników, po czym 
wysyłane są do serwera.

Po wielu godzinach i dniach spędzonych przy podglądaniu 
samolotów można zauważyć, że spośród wielu innych maszyn 
nad naszym miastem przelatują samoloty rejsowe A-319 i A- 
320-200 – te zabierają na pokład od stu do dwustu pasażerów. 
Większy od nich jest MD-11 – bierze czterystu pasażerów. Naj-
większy, jaki można zaobserwować nad złotoryjskim niebem 
to Boeing-747-400, na którego pokładzie może podróżować aż 
pięćset dwadzieścia osób. Samoloty lecą w większości na wyso-
kości od dziesięciu do dwunastu kilometrów. Jednak te startu-
jące z Wrocławia, znajdują się jeszcze dość nisko i przy dobrej 
pogodzie, uzbrojeni w lornetkę, będziemy w stanie podziwiać 
kształt i kolory maszyny.

Na stronie Flightradar24 wszystko to podane jest w czasie 
rzeczywistym, a więc jeśli zauważamy na mapie, że nad Złoto-
ryją leci jakiś samolot, wystarczy wyjść na otwartą przestrzeń, 
na przykład na balkon – i popatrzeć w górę. Będziemy wiedzieli, 
jaki samolot leci nad nami. A kiedy dodatkowo uzbroimy nasze 
oczy w dobrą lornetkę – zabawa będzie przednia.  

oprac. Stanisław Zawadzki i Agnieszka Młyńczak
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Euro wolontariat Kronika
Jako wolontariuszowi zabronione było 
mi prosić o autografy czy zdjęcia znanych 
osobistości oraz udzielać wywiadu bez 
wcześniejszej zgody managera. Jednakże 
w trakcie odbywania meczów mieliśmy 
jako grupa Technical Services dostęp do 
wszystkich sektorów na stadionie, łącznie 
z terenem bezpośrednio przylegającym 
do murawy, jak i  lóż VIP-owskich. Dlate-
go też w trakcie spotkań oraz przedme-
czowych treningów widziałem z bliska 
piłkarzy wszystkich drużyn narodowych 
grających we Wrocławiu, całe ich sztaby 
szkoleniowe oraz takie osobistości jak 
Davor Suker (były piłkarz reprezentacji 
Chorwacji, król strzelców Mundialu 
1998), Robert Korzeniowski, Piotr Ro-
gucki. Miałem tez okazję do spotkania 
dziennikarza sportowego - złotoryjanina 
- Romana Kołtonia.
Jak oceniasz atmosferę panującą pod-
czas mistrzostw?
Atmosfera była niesamowita, zarówno 
przed spotkaniami, w trakcie  jak i po. 
Wszystko można porównać do wielkiej 
fety, ludzie byli życzliwie nastawieni względem 
siebie, śpiewali, tańczyli. Również wewnątrz mojej 
grupy atmosfera była bardzo sympatyczna. W 
naszych szeregach był zarówno najmłodszy (18 
lat) jak i najstarszy(71 lat) wolontariusz Euro 2012 
we Wrocławiu.

14.06. Zakończyła się 9 edycja Otwartej Ligi Amatorów Wie-
loboju Sportowego (OLAWS). Zwycięzcą wielomiesięcznych 
zmagań został Tomasz Szpiter.
15.06. W auli złotoryjskiego ogólniaka odbył się benefis An-
drzeja Skowrońskiego - ostatniego dyrektora zlikwidowanego 
Gimnazjum nr 1.
20.06. W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja 
wydawnictwa Legnickie Spotkania Archeologiczne p.t. „800-le-
cie Złotoryi. Procesy lokacyjne w dorzeczu Kaczawy”.
20-21.06. Nad powiatem złotoryjskim przeszły gwałtowne burze.
23.06 Nad złotoryjskim zalewem po raz trzeci Bractwo Kopaczy 
Złota zorganizowało Mistrzostwa w Nocnym Płukaniu Złota. 
23-24.06. W trzeciej edycji Biegu Szlakiem Wygasłych Wulka-
nów wystartowało ponad 1000 zawodników. Wśród mężczyzn 
wygrał Maciej Dawidziuk, a wśród kobiet Anna Ficner. Impre-
zami towarzyszącymi były zawody Nordic Walking „Na wulkan 
marsz” oraz „Festyn podróżnika”.
26.06. Powstało Koło Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w 
Złotoryi.
26.06. W świetlicy wiejskiej w Twardocicach odbyła się pre-
miera filmu „Zatrzymane chwile” oraz promocja książki pod 
tym samym tytułem.
29.06. Radni miejscy podczas posiedzenia Rady Miejskiej 
udzielili burmistrzowi Ireneuszowi Żurawskiemu absolutorium.
30.06. W Świerzawie odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Ju 
Jitsu Dzieci i Młodzików o Puchar Starosty Złotoryjskiego.
30.06. - 1.07. Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych po 
raz 13 zorganizowało w Leszczynie Dymarki Kaczawskie - tym 
razem w nowo otwartym Skansenie.
1.07. Monika Wierzchowska z Unii Pielgrzymka została mistrzy-
nią Polski w łucznictwie zrzeszenia LZS.
5-6.07. Nad powiatem złotoryjskim przeszła nawałnica. Wsku-
tek powodzi najbardziej ucierpiały Wojcieszów oraz Świerzawa.
5-8.07. Po raz piąty odbyła się Złotoryjska Rowerowa Piel-
grzymka na Jasną Górę.
7-8.07. Nad złotoryjskim zalewem odbył się 28. Zlot Rodzin 
Abstynenckich.
7-1.07. Złotoryjskie ZHP, Fundacja Animus oraz SLD zorganizo-
wali akcję pomocy poszkodowanym przez powódź.
8-15.07. Andrzej Kocyła został mistrzem Europy w wyciskaniu 
sztangi leżąc podczas 4 mistrzostw Europy policji i straży pożar-
nej, które odbywały się na Teneryfie.
16.07. Złotoryjanka Hanna Markiewicz wyśpiewała Złotą Jodłę, 
a świerzawianin Mateusz Maleńczuk Brązową Jodłę podczas 
39 Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Mło-
dzieży Szkolnej w Kielcach.
18.07. Zmarł Bronisław Cich, długoletni sołtys Rokitnicy, pierw-
szy powojenny kasztelan piastowskiego zamku na rokitnickim 
Wzgórzu Zamkowym.
4.08. Polskie Bractwo Kopaczy Złota zorganizowało nad zło-
toryjskim zalewem Puchar Sudetów oraz zawody o Nagrodę 
Namiestnika Wielkopolski w płukaniu złota.
5.08. W Pielgrzymce odbyła się XVII Międzynarodowa Biesiada 
Kresowa.
6.08. Powstało Stowarzyszenie Nasze Rio.
8.08. Złotoryjanin Paweł Rakoczy wystartował na igrzyskach 
olimpijskich w Londynie. W rzucie oszczepem zajął ostatecznie 
28 miejsce.
10.08. Wydawnictwo Miniatura z Krakowa wydało pierwszy 
samodzielny tom poezji złotoryjanki Jolanty Zarębskiej-
”Śpiewam i milczę”.
11.08. W Pielgrzymce odbył się festiwal lokalnych kapel 
rockowych.
11.08. Pod Kozowem zginął w wypadku drogowym 19-letni 
złotoryjanin.
12.08. Anna Ficner z Wilkowa zwyciężyła wśród kobiet w Biegu 
Katorżnika w Kokotku koło Lublińca.
20.08. Katarzyna Sikorska ze Złotoryi zwyciężyła w konkursie 
Radia ZET „Bądź jak Marilyn Monroe”.
20.08. Nad Złotoryją przeszła gwałtowna burza, która wyrzą-
dziła wiele szkód.
21.08. W Jastrzębniku samochód uderzył w drzewo. Kierowca 
po przewiezieniu do szpitala zmarł.
22.08. W Złotoryi odbył się I Międzynarodowy Zlot Fanów Ewy 
Farnej. 
25.08. Pod Wilczą Górą odbyły się kolejne Mistrzostwa Polski 
w Nordic Walking Benevita.
25.08. Mieszkańcy Dobkowa zorganizowali kolejne Kaczawskie 
Warsztaty Artystyczne.

Jakie realne korzyści przyniósł ci ten wolonta-
riat?
W trakcie prawie dwumiesięcznego wolontariatu 
poznałem wielu nowych ludzi, brałem udział w 
kilku zorganizowanych przez UEFA imprezach, 
zdobyłem nowe doświadczenia, które mogą przy-
dać mi się w przyszłości. Mam zamiar zgłosić się 

na wolontariat w 
trakcie MŚ w 2014 
w Brazylii oraz kilku 
innych podobnych  
imprezach. Na zakoń-
czenie otrzymaliśmy 
wszyscy certyfikaty 
i medale Euro 2012 
oraz mogliśmy zatrzy-
mać wszystkie stroje 
wyprodukowane dla 
celów wolontariatu 
przez firmę Adidas.
Przed spotkaniem 
Polska – Czechy mia-
łem możliwość po-
rozmawiać osobiście  
z Partickiem Vieirą – 
byłym znakomitym 
piłkarzem reprezen-
tacji Francji, znanym 
również  z takich 
wielkich klubów jak 
Arsenal Londyn oraz 
Inter Medional. Jako 
że było to spotkanie 
zorganizowane dla 
wolontariuszy, mo-
gliśmy zrobić sobie 
z nim zdjęcie oraz 
wziąć od niego auto-
graf, co wszyscy bar-
dzo chętnie uczynili.
 Generalnie czynne 
uczestnictwo w tym 
turnieju było dla 
mnie wielka przygo-
dą i na pewno będę 
zawsze bardzo miło 
wspominać ten czas.

Iwona Pawłowska
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Powódź w lipcu 1702 r.

Warto przeczytać

Niezapomniane
chwile

Historia jednej fotografii

Całkiem blisko

Widmo nadzianych redaktorów

Jak się wydaje, w dziejach Złotoryi 
pod względem wylewów Kacza-

wy, najgroźniejsze były miesiące 
czerwiec i lipiec. Jak 

nawet 
niedawno 
mieliśmy 
okazję 
się prze-
konać, 
pozostało 
tak do dzisiaj.

Większość złotoryjan wie, że 
największa, jak do tej pory, powódź 
miała miejsce w czerwcu 1608 r. 
Pochłonęła 42 ofiary w rejonie 

Wciąż za mało wiemy 
o ziemi złotoryjskiej, 

zwłaszcza w pierwszych 
powojennych czasach. Tak 
szybko odchodzą świadko-
wie tamtych lat. Niedawno 
Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Piel-
grzymce opublikował (dzięki 
firmie EPA Wind) wspomnie-
nia blisko trzydziestu miesz-
kańców Czapli, Jastrzębnika, 
Nowej Wsi Grodziskiej, 
Pielgrzymki, Proboszczowa, 
Sędzimirowa, Twardocic i 
Wojcieszyna. Jak piszą re-
daktorzy publikacji, Małgo-
rzata Semeniuk, Wioleta Mi-
chalczyk i Sebastian Dębicki, 
jej bohaterowie „kierują się 
w swoim życiu ponadczaso-
wymi wartościami, takimi 
jak miłość, rodzina, ojczyzna, 
dobro, szczęście, wiara, 
pasja, praca, dobre wy-
chowanie, które starali się 
wpajać swoim potomkom”. 
Dodajmy od siebie – nigdy 
nie uważali, że najważniejszą 
rzeczą w życiu jest „kasa” i 
nie wstydzili się pozować do 
fotografii, ukazujących zwy-
czajne życie. I dlatego warto 
wzbogacić swoją regionalną 
biblioteczkę o „Zatrzymane 
chwile”.
Roman Gorzkowski

Jest w naszym 
mieście taki uro-

czy zakątek, który 
być może już nieco 
spowszedniał, bo 
odwiedzany jest dziś 
częściej niż dawniej. 
Spogląda na niego 
jeden z najciekaw-
szych budynków w 
mieście, z pewnością 
najlepszy przykład 
stylu neobarokowe-
go. Obok przechodzi 
kilka szlaków tury-
stycznych a nawet 
Droga św. Jakuba. W 
tym właśnie miejscu, 
w 1952 roku została 
zrobiona dzisiejsza 
fotografia, skrzętnie 
przechowywana w 
albumie jednej z 
mieszkanek Złotoryi. 
Prosimy o bliższe 
informacje o prezen-
towanym miejscu, 
a zwłaszcza o treści 
łacińskiej inskrypcji 
na fasadzie opisy-
wanego budynku. 
Kiedy dokładniej 
powstał ów zabytek 
i kto mieszkał w nim 
przed wojną?
Tomasz Szymaniak

samej Złotoryi a powyżej miasta, 
aż do Wojcieszowa jeszcze dalsze 
123 osoby. Upamiętnia ją nie tylko 
specjalna tablica na budynku sta-

rego młyna przy ul. 
Kolejowej, ale także 
empora mieszczańska 
w kościele Mariackim, 
którą ufundował bur-
mistrz Johann Feige 
w 1609 r., przejęty o 

rok wcześniejszym kataklizmem.
Całkiem nieznane są natomiast 

wydarzenia z lipca 1702 r. Mało kto 
zauważa, że pod wspomnianą wyżej 
inskrypcją znajduje się niewielka 

tabliczka właśnie z datą 1702, która na 
wysokości ok. 120 cm zaznacza linię, do 
której wówczas doszła woda.

W dniu 14 lipca 1702 r. wydarzenia 
toczyły się tak szybko, że zaskoczyły wielu 
złotoryjan, zamieszkujących wzdłuż Ka-
czawy na terenie przedmieścia zwanego 
wówczas Oberau. Szybko przybierająca 
rzeka zrównała z ziemią najpierw dwa 
domy mieszkalne i dwie stodoły. Tutaj 
najbardziej został poszkodowany Johann 
Ernst, w którego zabudowaniach woda 
uczyniła wielkie wyrwy, przez które wy-
płynęły domowe sprzęty, drewno i zboże, 
nadto pięć uli. Z powodzi zdołał ocalić 
tylko dwa pozostałe. Z kolei bielarz Hans 
Neumann, któremu główny nurt powodzi 
biegł właśnie przez gospodarstwo, nie 
zdążył ocalić niczego z dobytku lecz cieszył 
się, że w ogóle uszedł z życiem. Gorzelni-
kowi Müssigowi woda uniosła cały zapas 
drewna, sukiennik Georg Englich ratował 
się ucieczką na szczyt jabłoni, jeszcze inny 
znalazł ratunek wspinając się na topolę. 
Jedna z mieszkających nad rzeką rybaczek 
wydostała się najpierw na najbliższą śliwę, 
ale gdy tę woda wyrwała z korzeniami, 
zdołała przetrwać na drugim z podob-
nych drzew. Inna z kobiet wydostała się 
w ostatniej chwili przez otwór w dachu. 
Staruszek Sieber, porwany przez wodę ze 
swego nędznego domu, szczęśliwie zdołał 
dopłynąć do grobli, z której uratowano go 
przy pomocy konnego zaprzęgu. Zniszcze-
niu uległy mosty na Kaczawie i odremon-
towany w 1584 r. dużymi kosztami jeden 
z jazów.

Niestety, powódź pochłonęła kilka 
ofiar. Śmierć w wodnej kipieli poniosła 

Właściwie już to wielokrotnie wyja-
śnialiśmy, ale owo widmo wciąż 

uparcie krąży nad naszym miastem. Cał-
kiem niedawno znajomy jednej z osób 
piszących w miarę regularnie w „Echu 
Złotoryi” z wyraźną zazdrością wspo-
mniał o sowitych honorariach płynących 
z tego tytułu na konto tegoż autora.

Podkreślamy więc raz jeszcze: od 
samego początku wznowienia edycji 
miesięcznika „Echo Złotoryi”, tj. od grud-
nia 2006 r. do dzisiaj, żadna z piszących 
w nim osób, nie wyłączając redaktora 

żona ogrodnika Dawida Linke oraz ich 
dwoje dzieci, których zwłoki odnalezio-
no dopiero po pięciu tygodniach. Jedno 
młode małżeństwo znajdowało się w tych 
chwilach na przydomowej łące, zajmując 
się suszeniem siana. Nadciągająca błyska-
wicznie woda porwała kobietę, której na 
ratunek pośpieszył mąż. Niestety, oboje 
utonęli. 

Jak widać, niewielka i na co dzień, jak 
się wydaje, łagodna Kaczawa przysparza 
złotoryjanom większych lub mniejszych 
kłopotów i nieszczęść. O niektórych z nich 
informują nasze zabytki – w tym przypad-
ku budynek młyna, którego stan, po poża-
rze w 2000 r., szybko się pogarsza a wraz 
z nim coraz bardziej niepewna staje się 
przyszłość wspomnianych inskrypcji. Czy 
będziemy świadkami zagłady tego zabyt-
ku, czy też zostanie uratowany?

Roman Gorzkowski
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Kącik starej widokówki

Czterdzieści lat minęło

Zapomniane - odszukane

Okolicznościowe koperty

Widmo nadzianych redaktorów

Dokładnie tyle 
upłynęło od 

ukazania się wido-
kówek ukazujących 
fragmenty złotoryj-
skiego Rynku. Przy 
okazji przypomnijmy 
wszystkie powojenne 
nazwy tego obsza-
ru: 1945-1953 – pl. 
Wolności, 1953-1956 
– pl. J. Stalina, 1956-
1990 – pl. Wolności, 
od 1990 – Rynek. Na 
fotografiach J. Osu-
chowskiego i J. Sudec-
kiego możemy odna-
leźć „kultowy” bar 
„Zdrowie”, sprawdzić, 
czy niektóre sklepy i 
drzewa przypadkiem 
nie zachowały się 
jeszcze w tych samych 
miejscach a także 
porównać widoki z 
wieży, którą udostęp-
niono do zwiedzania 
równo dwadzieścia 
lat temu.
Roman Gorzkowski

Prawdopodobnie to już zamknięta 
karta złotoryjskiego kolekcjoner-

stwa – skoro już nikt nie pisze listów to 

i koperty 
nie są 
potrzeb-
ne. Także 
te, które 
usiłowały 
promować 
naszą 
miej-
scowość 
nie tylko 
przy kon-
kretnych 
okazjach. 
Znowu 
zauważmy 
także i to, 

że widoczne nadruki mogą być jedynymi dzi-
siaj śladami ważnych dla miasta wydarzeń.

W 1961 i 1991 r., w pierwszym przypad-
ku z inicjatywy miasta, w drugim TMZZ, 
ukazały się dwie koperty ze zwięzłym 

zarysem dziejów Złotoryi. Upamiętniały 
zarazem 750 i 780-lecie nadania praw 
miejskich. W 1977 r. władze oświatowe, 
organizując sesję poświęconą słynnemu 
gimnazjum humanistycznemu Valentina 
Trozendorfa, zadbały o kopertę z budyn-
kiem Domu Nauczyciela „Bacalarus” (choć 
nigdy nie mieściła się tutaj wspomniana 
szkoła). W latach 90. XX w. można było 
nabyć papeterię (kto jeszcze wie, co ozna-
cza to słowo?) z wizerunkiem pomnika W. 
Reymonta i Basztą Kowalską.

Z pewnością to nie wszystkie okolicz-
nościowe złotoryjskie koperty. Prosimy o 
„uzupełnienie” naszej kolekcji o podobne 
walory.

  Roman Gorzkowski

naczelnego, nie pobiera jakichkolwiek 
honorariów. Wręcz przeciwnie, każdy 
z nas „dokłada się” do tego, aby po-
wstał kolejny numer.

Właściwie nie mamy się czym chwa-
lić – powyższy fakt świadczy jedynie o 
naszym nieudacznictwie, naiwności i 
zupełnym nieprzystawaniu do rzeczy-
wistości, w której bez kasy nie kiwa się 
najmniejszym palcem i nie wystukuje 
na komputerze ani jednego znaku. Ale 
już tacy jesteśmy i tacy pozostaniemy.

   Redakcja
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Zostań redaktorem Echa Złotoryi!
Zapraszamy we wrześniu na otwarte zebrania redakcji naszego miesięcznika: 

w każdy poniedziałek o godzinie 17.00 w siedzibie TMZZ 
- Dom Nauczyciela Bacalarus - ostatnie piętro.
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