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Ich troje

Siła 
niezadowolonych
Tak to już jakoś się dzieje, że za-

dowoleni nie krzyczą, nie mani-
festują, na ulicę nie wychodzą. Czyżby 
okazywanie radości, uznania, aprobaty 
nie było w modzie? Czy ktoś słyszał 
ostatnimi czasy, bo drzewiej bywało 
z tym różnie, wiwatujący na ulicach 
tłum, bo budowana będzie obwodnica, 
albo stawiany dajmy na to basen?

Zamiast tego, miast 10 000 zado-
wolonych mamy 100 wrzeszczących 
wniebogłosy malkontentów. I nagle 
tracimy grunt pod nogami, dopada nas 
zwątpienie, bo jeżeli nie słychać za-
dowolonych, to może faktycznie rację 
mają niezadowoleni. Może to, co wyda-
wało nam się pierwej słuszne, logiczne, 
niekontrowersyjne, jest jednak zupełnie 
niecne, mroczne, podszyte złymi in-
tencjami? Która ze stron jest ciemna, 
a która jasna? Czy dobre jest ciche i 
potulne, czy głośne i rozpychające się 
łokciami?

Lepiej bić się do upadłego o swoje, 
często tylko w imię zasad, czy spokojnie 
brać to, co życie nam przynosi i cieszyć 
się każdym spokojnym dniem podaro-
wanym od losu?

Każdy sam musi rozstrzygnąć. Jed-
no jednak jest pewne - trzeba mieć 
własne zdanie, a nie polegać tylko na 
tym, co nam nawrzeszczą do ucha, bo 
nie zawsze ten, co najgłośniej krzyczy, 
ma rację. Ale to wymaga tak zwane-
go wkładu własnego. Wkładu własnego 
czasu, własnej pracy,  własnego inte-
lektu, żeby poznać istotę rzeczy. 

Więc siła niezadowolonych bierze się z 
lenistwa tych zadowolonych i tych, co 
wszystko im jedno. 

Żyjemy w dziwnych czasach: barw-
nych, o wielu tonach, półtonach, 
ćwierćtonach..., podczas, gdy niekiedy 
chcielibyśmy ograniczyć to wszystko do 
dwóch kolorów: czarnego i białego. Ży-
jemy w czasach tak zwanej demokra-
cji, gdzie profesor i analfabeta są sobie 
równi, gdzie każdy może się wypowie-
dzieć - nie zawsze mądrze i nie zawsze 
na temat, na którym się zna. Żyjemy 
w czasach, gdzie informacji jest już za 
dużo jak na naszą percepcję, której i 
tak nie chce nam się ćwiczyć.

Dlatego, im kto głośniej krzyczy, im 
częściej powtarza frazy, tym bardziej 
wydaje nam się, że mówi prawdę. A 
krzyczą przecież niezadowoleni, bo ci, 
którym się podoba, lub wszystko jedno 
– po prostu robią swoje. 

        Robert Pawłowski

Złotoryjskie  trojaczki  mają  trzydzieści  osiem  lat
Babcia Grzesiakowa urodziła bliźniaczki, ale 

kiedy usłyszała, że córka powiła trojaczki  – zemdlała.
Możliwość wyjazdu na Ziemie Odzyskane Antoni 

Walczak i Wojciech Grzesiak potraktowali jako szansę  
na polepszenie warunków życiowych swoich rodzin. 
Ojcowizna w wielodzietnych rodzinach zrobiła się 
za ciasna i żyło się nader skromnie. Zaprzyjaźnieni 
sąsiedzi opuścili Poznańskie  i przyjechali do Złotoryi . 
Antoni zajął piekarnię  z mieszkaniem na piętrze przy 
placu Matejki, a Wojciech - gospodarstwo przy ul. le-
gnickiej (naprzeciw obecnej stacji benzynowej). Woj-
ciech Grzesiak był ojcem chrzestnym  Czesia Walczaka, 
więc chłopiec bywał częstym gościem w jego domu, 
a że chłopak był miły i robotny, „wujek”  nie miał nic 
przeciwko temu, że Czesio coraz częściej przebywał 
tam, gdzie znajdowała się jedna z jego bliźniaczek – 
Gienia, Renią zwana. Państwo Grzesiakowie obserwo-
wali rozwój wypadków i nie uszło ich uwadze budzące 
się uczucie miłości tych dwojga.

Kiedy młodzi złożyli śluby miłości i wierności „po 
grób”,  zamieszkali w swoim gniazdku przy ul. Piłsud-
skiego.
Jak wyglądało życie młodego małżeństwa?
Powoli umeblowaliśmy się. Dobry początek zrobił 
mój tatuś kupując nam łóżka. Wiele sprzętów zdoby-
liśmy w ramach prezentów ślubnych. Mieliśmy swoje 
rodziny, które chętnie młodym coś podrzucały, no i 
pracował mąż – mówi pani Renia, a pan Czesław za-
raz dodaje: no i dużo pomagaliśmy rodzicom żony na 
gospodarce.
A  kiedy zostaliście rodzicami to.....?
To w naszym życiu wiele się nie zmieniło, bo przeby-
wałam u rodziców i pomagaliśmy sobie wzajemnie. 
Moi rodzice byli w pełni sił, ja też dobrze się czułam i 
świetnie radziliśmy sobie, wzajemnie się wspierając i 
tam rósł nasz synek Jacuś - z uśmiechem dopowiada 
pani Renia.
W 1973 roku okazało się, że jest Pani „przy nadziei”, 
co było dalej?
Pojechałyśmy z mamusią do lekarza p. Gielewskiego 
w Legnicy, który z uznaniem powiedział, że ciąża roz-
wija się nader dobrze. Po jakimś czasie, po badaniu dr 
Andrzej Wolańczyk powiedział, że nie będzie krakał, 
ale będzie dwoje. Nie zrobiło to na mnie większego 
wrażenia - przecież byłam bliźniaczką.
Nastał 24 mroźny, styczniowy dzień 1974 roku. Zbli-
żało się rozwiązanie. I…
Mąż wyszedł do pracy, miał od wczesnego rana kurs 
- był kierowcą w WSTW. Kiedy poczułam sygnały ak-
cji porodowej, moja mamusia wezwała pogotowie i 
powieźli mnie do Jawora, bo oddział w złotoryjskim 
szpitalu był w remoncie. Poród był bardzo ciężki, ale 

dałam radę. Kiedy pokazano mi maleństwa, nie mia-
łam siły ani śmiać się, ani płakać.
Kiedy babcia Grzesiakowa dowiedziała się, że urodzi-
ły się  trojaczki – zemdlała.
To prawda. Przeżywała, była w wielkim napięciu, nie 
przyznawała się do tego,  jak bardzo się martwi . O 
nas wszystkich, jak to matka.
Z opowiadań wiem, jak zareagował mąż ale niech sam 
opowie.

Pan Czesław nabrał powietrza w płuca i zaczął: o 
godz. dziewiątej rano poszedłem do teściów. Zastałem 
zapłakaną teściową, poczęstowała mnie jakąś strawą i 
szlocha. Nasz dialog przebiegał mniej więcej tak: .

-  Coś z Renią?
-  Czesiek!
-  Co się dzieje?
-  Czesiek! Renia! - Przestraszony wpatrywałem się 

w teściową w nadziei, że wreszcie   powie. I  powie-
działa:

-  Ma troje !!!
Wypadła mi łyżka z ręki.  Kiedy pan Czesław to 

mówi, głos mu się łamie.
Teściowa wyraziła obawę, że sobie nie poradzimy, 

ale teść przywołał nas wszystkich do porządku mó-
wiąc: Wychowaliśmy bliźniaczki, wychowamy tro-
jaczki. Wstąpiła w nas nadzieja i spokój - mówi  pan 
Czesław.
Jak wyglądało Wasze życie po powrocie ze szpitala 
żony z dziećmi?
Wróciliśmy do dziadków. Wiele dobrego wyświadczyły 
nam pielęgniarki. Dobrze pamiętam pierwszą – panią 
Justynę Sołtysik. Wspaniała -  serdeczna i pracowita. 
Przez te dwa i pół miesiąca zżyliśmy się. Jeszcze wtedy 
mieszkaliśmy u dziadków. Pani Justyna przez te osiem 
godzin chciała jak najwięcej zrobić. W dzień kąpały-
śmy maluchy. Potem wyspane płakały w nocy, brako-
wało rąk do noszenia i lulania. Odstąpiłyśmy później 
od tego. Pani Justyna  bardzo dbała o moje dzieci i 
ujęła mnie tym – wzdycha pani Renia.
Potem przyszła zmienniczka, na kolejne dwa i pół 
miesiąca?

To była pani Krysia, niestety nie pamiętam nazwi-
ska – mówi pani Renia. A potem jeszcze przez pół 
roku przychodziły siostry z PCK, ale już różne. Kilka ich 
było. Lekarzem pediatrą naszych dzieci była dr Maria 
Drexler.  Marek dużo chorował, był hospitalizowany. 
Babcie zarządziły chrzest, który odbył się w kościele 
NNMP.

Rodzinę mieliśmy dużą, lubiliśmy się i z doborem 
chrzestnych nie było problemu. W drodze do kościoła 
tworzyliśmy spory orszak, wzbudzaliśmy zaintereso-
wanie i kościół szybko zapełnił się  parafianami. Było 

nam miło, że w takiej chwili wielu znajomych i nie-
znajomych chciało modlić się z nami w intencji dzieci. 
Skoro nie uczyniliśmy tego wcześniej, to może teraz 
jest dobry czas na podziękowanie im, a więc „Bóg 
zapłać”.
Jak zostali chrzestni przypisani dzieciom? 
Rodzicami chrzestnymi zostali kolejno: KASI – Da-
nuta Walczak i Stanisław Rodak, ANI -   Alicja Kurek 
i Roman Grzesiak, a MARKA – Bogusława Grzesiak i 
Tadeusz Kurek.

Z wszystkimi mamy bardzo dobre kontakty, a dzieci 
zawsze otrzymywały dużo zainteresowania, czułości 
i prezentów - powiedziała pani Renia, a małżonek 
dodał: tworzymy wielką rodzinę, której (pomimo 
codziennego zabiegania) udaje się od czasu do czasu 
spotkać. I to jest naszą siłą. Nie ma to jak rodzina 
(śmiech).
A co słychać u dorosłych Trojaczków?
ANIA. Czas płynie szybko, mam miłe wspomnienia z 
dzieciństwa - podwórkowe, szkolne. Miło pamiętam 
„zerówkę”. Byłam dumna z mamy, która zawsze coś w 
szkole pomagała zrobić. Pamiętam, że nasze jednako-
we ubranka trochę śmieszyły dzieci. Było fajnie. Dzieci 
mają różną wrażliwość, ja np. do dzisiaj pamiętam 
kozę wujka Bolka. To było przeżycie! W dni niepogod-
ne bawiłam się lalkami i ich domkami, które dostałam 
od wujka. Teraz mam kochanego syna – nastolatka 
Wojtusia i widzę, że ma trochę inne zainteresowania, 
niż  nasze w dzieciństwie. Cóż, inne czasy, inne upodo-
bania, inne zabawki.
KASIA. Z rodziną jestem bardzo związana. Z rodzeń-
stwem łączą mnie szczególne więzi. Chociaż z siostrą 
miałam swoje tajemnice i powierzałyśmy sobie sekre-
ty,  miałyśmy różne koleżanki „od serca”, ale to nam 
nie przeszkadzało. Mamy świetną rodzinę, spotkania 
świąteczne i okolicznościowe ładują nasze akumula-
tory. Wojtusia - syna Ani kocham jak własnych synów 
(Piotr - 11,Lukasz - 7). Z czasów licealnych do dzisiaj 
przyjaźnię się z Martą. W podstawówce  pojechałyśmy 
na występy, to było wyróżnienie, ale my – gwiazdy – 
uznałyśmy, że podmienimy melodię i będzie lepiej. To 
była totalna porażka. Teraz, jako nauczycielka, ostrzej 
widzę, jak uczniowie potrafią zniweczyć wysiłek na-
uczyciela. Cóż, zanim dorośniemy, popełniamy głup-
stwa, oby niewielkie i nieczęsto – konkluduje Kasia.

To może ja też rozliczę się z przeszłością i panią 
Marię P. przeproszę za ten „popis”. Bardzo dobrze 
wspominam szkolne harcerstwo. Marek nie, ale my z 
Anią - bardzo, bardzo.
MAREK. Pracuje, jest szczęśliwym mężem i ojcem. 

Bardzo lubi swoją rodzinę i ma dobre wspomnienia 
ze Szkoły Podstawowej nr 3.Teraz jest ostoją rodziny.

Trojaczki w Złotoryi! Toż to było jedyne w historii 
miasta takie wydarzenie. Jaki udział w Waszym życiu 
miało środowisko?

Jeszcze w czasie mojego pobytu w szpitalu moja 
siostra i bardzo życzliwa pani Basia rozpoczęły wę-
drówkę po urzędach, by uzyskać dla nas przydział 
większego mieszkania. Bardzo uaktywnił się pan Ka-
zimierz Krzyśków i uruchomił swoje administracyjne 
służby. Do tego włączyły się władze partyjne i zakład 
pracy mojego męża – mówi pani Renia, a pan Czesław 
dopowiada: Otrzymaliśmy mieszkanie wyposażone w 
meble, dywany, lodówkę pralkę i wiele potrzebnego 
sprzętu. Dla dzieci - wózek głęboki, potem spacerów-
kę, ubranka, pieluchy ( jednorazowych wówczas nie 
było), kosmetyki itd. Przedstawiono nam propozycje 
uroczystego nadania imion w Urzędzie Stanu Cywil-
nego – zgodziliśmy się. Właściwie już więcej o niczym 
nie decydowaliśmy, ktoś ustalał szczegóły.

Ustalono opiekunów prawnych następująco: ANI 
– Edyta Jaroszyńska i Kazimierz Krzyśków, KASI – Ste-
fania Rakoczy i Kazimierz Fuławka, MARKA – Maria 
Wolańczyk i Andrzej Schmidt.

Pogodnego kwietniowego dnia pod USC zajecha-
ła syrenka. Przed wejściem oczekiwał tłum, ludzie 
uśmiechali się. Czuło się przyjazną atmosferę. Pod-
pisaliśmy dokumenty, wysłuchaliśmy okolicznościo-

wego przemówienia i wróciliśmy 
do domu. Było dużo szumu, ale 
wszyscy byli bardzo mili, to było 
przyjemne - zgodnie potwierdzają 
Państwo Walczakowie.

Postanowiłam podrążyć  trochę 
temat i zwróciłam się do kilku 
osób z zapytaniem jak pamiętają 
„Trojaczki”.
BOŻENA CAL-CZERNIAK (wycho-
wawczyni w „0”): Dzieci świetnie 
bawiły się ze sobą i bardzo do-
brze współpracowały z innymi. 
Mamę pamiętam jako wspaniałą 
uśmiechniętą i czułą panią. Wspo-
minam je z sympatią, to były 
jedyne trojaczki w mojej nauczy-
cielskiej przygodzie. 
HALINA SOBOTA (wychowawczyni 
w I-IV): Dzieci pamiętam bardzo 
dobrze, nie sprawiały najmniej-
szych kłopotów. Były świetne, 
dobre, miłe. Myślę, że to była duża 
zasługa rodziców, widać było, że 
dzieci są otoczone staranną opieka 
i miłością. To było piękne. Mama 
bardzo aktywnie włączała się w ży-
cie klasy, piekła ciasta i wykonywa-
ła różne prace na potrzeby całego 
zespołu klasowego. To byli kochani 
uczniowie i wspaniali rodzice.
EDYTA  JAROSZYNSKA (małżonka 
dyrektora ZZKD): Złożono mi pro-
pozycję, a ja ją przyjęłam. Uroczy-
stość była podniosła. Podobało mi 
się, czuło się dużo radości. Zaraz w 
1975 roku wyjechaliśmy do innego 
miasta. Dziecka  nigdy nie odwie-
dziłam.
ANDRZEJ SCHMIDT (dyrektor 
ZZO): Kiedy mi zaproponowano, 
zgodziłem się. Przez te wszystkie 
lata noszę zadrę w sercu, że tego 
dziecka nigdy nie odwiedziłem, 
bo zanim wyjechałem ze Złotoryi 
przecież przez wiele lat jeszcze 
mieszkałem. Poruszyła pani stru-
nę, która teraz drży. Myślałem, 
że czas zatarł odczucie, ale teraz 
widzę, że nie.
KAZIMIERZ  FUŁAWKA (szef Wy-
działu Finansowego): Uroczystość 
nadania imion złotoryjskim tro-
jaczkom nie miała rozbudowanej 
formy organizacyjnej. Jednakże 
było to wydarzenie spektakular-
ne, bo nigdy do tej pory takich 
narodzin nie było w Złotoryi. Wła-
dze polityczne i administracyjne  
chciały to zdyskontować. Przyjęto 
systematykę: „chrzestnymi” mają 
być przedstawiciele: administracji 
państwowej,  służby zdrowia, naj-
większego zakładu pracy i zakładu 
pracy ojca. I tak dobierano pary, 
następnie przypisano im dzieci. 
Jako ciekawostkę  wspomnę, że 
kiedy wytypowano pana Jaroszyń-
skiego, okazało się, że jest za dużo 
mężczyzn a brakuje kobiety i wska-
zano żonę dyrektora. W gronie 
wytypowanych znalazłem się też 
i ja.  Poczytywaliśmy sobie tę rolę 
za zaszczyt. Po uroczystości odbyło 
się skromne przyjęcie w „Calypso” 
i rozeszliśmy się.

Mój osobisty kontakt z Trojaczkami polegał na 
tym, że byłam ich sąsiadką ( z tej samej klatki) i na-
uczycielką w SP 3. Wspomnienia mam tylko dobre. 
Serdecznie dziękuję wszystkim moim Rozmówcom za 

szczere wypowiedzi (zwłaszcza osobiste wynurzenia,  
nie do publikacji). 

Rozmawiała i opracowała Danuta Sosa.
Zdjęcia z archiwum rodzinnego Państwa Walczaków.
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... a w ten sposób dostajemy się na Helgoland.

Osobliwa zabudowa miasteczka.

Formacja skalna Lange Anna - wizytówka 
Helgolandu.

Złotoryjski PRL

Kronika

W krótkim 
odstępie 

czasu Gmina 
Złotoryja utraciła 
dwie bardzo wy-
raziste i znaczące 
postaci. Na „drugi 
brzeg” przeszło 
dwóch sołtysów 
dwóch „starożyt-
nych” miejsco-
wości: Bronisław 
Cich z Rokitnicy 
(wspomnienie w 
poprzednim nu-
merze „EZ”) oraz 
Daniela Jarosz-
czak z Kopacza.

 Daniela Jaroszczak z domu Dudek urodziła 
się 17 października 1945 r. w Lipinach Górnych w 
powiecie biłgorajskim.

Na Ziemi Złotoryjskiej rodzina osiedliła się krótko po 
II wojnie i zaraz na Kopaczu. Na działce tej (obecnie nr 
8) znajdowała się wówczas stara szkoła, której jednak 
nie udało się (i nie było potrzeby) uratować. W roku 
1963 wyszła za mąż; z małżeństwa tego wywodzą się 
córka Dorota i syn Grzegorz.

Staszek do 
Liceum przy-

szedł prosto po 
studiach – w tym 
samym roku co 
ja (1961). Mło-
dziutki, pełen 
lęku i obaw. Na 
początku dostał 
wychowawstwo 
klasy – wspania-
łej klasy. Szybko 
nastąpiło poro-
zumienie między 
nimi; sumiennie 
wypełniał swoje 
obowiązki. Był 
koleżeński, po-
ważny, spokojny, 

czasami dowcipny. Takim go zapamiętałam.
Janina Markowska
Emerytowana nauczycielka LO, b. dyr. LO dla Pracujących 
***
Stanisław Rybak był moim wychowawcą i nauczy-

cielem historii w latach 1964-68. Jak mi po latach 
przypominał – był tylko raz w swoim pedagogicznym 
życiu wychowawcą klasowym, i to właśnie w te lata, 
co z satysfakcją podkreślam, wpisałem się wraz z całą 
klasą. Od kl. VIII „A” aż do matury.

Był bardzo dobrym człowiekiem, w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Wszyscyśmy go lubili i szanowali. 
Doskonale pamiętam epizod z egzaminu dojrzałości – 
właśnie z historii. Komisja egzaminacyjna pyta mnie, 
czy znam nazwisko znanego działacza politycznego, 
którego imię nosiła wówczas Huta Miedzi w Legnicy. 
Nie znam, szczerze odpowiedziałem. Wtedy Pan pro-
fesor Rybak podpowiada głośno: Nazwisko zaczyna się 
na „W”. Mnie pasował tylko Waryński – i tak odpowie-
działem. Salwa śmiechu. To nie Waryński, ale Walecki. 
Egzamin zdałem.

Potem kilkakrotnie spotkaliśmy się na zjazdach 
klasowych i ogólnoszkolnych. Będę do końca życia 
pamiętał nasze prywatne spotkania w Jeleniej Górze – 
już po maturze, gdzie przy lampce wina gaworzyliśmy 
retrospektywnie o wspólnie spędzonych latach na-
uczyciela i ucznia w liceum lat 60. Od tamtego czasu 
byliśmy już po prostu „Stasiami”. Daj Boże! – w dzisiej-

szej rzeczywistości takich nauczycieli i wychowawców. 
Stasiu, zawsze pozostaniesz dla mnie – i nie tylko 

dla mnie – „kochanym wychowawcą”. 
Stanisław Sołtysik 
Wychowanek, b. zast. dyr. ZSO
***
W dniu 14 sierpnia 2012 r., w Lubaniu zmarł Stani-

sław Rybak. W latach 1961-68 był nauczycielem histo-
rii w złotoryjskim Liceum Ogólnokształcącym. 

Urodził się 21 lipca 1937 roku w Byczynie, powiat 
Chrzanów, województwo krakowskie (wówczas). Stu-
dia ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim (1961) 
i od czasów studenckich resztę życia spędził już na 
Dolnym Śląsku. Do Złotoryi przybył zaraz po studiach,i 
tu, w naszym „ogólniaku”, przez 7 lat był nauczycielem 
historii. Mieszkał początkowo  
w internacie, który w tym czasie mieścił się na II pię-
trze LO. Profesor Stanisław pozostawił po sobie dobre 
wspomnienie i jako kolega, i jako pedagog. Będąc 
początkującym nauczycielem, przez dwa lata wspólnej 
z nim pracy, miałem możliwość podpatrywania Jego 
dobrze zorganizowanego warsztatu pracy oraz życzli-
wego, ale konkretnego stosunku do młodzieży. Miał 
z nią dobry kontakt: w czasie lekcji komunikatywny i 
wymagający, a poza klasą „swój chłop”. 

Źle się stało dla oświaty i dla Złotoryi, że Stanisław 
dał się namówić (w oświacie zarobki zawsze były li-
che) koledze do opuszczenia Złotoryi i zawodu. Przez 
kilka lat pracował w Jeleniej Górze w „mundurówce”. 
Zarobki to jednak nie wszystko. Wrócił do zawodu i 
odtąd mieszkał w Lubaniu. Tutaj był nauczycielem w 
Zespole Szkół Zawodowych, dyrektorem Szkoły Spe-
cjalnej, prezesem ZNP. 

W roku 1970 zawarł związek małżeński – z żoną 
Haliną mają dwóch synów: Jarosława i Mariusza. 

Już w Złotoryi oddawał się w czasie wolnym swojemu 
hobby – kolarstwu. W Lubaniu intensywnie to kontynu-
ował; założył amatorską ekipę kolarską. Po przejściu na 
emeryturę dodatkowo oddawał się pracy na działce. 

Pochowany został na cmentarzu komunalnym w 
Lubaniu. W ceremonii pogrzebowej wzięło udział kilku 
Jego byłych uczniów ze Złotoryi. 

Cześć Jego pamięci!
Alfred Michler 
w imieniu kolegów, przyjaciół i uczniów.

Młody złotoryjanin, Krystian Kozłowski, mieszkający 
od niedawna w Niemczech, przysyła kolejną 
relację ze swoich podróży po okolicy.

Helgoland, jedyny niemiecki dalekomorski 
archipelag, przyciąga swoją bajkową scenerią 
oraz niepowtarzalnym klimatem. Dwie nie-
wielkie wysepki Helgoland i Düne położone 
na Morzu Północnym, stanowią doskonały  
cel podróży dla ciekawych wrażeń turystów i 
miłośników pieszych wędrówek. 

Archipelag w przeszłości był świadkiem roz-
maitych wydarzeń historycznych. Począwszy 
od średniowiecza zmieniał swoich właścicieli, 
którymi byli Duńczycy, księstwo Szlezwika, a 
potem Anglicy, którzy opanowali go podczas 
wojen napoleońskich. Wreszcie od końca XIX 
w. obie wysepki przeszły w ręce niemieckie, i 
tak jest po dzień dzisiejszy. 

Czasy II wojny światowej to okres degra-

dacji Helgolandu, ale już 
od dłuższego czasu 

jest on coraz 
pręż-
niej 

roz-
wijają-

cym się 
ośrodkiem 

turystycznym 
północnych Niemiec. 

Krajobraz Helgolandu możemy podziwiać, idąc 

wyznaczonym szlakiem turystycznym w kierunku cie-
kawych form skalnych, pomiędzy którymi spotykamy 
kolonię wrzaskliwych głuptaków. Idylliczna atmosfera 
i piękne morskie widoki sprawiają, że na chwilę za-
pominamy o troskach codziennego życia i dajemy się 
ponieść  urokowi tego małego skrawka lądu położone-
go gdzieś na wodach zimnego Morza Północnego.

Ale Helgoland to nie tylko skały, ptaki i sielska at-
mosfera, ale także ludzka społeczność, która zamiesz-
kuje małe wyspiarskie miasteczko. 

Spacerując po wąskich uliczkach warto zwrócić 
uwagę na osobliwą architekturę i wybrać się do 
muzeum, w którym przyjrzymy się bliżej historii 
tego miejsca. Liczne restauracje, kawiarnie i coraz 

to nowi turyści sprawiają, że w czasie letniego 
sezonu te niewielkie wyspy tętnią życiem. Warto 
też wspomnieć, że Helgoland objęty jest strefą 

bezcłową, co rzutuje na ceny wielu produktów, a dla 
miłośników mocniejszych trunków jest to prawdziwe 

Eldorado.
Myślę, że w swoich planach turystycznych warto 

wziąć pod uwagę dwie małe wyspy zagubione gdzieś 
na północnych rubieżach Niemiec, które, gdy raz zo-
baczymy, na pewno będziemy chcieli odwiedzić raz 
jeszcze. Gorąco polecam!
  tekst i zdjęcia: Krystian Kozłowski

Daniela Jaroszczak była aktywną osobowością i 
dlatego społeczność Kopacza powierzyła jej cztero-
krotnie zaszczytną funkcję sołtysa (1990-1994, 1994-
1998, 2003-2006, 2007-2010). Kopacz należał do 
nielicznych miejscowości „rządzonych” przez kobietę. 
Daniela Jaroszczak pełniła – na niełatwym obszarze – 
obowiązki sołtysa odważnie, ale i rozważnie. Potrafiła 
rozwiązywać problemy współczesne , ale dostrzegać 
także i doceniać historyczne walory swojego państew-
ka. Aktywnie włączyła się w tworzenie, utrzymanie i 
ubogacanie Ścieżki św. Jadwigi. Z jej inicjatywy utrzy-
mywano wzorowy porządek przy drewnianym krzyżu 
wiejskim pierwszych osadników – okresowo umiesz-
czała tam historyczne fotografie. Służyła pomocą w 
trakcie opracowywania monografii „Gminy Złotoryja”, 
przekazując autorowi zdjęcia, dokumenty, informacje. 
Współorganizowała Dni Regionalisty.

Przy okazji spotkań integracyjnych Sołtysów i 
Radnych objawiała swoją artystyczną duszę. Pięknie 
śpiewała, pisała wiersze i była wielką znawczynią 
twórczości ludowej.

Zmarła w dniu Bożego Ciała (7 VI 2012); pochowana 
została na cmentarzu komunalnym w Złotoryi.

Cześć Jej pamięci. 
W imieniu Urzędu Gminy Złotoryja i TMZZ
             Alfred Michler

Od dobrych kilku lat można zaobserwować we 
współczesnej polskiej kulturze, swojego rodzaju 

sentymentalny powrót do czasów Polskiej Rzeczpo-
spolitej Ludowej. 

To złożone zagadnienie, wpisujące się szerszy kon-
tekst społeczny, analizowany przez badaczy polskiego 
społeczeństwa.

Jednym z przykładów tego zjawiska socjologiczne-
go są lokale stylizowane na knajpy rodem z tamtego 
okresu. Nawiasem mówiąc moda na nie przyszła 
– jeśli się nie mylę – z Czech i zaczęła się bardzo nie-
winnie: od zbierania rzeczy. W większych miastach 
naszego kraju pojawiły się one w ramach sieci takich 
jak „PRL” czy „Seta, meta, galareta”. Tego typu miej-
sca to w istocie restauracje nastawione na niewielką 
konsumpcję gastronomiczną, większe zaś spożycie 
alkoholu. Są otwarte do późna w nocy, kiedy to ludzie 
wracają z dyskotek i pubów i potrzebują jednego bądź 
drugiego z oferty lokalu. Nie bez wpływu jest tu, jak 
sądzę, brytyjska moda na nocne „fish and chips” do-
cierająca do Polski za sprawą socjalizacji migracyjnej. 
Co prawda brak nam tradycyjnych „take away”, ale 
za to mamy „lornetę” (galaretkę mięsną i dwie setki 
wódki). Poza tym są one stosunkowo niedrogie i sta-
nowią niekiedy swojego rodzaju „małe” muzea etno-
graficzne gromadzące rzeczy z okresu PRL- u. 

Nie widzę nic przesadnie złego w tego typu miej-
scach, choć budzą one rozmaite kontrowersje. Na 
przykład nazwy „Seta, meta, galareta” nie zaakcep-
tował konserwator zabytków miasta Łodzi i nakazał 
jej zmianę, tłumacząc że jest ona „niegodna” ulicy 

Piotrkowskiej i skażona „kolokwializmem”. Z drugiej 
strony nie są one jednak „tylko” zwykłym lokalem. 
Podobnie jak historyczne rekonstrukcje, oswajają 
– poprzez proces estetyzacji charakterystyczny dla 
całej kultury współczesnej -  okres komunizmu. Nie 
chodzi mi w tym miejscu o krytykę, albowiem to nie 
same rzeczy mają moc sprawczą, ale znaczenia, które 
przedmiotom są nadawane. Póki istnieje odpowiednie 
nastawienie mentalne do tego typu miejsc, nie ma 
chyba problemu. Gorzej jeśli uprzedniej wiedzy na ten 
temat nie ma, a restauracja „PRL” staje się metonimią 
PRL- u w ogóle.

Główna teza, jaką – nieco prowokacyjnie i w sposób 
uproszczony - chciałbym postawić, brzmi następująco: 
większe miasta kreują modę na PRL, w mniejszych zaś 
swojego rodzaju „powrót” jest zbędny. Dlaczego? Bo 
PRL ciągle tam jest. Przyjrzyjmy się pod tym kątem 
Złotoryi, zaznaczmy na mapie „gastronomiczne” pozo-
stałości okresu komunizmu.

Moim zdaniem, istnieje w Złotoryi kilka takich ko-
munistycznych reliktów. Nie będę ukrywał swojej do 
nich antypatii. Proszę mi wybaczyć, jeśli ktoś poczuje 
się urażony. Chętnie przyjmę krytykę opartą na rze-
czowych argumentach. A może ktoś podziela moje 
obserwacje? 

Jednym z nich jest sklep mięsny na ulicy Wojska 
Polskiego na wysokości kortów tenisowych na Zaciszu. 
Uważam, że powinno się tam sprzedawać bilety dla 
zagranicznych turystów chcących zobaczyć nie tylko 
wystrój, ale przede wszystkim „fachową” obsługę ze 
szczególną „mową do klienta” niespotykaną już dzisiaj 
w żadnym innym sklepie z Złotoryi. Kto nie wierzy, 
niech zobaczy sam: czas tam się zatrzymał. Wskazówki 
zegara historii stanęły także w restauracjach „Wzorco-
wa” oraz „Przy Miłej”. Obsługa pozostawia tam wiele 

do życzenia. Mam na myśli – niestety – osoby starsze, 
które nabyły bezwiednie nawyków z tamtego okresu i 
nie widzą nic złego w niegrzecznym, właściwie cham-
skim, pouczaniu klientów. Zwracaniu się do nich  
w sposób urągający dobremu wychowaniu, nie mó-
wiąc już o profesjonalnej, stwarzającej miłą atmosferę 
obsłudze. Najlepszym chyba tego przykładem jest 
osoba starszej Pani- szatniarki obsługującej między 
innymi weekendowe dancingi. Czy to dobra reklama  
dla tego lokalu? Nie sądzę. Ale może nikomu to nie 
przeszkadza i nikt nie zwraca na to uwagi? Przecież i 
tak nie ma dokąd pójść... W tym wypadku klient znie-
sie wszystko. 

Te mentalne, złotoryjskie pozostałości PRL-u tkwią-
ce dumnie tu i tam, uświadamiają mi, że wolę jednak 
ten PRL zestetyzowany, bo tam – jedyne, co nie jest z 
tamtego okresu - to obsługa. Wielu wręcz oburza lokal 
stylizowany na PRL, a mnie bardziej irytuje PRL ten 
prawdziwy, nie stylizowany. Dlaczego to on nie budzi 
kontrowersji? 

Rzecz nie jest niemożliwa do zmiany. Niektóre 
markety (np. „Polo Market:) wprowadziły odgórny 
nakaz mówienia „dziękuję, miłego dnia”. Pamiętam, 
że byłem tym zaskoczony na polskim gruncie (np. na 
Wyspach Brytyjskich to zupełnie normalne). Chociaż 
początki było nieco krępujące dla kasjerek i nieco nie-
zręczne dla kupujących (co odpowiedzieć?) to dzisiaj 
jest zdecydowanie lepiej. Sztuczny nakaz mówienia tej 
grzecznościowej formuły stał się naturalny i nikt już 
nie czuje się z tym nieswojo. Drobna rzecz, a dająca 
wiele. 

Nie będę chyba oryginalny jeśli powiem, że brakuje 
nam takiej codziennej życzliwości. 

   Michał Rydlewski

25.08. Na polach Smarchowic Śl. pod Namysłowem odbyła się 
rekonstrukcja bitwy pod Lenino. W rekonstrukcji wzięli udział 
członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Złotoryi „Aureus Mons”, 
którzy wcielili się w żołnierzy Armii Czerwonej.
30.08. Przy ul. Sprzymierzeńców został otwarty kompleks 
konferencyjno-bankietowy „Zielony Gaj”.
1.09. Nad złotoryjskim zalewem ZOKiR pożegnał muzycznie 
wakacje, zapraszając do występu zespoły: Expensive, Calu, 
Lady Nina i ZL Selecta.
1-2.09. W skansenie górniczo-hutniczym w Leszczynie od-
był się piknik rodzinny na pożegnanie wakacji.
2.09. W Twardocicach odbyły się dożynki powiatowe.
3.09. Po raz pierwszy rok szkolny rozpoczęło jedyne gimna-
zjum w Złotoryi, powstałe z połączenia gimnazjów nr 1 i 2.
3.09. Pod pomnikiem Wojska Polskiego  w Złotoryi odbyły się 
uroczyste obchody 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
3.09. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi odsło-
nięto pamiątkową tablicę poświęconą Januszowi Korczakowi.
5.09. W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wernisaż 
wystawy Barbary Biber „W strumieniu świadomości”.
6-18.09. W Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji prezen-
towana była wystawa „Kamień i drewno jako dwupokole-
niowe tradycje rodzinne i produkcyjne w Złotoryi”. (TMZZ)
8.09. Firma Skaleń wraz z TMZZ zorganizowała dni otwarte 
w ramach obchodów Dni Dziedzictwa. (TMZZ)
8.09. Na ogrodach działkowych „Obuwnik” przy ul. Asnyka 
odbyły się doroczne obchody święta podsumowującego 
pracę działkowców.
8.09. Na Międzynarodowym Turnieju Winobrania w akro-
batyce sportowej w Zielonej Górze dwie czwórki męskie 
pod opieką trenera Leszka Antonowicza zdobyły w swoich 
konkurencjach drugie miejsca.
9.09. W Nowym Kościele odbyły się Gminne Dożynki .
9.09. W Gierałtowcu odbyły się dożynki gminno-parafialne 
w Gminie Złotoryja.
10.09. Zamknięto most drogowy w Zagrodnie, rozpoczynając 
tym samym etap budowy nowego obiektu w tym miejscu.
10.09. Do kościoła NNMP uroczyście wprowadzono relikwie 
papieża Jana Pawła II.
13.09. Na kompleksie sportowym przy u. Lubelskiej odbyła 
się pierwsza z cyklicznych imprez organizowanych przez 
MKS Aurum Kobud „Czwartki z Lekką Atletyką”.
14-16.09. Odbyła się kolejna akcja „Sprzątanie świata – Pol-
ska” pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję, nie śmiecę”.
15.09. Na drodze do Wilkowa w wypadku, potrącony przez 
samochód zginął pieszy – mieszkaniec Wilkowa.
15.09. Rada Sołecka zorganizowała festyn „Mój Wojcieszyn 
mnie cieszy” .
15.09. Zakład Stolarski Magbos wraz z TMZZ zorganizował 
dni otwarte w ramach obchodów Dni Dziedzictwa. (TMZZ)
15.09. Na kortach ZTT odbyły się 9. Otwarte Mistrzostwa Zagłę-
bia Miedziowego o Puchar Posła na Sejm RP Ryszarda Zbrzyznego.
15.09. Jak co roku w Podgórkach odbyła się plenerowa 
impreza „Biała Dama”.
15-16.09. Modelarze ze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i 
Rekreacji zwyciężyli drużynowo podczas międzynarodowe-
go konkursu kartonowych i plastikowych modeli redukcyj-
nych w Oleśnicy.
17.09. Mszą w kościele św. Jadwigi rozpoczęły się obchody 
73. rocznicy wkroczenia wojsk radzieckich do Polski.
18.09. Uczeń świerzawskiego gimnazjum Michał Żukrowski 
odebrał w Warszawie certyfikat stypendialny Fundacji im. Je-
rzego Szmajdzińskiego za osiągnięcia w sporcie oraz nauce.
20.09. Ruszyła jubileuszowa, 10. edycja Otwartej Ligi Ama-
torów Wieloboju Sportowego.
21.09. Odbyły się XI Powiatowe Dni Regionalisty impreza 
organizowana co roku przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej oraz Szkołę Podstawową nr 3 w Złotoryi. (TMZZ)
21.09. Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji  po raz kolejny 
zorganizował nad zalewem Święto Pieczonego Ziemniaka.
22.09. W Starej Kraśnicy odbyła się gminna impreza plene-
rowa: Święto Pieczonego Ziemniaka.
22-23.09. Drużyna Unii Pielgrzymka zwyciężyła w otwar-
tych mistrzostwach Dolnego Śląska w łucznictwie i obroniła 
tytuł z ubiegłego roku.
23.09. W kościele św. Jana i Św. Katarzyny w Świerzawie 
odbył się koncert muzyki renesansowej.
24-25.09. Reprezentanci powiatu złotoryjskiego, zawodnicy 
Kaczawskiego Klubu Siatkarskiego Ren-But zwyciężając w 
finale wojewódzkim turnieju „Orlik Volleymania” zakwalifi-
kowali się do finału ogólnopolskiego.
28-29.09. Wolontariusze z Fundacji Animus zbierali dary w 
ramach akcji „Podziel się posiłkiem”.
29.09. Odbył się XIV Memoriał im. Tadeusza Pietroszka.
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Murem przy baszcie

Zasłonięta Baszta Kowalska

Pismo do konserwatora zabytków

Rozmowa z inwestorem

Okiem projektanta

Składając u Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Legnicy protest przeciwko formie i sposo-

bowi zabudowania niewielkiego skrawka terenu przy 
Baszcie Kowalskiej w Złotoryi spodziewaliśmy się, iż 
sprawa ta nabierze rozgłosu. I na tym nam zależało. 

Każdy z mieszkańców miasta, któremu autentycznie 
zależy na jego wyglądzie nie mógłby przejść obojęt-
nie obok miejsca szczególnego dla Złotoryi jakim jest 
Baszta Kowalska. 

Jest ona symbolem miasta, własnością wszystkich 
mieszkańców ziemi złotoryjskiej.

Stwierdzenia te nie są w żadnym razie przesadzone. 
Rosnący zasięg dyskusji i wejść na stronach, zlotoryja.
info i Facebooka zobowiązały i upoważniły nas do 
przedstawienia tekstu protestu w Echu Złotoryi. 

Bardzo mocno zaznaczamy - protest nie jest skiero-
wany przeciwko jakiejkolwiek osobie zaangażowanej 
w realizację zagospodarowania tego terenu. Nie 
zgadzamy się na formę i sposób realizacji tej inwe-
stycji. Nie jesteśmy przeciwni funkcjonowaniu w tym 
miejscu kwiaciarni, nawet w połączeniu z kawiarnią. 
Naszym zdaniem - bryła jaka ma być w efekcie końco-
wym, nawet przyjmując imitowanie muru przez ele-
wację budynku - oszpeci to miejsce. Rozmiar budowli 
- również nie do przyjęcia, powoduje zachwianie per-

spektywy, zasłonięcie Baszty nieomal 
do połowy od strony jej najlepszej 
ekspozycji. 

Liczymy na zweryfikowanie tego 
nieudanego rozwiązania architekto-
nicznego i przyjęcie takiego, które w 
udany sposób nawiąże do średnio-
wiecznej zabudowy fortecznej.

W tym właśnie miejscu nie na-
leży silić się, naszym zdaniem na 
modernizm i przyjąć stosowane w 
średniowieczu rozwiązania architek-
toniczne, oczywiście z nowoczesnym 
wnętrzem. Przytaczamy pełny tekst 
protestu skierowanego do Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Legnicy. Link do pełnej wersji pisma, z 
fotografiami i wizualizacjami znajduje 
się na stronie https://www.facebook.
com/NieZgadzamSie.Na.Paskudztwo.
Pod.Baszta  lub na portalu  zlotoryja.
info w treści artykułu.

Barbara Zwierzyńska, 
Kajetan Kukla, Cezary Skała, 
Wacław Wankiewicz

wiarnia wypełniająca całą przestrzeń 
działki. 
3. Zgodność inwestycji z projek-
tem budowlanym 
Dowiedzieliśmy się, że w wyniku 
skargi jednego z mieszkańców są-
siednich budynków inspektor nad-
zoru dokonał pomiarów zgodności 
budowy z projektem. Jest spora, 
kilkudziesięcio-centymetrowa roz-
bieżność, polegająca na przesunięciu 
budowy względem planu. Wiemy, 
że jest to niepowtarzalna okazja 
do rozpatrzenia zasadności zgody 
konserwatora na tą inwestycję, gdyż 
cały proces musi być zaktualizowa-
ny albo poprzez cofnięcie zgody na 
budowę i zamknięcie inwestycji, 
albo zmianę decyzji. Mamy nadzie-
ję, że gdy już trafią do Pana stosow-
ne dokumenty, uwzględni Pan całość 
naszej argumentacji w tej sprawie. 
4. Wątpliwości co do rzeczywistego 
przeprowadzenia nadzoru arche-
ologicznego
Ostatnia rzecz, na którą chcieliby-
śmy zwrócić uwagę to rzetelność 
prac archeologicznych, mieszkańcy miasta nie wi-
dzieli żeby jakiekolwiek prace były prowadzone, a 
odrobina orientacji w temacie podpowiada, że w takim 
miejscu, gdzie przy fundamentach gołym okiem wi-
dać spore fragmenty murów należało spodziewać się 
większego zainteresowania…. 
JESZCZE RAZ PROSIMY O DOKŁADNE ROZ-
WAŻENIE NASZYCH ARGUMENTÓW.
Powyższe pismo kierujemy do wiadomości do bardzo 
szerokiego grona urzędników oraz do mediów. Pro-
simy o zwrócenie uwagi na to, że Baszta Kowalska, 
jest dla Złotoryjan miejscem szczególnym, wystarczy 
popatrzeć na reakcję mieszkańców miasta – coraz 
więcej zgłasza się do współpracy, już ponad 150 osób 
na popularnym portalu społecznościowym wypowiada 
się przeciwko tej inwestycji. Z dnia na dzień ich przy-
bywa (wczoraj kolejne 50 osób). Oburzeni są lokalni 
społecznicy i miłośnicy zabytków i miasta. 
Z poważaniem

Barbara Zwierzyńska, Kajetan Kukla, 
Cezary Skała, Wacław Wankiewicz

Złotoryja, 13.09.2012
Inicjatywa Obywatelska  
Ratujmy Basztę Kowalską w Złotoryi
Baszta.kowalska@gmail.com 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
- Delegatura w Legnicy
Kierownik Delegatury WUOZ 
- mgr Zdzisław Kurzeja
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica,  
fax. (076) 7213121, tel. (076) 7213110
e–mail: dwkz-lg@dwkz.pl 

Dotyczy projektu „rozbudowa budynku kwiaciarni” 
przy średniowiecznej BASZCIE KOWALSKIEJ  
w ZŁOTORYI pozwolenie na budowę nr 419/2010  

Szanowny Panie Konserwatorze, 
Jesteśmy grupą mieszkańców Złotoryi zbulwerso-
wanych decyzją o budowie kwiaciarni przy Baszcie 
Kowalskiej. W związku z tym, że dowiedzieliśmy się 
o chwilowym wstrzymaniu budowy i o konieczności 
ponownego zaakceptowania przez konserwatora pla-
nów budowy, zwracamy się z prośbą o zapoznanie się  
z poniższym pismem, zwłaszcza z załączoną doku-
mentacją zdjęciową i opisami zanim podejmie Pan 
ponowną decyzję o dopuszczeniu do realizacji tej 
kontrowersyjnej inwestycji. Nasze zastrzeżenia kon-
centrują się wokół:
1. Zasłonięcie przez projektowany budynek prawie 
połowy cennego zabytku oraz umiejscowienie go w 
odległości kilkudziesięciu centymetrów od zabytku.
2. Zgodność inwestycji z planem zagospodarowania 
miasta.
3. Zgodność inwestycji z projektem budowlanym.
4. Wątpliwości co do rzeczywistego przeprowadze-
nia nadzoru archeologicznego.
1. Zasłonięcie przez projektowany budynek prawie 
połowy cennego zabytku oraz umiejscowienie go w 
odległości kilkudziesięciu centymetrów od zabytku
Baszta jest jednym z najcenniejszych zabytków na-
szego małego miasta. Jest to budowla średniowieczna, 
fragment fortyfikacji miejskich, symbol naszego 
miasta, istotny nie tylko ze względu na jego wartość 
historyczną ale również symboliczną, jako element  
budujący naszą tożsamość, ważny punkt na mapie 
naszego miasta 
Zaledwie dwa lata temu skończył się finansowany ze 

środków unijnych remont baszty, dzięki któremu od-
zyskała swój blask. Oczyszczono i wzmocniono mury, 
dobudowano piękne, drewniane schody, zagospoda-
rowano wnętrze. Projekt współfinansowany był przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2007 – 2013. Dodatkowo pozyskano 
też dotację ze środków EFRR Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związko-
wy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo 
Dolnośląskie) oraz budżetu państwa na projekt: „Two-
rzenie transgranicznej oferty turystycznej – koncepcja 
renowacji Baszty Kowalskiej w Złotoryi” 
Na początku lipca 2012 roku rozpoczęto inwestycję 
budowy nowej kwiaciarni. Oficjalnie projekt nazwano 
rozbudową, podczas gdy w rzeczywistości projekt jest 
kilkukrotnie większy zarówno jeśli chodzi o podstawę 
budynku jak i jego wysokość, zupełnie wyburzono 
stary budynek, wylano nowe fundamenty, po starej 
kwiaciarni nie zostało zupełnie nic.  
2. Zgodność inwestycji z planem zagospodarowania miasta
Zgodnie z planem zagospodarowania miasta w miej-
scu inwestycji mamy kolor zielony, który zgodnie 
ze zasadami sporządzania takich dokumentów ure-
gulowanymi w prawie budowlanym oznacza zawsze 
tereny zielone (parki, trawniki, lasy, zieleń miejską, 
zadrzewienia itd.). Na terenie inwestycji widnieje 
litera „U” odnosząca się do działalności usługowej, 
z tym, że odnosi się ona do samej baszty, w której 
prowadzone są usługi turystyczne, a nie do skwerku 
przed nią. Analogiczna sytuacja jest przy oznaczo-
nym na poniższym rysunku szalecie miejskim, gdzie 
literka „U” przylega do budynku, gdyż ze względu na 
jego rozmiary (tak jak przy baszcie) jej naniesienie na 
budynek jest niemożliwe. Potwierdza to też legenda 
do planu zagospodarowania, która w ogóle nie przewi-
duje takiego oznaczenia jak usługi w terenie zielonym 
(również w załączeniu). 
Domyślamy się, że w trakcie kompletowania do-
kumentacji do inwestycji i uzyskiwania pozwoleń 
posługiwano się (tak, jak to się zwyczajowo robi) 
czarno-białą kopią planu i stąd nastąpiła niewłaściwa 
interpretacja oznaczeń. W planach zagospodarowania 
zarówno kolory jak i oznaczenia opisowe są równie 
ważne i wiążące. Tak więc podsumowując –zgodnie z 
planem zagospodarowania w miejscu budowy powi-
nien być skwerek z trawnikiem, a nie kwiaciarnio-ka-

Inwestor zlecił wykonanie nowego projektu kwia-
ciarni pracowni projektowej Studio d5. Chodziło o 

takie przeprojektowanie obiektu, aby swoim nowym 
wyglądem pasował do godnego miejsca, jakim jest 
sąsiedztwo zabytkowej Baszty obronnej z XV wieku i 
centrum miasta, gdzie krzyżują się szlaki spacerowe 
mieszkańców. Poprzednie projekty budynku zostały 
odrzucone przez konserwatora zabytków. Należy do-
dać, że nie były one autorstwa Studia d5.   

Prace projektowe Studia d5 zaczęły się od analizo-
wania i ocen stanu faktycznego oraz materiałów hi-
storycznych. Zanim powstał zarys projektu, powstało 
mnóstwo szkiców. Od początku było  oczywiste, że 
projekt musi być opracowany w kontekście historycz-
nym, w dodatku jedynie – w ocenie pracowni – w 
nawiązaniu do fortyfikacji miejskich, które należy w 
ten sposób uszanować.

– Od samego początku wiedzieliśmy, że albo będzie 
ten projekt, albo żaden. Innego projektu na pewno 
byśmy nie zrobili. Swobodnego projektowania, w 
moim przekonaniu, było tu bardzo mało – stwierdza 

czasie próbowałam rozmawiać z urzędami, przedsta-
wiać jakieś propozycje. Powiem szczerze, że nie raz już 
byłam zmęczona całą tą sytuacją.
Jakie wymogi względem projektu narzucił konserwa-
tor zabytków?
Nie było konkretnych wymogów. Nie dostałam wcze-
śniej, przed fazą projektowania, żadnych wytycznych, 
żadnych wskazówek. Dlatego szukaliśmy pomysłu 
do skutku, aż ostatni projekt wreszcie się spodobał. 
I dostałam decyzję, po której mogłam rozpocząć bu-
dowę. Było to w grudniu 2010 roku. Od ponad roku 
wizualizacja obiektu była dostępna w Internecie na 
stronie projektanta.
Konieczne było budowanie nowego obiektu?
Ten, który tam stał do tej pory, powiedzmy sobie 
szczerze, nie był ciekawy pod względem estetycznym. 
Dlatego chciałam cokolwiek zmienić.
Teren, na który prowadzi pani inwestycję, należy do 
pani?
Tak, jak najbardziej. Kupiłam go wraz ze stojącym tam 
kioskiem.
Jakie ma być przeznaczenie obiektu?
Jeszcze nie wiem. Różne mam koncepcje, ale na tę 
chwilę nie mogę powiedzieć nic konkretnego.

mgr inżynier architekt  Dorota Dutka-Masek. 
Dorota Dutka-Masek podczas projektowania kwia-

ciarni kierowała się przede wszystkim wytycznymi 
zawartymi w Międzynarodowej Karcie Konserwacji i 
Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych, zwanej 
jako Karta Wenecka. Konwencja została przyjęta przez 
II Międzynarodowy Kongres Architektów i Techników 
Zabytków w Wenecji w 1964 r. Dokument zawiera 
podstawowe wytyczne przy pracach nad budynkami o 
wartości historycznej oraz otoczeniem tych zabytków. 

– Jedną z najważniejszych zasad Karty Weneckiej 
jest to, aby budowla sąsiadująca z obiektem zabytko-
wym nawet na pierwszy rzut oka różniła się od tego 
zabytku – wyjaśnia pani architekt. – Chodzi o to, aby 
turysta bądź mieszkaniec miasta nie miał wątpliwości, 
która budowla jest stara, zabytkowa, a która nowa. 
I ta nowa nie powinna odtwarzać w żaden sposób 
starej, a zatem ma być po prostu nowoczesna.

Na wizualizacji widać wyraźnie, że ściany kwiaciarni 
mają być z kamienia piaskowca, jaki został użyty do 
budowy Baszty. Ponieważ budowla za bardzo „przypo-
minała” zabytek, konserwator zabytków Zdzisław Ku-
rzeja w ramach swoich uprawnień nakazał to zmienić. 

Iwona Pawłowska: Nie wszyst-
kim podoba się pani nowa 
inwestycja. Niektórzy zdecydo-
wanie mówią: „Nie zgadzam się 
na paskudztwo pod basztą!”. 
Jak odnosi się pani do tych pro-
testów?
Monika Gawor: Przyznam, że 
jestem tym zdziwiona i zaskoczo-
na.  Nie spodziewałabym się, że 
takie coś będzie miało miejsce. 
Jestem też zdegustowana pogło-
skami, że zezwolenie otrzyma-
łam, bo podpłaciłam urzędników. 
To w ogóle nie miało miejsca!
Projekt, który pani wybrała, zo-
stał pozytywnie oceniony przez 
konserwatora zabytków?
Oczywiście. Ten projekt był 
jednym z wielu, które przed-
stawiałam do akceptacji przez 
konserwatora. Inne nie spełniały 
wymogów, bo nie pasowały do 
otoczenia, jakim jest baszta. Cała 
procedura uzyskania zgody na 
budowę trwała sześć lat. W tym 

W rezultacie ściany w kwiaciarni będą pokryte 
tzw. tynkiem szlachetnym.

Złotoryja jest typowym miastem lokowanym 
na prawie magdeburskim, w którym fortyfikacje 
miejskie to były przede wszystkim mury obron-
ne. Podwójne i bardzo wysokie. Baszty były 
elementami tych fortyfikacji. Widać to wyraźnie 
na powszechnie znanej rycinie Friedricha Bern-
harda Wernera z XVIII wieku. 

– Obecnie, co jest unikatowe w skali kraju, 
nasze miasto zachowało historyczny układ urba-
nistyczny. Właśnie to powinniśmy podkreślać 
i chronić. To jest według mnie cenniejsze, niż 
rozrzucone po mieście pojedyncze zabytkowe 
budowle bez kontekstu ich dawnego otoczenia. 
Zależy mi na tym, bo sama jestem złotoryjanką i 
taki sposób projektowania w moim mieście jest 

dla mnie priorytetem – zapewnia pani architekt. 
Budynek kwiaciarni wpisuje się w ten historyczny 

układ urbanistyczny, co zresztą jest kolejnym wymo-
giem Karty Weneckiej. W zaprojektowanym budynku 
dwie ściany obiektu powielają historyczny przebieg 
murów obronnych. I teraz, jeśli stanie się naprzeciw 
kwiaciarni, można sobie łatwo wyobrazić, że dwie 
ściany budynku to podwójne mury obronne, które 
niegdyś chroniły miasto. A między murami jest prze-
strzeń, tzw. międzymurze. Takie przestrzenie między 
murami w średniowieczu zapełniało się w przeróżny 
sposób. Była urządzana zieleń, stawiano rzeźby, bu-
dowało się niewielkie obiekty usługowe. Wysokość 
kwiaciarni nawiązuje do wysokości dawnych murów 
obronnych. Wiemy, że były one wysokie, a Baszta 
jedynie częściowo wystawała ponad murami. Dwie 
kondygnacje to wynik wysokości budowli. 

Nowy budynek ma bardzo nowoczesną bryłę, 
właśnie po to, aby się odróżniał od starej zabytkowej 
Baszty zgodnie z doktryną konserwatorską i stanowił 
dla niej tło, a nie konkurencję.

   Agnieszka Młyńczak

W planie zagospodarowania przestrzennego są ja-
kieś sugestie dotyczące przeznaczenia budynku?
Nie dostałam takich informacji. 
Czyli niekoniecznie będzie to kwiaciarnia?
Nie.
Jaka powierzchnia obiektu jest do zagospodarowa-
nia?
Na dole około 50 m2, na górze trochę mniej – około 
45 m2.
Interesuje mnie elewacja. To będzie okładzina ka-
mienna imitująca piaskowiec?
Tak początkowo planowaliśmy, ale to uległo zmianie. 
Konserwator przekonał mnie, że nie powinniśmy na-
wiązywać do wyglądu baszty. Chodziło o to, by obiekt 
nie był konkurencyjny wobec zabytku. Powinien być 
nowoczesny w stylu i nawiązywać do współcześnie 
budowanych galerii czy punktów usługowych. Poza 
tym kamień jest zimny. 
Zarzuty formułowane wobec pani inwestycji dotyczą 
nie tylko wyglądu budynku ale też jego odległości od 
baszty.
Poprzedni budynek nie stał w innej odległości niż ten, 
który teraz powstaje.
Słyszałam, że budowa została wstrzymana  z powo-
du pewnych niedopatrzeń proceduralnych.
Był jakiś donos i inspektorat nadzoru musiał to spraw-

dzić. Inwestycja jest w obrębie działki i nawet 
jeśli były jakiekolwiek przesunięcia, to wynikają 
z niedokładności mapek geodezyjnych. Inaczej 
mapa została odczytana przez inspektora, a 
inaczej przez projektantkę, panią Dorotę Dut-
kę. Dzisiaj (25 września) właśnie otrzymałam 
informację o zwolnieniu budowy i mogę konty-
nuować prace. Zależy mi na tym, aby wszystko 
doprowadzić do końca, bo to w końcu niemała 
inwestycja. 
   Iwona Pawłowska



Na torowisku zachowała się porządna 
podbudowa pod przyszłą ścieżkę rowerową.

Stara wieża ciśnień stanie się atrakcją dla 
rowerzystów.

Ścieżka na grobli stawu osadowego Lena II nie zachęca do jazdy 
rowerem

Przykład ścieżki rowerowej na starym torowisku między 
Lwówkiem Śl. a Pławną.  fot. Andrzej Mastalerz www.fotopolska.eu

Miejsce odpoczynku przy ścieżce rowerowej Lwówek – Pławna.  
fot. Henryk Młyńczak

Nietrudno sobie wyobrazić asfaltową nawierzchnię na tych torach.

Rowerzyści będą mieli piękny widok. fot. Starostwo Złotoryja

Rowerem przez 
krainę wiatraków

Kolej żelazna w powiecie zło-
toryjskim umarła już dawno. 

Lecz mogłaby się odrodzić jak 
feniks z popiołów, przybierając 
postać… drogi dla rowerów. 
Mimo że w wielu miejscach pod 
bujną zielenią niemal nie widać 
starego torowiska, jednak ono 
nadal tam się znajduje. Zacho-
wał się nieuszkodzony nasyp z 
solidną podbudową z bazalto-
wego klińca, a na nim podkła-
dy i szyny. Gdyby tak usunąć 
zakrzaczenia, zdjąć szyny, to 
otrzymamy solidną podbudowę 
pod drogę. Teraz 
tylko położyć dy-
wanik asfaltowy, 
oznakować, i po 
takiej drodze mogą 
pomknąć rowerzy-
ści. Czyżby to było 
takie proste? 

Sąsiednia gmina Lwó-
wek Śląski już kilka lat 
temu zrobiła podobną 
inwestycję. Droga ro-
werowa na starotorzu 
pomiędzy Lwówkiem a 
Pławną ma około 9 kilo-
metrów długości. Trasę 
zbudowano z zachowa-
niem wszelkich wymo-
gów dotyczących tego 
typu budowli. Gładka, 
asfaltowa nawierzchnia 
o szerokości takiej, aby 
mogły się swobodnie wyminąć dwa ro-
wery. Na skrzyżowaniach z drogami pu-
blicznymi, bo takich jest kilka, zastoso-
wano bariery, które zmuszają do zejścia 
z roweru, aby bezpiecznie przekroczyć 
jezdnię, po której pędzą pojazdy mecha-

niczne. Przy trasie zbudowano miejsca 
odpoczynku z zadaszeniem, miejscami 
do siedzenia i stołem, na którym można 
rozłożyć posiłek bądź mapę. 

Droga od samego początku cieszy się 
dużym powodzeniem, bowiem zapew-
nia bezpieczeństwo i wygodę. Jednak 
dla złotoryjan to pewne utrudnienie, 
bo albo trzeba tam dojechać rowerem 
wcale nie po trasach rowerowych, albo 
zaopatrzyć się w specjalny uchwyt i 
załadować rower na samochód, aby 
dojechać do tej ścieżki. 

- Tak, to prawda, czynimy  starania o 
budowę ścieżki rowerowej na nasypie 
nieczynnych torów kolejowych – mówi 

Jacek Grabowski, kierownik Wydziału 
Promocji Starostwa Powiatowego w Zło-
toryi. – Kolej pozbywa się swoich skład-
ników majątkowych, dlatego nadarzyła 
się wyjątkowa okazja do działania.  Nasz 
powiat zareagował dość szybko i udało 

się powstrzymać proces rozbiórkowy 
torowisk, bo pojawiła się możliwość ich 
przejęcia za niewielkie pieniądze. W tej 
sytuacji Polskie Koleje Państwowe zabio-
rą jedynie szyny, zostawiając całą podbu-
dowę torów. Tłuczeń, leżąc kilkadziesiąt 
lat w tym miejscu, spełni doskonale 
swoją rolę w realizacji zadania, jakim 
jest budowa drogi dla rowerów.     

Mimo że nie jest to takie proste, zro-
biono już sporo. W listopadzie ubiegłego 
roku zostało zawarte porozumienie 
pomiędzy Powiatem Złotoryjskim a 
kilkoma gminami, przez tereny, którymi 
biegną nieczynne torowiska. Te gminy to 
Lwówek Śląski, Pielgrzymka, Zagrodno, 

Złotoryja (gmina 
wiejska) oraz 
Chojnów (gminy 
wiejska i miejska). 
W dokumencie 
gminy zobowiązują 
się do przejęcia 
nieużytkowanych 
tras kolejowych, 
aby następnie 
wdrożyć projekt 
pod roboczą na-
zwą Budowa ście-
żek rowerowych 
na dawnej trasie 
kolejowej między 
Lwówkiem Śląskim 
a Rokitkami.  

Porozumienie 
zawarto na dwóch 
skromnych kart-
kach papieru. O 
jego wadze świad-

czą podpisy starosty, członka zarządu, 
wójtów i skarbników gminnych. Doku-
ment pyszni się wieloma czerwonymi 
pieczęciami.

Najpierw każda gmina w swoim zakre-
sie przeprowadzi pomiary geodezyjne w 

terenie, aby wytyczyć precyzyjnie działki. 
One następnie ulegną wycenie. Mając 
wycenę w ręku, wójtowie będą mogli 
zakończyć ten etap w postaci podpisania 
aktu notarialnego. Dopiero wtedy staną 
się właścicielami kolejowych działek. 
Jednak wszystko to musi zostać poprze-
dzone porozumieniami pomiędzy koleją 
a gminami, które wyrażają chęć przeję-
cia torowisk. Do tego momentu gminy 
będą partycypować w przedsięwzięciu 
ponosząc tak zwany wkład własny. Cała 
reszta będzie finansowana środkami 
zewnętrznymi.

Jacek Grabowski wykonuje telefon do 
PKP, by zasięgnąć aktualnych informacji 
o tym etapie:

– Wiemy już, że na linii kolejowej nr 
316 (ze Złotoryi do Rokitek) są już pod-
pisane porozumienia gmin z Kolejami 
Państwowymi. Czyli początek został 
zrobiony. Jeśli chodzi o tory ze Lwówka 
do Złotoryi (linia nr 284), to poinfor-
mowano mnie, że procedura ta ruszy 
dopiero w przyszłym roku. Nasze sza-
cunki są takie – kontynuuje wypowiedź 
kierownik – że do końca przyszłego roku 
akcja przekazywania torowisk powinna 
się zakończyć.

Listopadowe porozumienie na koor-
dynatora wszystkich działań wyznaczyło 
powiat złotoryjski. Prowadzi on wszelkie 
działania proceduralne, które mają się 
zakończyć właśnie przejęciem nota-
rialnym wszystkich odcinków szlaków 
kolejowych przez poszczególne gminy. 
Jako koordynator Starostwo Powiatowe 
rozmawia również z władzami Złotoryi, 
bo chociaż sprawa torowisk nie dotyczy 
miasta bezpośrednio, to droga rowero-
wa musi być bezpieczna, nie powinna 
mieć przerw, więc tę sprawę trzeba też 
omówić. 

Nieczynna obecnie linia kolejowa szła 
nie tylko w linii prostej, lecz łagodnie 
meandrowała pomiędzy wzniesieniami 
i polami. Z okien pociągu podróżni po-
dziwiali Góry Kaczawskie, Karkonosze i 
nawet Góry Izerskie. Przez te wszystkie 
lata krajobraz się nie zmienił, a nawet 
wzbogacił. Teraz z tej trasy można oglą-
dać dwadzieścia dziewięć gigantycznych 
wiatraków, które stoją po obu stronach 
dawnych torów. I chociaż u wielu farma 
wiatrowa pod Zagrodnem wzbudza mie-
szane uczucia, to jednak zawsze zacieka-
wia sposobem działania i parametrami 
technicznymi. 

Trasa przyszłej drogi dla rowerów po 
starotorzu biegnie od Lwówka Śląskiego 
poprzez Czaple, Pielgrzymkę, Złotory-
ję, dalej przez Nową Wieś Złotoryjską, 
Zagrodno, skręca na wschód przez Choj-
nów i kończy się w Rokitkach. Na tym 

szlaku będzie można napotkać dawne 
stacyjki z resztkami peronów, Zagrodno 
zachwyci starą wieżą ciśnień, a w Rokit-
kach latem będzie można skorzystać z 
całej gamy oferty wakacyjnej, to znaczy 
pływanie po jeziorze plus inne atrakcje. 
Cała ścieżka rowerowa będzie miała 

długość około 54 kilometrów.   
–  Po operacji przekazania mienia bę-

dziemy już gotowi do opracowania stra-
tegii i planów, w jaki sposób zechcemy 
zrealizować te ścieżki rowerowe. Chodzi 
o to, abyśmy byli w pełni przygotowani, 
gdy tylko będzie możliwość pozyskania 

nowych funduszy unijnych, których tzw. 
nowe rozdanie nastąpi w 2014 roku. 
Mamy nadzieję, że będzie szczęśliwy 
finał tego wszystkiego, lecz rowerami po 
nowej drodze będziemy mogli pojechać 
nie wcześniej niż za 2 -3 lata – wyjaśnia 
Jacek Grabowski.  

To 
jesz-
cze 
nie 

wszystko dla rowerzystów. Fundacja 
Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego we 
współpracy ze starostwem wyznaczy 
trasę rowerową na istniejących nowych 
drogach poscaleniowych między Nową 
Wsią Złotoryjską i Złotoryją (pisaliśmy o 
tym w lutowym numerze Echa , artykuł 
pt. Nie tylko dla kombajnów). Jest już 
przygotowana dokumentacja na ozna-
kowanie trasy. Będzie ona nosić nazwę 
Szlak rowerowy po krainie wiatraków. 

– Oprócz zwykłych znaków drogo-
wych dla rowerów na tym szlaku będzie 
postawionych kilkanaście tablic infor-
macyjnych o regionie i obiektach zabyt-
kowych w okolicy, a przede wszystkim 
o wiatrakach, które bardzo interesują 
złotoryjan. Wydamy też folder o tej 
trasie, który będzie można otrzymać w 
Starostwie – opowiada Jacek Grabowski. 

– Szlak będzie miał dwie pętle, krótsza o 
długości 11 kilometrów i druga, dłuższa 
trochę ponad 20 kilometrów. O, tutaj, 
widzi pani? 

Oboje z panem Jackiem po-
chylamy się nad mapą, na której 
kolorowymi mazakami naniesiono 
trasę obydwu pętli. Są tu też ozna-
czone wiatraki. Na mapie widać 
dokładnie, że przyszła ścieżka 
rowerowa po nasypie torów na 
niektórych odcinkach stanie się 
integralną częścią Szlaku  rowe-
rowego po krainie wiatraków. 
Stwarza to rozmaite możliwości 
wyboru kierunku i długości trasy 
na rowerową wycieczkę.  

Kolejny oznakowany szlak rowe-
rowy będzie biegł od sklepu Lidl 
poprzez groblę nad stawem osado-
wym Lena II przez tzw. Stąporkową 
Dolinę i stare płucznie złota, aby 
zakończyć się na skansenie gór-
niczo – hutniczym w Leszczynie. 
Trasa o długości 5,3  kilometra nie-
zawodnie i bezpiecznie zawiedzie 
turystów i złotoryjan prościutko na 
Dymarki Kaczawskie. Teraz zostaje 
jedynie pozyskać partnerów do 
realizacji projektu. 

Pewne obawy może budzić fakt 
poprowadzenia szlaku przez gro-
blę, którą po pierwsze opiekuno-
wie jeziora systematycznie zasta-
wiają różnymi przeszkodami, przez 
co jest całkowicie nieprzejezdna. 
Po wtóre nawierzchnia tego szlaku 
nie zachęca do jazdy rowerem, a 
w niektórych miejscach głębokie 
błotne koleiny oraz hałdy luźnego 
klińca całkowicie tę jazdę uniemoż-
liwiają. Miejmy nadzieję, że przed 
oznakowaniem trasy Starostwo 
zadba o odpowiednie jej przygoto-
wanie. Chodzi o to, aby nie powtó-
rzyć błędów urzędników miejskich 
podczas wytyczania tzw. „złotego” 
szlaku, bo ten właściwie już nie 
istnieje. Właśnie ze względu (mię-
dzy innymi) na nawierzchnię, która 
w wielu miejscach uniemożliwia 
jazdę rowerem. 

Przypomnijmy też ciekawą 
propozycję ścieżki rowerowej, którą 
zaczęło przygotowywać Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej 3 lata 
temu. Miały być dwie pętle. Pierwsza 
dookoła Wilczej Góry, długości 4,5 km. 
Miała prowadzić od boiska Orlik przy ul. 
Lubelskiej, dookoła góry, gdzie obecnie 
istnieje droga gruntowa, dalej po tere-
nie kopalni bazaltu (kopalnia wyraziła 
zgodę). Dalej miał być zjazd do drogi na 
Wilków i tuż przed pierwszym obiektem 
przed miastem ścieżka rowerowa miała 
skręcać w lewo i nieistniejącą jeszcze uli-
cą doprowadziłaby ponownie do Orlika. 
Trasa z pięknymi widokami na Karko-
nosze, dwie góry bazaltowe Ostrzycę i 
Grodziec. Druga pętla o długości 90 km 
obejmować miała Wilczą Górę, Ostrzy-
cę i Grodziec. Chodziło tu o pokazanie 
różnego stopnia zagospodarowania gór 
bazaltowych oraz zapoznać użytkowni-
ków trasy z historią tych miejsc. Obie 
trasy miały spełniać funkcje rekreacyjno 
– poznawcze.  

Projektowana droga dla rowerów 
miała mieć asfaltową nawierzchnię o 
szerokości 2,5 metra. TMZZ doprowadził 

do wykonania dokumentacji geodezyj-
nej, to znaczy wytyczono trasę przyszłej 
ścieżki na mapie. Właściciele wszystkich 
działek, które znalazły się na trasie ścież-
ki, wyrazili zgodę na jej przebieg. Była to 
Gmina Wiejska Złotoryja, Kopalnia Colas 
i Gmina Miejska. 

– Prace jednak utknęły – opowiada 
prezes TMZZ Aleksander Borys. – Gdy 
zamierzaliśmy zabrać się do dokumenta-
cji technicznej, burmistrz Złotoryi nie-
spodziewanie cofnął swoją poprzednią 
zgodę. Uzasadnił to tym, że taka droga 
dla rowerów popsuje wizerunek jednej 
z działek.

– Minęły trzy lata, lecz my nie rezy-
gnujemy. Mam nadzieję, że oczekując na 
nowe rozdanie funduszy unijnych, TMZZ 
zdoła przeprowadzić wszelkie prace 
formalne, aby skorzystać z tych funduszy 
i doprowadzić do końca budowę drogi 
rowerowej dookoła Wilkołaka.  

     tekst i zdjęcia Agnieszka Młyńczak

Droga rowerowa
Według kodeksu o ruchu drogowym jest 
to wydzielony pas terenu (ciąg komunika-
cyjny) przeznaczony dla ruchu rowerowe-
go. Musi być odpowiednio oznakowany. 
Droga rowerowa może być częścią 
drogi publicznej, gdy stanowi wydzie-
lony pas na jezdni. Najbezpieczniej 
jest wtedy, gdy droga dla rowerów jest 
oddzielona od innych dróg konstrukcyj-
nie i przeznaczona wyłącznie dla ruchu 
rowerowego.

Szlak rowerowy
Wytycza się go i znakuje po istniejących 
w terenie ogólnie dostępnych drogach 
i ścieżkach. Te drogi mogą być użytko-
wane przez inne pojazdy i osoby. Bywa, 
że szlak rowerowy wytyczony jest na 
ruchliwej drodze publicznej, co może 
stwarzać zagrożenie dla rowerzystów. 
Szlak rowerowy nie jest równoznaczny 
z drogą rowerową, która przeznaczona 
jest wyłącznie dla rowerów.
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Zatrzymaj się i posłuchaj ich

Złotoryja biega

Życie prywatne, z jego wszystkimi składnikami jest 
istotną częścią biografii każdego człowieka…

Sławomir Koper, mieszkający w podwarszawskim 
Legionowie, jest absolwentem historii Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od kilku lat możemy śledzić jego 
błyskotliwą karierę pisarską.  Pisaniem publikacji 
o charakterze historycznym zajmuje się od drugiej 
dekady lat 90-tych XX wieku. Mogę nazwać siebie, 
że jestem jego kolegą po fachu. Zainteresowała mnie 
jego twórczość, gdyż w swoich książkach przedstawia 
historię tę znaną i mniej znaną, która bardzo często 
jest pomijana w oficjalnych monografiach historycz-
nych. Oficjalnie monografie historyczne szczególnie 
dla laików stają się po prostu - co tu dużo pisać - nud-
ne. A przecież nie o to chodzi. Ludzie pragną pozna-
wać szczegóły z życia prywatnego wielkich tego świa-
ta. Takie są książki Sławka. Pełne pikanterii z życia 
królów, polityków, aktorów, artystów. Autor ukazuje 
ich troski i radości, problemy i sukcesy. Do wybra-
nych publikacji S. Kopra można zaliczyć: Tajemnice i 
sensacje świata antycznego, Miłość i polityka, Kobiety 
świata antycznego, Miłość, seks i polityka w starożyt-
nych Grecji i Rzymie, Dzieje świata i Polski. Kalenda-
rium, Śladami pierwszych Piastów, Wędrówki po Pol-
sce piastowskiej, Leksykon historii mistrzostw Europy 
w piłce nożnej 1960-2008, Spacer po Lwowie, Życie 
prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej, Kobiety w 
życiu Mickiewicza, Życie prywatne elit artystycznych 
Drugiej Rzeczypospolitej, Józef Piłsudski. Człowiek i 
polityk, Życie prywatne i erotyczne w starożytnej Gre-
cji i Rzymie, Ukraina. Przewodnik historyczny. Pol-
skie ślady, tragiczne dzieje, Chorwacja. Przewodnik 
historyczny. O fascynującej historii, jedzeniu i piciu, 
Afery i skandale Drugiej Rzeczypospolitej, Wpływowe 
kobiety Drugiej Rzeczypospolitej, Tajemnice i sensacje 
świata antycznego, Polskie piekiełko. Obrazy z życia 
elit emigracyjnych 1939-1945, Kobiety władzy PRL. 

Dorobek pisarski Sławka jest bogaty. Jednak, nie-
trudno zauważyć, że dużą uwagę skupia na XX wieku. 
Podczas tegorocznych wakacji miałem okazję z nim 
porozmawiać o jego twórczości i zainteresowaniach, 
a na łamach Echa Złotoryi pragnę Państwu przybliżyć 
postać S. Kopra.  
Twoje książki są niesamowite. Skąd bierzesz na nie 
pomysły?
Niesamowite? (śmiech) Lekka przesada, raczej piszę 
o tym, co mnie interesuje, a co inni dotychczas omija-
li. A skąd biorę pomysły? Po prostu piszę to, co chciał-
bym sam przeczytać. A skoro takich książek nie ma, to 
muszę je sam napisać   
Dla mnie jednak są niesamowite i przy tym zostaję. 
Sławku, jestem ciekaw, co Cię skłoniło do skupienia 

się praktycznie całkowicie na tematyce hi-
storycznej - czy jest to swoiste przedłużenie 
zamiłowań z dzieciństwa, dla których nie 
jest już wystarczające samo pochłanianie 
książek o takiej tematyce?
Jestem historykiem, to piszę o historii. Za-
wsze uwielbiałem tą dziedzinę nauki.
No tak to prawda, w grę wchodzą przede 
wszystkim Twoje zainteresowania. Podob-
nie jak Ty, uwielbiam historię. I to dlatego 
postanowiłeś pisać książki?
Może szukałem dla siebie jakiegoś hob-
by? Nie spodziewałem się, że stanie to się 
sposobem na życie. Wiele lat pisałem do 
szuflady, nikt nie chciał mnie wydawać, a 
jak już coś pojawiało na rynku, to ponosiło 
klęskę wydawniczą i szło na przemiał. Kilka 
późniejszych bestselerów przeleżało kilka 
lat na twardym dysku komputera, a próby 
zainteresowania nimi wydawców spotykały 
się z odmową 
Rozumiem. To w zasadzie często spotyka 
pisarzy. Czyli nie jesteś zapewne jedyny. A 
temat pierwszej książki?
Tajemnice i sensacje świata antycznego w 
1997 roku. W tym roku wyszła książka o tym 
samym tytule, która z pierwowzorem ma 
wspólnego około 10%. Piętnaście lat to dużo 
w życiu autora. Zostawiłem cztery tematy 
(oczywiście rozbudowane, przeredagowane, 
poprawione stylistycznie), natomiast dzie-

więć kolejnych rozdziałów jest zupełnie nowych. Książ-
ka nieźle się sprzedaje, w odróżnieniu od tej sprzed 
lat. Chyba jednak czegoś się nauczyłem.   
Nauczyłeś? (śmiech) Już na początku naszej rozmowy 
uznałem, że jesteś niesamowity. Szczególnie podoba-
ją mi się Twoje publikacje dotyczące dwudziestolecia 
międzywojennego. No właśnie: Dlaczego akurat 
Druga Rzeczpospolita? Skąd ta tematyka?
Lubię tę epokę, była niezwykle barwna i bogata. I, co 
najważniejsze, jest świetnie udokumentowana. Na-
tomiast nie ograniczam się tylko do niej. Zamierzam 
kontynuować swoje pasje związane z antykiem czy 
przewodnikami historycznymi. I zacząłem nowy cykl, 
niebawem pojawią się na rynku Kobiety władzy PRL, 
zatem przyszedł czas na Polskę Ludową.
A Twoje początki? Poszukiwanie wydawcy? Wiem, że 
to nie jest łatwe.
Normalnie, nikt nie chciał mnie wydawać, zatem przy-
datne okazały się prywatne znajomości . Teraz już 
raczej nie mam takich problemów.
Chwile zwątpienia?
Czy mogłem ich nie mieć, kiedy w szufladzie leżało 5 
książek, których nikt nie chciał wydać? A co więcej, 
nawet nie raczył odpowiedzieć na oferty? Jedna nie-
dokończona do dzisiaj tam leży. Ale wydawca na nią 
już  czeka, zatem zapewne dokończę
To teraz może porozmawiajmy o Twoim życiu pry-
watnym? Bo ono też zapewne jest interesujące Jak 
sukces przyjęła Twoja rodzina i koledzy na uczelni?
Rodzina z niedowierzaniem, ja zresztą również. 
Natomiast nie mam bezpośredniego kontaktu z moją 
Alma Mater. Ale z tego, jakie dochodzą do mnie słu-
chy, wiem, że przyjmowany jest raczej mało przyjaź-
nie. Cóż, piszę książki popularne, dla szerokiego kręgu 
czytelników pozbawione aparatu naukowego. I ta 
forma popularyzowania historii jest źle przyjmowana. 
Cóż, polskie piekiełko.... 
No właśnie polskie piekiełko… A jak w tym piekiełku 
radzisz sobie z popularnością?
Popularność jest miłą rzeczą, ale nie przesadzajmy. Na 
szczęście pozostałem anonimowy. Ostatnio szukałem 
w Empiku jakiejś książki i sprzedawca, gdy nie mógł jej 
znaleźć, to namawiał mnie na kupno mojego „Polskie-
go piekiełka”. Grzecznie odmówiłem mówiąc, że znam 
tą książkę
Dobre, ale Ja Ci powiem szczerze, że na Twoim miej-
scu nie byłbym taki skromny i nie omieszkałbym po-
wiedzieć sprzedawcy, że jestem autorem. A wracając 
do rozmowy: Uważasz, że pisanie to dobry sposób na 

życie w dobie niżu czytelniczego?
Zależy od sprzedaży książek i rodzaju umów wydaw-
niczych. Początkowo moje umowy były mało dla mnie 
korzystne, teraz jest znacznie lepiej. Ale czy ktoś bę-
dzie mnie kupował za 2-3 lata? Nie wiem.
No właśnie. W dzisiejszych czasach każda dziedzina 
kultury zostaje pod wielkim znakiem zapytania. 
Miejmy nadzieję, że nie będziesz miał z tym proble-
mów. Po Twoje książki sięgają często młodzi ludzie, a 
sądzę, że w dzisiejszych czasach to sukces. Sądzę, że 
wynika to z lekkości Twojego pisania. No właśnie, a 
skąd ta lekkość pióra?
Praca nad tekstem. Każdy rozdział poprawiam, przere-
dagowuję 5-6 razy w pewnych odstępach czasu. Szcze-
gólnie ważne są 2-3 czytania  wydruku. To, co bowiem 
wydaje się lekkie i przyjemne na monitorze kompu-
tera, na wydruku wygląda zupełnie inaczej. Myślę, że 
wielu historyków nie przywiązuje należytej uwagi do 
stylu, a szkoda. Fakty merytoryczne to nie wszystko, 
należy jeszcze odpowiednio podać je czytelnikowi.
I tu muszę przyznać Ci rację. Należy to jeszcze 
wszystko odpowiednio podać. Wraz z rosnącą popu-
larnością spotykasz się z czytelnikami. Co dają Ci te 
spotkania?
Lubię kontakt z ludźmi. Kiedyś ich unikałem ze wzglę-
du na swoją koszmarną dykcję, ale uznałem, że to 
konieczne. I staram się mówić wyraźnie.
A krytyka? Popularność wiąże się również i z ocenia-
niem przez innych. Jak bardzo słowa krytyki wpływa-
ją na Twoją pracę?
Krytyka jest konieczna, jako autor czasami nie mam 
dystansu do własnego tekstu. Wydawcy na szczęście 
nie ingerują w ogóle w moje teksty . W „Bellonie” cała 
sprawa ogranicza się do uzgodnienia tematu książ-
ki, nikt już nie chce ode mnie konspektu. I tak jego 
treścią specjalnie  się nie przejmowałem. Jeżeli w 
trakcie pracy znalazłem jakieś inne ciekawe materiały, 
to bez skrupułów zmieniałem treść książki, a wydawca 
dowiadywał się ostatni....  Natomiast kiedyś irytowała 
mnie krytyka skierowana imiennie do mnie, od osób 
dobrze mnie znających, ukrywających się w sieci pod 
różnymi nickami. Bez problemu mogłem je zidentyfi-
kować, szczególnie jak wyciągały jakieś prywatne spra-
wy. Teraz traktuję to spokojnie, a nawet z uśmiechem. 
Tak widocznie musi być, jest to nieodzowny element 
popularności.
A gdyby nie pisanie to…? W jakiej innej dziedzinie 
widziałbyś się gdyby nie pisanie?
Pracowałem przez ponad dwadzieścia lat w dziedzi-
nie bardzo odległej od historii.... Ale teraz chcę tylko 
pisać.
Może jeszcze pytanie o warsztat z zakresu gromadze-
nia i selekcji materiału. Korzystasz ze zbioru materia-
łów innych czy skupiasz się na korekcie i na ile to jest 
absorbujące. Jak panujesz nad tą „masą” materiału?
Dobra pamięć to podstawa. Wiem, gdzie mogę 
znaleźć coś, co mnie zainteresuje. Przystępując do 
zbierania materiałów, dobrze orientuję się, gdzie 
mam ich szukać. Czasami daje to efekt domina, gdzie 
dzięki jednej pozycji znajduję kolejną. A często warto 
poświęcić dzień czy dwa na czytanie jakiegoś dzienni-
ka czy zbioru listów, aby znaleźć jeden akapit, praw-
dziwą perełkę.
Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? 
Jakie pomysły i tematy na pozostałe tytuły?
Mam pomysły na około 20 książek. Dużo? Ale to praw-
da. :) W tym roku pojawią się Kobiety władzy PRL na-
kładem wydawnictwa Czerwone i Czarne oraz Wielcy 
zdrajcy. Od Piastów do PRL Bellony. Planuję cykl ksią-
żek o elitach Polski Ludowej i co najmniej jeszcze czte-
ry pozycje z serii o II Rzeczypospolitej. Mam pomysł 
na kolejną książkę o antyku, kolejne dwa przewodniki 
historyczne i jeszcze na kilka innych. Historia Polski 
była przecież taka bogata....  Czyli  będę raczej mocno 
zajęty w najbliższych latach
Tak… będziesz zajęty, ale myślę, że znajdziesz czas, 
aby odpocząć no i mam nadzieję, że niebawem 
się spotkamy na jednej z Twoich promocji. A teraz 
życzę Ci samych sukcesów i jeszcze raz dziękuję za 
rozmowę. 
   Tomasz Szymaniak

Jest ich wielu wokół nas. Seniorzy-nasi bliscy: babcia, 
dziadek, starsza pani w sąsiedztwie, których często 

nie słuchamy i  machamy  zniecierpliwieni ręką, gdy 
próbują nas zatrzymać w biegu . Chcą tylko, aby ich 
wysłuchać, poznać bliżej, przemyśleć sobie, co jest 
najważniejsze w życiu. Nam  się często wydaje, że bo-
gactwo i przedmioty materialne są podstawą szczęśli-
wego bytu.  Dla nich jednak liczy się coś innego. Mieli-
śmy niepowtarzalną okazję przekonać się, co to takiego. 

Znalazła się na ziemi złotoryjskiej, w gminie Piel-
grzymka, grupa ludzi, którzy pochylili się z szacunkiem 
nad wspomnieniami seniorów. Dawid Rycąbel – ope-
rator i  Małgorzata Semeniuk- autorka scenariusza i 
reżyser  w jednej osobie oraz Michał Ratkowski- autor 
muzyki zrealizowali film dokumentalny o ludziach 
urodzonych na Kresach, w Polsce południowej i cen-
tralnej. Nosi on tytuł „Zatrzymane chwile”. Wyszukali 
tych, którzy po II wojnie światowej osiedlili się na 
terenie gminy. Bohaterowie wspominają w filmie całe 
swoje życie – dzieciństwo, wojnę, wysiedlenie, pracę 
niewolniczą, pobyt na zesłaniu, młodość, przyjazd na 
Dolny Śląsk i czasy powojenne. Ich wspomnienia są 
opowieściami o zwykłym, pracowitym, niejednokrot-
nie smutnym i ciężkim dniu, zabawie, małych i dużych 
radościach, uczuciach i o ponadczasowych warto-
ściach, którymi kierowali się w życiu.

Nie wszyscy odważyli się opowiedzieć swoje hi-

Memoriału im. T. Pietroszka. 
Impreza organizowana w tym roku przez Liceum 

Ogólnokształcące w Złotoryi ściągnęła naprawdę wie-
lu amatorów biegania. Poza reprezentantami Złotoryi 
przybyli goście z Wilkowa, Świerzawy, Wojcieszowa, 
Legnicy a nawet z czeskiego Mimonia. Śmiało można 
zaryzykować stwierdzenie, że im młodsza grupa wie-
kowa, tym liczniejsza ekipa na starcie. Ma mecie też 
było tłoczno, bo obyło się raczej bez strat w uczest-
nikach. Jak ktoś poczuł się pokonany przez dystans, 
po prostu zwalniał tempo i maszerował dalej. Nie dla 
wszystkich ważny był wynik czy bicie rekordu, niektó-

Mało co wychodzi w Złotoryi tak, jak bieganie. 
Imprez biegowych u nas nie brakuje. Do tych  

dobrze już zakorzenionych w tradycji jak Memoriał 
Tadeusza Pietroszka dochodzą nowe, na przykład Bieg 
Szlakiem Wygasłych Wulkanów. W czasach, kiedy 
co czwarty uczeń uchyla się od ćwiczeń fizycznych, 
w dobie zajadania się chipsami przed monitorem 
komputera, aż dziwi, że są chętni, by trochę poruszać 
nogami i zmierzyć się z dystansem co najmniej 600 
metrów ulicami miasta. Nie uwierzyłabym, gdybym 
nie zobaczyła tego na własne oczy podczas ostatniej 
soboty września, na który to czas przypadła XIV edycja 

Cały czas pamiętajmy jednak o słowach księdza 
Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą”. Zwolnijmy więc, przysiądźmy  i poprośmy: 
„Opowiedz mi swoją historię”. Inaczej może być już za 
późno i pozostaną tylko wyblakłe zdjęcia.  

1 października w ZOKiR z okazji Dnia Seniora i 
rozpoczęcia roku akademickiego na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku,  będzie można obejrzeć wspomniany 
powyżej film. Zapraszamy w imieniu jego autorów i 
bohaterów.

             Wioleta Michalczyk, Małgorzata Semeniuk

storie przed kamerą, jednak chętnie rozmawiali 
w cztery oczy i wyrazili zgodę na opublikowanie 
wspomnień w książce po tym samym tytułem co 
film. Ich wspomnienia spisały Wioleta Michalczyk 
i Małgorzata Semeniuk. W redagowaniu pomagali 
im Sebastian Dębicki i Damian Komada. Takie 
rozmowy były bardzo poruszające, szczególnie, gdy 
można było obejrzeć pożółkłe rodzinne fotografie i 
dokumenty , będące świadectwem historii.  Niektóre 
z nich to jedyne pamiątki, jakie przywieźli ze  sobą 
na Ziemie Odzyskane, na Zachód, jak to oni mówią.

Premiera filmu i promocja książki miały miejsce 
26 czerwca tego roku w Twardocicach. Temu wyda-
rzeniu towarzyszyło  wiele wzruszeń, łez i refleksji.

Po wydaniu „Zatrzymanych chwil”  okazało się, 
że jest dużo więcej osób, które chciałyby  podzie-
lić się swoimi wspomnieniami, więc mamy ciąg dalszy. 
Przeprowadzamy wywiady, w których prosimy senio-
rów nie tylko o historie ich życia, ale chcemy także 
zachować dla potomności opis tradycji i zwyczajów 
kultywowanych tam, skąd pochodzą  i przywiezionych 
z nimi na teren naszej gminy. Dzieciństwo i młodość 
kojarzą się nam wszystkim nieodmiennie ze smakami 
potraw gotowanych w domu rodzinnym, więc spisu-
jemy też przepisy kucharskie z różnych stron. Czasami 
udaje się nam  spróbować czegoś smakowitego. Druga 
publikacja planowana jest do druku na wiosnę.

rzy myśleli tylko o tym, by ukończyć bieg i znaleźć się 
wśród sklasyfikowanych uczestników Memoriału. 

Najmłodszy z biegaczy - pięcioletni Oskar Widomski 
uznał, że wstydem byłoby nie dobiec do mety, więc ze 
łzami w oczach i zaciśniętymi ustami, truchtał wspie-
rany ojcowskim dopingiem. Niektóre maluchy płakały, 
bo zostały wyprzedzone przez inne, a nic tak nie boli 
podczas wyścigu (nawet skaleczone kolano), jak wi-
dok cudzych pleców przed sobą. Duch rywalizacji w 
narodzie nie zginął. Szczególnie widać to było podczas 
biegu gimnazjalistów i licealistów. 

Najlepsi w każdej kategorii stanęli w pełnej gali na 
podium, odebrali dyplomy, liczne nagrody i gratulacje 
od organizatorów – Barbary Mendochy, Jacka i Anny 
Pietroszków oraz włodarzy miasta i powiatu, czyli od 
burmistrza Ireneusza Żurawskiego i wicestarosty Rafa-
ła Miary. Pozostali uczestnicy memoriału, dla których 
nie starczyło miejsca na podium, po prostu uznali, 
że wykonali swoje zadanie tak, jak umieli najlepiej i 
obiecali sobie, że następnym razem to im przypadną 
w udziale zaszczyty. 

A do kolejnego Memoriału całe 12 miesięcy trenin-
gu. Miejmy nadzieję, że ten czas wykorzystają również 
nauczyciele wychowania fizycznego, którzy dadzą 
chlubny przykład młodzieży i przygotują się do startu 
w przyszłorocznym biegu. Przecież na starcie nie może 
zabraknąć wuefistów! 

   Iwona Pawłowska
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Na zdjęciach budynek Centrum Via Regia w Reichenbach, 
fot. Jürgen Matschie  www.reichenbach-ol.de

Mazurek Dąbrowskiego
w Niemczech

Na drodze św. Jakuba

Wspaniała 50-tka

Co wy wiecie o Cyganach?

Niewielkie miasto we wschodnich Niemczech, Sak-
sonia. Nieco ponad trzy tysiące ludności, coś jak 

nasza Świerzawa. To Reichenbach, które jak wszystkie 
miasta w Niemczech, jest przeraźliwie czyste i porząd-
ne. Nie ma tam odpadających tynków, zmurszałych 
dachów, pokrzyw przy płotach czy zaułków, gdzie 
zbierają się śmieci. W takim miasteczku wybudowano 
niedawno nowoczesny budynek pod nazwą Centrum 
Via Regia. Odbywają się w nim konferencje, wystawy 
i koncerty. 

W tymże Centrum w lipcu tego roku miasto Budzi-
szyn zorganizowało cykl wystaw, koncertów i wykła-
dów, których wspólne motto brzmiało Na wspólnej 
drodze. Jednym z elementów cyklu był wykład prof.  
Ludgera Udolpha, pracownika naukowego Wydziału 
Slawistyki na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie 
pt. Polscy migranci na Łużycach i w Saksonii na przy-
kładzie Jana Henryka Dąbrowskiego. 

Unia polsko – saksońska 1697 – 1763 zapoczątko-
wała wspólną historię obu krajów. Tymi słowami roz-
począł się półtoragodzinny wykład, w którym miałam 
przyjemność uczestniczyć.

Wykład traktował nie tylko o Henryku Dąbrowskim, 

ale ukazywał słuchaczom 
wycinek historii Polski o 
epoce trwającej od końca 
XVIII wieku do lat 30-tych 
XIX wieku.

Widać było, że prele-
gentowi historia Polski jest 
doskonale znana. Profesor 
roztaczał przed słuchacza-
mi obraz naszego kraju z 
„liberum veto”, obiadami 
czwartkowymi u króla Stasia, 
Konstytucją 3 Maja i tragicz-
ną historię rozbiorów.

Ujęło mnie sformułowa-
nie: Żaden naród w Europie, 
nigdy jeszcze nie był tak 
podobnie ciężko doświadczo-

ny. Trudny czas 
wojen napoleoń-
skich, ich rewo-
lucyjne skutki w 
Europie środko-
wej i wschodniej 
oraz Powstanie 
Listopadowe w 
1830 r. spowodo-

wały w Niemczech falę sympatii do Polaków.
Na sali było kilkudziesięciu Niem-

ców, którzy nie mieli pojęcia, że wśród 
słuchaczy mogą znajdować się Polacy. 
To byłam ja i moja córka, która szep-
tem tłumaczyła mi niektóre fragmenty 
wykładu. Słuchałam jak zauroczona, 
gdy profesor Ludger Udolph ze swadą 
i swobodą przechodził przez kolejne 
etapy historii mojego kraju. Mimo, że 
mówił po niemiecku, polskie nazwy 
i nazwiska wypowiadał prawidłowo i 
bezbłędnie, z doskonałym akcentem.

Zdumiałyśmy się z córką słuchając o 
tym, że Henryk Dąbrowski, który wy-
chował się i szkolił na terenie Niemiec, 
słabo mówił po polsku. W swoim 
ojczystym języku znał tylko komendy 
wojskowe. Jeszcze większe zdziwienie, 
a nawet niedowierzanie wywołała ta część wykładu, w 
której Ludger Udolph opowiadał, jak po powstaniu li-
stopadowym 1830 roku wielu Polaków uciekało przed 
carską policją do Niemiec. Tam spotkali się z ogromną 

pomocą ze strony obywateli niemieckich. Czy uczyły-
śmy się i n n e j  historii?   

Niezwykłe wrażenie na słuchaczach wywarł mo-
ment opowieści o genezie Mazurka Dąbrowskiego. A 
gdy prelegent tłumaczył zgromadzonym sens każdej 
zwrotki, na sali panowała przeraźliwa cisza. Wszyscy 
słuchali z ogromną uwagą. Profesor zachwycał się 
naszym hymnem dowodząc, że żaden inny europejski 
hymn państwowy nie ma tak pięknych i porywających 
słów. Jego melodia jest wyjątkowa, bo w zasadzie to 
jest taniec i nie bardzo pasuje do hymnu, ale może 
właśnie dlatego to jest tak niezwykłe. 

W końcowej części został odtworzony z płyty cały 
Mazurek Dąbrowskiego w przepięknym wykonaniu 
zespołu „Mazowsze”. Gdy z pierwszymi taktami, 
znanymi każdemu Polakowi od dziecka, obie z córką 
automatycznie wstałyśmy z krzeseł, cała reszta zebra-
nych odwróciła głowy w naszą stronę. Na twarzach 
Niemców odbiło się najpierw zdumienie, potem zro-
zumienie, a na koniec szacunek.

Gdy tak stałyśmy, wsłuchując się w dobrze znane od 
dzieciństwa słowa pieśni, ogarnęło mnie wzruszenie. 
Niezwykły temat wykładu o wyjątkowym etapie hi-
storii mojej ojczyzny w języku niemieckim i na terenie 
Niemiec! W takich momentach wie się dokładnie co 
to jest, i na czym polega patriotyzm.

Wykład profesora Ludgera Udolpha unaocznił, jak 

wiele wspólnych dróg łączy europejskie narody, a 
zwłaszcza sąsiadów: Niemcy i Polskę.

  tekst: Agnieszka Młyńczak

Pół wieku temu doszło w naszym mieście do 
tragicznego wydarzenia. Pokaźnej grupie 

młodych wówczas ludzi udało się ukończyć Szkołę 
Podstawową nr 1.  Przez to niektórzy z nich 
niestety zostali następnie absolwentami różnych 
szkół średnich a nawet, o zgrozo, szkół wyższych.

Żyjący jeszcze absolwenci sprzed pięćdziesięciu 
laty wciąż nie mogą pogodzić się z tym 
faktem. Postanowili choć trochę osłodzić sobie 
wspomnienia z dzieciństwa. I tak powstał pomysł 
spotkania się z przyjaciółmi z ław szkolnych.

Pomysł jednak (szkoda!) spodobał się i 
postanowiono dnia 23. czerwca 2012 spotkać się 
przed „starą budą” SP nr 1 o godz. 12.00. Czyli 
w samo południe (bowiem była nadzieja, że, 
podobnie jak w jednym z westernów, dojść może 

Od 2008 r. TMZZ organizuje corocznie lipcowe spa-
cery Drogą św. Jakuba. Do ubiegłego roku prze-

mierzyliśmy pieszo lub rowerowo cały odcinek tego 
szlaku na terenie naszego powiatu. Nic dziwnego, że 
już w połowie 2011 r. zastanawialiśmy się, jaką trasę 
obrać w 2012 r.

Postanowiliśmy tym razem nie powtarzać znanych 
nam już wariantów i skierować się na zachód, tym 
bardziej, że Drogą św. Jakuba wędruje się jedynie w 
tym kierunku aż do grobu św. Jakuba w Hiszpanii. 
Wcześniej umówiliśmy się z ks. proboszczem Krzysz-
tofem Kiełbowiczem, złotoryjaninem, że będzie czekał 
na nas w swojej parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Lwówku Śląskim.

21 lipca przy ruinach poprotestanckiego kościoła 
w Twardocicach spotkało się osiem niewiast – Halina 
Gajek, Magdalena Hanebach, Romana Konikiewicz, 
Bogumiła Kopka, Ewa Maciejewska, Wioleta Michal-
czyk, Agnieszka Młyńczak, Krystyna Rybicka oraz czte-
rech przedstawicieli płci brzydkiej: Aleksander Borys, 
Roman Gorzkowski, Cezary Skała i Mariusz Waleński. 
Podkreślmy od razu, że wszystkie fotografie zawdzię-
czamy Cezaremu, który, jak wiadomo, nie rozstaje się 
z aparatem fotograficznym. Jednym z założeń naszego 
spaceru było poznawanie przede wszystkim obiektów 
sakralnych, a więc na chwilę weszliśmy w imponujące 
ruiny kościoła, który niegdyś posiadał aż 2400 miejsc 
siedzących. Widać jeszcze ślady potężnej XVIII-wiecznej 
bryły, coraz bardziej wątła jest konstrukcja wieży. Z wyso-
kości murów spoglądały na nas ze swego gniazda bociany.

Kolejnym punktem wędrówki był teren nieistnieją-
cego już cmentarza szwenkfeldian nieopodal wsi. W 
jego centrum znajduje się pamiątkowy pomnik, od-
restaurowany w 2003 r. Tutaj przypomnieliśmy sobie 
dzieje tej protestanckiej sekty. Spoglądając na impo-
nującą Ostrzycę, o którą, wedle legendy, rozerwał się 
niegdyś diabłu worek ze szwenkfeldianami, wyruszy-
liśmy dalej, zatrzymując się jeszcze przy kościele św. 
Piotra i Pawła. W Twardocicach pożegnał nas prezes 
TMZZ, Aleksander Borys, z pewnością żałując, że musi 
wracać do codziennych zajęć.

U skraju Złotoryjskiego Lasu znajdują się dwa cie-
kawe miejsca: bazaltowe wzgórze Świątek, którego 
nazwa, wedle tradycji, wiąże się z istniejącą tutaj 
niegdyś kaplicą, oraz niedaleki krzyż kamienny, upa-
miętniający czyjąś tragiczną śmierć w XVIII wieku. 
Nic dziwnego, że szczyt Świątka przyniósł nam odpo-
czynek i wspaniałe widoki. Tuż za krzyżem szlak św. 
Jakuba opuścił obszar naszego powiatu. W Pieszkowie 
natomiast mogliśmy stwierdzić, iż historia lubi się 
powtarzać: wkroczyliśmy znów na tereny złotonośne, 
gdzie rozwój tego kopalnictwa zawdzięczano księciu 
Henrykowi Brodatemu, a także na obszary, gdzie w 
1813 r. doszło do starć z wojskami francuskimi (czyli 

tak samo, jak w Złotoryi).
Nieco dłużej zatrzymaliśmy się we 

wsi Dworek. Fotografia uchwyciła naszą 
grupę odpoczywającą przy przydrożnej 
kapliczce,  a w jej pobliżu znajduje się ze-
spół dworski z XIX wieku. Od tego samego 
stulecia miejscowość była najbardziej 
znana z kolekcji drewnianych uli, przed-
stawiających m.in. apostołów i zwyczajne 
postaci. Część z nich można oglądać w 
Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu.

Choć z Dworka do Lwówka już niewiele 
drogi, ale atrakcyjny do tej pory, częścio-
wo polami a potem lasem, ten ostatni 
odcinek camino musiał zostać niedawno 
skorygowany i prowadzi obecnie przez 
centrum Płakowic. My jednak, dzięki 
wcześniejszemu rekonesansowi Agniesz-
ki, zaryzykowaliśmy przejście starą trasą 
przez prywatne już obecnie pastwiska. 
Dzięki temu do Lwówka dotarliśmy nieco 
wcześniej.

Lwówek Śląski imponuje wieloma 
zabytkami, spośród których nie sposób 
pominąć wspaniały kościół Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny. Ksiądz 
Wiesław Kiełbowicz nie tylko dba o jego 
renowację, ale prowadzi bardzo aktywną 
działalność w ramach m.in. Caritasu. Stąd 
w parafialnym ośrodku zatrzymują się 
liczne grupy kolonijne przez cały rok. Dla 
nas ważna była wiadomość, że jakubowi 
pielgrzymi nocować mogą tu „co łaska”. 
Nasze nadwątlone siły pokrzepiła kawa, 
herbata oraz słodycze, którymi ugościł 
nas gospodarz. Nie omieszkaliśmy prze-
kazać ks. Krzysztofowi parę złotoryjskich 
wydawnictw oraz muszlę, przywiezioną z 
Hiszpanii. Otrzymaliśmy ciekawe publika-
cje o Lwówku i jego okolicach.

W tej chwili konkretyzujemy plany na 
rok następny: najprawdopodobniej 19 
lipca 2013 r. wieczorem dojedziemy do 
Lwówka i przenocujemy u ks. Krzysztofa, 
a w dniu następnym wyruszymy Drogą 
św. Jakuba do Lubania Śl. Jeśli dotrzemy 
tam odpowiednio wcześniej, to tego sa-
mego dnia wrócimy do domu. Jeśli trochę 
później, to spróbujemy przenocować na 
parafii w Uniegoszczy, gdzie wędrujący 
Drogą są także mile oczekiwani. Prosimy 
wpisać te daty do swojego kalendarza!

tekst: Roman Gorzkowski
zdjęcia: Cezary Skała

do krwawych ekscesów).
Kto jeszcze miał nieco sił, to przyszedł 

na spotkanie. Odbyło się w klasie 
szkolnej, którą otworzyła Pani Dyrektor 
SP Bożena Kraska. 

Uczestnicy spotkania dostali pamiątki 
oraz zrobili pamiątkowe zdjęcia. Na 
jednym z nich widać, że jednak nie 
wszyscy mogą utrzymać się o własnych 
siłach w postawie stojącej.

Spotkanie zakończono w Kawiarni 
„Pod lwem” w Rynku, na kawie z 
ciastkiem oraz wspomnieniami (brr!).

 Romuald Charytoniuk VII b

8 września 2012 r. w Ośrodku Parafialnym „Grapa” w 
Nowych Łąkach w gminie Pielgrzymka  miała miejsce 

kolejna Biesiada Cygańska, zorganizowana z inicjatywy 
księdza Franciszka Wróbla, proboszcza Parafii Św. Jana 
Nepomucena w Pielgrzymce. Rozpoczęła się ona mszą 
świętą. Potem na leśnej scenie pojawili się tancerze 
i śpiewacy ubrani w bajecznie kolorowe stroje. 
Wszędzie rozbrzmiewała niepowtarzalna  cygańska 
muzyka. Licznie zebrani  widzowie podziwiali kunszt  
muzyków, tancerzy i śpiewaków oraz oczywiście 
urodę śpiewaczek. Niejedni  tańczyli przy dźwiękach 

akordeonu , gitar, skrzypiec i innych 
instrumentów. 

Na scenie mogliśmy podziwiać  
znany wszystkim doskonale z 
telewizji  zespół Don Vasyl & Gwiazdy 
Cygańskiej Pieśni. Don Vasyl jest twórcą 
Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i 
Kultury Romów, który odbywa się co roku 
i stał się imprezą o światowej renomie. 
Wystąpiła również Liza - 
wybitna artystka z Sankt 
Petersburga, wokalistka i 
tancerka. Zaprezentowali 

się  Bogdan Trojanek z zespołem Terne 
Roma oraz Tobi King & DS. SOUND.

Oprócz typowo cygańskich rytmów 
i znanych przebojów wysłuchaliśmy  
wspaniałego wykonania piosenki 
Czesława Niemena „Dziwny jest ten 
świat”, niesamowicie brzmiącej w 
zmroku pośród drzew i przy światłach  
pochodni.

Zadbano nie tylko o strawę duchową 
dla zgromadzonych, ale można było 

również skosztować tradycyjnych polskich potraw. 
Była to więc uczta dla ciała i ducha. Zabawa trwała do 
późnej nocy. Dochód z imprezy został przeznaczony 
na renowację prezbiterium w kościele parafialnym. 
Miejmy nadzieję, że następna taka okazja zachęci 
jeszcze większą liczbę  miłośników spędzania wolnego 
czasu na łonie natury do przyjrzenia się propozycjom z 
najbliższej okolicy. 
   Wioleta Michalczyk
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Kącik starej widokówki
Baszta w sieci... interesów

Zaraz po wojnie o nazwach ulic

Warto przeczytać
Kamienne krzyże i zaginiona szubienica

Historia jednego dokumentu
Tajemnicza firma budowlana

W 2010 r. Stowarzyszenie Ochrony i Badań 
Zabytków Prawa oraz TMZZ zorganizowały 

w Złotoryi konferencję naukową o dawnym prawie 
na ziemi złotoryjskiej. Niedawno ukazał się zeszyt 
Pomników Dawnego Prawa, wydawany przez 
SOiBZP, w całości poświęcony temu wydarzeniu. 
Znajdziemy tutaj referaty o wizerunkach broni 
na kamiennych krzyżach (Robert Heś), dziejach 
sadownictwa do 1945 (Agata Brzozowska),  
postępowaniu wobec samobójców (Paweł 
Duma), policji w księstwie legnickim (Michał 
Rusin), katach w Świerzawie i Złotoryi w XVII i 
XVIII w. (Daniel Wojtucki), kamiennych krzyżach 
w Złotoryjskim Lesie (Jerzy Majdan), planowanej 
tam ścieżce historyczno-dydaktycznej (Roman 
Gorzkowski, Józef Banaszek), zabytkach dawnego 
prawa (Stanisław Zobniów). Nie zapomniano o 
katalogu istniejących oraz zaginionych krzyży i 
kapliczek pokutnych całego powiatu (S. Zobniów), 
wielu ciekawych fotografiach, rycinach i mapach 
oraz bibliografii zagadnienia. Po wycieczce na 
Szubieniczną Górę (dzisiaj  Góra Mieszczańska), 
gdzie odkryto podczas konferencji domniemane 
miejsce znajdującej się tutaj szubienicy, 
archeolodzy zaangażowani w poszukiwanie 
takich zabytków zamierzali przeprowadzić dalsze 
badania, lecz burmistrz Złotoryi nie wyraził na to 
zgody.
  Roman Gorzkowski

następnym 
pokoleniom? 
A może w 
ogóle jeszcze 
nie jest za 
późno?

Roman 
Gorzkowski

Nie musimy tłumaczyć, dlaczego akurat teraz, we wrze-
śniu 2012 r., przypominamy dwie stare widokówki z 

Basztą Kowalską. „Poziomą” wysłano z miasta w 1903 a 
„pionową” w 1918 r. Nie możemy oprzeć się apelowi, aby 
takie właśnie obrazy pozostały jak najdłużej w pamięci na-
szej, ale także konserwatora zabytków. A może warto pozo-
stawić ten numer „Echa” w domowym archiwum i przekazać 

Na początku ubiegłego stulecia zło-
toryjska firma budowlana Her-

manna Schmallera (przedsiębiorstwo 
założył w 1840 r. jego ojciec Gottlieb) 
dysponowała m.in. ogromnym placem 
składowym a także tartakiem. Te posia-
dłości widzimy na nagłówku jej pisma 
firmowego z 1905 r. Mamy jednak wiel-

ki kłopot ze zlokalizowaniem obiektów 
na rysunku i, jak zwykle, prosimy o po-
moc Czytelników. Pewną pomocą mogą 
być dwie wskazówki: Baszta Kowalska 
oraz kościół Mariacki, zauważalne w 
prawym górnym rogu. 
            Roman Gorzkowski

Wojska sowieckie wkroczyły do Zło-
toryi 13 lutego 1945 r. a pierwsza 

polska grupa operacyjna przybyła do 
Złotoryi 28 maja 1945 r. Polska admini-
stracja rozpoczęła właściwą pracę kilka 
dni później, najprawdopodobniej już 1 
czerwca. Najszybciej dokonano zmiany 
nazwy miejscowości – już w maju 1945 
r. posługiwano się kolejno określeniami 
Złotogóra, Złota Góra i Złotoria a od 
marca 1946 r. - Złotoryja. Trzeba zazna-
czyć, że polska władza nie sięgała zwar-
tej części miasta zajętej przez armię 
sowiecką, czyli dzisiejszych ulic T. Ko-
ściuszki (górna część), Górniczej (część 
dolna i środkowa), Szpitalnej, A. Asnyka  
i Miedzianej.* 

Polskie nazwy ulic pojawiają się w 
archiwalnych dokumentach od połowy 
1945 r. (w nawiasach nazwy dzisiejsze): 
plac Wolności (Rynek), pl. W. Reymonta, 
Basztowa, Henryka Pobożnego ((Wojska 
Polskiego) i Bolesława Limanowskiego 
(Kolejowa). W archiwaliach ze stycz-
nia 1946 r. znajdujemy również: place 
Sprzymierzeńców i J. Matejki oraz ulice: 
Bolesława Chrobrego (Legnicka), W. 
Churchilla (3-Maja), Bolesława Krzywo-
ustego, Stromą, M. Konopnickiej, W. 
Sikorskiego (al. Miła), Ciemną (Szkolna), 
Lignicką (od pierwszej powojennej 
nazwy Legnicy – Lignica), Gustawa Mor-
cinka (Bolesława Chrobrego) a także 
osiedla: Roli-Żymierskiego (część Górni-
czej) i Warszawskiej (formalnie Szpital-
na i część Górniczej). Dolna część byłej 
Hellweg otrzymała nazwę Tadeusza 
Kościuszki a górny fragment dzisiejszej 
ul. Górniczej – ul. Warszawska.

Bałagan i pewne niebezpieczne ten-
dencje – z punktu widzenia komunistów 
– przy nadawaniu nowych nazw ulicom 

i placom, spowodowały w marcu 1947 
r. wydanie odpowiedniego zarządzenia 
przez Kancelarię Prezydenta R.P. W jego 
następstwie wicestarosta Mieczysław 
Celejowski tak pisał do Zarządu Miej-
skiego w dniu 17 lipca tegoż roku:

Przy ustanawianiu i zmianie nazw ulic 
i placów publicznych należy przestrze-
gać wytycznych następujących:
a) istniejące nazwy ulic kierunkowych, 
lub przelotowych objaśniające ich zna-
czenie (np. Warszawska prowadząca do 
Warszawy […]) pozostawiać bez zmiany, 
a nowopowstającym ulicom tego rodza-
ju nazwy nadawać,
b) nazwy historyczne ulic i placów, 
świadczące o przeszłości danej miejsco-
wości nie powinny być zmieniane (np. 
Złotnicza, Tatarska),
c) w innych przypadkach do oznacze-
nia ulic i placów publicznych nadaje 
się nazwiska nieżyjących bohaterów 
narodowych, nieżyjących wybitnych 
uczonych, artystów i pisarzy oraz nieży-
jących osób szczególnie zasłużonych dla 
danej miejscowości,
d) na oznaczenie ulic lub placów pu-
blicznych nie należy używać nazwisk 
osób żyjących,
e) nazwy ulic i placów publicznych mają 
być wypisane tylko w języku polskim.

Studiując dołączony do wyżej cyto-
wanego dokumentu wykaz ulic miasta, 
ciekawość skupiamy na nazwach, o 
których dzisiaj już nie pamiętamy: 
ul. M. Drzymały (dziś Solna), Ceglana 
(część Klasztornej), Nowy Świat (Staro-
miejska), Katowicka (kard. S. Wyszyń-
skiego), Dolnośląska (wschodnia część 
Legnickiej), Plac Zygmunta (pl. Lotników 
Polskich), Wileńska (W. Sikorskiego), 
Jagiełły (A. Asnyka), Skarbowa (część M. 

Konopnickiej), Zamojskiego (Polna), Za-
miejska (Krzywoustego), F.D. Roosevelta 
(część Grunwaldzkiej), Józefa Stalina 
(część Grunwaldzkiej; Stalin otrzymał w 
Złotoryi najpierw swoją ulicę, a następ-
nie, w latach 1953-1956, nie dał o sobie 
zapomnieć jako patron Rynku).

Historia nie stanęła w miejscu. Sesja 
MRN w dniu 30 sierpnia 1947 r. na 
wniosek Komitetu Żydów Polskich po-
stanowiła dotychczasowej ulicy Wilczej 
nadać nazwę Bohaterów Getta War-
szawskiego w uznaniu zasług w walkach 
z najeźdźcą hitlerowskim a 15 listopada 
tegoż roku, zgodnie tym razem z po-
stulatem Zrzeszenia Młodzieży Demo-
kratycznej, ul. Katowicka stała się ul. 
Stefana Okrzei, ul. Krótka - ul. Janka Kra-
sickiego, ul. Skarbowa - ul. S. Duboisa, 
ul. Ceglana - ul. A. Małkowskiego. Cie-
kawe, czy wnioskodawcy tych czterech 
ostatnich zmian zdawali sobie sprawę, 
jakie naprawdę zasługi miał Andrzej 
Małkowski, czy też liczyli na nieświado-
mość miejskich decydentów, ponieważ 
jego postać na pewno nie pasuje do 
pozostałych „bohaterów”. 

W tym miejscu, naruszając chrono-
logiczną narrację, koniecznie trzeba 
wyjaśnić pewne ciekawe perturbacje, 
jakie przechodziła nazwa ul. Krasickie-
go. Tabliczki z patronem ulicy zawierały 
od początku jedynie nazwisko, widniało 
tak nawet  w dowodach osobistych,  
również tylko nim posługiwali się zło-
toryjanie. Lecz nie wszystkim Krasicki 
kojarzył się z Jankiem. Krystyna Dem-
czuk, sprawująca stanowisko Miejskiego 
Geodety, na roboczym planie miasta z 
1977 r. umieściła nazwę „ul. Ignacego 
Krasickiego”. Mało tego, w piśmie z 
grudnia 1980 r. do jednego właścicieli 

sklepów przy tej ulicy, nadawała tej 
nieruchomości numer porządkowy „ul. 
Ignacego Krasickiego 2a”, jednocześnie 
polecając umieszczenie tablicy z taką 
właśnie nazwą i numerem. Miesiąc 
wcześniej, porównując kolejną mapę z 
terenem, zawiadamiała Urząd Miejski, 
że zamiast nazwy J. Krasickiego po-
winno być I. Krasickiego. W 1990 r. nie 
podjęto żadnej decyzji, zmieniającej 
patrona tej ulicy (np. przy okazji uchwa-
ły z 20 czerwca 1990 r., która dotyczyła 
nazw kilkunastu ulic), tylko po prostu 
zaczęto stosować imię Ignacy. Czy brak 
odpowiedniej uchwały, odwołującej tę z 
30 sierpnia 1947 r., nie oznacza jednak, 
że nadal obowiązuje Janek Krasicki?

Spróbujmy wyciągnąć pierwsze ogól-
niejsze wnioski. Wytyczne z marca 1947 
r. możemy uznać za całkiem sensowne. 
Na Ziemiach Odzyskanych rodziły się 
jednak natychmiast wątpliwości.  Jeśli 
z jednej strony położono nacisk na li-
kwidację wszelkich  śladów niemczyzny 
sprzed 1945 r., to czy dopuszczalne było 
przetłumaczenie np. Schmiedestrasse 
na Kowalską, Sälzerstrasse na Solną 

(to odnośnie 
punktu dru-
giego cytowa-
nego wyżej 
pisma)? Czy 
można było 
zachować 
nazwę placu 
i uliczki imie-
nia słynnego 
pedagoga 
Valentina 
Trozendorfa 
(punkt trzeci), 
którego rów-
nież dzisiaj 
uznajemy za 
najbardziej 
zasłużonego 

dla miasta?
W Złotoryi dość dowolnie potrakto-

wano cytowane wyżej zasady nadawa-
nia nazw ulicom i placom. Jeśli chodzi 
o tzw. ulice kierunkowe, to nie budzą 
raczej wątpliwości ul. Legnicka, Choj-
nowska, Adelińska (w kierunku Zagrod-
na, nazwanego zaraz po wojnie Adelin), 
Katowicka i Dolnośląska. Jednak już ul. 
Warszawska z pewnością nie prowadziła 
w kierunku stolicy. Pomimo wątpliwości 
zdecydowano się w kilku przypadkach 
nawiązać do historii i tradycji przedwo-
jennej – stąd pozostawione takie nazwy 
jak Legnicka (Liegnitzerstr.), Klasztorna 
(Klosterstr.), Wilcza (Wolfsstr.),  Kole-
jowa (Bahnhofstr.), ale już z Rynku zro-
biono Pl. Wolności, ze Schmiedestraβe 
Basztową a nie Kowalską, Sälzerstraβe 
stała się ul. Michała Drzymały a 
Domstraβe ul. S. Żeromskiego. Cieka-
wym przypadkiem jest pl. Jana Matejki, 
którego patronem do przynajmniej 
1939 r. był burmistrz Gustav Matthäi 
(następnie Horst-Wesselplatz). Wydaje 
się, że zdecydowała tutaj zbieżność 
brzmienia starego i nowego patrona 

– być może jakiś urzędnik pomyślał, 
że już przed 1945 r. chodziło o J. Ma-
tejkę? Pewne podobieństwo dotyczyło 
również ul. Nowy Świat – zapewne 
nawiązano tutaj do jednej z dzielnic 
stolicy oraz – politycznie – powojennej 
rzeczywistości, ale z drugiej strony także 
do poprzedniej nazwy, czyli Neustraβe. 
Pomimo zaleceń, pojawiły się w na-
zewnictwie ulic osoby żyjące: J. Stalin, 
W. Churchill, M. Rola-Żymierski i G. 
Morcinek Gdy dodamy jeszcze ul. F.D. 
Roosevelta, to z łatwością zrozumiemy 
„sojusznicze” powody takiej decyzji. O 
panującej zaraz po wojnie pewnej po-
litycznej swobodzie świadczy nadanie 
takich nazw jak ul. Wileńska, gen. W. 
Sikorskiego oraz św. Kingi (Rzeczna). 
Zagadką są natomiast pl. Zygmunta i ul. 
Zamojskiego. Czy chodziło o króla Zyg-
munta Starego (którego szybko zresztą 
wymieniono go na I. Daszyńskiego), a 
który z Zamojskich patronował przez 
jakiś czas złotoryjskiej ulicy?

Do ciekawej dyskusji, świadczącej o 
panującym wówczas duchu i wiedzy 
historycznej, doszło podczas obrad 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w dniu 13 lutego 1948 r. Odczytano 
mianowicie wniosek Komitetu Powia-
towego Polskiej Partii Robotniczej z 10 
lutego o przemianowanie ulicy Baszto-
wej i nadaniu jej nazwy ul. Mariana(?) 
Nowotki. W dyskusji zabrał wtedy głos 
członek Prezydium Edward Rudak, który 
podkreślił, iż ul. Basztowa nie powinna 
być przemianowana, ponieważ nazwa 
tej ulicy związana jest z historyczną tra-
dycyjną nazwą, która zachowała się od 
szeregu dziesiątek lat jeszcze za czasów 
okupacji niemieckiej,  ale postulował by 
jednak przychylnie odnieść się do wnio-
sku KP PPR i ewentualnie nadać nazwę 
„Mariana Nowotki” innej ulicy. Wysłu-
chawszy tego głosu, Prezydium posta-
nowiło zwrócić się do KP PPR o nadesła-

nie danych biograficznych i działalności 
Mariana Nowotki, ponieważ działalność 
jego i zasługi w pracy społecznej czy 
politycznej dla Prezydium MRN nie są 
znane, chociaż nazwisko to jest znane, 
oraz czy Marian Nowotko jeszcze żyje. 
W każdym razie Basztowa wówczas się 
ostała a Nowotko został później patro-
nem dzisiejszej ul. J. Piłsudskiego.

Nadanie nazwy ulicy Bohaterów 
Getta Warszawskiego nie było jedyną 
inicjatywą Komitetu Żydów Polskich w 
Złotoryi. Na posiedzeniu MRN 24 marca 
1948 r. radny Rubin Reuzmann w imie-
niu KŻP, w związku z rocznicą powstania 
w getcie warszawskim, zgłosił wniosek 
o przemianowanie ul. Nowy Świat na 
ul. Józefa Lewartowskiego, przywódcy 
Ghetta w okresie walk zbrojnych. Po 
krótkiej dyskusji, uznając, że nazwa uli-
cy Nowy Świat jest niewłaściwa z uwagi 
na jej położenie MRN postanowiła jed-
nogłośnie przychylić się do propozycji 
wnioskodawców.

Zwolennicy nowej ideologii nie usta-
wali w wysiłkach. W dniu 9 kwietnia 
1948 r. starosta Zygmunt Jaśkiewicz 
tak zwracał się do Prezydium MRN w 
Złotoryi: 

Nawiązując do nazw ulic w Złotoryi, 
prosiłbym o zwrócenie uwagi na pewną 
niestosowność co do nazwania nie-
których, a mianowicie ulica Wileńska, 
nazwa miejscowości, która przeszła i 
obecnie używanie jej jest pewnego ro-
dzaju sentymentalnego i niepotrzebne-
go wracania w przeszłość, tym bardziej, 
że cały Naród Polski potwierdził swoje 
rzeczowe stanowisko przy Referendum 
1946 r. i wyborach 1947 r. Ze swej 
strony proponowałbym nazwać ulicę 
Wileńską nazwiskiem jednego z na-
szych Wodzów, walczącego i tragicznie 
zmarłego za Wolność Ludu Pracującego, 
śp. Generała Karola Świerczewskiego. 

I tak się stało wskutek uchwały MRN z 
11 kwietnia 1948 r. Ulica Wileńska już 
wcześniej nie miała zresztą łatwego 
życia – przez kilka miesięcy 1946 r. 
samowolnie zamknął ją Urząd Bezpie-
czeństwa, wobec czego Edward Rudak 
w październiku 1946 r. domagał się 
podczas sesji MRN niezwłocznego jej 
otwarcia jako zamkniętej nieprawnie ze 
szkodą dla ludności miasta oraz miesz-
czących się przy tej ulicy urzędów.

W lipcu 1949 r. opuściły miasto 
oddziały sowieckie, pozostawiając do 
polskiej dyspozycji dzielnicę, zwaną 
już wówczas willową. Na jej obszarze 
można było ostatecznie uporządkować 
m.in. nazewnictwo ulic. Jako pierwsze 
zamierzało skorzystać z okazji Towa-
rzystwo Przyjaciół Żołnierza, którego 
wojewódzka władza zwróciła się do 
Prezydium MRN o nadanie jednej z ulic 
nazwy Przyjaciół Żołnierza lub Przyja-
ciół Odrodzonego Wojska Polskiego. 
Na swym posiedzeniu 18 lipca 1949 
r. Prezydium postanowiło przekazać 
sprawę plenarnemu posiedzeniu MRN 
celem ewentualnego nadania powyższej 
nazwy dotychczas nie nazwanej ulicy 
Mattheiweg w dzielnicy armii radziec-
kiej. Sesja MRN w dniu 9 sierpnia 1949 
r. zdecydowała ostatecznie o nazwaniu 
Matthäiweg ulicą Wojska Polskiego 
(dziś Szpitalna).

Roman Gorzkowski, 
Agnieszka Młyńczak

* Artykuł jest fragmentem większego 
opracowania na temat nazw złotoryj-
skich ulic i placów, przygotowywanego 
w ramach Ośrodka Dokumentowania i 
Opracowywania Dziejów Ziemi Złotoryj-
skiego przy TMZZ. Ilustracja pochodzi z 
rejestru urządzeń kanalizacyjnych, pro-
wadzonego od 1932 r. i uaktualnianego 
zaraz po 1945 r.
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