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Człowiek renesansu
Śródmiejska pustynia

Śp. Zenona Dąbrowska-Chołoniewska
Jej portret - wspomnienie

Budowlaniec, wierszopisarz i smakosz poezji, 
laureat konkursów, sportowiec, miłośnik muzyki, a 

przede wszystkim kolekcjoner „papaliów”.
Proszę się przedstawić.	
Nazywam się RYSZARD WÓJCIK, mam 65 lat, 
jestem żonaty z Alicją, mam dwie wspaniałe córki 
Annę i Barbarę. Urodziłem się w Rokitnicy, ale 
od 1975 r. jestem złotoryjaninem. Kto mnie widzi 
spacerującego wolno z psem, pewnie myśli sobie, 
że nie mam nic do roboty. Prawda jest inna. Jestem 
bardzo zajętym człowiekiem: prowadzę normalne 
życie rodzinne, przyjmuję prace zlecone, jeżdżę na 
rowerze, przygotowuję się do konkursów i rozwijam 
pasje, no i spaceruję z psem cocker spanielem, zwykle 
wtedy, kiedy on chce, a nie ja.
Od czego zaczniemy?
To może od najważniejszego dla mnie konkursu 
papieskiego. Od lat związany byłem z duchowością 
Jana Pawła II i kiedy dowiedziałem się o konkursie 
wiedzy ze znajomości pontyfikatu naszego Wielkiego 
Rodaka, otoczyłem się materiałami  
i mozolnie nasiąkałem wiedzą o życiu Jana Pawła. 
Uczyłem się szybko i z przyjemnością.  Konkurs 
przebiegał dwuetapowo - na szczeblu diecezjalnym, 
a następnie zwycięzcy spotykali się na  etapie 
krajowym. I Konkurs Papieski prowadził serdeczny 
przyjaciel ks. Karola Wojtyły - o. prof. dr Mieczysław 
Albert Krąpiec. Konkursy przeprowadzano w auli 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a wśród 
obserwatorów liczną grupę stanowili przedstawiciele 
władz Uniwersytetu i władz samorządowych. Każdy 
konkurs ubogacały występy chórów szkolnych 
i koncerty muzyczne. Z wieloma uczestnikami 
spotykaliśmy się wielokrotnie, zaprzyjaźniliśmy się i  
utrzymujemy kontakty.
Jak wyglądały przygotowania do konkursu? 
Zapoznawałem się z dokumentami autorstwa Jana 
Pawła albo opracowanymi przez innych autorów, 
ale dotyczącymi Ojca Świętego. Praktycznie w tej 
nauce byłem osamotniony, bowiem mało jest ludzi 
w pobliżu, którzy zajmowaliby się tak szczegółowo 
posłannictwem Jana Pawła. Np. w r. 2000 w  
etapie diecezjalnym udział wzięło 14 osób, ale na 
etapie krajowym, w Częstochowie jako jedyny 
reprezentowałem diecezję legnicką i archidiecezję 
wrocławską. Nagrodą były wycieczki do Rzymu i 
Ziemi Świętej oraz aparaty fotograficzne i sprzęt RTV. 
Organizacja konkursów ustała z chwilą śmierci Jana 
Pawła II, wobec tego zasiliłem szeregi,  utworzonego 
w 2000 r., Stowarzyszenia Kolekcjonerów 
Pontyfikatu Jana Pawła II , które później przybrało 
nazwę Stowarzyszenie  ,, Pamięć Jana Pawła II”. 

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Rejowcu 
Fabrycznym w woj. lubelskim. Kolekcjonerzy 
gromadzą książki, foldery, pocztówki, wejściówki, 
znaczki, karty pocztowe, medaliki, monety i medale, 
breloczki, zawieszki, itp. Praktycznie wszystko 
co pokazywało się w obiegu. Zwykle zbieracze 
ograniczają się do kilku wybranych obiektów 
kolekcjonerskich. Stowarzyszenie szczyci się 
honorowym członkostwem takich osobistości jak: Jan 
Paweł II, kard. Stanisław Dziwisz oraz kard. Marian 
Jaworski ze Lwowa. Stowarzyszenie posiada osobowość 
prawną i jest jedynym tego rodzaju na świecie. 

A co Pan zbiera?
Głównie książki i czasopisma o Janie 
Pawle, pocztówki, koperty, wspomnienia 
ludzi, którzy spotkali Jana Pawła w różnych 
okresach swego życia. Zbieram teksty 
wystąpień i homilii Jana Pawła II, wiersze 
Jego i o Nim. Mój zbiór dotyczy także czasów 
sprzed wyniesienia na Tron Piotrowy. To 
kolekcjonerstwo, w którym i ja uczestniczę, 
ma służyć społeczeństwu. Chętnie prezentuję 
swoją kolekcję wszędzie tam, gdzie mnie o 
to poproszą. To jest także zadanie statutowe 
Stowarzyszenia. Bywam zapraszany na 
uroczystości nadania imienia, rocznicowe, prezentacje 
kolekcjonerskie itd.
Czy to jest pracochłonne zajęcie? 
Nieraz tak, ale jeśli się robi to, co się lubi, nie 
odczuwa się znużenia ani zmęczenia.
Każdy człowiek powinien się określić i czymś 
zająć, a potem podzielić się z innymi wiedzą i 

umiejętnościami. Chodzi o wychowanie świadomych 
i światłych ludzi dla kościoła i państwa polskiego. 
Wielką rolę ma do spełnienia Stowarzyszenie Pamięć 
Jana Pawła II, o czym już wspomniałem. Początek 
tego ruchu kolekcjonerskiego przypada na rok 1997. 
Chełmski Klub Kolekcjonera powołał instytucję 
wzorowaną na Ośrodku w Rzymie. Niestety, podając za 
R. Zawadowskim – prezesem Stowarzyszenia, wypada 
wyrazić żal, że wśród niektórych przedstawicieli 
kościoła katolickiego spotykamy obojętność wobec 
pielęgnacji pamięci JP II i gromadzenia „papaliów”. I 
to jest  zupełnie niezrozumiałe.
A wyczyny sportowe?
Sport interesował mnie od lat chłopięcych. „Tu i tam’’ 
startowałem już w szkole podstawowej. Potem w 
trakcie nauki w liceum (w latach 60.) uczestniczyłem 
w Mistrzostwach Szkół Średnich w Legnicy. 
Podczas zasadniczej służby wojskowej w Lubaniu z 
powodzeniem – zajmując lokatę mistrzowską w skoku 
wzwyż w Mistrzostwach Łużyckiej Brygady Wojsk 
Ochrony Pogranicza. Równocześnie doskonaliłem 
się cały czas w historii sportu, zwłaszcza w historii 
olimpiad. Jeszcze w liceum znałem wszystkie rekordy 
świata w lekkiej atletyce, koledzy próbowali mnie 
zagiąć ale nie udało im się to. Potem już tylko pytali, 
a ja rzucałem danymi i wszyscy byli zadowoleni. 
Również wtedy startowałem w konkursach sportowych.
W ostatnim okresie powróciłem do tych konkursów 
i startuję w organizowanych  corocznie przez 
Stowarzyszenie ”Superkibic’’ w Dzierżoniowie. 
Konkursy te są trzyetapowe. W cigu czterech lat dwa 
razy byłem w finale Ogólnopolskim w  Dzierżoniowie 
(w kategorii otwartej 2010 i 2011). Z przykrością 
stwierdzam, że zaczyna mnie zawodzić pamięć i to, 
co jest mi potrzebne natychmiast, przypominam sobie 
później. Z naturą nie da się walczyć i zaadoptowałem 
na swoje możliwości  myśl, którą sformułował twórca 
Olimpiad – baron Pierre de Coubertin: „W sporcie 
liczy się udział, a nie tylko sukcesy”.

Nieraz dopadają mnie wątpliwości, czy to ma 
jakiś sens w czasach, w których sport opanowała 
komercja. No, ale jeszcze nie zrezygnowałem.
A jak radzi Pan sobie ze stresem, napięciem i 
zmęczeniem?   
Mam swoją odtrutkę, jest nią muzyka. Jest 
moją towarzyszką od lat młodości. Muzyki 
słuchałem od zawsze, była moim ukojeniem, 
balsamem dla duszy w chwilach trudnych i 
złych. Lubię słuchać każdego rodzaju muzyki, 
choć podkreślę, że do ulubionych należy 
polski big-beat. W tamtych latach bywałem na 
koncertach, np. Czerwonych Gitar, Skaldów, 
Niemena, Breakoutów, Trubadurów i innych. 
Bardzo lubię Pavarottiego, Chopina, Pink 

Floyd, muzykę literacką - w wykonaniu Leszka 
Długosza. Zdradzę jeszcze mały sekret: otóż w 
zaciszu domowym gram na gitarze, ale jeśli wyjdę na 
scenę, powinni zadrżeć muzycy zawodowi (śmiech). 
Umawiamy się na jakiś kameralny koncert dla 
przyjaciół. A co jeszcze dodałby Pan do tej listy? 
Ach! Jeszcze udzielam się w życiu parafii NNMP 
i uczestniczę w spotkaniach ,,Duszpasterstwa 

Ludzi Pracy ‘90” w Legnicy. Spotykam tam bardzo 
ciekawych ludzi, wspaniałych wykładowców, którzy 
omawiają wybrane zagadnienia i pomagają poznać 
i zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość i jej 
historyczne uwarunkowania. Ciągle się uczę (śmiech).
Aby temu wszystkiemu podołać muszę dbać o 
kondycję. Jeżdżę dużo na rowerze, zwłaszcza że nie 
mam samochodu i docieram do różnych miejsc na 
dwóch kółkach. Może wolniej, ale zdrowiej. Mam też 
łatwiejszy kontakt z napotkanymi ludźmi  
i często podróż przerywam na pogawędkę z nimi. 
Mam bliski kontakt z przyrodą, czuję zapachy. Te 
doznania powodują, że nasycam się wrażeniami.
I co Pan z tą pełną czarą duchową poczyna?
Napisałem wiersze o Janie Pawle II. Poezję czytam 
i gromadzę. Któregoś razu, z potrzeby serca, 
zgromadziłem wiersze o matce (do wielu powstała 
muzyka i stały się szlagierami) i przygotowałem 
teczkę, dedykując ten zbiór obu Matkom: rodzonej i 

teściowej. Jest to moje podziękowanie, za to, że dały 
mi tyle dobroci i ciepła.
Wzruszył mnie Pan tą dedykacją, zwłaszcza że żyjemy 
w świecie, w którym chętnie się imieniem teściowej 
szasta, przypisując jej całe zło na świecie. Ale był już 
taki ktoś (Tadeusz Różewicz), kto dostrzegł dobroć 
teściowej i oddał cześć w wierszu zatytułowanym 
„Dytyramb na cześć teściowej”, którego tekst pozwolę 
sobie panu ofiarować do zbioru. Ma Pan duszę artysty, 
te maleńkie bukieciki rozsiane wśród wierszy…
Czy czasami pan płacze?
Nawet często. Chociaż nie jestem mazgajem. 
Zachwycam się życiem i wzruszam, a potem to gdzieś 
ze mnie wychodzi, czasami pocą mi się oczy.
Dziękuję za rozmowę i osobiste wynurzenia. Życzę 
tylko pięknych chwil i uniesień na wysokim ”C”.
Dziękuję za zainteresowanie.
   Danuta Sosa

Urodziła się 1 września 1939 roku w Jazłowcu, na 
Kresach. W 1945 roku z rodziną przyjechała do 

Złotoryi. Po zdobyciu kwalifikacji nauczyciela języka 
polskiego podejmuje pracę w Szkole Podstawowej 
nr 11 w Legnicy, a od 1961 roku w złotoryjskiej 
jedenastolatce. W 1973 roku uzupełnia wykształcenie 
uzyskując tytuł magistra w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Opolu. Awansowała, w latach 1976 
- 1978 pełniła obowiązki zastępcy dyrektora szkoły, 
pracowała społecznie, wychowywała syna - Norberta. 
Równocześnie piastowała stanowisko dyrektora w 
Złotoryjskim Ośrodku Kultury, kosztem obniżonej 
liczby  zajęć z języka polskiego. Rok 1983 przyniósł Jej 
powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących. W latach 1987 - 1991 
realizowała się zawodowo jako zastępca dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi, a następnie 
przeszła na emeryturę. Udzielała się w pracach 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, w latach 1971 
- 1974 prezesowała chórowi ZNP przy Powiatowym 
Domu Kultury. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana 
przez resorty oświaty, kultury oraz związkowe była 
wzorem pracowitości.

Witaj Zeniu! To już nasze ostatnie spotkanie! 
Zgromadziłaś dzisiaj pokaźny orszak żałobników. 
Przyszli do Ciebie Przyjaciele -  ci, którzy porzucili 
wszelkie inne sprawy, by być z Tobą. Przyszli oddać 
cześć Tobie i twoim Bliskim, którzy znaleźli się na 
dnie rozpaczy. Jesteśmy z Nimi, składamy serdeczne 
wyrazy współczucia. Jestem i ja - jak chciałaś. Muszę 
przywołać ten dzień, kiedy gawędziłyśmy sobie o 
życiu, nagle spytałaś mnie: 

- Przyjdziesz na mój pogrzeb? Zmroziła mnie 
Twoja powaga. Choć zawsze byłaś skora do żartów, 

tym razem wyczułam w Twoim głosie nadzwyczajną 
stanowczość, wszak ze spraw ważnych i poważnych 
nigdy nie kpiłaś. Szybko odpowiedziałam:

- Przyjdę. 
- To dobrze, bo mam dla ciebie zadanie, pożegnasz 

mnie. Tylko się nie spóżnij!. Słynęłaś z punktualności.
Pożegnać Zenię! To zbyt kategoryczne, zatem 

jeszcze przez chwilę nacieszmy się Jej obecnością 
wśród nas. Wspomnijmy. Była prawdziwą damą. Miała 
swój dwór. Garnęli się do Niej ludzie młodzi i dojrzali, 
bo potrafiła słuchać - a to rzadka cecha. Motywowała 
do działań, ale też mówiła: „zwolnij”. Dostrzegała 
swoje niedyspozycje i ostrzegała.

Zawsze pomagała potrzebującym, otwarta, szczera, 
uczynna. Nigdy nie słyszałam, by o kimś mówiła 
źle. Jej dom był przystanią towarzyską, gdzie chętnie 
przebywali przyjaciele. Kochała Kresy, tęskniła za 
rodzinnymi stronami nakarmiona nostalgią rodzinną. 
Miałam okazję (w 2004 roku)  obserwować jak te 
Kresy chłonie, delektuje się zapachami, barwami, 
atmosferą. Wracała tam wielokrotnie, powiodła swoje 
wnuki szlakiem przodków. Bardzo kochała dzieci i 
wnuki, i była z nich dumna.

Nadszedł inny dzień. Zaczęłaś porządkować wokół 
siebie różne sprawy. Czy wiedziałaś coś więcej? 
Rozdawałaś swoje zbiory. Szykowałaś się do podróży, nie 
potrzebowałaś bagażu? Teraz wiem, ruszyłaś w podróż 
daleką, ale na chwilę zajrzałaś do nas, by się pożegnać. 
Żegnaj, Zeniu. Będziemy Cię odwiedzać z modlitwą 
i światełkiem pamięci. Odpoczywaj po ziemskiej 
podróży, a złotoryjska ziemia niech Ci będzie lekką.

   Danuta Sosa

Mieszkańcy naszego miasta mają duże 
oczekiwania względem jego gospodarzy. 

Wystarczy przejrzeć komentarze na Zlotory-
ja.info dotyczące opublikowanego programu 
Dni Złotoryi. Mam wrażenie, że cokolwiek 
nie zostałoby wymyślone i za ciężkie pienią-
dze zrealizowane, malkontentów nigdy nie 
zabraknie. To za mało imprez, to nie ten 
zespół, to nie to miejsce…  Można tak wy-
mieniać w nieskończoność. Być może ape-
tyt wzrósł po jubileuszowym roku? Trudno 
jednak oczekiwać wystawnego życia ponad 
stan drugi sezon z kolei. Piszę „sezon” nie 
bez kozery, bo święto naszego miasta to taki 
serial, w którym odcinki lepsze przeplatają 
się z tymi gorszymi. Niewątpliwie postacią 
pierwszoplanową ubiegłorocznego maja był 
korowód mieszkańców. Trudno przeceniać 
znaczenie mentalne, jakie miał dla złoto-
ryjan. Można było oczekiwać, że będzie to 
impuls, który z ładnych lecz hermetycznych 
kawalkad na otwarcie Mistrzostw w Płu-
kaniu Złota, przekształci się w coś, czego 
będą nam zazdrościć nawet we Lwówku czy 
Bolesławcu. W tym roku jednak zabrakło tej 
iskry, która rozpaliła nas w roku jubileuszo-
wym. Owszem, było okazale, lecz głównie 
za sprawą młodzieży i instytucji samorzą-
dowych.  Zabrakło spontanicznego udziału 
wielu grup społecznych, które rok wcześniej 
z entuzjazmem przystąpiły do wspólnej za-
bawy. Skąd ta nieobecność?  Sam nie wiem, 
dlaczego tym razem nie chciało mi się prze-
brać w strój mieszczański , może dlatego, że 
nie wiedziałbym do kogo się przyłączyć?

W sumie nie chodzi jednak o liczby. Było 
okazale. Podobało się licznie zebranym 
mieszkańcom. Po raz kolejny jednak korowód 
wystartował z centrum miasta, przeszedł 
szybko przez ul. Mickiewicza, Piłsudskiego i 
przez Bramę, podążył ul. Basztową i tyle go 
widzieliśmy w mieście. Ludzie szybko rozeszli 
się, część podążyła za oddalającym się orsza-
kiem nad zalew, część do domów – złotoryj-
ska agora opustoszała.  I taka pozostała do 
końca Dni Złotoryi.

Żal mi tego niewykorzystanego potencjału 
drzemiącego w złotoryjskim rynku. A tak 
przecież niewiele trzeba. Para mimów, regi-
ment napoleońskiej piechoty, niekoniecznie 
zawodowy teatr – czy to aż tak wiele? I nie 
chodzi tu o robienie konkurencji imprezom 
nad zalewem, lecz o nową jakość, trochę 
inną od parówkowo-piwnego festynu. 

Na agatową kawalkadę do Lwówka i pochód 
glinoludów w Bolesławcu przyjeżdżają ludzie 
z całego Dolnego Śląska, ale nie żeby zoba-
czyć kilkudziesięciominutowy przemarsz, lecz 
dlatego, że na tym impreza się nie kończy, że 
jest jeszcze sporo innych atrakcji, które dzieją 
się w centrum miasta. Podejrzewam również, 
ba, jestem niemalże tego pewien, że ci, którzy 
są inspiracją dla płuczek złota – średnio-
wieczni górnicy złota – też nie bawili się nad 
Kaczawą, ale wewnątrz miejskich murów.

Jak można zapełnić niewielką przestrzeń 
różnorodnością atrakcji o walorach tury-
stycznych i historycznych tydzień wcześniej 
pokazało nam Złotoryjskie Towarzystwo 
Tradycji Górniczych pod wodzą jego prezesa 
Andrzeja Kowalskiego na otwarciu skanse-
nu w Leszczynie. Co więcej – rok wcześniej 
można było zrobić to na złotoryjskim rynku!

Złotoryjanie wbrew narzekaniom na pro-
gram występów nad zalewem bawili się 
świetnie. Tak sądzę, bo przejeżdżając dzień 
później o bladym świcie, ujrzałem  biały dy-
wan śmieci na łące przed sceną. 

   Robert Pawłowski
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Reset dla umysłu

Kronika

Iwona Pawłowska: Joga to ćwiczenia czy styl życia?
Roman	Grzeszykowski: W tej chwili bywa różnie, 
najczęściej mówi się tak o ćwiczeniach fizycznych, ale 
generalnie to styl życia. Przynajmniej dla mnie. Joga 
jest jednym z sześciu systemów filozofii indyjskiej, w 
której ważny jest sposób myślenia, życia i zachowania.
Jakie zasady obowiązują ludzi, którzy poświęcili się 
uprawianiu jogi?
Zasady, które obowiązują w Indiach, czyli w kolebce 
jogi, nie zawsze są dobre czy możliwe do realizacji w 
Polsce lub innych krajach europejskich. Nie wszystko 
można przełożyć wprost. Jedną z zasad jest ta mó-
wiąca o niekrzywdzeniu. Dlatego większość joginów 
nie je mięsa. Ja akurat od tego musiałem odejść po 10 
latach, ponieważ z mojego wegetarianizmu wyniknęły 
problemy zdrowotne.
Chrześcijanin może uprawiać jogę? 
Zależy, jak na to patrzeć. Joga jest systemem filozo-
ficznym, który ma nas prowadzić do wolności, do 
odkrycia jej w sobie, natomiast nie ma tam założenia 
wiary w Boga. Ale jest dekalog yam i niyam, w którym 
są zawarte zasady: niewyrządzanie krzywdy, prawda, 
powstrzymywanie się od kradzieży, wstrzemięźliwość 
oraz uwolnienie od zachłanności, by posiadać więcej 
niż potrzeba …Nie są to stricte postulaty religijne. 
Chociaż w średniowieczu joga weszła w mezalians w 
wedantą – systemem wiary i w takiej wersji przywę-
drowała do Europy, ale w oryginalnym wydaniu joga, 
jako system filozoficzny, nie stoi w sprzeczności z 
żadną wiarą i nie ingeruje w wyznawanie wiary.
Jak można nauczyć się uprawiać jogę? Zaznaczam, 
że nie mam na myśli tylko ćwiczeń fizycznych.
Niełatwo od razu odpowiedzieć na to pytanie. Na 
początku muszę wyjaśnić, że jest bardzo dużo od-
mian jogi, np.: joga emocjonalnego oddania, bardziej 
religijny odłam, gdzie oddaje się cześć Bogu - u nas 
ten typ reprezentował ruch krisznowców, jest joga 
bezinteresownego działania, kiedy służy się innym 
bez oczekiwania wzajemności, bez chęci zysku i jest 
odłam hatha jogi - tym ja się zajmuję. Żeby nauczyć 
się hatha jogi, trzeba zastanowić się, co naprawdę 
chcemy osiągnąć. Do tego dobieramy technikę. Hatha 
joga to przede wszystkim praca z ciałem i oddechem 

plus medytacja.
Bez ćwiczenia oddechu nie będzie medytacji?
W tej chwili nasz umysł jest tak rozdrażniony przez 
cywilizację, że nie jesteśmy w stanie usiąść i od razu 
medytować. Układ nerwowy nie jest wytrenowany 
i nie uzyskamy żadnych efektów poza błądzeniem 
wokół własnych myśli. Cała zabawa polega na tym, 
by na chwilę przestać myśleć i słuchać tego, co płynie 
z wnętrza. A kiedy pracujemy z ciałem, oddechem, 
rozładowujemy napięcie na poziomie mięśniowym 
układu nerwowego, łatwiej się rozluźniamy, możemy 
wykonywać techniki oddechowe, które ściągają nas 
głębiej do środka, a to pozwala się wyciszyć i medy-
tować. Tak więc najpierw praca z ciałem potem odde-
chem, a na końcu jest medytacja. Najlepiej ćwiczyć 
pod okiem dobrego nauczyciela.
To w takim razie jak długo trwa etap dochodzenia do 
perfekcji, czyli słuchania tego, co płynie z wnętrza?
Niektórzy twierdzą, że kilka wcieleń . Ale nie wszy-
scy mają tyle czasu i nie każdy wierzy w reinkarnację. 
A tak na poważnie, to wszystko zależy od typu oso-
bowości, od zaangażowania. Myślę, że to jest tak, jak 
z nauką języka: jedni mają dar i nauczą się w ciągu 
roku, a inni potrzebują na to kilku lat. Na Wschodzie 
mówi się, że dobry początkujący jogin to taki, któ-
ry uczy się 10 lat. U nas, w Europie pokutuje takie 
przekonanie, że medytacja to żadna sztuka, wystarczy 
usiąść ze skrzyżowanymi nogami i już. A jednak cho-
dzi tu o coś więcej i żeby to „więcej” osiągnąć, czyli 
mieć głębokie efekty, trzeba około 5 lat ćwiczeń. Ale na 
pocieszenie dodam, że już po pierwszych sesjach jogi 
ludzie odczuwają radość i rozluźnienie. Pod warun-
kiem, że nie wyniosą traumy z początkowych zajęć .
Sam, z powodu rozdygotania emocjonalnego, musia-
łem czekać na zadowalające efekty 13 lat.
Prowadzisz w Krakowie szkołę hatha jogi. Kto przy-
chodzi na twoje zajęcia? Z jakich środowisk rekrutu-
ją się twoi uczniowie?
Przychodzi coraz więcej ludzi. Mam wrażenie, że w 
Polsce zaczyna się moda  na jogę. Moi uczniowie to 
ludzie ustabilizowani zawodowo, którzy szukają moż-
liwości wyciszenia się, często są to pracownicy kor-
poracji, którym firma wykupiła karnety na ćwiczenia. 

Przychodzą również ludzie mający problemy z kręgo-
słupem, a my im gwarantujemy zajęcia terapeutyczne.
Joga pomaga na problemy somatyczne?
Powinna. Generalnie jest takie założenie, że efektem 
jogi powinny być radość i zdrowie.
Jak wyglądają zajęcia?
Pierwsze pół roku to są ćwiczenia fizyczne, dopiero 
później wprowadza się ćwiczenia oddechowe. Mój 
nauczyciel mówi, że zanim kogoś postawisz na gło-
wie, postaw go dobrze na nogach. Dlatego większość 
początkowych ćwiczeń jest na stabilizację i wzmoc-
nienie nóg, uelastycznienie miednicy, wydłużenia 
kręgosłupa…chodzi tu o szukanie równowagi między 
prawą i lewa stroną ciała. 
Przez półtorej godziny zajęć nie myślisz. Jeśli dobrze 
prowadzi cię nauczyciel, koncentrujesz się tylko na 
kolejnych ćwiczeniach i masz miękki reset dla umysłu. 
Półtorej godziny ćwiczeń rozluźniających i niemyśle-
nie – to się wydaje nudne.
Bywa różnie. Są takie temperamenty, które potrzebują 
dynamicznych zachowań i joga może trochę nużyć, 
ale większość naszych uczniów nie narzeka. Dużo 
zależy od nauczyciela i jego osobowości. Jeśli nauczy-
ciel jest nudny,  jego zajęcia nie będą szałowe.
Dużo osób wykrusza się po pierwszych tygodniach zajęć?
Porównywalnie jak w szkołach językowych – dość 
sporo. Nie liczyłem dokładnie ale około połowy 
rezygnuje po dwóch miesiącach. Czasami ludzie po 
prostu przychodzą z ciekawości, bo słyszeli o jodze od 
znajomych i chcą spróbować na własnej skórze, jak to 
wygląda. Spróbują i stwierdzają, że to nie dla nich. Bo 
też, umówmy się, nie każda forma ruchu jest dla każ-
dego. To znaczy każdy, bez względu na stan zdrowia, 
może ćwiczyć jogę, ale czy jemu się to spodoba czy 
nie, to już indywidualna sprawa.
Tobie się to akurat spodobało. Dlaczego?
Oj, to już dłuższa historia. Z różnych powodów czu-
łem się dość nieszczęśliwy i szukałem podpowiedzi 
na pytanie, skąd się bierze cierpienie, dlaczego dotyka 
tego, a nie innego człowieka i czy są jakieś sposoby 
radzenia sobie z cierpieniem. Interesowało mnie też 
zagadnienie pochodzenia chorób i czy można radzić 
sobie z nimi w sposób naturalny. Efektem tych poszu-
kiwań było zajęcie się refleksoterapią. Tak trafiłem do 
Centrum Edukacji Ekologicznej. Zajmowałem się tam 
terapiami naturalnymi, a w międzyczasie zacząłem 
uprawiać jogę. To był taki moment w moim życiu, 
że przestałem pić piwo, palić marihuanę ze swoimi 
kolegami ze Złotoryi i zaczęła się pojawiać cała masa 
lęków, napięć. To, że trafiłem na jogę, bardzo mi po-
mogło. Cała filozofia jogi przesycona jest wiarą, że 
każdy w nas ma potencjał duchowy, który czeka na 
odkrycie, tylko kwestia techniki, by go odnaleźć. Joga, 
jak mówiłem, nie jest systemem religijnym i uprawia-
nie jej nie każe mi deklarować wiary. Jestem poza tym 
przymusem. I to jest dla mnie bardzo fajne. Uprawiam 
pewną technikę, a mogę wierzyć, w co chcę. Podoba 
mi się też światopogląd jogi, czyli przekonanie o 
istnieniu karmy. Chodzi tu najprościej o to, że to, co 
siejemy, zbieramy. Owoce naszych czynów będą do 
nas wracać w sposób fizyczny, energetyczny. Jogini 
Wschodu przekładają to na wiarę w reinkarnację. W 
danym nam życiu musimy zrobić tyle, ile można, by 
stać się lepszym albo chociaż pozostać dobrym.
Zgłębiając tajniki jogi wyjechałeś do Indii.
Po dwóch latach praktyki w Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej mój nauczyciel zaprosił mnie do Indii. Ja tylko 
musiałem zapłacić za bilet, resztę kosztów on poniósł. 
Spędziłem tam dwa miesiące. Pracowałem w szpitalu, 
gdzie się leczy jogą. Potem byłem jeszcze kilkadzie-
siąt dni w klasztorze. Drugi raz wyjechałem do Indii 
już jako student Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wte-
dy spędziłem tam pięć miesięcy. Kolejne dwa wyjazdy 
trwały już krócej.
Pobyt w Indiach ugruntował twoja pewność co do 
skuteczności jogi jako metody na życie?
Nie wiem, czy sam pobyt w Indiach. Wyjazd do Azji 
przekonał mnie tylko do tego, że tak naprawdę jestem 
westem – człowiekiem Zachodu. Pokazał mi olbrzy-
mie różnice kulturowe miedzy tymi częściami świata. 
I to, że nie powinniśmy bezkrytycznie i bezrefleksyj-
nie przenosić pewnych systemów z jednej kultury do 
drugiej, bo to nie będzie działało i nie będzie miało 
sensu. My mamy inną konstrukcje duchową, jesteśmy 

wychowywani inaczej, według innych wzorców. Tam 
jest wciąż żywy system feudalny i potrzeba oddawania 
czci nauczycielowi przez uczniów. U nas to już nie dzia-
ła. Indie dużo mi pokazały. Półtora roku temu, podczas 
ostatniego pobytu w Indiach trafiłem na wykłady Dalaj-
lamy z okazji Dnia Szczęścia. Dalajlama mówił o tym, 
że w zasadzie wszystkie systemy religijne wywodzą się z 
Indii. Są one rozmaite, a jednak nie walczą ze sobą tylko 
współegzystują. Na dodatek nie wtrącają się do nich poli-
tycy. U nas nie do pomyślenia. Jednak Indie jeszcze dużo 
mają do nadrobienia. Tam wciąż panuje system kastowy, 
sytuacja kobiet jest trudna…Hindusi nie chcą mieć dziec-
ka, jeśli jest to dziewczynka. Gdy kobieta w ciąży ma 
robione badanie USG i wykaże ono płód płci żeńskiej, 
najczęściej dokonuje się aborcji. Córki po prostu zbyt 
dużo kosztują swoich rodziców, ponieważ gdy wydaje się 
je za mąż, trzeba mieć przygotowany pokaźny posag. To 
wszystko spowodowało zaburzenia demograficzne. Ponad 
30 milionów mężczyzn nie ma partnerek. Inna sprawa to 
problem wdów. Kiedy kobieta traci męża, uważana jest za 
przynoszącą pecha, nieczystą. Na dodatek nie ma żadnych 
świadczeń ani nie dostaje spadku, bo wszystko dziedziczą 
jej dzieci. Dlatego po Indiach tuła się kilkadziesiąt milio-
nów wdów żebrzących o jedzenie. To wszystko jeszcze 
trzeba by było zmienić. I mam nadzieję, że żyjąc w cza-
sach tak szybkiego przepływu wiedzy, informacji, do-
świadczeń, można by wykorzystać rozwiązania zachodnie 
w zakresie opieki społecznej i przenieść je w jakiś sposób 
na tamten grunt. I na odwrót – ich potencjał duchowy 
i kulturowy połączyć z naszą cywilizacją. Trzeba tylko 
znaleźć most. Mogłaby powstać z tego dobra rzecz, nowa 
wartość. 
Tak, tylko ta transkulturowość sprawi, że nie będzie już 
oryginalnych Indii ani oryginalnej Europy. 
Indie już się strasznie amerykanizują. Enklawy kulturowe 
to te miejsca, gdzie nie ma dostępu do Internetu. Ale nie ma 
tam jeszcze takiej unifikacji jak w Europie, gdzie jest jedna 
wioska - Internet i jeden język -  angielski.
Wróćmy do Polski, a w zasadzie do Krakowa, gdzie rów-
nież zajmujesz się refleksoterapią…
Coraz rzadziej. W zasadzie prowadzenie szkoły, nauczanie 
jogi zajmuje mi tyle czasu, że refleksoterapię i akupresurę 
stosuję tylko na użytek własny i mojej rodziny.
Z dobrym skutkiem?
Refleksoterapia jest bardzo użyteczna jeśli chodzi o spra-
wy fizjologiczne. Mój synek, który ma sześć lat, zawsze 
mnie prosi, gdy go boli brzuch, bym mu masował stópki, 
bo „impulsiki wtedy mu idą do brzucha”.
Może to sugestia?
Trudno zasugerować sześciolatkowi, że go już nie boli 
brzuch. Refleksoterapia jest naprawdę skuteczna, co udo-
wadniali miedzy innymi szwajcarscy naukowcy zajmu-
jący się fenomenem tego zjawiska. Dokładnie nie wiem, 
jaki jest mechanizm tego zjawiska, ale przypuszczam, że 
podczas masowania określonych punktów pojawia się 
przekrwienie pewnych partii ciała. To pobudza włókna 
nerwowe do działania i stymuluje organy. Dlatego joga, 
ćwiczenia rozluźniające też przynoszą efekty, bo krew ma 
możliwość krążyć lepiej i dostarczać substancje odżyw-
cze do miejsc, które bez ćwiczeń byłyby nierozciągnięte.  
Jogini zaobserwowali, że kobiety, które mają nierozcią-
gnięte okolice pachwin, częściej chorują na dolegliwości 
układu rozrodczego. Ćwiczenia, refleksoterapia czy 
akupunktura mają na celu udrożnić miejsca, które do tej 
pory były niedrożne. Tak naprawdę, to jest coś w rodzaju 
autoterapii, bo organizm sam siebie leczy, a terapeuta 
wyzwala ku temu pewne impulsy. W każdym razie jestem 
pewien, że refleksoterapia przynosi dobre skutki. Córka 
naszych znajomych miała refluks moczu. Medycyna kon-
wencjonalna nie była w stanie jej pomóc, a po półrocz-
nych zabiegach wyszła z choroby i nie ma teraz żadnych 
dolegliwości. 
Refleksoterapia i akupresura to metoda dla cierpliwych, 
bo efekty przynosi po długim czasie stosowania.
Tu tez trzeba wyjaśnić kolejną sprawę. Na Zachodzie o 
istnieniu choroby najczęściej mówi się wtedy, gdy rozwi-
nęły się jej objawy. Natomiast, kiedy idziesz do lekarza 
chińskiego, który diagnozuje np. z języka, jest on w stanie 
powiedzieć o chorobie na podstawie pozornie ukrytych 
symptomów, zanim przypadłość nabierze pełnych obja-
wów. I teraz, gdy mamy osobę z pełnoobjawową chorobą, 
to dłużej i trudniej się ją leczy niż wcześniej zdiagnozo-
waną. Po prostu im dłużej choroba jest w organizmie, tym 
trudniej ją z niego wyprowadzić. Ale stosując akupresurę 
i refleksoterapię jesteśmy w stanie nawet w ciągu dziesię-

ciu zabiegów przynieść ulgę pacjentowi.
Jakie choroby można leczyć tą metodą?
Na pewno można regulować układ hormonalny, co jest 
dość częstym problemem w naszych czasach. Można 
również oddziaływać na woreczek żółciowy, szczególnie 
przy kamieniach żółciowych, na nerki, żołądek czy cały 
układ trawienny (kłopoty jelitowe).
Zanim zacząłeś zajmować się jogą, skończyłeś złotoryjski 
ogólniak. Jakie wspomnienia wyniosłeś z tej szkoły.
Okres liceum to był bardzo ciekawy czas. Wcześniej 
wychowywałem się na wsi, w Dobkowie. To jest dość 
hermetyczne środowisko. Rzadko tez stąd wyjeżdżałem, 
nie miałem większego kontaktu ze światem. Kiedy tra-
fiłem do liceum i do internatu, zobaczyłem, że ten świat 
wokół mnie jest bardziej zróżnicowany i ciekawszy niż w 
Dobkowie. To było świetne. Pobyt w liceum kojarzę naj-
częściej z internatem. To był wtedy mój dom. Ze szkoły 
najczęściej wspominam Romana Gorzkowskiego. Pamię-
tam taką sytuację z lekcji: pisaliśmy kartkówkę i koleżan-
ka została przyłapana przez pana Gorzkowskiego na ścią-
ganiu. Nie chciała się przyznać, że ma ściągę i usłyszała: 
Kłamiesz, a kto kłamie, to kradnie. Do tej pory to pamiętam 
i jak ktoś na zajęciach jogi oszukuje przy wykonywaniu 
ćwiczeń, to cytuję pana Gorzkowskiego. Najczęściej ludzie 
się oburzają.
Ze szkoły wyniosłem też inne spojrzenie na literaturę 
dzięki polonistce – Barbarze Mendosze. Ona nas nauczyła 
patrzeć na tekst i budować własne refleksje. Na pewno 
nie było to odtwórcze czytanie literatury. Małą traumę 
wyniosłem z języka niemieckiego z panią Jacak i z fizyki 
z panem Szewczykiem. Trochę śmiesznie wspominam 
PO z Pawłowskim. Pamiętam też, jak biegałem przełaje z 
panem Rabendą. Trenował wtedy z nami jego syn Marcin, 
trochę młodszy ode mnie uczeń klasy sportowej.
To z tamtych czasów pochodzi twoja ksywka – Keczup?
Wiesz co, to chyba kolega z internatu wymyślił mi prze-
zwisko i przyjęło się. Co prawda dziewczyny chciały 
wtedy przeforsować określenie Beton, bo odporny na 
wiedzę i trudny do zarąbania, ale na szczęście został Ke-
czup. Pamiętam, jak ten kolega, który mi wymyślił „Ke-
czupa” pożyczył kiedyś adapter od opiekunki internatu, 
zamknęliśmy się w pokoju i słuchaliśmy Wieży radości, 
wieży samotności. Tak zaczął się czas rocka, a potem czas 
taniego wina, ale to już w czwartej klasie. Ogólnie miło 
wspominam ten czas. Dopiero potem dopadły mnie gor-
sze lata. Z podświadomości zaczęły wychodzić demony. 
W wyniku tego zająłem się jogą i medytacją. Śmieję się, 
że przy życiu trzymała nie wiara, że tylko z wielkiej góry 
błota można zrobić wielkiego Buddę
Skoro wróciliśmy do jogi, wyjaśnij mi jeszcze tylko jedną 
kwestię: jak to jest nic nie myśleć?
Wytłumaczę ci to na przykładzie oddechu. Podobnie jak 
między wdechem i wydechem zawsze jest chwila prze-
rwy, tak jak między jedną a druga myślą. One są tak małe, 
że wręcz niezauważalne. Cała zabawa z nauką medytacji 
polega na tym, żeby wydłużyć te przerwy. Nie jest to 
łatwe, bo występuje pięć uciążliwości, które czasem unie-
możliwiają  wyciszenie się. Jedną z nich jest duchowa 
niewiedza, czyli niewiedza, że jesteśmy duszą, a ciało to 
nasz „pojazd”. Człowiek rzadko utożsamia się z duszą, 
częściej z ciałem. To tak, jak gdyby ktoś jadąc samocho-
dem, utożsamiał się z nim. A przecież nadal jest czło-
wiekiem. Druga uciążliwość to ego – cały czas jesteśmy 
skupieni na: „ja”, „mnie” „moje”. Kolejna uciążliwość to 
pożądanie i awersja – one generują emocje, a to nie po-
zwala się wyciszyć. Ostatnia uciążliwość to przywiązanie 
do życia, lęk przed śmiercią. Im więcej pobudzeń związa-
nych z tymi punktami, tym trudniej o wyciszenie umysłu. 
My mamy taką tendencję do utożsamiania się ze światem 
materialnym, a żeby osiągnąć stan wyciszenia, trzeba od 
tego się odizolować. Najlepiej uśpić wszystkie zmysły: 
nie widzieć, nie smakować, nie czuć…Wtedy posłuchamy 
tego, co w środku. Zauważ, że my ciągle gadamy albo do 
kogoś, albo mamy to gadanie w głowie, gadamy o wszyst-
kim. To najczęściej takie paplanie o tym, że nam źle. A tu 
trzeba nabrać dystansu do życia i zobaczyć, czy jest coś 
poza tym światem materialnym. Doświadczyć tego. Oto 
cała sztuka czyszczenia umysłu.
Dzięki tej praktyce jesteś spokojniejszym człowiekiem?
Myślę, że tak. Chociaż najgorzej jest, kiedy zostaję sam 
ze swoimi dziećmi. Okazuje się, że lata treningów biorą 
w łeb w ciągu pół godziny. To pokazuje, że jeszcze dużo 
muszę się nauczyć.
  Iwona Pawłowska

21.04. Mieszkańcy Wojcieszyna po raz drugi 
zorganizowali Imieniny Wsi i przeprowadzili 
akcję sprzątania.
24.04. W Miejskiej Bibliotece Publicznej autor 
książek i przewodników o Dolnym Śląsku, 
Marek Perzyński spotkał się z czytelnikami.
27.04. W Złotoryjskim Ośrodku Kultury i 
Rekreacji  TMZZ zorganizowało I Złotoryjską 
Biesiadę Kresową. (TMZZ)
28.04. W hali „Tęcza” odbyły się krajowe 
konsultacje ju jitsu.
1.05. Podczas Majówki w Sędzimirowie old-
boje Gminy Pielgrzymka zmierzyli się w me-
czu piłki nożnej z Zagłębiem Lubin.
4.05. W Złotoryi zakończył się pierwszy etap 
47. edycji wyścigu kolarskiego Szlakiem Gro-
dów Piastowskich.
5.05. Sylwia Leśnicka wywalczyła srebrny, a Pa-
tryk Jaśkowski brązowy medal w Otwartych Mi-
strzostwach Seniorów Budo Cup 2012 w ju jitsu.
06.05. Komenda Powiatowa Państwowej Stra-
ży Pożarnej zorganizowała drzwi otwarte.
10.05. Zorganizowano pierwszy „Czwartek z 
lekkoatletyką” z cyklu zawodów Ren-But Cup.
12.05. Żaklina Szarata i Róża Kłak zdobyły 
brązowe medale w kategorii hip hop podczas 
Pucharu Polski w Inowrocławiu.
12.05. W hali „Tęcza” złotoryjscy oldboje zor-
ganizowali kolejny turniej piłki ręcznej.
12.05. Na kortach ZTT został rozegrany turniej 
O Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Złotoryi.
12-19.05 Drużyna  siatkarska Ren-Butu po-
grzebała ostatecznie szanse awansu do II ligi.
12.05. W Olszanicy uroczyście zainaugurowa-
no działalność fundacji „Drzewko szczęścia” , 
którą założyła Grażyna Weber-Sieja.
13.05. Złotoryjanin Paweł Rakoczy zdobył 
olimpijską kwalifikację w rzucie oszczepem.
18.05. Muzeum Złota zorganizowało po raz 
pierwszy „Noc w muzeum”.
19.05. W Leszczynie został otwarty skansen 
górniczo-hutniczy.
19.05. 75 zawodników wystartowało na trasie 
Wulkanów 24h. Zwycięzcą na odcinku 100 km zo-
stał Marcin Pawłowski z czasem 20 godz. 53 min.
19.05. W hali sportowej „Tęcza” został rozegrany 
jubileuszowy 10. Otwarty Turniej Tenisa Stoło-
wego Weteranów o Puchar Burmistrza Złotoryi.
21.05. W siedzibie TMZZ Roman Gorzkowski 
wygłosił prelekcję „Złotoryja w XXI w.”. (TMZZ)
22.05. W Towarzystwie Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej została otwarta wystawa „800 lat 
wspólnej historii – bitwa o Rokitnicę”. (TMZZ)
24.05. Sąd Okręgowy w Legnicy uchylił wyrok 
w sprawie byłego starosty złotoryjskiego i 
skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia 
przez Sąd Rejonowy w Złotoryi.
25-26.05. W Wojcieszowie odbyły się 18. Mi-
strzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych.
26.05. Przez Złotoryję przemaszerował barw-
ny korowód, rozpoczynający Dni Złotoryi  i XIX 
Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota.
26.05. Lokalne stowarzyszenia oraz władze 
Gminy Świerzawa zorganizowali wspólne 
sprzątanie Parku Piastów. Akcję połączono z 
majowym piknikiem.
27.05. Na stadionie ZKS „Górnik” odbył się 
Turniej Oldboy w Piłce Nożnej o Puchar Bur-
mistrza Miasta Złotoryja.
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Za drobną opłatą można było przekupić szczurka, który spełnia życzenia.

Kram z agatami

Zenon Śmigiel przy obróbce bursztynu Orkiestra hutnicza

Zarząd TMZZ w strojach średniowiecznych mieszczan

Jeden z licznych rzemieślników przy pracy

Prezes Złotoryjskiego Towarzystwa Tradycji Górniczych, 
Andrzej Kowalski, otwiera Skansen przecinając linę.

Pułkownik Cezary Skała z rokitnickim regimentem

Wielkie otwarcie
Leszczyna, 19.05.2012 r. 

Pan Andrzej Kowalski
Prezes 
Złotoryjskiego Towarzystwa 
Tradycji Górniczych 

     
W Złotoryi spełniają się marzenia!

Kilka lat temu hasło „Skansen 
w Leszczynie” wydawało się mało 
wiarygodne. A jednak w dniu 
dzisiejszym Złotoryjskie Towarzystwo 
Tradycji Górniczych z Panem 
Prezesem Andrzejem Kowalskim 
dokonują uroczystego otwarcia 
skansenu. 

ZTTG jest młodą organizacją 
skupiającą szeroką reprezentację 
Ziemi Złotoryjskiej. 

Budowa skansenu górniczo-
hutniczego – tu, w kolebce „starej 
miedzi” – jest pomysłem bardzo 
dobrym, promującym ziemię 
złotoryjską i kochających tradycje 
górnicze mieszkańców. 

Gratulujemy Prezesowi Andrzejowi 
Kowalskiemu i wszystkim działaczom 
Towarzystwa odwagi w podjęciu 
decyzji i wytrwałości w realizacji 
trudnego projektu. Powstanie 
skansenu to duży wysiłek całego 
środowiska Złotoryjskiego. 

To dobry przykład realizacji 
inwestycji w systemie prywatno – 
publicznym. 

Ale skansen – to nie tylko 
mury, piece, maszyny. Skansen, to 
budowanie świadomości historycznej 
naszego społeczeństwa i tożsamości 
kulturowej mieszkańców. Tu 
pracowali nasi pradziadowie, 
dziadowie i nasi rodzice. A my 
to pielęgnujemy. Skansen, to 
wprowadzenie Leszczyny na 
mapę Polski i mapę świata. To 
budowanie świadomości historycznej 
mieszkańców i równocześnie troska o 
ich przyszłość. 

Budowa skansenu jest pomysłem 
drugiego otwarcia Złotoryi. 

Potrzeba wielkiego wysiłku, aby 
projekt skansenu realizować w ciągu 
długich lat. TMZZ deklaruje swoją 
pomoc.

Życzymy, aby przy realizacji 
pomysłu udało się zjednoczyć 
społeczność ziemi złotoryjskiej, 
sprzymierzeńców i decydentów. 

To kolejne okno na świat Ziemi 
Złotoryjskiej. Otwierajmy je szeroko z 
korzyścią dla wszystkich. 

W imieniu Zarządu TMZZ
Aleksander Borys

Wielkie święto polskiej miedzi odbyło się pod ha-
słem: „Tradycja – Edukacja – Zabawa”. Trwało dwa 
dni ciepłego weekendu od 19. do 20. maja a zwieńczy-
ło projekt Złotoryjskiego Towarzystwa Tradycji Górni-
czych. Projekt pieczętuje się herbami: Gminy Złotory-

ja, Powiatu Złotoryjskiego, Miasta Złotoryja, Dolnego 
Śląska, KGHM Polska Miedź S.A. – fundacja Polska 
Miedź, Programu Regionalnego – Narodowa Strategia 
Spójności, Euroregionu: Neisse-Nisa-Nysa, Unii Euro-
pejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego – Przekraczamy Granice, Projektu „Polsko- Cze-
skie Spotkania w Krainie Wygasłych Wulkanów”.

Przede wszystkim jednak – olbrzymią pracą społecz-
ną (siłą mięśni, hartem ducha i przedsiębiorczością) 
członków ZTTG. Efekty tych sprzężonych sił są oka-
załe, imponujące. Skansen wygląda pięknie. Jeszcze 

w zeszłym roku – w budowie, dziś skończony, jako 
obiekt dla edukacji młodego i starszego pokolenia: z 
miejscami noclegowymi, restauracją, salą wykłado-
wą, dwiema amfiteatralnymi scenami, dziedzińcem, 
zdobionym rzeźbami w piaskowcu. Wszystko u pod-

nóża pieców, które już kila lat 
odrestaurowane, górują nad 
Leszczyną. 

Święto, rozpoczęte już o 
14.00 w sobotę, realizowało się 
wg atrakcyjnego scenariusza: 
Spotkanie w amfiteatrze leśnym 
zaprezentowało Złotoryjską 
Kopalnię Talentów, w tym ar-
tystów Ocelota, solistów i so-
listki Pogórza, po czym orszak 
górniczo-hutniczy zaprowadził 
zgromadzonych szacownych 
gości na koncert Hutniczej 
Orkiestry Dętej z pokazem pa-
radnej musztry do uroczystego 
otwarcia skansenu. Tę część 
zwieńczył koncert Chóru Gór-
niczego, który zaraz oddał głos 
Zespołowi Polonii Francuskiej 
„Aigle Blanc”. Oczywiście – 
w tak zwanym międzyczasie 
na pełnych obrotach pracuje 
kuchnia i restauracja skansenu, 
wystylizowana na karczmę, jak 
i bufet i kelnerzy obu płci. Tra-
dycyjne polskie jadło można 
przepić gorącą kawą lub schło-
dzonym piwem – jak kto woli.

Wieczorem odbywa się tra-
dycyjne dla ZTTG pasowanie 
na gwarków. Obrzęd ten znają 
bywalcy grudniowych karczm 
piwnych, i wiedzą, że tyle samo 
w nim poważnych słów co hu-
moru i radości. Musi się odbyć 
także tradycyjny spust miedzi 
ze średniowiecznego pieca – w 
końcu – to dymarki. Spotkanie 
tego dnia, wypełnione koncer-
tami naszego „Pireusa” i „Co-
untry Ladies” z Czech (świetne 
były), wieńczy niespodziewa-
nie atrakcyjny, bo barwny sty-
listycznie (jazz i operetka na 
przemian) koncert zespołu re-
prezentacyjnego PZŁ. I rzeczy-
wiście – muzycy są reprezenta-
cyjni: w wieczorowych garnitu-
rach, w długiej sukni -solistka. 
Grają i wyglądają pięknie, od-
świętnie, a uczestnicy zabawy 
nie mogą się oprzeć urokowi 
znanych, czarujących melodii. 
Zespół gra pod batutą Mieczy-
sława Leśniczaka. Panowie 
proszą panie do tańca. Walce, 
polki, wspólne mormorando 
znanych, lubianych melodii. To 
jest to – myślę, nucąc z innymi.

A wokół – przez cały dzień: 
kramy wymierającego rzemio-
sła i starych zawodów, bo jak co 
roku, nie zawiedli rzemieślnicy 
i artyści: garncarze, kowalstwo 
artystyczne, malarze, poszu-
kiwacze skarbów naszej ziemi 

– agatyści, ale i drukarze, papierniści, kaligrafowie, 
bursztyniarze. Między nimi – serowarzy, specjaliści od 
pierogów i spełniania marzeń, nie tylko kulinarnych. 
Poznaję wielu ciekawych ludzi. Wśród nich niezwykle 
atrakcyjnego wróża:

- Tseba wybrać sobie scurka, wyseptać mu do ucha 
mazenie, wzucić pieniązek, dać mu chleba, i kiedy zje 
chlebek, zycenie się spełni – wyjaśnia mi ucharakte-
ryzowany na średniowiecze, tajemniczy, najwyżej pię-
cioletni wróżbita. „Zamieszkuje” na czas Dymarek w 
zainscenizowanej średniowiecznej izbie z mamą, sio-

strą i pieskiem. 
Burzsztyniarze, państwo Grażyna i Zenon Śmigielo-

wie przyjechali aż z Tucholi. Prezentują piękną kolekcję 
biżuterii – bursztyn w srebrze i bez oprawy, kolie, na-
szyjniki, zawieszki, kolczyki… Trudno oderwać oczy.

- Wie pani, że opiłki bursztynu, powstające przy ob-
róbce, to lekarstwo?

Coś tam wiedziałam, ale z przyjemnością słucham 
nie tylko o leczniczych walorach bursztynowego pyłu.

- To nasza pasja. Byliśmy bardzo młodzi, kiedy zara-
ził nas bursztynem wspólny znajomy. Cierpliwie uczył 

nas rzemiosła obróbki bursztynu. – Musisz 
być cierpliwa, Grażyno – mówił, kiedy nie-
cierpliwie, z małą precyzją posługiwałam 
się maleńkimi wiertłami. – Tu jest ważna 
precyzja.  Nasz nauczyciel i mistrz jeszcze 
żyje. Myślę, że to dzięki obcowaniu z bursz-
tynem. Szkoda, że nasze córki nie odziedzi-
czyły tej miłości. Cóż… Może wnuki?

Gawędzimy, a mnie się już śmieją oczy 
do pewnego pierścionka z zielonym bursz-
tynem w srebrze. Jeszcze się dowiaduję, że 
bursztynu poszukuje się niekoniecznie nad 
morzem.

- Trzeba pamiętać, że bursztyn jest tam, 
gdzie przed milionami lat był bór. Naj-
większy okaz, jaki widziałem – opowiada 
pan Zenon – wykopano z pola uprawnego 
pod Kliczkowem. 

W następnym kramie rozmawiam z Ta-
deuszem Grajpelem z Pracowni badań i 
edukacji historycznej w Końskiem. Histo-
ryk z wykształcenia i zamiłowania poka-
zuje technikę zaniechanego już wynalazku 
Guttenberga. Mogę sama złożyć na szczot-
ce własne nazwisko, wybierając z pojem-
nika tradycyjną czcionkę. Powstaje napis, 
który za chwilę mistrz odbije czerwonym 
atramentem na certyfikacie, potwierdzają-
cym moją obecność na Dymarkach.  Graj-
pel z pasją opowiada przy okazji historię 
starodruków, inicjałów, drzeworytów i pie-
częci herbowych. Wokół nich – niesłycha-
ne historie, dotyczące średniowiecznych 
dokumentów, jeszcze sprzed wynalezienia 
druku. Uciekam, bo zostałabym przy jed-
nym kramie do końca, a są tu jeszcze inni 
ciekawi ludzie, ich rzemiosło, sztuka.

Państwo Telatyńscy z Pracowni cerami-
ki „Art – El Ceramika” w Dobkowie już 
zbierają wystawę swych prac, zdążyłam 
jednak wybrać jednego skrzydlaka z „an-
gelologii stosowanej” w ceramice. Chwilę 
rozmawiamy, bym mogła się dowiedzieć, 
że na „Malinowym Wzgórzu” w Dobko-
wie Telatyńscy mają jeszcze i pasiekę.

Średniowieczne miasteczko zbiera się do 
snu, bo jutro od rana – sesja naukowa pn. 
„Spotkania w krainie wygasłych wulkanów”.

Wpadnę jeszcze jutro, także wieczorem, 
żeby wysłuchać koncertu Hani Markie-
wicz, znanej wszystkim z „Bitwy na gło-
sy”. Już po koncercie zamienię z Hanią kil-
ka słów. Będzie uśmiechnięta i wyglądać 
będzie niezwykle świeżo, chociaż wróci 
tego samego dnia z koncertu w Krakowie. 
Jej koncert organizatorzy przeplotą skrzyp-
cowym koncertem niezwykłego duetu 
skrzypaczek. „Violin Duet 2 be” stanowią 
skrzypaczki, absolwentki klasy skrzypiec 
Akademii Muzycznej w Poznaniu. Na stałe 
związane są z różnymi orkiestrami symfo-
nicznymi, jako duet skrzypco-
wy koncertują na zaproszenie 
wielu prestiżowych wydarzeń 
kulturalnych i sportowych w 
Europie, a nawet w Azji. Jutro 
w Leszczynie będzie je wspo-
magała gościnnie Aleksandra 
Woźniak.

To niesamowite, co można 
wyczarować na skrzypcach! 
Słuchacze będą zachwyceni. 
Dla wielu z nich – to będzie 
pierwsze spotkanie z takim sty-
lem i brzmieniem skrzypiec.

Jutro przegapię rekonstruk-
cję potyczki wojsk napoleońskich: „Fran-
cuzi nad Potokiem Prusickim” z projektu 
TMZZ pod wodzą Cezarego Skały,  ku-
pię sery od serowarów z Podlasia, wafle 
(bez cukru) z Kalisza, jaspis na amulet (ze 
Lwówka) i piękny, gustowny pierścionek – 
wcale nie z „kolorowych jarmarków”. Bo 
organizatorzy tych uroczystych Dymarek 
Kaczawskich pokazali, że festyn, utrzymany w kon-
wencji mocno ludycznej, nie musi być „usia – siusia”, 
że można zaprosić „wszystkich”,  zaproponować im 

rozrywkę na godziwym poziomie,  celując w gusta.
Jolanta Zarębska
Fot. Wojciech Zarębski, Michał Wozowczyk  
         i Robert Pawłowski



Czarna legenda
Jana Bogdziewicza - "Czarnego Janka"

Bronisław Skowroński

Jan Bogdziewicz - "Czarny Janek"

Grób "Czarnego Janka"
Działania środowisk opozycyjnych 

wobec rządów PPR a następ-
nie PZPR były w okresie PRL albo 
przemilczane albo pokazywane w 
negatywnym świetle. Społeczeństwu 
wmawiano, że są to zwykli krymina-
liści tworzący „bandy terrorystycz-
no-rabunkowe”, choć w wyrokach 
sądowych i mowach prokuratorów 
pojawiają się wątki polityczne. Jedną 
z takich grup była tzw. „banda Czar-
nego Janka – Jana Bogdziewicza”, 
działająca w powiatach: lwóweckim, 
złotoryjskim i jeleniogórskim w latach 
1948-1952. Po jej rozbiciu kilkadzie-
siąt osób skazano na kary więzienia, 
wydano dwa wyroki śmierci, z których 
jeden wykonano. Pamięć o „Czarnym 
Janku” jest żywa do dnia dzisiejszego, 
ocena jego działalności wciąż wzbudza 
rozbieżne oceny.

Jan Bogdziewicz urodził się 24. 
kwietnia 1925 r. w miejscowości Wa-
siliszki, powiat Szczuczyn, woj. No-
wogródek. Do 1939 r. ukończył 5 klas 
szkoły powszechnej w Wasiliszkach. 
Wojnę spędził przy rodzicach, pracując  
w gospodarstwie i przy wyrębie lasu 
w miejscowości Skrzydłowice. Miał 
wówczas współpracować z Armią Kra-
jową w zakresie aprowizacji. W 1945 
r. został wcielony do Wojska Polskie-

go, pod koniec maja w Łodzi jednak 
zdezerterował, na początku czerwca 
przystąpił do działających w Białostoc-
kiem oddziałów partyzanckich mjra 
Aleksandra Rybnika „Jerzego”. Pod 
pseudonimem „Szczygieł” brał udział 
w akcjach na posterunki MO i prze-
ciwko oddziałom KBW, aktywistom 
partyjnym, funkcjonariuszom MO, UB 
oraz ich informatorom. Korzystając z 
ogłoszonej  amnestii 2. kwietnia 1947 
r. ujawnił się w PUBP Wysokie Mazo-
wieckie. Zdał broń (automat i pistolet 
bębenkowy), dla zmylenia organów 
bezpieczeństwa podał fałszywy rok 
urodzenia, wykształcenie, ukrył fakt 
dezercji oraz późniejszą działalność. 

Na przełomie maja i czerwca dotarł 
do Lwówka Śląskiego, gdzie znalazł 
zatrudnienie w Urzędzie Likwidacyj-
nym. Po kilku tygodniach zrezygnował  
z posady i zamieszkał we wsi Czaple, 
utrzymując się prawdopodobnie z 
handlu i pomocy miejscowym gospo-
darzom. W połowie 1948 r. dowiedział 
się, że jego osobą zaczynają intereso-
wać się władze w związku z jego dzia-
łalnością na terenie Polski północno-
wschodniej. Ma do wyboru – pozwolić 
się aresztować lub wrócić do jedynego 
życia jakie znał – ukrywania się  
u zaprzyjaźnionych gospodarzy i za-

pewniania środków przeżycia przez 
napady na wybranych gospodarzy i 
instytucje. Do grudnia 1950 r. było 
ich pięć, a pomagali mu miejscowi: 
Władysław Koralewski, Leon Sie-
dlecki, Antoni Lipski, Antoni Żwatel, 
Bronisław Skowroński. Bogdziewicz 
nie tworzy jednak oddziału, ukrywa 
się sam usiłując nawiązać kontakty ze 
znajomymi  
z białostockiego. 

Celem napadów było zdobycie środ-
ków do życia – żywności, pieniędzy, 
środków codziennego użytku (np. 
ubrań). Część rzeczy wykorzystuje  
do własnych celów, część spienięża na 
targach w Jeleniej Górze czy Legnicy. 
Podczas napadów nikt fizycznie nie 
ucierpiał, mimo, że usiłowano przypi-
sać mu dwa morderstwa – sekretarza 
Zarządu Powiatowego ZSL, Juliana 
Czuryły 12. sierpnia 1950 r. w Dłużcu 
oraz Komendanta Posterunku MO w 
Rząśniku Władysława Jarzęckiego 28. 
września tr. Dopiero jesienią 1951 r.  
można mówić o powstaniu zwartego 
oddziału, kiedy do „Czarnego Janka” 
przyłączyło się czworo młodych ludzi: 
Krystyna Jastrzębska, Julian Mazur, 
Roman Beć i Zenon Szymanowski. 
Dwaj ostatni uciekli ze Szkoły Przy-
sposobienia Przemysłowego przy ko-
palni „Bobrek” w Bytomiu. Otrzymali 
pseudonimy (Szymanowski „Antek”, 
Mazur „Franek”, Beć „Staszek”) oraz 
informację, że będą występowali jako 
organizacja AK a za zdradę grozi kara 
śmierci.

We wrześniu i październiku przepro-
wadzili sześć napadów – trzy na indy-
widualnych gospodarzy i trzy na skle-
py spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
– w Bystrzycy, Czernicy i Bełczynie. 
Nie udały się natomiast zasadzki na 
kasjera PGR Grodzisko oraz samo-
chód przewożący pieniądze z banku 
do kopalni „Upadowa” w Grodzisku. 
Zrezygnowali także z napadu na za-
stępcę Przewodniczącego Prezydium 
Gminnej Rady Narodowej, Kazimierza 
Jasa z Twardocic. Prawdopodobnie już 
w połowie września kwaterowali w 
bunkrze w  kamieniołomach między 
Czaplami i Nową Wsią Grodziską. 
Najprawdopodobniej nie tak wy-
obrażali sobie jednak działalność w 
partyzantce, skoro w grupie zaczęło 
dochodzić do nieporozumień. Z takie-
go trybu życia zrezygnować zamierzali 
Beć oraz Jastrzębska. Chłopak chciał 
wrócić do Bytomia, do dziewczyny, 
mówiło się, że Krystyna zaszła w 
ciążę. Dla Bogdziewicza oznaczało to 
zagrożenie dekonspiracją, stąd wyrok 
śmierci, jaki wydał na oboje. Zginęli 
w odstępie kilku lub kilkunastu dni na 
stokach Ostrzycy, a zwłoki ekshumo-
wano dopiero w lipcu 1952 r.

Ostatni napad miał miejsce 10. 
kwietnia 1952 r. na sklep spółdzielczy  
w Proboszczowie. Do Bogdziewicza, 
Szymanowskiego i Mazura dołączył 
Bronisław Skowroński, który zdecydo-
wał się porzucić dotychczasową pracę. 
Aktywność funkcjonariuszy UB, MO, 
żołnierzy KBW w oczyszczaniu terenu 
spowodowała, że grupa się rozdzieliła i 
przenosiła z miejsca na miejsce.  
Na umówione miejsce spotkania w 
połowie maja 1952 r. nie stawił się 

Mazur, który wrócił do rodziców w 
Jerzmanicach z obawy przed tym, by 
nie spotkał go los Jastrzębskiej i Becia. 
Prawdopodobnie presja rodziny spo-
wodowała, że zdecydował się oddać w 
ręce bezpieki 17. maja 1952 r., wska-
zując miejsce pobytu pozostałych. 

W ten sposób czteroletnie wysiłki 
UB uwieńczone zostały w końcu suk-
cesem. Trwało to tak długo, bowiem 
początkowo władze nie łączyły ze sobą 
mających miejsce napadów z osobą 
Bogdziewicza. Trzeba pamiętać, że 
lata 40-te to duży poziom bandytyzmu 
pospolitego, dlatego też działania śled-
cze prowadzone były głównie przez 
milicję a nie przez UB. Poszukiwania 
Bogdziewicza przez aparat bezpieczeń-
stwa wiązały się początkowo z jego 
przeszłością i niepełnym ujawnieniem 
w 1947 r. PUBP Złotoryja otrzymał  
z Białegostoku informację, że na ich 
terenie ukrywa się „bandyta” 
o pseudonimie „Szczygieł”, oskarżany 
o zbrodnie na terenie Białostockiego. 
On sam nie miał świadomości, że pi-
sząc listy do znajomego, tak naprawdę 
usiłował skontaktować się z osobą 
zwerbowaną przez tamtejszą bezpiekę 
do zwalczania podziemia. Korespon-
dencja Bogdziewicza trafiała więc w 
ręce UB, w tym nazwiska osób, do 
których miał zaufanie na Dolnym Ślą-
sku. WUBP w Białymstoku przekazał 
posiadane przez siebie materiały a 
24. maja 1950 roku PUBP Złotoryja 
przystąpił do agencyjnego rozpraco-
wania pod kryptonimem „Białostocki”, 
przeciwko „wrogiemu środowisku, 
elementowi podejrzanemu o dokony-
wanie napadów rabunkowych oraz o 
nielegalne przechowywanie zbiegłych 
bandytów, którzy dokonywali napady 
rabunkowe jak również morderstwa na 
terenie województwa Białystok”. 

Aż do zimy 1950 r. brak śladów, by 
władze łączyły napady z jedną osobą, 
właśnie Bogdziewicza. Sytuacja zmie-
niła się po napadzie na spółdzielnię 
mleczarską w Lubomierzu 28. grudnia 
1950 r., zestawiono wówczas rysopisy 
napastników i okazało się, że dokonały 
ich te same osoby. Wśród wniosków 
znalazły się stwierdzenia, że napastni-
cy są bardzo opanowani, pewni siebie 
oraz że przedstawiają się jako „banda 
polityczna”, „ponieważ przy napadach 
rabunkowych wypowiadają się do 
poszkodowanych, że zakwestionowane 
pieniądze zabierają na Wojsko Polskie 
w podziemiu (...) że nie szkodzą oni 
ani nie są wrogami ludzi a tylko Pań-
stwa (obecnego ustroju)”. Właściwie 
aż  
do jesieni 1951 r. nie osiągnięto rezul-
tatów, Bogdziewicz był nieuchwytny. 
Brak aktywności i zaangażowania 
zarzucił nawet swoim podwładnym we 
wrześniu 1951 roku Szef WUBP we 
Wrocławiu, czego efektem było nawią-
zanie bliższej współpracy między jed-
nostkami UB w Złotoryi i Lwówku.

Jednocześnie w sprawie pojawił się 
drugi wątek związany z osobą Krysty-
ny Jastrzębskiej i jej kolegów. Poza 
rysopisami napastników, po ataku na 
sklep w Bystrzycy, organa ścigania 
dysponowały odciskami palców, pozo-
stawionych na butelkach. Zaczęto tak-
że łączyć wydarzenia – fakt zniknięcia 

Jastrzębskiej, Mazura, Becia, napady, 
w których brali udział bardzo młodzi 
ludzie. 13. grudnia 1951 roku PUBP 
Złotoryja przedstawiło plan agencyj-
nego rozpracowania pod kryptonimem 
„L-K-1” na organizacje, dokonujące 
napadów w gromadach na granicy 
powiatów Lwówek Śląski  
i Złotoryja. Analizując poszczególne 
przypadki napadów, zabójstw, kra-
dzieży i podpaleń stwierdzono, że 
istnieją dwie zorganizowane bandy 
„przejawiające wrogą działalność w 
formie systematycznie dokonywanych 
napadów z bronią na spółdzielnie i 
gospodarzy małorolnych, przez co tym 
samym bandy te starają się wywołać 
panikę – odstraszając gospodarzy od 
sprzedaży Państwu kartofli  
i zboża oraz aktywu Partii o zaprzesta-
nie przez nich działalności społeczno-
politycznej”. Dodatkowo na wiosnę 
1952 r. na terenie kilku powiatów, w 
tym złotoryjskiego, pojawiła się więk-
sza liczba patroli KBW przeczesują-
cych teren, stacjonujących w poszcze-
gólnych wsiach. Nie przyniosło to 
jednak żadnych efektów, dopiero pod-
danie się Mazura zmieniło sytuację.

Po przesłuchaniu w PUBP Złotoryja 
ściągnięto żołnierzy KBW z Jeleniej 
Góry i w nocy z 18. na 19. maja 1952 
roku w obławie wokół Ostrzycy po 
krótkiej strzelaninie zatrzymano Bog-
dziewicza i Szymanowskiego. Zame-
linowanemu w domu Anny Dżygało 
Bronisławowi Skowrońskiemu udało 
się uciec. Jeszcze tego samego dnia po 
aresztowaniu Bogdziewicz był prze-
słuchiwany przez oficerów śledczych 
WUBP, ppor. Edwarda Kwiecińskiego 
i Leona Romasza, a prokurator woj-
skowy, ppłk Filip Barski, podpisał 
postanowienie o tymczasowym aresz-
towaniu Szymanowskiego  
i Bogdziewicza. W miarę składanych 
zeznań nastąpiły kolejne aresztowania  
na terenie powiatów Lwówek Śląski 
i Złotoryja. Przebywający w areszcie 

śledczym Bogdziewicz otoczony został 
agenturą celną.

Informacja o zatrzymaniu Bogdzie-
wicza wywołała zamieszanie. Z terenu 
powiatu wyjechało kilka osób, m.in. 
pielęgniarka ze szpitala lwóweckiego 
Walentyna Chrosna „Wala”, która 
miała informować o działaniach UB. 
Samobójstwo popełnił  milicjant po-
sterunku MO we Wleniu Zygmunt 
Radziejewski, co zostało potraktowane 
jako mimowolne przy-
znanie się do pomaga-
nia Bogdziewiczowi.

Aresztowanie 
Bogdziewicza nie 
zakończyło sprawy. 
Na wolności pozostał 
Bronisław Skowroń-
ski. Mimo ustalenia, 
że ukrywa się często 
w zabudowaniach 
gospodarczych swojej 
matki, odwlekano jed-
nak zatrzymanie, chcąc 
wykorzystać go do 
ujawnienia jak najwięk-
szej liczby wrogów 
ustroju na tym terenie. 
Do Skowrońskiego 
zgłosił się zwerbowany 
do współpracy z UB 
agent ps. „Dziadek”, 
zaproponował Skow-
rońskiemu zorganizo-
wanie nowej grupy na 
terenie Dolnego Śląska. 
Kolejny agent UB ps. 
„Woźnica” zaoferował 
pomoc w wyjeździe 
w lubelskie i uzyskaniu fałszywych 
papierów. Na terenie Lubelszczyzny 
Skowroński miał znać miejsca ukrycia 
broni oraz znał „pewnych” ludzi. Przy-
gotowano więc fałszywe dokumenty 
zatrudnienia go w Lublinie. Ten jednak 
przez cały czas pozostawał nieufny, 
obawiając się prowokacji UB. Wobec 

zwlekania z wyjazdem, 
zdecydowano się zakończyć 
sprawę. Nad ranem 25. 
października 1953 roku po 
czterech godzinach rewizji w 
zabudowaniach matki Skow-
rońskiego, odkryto kryjówkę 
w stodole pod klepiskiem. 
Skowroński nie stawiał 
oporu.

Pojmanie „Czarnego Jan-
ka” było sukcesem także dla 
organów ścigania, dlatego 
pojawiły się pomysły zorga-
nizowania procesu pokazo-
wego. „Państwo Polskie na 
skutek działalności bandy 
Bogdziewicza Jana poniosło 
straty materialne (napady 
na spółdzielnie, indywidu-
alnych gospodarzy, cięcie 
telefonów) na ponad 200 000 
zł,- oraz dezorganizacja wsi 
w materiały przemysłowe, 
straty moralne (terror nie-
bezpieczeństwa, zasadzki, 
zabójstwa) spowodowało 
niepewność jutra wśród ludzi 
pracy opóźniając tym samym 
zagospodarowanie Ziem 
Odzyskanych. W sprawie 
powyższej w okresie przed-

wyborczym planuje się przeprowadzić 
proces pokazowy na terenie powiatów 
Lwówek Śląski, który najbardziej jest 
zagrożony przez tego rodzaju ele-
menty. Proces może mieć aspekt wy-
chowawczy a zarazem ostrzegawczy 
dla wszystkich niedobitków i mętów 
społecznych, którzy ośmieliliby się 
zakłócić spokój ludności pracującej i 
utrudniać normalny przebieg wyborów. 
W związku z powyższym proszę o 

wyrażenie zgody na przeprowadzenie 
procesu pokazowego” – pisał p.o. Na-
czelnika Wydziału Śledczego WUBP 
we Wrocławiu por. Adolf Helbin. In-
nego zdania było jednak kierownictwo 
wrocławskiej bezpieki. „Szef WUBP 
we Wrocławiu nie zgadza się na roz-
poznanie niniejszej sprawy w trybie 
pokazowym, uzasadniając swoje sta-
nowisko tym, że działalność bandycka 
Bogdziewicza i ujęcie go dopiero  
w 1952 roku kompromituje Organa 
Bezpieczeństwa, natomiast I-szy Se-
kretarz KW zgadza się na rozpoznanie 
sprawy we Lwówku Śląskim”.

Proces Jana Bogdziewicza i Zenona 
Szymanowskiego miał miejsce przed 
Wojskowym Sądem Rejonowym we 
Wrocławiu. Akt oskarżenia Bogdzie-
wicza mówił o 17 „napadach rabunko-
wych z bronią w ręku” na prywatnych 
gospodarzy i sklepy spółdzielcze, 
usiłowanie dokonania 9 kolejnych, 
dezercję  
z WP, posiadanie broni, dokonanie 
dwóch „gwałtownych zamachów na 
żołnierzy WP”, nakłanianie do „gwał-
townego zamachu na funkcjonariusza 
MO”, sabotaż, „pozbawienie życia” 
jednego człowieka i nakłonienie do 
zabicia dwóch innych”. W mowie 
oskarżyciela znalazły się znane z 
innych procesów inwektywy i okre-
ślenia: „Niejeden proces bandycki 
mieliśmy przed naszym sądem lecz 
mało było procesów tak obfitych w 
zbrodnie jak dzisiejszy. Sprawa ta 
wykazuje zgniliznę moralną pasożyt-
niczych jednostek, które ze wstrętu 

do pracy jęły się zbrodni bandytyzmu 
i mordów. Kiedy Armia Czerwona i 
Wojsko Polskie na ostrzach bagnetów 
niosły Polakom wolność narodową i 
społeczną, reakcyjne jednostki spośród 
byłych wyzyskiwaczy, dobrawszy 
sobie ludzi otumanionych fałszywą 
propagandą spośród wyrzutków społe-
czeństwa, maruderów, kolaboracjoni-
stów i dezerterów takich jak oskarżony 
Bogdziewicz. Potworzyły się bandy 
faszystowskie, które pod różnymi ha-
słami i nazwami dążyły do uchwycenia 
władzy i odebrania społeczeństwu 
praw, zakucia ludzi pracy w jarzmo 
kapitalistycznego ucisku i wyzysku”. 
Prokurator podkreślał przy tym, że 
czynów swoich dopuścili się w okresie 
planu 6-letniego.

29. listopada 1952 roku WSR we 
Wrocławiu, pod przewodnictwem kpt 
Stanisława Romanka skazał Jana Bog-
dziewicza i Zenona Szymanowskiego  
na karę śmierci. Po wyroku obrońcy 
wnosili do Najwyższego Sądu Wojsko-
wego w Warszawie o zmianę. Obrońca 
Szymanowskiego, Jerzy Tinne pisał: 
„sterroryzowany przez Bogdziewi-
cza, oskarżony Szymanowski stał się 
ślepym narzędziem w jego rękach i 
nie miał odwagi porzucić bandę”. Ad-
wokat Bogdziewicza, Gerszon, starał 
się pomniejszyć wątki polityczne dzia-
łalności „Czarnego Janka”: „Źródło 
zbrodni oskarżonego tkwi w demora-
lizującym wpływie okupacji hitlerow-
skiej, w okoliczności, że po dezercji 
przypadkowo dostał się pod zbrodni-
cze wpływy bandy WiN. Wprawdzie 
przestępcza działalność oskarżonego 
w swych skutkach stanowiła dywersję 
polityczno-gospodarczą (grabież mie-
nia spółdzielczego), jednakże przewód 
sądowy wykazał, że oskarżony nie z 
pobudek politycznych (kontrrewolu-
cyjnych) założył bandę rabunkową, że 
pobudką działania była chęć zdoby-
wania środków materialnych w drodze 
zorganizowanego rabunku”.

W przypadku Bogdziewicza Bierut 
nie skorzystał z prawa łaski, natomiast 
16. marca 1953 r. Najwyższy Sąd 
Wojskowy zmienił wyrok Szymanow-
skiemu na dożywocie. Bogdziewicz z 
wyrokiem śmierci spędził w więzieniu 
siedem miesięcy. W tym czasie był 
przesłuchiwany w sprawach przeciwko 
ludziom, których oskarżano później o 
pomoc „bandzie terrorystyczno-rabun-
kowej”.  
W tym czasie agentura celna podtrzy-
mywała go w przekonaniu, że obej-
mie go amnestia, że wyrok zostanie 
zmieniony. Kary nie uniknął też Julian 
Mazur, skazany przez WSR we Wro-
cławiu 29. stycznia 1953 roku na 8 lat 
więzienia. Wyrok na Janie Bogdziewi-
czu „Czarnym Janku” został wykonany 
15. czerwca 1953 roku na dziedzińcu 
więzienia przy ulicy Kleczkowskiej we 
Wrocławiu.  
W depozycie po straconym pozostały: 
31 złotych oraz zegarek. Jako, że nie 
znano miejsca przebywania rodziny 
i nikt nie zgłosił się po ów depozyt, 
rzeczy te przeszły na własność Skarbu 
Państwa. Pochowany został 16 VI na 
Cmentarzu Osobowickim we Wrocła-
wiu (ówczesna kwatera A-VI).

Robert Klementowski

Wszystkim zainteresowanym działalnością 
oraz losami Jana Bogdziewicza poleca-

my ciekawy artykuł pt. „Pole wyklętych” w 
miesięczniku „Odkrywca” z grudnia 2011 r. 

Z wywiadu, jakiego udzielił Joannie Or-
łowskiej-Stanisławskiej dr hab. Krzysztof 
Szwagrzyk z Instytutu Pamięci Narodowej we 
Wrocławiu dowiadujemy się, że w listopadzie 
ubiegłego roku odkryto na Cmentarzu Oso-
bowickim szczątki Jana Bohdziewicza. Prace 
ekshumacyjne prowadził zespól archeologów 
pod kierunkiem dr. Pawła Konczewskiego.

Doczesne szczątki  „Czarnego Janka” pod-
dano szczegółowym badaniom antropologicz-
no-medycznym. Badacze mają 90 procentowa 
pewność, że należą  do Jana Bohdziewicza. 
Czaszka zawiera otwory po kulach, co zgadza 
się z treścią zachowanego protokołu wykona-
nia kary śmierci. Pistolet przyłożono do lewej 
strony kości potylicznej, pocisk wyszedł prawą 
stroną kości czołowej.

Ze wspomnianego protokołu wynika rów-
nież, że bezpośrednim wykonawcą kary śmier-
ci był porucznik Milicji Obywatelskiej Marian 
Natywo. Został on pochowany w Alei Zasłużo-
nych Cmentarza Osobowickiego.

  Roman Gorzkowski
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Biegoszów

Łąki nad Biegoszowem

Panorama ze zbocza Gaju w stronę Gozdna 
i PGP „Bazalt”.

Pola pod Farnym Zagajnikiem koło Gozdna, 
widok na Karkonosze

Krzeniów ze wzgórz

Biegoszów - Gozdno
Szlakiem małych wsi

Powoli zbliżamy się do końca naszej wędrówki po 
Gminie Świerzawa. Kolejnym punktem na naszej 

mapie  jest Biegoszów. Wieś leży we wschodniej części 
Pogórza Kaczawskiego przy drodze do Wilkowa. Jest 
to niewielka, ale urokliwia osada. Historia Biegoszowa, 
podobnie jak innych niewielkich założeń, rozmywa 
się w czeluściach historii. Wzmianki w dokumentach 
dają nam pewien obraz funkcjonowania wsi i jej 
mieszkańców.

Biegoszów powstał w połowie XIV w., gdy 
okoliczne tereny należały do rodziny von Zedlitzów z 
Nowego Kościoła, władających okolicznymi dobrami. 
Bliskość gospodarczo -administracyjna z Nowym 
Kościołem wpłynęła na kształt wsi w następnych 
dziesięcioleciach. Nigdy we wsi nie powstał kościół, 
mieszkańcy należeli do tamtejszych dóbr i parafii i siłą 
rzeczy uczestniczyli w sytuacji polityczno - religijnej 
rozwijającej się w Nowym Kościele. Biegoszów,  
podobnie jak Nowy Kościół, stał się silnym ośrodkiem 
protestantyzmu. Zasłynął nawet z buntu chłopów.

Trudno w Biegoszowie znaleźć cenne zabytki. 
Zabudowa wiejska jest charakterystyczna dla tej części 
Śląska. Często znajduje się w nienaruszonym stanie, 
dzięki czemu zachowała się pewna atmosfera starej 
wsi. W XVIII w. prowadzono w okolicy poszukiwania 
rud miedzi, co wiązało się z rozwojem górnictwa 
i hutnictwa w pobliskiej Leszczynie, ale nigdy nie 
osiągnęło ono większego znaczenia. Gdyby stało się 
inaczej, być może Biegoszów byłby znacznie większą 
osadą z perspektywą na szybki rozwój gospodarczy.

No cóż, Paryż jest tylko jeden, dlatego warto 
jest postawić na to, co jest naszym walorem. Bez 
wątpienia mocną stroną Biegoszowa jest położenie. 
Wieś spina dwie gminy: Świerzawę i Złotoryję. 
Rozciągające się lasy, czyste powietrze sprzyjają 
spacerom i odpoczynkowi. Wyznaczona przez Urząd 
Miasta i Gminy Świerzawa trasa rowerowa przecina 
Biegoszów i Gozdno. Najbliższe okolice Biegoszowa 
i Gozdna stanowią użytki rolne, kamieniołomy 
wydobywcze bazaltu, a od południowej i wschodniej 
strony Biegoszów otaczają głównie świerkowe lasy z 
domieszką buka i innych gatunków liściastych.
Gozdno	 (niem. Hermswaldaw, Hermanswaldau) 

-  to kolejna wieś znajdująca się na terenie Gminy 
Świerzawa. Położona w południowo- zachodniej 
części Pogórza Złotoryjskiego, przy drodze Świerzawa 
- Wilków. W dokumentach Gozdno pojawia się dopiero 
po wojnie 30-letniej. Posiadłość  należała do von 
Zedlitzów z Nowego Kościoła. Istniał tu dwór ze szkołą 
ewangelicką. W wieku XVIII większość mieszkańców 
była zatrudniona w pobliskich kopalniach. Największy 
rozwój wsi nastąpił zaś w drugiej połowie XIX w. 
gdy w skład majątku wchodziła też Różana, jednak w 

dalszym czasie miejscowość zaczęła się wyludniać i 
pozostała tylko małą wsią rolniczą. 
Janochów	 	 (niem. Haynhauser, Johannsthal) 

Janochów jest to niewielka osada, należąca do 
Lubiechowej, położona na północno-wschodniej 
granicy Grzbietu Północnego i Pogórza 
Kaczawskiego. Leży na wysokości ok. 370-380 m. 
na pofalowanym terenie. Janochów powstał jako 
kolonia Lubiechowej.
Lisiny	 (niem. Fuchslocher) to osada stanowiąca 

część Sędziszowej. Leży na prawym brzegu 
Kaczawy. Powstała w końcu XIX w. ale  nigdy nie 
rozwinęła się jako samodzielna wieś.
Dzięciołów	 ( niem. Hanssbach, Helmsbach) 

powstał prawdopodobnie krótko przed lub zaraz po 
wojnie 30- letniej. Obecnie jest to część Dobkowa 
w gminie Świerzawa. Jej nazwa wyszła już z użycia.
Dynowice	 (niem. Schauthusen) od 1998r. 

Stanowią część Nowego Kościoła w gminie 
Świerzawa. Dynowice są bardzo dobrze znane 
geologicznie zbieraczom minerałów . 
Krzeniów	 (niem. Taschenhof) jest niewielką 

osadą tworzącą północną część Nowego	Kościoła, 
leży na obu brzegach Kaczawy. Krzeniów ma 
charakter przemysłowo- rolniczy. Wieś powstała 
prawdopodobnie w końcu XIV w. jako majątek 
rycerski. W XIX w. stanowił własność rodziny 
Kuhn. Znajdował sie  tu dwór z folwarkiem i 
ewangelicka szkoła.
Różana	 (niem. Rosenow) niewielka osada nad 

Kaczawą stanowiąca odosobnioną część Nowego 
Kościoła położona jest w malowniczym miejscu, 
okolice osady należą do najbardziej interesujących 
geologicznie na Pogórzu Kaczawskim . W XVI 
w. Różana przez pewien czas stała się rajem dla 
poszukiawczy złota.
Mochów	 (niem. Hindermuche)  jest to kolonia 

Starej	Kraśnicy. 
Jurczyce	 (niem. Georgendorf) część Starej 

Krasnicy (z Mochowem i Dzięciołowem) choć 
położona daleko od niej przy drodze ze Świerzawy 
do Jawora. 
Bronków	 (niem. Heidenhauser) - część 

Rzeszówka, 
Posepsko	 (niem. Muchlwalde) - mała osada, 

część Rząśnika, 
Wielisław	 Złotoryjski	 (niem. Wilenberg) 

niewielka osada, część Sędziszowej leżąca u 
podnóża Wielisławki jest znana z wydobycia złota 
w wiekach XV-XVIII. oraz z bliskości Organów 
Wielisławskich. 

Gminę Świerzawę charakteryzuje osadnictwo 
wiejskie, z zachowaną XIX w. zabudową często 
szachulcową.

Wymienione osady i ich nazwy funkcjonują w 
lokalnym słowniku, natomiast dla turysty, który 
przybywa na tereny gminy są już nieznane. Dlatego 
każdy, kto chce poznać bliżej gminę i jej walory, 
powinien poznać również wymienione wyżej 
nazwy. Warto też w czasie wyprawy odnaleźć 
wspomniane fragmenty dawnych wsi, które obecnie 
nie stanowią odrębności terytorialnej. Wyjątek 
stanowi tu oczywiście Biegoszów, Gozdno, Janochów, 
Krzeniów i Różana, które są rozpoznawalne  
i identyfikowane jako odzielne założenia. Tak jest 
w przypadku Janochowa, Krzeniowa i Różanej. 
Natomiast Biegoszów i Gozdno to dziś samdzielene 
założenia administracyjne.

Nie pozostaje nic innego jak udać się na wycieczkę w 
poszukiwaniu uroków małych osad Gminy Świerzawy 
bogatych w minerały, a przy odrobinie szczęścia może 
odnajdziemy odrobinę złota...

  Czesław Leśniak

Robert Pawłowski: Pamiętasz swój pierwszy aparat?
Jan Borawski: Pierwszy aparat dostałem w 1965 r. od 
swojego ojca,  który go wygrał za krzyżówki.    Był to 
polski aparat Alfa 2 (plastykowy), łatwy w obsłudze, 
nie stwarzał żadnych kłopotów. Pierwsze moje fotki 
przedstawiały przeważnie członków rodziny, sąsiadów 
i kolegów. Posługiwałem się nim do 1967, do wiosny, 

kiedy otrzymałem kolejny prezent - aparat ZORKI 6 
produkcji  ZSRR. Początkowo klisze (negatywy) od-
dawałem do zakładów fotograficznych, gdzie wywo-
ływano negatywy i robiono odbitki. Wychodziłem 
na tym jak Zabłocki na mydle, bo przeważnie odbitki 
rozdawałem za darmo.
Lepiej było samemu wywoływać . 
Od kuzyna nauczyłem się wywoływać negatywy  
i  robić odbitki, na początku w formacie 6x9. Za-
mykałem się w pokoju, zasłaniałem okno kocami, 
rozkładałem na stole: powiększalnik (pożyczony 
od sąsiada) kilka kuwet z chemikaliami i wodą, pu-
dełko z papierami o różnej skali twardości, budzik, 

bo głośno tyka, i lampka nocna owinięta czerwonym 
materiałem.  Potrafiłem przesiedzieć nad zdjęciami 
do późnej nocy. Efekty były bardzo różne, ale w końcu 
dopracowałem swoje prace przynajmniej  do popraw-
nego poziomu. Już byłem na tyle doświadczony, że 
zostałem poproszony  przez ówczesnego dyrektora  
ZSZ pana Biedaka o prowadzenie kółka fotograficz-
nego. Trwało to chyba ze trzy lata, młodzieży  zainte-
resowanej było sporo. Kupowało się w sklepie foto-
optycznym papier fotograficzny, zestaw chemikaliów, 
oraz negatyw. Robiłem wtedy sporo zdjęć, również na 
zamówienie zaprzyjaźnionej szkoły, do której chodził 
mój syn, zwłaszcza gdy w szkole były jakieś uroczysto-
ści. Tutaj już używałem większych formatów papieru: 
9x13, 10x15 cm, A negatywy były produkcji krajowej. 
Zdjęcia wykonywałem - można powiedzieć – kilogramami.
Dawniej, ze względu na cenę filmów, zdjęć robiło się 
znacznie mniej. Teraz często ulegamy pokusie nie-
opamiętanego pstrykania. Jak to wygląda u ciebie?

Istotnie, trzeba było liczyć się z groszem. Trzeba było 
dokładnie wykadrować, dobrać właściwe parametry 
ujęcia i pstryk - bez możliwości podglądu.  Co naj-
wyżej dla większej  pewności można było pstryknąć 
jeszcze raz. Dzięki szybkiemu postępowi technicz-
nemu dziś mamy tzw. cyfrówki. Otworzył się raj dla 
wszelkiego rodzaju amatorów pstrykania wszędzie i 

wszystkiego. Ja jestem jednym z nich. Lubię 
pstrykać. Zaopatrzyłem się w karty pamięci 
o pojemności powyżej 2 giga. Pozwala to na 
dużą ilość pstryknięć, później wybór właści-
wych fotek. Co prawda nie zawsze trafiam 
w gusty, zwłaszcza jeżeli chodzi o zdjęcie 
tygodnia.       

Co najchętniej fotografujesz?
Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju te-
maty-od makro, do horyzontu, od małego 
owada do żubra. Nieobca mi była fotografia 
architektury, w roku 1990 ówczesne Echo 
Złotoryi  zamieściło moją fotkę dawnego 
ratusza  na stronie tytułowej.

Czasem mam wrażenie, że na zdjęciach 
chciałbyś pokazać wszystko: rzeczy ważne 
i te mniej istotne.
Uważam, że rzeczy ważne i mniej istotne 
zasługują na pewnego rodzaju dokumenta-
cję, kiedyś mogą mieć dość sporą wartość, 
nawet archiwalną.
Starasz się na kimś wzorować, czy podą-
żasz własnymi ścieżkami?
Czasami małpuję czyjeś pomysły, ale robię 
to po swojemu. Podobają mi się prace 
członków naszego klubu, dalej raczej nie 
wybiegam. Być może znajdę lub opracuję 
jakiś własny rozpoznawalny styl.
Fotografujesz przede wszystkim kompaktem, 
nie kusi cię, żeby przesiąść się na lustrzankę?

Kiedyś fotografowałem lustrzan-

kami analogowymi (zenit, praktika, minolta), teraz 
pstrykam cyfrówką kompaktową, z której jestem na 
razie zadowolony. Ale lustrzanka chodzi mi po głowie 

i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości  
ją  „dosiądę „.
Znany jesteś również, jako „naprawiacz” sprzę-
tu foto. Co psuło się kiedyś w aparatach, a z 
czym dzisiaj są największe problemy?
Owszem, był czas, że naprawiałem sprzęt analo-
gowy. Tam największym problemem był napęd 
filmu. Wystarczyła awaria jednego kółeczka z 
zespołu napędowego i już był problem o warto-
ści prawie całego aparatu. Psuły się obiektywy, 
migawki. Również zawodna bywała elektronika. 
Mógłbym tutaj opowiadać niemal godzinami 
o awariach aparatów zarówno analogów, jak i 
cyfrówek. W cyfrówkach nie ma napędu filmu, a 
reszta jest podobna. Do każdego rodzaju sprzętu 

trzeba  było mieć części zamienne, bez tego ani rusz.
  Robert Pawłowski

Załączona fotka przedstawia 
słońce(zachodzące) przysłonięte 
wieżą zegarową naszego Kościoła 
Mariackiego. Zdjęcie zostało 
wykonane w lipcu 2010 roku, 
widok był wspaniały, więc pstryk 
i jest ładny obrazek, który znalazł 
uznanie podczas wyborów 
zdjęcia tygodnia i został nawet 
nominowany do tytułu zdjęcia 
miesiąca. A tak od siebie, to cieszę 
się, że mogę kontynuować to, 
co zacząłem 22 lata temu, tzn. 
fotografować dla Echa Złotoryi ,o 
ile Echo będzie chciało korzystać z 
moich fotek.
  Jan Borawski
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I Złotoryjska Biesiada Kresowa

Razem 
przez 800 lat

Złotoryja XXIKonkurs rozstrzygnięty

Pomysłodawczynią Biesiady jest Danuta Sosa – 
przewodnicząca Koła Kresowian, działającego 

przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. 
Honorowy patronat objął Starosta Złotoryjski – Józef 
Sudoł, który także wsparł imprezę transportem.

W miarę rozwoju pomysłu do organizacji włączył 
się aktywnie Tomasz Szymaniak – nauczyciel historii 
z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Pawła II w Złotoryi.
Uwieńczeniem przygotowań była 

impreza, która odbyła się 27 kwietnia 
2012 roku w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji.

 Kresową uroczystość obecnością 
zaszczycili: Starosta Złotoryjski - Józef 
Sudoł, Burmistrz Miasta Złotoryja - 
Ireneusz Żurawski, kasztelan na zamku 
Grodziec i zarazem przewodniczący 
Rady Powiatu - Zenon Bernacki, 
Wójt Gminy Złotoryja - Maria Leśna, 
zarząd TMZZ na czele z prezesem-
Aleksandrem Borysem, prezes To-
warzystwa Miłośników Bolesławca i 
członek Zarządu Dolnośląskiego To-
warzystwa Społeczno-Kulturalnego we 
Wrocławiu - Zygmunt Brusiłło z mał-

żonką, znana krzewicielka kultury i języka polskiego 
w Mołdawii i na Białorusi - Krystyna Czupryniak, 
Kresowiacy i ich przyjaciele oraz sympatycy Kresów.

Imprezę uświetniło wielu wykonawców, w tym: 
rodzeństwo Jaroszów - Maciek zaprezentował się z 
utworami organowymi, zaś Agata wzruszyła grą na 
fortepianie. Opiekunami muzycznymi są Stanisław 

Stadnik i Małgorzata Napiwocka.
Retrospekcję wspomnieniową przygotowała Da-

nuta Sosa w oparciu o materiał przeprowadzonych w 
minionych latach konkursów na wspomnienia kre-
sowe. Fragmenty wspomnień czytali licealiści, a na 
ekranie pojawiały się zdjęcia ilustrujące działalność 
Kresowian. Pięknie zaakcentowali obecność młodo-
ści Hanna Owczarek i Mateusz Maleńczuk z pięknie 
zaśpiewaną ,,Dumką na dwa serca”. Wspaniałą lekcję 
z historii Kresów poprowadził Tomasz Szymaniak, 
wartko wiodąc zebranych po bezdrożach, kurhanach, 
dworkach szlacheckich. Od czasu do czasu zatrzymy-
wał się, by nabrać tchu i przywołać ważnych i wiel-
kich mieszkańców tych ziem, którzy pozostają do dziś  
ich chlubą.

Aż nadszedł czas prezentacji zespołów: „Polanek” 
z Nowej Wsi Grodziskiej i „Fudżijamek” z Probosz-
czowa. Widownia zafalowała poddając się rytmowi 
śpiewanych pieśni. Część oficjalną zakończono  wy-
stąpieniem. pana starosty Józefa Sudoła i  pana preze-
sa Aleksandra Borysa.

Druga część zrealizowana w holu była smakowita: 
z kresowymi potrawami i współczesnymi ciastami, 
śpiewna, a nawet taneczna. Był to też czas spotkań 
i rozmów. A kiedy już wszyscy się rozeszli, muzycy 

wciąż grali, prze-
komarzali się. 
Instrumenty ze 
sobą gwarzyły, 
rywalizowały, 
to znów zgodnie 
podejmowały tę 
sama frazę, by za 
chwilę poderwać 
kolegę jakimś 
dźwiękiem do 
gonitwy.

Biesiada spo-
tkała się z wysoką 
oceną środowiska 
i oczekiwane są 
następne edy-
cje. Sprawne 
przygotowanie i 
przeprowadzenie 
Biesiady było 
możliwe dzięki 
przychylności 
wielu osób. Nikt z 
wykonawców nie 
otrzymał zapłaty 
za występ. Inne 
wydatki wsparli: 
TMZZ, Zenon 
Bernacki, Staro-
sta. Pomocą słu-
żyli: pracownicy 
ZOKiR, Małgo-
rzata Napiwocka, 
Leszek Leśniak, 
Stanisław Proko-
powicz. Dzięku-
jemy za obecność 
redaktorom Gaze-
ty Złotoryjskiej i 
Echa Złotoryi.

Do zobaczenia 
na II Biesiadzie.
Danuta Sosa, \
także w imieniu 
Tomasza Szyma-
niaka i Tadeusza 
Oleksowa.
Fot. Leszek Le-
śniak

Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom konkursu „Zabytki, ulice, 
place i miejsca historyczne Złotoryi” odbyła się w siedzibie TMZZ 

w dniu 18 maja. Nagrody wręczali: Prezes TMZZ Aleksander Borys, Se-
kretarz Miasta Włodzimierz Bajoński, reprezentujący Burmistrza Miasta, 
pod którego honorowym patronatem odbył się konkurs, oraz w imieniu jury 
Grażyna Gorzkowska i Barbara Zwierzyńska-Doskocz. 

W konkursie wzięło udział ponad stu uczniów z wszystkich złotoryjskich 
szkół oraz jedna osoba dorosła. Rywalizowano indywidualnie, oprócz tego 
trzy zespoły przygotowały prezentacje filmowe, poświęcone złotoryjskim 
zabytkom. Nagrody ufundowali: Burmistrz Miasta, TMZZ, Mariusz Stalski 
(dla filmowców nieodpłatny udział w warsztatach filmowych), Starostwo 
Powiatowe oraz Złotoryjski Klub Fotograficzny. W układaniu pytań uczest-
niczyli: Małgorzata Chmielowska, Grażyna Gorzkowska, Przemysław Mar-

kiewicz i Tomasz Szymaniak.
W finale indywidualnym w 

pionie szkół podstawowych 
I miejsce zajęły ex equo trzy 
osoby: Agata Jarosz, Zuzan-
na Mroczko i Filip Buczek 
(wszyscy SP 1), II miejsce 
Jakub Obolewicz (SP 1), III 
m. Marcin Mysyk (SP 3). 
W pionie gimnazjów: I m. 
Katarzyna Skała (G 1),. II m. 
Magdalena Wilczyńska (G 
2), III m. Paweł Polak (G 2) 
a w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych  I m. zajęła 
Martyna Matoga (LO), II m. 
Jakub Mileszko (ZSZ) a III 
m. Helena Jaworowska (LO). 
Spośród dorosłych laureat-
ką konkursu została Anetta 

Chojnecka. Zwycięzcami prezentacji filmowych zostali: w pionie szkół 
podstawowych – I m. zespół w składzie: Alicja Tyc i Agnieszka Bartkow-
ska (SP 3), II m. Kacper Soja, Kamil Dembiński i Aleksandra Kotrych (SP 
3). W pionie szkół ponadgimnazjalnych nagrodę za prezentację otrzymał 
zespół złożony z Piotra Kani, Jacka Korzystki i Mateusza Ostręgi (LO). Dy-
plomy i upominki otrzymali również wszyscy pozostali uczestnicy finałów.

Gratulujemy uczestnikom konkursu, zwłaszcza laureatom, dużej wie-
dzy o naszym mieście oraz umiejętności jej prezentowania. Organizatorzy 
serdecznie dziękują nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do 
konkursu: Małgorzacie Szcześniak (SP 1), Kajetanowi Kukli (SP 3), Marii 
Bielak (Gimnazjum nr 1), Damianowi Komadzie (Gimnazjum nr 2), Marci-
nowi Woźniakowi (ZSZ) oraz Tomaszowi Szymaniakowi (LO).

                Roman Gorzkowski 

22 maja 2012 roku w siedzibie TMZZ spotkali się 
miłośnicy historii, aby uczestniczyć  

w uroczystym otwarciu wystawy „800 lat wspólnej hi-
storii. Bitwa o Rokitnicę - retrospekcje”. Jest ona pod-
sumowaniem projektu „Razem przez 800 lat”, którego 
efektem końcowym była  zeszłoroczna rekonstrukcja 
potyczki z 17 sierpnia 1813 roku   o wzgórze kościel-
ne w Rokitnicy. Przypomnijmy, że w projekcie brali 
udział mieszkańcy gminy Złotoryja, którzy wcielili się 
w żołnierzy pruskich i napoleońskich, a pomysłodawcą 
i wykonawcą projektu było Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Złotoryjskiej w osobach, Romana Gorzkowskie-
go, Cezarego Skały, Tomasza Szymaniaka, Mariusza  
Łesiuka, Beaty Iwińskiej i Barbary Andrysiak.

Wystawę otworzył Cezary Skała, który przybliżył 
zgromadzonym ideę projektu i wystawy oraz podzię-
kował za pomoc przy ich organizowaniu. Następnie  
zabrał głos Prezes TMZZ – Aleksander Borys. Po 
otwarciu mogliśmy zachwycać się wspaniałymi zdję-
ciami, na których można odnaleźć wielu znajomych w 
niecodziennej żołnierskiej odsłonie.

Wystawie przyświeca idea wdzięczności dla wszyst-

Biesiad kresowych ci u nas 
dostatek. Od lat inicjatorem 

ich na ziemi złotoryjskiej jest 
kasztelan Zamku Grodziec Zenon 
Bernacki. Do tej pory jednak ogra-
niczały się do kultywowania wiej-
skiej tradycji kresowej. Z rzadka, 
głównie w większych ośrodkach 
miejskich, spotykali się kreso-
wiacy z miast, a jeszcze rzadziej 
ci, którzy próbowali zachować 
pamięć o arystokracji, szlachcie, 
przedsiębiorcach, mieszczanach  
z tych ziem. Trudno było o pie-
lęgnowanie pamięci w sposób, 
jaki to czynią np. Goldbergerzy, 
Niemcy, którzy opuścili nasze zie-
mie po 1945 r. Oni przez cały ten 
czas korzystali ze wsparcia pań-
stwa, mogli jawnie spotykać się, 
wspominać, wydawać książki i 
czasopisma. Tym większy podziw 
i szacunek należy się tym kreso-
wiakom, którzy pamięć o swoich 
korzeniach pielęgnowali w swoich 
rodzinach. To bardzo ważne, żeby-
śmy nie zapominali, skąd przybyli 
nasi dziadkowie i ojcowie na tę 
ziemię, co zostawili tam, na obec-
nej Ukrainie, Białorusi i Litwie. 
Bo naprawdę nie mamy się czego 
wstydzić, a wręcz przeciwnie - po-
winniśmy być z tego dumni. 

Warte jest odnotowania, że po 
67 latach po raz pierwszy w na-
szym mieście, wreszcie docze-
kaliśmy się spotkania z kresami, 
niestety takimi, jakich już nie ma. 
Ale ważna jest pamięć. Dlatego 
jestem pełen podziwu dla pracy 
Tomka Szymaniaka, który wsiąkł 
już w kresy bezpowrotnie i próbu-
je zarazić tą pasją młodzież ze zło-
toryjskiego LO, tak jak sam został 
zarażony miłością do Lwowa czy 
Podhorców przez panią Danusię 
Sosę.

Licznie zgromadzona w ZO-
KiR publiczność z pewnością już 
teraz z niecierpliwością czeka na 
kolejną edycję Biesiady, mając w 
pamięci ucztę, jaką zafundowali 
organizatorzy dla naszego ducha 
i ciała.

Robert Pawłowski 

Trudno żeby historyk 
zajmował się futurolo-

gią, ale szczerze mówiąc 
miałem trochę nadzieję, że 
podczas swojego odczytu 
znawca dziejów naszego 
miasta, nauczyciel w sta-
nie spoczynku, przewod-
niczący Rady Miejskiej 
- Roman Gorzkowski w 
swoim odczycie na temat 
Złotoryi w XXI w. - nie 
ograniczy się tylko do 
tego, co było, ale roztoczy 
przed nami wizję również 
lat nadchodzących. Prele-
gent jest jednak człowie-
kiem zbyt poważnym, 
więc chyba dlatego w 
opowiadaniu o przyszłości 
był bardziej niż ostrożny. Za to szczegóło-
wo przedstawił to, co działo się w Złotoryi 
od początku XXI w.

Niespełna dwanaście lat, a przytoczonych 
zdarzeń był ogrom. Posegregowane na 
tematyczne szufladki, według subiektywne-
go stopnia ważności, pozwalały słuchaczom 
uzmysłowić, w jak dynamicznych czasach 
przyszło nam żyć. Oto subiektywny wybór z 
wymienionych przez prelegenta wydarzeń:
Demografia: Od początku wieku licz-
ba ludności zmniejszyła się z 17 290 do 
16 147 mieszkańców. Złotoryja się starzeje. 
Spada liczba dzieci w szkołach.
Gospodarka: W 2001 r. powstał Fundusz 
Poręczeń Kredytowych. W ustanowionej w 
2000 r. strefie ekonomicznej pojawiły się 
pierwsze zakłady przemysłowe. 
Imprezy: Od 2000 r. organizowane są Dy-
marki Kaczawskie. W 2000 i 2011 r. Złoto-
ryja była gospodarzem Mistrzostw Świata 
w Płukaniu Złota. W 2001 obchodzono 
790-lecie, a w 2011 800-lecie nadania praw 
miejskich.
Życie	religijne: W 2000 powstała parafia 
NNMP, w 2001 parafia św. Jadwigi przejęła 
kościół św. Mikołaja. W 2004 otwarto 
siedzibę Świadków Jehowy. W 2006 posa-
dowiono pomnik Jana Pawła II, a w 2007 
powstała parafia św. Józefa Robotnika.
Kultura: W 2000 do użytku oddano Pała-
cyk nad zalewem. W 2006 odsłonięto nowy 
pomnik niepodległości.
Oświata: W 2007 przeniesiono Gimnazjum 
nr 1 na ul. Wilczą. W 2009 rozpoczął dzia-
łalność Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Złotoryjanie: W 2003 odbył się ostatni 
plebiscyt na Złotoryjanina Roku. W 2011 
Honorowymi Obywatelami Miasta zostali 
Herbert Helmrich oraz Jerzy Szmajdziński.
Prawo: W 2004 oddano do użytku nowy 
gmach sądu. W 2009 otwarto centrum 
monitoringu.

Władza: W 2002, 2006 i 2010 wybory na 
burmistrza wygrał Ireneusz Żurawski. W 
latach 2004-2010 wręczano Kryształy Zło-
ta. W 2009 Złotoryja otrzymała Dolnośląski 
Klucz Sukcesu za 2008 r. W 2010 aresz-
towano starostę powiatu złotoryjskiego 
oraz kierownika wydziału budownictwa, a 
zarazem radnego miejskiego.
Zabytki: W 2000 spłonął zabytkowy młyn. 
W 2002 odbudowano „ścianę” w Rynku, W 
2006 nastąpiła renowacja murów obronnych. 
W 2008 wyremontowano fontanny w Rynku.
Służba	zdrowia: W 2008 w złotoryjskim 
szpitalu wszczepiono pierwszy implant słuchu.
Turystyka: W 2002 ukończono remont 
hotelu Qubus. W 2005 wyznaczono Złoty 
Szlak Rowerowy oraz Szlak Pomników 
Przyrody. W 2007 złotoryjanie protestowali 
w obronie Wilczej Góry. W 2010 oddano 
do użytku hotel „Przy Miłej”.
Sport: W 2004 ukończono budowę hali 
sportowej „Tęcza”. W 2009 oddano do 
użytku kompleks boisk przy ul. Lubelskiej.

Wydarzeń o których mówił prelegent 
było znacznie więcej, powyższe jednak 
najbardziej utkwiły mi w pamięci.

Spotkanie należy uznać za nader inte-
resujące, tym bardziej szkoda, że pomimo 
ujęcia prelekcji w oficjalnym kalendarzu 
imprez związanych z obchodami Dni 
Złotoryi - frekwencja nie rzucała na kolana. 
Zabrakło mi przede wszystkim naszych 
dzielnych społeczników z Rady Miejskiej. 
Szkoda, bo przecież w wielu opisywanych 
wydarzeniach mieli swój udział.

Historia jest doskonałym nauczycielem, 
niestety obserwuje się niewytłumaczalną 
niechęć do korzystania z jej nauk. Historia 
również pozwala prognozować. Niestety 
o tym co będzie, prelegent mówił bardzo 
niechętnie. Stąd apel niżej podpisanego: 
porozmawiajmy wreszcie o przyszłości 
naszego miasta!

  Robert Pawłowski

kich uczestników projektu poprzez ukazanie 
ich działań na kilkudziesięciu kolorowych 
fotografiach, na których chronologicznie przed-
stawiony jest przebieg ich działań. Przy wejściu 
wita nas dwu „żołnierzy” ubranych w mundury 
armii napoleońskiej - takie, w jakich występo-
wali mieszkańcy gminy rok temu. Mundury 
są dziełem pani Agnieszki Brzumowskiej  z 
Lubiatowa. Na wystawie  dzięki uprzejmości 
Dyrektora Teatru im. H. Modrzejewskiej z Le-
gnicy oraz Kasztelana zamku Grodziec Zenona 
Bernackiego możemy  podziwiać mundury i 
rekwizyty z epoki.

Należy dodać, że wystawa mogła zostać zor-
ganizowana dzięki finansowej pomocy sponso-
rów, którymi byli:  pani Wójt Gminy Złotoryja - 
Maria Leśna i w imieniu Banku Spółdzielczego 
w Złotoryi - Prezes Józef Froń. Serdecznie im 
dziękujemy. Zapraszamy mieszkańców miasta i 
gminy do oglądania wystawy do dnia 25 czerw-
ca w godzinach 9.00 do 17.00.

 Wioleta Michalczyk
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Kącik starej widokówki

Heraldyka samorządowa powiatu złotoryjskiego cz. 7

Wracamy na Górę Mieszczańską

Herb i flaga gminy wiejskiej Złotoryja

Warto przeczytać
Tajemniczy 
templariusze

Historia jednej fotografii

Uśpiona 
fontanna

Zapomniane - odszukane

Zapomniany budynek

Znaczki z albumu „Coffee Hag”

W roku 1996 Rada Gminy Złotoryja 
zwróciła się do Centrum Heraldy-

ki Polskiej z prośbą o stworzenie herbu. 
Władzom zostały zaprezentowane opisy 
trzech modeli:

Wariant I: Herb dzielony poziomo, w 
polu na dole na zielonym polu wachlarz 
pięciu złotych kłosów przepasanych 
wstęgą. W polu w górze dwie postacie 
książęce nad zamkiem (doboru kolorów 
nie ustalono).

Wariant II: W polu złotym (zielo-
nym) mnich w habicie czarnym sypiący 
złote monety.

Wariant III: W polu zielonym, na 
złotym wzgórze wilk czarny.

Po niedługim czasie, w styczniu w roku 
1997, Centrum Heraldyki Polskiej prze-
słało wstępne graficzne projekty wymie-
nionych wcześniej opisów, wymagające 
tylko drobnych poprawek. Każdy przed-
stawiono w 2-3 wersjach kolorystycz-
nych. Dołączone do nich zostały właści-
we fachowe opisy wraz z wyjaśnieniami. 
Prezentowały się one następująco:

Wariant I: W polu złotym wilk he-
raldyczny czarny na trójwzgórzu zielo-
nym. Inne wersje barw: pole czerwone 
bądź błękitne wówczas trójwzgórze 
w kolorze złotym. Herb ten miałby 
nawiązywać bezpośrednio do charak-
terystycznych cech krajobrazowych 
Gminy. Słuszne może być skojarzenie 
z najwyższym szczytem tego rejonu – 
Wilkołakiem (Wilczą Górą).

Wariant II: W polu złotym pod mu-
rem fortecznym czerwonym z trzema 
takimiż basztami blankowanymi mnich 
klęczący w habicie sypiący złote mo-
nety. Proponowana kolorystyka, zda-
niem Centrum Heraldyki Polskiej, jest 
najbardziej czytelna, jednak naukowcy 
dopuścili zmianę barwy tła sugerując 
kolor srebrny. Owe przedstawienie 
miałoby odnosić się do miejscowej 
legendy, według której w poświacie 
północy ukazuje się w ruinach zamku 
tajemnicze okienko. Dojrzeć w nim 
można potępionego mnicha, pokutują-
cego w podziemiach, który od wieków 

liczy monety. Ponoć, kto w pojedynkę 
znajdzie się w tym miejscu i czasie, 
stanie się posiadaczem olbrzymiego 
skarbu.

Wariant III: w polu zielonym para 
książęca w półpostaci w biało-czerwo-
nych szatach na murze 
fortecznym blankowa-
nym czerwonym, pod 
którym pięć kłosów 
złotych w wachlarz. 
Dopuszczono odwró-
cenia kolorów, np. mur 
srebrny i pole czerwo-
ne lub też mur złoty i 
pole błękitne.

Rada Gminy stanęła 
przed zadaniem wy-
boru jednej z trzech 
wersji herbu. Jak 
zapewniono, projekty te nie występo-
wały wcześniej w polskiej heraldyce 
samorządowej i są w pełni oryginalne. 
Dokładna, finalna wersja rysunku 
herbu wraz z opisem miała zostać 
przesłana po dokonaniu końcowego 
wyboru. Centrum Heraldyki Polskiej 
zasugerowało wariant drugi z mni-
chem, jednak ostateczny wybór padł na 
trzecią propozycje z parą książęcą na 
moście. Władze gminy otrzymały pełny 
opis, który brzmi: w polu zielonym 
para książęca (w półpostaci) na murze 
blankowanym, łukowato sklepionym 

(arkadą) czerwonym, pod którym pięć 
kłosów złotych w wachlarz. W dniu 
29. kwietnia 1997 roku Rada Gminy, 
uchwałą nr XXVII/275/97, ustanowiła 
opisany powyżej herb symbolem Gmi-
ny Złotoryja.

Znak ten odwołuje się do najstar-
szych tradycji tych ziem. Para książęca 
symbolizuje księcia Henryka Brodatego 
i jego żonę św. Jadwigę. Są to postacie 
silnie związane z tymi terenami. Zamek 
piastowski, który mieścił się w Rokit-
nicy i po którym pozostały tylko ruiny, 
był siedzibą Henryka Brodatego, który 
to panował nad Złotoryją i jej okręgiem 
w latach 1201 -1238. Legenda głosi, 
że w owym zamku właśnie małżonko-
wie spędzili swój miesiąc miodowy. Z 
inicjatywy księcia napłynęły na tereny 
gminy fale niemieckiej ludności, on 

Początek bieżącego roku 
przyniósł opracowanie 

Jerzego Peszki, poświęcone 
rycerskiemu zakonowi tem-
plariuszy a szczególnie ich 
związkom ze Złotoryją. Au-
tor, znany złotoryjski lekarz, 
od dawna pasjonuje się nie 
tylko dziejami naszej służby 
zdrowia.

Poznajemy burzliwą histo-
rię tego zakonu a następnie 
okoliczności jego przybycia 
do Złotoryi, zasługi przy bu-
dowie kościoła Mariackiego 
i kolejne etapy jego powsta-
wania. Nie sposób było nie 
poruszyć także tematu genezy 
samego miasta.

Zdaniem autora, pierwsi 
templariusze przybywali do 
Złotoryi już w latach 1170-
1175 a pierwszy drewniany 
kościół mariacki  wznieśli w 
latach 1170-1180. Schedę po 
nich przejęli joannici w 1261 
r. Przy lekturze publikacji 
należy jednak pamiętać, że 
niektórzy badacze w ogóle 
uważają za nieudowodniony 
pobyt templariuszy w Złoto-
ryi. Pewne wątpliwości bu-
dzić może tak wczesna loka-
lizacja początków kościoła w 
centrum miejscowości, która 
prawa miejskie otrzymała w 
1211 r.

Roman Gorzkowski

Mieszczańską. Mieli tu mnóstwo 
atrakcji: zadbane ścieżki (pielęgno-
wane przez ogrodników), pomniki 
upamiętniające różne wydarzenia i 
lokal godny centrum miasta, zbudo-
wany w XIX wieku. 

Jak widzimy, budynek mógł po-
mieścić wiele osób nie tylko w środ-
ku, ale też na zadaszonej werandzie 
i licznych ławeczkach wśród drzew. 
Zamieszczoną akurat widokówkę 
wysłał jeden z żołnierzy tutejszego 
garnizonu w 1916 r. Poniżej bu-
dynku znajdowała się fontanna z 

potężnym, kilkumetrowym 
strumieniem wody. Wszystko 
tonęło w kwiatach. Tak…, 
miejsce to było idealne na 
spokojne spędzenie wolnego 
czasu wraz z całą rodziną. 

 Czy w dzisiejszych cza-
sach możliwa jest odbudowa, 
może nie tak okazałego bu-
dynku z jakimś lokalem, na-
prawa fontanny  (cembrowina 
ocalała do dzisiaj) i zadbanie 
o parkowe ścieżki?

Piotr Klimaszewski

Czy ktoś jeszcze pamięta, jaki 
przybytek kultury, bliski 

wszystkim nieco starszym złoto-
ryjanom, mieścił się w budynku 
na pierwszym planie zamieszczo-
nej fotografii? Może otrzymamy 
nawet od czytelników wspomnie-
nia związane z ową instytucją i 
młodzieńczymi tam wyprawami? 
Za udostępnienie zdjęcia dziękuje-
my Gracjanowi Spesowi.
 Roman Gorzkowski

Kolekcjonerstwo jest nam znane 
od wieków, zbieramy niemalże 

wszystko,  tak więc przyszedł czas na 
kolejną pamiątkę z naszego „złotego 
grodu”. 

W XX wieku spółka Kaffee 
Handelsgesellschaft AG  wydała 
serię albumów kolekcjonerskich 
pn. „Coffee Hag”. Do 
albumów wklejało się znaczki 
przedstawiające herby miast. 
Znaczki wszystkich miast były tej 
samej wielkości 4 × 5,66 cm, co 
było wydrukowanie na odwrocie 
znaczków. Albumy były formatu 
16 × 22,6 cm. Na każdej stronie w 
albumie mieściło się  9 znaczków.

Albumy   „Coffee   Hag”   były   
wydawane    w    kilkunastu    
państwach.  W Niemczech 
wydano 6 serii albumów. Siódmy 
z planowanych albumów, dla 
Śląska, nigdy się nie ukazał, 
wydano jednak część znaczków 
z herbami śląskich miast, w 
tym nasz Goldberg – Złotoryję. 
Projektantem herbów był znany 
heraldyk Otto Hupp. Spotkaliśmy 
się również  ze znaczkami ze 
Świerzawy, Legnicy, Jawora, 
Chojnowa  oraz wielu innych miast 
śląskich. 

Znaczki dołączano do opakowań 
kawy, nie tylko firmy „Coffee Hag”, 

również innych znanych firm. Sposób 
ich dystrybucji był różny, zależnie od 
kraju, do którego dostarczano kawę. 

Może ktoś ze złotoryjskich 

pasjonatów posiada albumy bądź 
znaczki „Coffee Hag”? Prosimy o 
kontakt!

 Przemysław Markiewicz

też nadał „gościom ze Złota” prawa 
magdeburskie. Jeśli chodzi o Jadwigę, 
to mogła ona pomagać małżonkowi w 
zorganizowaniu osadnictwa. Jej postać 
odwołuje się bezpośrednio do kultu 
świętej. W Jerzmanicach-Zdroju, Ro-
kitnicy i Rzymówce znajdują się skalne 
źródełka św. Jadwigi, z których to, jak 
głoszą pogłoski, wodę czerpała podczas 
swych wędrówek. Na terenie gminy 
znajdziemy także kościoły jej dedyko-
wane: w Prusicach wczesnogotycki z 
XIII wieku oraz w Wysocku gotycki z 
XV wieku. Wspomnieć można jeszcze  
o przebiegającej przez gminę dy-
daktyczno-turystycznej „Ścieżce św. 
Jadwigi”. Wiedzie ona spod kościoła 
św. Jadwigi w Złotoryi do wzgórza 
zamkowego w Rokitnicy. Szlak wzo-
rowany jest na „Drodze św. Jadwigi” 
w Oerlinghausen w Niemczech. Posia-
da na swej drodze siedem kamieni a 
ostatni powstał z połączenia kamieni z 
Andechs, gdzie urodziła się św. Jadwi-
ga, kamieni z Trzebnicy, gdzie zmarła 
i została pochowana, oraz kamieni z 
ruin zamku w Rokitnicy. Pojawiająca 
się w herbie Złotoryi księżna ubrana w 
czerwoną suknię, biały płaszcz i biały 
welon różni się od typowego schematu 
ikonograficznego. Jej postać ukazuje 
się także w herbach dwóch innych gmin 
wiejskich, Kunic oraz Zawoni.

Trójłukowy mur blankowany na-
tomiast oznacza najprawdopodobniej 
fragment zamku książęcego w Rokitni-
cy, w którym w pierwszej połowie XIII 
wieku często przebywała para książęca, 
chociaż może to być także przedstawie-
nie jednego z dwóch mostów kamien-

nych znajdujących się na Kaczawie, 
wybudowanych w latach 1763-1780.

Z kolei rolniczy charakter gminy 
został przedstawiony za pomocą pięciu 
złotych kłosów oraz zielonego tła. Styli-
zowane kłosy symbolizować mogą rów-
nież hojność i urodzajność tych ziem.

Wygląd i barwy flagi zostały także 
zaprojektowane przez Centrum Heral-
dyki Polskiej i nawiązują bezpośrednio 
do kolorystyki herbu. Proces jej two-
rzenia był ściśle związany z powsta-
waniem herbu. Podczas proponowania 
jego wyglądu zostały do każdego 
wariantu dołączone projekty flag, które 
prezentowały się następująco:

Wariant I: Flaga trójstrefowa żółto-
zielono-żółta lub zielono-żółto-zielona, 
składająca się z trzech równoległych 
pasów jednakowej szerokości w ukła-
dzie poziomym lub pionowym. Propor-
cje 5:8

Wariant II: Flaga trójstrefowa: czer-
wono-żółto-czerwona.

Wariant III: Flaga trójstrefowa: zielono-
żółto-czerwona lub czerwono-żółto-zielona.

Po dokonaniu wyboru przez Radę 
Gminy w sprawie wyglądu herbu i po 
dokonaniu drobnych zmian w trzecim 
wariancie flagi otrzymano ostateczną 
wersję opisu wraz z wizerunkiem: flaga 
trójstrefowa czerwono-żółto-zielona 
o trzech równoległych pasach w ukła-
dzie poziomym, pas górny czerwony 
dwukrotnie węższy, pas środkowy żółty 
dwukrotnie węższy, pas dolny zielony 
podwójnej szerokości. Proporcje 5:8.

       Mateusz Gralak

Odkąd pamiętam, Góra Mieszczańska 
(Bürgerberg, zwana również Górą Szubie-

niczną i Parkiem Piastów) zawsze kojarzyła mi 
się z parkiem, basenem i strzelnicą. Każdy z 
nas nieraz był na górze i dziwił się odłamkom 
cegieł i fundamentów wśród bujnej zieleni. 
Sadzawkę ze stęchłą, śmierdzącą wodą omija-
liśmy z daleka…

Nie zawsze tak 
było – przed wojną 
miejsce to tętniło 
życiem, pomimo 
że było na skraju 
miasta. Złotoryja-
nie często i licznie 
odwiedzali Górę 

Zamieszczona w poprzednim 
wydaniu „Echa” zagadkowa 

fotografia została z łatwością 
zidentyfikowana przez Panów 
Henryka Kułacha i Mariusza 
Lendziona. Przedstawia, rzecz 
jasna, fragmenty fontanny na 
Górze Mieszczańskiej, ślad po 
niegdysiejszej świetności i popu-
larności tego miejsca.

Mariuszowi Lendzionowi dzię-
kujemy za obszerne informacje 
o dziejach Góry Mieszczańskiej. 
Obu Panom gratulujemy! Zapra-
szamy do siedziby redakcji po 
nagrody książkowe!

  Redakcja
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lenawilkow@lena.com.pl

tel. +48 76 8783 480, 
fax. +48 76 8783 212
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Zdjęcie na okładce:  Fot. Jan Borawski - Mimka na złotoryjskim rynku.

Zostań redaktorem Echa Złotoryi!
Zapraszamy w czerwcu na otwarte zebrania redakcji naszego miesięcznika: 

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

Piszesz, fotografujesz, rysujesz? 

Obsługujesz programy graficzne lub edytorskie? 

N i e  u k r y w a j  s i ę  d ł u ż e j !


