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Ech Echo

LUDZIE ZIEMI ZŁOTORYJSKIEJ

Z

wyczajem lokalnym, choć nie tylko, jest unikanie odpowiedzi w sprawach kłopotliwych.
I słusznie, bo sprawa nietykana zasycha i woń się
nie rozchodzi. Z natury jednak należę do ludzi
przekornych, a poza tym uważam, że za swoje
czyny należy odpowiadać, głowy w piasek nie
chować, a nawet, jeśli nie bić się w piersi, to przynajmniej się wytłumaczyć.
Od początku roku mamy nową rubrykę – Złotoryjskie echa. Zamysł był taki: czasami w książkach
natraﬁamy na informację o Złotoryi, o ziemi złotoryjskiej w przeróżnych kontekstach, warto więc
i naszym czytelnikom wskazać, że gdzieś tam w
Warszawie, Krakowie czy wielkiej Polsce piszą o
naszym małym świecie.
Niestety, nie zawsze to, co piszą, jest słodkie i
miłe. Czasem z różnych względów autor pisze o
sprawach nieprzyjemnych, a zdarza się, że i do
sprawy nie podchodzi rzetelnie. Niemniej słowo
literami czarno na białym się stało, jest ogólnie dostępne, często w dużym nakładzie. Dlaczego więc
nie przygotować naszego Czytelnika na spotkanie
z bardziej, a czasami mniej ambitną literaturą?
W marcowym Echu ukazały się dwa teksty
nawiązujące do książek Mariusza Szczygła, w
których odnosi się do swojego złotoryjskiego rodowodu i do pewnych wydarzeń, które zanotował
sobie na początku lat dziewięćdziesiątych. W jednej z tych notatek wspomina o dyrektorze jednej ze
złotoryjskich szkół… Gdy przeczytałem ten fragment kilka lat temu, poczułem pewien niesmak,
bo raz – znałem i szanowałem i nadal mam wielki
szacunek do opisanego Dyrektora, dwa - znałem
Mariusza ze szkoły podstawowej (był wtedy przewodniczącym samorządu uczniowskiego, a ja jego
zastępcą – on działał jak szalony, a we mnie rosło
poczucie winy, bo nic nie robiłem), trzy - czytywałem jego reportaże, obserwowałem jego karierę i,
co tu dużo mówić, byłem dumny, że Złotoryja itd.
- a tu coś takiego. Bo przecież Mariusz nawet nie
był uczniem szkoły, o której napisał.
Czy ten urywek tekstu powinien znaleźć się w
Echu? Miesiąc temu nie miałem wątpliwości, że
tak. Że jeżeli piszemy o tym, co Mariusz Szczygieł
napisał w kontekście naszego miasta, powinniśmy
napisać wszystko, a nie tylko te bardziej poprawne
urywki. A że nie napisał dobrze…
Inna sprawa, że obserwuję wśród dziennikarzy
pewien taki zbyt emocjonalny z jednej strony, a
krzywdzący ludzi z drugiej strony trend. Im intymniejsze, im bardziej obnażające sprawy da się
od człowieka wyciągnąć, tym lepiej. Dziennikarze
zapominają często, że pracują na żywym organizmie, że, nawet jeżeli ktoś ma parcie na szkło,
jak w popularnych „tokszołach”, to dziennikarz
powinien jednak zapobiegać samookaleczaniu się
bohaterów. Powinien też zapobiegać okaleczaniu
innych… Powinienem…
W tym konkretnie przypadku mamy jeszcze
jeden problem: problem małego miasta, gdzie nie
trzeba wymieniać nikogo z nazwiska, żeby wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi.
Powraca pytanie: czy ten tekst w marcowym
Echu winien ujrzeć światło dzienne, czy też, jak
nam sugerowano, ocenzurować go? Dzisiaj mam
mieszane uczucia. Sądzę jednak, że nie powinien
być sądzony posłaniec, lecz autor, który dość lekką
ręką napisał, co napisał, i który kiedyś chwalił się
na każdym kroku, że pochodzi z małego miasta
Złotoryi, ale już mu przeszło.
Robert Pawłowski

W końcu biurokracja zostaje
opanowana i złotoryjscy modelarze
wnoszą dumnie
do sali wystawienniczej pudełka, w
których umieszczone pieczołowicie
na wiórach spoczywają modele pojazdów. Pracowali nad
nimi kilka miesięcy.
Teraz tylko ustawić je na stołach i
można wracać do
domu.
W ogromnej sali
sportowej w trzech
długich rzędach
ustawiono stoły
o łącznej długości
ponad czterdziestu metrów. Ich
powierzchnia
stopniowo zapełnia
się najróżniejszymi
modelami samolotów, czołgów,
okrętów, dioram,
jest nawet wielki
na metr parowóz
z kartonu, którego
bez przerwy pilnuje jego twórca, bo nie po to pracował nad
nim trzy lata, żeby ktoś teraz niebacznie coś
zepsuł. Tuż obok ląduje model okrętu podwodnego tak duży, że musi go nieść dwóch
mężczyzn.
Do sali co rusz wchodzą grupki kilkuletnich chłopców, młodzieńców i dojrzałych
mężczyzn, wnosząc sporządzone przez siebie
modele i ustawiając je na stołach. Wkrótce
gęsty męski tłum wypełnia całą wielką salę.
Kobiet jest zaledwie cztery czy pięć, lecz
żadna z nich nie bierze udziału w konkursie.
Widać, że modelarstwo to wybitnie męskie
zajęcie. Za chwilę minie czas przyjmowania
modeli. Wtedy do pracy przystąpią sędziowie, którzy będą klasyﬁkować i oceniać
modele według ściśle określonych reguł.
Po ustawieniu wszystkich prac na stołach
Stanisław Zawadzki wyraźnie się odpręża.
Teraz można utrwalić kontakty ze znajomymi, których bez przerwy spotyka.
– Będzie pani pisać o Stasiu? Warto,
naprawdę warto. To dobry kolega i jeszcze
lepszy modelarz – rozradowaną minę Stanisława Sawickiego ze Świdnicy podkreśla jego
mocny uścisk ręki. – Wie pani, że modelarstwo to sport kwaliﬁkowany? Do tego trzeba

Męskie zajęcie
– Kurde, ta biurokracja kiedyś mnie dobije! – jęczy instruktor modelarstwa, a reszta
słów grzęźnie w fałdach swetra. Obok stoją
chłopcy z jego pracowni, więc trzeba zważać
na słowa.
W sobotni poranek Stanisław Zawadzki
wraz z czterema chłopcami z modelarni
złotoryjskiego domu kultury przyjechali do
Wrocławia na konkurs modeli lotniczych i
wojskowych. Przywieźli ze sobą aż trzydzieści różnych pojazdów. Przed konkursem
trzeba zameldować się w biurze zawodów,
gdzie otrzymuje się kartę identyﬁkacyjną dla
każdego obiektu. Karta zawiera dane osobowe wykonawcy, nazwę modelu, jego klasę i
skalę. To wszystko przy wejściu wprowadza
się do komputerów, co wymaga sporego
skupienia. Pomyłki są wykluczone.
– Co mówisz? Jaki numer? – zdenerwowanie pana Stanisława rośnie, gdy stojący obok
chłopiec zapomniał numerka, który przed
chwilą usłyszał w biurze zawodów i miał go
zapamiętać. Instruktor też nie pamięta. – Idź
i zapytaj!
– Spokojnie, chłopcy – mówi zdenerwowany instruktor do bardzo spokojnych
chłopców. – Jeszcze tylko to muszę... – po
czym wyłącza się z otoczenia i rozkłada na
kilka kupek karty identyﬁkacyjne.
Modele mogą zostać ustawione na stole tylko w ściśle
określonych miejscach. Jeśli się je
źle ustawi, mogą nie zostać sklasyﬁkowane. I wtedy cała praca
na nic.
– Proszę pana, to trzeba przeciąć – jeden z chłopców podtyka
pod nos instruktorowi kartę identyﬁkacyjną modelu.
– Jak to przeciąć? – nieprzytomne spojrzenie instruktora
ogniskuje się na Michale, po
czym nabiera ostrości. – To przetnij! Weź nożyczki i przetnij!

mieć uprawnienia państwowe.
– Jak to się zaczęło? W szkole był plakat,
że jest nabór do sekcji modelarskiej. Miałem
wtedy 12 lat. Tyle, co oni – instruktor wskazuje
trzech chłopców pochylonych w skupieniu nad
stołami w modelarni ZOKiR-u, gdzie leżą elementy modeli. – Przyszedłem wtedy do tego
samego pomieszczenia, w którym teraz się
znajdujemy. Minęło już ile lat... czterdzieści?
Od pierwszego dnia, gdy Stanisław Zawadzki przyszedł do modelarni, już jej nie opuścił.
Najpierw był uczestnikiem zajęć u instruktora
Stanisława Kopraka, a gdy skończył 18 lat, sam
został instruktorem w tej samej modelarni.
Już od harcerstwa pracował z młodzieżą i tam
zdobył uprawnienia pozwalające na taką pracę.
Szybko się na nim poznano i zaproponowano
mu prowadzenie modelarni w Złotoryi.
Modelarstwo zawsze go uspokajało. Nudna, zdawałoby się, dłubanina przy składaniu
modeli doskonali zdolności manualne, rozwija
wyobraźnię i daje ogromną satysfakcję. Kiedyś

uczęszczania do modelarni zdobył pierwsze
dziesiątki modeli, a sędzia może wybrać tylko
miejsce w klasie modeli szkolnych. Potem było
trzy. I to jest frustrujące.
wiele zawodów i wiele nagród, głównie rzeczoStanisław Zawadzki w 2001 roku ukończył też
wych. W zokirowskiej modelarni liczne puchary
kurs dla kadry organizatorskiej i animatorów
zdobyte podczas zawodów modelarskich zajmu- sportu w modelarstwie lotniczym i kosmicznym,
ją długą półkę.
który został zorganizowany przez Urząd Kultury
Gdy skończył 17 lat, otrzymał propozycję
Fizycznej i Sportu wraz z Aeroklubem Polskim.
wzięcia udziału w szkoleniu na instruktora
Mimo tak wielu uprawnień Stanisław w głębi
modelarstwa w Jeleniej Górze. Było ono ﬁnanserca jest nadal modelarzem. Ostatnio specjalisowane przez państwo, więc zgodził się bez
zuje się w latawcach. Gdy tylko jest możliwość,
wahania. Na egzamin musiał samodzielnie wyzgłasza swój udział w zawodach modeli latająkonać model latający, który potem brał udział w
cych. Potem przychodzi do swojej modelarni i
zawodach. No i jeszcze musiał wygrać te zazaczyna tworzyć model, który ma już w głowie.
wody. Potem poszczególne stopnie instruktora
Zestawia dwa stoły, żeby mieć większą pootrzymywał po zaliczeniu kolejnych lat pracy z
wierzchnię, i przystępuje
dziećmi. Każdy instruktor prowadzący modelardo rysowania projektu. Praca nad latawcem ponię podlega co kilka lat weryﬁkacji. Najważniejchłania go bez reszty, z modelarni nie wychodzi
szym kryterium było uczestnictwo w zawodach
całymi godzinami. Nigdy go to nie nuży. Lubi tę
różnego szczebla, no i oczywiście – osiągnięcia.
ciszę, która pozwala mu się maksymalnie skupić.
Stanisław Zawadzki rozkłada na stole swoje
– O, widzisz ten latawiec? Ten na szaﬁe. To laksiążeczki licencyjne wydane jeszcze za czasów
tający samochód. Gdy przed zawodami zobaczył
PRL-u oraz liczne zaświadczenia o kursach i
go pewien instruktor modelarstwa, zaczął teoszkoleniach z zakresu modelarstwa.
– W naszej modelarni
składamy modele głównie
wojskowe i raczej plastikowe. Redukcyjne, czyli w
określonej skali pomniejszenia prawdziwych pojazdów.
One się nie ruszają, za to
można w nich pokazać z
ogromną dokładnością
wszystko to, co jest w prawdziwym obiekcie – opowiada
instruktor.
Modelarstwo najczęściej
pojmowane jest jako zabawa, hobby, lecz jest przede
wszystkim sportem. W
Pracownia modelarska w Złotoryjskim Ośrodku
Latawcowe Mistrzostwa Polski Włocławek 2010
Polsce organizuje się jest
Kultury i Rekreacji.
bardzo dużo konkursów i
fot. Dagmara Kramarska
zawodów modeli latających,
pływających i statycznych.
Każdy konkurs i zawody
obudowane są wieloma
zasadami i regułami, dlatego niezbędni są sędziowie.
Stanisław Zawadzki z nieukrywaną dumą pokazuje
swoją licencję sędziego
sportowego chronometrażysty klasy drugiej, wystawioną
w 2004 roku przez Aeroklub
Polski. Na kolejnych stronach Puchary Stanisława Zawadzkiego
licencyjnej książeczki widz zawodów modelarskich.
nieje wiele wpisów potwierdzających udział w pracach
komisji sędziowskiej.
retyzować, że samochód-latawiec nie ma prawa
polecieć, bo nie jest odpowiednio zbudowany.
– To dość niewdzięczne zajęcie.
Twierdził, że nie ma warunków do odpowiedChodzi o to, że teraz modele, które
Praca z dziesięcioletnim modelarzem.
nich zawirowań powietrza. Z naukowego punktu
biorą udział w konkursach i zawowidzenia mój latawiec nie miał prawa unieść się
dach, mają bardzo wysoki, wyrówtrochę inaczej robiło się modele. Wiele było
w powietrze. A ja za niego w 2010 roku na lanany poziom. Na pierwszy rzut oka wyglądają
własnej, twórczej pracy. Bo jeśli na przykład do
tawcowych mistrzostwach Polski w konkurencji
wszystkie identycznie. Zatem zadaniem sędziemodelu samolotu były dołączone żeberka ze
otwartej dostałem I miejsce!
go jest wyszukiwanie błędów w modelu i zwrasklejki, to trzeba było je oszlifować, powklejać
canie uwagi na wiele bardzo drobnych szczegóStanisław nie myśli o tym, że kiedyś odejdzie
w odpowiednie miejsca, precyzyjnie wykonać
łów. Pojedyncze elementy wyposażenia dokupy- z modelarni. Po prostu pracuje i już. Przez te
nacięcia, oszlifować kadłub, powycinać bardzo
wane oddzielnie mają ogromny wpływ na lepszy wszystkie lata czasami nachodziły go chwile
wiele elementów. Potem następowało oklejawygląd modelu – zdradza tajniki sędziowania
zwątpienia. Wtedy myślał, żeby to rzucić, pojenie papierem, co nie było łatwe, bo ten się bez
Stanisław. – Na przykład w tym czołgu. Zobacz,
chać na Zachód i zarobić kupę pieniędzy. Nigdy
przerwy marszczył. Na samym końcu wyważało
jaka ta plastikowa lufa jest nierówna. Dlatego,
tego nie zrobił.
się samolot. Dopiero tak przygotowany model
jeśli modelarz szykuje się do konkursu i zależy
I tak, dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i
był gotowy do konkurencji. Najczęściej wtedy
na zdobyciu nagrody, dokupuje pojedynczą lufę
czwartek przychodzi do pracowni modelarskiej i
jeździło się na zawody modeli swobodnie latają- aluminiową. Porównaj, ta jest równiutka, prawszkoli kolejne pokolenia małych modelarzy.
cych do Lubina i Jeleniej Góry.
da? My to nazywamy waloryzacją modelu, czyli
– Jak długo? Jak się da!
Pierwszą nagrodą Staszka była książka za
ulepszaniem. No i jeszcze malowanie modelu.
tekst i zdjęcia: Agnieszka Młyńczak
udział w zawodach modeli lotniczych swobodTo jest tak ważne, że zajmuje aż 60 procent
nych w 1972 r. Miał wtedy 13 lat. A po roku
ogólnej oceny. W konkursie zwykle biorą udział
Kwiecień 2013
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WSPOMNIENIE

A

dam Pleśnar przyszedł na świat 17 lutego
1935 roku w Opolu Lubelskim jako syn Marii
z domu Gałuszka - nauczycielki i Władysława
– naczelnika urzędu pocztowego. Wydarzenia
II wojny światowej wciągnęły rodzinę w tryby
bezwzględnej machiny. Kiedy nadszedł czas
wyzwolenia, wraz z przeprowadzką pojawiły
się nowe nadzieje i marzenia. Adam dotarł do
IX klasy. Nie poddał się presji wstąpienia do
ZMP, bojkotował z kolegami usuwanie krzyży z
sal lekcyjnych. Wkrótce założył tajną organizację pod nazwą „Krucjata”, skupiającą kolegów
szkolnych. Młodzi butni ludzie, przekonani o
swoich racjach, prowadzili dyskusje żarliwe i

Na straży
praw obywatelskich
ostre. Działalność krucjatowców polegała na
produkowaniu i rozpowszechnianiu ulotek,
niszczeniu gazetek ściennych ZMP i niszczeniu
wizerunków Stalina. W szkole w wyrażaniu
własnego zdania przodował Adam, który przed
nauczycielką roztoczył wizję wieszania krzyży póki starczy drzew w paczkowskim lesie.
Skreślono go z listy uczniów. Rodzice opuścili
Paczków i znów młody Adam podjął naukę w
liceum ogólnokształcącym w Rozwadowie, niestety tylko jako wolny słuchacz. W tym czasie
w Paczkowie UB rozpracowywał krucjatowców
i grupę „Utrzymanie Polskości”. W zeznaniach
zatrzymanych pojawiło się nazwisko Adama, po
którego przybyło dwóch funkcjonariuszy UB. Po
sprawie karnej, przeprowadzonej 2 listopada
1951 roku na sesji wyjazdowej (WSR w Opolu)
w Nysie Adam Pleśnar otrzymał karę najniższą,
jako najmłodszy, którą odbywał w Nysie, Opolu
i Jaworznie. Kiedy 6 grudnia 1952 roku opuścił
więzienie, okazało się, że powrót do szkoły
jest niemożliwy, więc kontynuował edukację w
Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym
w Rzeszowie. W 1954 roku rozpoczął studia
historyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Po
wydarzeniach październikowych z dysydentami
PAX-owskimi założył „Klub Młodych Katolików”,
który z czasem został wchłonięty przez Klub
Inteligencji Katolickiej. Kiedy 30 listopada 1956
roku utworzono Związek Młodych Demokratów,
Adam Pleśnar zajął się współorganizowaniem
ZMD we Wrocławiu. Ponieważ w przesłaniu
politycznym ruchu negowano przywódczą rolę
PZPR, po wielu perypetiach doprowadzono do
samorozwiązania ZMD, które nastąpiło w 1957
roku. Pomimo krótkiej działalności ZMD u Adama Pleśnara nastąpiła krystalizacja pewnych

idei politycznych. Stał się opozycjonistą władzy
totalitarnej jako polski demokrata o orientacji
socjalistycznej. Ta aktywność doprowadziła do
kolejnego procesu, zakończonego wyrokiem
ośmiu miesięcy z zawieszeniem na dwa lata.
W latach 1963-1964 został przewodniczącym
Zarządu Głównego Polskiej Młodzieży Esperanckiej, ale pełnienie
funkcji przerwało
kolejne aresztowanie
(3 kwietnia 1964) w
związku z procesem
przeciwko innemu
działaczowi. Ostatecznie Adam Pleśnar
został osadzony w
ciężkim więzieniu dla
recydywistów w Wołowie. Po opuszczeniu
więzienia podjął przerwane studia, tym
razem w Krakowie.
Wydarzenia marcowe
1968 roku i grudniowe 1970 roku jedynie
obserwował z boku.
Po dwóch latach
aktywności w Polskim
związku Esperantystów został usunięty
z funkcji przewodniczącego i członka związku w
wyniku zabiegów esperantystów współpracujących z SB i członków PZPR. W latach 1965-1979
Adam Pleśnar nasilał działania przeciwko „kierowniczej roli PZPR”. Do Komisji Zjazdowej PZPR
skierował list z dnia 10 lipca 1975 roku zatytułowany: „O gwarancję realizacji ludowładztwa

Adaś, mój starszy
brat społeczny
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marca 2013 będzie dniem, który na zawsze
zostanie w mojej pamięci. Tego dnia, Adaś
telefonował do mnie kilkakrotnie i jak zawsze
tak samo radośnie rozpoczynając każdą rozmowę: „Witaj Małgosiu kochana, moja młodsza
społeczna siostrzyczko. Tu Twój starszy społeczny i niepoprawny brat.” Dwa dni później już
nie żył. Mimo upływu czasu nie mogę jeszcze
uwierzyć, że już nigdy do mnie nie zatelefonuje,
i że nie dokończymy wspólnie rozpoczętych i
zaplanowanych spraw...
Adasia poznałam pewnego pięknego dnia
kilka lat temu podczas spotkania zorganizowanego przez Śląski Związek Esperancki. Wtedy
prawie nikogo tam nie znałam. Czułam się onieśmielona. Obok mnie usiadł starszy elegancki
Pan, z którym przegadałam całe spotkanie i
mimo iż dopiero go poznałam, miałam wrażenie, że znam go od lat. Ujął mnie rzadko już
spotykaną tzw. „przedwojenną elegancją”, erudycją i piękną polszczyzną.
Od tamtej pory telefonował do mnie regu-

4

larnie, nie tylko
omawiając nasze
związkowe sprawy,
ale również szczerze interesując się
moimi problemami, które zawsze
potraﬁł rozsądnie
rozwiązać. Adaś
był życzliwy dla
wszystkich i chętnie
każdemu pomagał. Kilkakrotnie
prosił: „Małgosiu,
Adam Pleśnar (pierwszy od prawej) z przyjaciółmi.
rozmawiałem z ...
Wyczułem, że źle
sobie sprawy, jak bardzo był chory. Kiedy pytasię czuje, więc proszę, zatelefonuj do... i ciepło
łam o zdrowie niezmiennie odpowiadał: „Wspaporozmawiaj.” Dzisiaj zastanawiam się, jaka siła
niale” i natychmiast zaczynał radośnie śpiewać:
w nim drzemała i skąd ją brał, że zawsze w cen„Wesołe jest życie staruszka ...”.
trum stawiał innego człowieka a nigdy siebie.
Uśmiech, wrażliwość, opanowanie, wierność
Potraﬁł nawet dobrze, bez nienawiści mówić o
ideałom i ogromna kultura duchowa, o której
swoich prześladowcach wyjaśniając motywy ich
działania [A.P. był opozycjonistą w czasach PRL]. coraz częściej zapominamy faworyzując dobra
materialne to cechy Adasia, którymi mi impoNigdy się nie skarżył, więc nawet nie zdawałam

socjalistycznego”. Kiedy Sejm wprowadził do konstytucji formułę o przodującej roli PZPR, z Karolem Głogowskim
wystosowali do Rady Państwa „Wniosek
o ustalenie powszechnie obowiązującej wykładni art. 3, ust. 1 Konstytucji
PRL”. Wielokrotne ponawianie wniosku
pozostawało bez odpowiedzi. Adam
Pleśnar nie poddawał się. W jego życiu
osobistym również nastąpiły zmiany, w
1975 roku poślubił doktorantkę PAN w
Warszawie, w roku 1976 został szczęśliwym ojcem syna Dobromiła, a w 1977
roku – ukończył studia prawnicze na
Uniwersytecie Jagiellońskim. W tymże

Adam Pleśnar w MBP w Złotoryi,
gdzie był częstym gościem
samym roku uczestniczył w pierwszym
Ogólnopolskim Spotkaniu ROPCiO. Ruch
Obrony Praw Człowieka i Obywatela nie
zyskał w PRL akceptacji – administracyjnie nakazano zaprzestania działalności.
Ruchowi Obywatelskiemu konstruktywnie sprzyjała profesor Chamcówna,
nował. Imponował również swoją
wielką miłością do esperanta, z
którą nigdy się nie krył. Był legendą śląskiego ruchu esperanckiego
i długoletnim prezesem Śląskiego
Związku Esperanckiego. Mało jest
takich Prawdziwych Esperantystów i dlatego Jego stratę już dziś
boleśnie, my Jego esperanccy
przyjaciele odczuwamy. Potraﬁł
wykorzystać każdą sytuację, aby
choć trochę przekazać informacji
o międzynarodowym języku, jakim
jest esperanto i jego twórcy Ludwiku Zamenhoﬁe. Często więc mógł
wydawać się dopiero co poznanym
ludziom „niegroźnym dziwakiem”
mówiącym z pasją o utopijnym
dla wielu poglądzie, że przyjdzie
dzień, kiedy esperanto stanie się
międzynarodowym językiem, nie
tylko dlatego, że jest łatwe do
nauczenia, ale, że wywołuje poczucie powszechnej solidarności, dzięki
której łatwiej jest łagodzić fanatyzmy
narodowe czy rasowe, które wzmacniane są w jakimś stopniu również barierą
językową.
Adaś był też niepoprawnym gawędziarzem. Na początku naszej znajoKwiecień 2013

która udostępniała mieszkanie na
spotkania. W roku 1987 Adam Pleśnar
wymyślił, a następnie redagował pismo
„Reﬂeksje”, które z czasem zostało
przekształcone w Biuletyn PWD.
Po roku 1994 Adam Pleśnar uaktywnił się w: Dolnośląskim Towarzystwie
Społeczno-Kulturalnym, Śląskim Związku Esperanckim, Instytucie Wincentego
Witosa, Związku Młodocianych Więźniów Politycznych „Jaworzniacy”. Jako
wieloletni członek zarządu DTSK odwiedzał Złotoryję, uczestnicząc w realizacjach TMZZ, imprezach miejskich, żywo
interesując się historią miasta i ludzi.
Adam Pleśnar był niezwykłym człowiekiem, wyprzedzał cudze potrzeby i
zanim o pomoc został poproszony – już
ją organizował. W niezwykły sposób
polecał sobie nawzajem przyjaciół i znajomych, tkał pajęczą sieć samopomocy
koleżeńskiej, a skontaktowani ze sobą
ludzie zaprzyjaźniali się. Wyróżniał się
kwiecistą wymową, uśmiechem i serdecznością. Swój człowieczy los naznaczył dobrymi uczynkami, które niczym
drogowskazy wytyczają szlaki uczciwości, patriotyzmu i przyzwoitości.
Kiedy dotarliśmy na sępoliński cmentarz we Wrocławiu było słoneczne południe 16 marca 2013 roku. Przybyli zgromadzili się w kaplicy, by towarzyszyć w
ostatniej drodze Adama Pleśnara. Byliśmy świadkami patriotycznej manifestacji, jedności ludzi kultury, sztuki, kościoła i polityki. Adama Pleśnara pożegnało
kilku mówców uroczyście i serdecznie,
w asyście sztandarów i wojskowej warty
honorowej.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
Danuta Sosa

mości, kiedy nie znałam jeszcze jego
biograﬁi, trudno było mi uwierzyć w rubasznie przedstawiane „odsiadki” [A.P.
był za swoje przekonania więziony]. Nie
znam drugiego takiego człowieka, który
mimo tragicznych przeżyć pozostał tak
pogodny... Może to Jego przyzwoitość
i wielkie poczucie humoru są tymi cechami, które pozwoliły mu zachować
dystans do tych wszystkich trudnych i
bolesnych przeżyć.
Osobowość i ujmujący sposób bycia
Adasia sprawiły, że stał się wzorem do
naśladowania, wskazując mi nie tylko
właściwą drogę, ale nadając sens moim
działaniom. Uświadomił mi, jak ważna
jest komunikacja z drugim człowiekiem.
Nie używał współczesnych zdobyczy
technicznych, bez których większość z
nas już nie wyobraża sobie życia. Jego
stylem komunikacji była bezpośrednia
rozmowa, telefon i pióro. Jego listy
zawsze były pięknie i estetycznie „odręcznie” napisane czym sygnalizował
swój szczególny szacunek do każdego
adresata.
Adam Pleśnar zmarł 9 marca 2013
roku.
Małgosia J.Komarnicka

Kronika

06.03. W Urzędzie Miejskim w Złotoryi rozstrzygnięty został miejski
etap ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod hasłem „Twoja wiedza
i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”,
organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.
06.03. Złotoryja otrzymała prawie 1 mln euro dotacji na budowę
Domu Spotkań i Integracji Społecznej Złotoryi i Pulsnitz. Obiekt
powstanie jeszcze w tym roku i ma pełnić funkcję kulturalną,
oświatową, konferencyjną i sportową.
15.03. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi jak co
roku zorganizowało w swoich murach „drzwi otwarte”.
16-17.03. W Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyła się już
ósma edycja konkursu sygnalistów myśliwskich.
16.03. Złotoryjanie po raz kolejny mieli możliwość udziału w zbiórce
elektrozłomu.
21.03. Odbyło się coroczne spotkanie Zarządu Powiatu
Złotoryjskiego z sołtysami.
22-24.03. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Złotoryi
po raz kolejny uczestniczyli w targach promocyjnych „WIR 2013:
Wirtschaft – Information – Region” w Kamenz, organizowanych
przez partnerski Powiat Bautzen.
22.03. „Zagrajmy w eksperymenty”, pod takim hasłem odbył się
tegoroczny „Tydzień z Internetem” zorganizowany w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Złotoryi.
22.03. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wojcieszowie
zorganizował siódmą edycję Konkursu Pięknego Czytania i
Inscenizacji Bajek.
22.03. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi zorganizowano
Mobilny Punkt Informacji. Podczas dyżuru konsultanta można
było dowiedzieć się o aktualnych możliwościach pozyskania
doﬁnansowania z Funduszy Europejskich.
25.03. W Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi odbył się miejski
konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej”.
27.03. Po raz pierwszy od 10 lat, obradowała Młodzieżowa Rada
Miejska Złotoryi.
28.03. W świetlicy w Twardocicach odbyła się promocja książki o
roli tradycji w powojennym życiu gminy - „Zachowane tradycje”.
28.03. Do użytku mieszkańców Złotoryi oddany został system
GROBONET 2.2, który tworzy w sieci internetowej wirtualny
odpowiednik cmentarza komunalnego w Złotoryi i umożliwia
zlokalizowanie grobów na mapie cmentarza.
28.03. Gimnazjum w Złotoryi zakwaliﬁkowało się do udziału
w unijnym przedsięwzięciu „Projekt Ekologia – innowacyjny,
interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych metodą projektu”.
28.03. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi zorganizowała
wystawę fotograﬁi Krzysztofa Moroza pt. „Portfolio”.
28.03. Odbył się etap powiatowy XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
28.03. W Złotoryi przeprowadzono powiatowy etap Dolnośląskiego
Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”. W konkursie wzięło udział 22
uczniów szkół podstawowych oraz 17 z gimnazjalnych.
30.03. W programie Pytanie na Śniadanie można było oglądać
motocyklistkę a zarazem podróżniczkę ze Złotoryi, Joannę
Jankowską, która we wrześniu objechała motocyklem Bałkany.
02.04. Stowarzyszenie Kaczawskie ogłosiło nabór wniosków do
Programu „Działaj Lokalnie” na terenie Partnerstwa Kaczawskiego.
04.04. W bibliotece Gimnazjum w Złotoryi odbyła się konferencja
dla nauczycieli bibliotekarzy i pedagogów powiatu złotoryjskiego w
ramach zespołu samokształceniowego Forum Bibliotekarskie.
6-7.04. Zawodnicy KS OLAWS Złotoryja uczestniczyli w maratonach
biegowych w Mediolanie, Dębnie i półmaratonie Poznań.
10.04. W siedzibie Stowarzyszenia Nasze Rio odbyło się spotkanie
młodzieży szkolnej z Piotrem Klimaszewskim - Specjalistą ds.
Prewencji Kryminalnej.
11.04. Warsztaty genealogiczne „Jak i gdzie szukać korzeni
kresowych” zostały przeprowadzone przez panie: Danutę Sosę i
Joannę Sosę-Misiak w MBP w Złotoryi.
14.04. W LOFT Bilard Club odbył się turniej kwaliﬁkacyjny do
Mistrzostw Polski Amatorów w bilardzie.
16.04. Dzień Przedsiębiorczości Społecznej w Starostwie
Powiatowym w Złotoryi. Zainteresowani mogli spotkać się
indywidualnie z doradcami z zakresu księgowości NGO i prawa.
Opracowała Krystyna Zalewska

ŚWIAT MŁODYCH

Miłość
do języków
H

elena Jaworowska, uczennica klasy drugiej
o proﬁlu humanistycznym, prowadzonej
przez panią Beatę Franczak w złotoryjskim LO
odniosła niebagatelny sukces, zostając ﬁnalistką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
W rozmowie z Iwoną Pawłowską zdradza
tajemnice swojej drogi do sukcesu i plany na
przyszłość.
Iwona Pawłowska: Jak czuje się dzień po
Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego jej
ﬁnalistka?
Helena Jaworowska: Bardzo dobrze. Wciąż nie
mogę uwierzyć w to, co się stało. Eliminacje
centralne trwały 3 dni, jednak mam wrażenie,
że w Warszawie czas płynął o wiele szybciej
i ciężko mi wrócić do rzeczywistości. Poznałam
wielu niesamowitych ludzi, zarówno wśród
kadry profesorów, jak i grupy młodzieży, wraz
z którą reprezentowałam Dolny Śląsk. Teraz
oprócz pozytywnych emocji związanych z uzyskaniem tytułu ﬁnalistki zaczynam powoli tęsknić za tą naukową, podniosłą atmosferą oraz za
naprawdę niezwykłymi rozmowami, które toczyły się między uczestnikami olimpiady.
Możesz już być spokojna o maturę z języka
polskiego. Teraz zajmiesz się…?
W dalszym ciągu nauką. To mój priorytet i
ścieżka do celu, który ustaliłam sobie już bardzo
dawno. Dzięki zwolnieniu z matury z języka
polskiego mogę bardziej skupić się na innych
przedmiotach, z których zamierzam zdawać
egzamin dojrzałości – języku angielskim, matematyce, historii i wiedzy o społeczeństwie.
Nie zamierzam jednak rezygnować z jednego z
moich ulubionych przedmiotów i mam zamiar
ponownie wziąć udział w OLiJP w przyszłym
roku. Bardzo chciałabym też wystartować w
innych olimpiadach przedmiotowych, dlatego
nastawiam się na ciężką pracę.
Jakie etapy musiałaś przebyć, aby dojść do
samej Warszawy?
Pierwszym etapem były zawody szkolne. Polegały one na samodzielnym opracowaniu jednego
z tematów ustalonych odgórnie przez Komitet
Główny OLiJP. Po uzyskaniu pozytywnej opinii
co najmniej dwóch polonistów szkolnych, praca
została skierowana do Komitetu Okręgowego,
który oceniał wszystkie nadesłane prace z całego województwa. Do etapu okręgowego zakwaliﬁkowano 90 osób z Dolnego Śląska. Ten etap
składał się z dwóch części – pisemnej, obejmu-
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jącej napisanie rozprawki lub interpretacji
utworu poetyckiego a także testu z zakresu
językoznawstwa, oraz ustnej, będącej obroną
pracy z etapu szkolnego. Na tym etapie punkty uzyskane z wypowiedzi pisemnej i ustnej
zostały zsumowane, po czym przesłane do
Komitetu Głównego w Warszawie, który następnie wybrał 180 uczestników z całego kraju
oraz dodatkowo uczniów spoza granic Polski,
uczęszczających do szkół polonijnych (w tym
roku nawet brytyjskich czy greckich).
Praca eliminacyjna, którą pisałaś, dotyczyła
fantasy. To twój ulubiony gatunek literatury
i ﬁlmu?
Tytuł mojej pracy brzmiał: „Fantastyka w przestrzeni kultury (dawnej i współczesnej, druku
i multimediów)”. Bardzo ucieszyłam się,
gdy zobaczyłam go wśród innych zaproponowanych przez Komitet Główny, ponieważ
fantastyka towarzyszy mi od dzieciństwa.
Wychowywałam się na Sapkowskim czy Rowling, z zapartym tchem oglądałam każdy ﬁlm,
w którym zawarty był choć fantastyczny „pierwiastek”. Uważam, że fantasy jest tym gatunkiem, który jest w stanie przywrócić zdrowy
nawyk czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży, a
nawet dorosłych. Pełni funkcje eskapistyczne,
pozwala nam oderwać się od szarej rzeczywistości, a w dodatku całkiem mile spędzić
czas, czy to przy książce, ﬁlmie, czy nawet grze
komputerowej (co wybrałam jako specjalizację na etapie centralnym). Pozwolę sobie
zacytować fragment książki Agnieszki Topornickiej „Cała zawartość damskiej torebki”, który
uczyniłam mottem mojej pracy: „A bez fantasy
teraz dziecka płci męskiej na dobrego człowieka
nie wychowasz. To jedyny obszar etycznie czysty
w dzisiejszym świecie, pomimo że nie istnieje”.
Ile czasu zajęło ci przygotowywanie się do
kolejnych etapów olimpiady?
Przygotowanie rozpoczęłam już we wrześniu.
Zaczęłam wtedy zbierać materiały, zbierać każdą
„przydatną myśl”, założyłam nawet folder na
pulpicie mojego komputera, który podpisałam
wielkimi literami „KONIECZNIE WSPOMNIJ”.
Gdy miałam już wszystko, zabrałam się za pisanie pracy, co zajęło mi zaskakująco mało czasu
– skończyłam ją w dwa dni. Etap wojewódzki
wymagał już bardziej wszechstronnej wiedzy,
dlatego systematycznie powtarzałam cały materiał szkoły średniej (a w dodatku uczyłam się
do przodu – jestem uczennicą klasy drugiej,
więc musiałam przerobić również klasę trzecią).
Na szczęście test językoznawczy okazał się dla
mnie prosty, zaś interpretacja „Pieśni XI” z Ksiąg
Wtórych Jana Kochanowskiego nie sprawiła mi
większych problemów. Najwięcej czasu zajęły mi
przygotowania do etapu centralnego, ponieważ
tu musiałam zmierzyć się z interpretacją porównawczą dwóch utworów oraz opracować dwa
kręgi tematyczne na część ustną. Wybrałam
dość obszerne tematycznie specjalizacje – „Język polski wśród języków słowiańskich” oraz
„Gry komputerowe”. Wymagało to przerobienia
wielu opracowań
i podręczników akademickich, zdarzało się, że
czytałam po cztery książki przez noc.
Z perspektywy czasu uważam jednak, że warto
było. Dzięki temu porównanie „Bursztynowego
ptaszka” Tadeusza Różewicza i „Napiętnowania
jesieni” Julii Hartwig nie sprawiło mi problemu,
jestem też zadowolona z części ustnej.
Z czego musiałaś zrezygnować, co poświęcić,
by odnieść sukces?
Z wolnego czasu, którego tak czy owak mam
niewiele. Uczestnictwo w olimpiadzie nie
zwalniało mnie przecież z innych obowiązków,
takich jak nauka w szkole czy zwykłe domowe
czynności. Przygotowując się na OLiJP tego
czasu miałam jeszcze mniej i nie mogłam sobie
pozwolić na dłuższy odpoczynek czy nicnierobienie. Zarywałam noce ucząc się i przypominając
wszystkie lektury, wypisując motywy, ćwicząc
interpretowanie wierszy czy rozbiory logiczne.

Poświęciłam każdą wolną chwilę przygotowywaniu się i nie żałuję.
Polonistyka to kierunek, który warto według
ciebie studiować?
Wbrew powszechnej opinii, iż humaniści nie
mają przyszłości, sądzę, że tak. Polszczyzna jest
językiem pięknym i uważam, że jak najbardziej
zasługuje na gruntowne studiowanie. Przy
okazji opracowywania specjalizacji na etap
centralny, zagłębiłam się w czasy powstawania
naszego języka. Było to bardzo ciekawe zajęcie,
zwłaszcza porównywanie go z innymi słowiańskimi, a nawet sięgnięcie jeszcze dalej – do
grupy praindoeuropejskiej i odkrycie, że mamy
coś wspólnego nawet z tak odległym indyjskim
(polska „wdowa” i staroindyjska „vidhava”).
Śledząc tok ewolucji naszego języka wyjaśniałam wiele zjawisk, które wcześniej przyjmowałam jako ustalone przez językoznawców zasady
(oboczność o:ó nie jest sztucznym tworem, ale
wynika z wzdłużenia zastępczego, które z kolei
jest skutkiem zaniku jerów miękkich, które
pozostawiły ślad w postaci np. zamiany „e”
na zero fonetyczne podczas ﬂeksji – pies:psa).
Uważam, że studiowanie polonistyki wiele wyjaśnia, pozwala na poprawne posługiwanie się
przepięknym językiem i niezaśmiecanie go zapożyczeniami z innych, co jest zjawiskiem coraz
częstszym.
Jak oceniasz niechęć do czytania wśród swoich
rówieśników? Co jest tego przyczyną?
Jestem bardzo przeciwna temu zjawisku. Ja
nauczyłam się czytać, gdy miałam 3 lata i od
tej pory ciężko jest oderwać mnie od książki.
Niestety zauważam wśród kolegów i koleżanek
ogromną niechęć do czytania choćby lektur
szkolnych, a co dopiero sięgnięcia samemu, bez
przymusu po książkę. Świadczyć może o tym
choćby popularny zwrot na rozrywkowych serwisach internetowych: „too long, didn’t read”
(za długie, nie przeczytałem). Myślę, że przyczyn
tego zjawiska jest bardzo wiele. Jedną z nich
jest brak prób zaszczepienia wśród dzieci nawyku czytania. Mnie tą pasją zaraziła moja mama
i jestem jej naprawdę za to wdzięczna. Kolejną
przyczyną jest wzrastająca makdonaldyzacja
i cyfryzacja życia. Krócej, mniej, szybciej, a za
więcej – gdzie w tym wszystkim jest estetyka,
piękno? Brakuje tego coraz bardziej. Moim zdaniem ludzkość obrała zły kierunek. Kreatywność
i wrażliwość zaczynają być tłumione, a przecież
to dzięki nim powstały najpiękniejsze dzieła
ludzkie, zarówno literackie, jak i malarskie czy
należące do każdej innej dziedziny sztuki. Jestem zwolenniczką zachęcania jak największej
liczby osób do powrotu do czytania i poprzez to
rozwoju duchowego i intelektualnego.
Język polski to nie jest jedyny przedmiot, z
którego jesteś w szkole najlepsza. To kwestia
wszechstronnych zainteresowań czy dyscypliny
i systematyczności?
Myślę, że wszystkich wymienionych wyżej
czynników. To prawda, że interesuje mnie wiele
rzeczy – kocham naukę języków, pasjonuję się
medycyną, lubię studiować kulturę krajów Dalekiego Wschodu, uwielbiam oglądać horrory,
chętnie obliczę pierwiastek wielomianu. Paradoksalnie czasem utrudnia mi to życie, ponieważ nie mogę wybrać jednego kierunku mojego
rozwoju, jaki powinnam przecież już całkiem
niedługo obrać. Ostatnio moje myśli skupiły się
na prawie. Jestem osobą bardzo ambitną i aby
osiągać satysfakcjonujące mnie wyniki, poświęcam dużo czasu na naukę. Potraﬁę jednak
rozplanować sobie pracę tak, by znaleźć chwilę
na spacer z psem czy spotkanie z przyjaciółmi. Sądzę, że kluczem do sukcesu jest właśnie
systematyczność – dzięki niej wszystko można
zdobyć. Od pierwszych lat szkoły przyzwyczajona jestem do dużej ilości nauki, staram się ze
wszystkich sił, ponieważ wiem, że właśnie dzięki
temu będę mogła zapewnić sobie dostatni byt i
duchową satysfakcję, do czego też dążę.
Iwona Pawłowska

Ich reakcja była bardzo pozytywna, aczkolwiek byli zaskoczeni, pomimo iż wiedzą, że lubię udzielać się społecznie. Z
okazji wyboru na przewodniczącego
MRM dostałem wiele gratulacji.
Co Cię skłoniło do kandydowania w
wyborach?
Zawsze interesowałem się tym, co
dzieje się w naszym mieście i chciałbym brać czynny udział w realizowaniu
projektów, które mają dobry wpływ na
młodzież.
Skąd dowiedziałeś się o MRM?
Temat MRM był poruszany od kilku
lat, ale nie było większego zainteresowania ze strony młodzieży. Pod koniec
roku 2012 Jakub Jagiełło, koordynator
MRM, zaproponował mi taki pomysł
i spytał, co o tym myślę, więc powiedziałem, że to świetny plan, a on zaczął
działać i zainteresował tym młodzież, w
tym mnie – jak widać.
To Jakub Jagiełło jest waszym doradcą?
Tak, on czuwa nad tym, co robimy i nam
pomaga, chociaż Pan Roman Gorzkowski również, udziela mi rad zawsze,
jak mam jakieś pytania lub czegoś nie
wiem, podpowiada, co powinienem
zrobić. Ale z tego co wiem, w RM został
wybrany łącznik z MRM.
Lubisz politykę?
Hmm… . To pytanie, muszę przyznać,
mnie zaskoczyło. Słowo „ polityka” brzmi dla
mnie bardzo poważnie. Chociaż uważam, że każdy obywatel młodszy czy starszy powinien się nią
interesować. Muszę przyznać, że w moim wieku
trudno jest być politykiem, lecz warto spróbować.
Jakie swoje cechy, atuty, uważasz za najbardziej przydatne w tej działalności?
Myślę, że jest to dobre zarządzanie w grupie. Nie
każdy potraﬁ być liderem, który odpowiednio
przejmie wszystkie obowiązki, a także potraﬁ być
wyrozumiały w stosunku do radnych oraz swoich
rówieśników. Trzeba być również zaangażowanym w tym, co się robi.
Wiesz, jak sobie radzić w nowej roli?

Młodzieżowy
radny
O

d 25 marca mamy w Złotoryi Młodzieżową
Radę Miasta. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych tworzą młodszy
i, miejmy nadzieję, bardziej energiczny odpowiednik Rady Miejskiej. Przewodniczącym
MRN został Jakub Woźniak – uczeń klasy humanistycznej w złotoryjskim LO.
Iwona Pawłowska: Zaskoczył Cię wybór na
przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta?
Jakub Woźniak: Szczerze mówiąc, tak. Wiedziałem, że mam wielu dobrych i życzliwych przyjaciół, ale nie spodziewałem się, że obdarzą mnie
aż takim zaufaniem, jak pełnienie funkcji przewodniczącego MRM.
Jak twoi znajomi i bliscy na to zareagowali?

Znaszli to miejsce?

Czuję się odpowiedzialny za to, by Młodzieżowa Rada Miasta nie ustawała w swoich pracach
i działaniach. Jestem zobowiązany do tego, by
koordynować pracę Rady i radnych, muszę pilnować, żeby wszystko było jak najlepiej zorganizowane i dopięte na ostatni guzik.
Będziesz się wzorować na dorosłym Przewodniczącym Rady Miejskiej, Romanie Gorzkowskim?
Uważam, że jest to doświadczony i mądry fachowiec, który bardzo dobrze sobie radzi jako przewodniczący rady miejskiej, dlatego uważam, że
warto brać z niego przykład.
Jakie kompetencje ma MRM? Co jesteście w
stanie zrobić?
Jesteśmy w stanie wnieść do naszego miasta coś
nowego, świeżego, czego jeszcze nie było, a będzie służyło młodzieży.
Co chcielibyście zmienić w mieście?
Mamy kilka wizji, ale na razie wolałbym się nimi
nie dzielić, bo nie wiadomo, czy wszystko potoczy się tak, jak byśmy chcieli. Dlatego chwilowo
wolałbym pozostać w fazie planowania.
Jak często będą się zbierać młodzieżowi radni?
Sesje będą się odbywać wtedy, kiedy wyniknie
taka potrzeba. Myślę, że raz w miesiącu, prawdopodobnie w ostatni wtorek miesiąca, aczkolwiek jeszcze do końca nie wiem.
Wszyscy jesteście uczniami albo gimnazjum,
albo, tak jak ty – szkoły średniej. Nie będzie ta
wasza działalność kolidować z nauką?
Postaram się, aby MRM nie kolidowała z nauką
ani mnie, ani innym radnym, bo jak wiadomo na
pierwszym miejscu stoi szkoła.
Zdajesz sobie sprawę, że pod koniec kadencji zostaniecie rozliczeni ze swoich osiągnięć
bądź zaniedbań? Będziecie pewnie starannie
obserwowani przez rówieśników. Coś już im
obiecaliście?
Oczywiście, że tak. Jak każdy rozliczany jest ze
swojej pracy, tak i my będziemy zapewne rozliczeni. Ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy,
aby nie zawieść naszych wyborców. Do tej pory
jeszcze nic szczególnego im nie obiecaliśmy.
Iwona Pawłowska
choć trudno to dojrzeć ot tak sobie. Najważniejsze
jednak pytanie: po co to wybudowano i do czego
służyło, a może i nadal służy?
Kolejna nagroda czeka. Tym razem zestaw
widokówek, których nie kupi się w żadnym
sklepie, a i może coś jeszcze dorzucę. Tym
razem, ponieważ zagadka jest łatwa, i
odpowiedzi będzie z pewnością całe mnóstwo,
nagrodę otrzyma pierwsza osoba, która
prawidłowo odpowie, a wśród pozostałych
urządzimy losowanie.
Robert Pawłowski

O
N

iestety, nie doczekałem się odpowiedzi
na poprzednią zagadkę. Ale dam jeszcze
jedną szansę naszym szacownym Czytelnikom.
Nagroda czeka. Być może w czasie wiosennych
wycieczek po gminie Świerzawa ktoś traﬁ na ten
obiekt… Ups! Niech to będzie podpowiedź!
A dzisiaj łatwiejsza zagadka, która dla mnie
wiąże się z ﬁlozoﬁczną kwestią złudności
upływu czasu. Niedawno (znowu ta ułuda jakieś pół roku temu) byłem w tym miejscu
kolejny raz i zaintrygowały mnie ucięte barierki.
Postanowiłem sprawdzić, czy podczas mojej
poprzedniej bytności, jak sądziłem, dwa, trzy
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miesiące temu, barierki były całe. Zacząłem
szukać w swoim archiwum fotograﬁcznym.
Miesiąc wstecz – nic. Dwa miesiące wstecz – nic.
Pół roku – nic. Wreszcie doszedłem do wniosku,
że chyba musiałem skasować cały folder. Na
szczęście posiadam pamięć zewnętrzną w osobie
mojej koleżanki małżonki, która uświadomiła mi,
że i owszem, mogło to być dwa miesiące wstecz,
ale żebym do tych dwóch miesięcy dodał jeszcze
cały rok. Nie wiadomo - jak, gdzie i kiedy uciekł
mi jeden rok z życia.
Do rzeczy jednak. Co to jest? Chyba widać. Ale
gdzie to jest? Myślę, że nie będzie chyba problemu,

d czasu do czasu zdarza mi się pominąć w podpisie zdjęcia autora.
Nie wypływa to ze złej woli, lecz po
pierwsze z gapiostwa, po drugie z niewiedzy. Stało się tak również przy okazji
marcowego Echa.
Bardzo przepraszam Kajetana Kuklę oraz
Emilię Staronkę, że nie podpisałem ich nazwiskiem zdjęć z walnego zebrania TMZZ.
Przepraszam również wszystkich tych,
których pominąłem do tej pory, a nie upomnieli się.
Robert Pawłowski
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POSZUKIWANIE KORZENI
przeżyć osobistych
na parkowych ławeczkach, stojących
w jednym. Pierwsze
przy witrynach sklepowych, fontannach,
strony często wypełrestauracjach. To kadry określane dzisiaj
niały ocalone przedmianem „fotograﬁi spacerowej” lub
wojenne portrety,
„ulicznej fotograﬁi portretowej”. Spazdjęcia ślubne, rocerujące pary, rodzice z dziećmi, matki
dzina przed domem
pchające przed sobą nisko zawieszone
na tle bieli prześciewózki lub trzymające małe rączki swoich
radła, które służyło
dzieci. Ten rodzaj fotograﬁi spopularywędrującym fotogra- zował się jeszcze przed wojną, przetrwał
fom za tło. Kolejne
wojenną zawieruchę, by znów utrwalać
karty zapełniały się
ludzi na tle krajobrazu miejskiego i zienowymi ujęciami
leni. Jak dawniej, właściciele zakładów
tych samych bohaterozkładali na ulicy swój sprzęt, uwieczniarów na różnych etali przypadkowych przechodniów, wręczali
pach życia - chwile
wizytówki, umawiając się na odbiór w
uroczyste związane
swoim atelier. Amatorzy zwykle utrwalali
z sakramentami,
bliższych i dalszych członków rodziny, takprzetykane świętami
że w towarzystwie sąsiadów i przyjaciół.
państwowymi, a takCiekawie przedstawiają się stroje,
że chwilami z życia
w jakich utrwaleni zostali złotoryjanie
codziennego – przy
- zdjęcia stanowią przegląd mniej i
pracy, na spacerze,
bardziej twarzowych kreacji pierwszych
podczas spotkań z
powojennych dekad, przede wszystkim w
rodziną. Duże pocztówkowe fotograﬁe wykonazakresie staranności i schludności stroju
ne w zakładach panów Józefa Stryszowskiego,
„wyjściowego”. Słoneczną porą panie
Karola Pluty, Jana Brysia czy Stanisława Filaw zwiewnych, kloszowych sukienkach
rowskiego, a między nimi maleńkie, w formacie
przepasanych paskiem dla podkreślenia
8,5x6 cm, fotograﬁe wykonane ręką amatora.
talii lub dopasowanych do ﬁgury kostiuZawsze „obrobione” białą koronką. Miłośnicy
mikach. W sezonie jesienno-zimowym
utrwalania różnych aspektów życia oddawali
płaszcze – pożądane
swoje klisze do zakładów
dobro, nierzadko z
fotograﬁcznych lub sami
bogatych szaf nieodpowiadali za efekt końmieckich modniś lub
cowy, wywołując zdjęcia
szyte przez zawodowe
w domowych ciemniach.
i domowe krawcowe
Te „maleństwa” uchwyciły
według wciąż aktualwiele niepowtarzalnych monych przedwojennych
mentów, jednak nie nadawykrojów, najchętniej
wały się do upamiętniania
w wersji szlafrokowej
spotkań dużych grup ludzi
i klasycznej. Na głowie
- twarze wielkości główki
rozmaite czapeczki,
od szpilki rozpoznawalne
berety i kapelusiki –
są (albo i nie) dopiero przy
starannie dopasowane
pomocy lupy.
do urody. Panowie
obowiązkowo w maTe czarno-białe fotograﬁe
rynarkach i spodniach
oglądane są w odosobnieniu
daleko od ciała – troz nostalgią i łzą w oku, ale z
chę nieproporcjonalni,
humorem komentowane w
szerocy w ramionach,
gronie rodzinno-przyjacieltali i biodrach, przez
skim. Upływ lat sprawia, że
to wyglądający starzej
kartkowanie albumu jest jak
Z
archiwum
A.
Pusleckiej
niż wskazywałaby na
podróż w czasie, odświeża
to metryka. Do tego
pamięć o sobie samym
nieco groteskowi z
z tamtych lat, podsuwa
powodu mankietów
argumentację do idealizou spodni falujących
wania siebie. Ale patrzenie
zamaszyście na wysowstecz budzi także wspokości kostek.
mnienia o innych – i tych
życzliwych, i tych, którzy
Fotografowani na
uprzykrzali życie i pracę.
ulicy przechodnie nie
przyjmują sztywnych
Aspekt osobisty (wspowystudiowanych póz,
mnienia i towarzyszące im
nie silą się na zadumę,
emocje) nie jest jedynym,
przeciwnie – są swobodktóry sprawia, że warto zani, uśmiechnięci, często
glądać do cudzych albumów
z wyrzuconą do przodu
fotograﬁcznych. Dodatkonogą, co świadczy o tym,
wym argumentem jest „maże uchwyceni zostali w
terialna przeszłość” kryjąca
ruchu. Można jedynie
się za plecami fotografowasię domyślać, że reakcja
nych. Utrwalona ikonosfera
„przyłapanych” mogła
(wygląd budynków, drobnych
być dwojaka – wesołość
detali, a także wygląd postaci
lub zdziwienie wywopierwszoplanowej) zyskuje
łane niespodziewanym
nową wartość dokumentaZ archiwum U. Jaworskiej
kliknięciem migawki.
cyjno-ilustracyjną.
Złotoryjanie chętnie fotografowali się w miejCo znajduje się na drugim planie,
skiej scenerii, właściwie o każdej porze roku.
za plecami obiektu fotografowanego?
W niemal każdym albumie znajdziemy ciekawe
Dawny wygląd ulicy, sklepowe witryny,
fotograﬁe przedstawiające spacerowiczów
reklamowe szyldy, fragmenty budynków
przechadzających się ulicą, odpoczywających
i zabytkowych murów, pomniki, wreszcie

Zatrzymane chwile

Z archiwum A. Pusleckiej

D

zisiaj niemal w każdym domu znajduje się
aparat fotograﬁczny, nawet już jego lepsza
cyfrowa wersja; bywa, że więcej niż jeden. Ale
nie zawsze tak było... Pierwsze powojenne dziesięciolecia upływały ludziom na ciężkiej pracy
i czynie społecznym, większość czasu wolnego
pochłaniały zajęcia domowe i około-domowe,
które wykonywało się ręcznie, bez pomocy

Z archiwum autorki

Z archiwum B. Stolarczyk
narzędzi elektrycznych, w jakie wyposażone są
współczesne gospodarstwa domowe. Aparat fotograﬁczny nie był artykułem pierwszej potrzeby, był dobrem rzadkim i niespecjalnie poszukiwanym. Oczywiście z biegiem lat, w miarę podnoszenia się społeczeństwa z uciążliwej biedy,
jaka doskwierała większości – aparaty przestały
być luksusem. Ale nawet wówczas zawodowi
fotografowie nie mieli powodów do narzekań,
jeszcze do późnych lat 80. chętnych na fotografowanie się w studio nie brakowało. Jakość tych
zdjęć zmieniała się, bo i w tej branży następował
rozwój. Powojenni właściciele zakładów przejmowali w pełni wyposażone ciemnie i sprzęt fotograﬁczny, po nieobecnych właścicielach.
Niewielka ilość zdjęć, jakie posiadali powojenni osiedleńcy, traktowane były niemal jak
relikwie – wklejane starannie do albumów, w
których czarne karty przekładane były białymi
bibułami. Były jak kronika rodzinna i księga
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Z archiwum B. Stolarczyk

Z archiwum W. Kiragi

Z archiwum T. Szymaniaka

Z archiwum B. Stolarczyk
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kioski „Ruchu” obecne wówczas niemal
na każdym zakręcie.
Czasami tło wypełnia
w całości chodnik/
ulica, czasami są to
drzewa, woda lub
wchodzący w kadr inni
spacerowicze. Identyﬁkacja tych fragmentów
miejskiego krajobrazu
nie zawsze jest łatwa,
wiele miejsc zniknęło
bezpowrotnie lub
istnieje w kolejnej
odsłonie. Nie zawsze
jest to wymarzone tło
– widać ubytki w tynku, odrapania i liczne
wówczas powojenne
uszkodzenia
na budynkach. Ale
właśnie takie fotograﬁe z dzisiejszej perspektywy wydają się
być bezcenne, bowiem
pokazują prawdziwe
oblicze otoczenia,
odbicie rzeczywistości,
w której przyszło żyć
ówczesnym mieszkańcom Złotoryi, także tej
jeszcze pełnej gruzów i
ruin. Z niemałym przejęciem dzielę się z Państwem tym, co odkrywam w złotoryjskich
albumach. Państwo
Stępniowie szczęśliwi
w dniu pierwszego
sakramentu swojej
córki Basi - oparci o cokół po ﬁgurze cesarza
Wilhelma I na obecnym placu Lotników
Polskich. I dorosła już
Barbara ze swoją rodziną na pl. Reymonta.
Pani Puślecka w dwóch
odsłonach – podczas
spaceru z córką w
wózku, na tle zwalonej
pierzei dolnego rynku i
po kilku latach w towarzystwie tej samej,
ale już starszej córki,
na cokole zdekompletowanego pomnika
Trozendorfa.
A także nie mniej
ciekawe: przyjaciółki w
gęstwinie drzew porastających gęsto Górkę
Mieszczańską, matka
z synem na tle nieokreślonej przestrzeni
miejskiej, sąsiadki z
dziećmi wśród zieleni,
siostry z rodzinami na
niedzielnym spacerze
za miasto, czy grupa
młodych osób podczas
wypadu nad wodospad.
Niby zwyczajne, a
jednak zachwycające
- ułamki sekund utrwalone na wieczność.
Joanna Sosa-Misiak

Wypędzeni

ZŁOTORYJSKIE ECHA

W

roku 2001, w którym przypadła 50 rocznica zakończenia wojny, z inicjatywy Fundacji Współpracy Niemiecko-Polskiej i Ośrodka
KARTA, a nakładem Wydawnictwa Borussia w
Olsztynie, opublikowano zbiór wspomnień pt.
„Wypędzeni ze Wschodu - wspomnienia Polaków i Niemców”. Wspomnienia to efekt konkursu ogłoszonego w 1996 r., dzięki któremu zgromadzono 214 prac, spośród których do publikacji, otwierającej cykl „Świadectwa”, wybrano 43.
Autobiograﬁczne zapisy przedstawiają wojnę
widzianą oczami jednego człowieka, ale także z
pozycji rodziny i społeczności lokalnej. Naświetlają postawy i sposób myślenia ludzi uwikłanych najpierw w dwa totalitaryzmy, później w
przemiany polityczne, ideologiczne i społeczne.
Powojenny eksodus zostawił po sobie ślad w
postaci „kompleksu wypędzenia”, zwłaszcza
że po przymusowych wysiedleniach nastąpiła
wtórna krzywda w postaci „zmowy milczenia” i „zakazu wspominania”, w jakiej przez
lata trwała Polska i wschodnie Niemcy. Zakaz
opowiadania oraz wyrażania krytyki pogłębiał
poczucie krzywdy, komplikował relacje nowych
mieszkańców setek miejscowości na obszarze
Ziem Odzyskanych. Choć - by sprawiedliwości
oddać zadość - należy zaznaczyć, że przymusowe
wysiedlenia z terenów wschodnich dla Niemców
były pierwszym tak drastycznym momentem w
całym okresie wojennym, a właściwie już powojennym, natomiast osiedlający się na ich miejscu
Polacy mieli już za sobą wiele dramatycznych
przeżyć, jakie na przemian serwowali dwaj okupanci. O doświadczeniach i „zranionej pamięci”
nowych osadników Niemcy niewiele wiedzieli;
również rodowici Goldbergerzy – skupiajac się
na swoich krzywdach – nie ogarniali ogromu
cierpień zadanych Polakom za Bugiem.
Wśród wielu przejmujących relacji znalazła
się również historia losów rodziny pana Eugeniusza Fudały - mieszkańca Nowego Kościoła w
latach 1946-1951. Rodzina Fudałów traﬁła na
ziemię złotoryjską w kwietniu 1946 r. po sześciu latach od utraty ojcowizny w Wawelówce
i dramatycznych przeżyciach na Syberii. Eugeniusz, wówczas trzynastolatek, opisuje wieś,
do której skierowano całą rodzinę po tym, jak
na stacji w Złotoryi oznajmiono, że ich podróż
dobiegła końca. W pamięci zachował się obraz
zdemontowanej niemal w całości przez Rosjan
cementowni, dwa młyny, dwa kościoły oraz
już znajdujący się w ruinie ograbiony i spalony
zamek. Fudałom przydzielono 35 hektarowe
gospodarstwo z 24 ha ornej ziemi i domem pod
nr. 84. Przybyłe małżeństwo z dwójką dzieci
dzieliło nowy dach nad głową z przedwojennymi lokatorami. Były to dwie rodziny niemieckie,
przy czym głównym gospodarzem i właścicielem
domu był Willy Weinholt z żoną i dwudziestoletnią córką Ursli. Ponadto mieszkała tam Polka
o nazwisku Kimko, która traﬁła do bauerów po
I wojnie światowej szukając pracy; jej dorosła i
owdowiała już córka Maria czuła się Niemką i w
takim duchu wychowywała swą córkę Kitli. Dom
zamieszkiwała jeszcze jedna czteroosobowa
rodzina o nazwisku Hanke (z córką Kitli i synem
Heinzem), która straciła swój dom w wyniku
pożaru. W przybudówce stodoły ulokowała
się rodzina Beerów (Beyerów) z trójką dzieci
(dwóch synów i córka). Córka Beerów, Edith,
zaprzyjaźniła się z siostrą autora wspomnień
- Marią i przyjaźń ta dzięki korespondencji przetrwała do roku 1948. Stosunki z niemieckimi
współlokatorami, jak i innymi pozostającymi
we wsi Niemcami przebiegały poprawnie – być
może, jak sądzi pan Eugeniusz, dlatego, że jego
rodzina wszystko, co złe doświadczyła za sowieckiego okupanta, czasy niemieckiego terroru

przeżywała z dala od ojczyzny, zmagając się z
ciężkimi warunkami w uralskim obozie. Nowi
lokatorzy wpasowali się do rytmu życia i pracy
niemieckich lokatorów – razem pracowali w
polu, wspólnie jedli posiłki. „Zniemczona” Maria, matka małego dziecka, zwolniona z pracy w
polu przejęła kuchnię i przygotowywała posiłki
dla wszystkich rodzin. Ta lokalna współpraca
polsko-niemiecka nie była jednak normą; w
Nowym Kościele zdarzały się gospodarstwa, w
których do pracy w polu wychodzili wyłącznie
Niemcy. Tam też nie było mowy o wspólnych
posiłkach. Gospodarstwo pod nr. 84 pustoszało
stopniowo. Niemieccy gospodarze wiadomość
o przymusowym wysiedleniu usłyszeli po niemiecku z ust urzędującego wówczas wójta. Dom
opuszczali z nadzieją na szybki powrót i wcale
tego nie ukrywali. Córka Weinholtów zostawiła
pod opieką córki Fudałów pudełko z pamiątkowymi zdjęciami, których jednak nigdy już nie
odzyskała. Może liczyła na zwrot pamiątek po
latach, gdy stanęła przed swoim domem, ale
wtedy już okazało się, że dawna własność przeszła w kolejne ręce. Po śmierci głowy rodziny,
wdowa po Fudale podjęła decyzję o przeprowadzce do miasta, gdzie – tego pan Eugeniusz
nie zdradza. Wspomnienia snuje jako emerytowany inżynier, który ma już za sobą sentymentalną podróż zarówno do rodzinnej Wawelówki,
jak i odwiedziny w Nowym Kościele. Od nowych
lokatorów dowiedział się, że przed laty gościli
przedwojenną właścicielkę domu. Nazwiska i
imienia nie pamiętali, ale pan Eugeniusz pewien
był, że mogła być to jedna osoba – Ursli Weinholt.
Książkę polecam z dwóch powodów. Pierwszy to oczywiście relacja p. E. Fudały, będąca
ważnym śladem oswajania nowej powojennej
rzeczywistości na terenie naszego powiatu.
Drugi to fakt, iż praca powstała w oparciu o
dokumenty osobiste, które stanowią doskonałą
pomoc dydaktyczną w procesie kształtowania
świadomości historycznej. Studiowanie zawiłych losów zwykłych ludzi – i tych z najbliższej
rodziny, i tych żyjacych obok, konfrontowanych
z doświadczeniami poprzednich pokoleń, to
arcyciekawy sposób na lepsze rozumienie czasu
teraźniejszego, w którym nieustannie odbija się
czas przeszły. Bo każdy skutek ma swoją przyczynę.
Joanna Sosa-Misiak
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Pielgrzymka
W

bieżącym numerze rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych miejscowościom terenu
gminy Pielgrzymka. W „Echu”
ukazały się już informacje na temat
gmin Złotoryja i Świerzawa, a teraz
przyszła kolej na kolejną gminę,
znajdującą się w granicach powiatu
złotoryjskiego. Gminę, w której wiele się dzieje i chcielibyśmy, aby nasi

Rycina Fryderyka Bernarda
Wernera z połowy XVIII w.

Peregrini i niemiecka: Pilgramsdorf.
Prawdopodobnie już w XIII wieku
powstały dwa tutejsze majątki:
górny i dolny (Niederhof i Oberhof).
W górnym wzniesiono pierwszy
pałac - własność rodziny Kopischów.
W 1593 r. nabywają go Knobelsdorfowie. W czasie wojny trzydziestoletniej maszerowały przez wieś
wojska cesarskie, po raz pierwszy w
roku 1626. W
pałacu kwaterował sztab
Albrechta
Wallensteina.
Stąd wyruszał
na Złotoryję
i Grodziec.
Z czasów tej
wojny pochodzi grób
4 żołnierzy
szwedzkich
na miejscowym cmentarzu.

Przedwojenny widok pałacu w Pielgrzymce
czytelnicy dowiedzieli się
o różnorodnych działaniach i
obliczach miejscowości znajdujących się w jej obrębie.
Siedziba gminy Pielgrzymka
Pielgrzymi na drodze Świętego
Jakuba, czyli na szlaku pielgrzymkowym do katedry w Santiago
de Compostela w Galicji w
północno-zachodniej Hiszpanii,
którzy kierują się znakami żółtych muszli, muszą obowiązkowo
pojawić się
w miejscowości o tej samej
nazwie, czyli w Pielgrzymce. Podobnie turyści, którzy samochodem bądź autokarem jadą znad
morza, czy z Wielkopolski w góry
Izerskie, a potem do Czech, obowiązkowo przejeżdżają przez tę
Kolejowy most kamienny
wieś. Jest ona położona na styku
na rzece Skora
kilku dróg: do Jeleniej Góry,
Wrocławia, Bolesławca, ZgorzelW XVII wieku wieś przeżyła 4
ca , stamtąd dalej - do Niemiec. Jeśli
zarazy oraz duży pożar. Pojawiła się
już znajdziemy się
wtedy też rodzina von Wiese, która
na placu w centrum wsi, warto sobie zrobić postój i ją zwiedzić. Jest tu założyła folwark i osadę Nowe Łąki
kilka rzeczy godnych zobaczenia. Ale (Neue Wiese). Zmiany dla wsi przyniósł wiek XIX. Wieś liczyła w 1858
najpierw trochę historii…
r., razem z Nowymi Łąkami 1335
Rys historyczny
mieszkańców. Obecnie jest ich 803.
Pierwsze wzmianki o Pielgrzymce
Zajmowali oni 232 budynki miesz( Pilgrimestorf) pochodzą z 1251
kalne, 125 stajni i stodół. 615 osób
r. Kolejne nazwy to: łacińska: Villa
żyło z rolnictwa lub ogrodnictwa.

Były tu: 4 młyny, 3 kamieniołomy
piaskowca, 5 kuźni, 3 piekarnie,
browar, gorzelnia, 4 gospody i 1 w
Nowych Łąkach, łaźnia, dom dla
biednych. Pracowali: balwierz, chirurg, po 8 szewców i krawców , po
2 kołodziejów, bednarzy, rymarzy,
cieśli, koszykarzy, tkaczy, młynarzy
olejowych, modystki. W 1896 roku
uruchomiono linię kolejową z Nowej Wsi Grodziskiej do Jerzmanic.
Wieś była już pod koniec XIX wieku
zelektryﬁkowana.
Swój ślad pozostawiły we wsi
wojny napoleońskie 1813 roku.
W pałacu stacjonowali król pruski
Fryderyk Wilhelm III i car Aleksander oraz Francuzi z Marszalkiem
Mcdonaldem. Za nimi zjawił się sztab
feldmarszałka Blüchera. W 1888 roku
wieś nawiedziła ogromna powódź.
Drugą taką – z roku 1947 -wspominają powojenni osadnicy, a kolejne: z
roku 2007 i 2010-obecni mieszkańcy.
Na początku XX wieku uruchomiono kamieniołom bazaltu. Działały: ochotnicza straż pożarna, dwa
chóry, trzy stacje benzynowe, mleczarnia, dom opieki dla młodzieży,
związek pszczelarski.
W czasie drugiej wojny światowej
przywożono tu Polaków na roboty
przymusowe, znani są: Marianna
Kozieł, Krystyna i Kazimierz Chrabąszcz. Z kolei we wsi pozostała
autochtonka- Hildegarda Orłowska.
Czasy powojenne
Wieś obyła się bez większych
zniszczeń wojennych, poza pożarem
pałacu w górnym majątku. Po wojnie nazwano ją najpierw Pielgrzymowice. Takiej nazwy używano do
listopada 1946 r. We wsi pojawili się
osadnicy, przeważnie przesiedleńcy z Wschodu i centralnej Polski.
Zaczął się powrót do normalnego
życia. Wieś miała w przeważającej

mierze charakter rolniczy. Prawie
wszyscy zajmowali się uprawą roli
i hodowlą zwierząt. Wielu prowadziło większe gospodarstwa: Norko,
Stalski, Antosiak, Bałtrukiewicz, Cal,
Chrupajło, Więdłocha, Chorzępa,
Dąbkowski, Sokołowski, Kaniuka,
Piędel, Pilśniak, Legęza, Łosiński.
W 1946 roku otwarto Agencję
Pocztowo- Telekomunikacyjną, z
Mikołajem Szewczykiem, jako jej
pierwszym naczelnikiem, którego
zastąpiła potem Maria Górecka
(o poczcie przeczytają Państwo w
osobnym artykule). W tym samym
roku powstała szkoła. W 1947 r. –
biblioteka i straż pożarna. Wtedy też
zaczęto znowu wydobywać bazalt
na Kamiennej. W 1950 r. oddano do
użytku przedszkole. Ośrodek zdrowia, ulokowany w starej zabytkowej
wilii, powstał w 1955 r. Od 1961 r.
istnieje ﬁlia Banku Spółdzielczego
ze Złotoryi. Pierwszym jej kierownikiem była Zoﬁa Sojka.
Od roku 1949, aż jej likwidacji
w roku 1992, działała stacja ko-

Przedwojenna fabryka sanek
lejowa. Kolejni zawiadowcy stacji
Pielgrzymka to: Antoni Nowakowski,
Eugeniusz Mościbrodzki i Józef Rybka. Pierwszym dyżurnym był Józef
Marciniak.
W 1945 r. utworzono gminę, z
ośrodkiem w Pielgrzymce. Wójtowie: Michał Lisowski, M. Szewczyk,
Ireneusz Wieruszewski. Potem we
wsi miała swoją siedzibę Gromadzka
Rada Narodowa. Przewodniczący:
Witold Lesiów, Stanisław Błaszczyk
- do 1972 r. W 1973 r. została ona
przekształcona w Urząd Gminy z
naczelnikami, którymi byli kolejno:
Zenon Gałus, Jan Ołdakowski, Józef
Kosiński, Andrzej Kaczyński. Od roku
1990 zastąpili ich znowu wójtowie:
Marek Norko, Stanisław Grzyb i od
2006 r. Tomasz Sybis.
W roku 1946 założono Gminną
Spółdzielnię. Do 1952 r. nosiła ona
nazwę „Osadnik wojskowy”. Jej za-

1949 r. Na tle ruin pałacu-od lewej Józef Orłowski

na wzmiankowany już w 1305 r. Od
poległych podczas I wojny światołożycielami byli: Krupczyński, Kozioł,
1660 do 1742 r. był to tzw. kościół
wej. Stoi tam też kilka krzyży rodziStanisław Bąk, Stanisław Majka. W
ucieczkowy, służący protestantom
ny Elsnerów. Na murze cmentarnym
ramach GS działały: restauracja,
prześladowanym w innych częsą jeszcze stare tablice nagrobne.
piekarnia, masarnia, sklep spożywściach Śląska. Pierwszą rozbudowę
Obok kościoła stoi zabytkowy budyczo- przemysłowy, młyn. Władysław
nek dawnej plebanii z ok. 1700 r.
Niklewicz, Jakub Niklewicz i S. Majka przeszedł w XV wieku. Sklepienie
kościoła ufundował Hans von Bock.
byli magazynierami zbożowymi.
Innym ciekawym obiektem do
We wnętrzu jest tablica z 1570 r.
Kierownikiem piekarni, jeszcze z
zwiedzania, byłby z pewnoponiemieckim urządzeniami, był
ścią nieistniejący pałac, który
Sokołowski. Obok obecnego skupu
możemy tylko obejrzeć na
zwierząt był magazyn GS. Spółdzielstarych widokówkach. Starsi
nia wybudowała pawilon spożywczy
mieszkańcy wsi pamiętają ,
obok banku i nową piekarnię. Przy GS
jak wyglądał po wojnie, do
nie było zakładów usługowych. Funkmomentu rozebrania go na
cjonowały tylko prywatne: fryzjerski
początku lat 70-ych. Pałac
( Lachowski i Krzyżaniak), szewski
był otoczony rozległym par(Markowski). Działała też kuźnia (M.
kiem, którego część można
Sierpień).W latach 80-ych GS został
jeszcze zauważyć, a wiosną
zlikwidowany. Zajmował się tym ówpodziwiać w nim tysiące
czesny prezes Józef Bernasiewicz.
kwitnących pod drzewami
zawilców. Wjeżdżając do wsi
Pod koniec lat 40-ych utworzono
Straż przy Bożym Grobie- Wielod strony Złotoryi, mijamy
we wsi spółdzielnię produkcyjną,
kanoc 1952-od lewej Antoni
po lewej stronie zabytkozwaną potocznie kołchozem. ZliKopacz,Aleksander Niemiec i
wą aleję kasztanową, a po
kwidowano ją w 1956 roku. Była to
Edward Strzelczyk
prawej, za pawilonem sponiepopularna forma gospodaroważywczym ukrywa się ponad
nia. Niektórzy dostali się do więziecena, która obejmuje obecnie cztery
trzystuletnia lipa „Mniszka”
nia za to, że nie oddali planowych
wsie i trzy kościoły: w Pielgrzymce,
- zabytek przyrody.
dostaw, czyli
Czaplach i Wojcieszynie, jest ksiądz
zboża i żywWnętrze kościoła pod wezwaniem
We wsi znajduje się kilka
Franciszek Wróbel. W paraﬁi działa
ca do skupu.
Św. Jana Nepomucena- dwie kondy- ciekawych architektonicznie
Świetlica „Koleby” i „Ośrodek ParaJednym z
gnacje empor i organy
budowli wpisanych do rejeﬁalny Grapa”, z których korzystają
elementów
stru zabytków. Są to zarówno mieszkańcy gminy Pielgrzymka i
podatku był
domy szachulcowe, jak i duży dom z okolicznych miejscowości. W Grapie,
z nazwiskami rodziny Forsterów. Z
szarwark
herbem z 1685 r.- pozostałość zaXVII
w.
zachowała
się
chrzcielnica
w lesie w pobliżu Nowych Łąk, odby(odrobek).
budowań dolnego majątku. Zalicza
z
1612
r.
Pierwsze
organy
pochowają się corocznie olimpiady sporW ten sposię do nich także kamienny most
dziły z 1685 r. Obecne pochodzą z
towe dla osób niepełnosprawnych i
sób rozbiedrogowy na drodze do Lwówka oraz „Biesiada Cygańska”.
początku XVIII w. Na ścianie przy
rano ruiny
wiadukt.
ołtarzu wisi przepiękne, ogromne
restauracji
Straż pożarna
Paraﬁa
epitaﬁum Maximiliana von Knobelsna placu.
Na przełomie września i paźdorf, z 1668 r. W wieży znajduje się
Po drugiej wojnie światowej – w
W 1978
dziernika 1945 została powołana
dzwon z 1879 r. odlany przez ﬁrmę
1946
roku
przybył
do
Pielgrzymki
założono
przez ówczesnego Komendanta
Guhla z Klein-Welka. Największe
ksiądz Bolesław Boś i objął paraﬁę
spółdzielnię
Powiatowego Straży Pożarnych w
wrażenie po wejściu do kościoła
składającą się wówczas z 6 wsi oraz
produkcyjną robią jednak dwie kondygnacje
Złotoryi, sierżanta pożarnictwa Jana
4 kościołów: Proboszczów, Pielna bazie
Kota, Ochotnicza Straż Pożarna w
empor, zdobionych obrazami, ołtarz grzymka, Twardocice, Wojcieszyn i
gruntów z
Pielgrzymce. Jej pierwszym komentypu architektonicznego oraz baropaństwowe- kowa ambona. Przez lata kościół był dwóch kaplic: Czaple
dantem został Piotr Norko - zdemoi Nowe Łąki. Jej siedziba znajdowała bilizowany żołnierz Wojska Polskiego funduszu
ogrzewany przy pomocy żeliwnego
do 1958 r. w Twardocicach. Potem
ziemi. Było to spółdzielcze gospogo. Wyposażenie straży było bardzo
pieca z początków XIX wieku, który
paraﬁa objęła samodzielnie kościoły skromne, składało się z kilku medarstwo rolne, którego prezesem był możemy teraz podziwiać w świetliw Wojcieszynie, Nowej Wsi GrodziJędrzejczak. Niektórzy rolnicy weszli
trów węża strażackiego, paru muncy „Koleby”.
skiej (do 1972 r.) i kaplice w Nowych durów, ręcznej sikawki i hełmów,
do niego ze swoimi gruntami i stali
Łąkach i Czaplach. Ksiądz Boś pełnił
Z kościołem łączy się otoczony
się udziałowcami. Spółdzielnia sprzektóre były pozyskane z zapasów
posługę kapłańską przez 44 lata.
kamiennym murem cmentarz, na
dawała też ziemię swoim pracowniwojskowych. W szeregach strażaków
którym można zobaczyć obelisk z
Od roku 1990 proboszczem paraﬁi było wielu mieszkańców Pielgrzymki
kom. Działała do 1993 roku. Potem
nazwiskami 64 mieszkańców gminy
pod wezwaniem św. Jana Nepomugeodezyjnie podzielono grunty i
pochodzenia niemieckiego. Siedzibą
pracownicy stali się właścicielami.
Akt nadania gospodarstwa rolnego
Nie było już wtedy obowiązkopanu Mikołajowi Szewczykowi z roku 1948
wych dostaw.
W latach 50. funkcjonował
Ośrodek Maszynowy, który
potem przekształcił się w Kółko
Rolnicze. Świadczyli usługi dla
ludności. Następnie powstała
Międzykółkowa Baza Maszynowa, której kierownikiem
był Kazimierz Niklewicz, a Jan
Gawroński- kierownikiem warsztatów- ﬁlii POM ze Złotoryi. Po
zlikwidowaniu ﬁlii POM powołaOd lewej- Hildegarda Orłowska,Helena i Maria
no Spółdzielnię Kółek RolniczychKozieł, za kierownicą Alfred Chrzanowski , jego
SKR. Wykonywali usługi rolnicze
żona Zoﬁa.Dziecko- Jan Orłowski
- sianie, oranie, opryski. W Wojcieszynie mieli chlewnię.
Sołtysi
To stanowisko zajmowali kolejno: Kiraga, Izydor Twardochleb,
Stefan Buras, Jan Burak, Leon
Siedlecki, Tomasz Gomółka,
Antoni Nowakowski, Eugeniusz
Drozdek, Zenona Dobosz, Danuta
Chrupajło. Obecnie sołtysem jest
Paweł Sługocki.
Osobliwości i zabytki
Bezsprzecznie najciekawszym
obiektem we wsi jest kościół pod
Szkolenie motopompistów- ok. 1950r. Przy pomwezwaniem św. Jana Nepomucepie Aleksander Niemiec.

Ciąg dlaszy na str. 12.
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Ciąg dalszy ze strony 11.

być dostępne i gotowe do jazdy o
każdej porze doby. W owym czasie
w Pielgrzymce i okolicznych wsiach
paliło się dosyć często.
Kolejnymi komendantami byli: Aleksander Niemiec, Zdzisław Kozieł, Julian Łosiński, Marian Sierpień, Marian
Kozieł, Józef Cal, Jan Twardochleb.
Dziś OSP w Pielgrzymce liczy 32

Jan Sobala z córką, Tadeusz Szewczyk,
Józef Rybka, Leszek Reda i Czesław Berlik
straży był stary budynek poniemieckiej remizy
w centrum wsi. Został on wyremontowany
przez strażaków i pełnił swoją rolę do połowy
lat siedemdziesiątych.
W latach 1948-52 komendantem straży w
Pielgrzymce był Antoni Kopacz. W tym okresie
działania straż została wyposażona w nowoczesną, jak na owe czasy, motopompę marki „Leopolia” . Posiadała hełmy, pasy, toporki i wiele
innego sprzętu pożarniczego. Do pożarów
strażacy wyjeżdżali wozem konnym, na który
ładowano sprzęt pożarniczy. Konie do zaprzęgu, które zapewniał Feliks Antosiak , musiały

Załoga kamieniołomu w Pielgrzymce- lata 50-te

A pilch śpi
w najlepsze
P

iszę ten tekst zaraz po Wielkanocy, w pierwszym tygodniu kwietnia.
Agonia długiej i ponurej jak nigdy zimy przedłuża się w nieskończoność. Wszystko co żywe czeka spragnione słońca i ciepła. Wszystko prócz
pilcha. Ten śpi w najlepsze zwinięty w kłębek w głębokiej na kilkadziesiąt
centymetrów norze, być może gdzieś tuż przy Twoim domu, jeśli ten
stoi przy lesie lub parku z mieszanym starym drzewostanem o zwartej
koronie. Ty nie zdajesz sobie z tego sprawy, a on - śpioch nad śpiochy
- śpi tam sobie samotnie od prawie pół roku. Jakże głęboki musi być taki
długi, niczym nieprzerywany sen, kiedy serce uderza ledwie kilka razy na
minutę, a temperatura ciała spada do temperatury otoczenia. Dla pilcha
to żadna szczególna umiejętność. Pilch to bowiem hibernator, który z
wprawą wyhamowuje swoje procesy życiowe do niezbędnego minimum,
by korzystać przez długi czas jedynie ze zgromadzonych we własnym ciele
zapasów tłuszczu.
Cóż to u licha ten pilch i czemu o nim pisać? – zapyta w tym miejscu
nie jeden zniecierpliwiony czytelnik. Odpowiadam więc pokornie: pilch
to rzadko stosowana nazwa popielicy (Glis glis) – fascynującego gryzonia z rodziny pilchowatych. A postanowiłem o nim napisać, bo spełnia
wszystkie cztery warunki, które stawiam tym gatunkom fauny i ﬂory, o
których piszę w Echu: po pierwsze – rodzimy, po drugie – rzadki, po trzecie chroniony, po czwarte wreszcie – widziany osobiście w środowisku
naturalnym.
O pilchu można by ułożyć taką oto zagadkę: duży gryzoń o masie ciała
około 100 g, długości tułowia od 13-18 cm, ogona 12-15 cm, futro na
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członków, posiada też drużynę młodzieżową.
Dzisiejsi strażacy to synowie i wnuki założycieli
OSP. W remizie stoją gotowe do wyjazdu 3 samochody pożarnicze, wyposażone w nowoczesny sprzęt ratowniczy. Za bardzo dobre wyniki
w szkoleniach, zawodach, oraz osiągnięcia w
akcjach ratowniczych Ochotnicza Straż Pożarna
w Pielgrzymce w 1995 r. rozkazem Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej została
powołana do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego.
Koniec części I.
Materiał opracowała
Wioleta Michalczyk oraz
inni mieszkańcy Pielgrzymki: Stanisław Banasiewicz,
Zbigniew Kopacz, Kazimierz Niklewicz, Ewelina i
Sebastian Dębiccy, Laura
Ogonowska, Anna Drelinkiewicz, a także: Zenon
Bernacki, Małgorzata
Semeniuk, Alfred Michler
i Roman Gorzkowski.
Zdjęcia wykonali: Wioleta
Michalczyk i Cezary Skała.
Część zdjęć pochodzi z prywatnych archiwów mieszkańców wsi. Widokówki
udostępnił Z. Bernacki.

grzbiecie popielate, na brzuchu jaśniejsze, duże ciemne oczy,
wyraźnie zaznaczone uszy, wielki (w stosunku do tułowia) puszysty ogon – podaj nazwę gatunkową. Spodziewam się, że tylko
nieliczni odpowiedzieliby prawidłowo. Pilch to bowiem - mimo
swojej wielkiej, wartej popularyzacji urody – zwierzątko mało
znane, bo prowadzące skryty tryb życia. Spędza je niemal całe
w koronach starych drzew. Mieszka w gniazdach, które zakłada
w dziuplach, ptasich budkach lęgowych albo zakamarkach śródleśnych budynków. Jest aktywny tylko nocą. Wtedy to opuszcza
swoją dzienną kryjówkę i buszuje w koronach drzew, wspinając
się i biegając po gałęziach w poszukiwaniu pożywienia. Pilch to
specjalista od nocnego życia na dużych wysokościach. Posiada doskonały słuch, węch i wzrok. W całkowitej ciemności w
orientacji pomagają mu dodatkowo włosy czuciowe na głowie i
podudziach. Zaopatrzone w ostre pazurki i pokryte kleistą wydzieliną gruczołów przypoduszkowych kończyny zapewniają mu
bezpieczeństwo i pewność ruchów podczas nocnych eskapad.
Wielki ogon pozwala utrzymać równowagę, jeśli trzeba wykonać
daleki skok. Pilch nie jest grymaśny jak chodzi o pożywienie.
Jada wszelkie, dostępne w danym czasie owoce i nasiona, a
wiosną - pączki roślin i młode liście. Nie gardzi też drobnymi
bezkręgowcami, tudzież jajami i pisklętami drobnych ptaków.
Drapieżcą bywa jednak bez porównania rzadziej niźli wegetarianinem. Co ciekawe - dowiedziono ścisłej zależności zdolności do
rozrodu z dostępnością pożywienia. Bywa, że w latach mało urodzajnych w nasiona pilch nie przystępuje w ogóle do rozrodu.
Zwykle jednak raz w roku, w sierpniu, samice rodzą od jednego
do dziesięciu młodych, które po już pięciu tygodniach opuszczają gniazdo. Pod koniec października pilchy schodzą na ziemię, kopią norki i
zapadają w stan zwany hibernacją, o którym wspomniałem na wstępie.
Wiem, gdzie od lat mieszkają popielice: w Leszczynie, dwieście kroków
od pieców hutniczych, w dziupli w jednym z ponad stuletnich dębów, których sporo w pobliżu. Kiedy się w tamte strony zapuszczam, nie omieszkam do niej zajrzeć, bo otwór nie więcej niż półtora metra nad ziemią.
Bywa, że ze środka, z nie mniejszym od mojego zainteresowaniem, uważnie przygląda mi się para wielkich czarnych oczu….
Za niedługo pilch się zbudzi, wyjdzie ze swojej zimowej kryjówki i
wspiąwszy się w korony pobliskich drzew rozpocznie swój „aktywny”
okres życia. Wtedy to w lasach i parkach pojawią się dziwne nocne dźwięki, które niejednego miłośnika nocnych leśnych eskapad przyprawiły o
palpitację serca. Jakże pięknie pisze o tym na jednej ze stron internetowych przyrodnik Mirosław Jurczyszyn: „…. Jest początek sierpnia. W
starym bukowym lesie zapadła już ciepła bezwietrzna noc. Wraz z gęstniejącymi ciemnościami las staje się coraz bardziej tajemniczy. Wokół słychać
jakieś szmery, piski, cichną ostatnie ptasie kłótnie. W tej nieco już sennej,
kojącej atmosferze, która nawet mieszczuchom wydaje się nie całkiem
wroga, zaczynają się rozlegać dźwięki zgoła niecodzienne. Zrazu pojedyncze, potem coraz częstsze, jedne ciche, inne głośne, krótkie i natarczywe
lub zawodzące: krii, uii, uiii….”
Marek Sarna

miał zabrać
Panie do
Goldberg.
Podróż
do miasta
okazała się
bardzo przyjemna. Konie
cwałowały,
wiatr leciutko
powiewał,
muskając przy
tym delikatnie
twarz pani
Neuman, okrytą woalem.
Po około 20
minutach były
na miejscu.
Do przyjazdu pociągu
z Liegnitz,
którym miał
przyjechać małżonek z dziećmi, brakowało
kilku minut. Tutaj na dworcu panował zgiełk,
szum i gwar. To nie to samo, co na wiejskich
dworcach, które miała przyjemność odwiedzić
ostatnimi czasy. Stangret pomógł wysiąść obu
paniom. Dworzec mieścił się przy Am Mühlberg i usytuowany był w dolnej części miasta.
„Okazały budynek” - pomyślała hrabina. Panie
udały się w kierunku poczekalni. Powozy, konie,
przejeżdżający automobil, krzyki dzieci - to
wszystko było tym, od czego hrabina po prostu
odwykła. Gazeciarze sprzedający „Goldberger
Stadtblatt” nawoływali: Gugliemo Marconi
führte die erste öffentlich-rechtlichen RundfunkTest! (Gugliemo Marconi przeprowadził pierwszą publiczną próbę radia!). Katharine nawet
przez chwilę pomyślała o tym nowym wynalazku, zastanawiając się, co to jest. Nie zdawała
sobie równocześnie sprawy, że za kilka lat urządzenie zrewolucjonizuje świat. Na dworcu unosił
się zapach Bratwürste (pieczonych kiełbasek).
Przed budynkiem przy ustawionych ławach
siedziała grupa mężczyzn, którzy popijając piwo
śpiewali jakieś ludowe piosenki. Byli to robotnicy budowlani, pracujący przy rozbudowie
dworca. Zawiadowca stacji zakomunikował
przyjazd pociągu, nakazał odsunąć się od torów
i zachować bezpieczeństwo. Pociąg przyjechał.
Z wagonów pierwszej klasy ukazały się postaci bliskich pani Neumann: jej mąż, dzieci, guwernantka i…

Am Bahnhof in Goldberg
P

anią Neumann obudziły promienie lipcowego słońca wpadające przez okiennice do jej
pokoju w uzdrowisku w Hermsdorf Bad. Katharina już od pewnego czasu krzątała się, przygotowując swojej pani strój do porannej gimnastyki. Dzień rozpoczynała toaleta i szczotkowanie
włosów. Następnie pani Neumann schodziła
do sali ćwiczeń, gdzie przez najbliższą godzinę
odbywały się zajęcia ruchowe. Po ćwiczeniach,
zazwyczaj około 8.30, wszyscy kuracjusze udawali się na śniadanie. Hol przed jadalnią zapełniał się już gośćmi. Dźwięk dzwonka oznaczał,
że podano do stołu. Pani Neuman zazwyczaj
bawiła przy stoliku w towarzystwie wnuczki Johanna Ernsta Benjamina Bilse, który był znanym
legnickim kompozytorem, a także przyjacielem
samego Stanisława Moniuszki. Wnuczka Bilsego – Margarete nie była zamężna, należała do
tych kobiet, które nazywano sufrażystkami. Nosiła niestarannie upięte włosy, luźne bluzki, spod
których widać było, że nie ma gorsetu, było to
oburzające dla większości towarzystwa. Jednak
nie dla Pani Neumann. Hrabinę zawsze pasjonowała tematyka związana z równouprawnieniem
kobiet. Bardzo lubiła towarzystwo Margarety,
która swego czasu przebywała w Londynie i tam
poznała samą Emmeline Pankhurst. Margareta
bardzo dużo opowiadała o ruchu równouprawnieniowym, podsyłając naszej bohaterce ciekawą literaturę na ten temat. Przy śniadaniu jak
zwykle rozmawiały o swoich zainteresowaniach.
Popijając poranną kawę i zajadając maślane
bułeczki z porzeczkowym dżemem panie rozmawiały, śmiały się, zupełnie zapominając o kąpieli mineralnej, która zawsze odbywała się po
śniadaniu i należała do rytuałów w uzdrowisku.
Jednakże dzisiaj baronowa z takiego zabiegu nie
miała skorzystać. Około południa do Goldberg
miał przyjechać jej mąż z dziećmi. Pani Neuman
po wcześniejszej rozmowie z lekarzem uzgodniła, że pojedzie po swoich bliskich do Goldberg.
Katharine staranie przygotowywała swoją
Panią. Najnowsze trendy nawołują, aby sylwetka kobiet przypominała literę S. Pani Neumann
z tego powodu bardzo cierpi, ale czego nie robi
się dla piękna. Katharine pomagała jej przy
gorsecie, który tak ściskał naszą bohaterkę, że
ta ledwo mogła oddychać. Dzięki temu spódnica
nabrała powłóczystego kształtu odwróconego
kielicha powoju, stanik stał się obcisły, ale pełen
powiewnych falbanek, co uzupełniał charakterystyczny krój gigot. Jeszcze tylko fryzura, która
ma robić wrażenie swobodnie związanych, falujących włosów. To była misterna praca, włosy
miały tworzyć bujne fale, wysunięte w przód nad
czołem, resztę Katharine upięła nisko nad karkiem. Następnie nałożyła kapelusz, wysuwając go
daleko w przód, co podkreśliły dodatkowo ozdoby, które zaakcentowały tę część dużego ronda.
I gotowe. Od 10 minut czekał powóz, który

Kwiecień 2013

Stacja w Złotoryi powstała wraz z uruchomieniem linii kolejowej z Legnicy. Uroczyste otwarcie miało miejsce 12.10.1884 r. Przez kolejne lata trwała jej rozbudowa. Budynek powstał
jako prosty piętrowy obiekt wykonany z cegły
z użytkowym poddaszem. Od wschodu do budynku przylegał ryglowy magazyn towarowy.
Natomiast od strony zachodu umiejscowiona
była poczekalnia dla pasażerów. Jeśli chodzi o
elewacje od strony torów, to przy każdej kondygnacji znajdowały się trzy rozmieszczone symetrycznie otwory okienne. Na parterze znajdował
się jeden otwór drzwiowy, zwieńczony łukami
odcinkowymi charakterystycznymi dla epoki.
Parter ozdobiony był poziomymi wstawkami
z żółtej cegły, z kolei poddasze zdobił fryz ozdobiony mozaikowo ułożoną cegłą, być może
glazurowaną. Po środku fryzu został umieszczony zegar, który, jak się przypuszcza, wykonany
został przez mistrza ciesielskiego Schmallera –
mieszkańca Złotoryi.
W roku 1894 ruszyła kolejna rozbudowa
złotoryjskiego dworca. Wówczas powstały
perony dla nowych linii w kierunku Lwówka Śląskiego i Marciszowa. Proszę sobie
wyobrazić, że w roku 1896 na dworcu
panował tak duży ruch, że nie nadążano ze
sprzedażą biletów. Dlatego też na zewnątrz
budynku ustawiono dodatkowoą budkę do ich
sprzedaży. Ze stacji w tym czasie odchodziło
28 pociągów dziennie! (18 pasażerskich i 10
towarowych – spójrzmy, jak to teraz wygląda!
Około 1897 przy kolejnej rozbudowie, którą
prowadził wspomniany już Hermnn Schmaller,
dobudowano kolejny budynek z mieszkaniem
dla gospodarza na piętrze. Natomiast na parterze znajdowała się drewniana weranda, jako
poczekalnia 3 klasy z automatem na bilety! I
wcale nie był to prima aprilis, kiedy 1 kwietnia
1898 r. dworzec w Złotoryi otrzymał kategorię
klasy II. 1905 roku sprzedaż biletów wynosiła
88 368, a w 1928 r. 189 581 sztuk! W okresie
międzywojennym dworzec prawdopodobnie był
przebudowany, o czym świadczą zredukowane
do prostokątnych okna w stylu modernistycznym. Po II wojnie mimo zniszczeń zachował
swój pierwotny szkielet, jednak współcześnie
ktoś wpadł na pomysł otynkowania go, a co za
tym idzie, dworzec stracił swoje walory zabytkowe, niestety…
c.d.n
Tomasz Szymaniak

Smaki znad Kaczawy i Skory

Pasztet z kurczaka
70

dag gotowanego mięsa z kurczaka,
25 dag wątróbki drobiowej, 1
sucha bułka (3 dag), 4 jajka,
10 dag masła, 15 dag cebuli, pieprz, sól i mielona
gałka muszkatołowa do
smaku, surowy lub wędzony boczek w plastrach
(do wyłożenia blaszki).
Oczyszczoną cebulę kroję
w kostkę i podsmażam
razem z wątróbką. Bułkę
moczę w wodzie i odciskam. Mięso, bułkę i
cebulę z wątróbką dwa
razy przepuszczam przez
maszynkę do mięsa.
Dodaję żółtka, masło i
przyprawy, dokładnie
mieszam. Z białek ubijam
pianę, dodaję do masy mięsnej. Plastry boczku
układam na spodzie i bokach blaszki, wykładam

masę i przykrywam resztą boczku. Piekę około
godziny w temperaturze 175oC.
Zoﬁa Bogdan
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Z SĄDOWEJ SALI

Pierwsza
złotoryjska
lustracja

D

o dziś nie wiadomo, kto na przełomie roku 2012 i 2013 odnalazł tę
wiadomość na stronie internetowej Instytutu
Pamięci Narodowej. W każdym razie zelektryzowała wielu złotoryjan, a zwłaszcza wszystkich,
którym nieobca jest postać i działalność Leszka
Antonowicza. Z komunikatu IPN dowiedzieliśmy
się bowiem, że już 6 lipca 2012 r. prokurator
Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN we Wrocławiu skierował do wrocławskiego Sądu Okręgowego wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec L. Antonowicza. Miało to związek
z oświadczeniem, jakie złożył on w 2008 r., gdy
kandydował do Rady Miejskiej w Złotoryi, podając, że nigdy nie był ani tajnym ani świadomym
współpracownikiem organów bezpieczeństwa.
W komunikacie IPN, Naczelnik Biura Lustracyjnego IPN we Wrocławiu, prokurator Elżbieta
Kozłowska-Włodarek informowała, że Leszek
Antonowicz w latach 1984-1987 został zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa jako TW,
czyli tajny współpracownik. Od razu pojawiły się
pytania, dlaczego IPN „czekał” tak długo, skoro
chodzi o radnego już kolejnej kadencji a od
samego 2008 r. upłynęło kilka lat. Według informacji, jakie uzyskaliśmy, IPN najpierw weryﬁkuje
oświadczenia osób piastujących funkcje najwyższe a samych oświadczeń jest bardzo dużo.
Media w Złotoryi
Informacja o lustracji L. Antonowicza zaczęła
zataczać szersze kręgi od 8 stycznia 2013 r.,
gdy złotoryjski portal internetowy zlotoryja.
info zapytał, czy może stracić mandat, powtórzył informacje IPN oraz podał datę pierwszej
rozprawy sądowej. Na początku marca 2013 r.
portal złotoryjanie.pl zamieścił wywiad Pawła
Macugi z Leszkiem Antonowiczem pod kątem
jego działalności w Radzie Miejskiej. Zakończenie wywiadu wyglądało następująco: Macuga:
„A może chciałby Pan przekazać jakiś apel do
naszych mieszkańców?” Antonowicz: Jest takie
stare łacińskie przysłowie – „cokolwiek czynisz,
czyń mądrze i oczekuj końca”. Niech ci, co wypisują na mój temat różne opinie na forach internetowych, lepiej zaczekają na wyrok sądu. Bo
informacja na zlotoryja.info była nieprawdziwa
(IPN też). Jeszcze trochę cierpliwości. Macuga:
Mówi Pan o komunikacie na forum? Jeśli chodzi
o wpisy internautów to rozumiem Pana stanowisko, ale przecież komunikat dotyczył tego, co
można znaleźć na stronach IPN. Dlaczego mieć
o to pretensje? Antonowicz: No właśnie. Tam
podano nieprawdziwą informację. Ja zagroziłem
sprawą sadową IPN-owi. O sprawie w ogóle
nie informowała „Gazeta Złotoryjska” a „Echo
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Złotoryi” cierpliwie czekało na
stawa z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
niniejszy artykuł.
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów stwierdza w preambule, że
Już 8 stycznia na zlotoryja.info
pojawiły się komentarze internau- praca albo służba w organach bezpieczeństwa państwa komutów. Jako pierwszy odenistycznego, lub pomoc udzielana tym organom przez osobowe
zwał się „michał
źródło informacji, polegające na zwalczaniu opozycji demo76”: SB???? Uwie- kratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów,
rzę!!! Nigdy mu
i związków wyznaniowych, łamaniu prawa do wolności słowa
nie ufałem!!! Jego i zgromadzeń, gwałceniu prawa do życia wolności, własności
zachowania….
i bezpieczeństwa obywateli, była trwale związana z łamaniem
Żenada i …. słów
praw człowieka i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju.
brak!!!! Tylko kto
Mając na względzie powyższe, a także konieczność zapewnienia
oddawał głosy na
obsady funkcji, stanowisk i zawodów wymagających zaufania
jego mandat radpublicznego przez osoby, które swoim dotychczasowym postęnego??? … Wstyd
powaniem dają i dawały w przeszłości gwarancje uczciwości,
mi było zawsze, a
szlachetności, poczucia odpowiedzialności za własne słowa i
teraz jeszcze barczyny, odwagi cywilne i prawości, oraz ze względu na konstytudziej!!!!!!! Ludzie
myślcie, to nie
cyjne gwarancje zapewniające obywatelom prawo do informacji
boli!!!. „Mrproo osobach pełniących takie funkcje, zajmujących takie stanowioper” dodawał:
ska i wykonujących takie zawody, stanowi się, co następuje…
michał wyluzuj. Ty
Za organy bezpieczeństwa państwa ustawa uznała m.in. jednostki
nie masz się czego
terenowe Służby Bezpieczeństwa w wojewódzkich, powiatowych i
wstydzić. Poczytaj
równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej. Zgodnie z art.3a
sobie np. o burmiustawy, współpracą jest świadoma i tajna współpraca z ogniwami lub
strzu Świerzawy. On
śledczymi organów bezpieczeństwa państwa w charakterze tajnego
na plakatach wyborczych miał
informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji.
napisane, że był TW w minionej
epoce i co? Ludziska i tak zagłosoOsobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy
wali na niego. Czemu????? Może
to m.in. członkowie organu jednostki samorządu terytorialnew tamtych czasach większość
go. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub
była umoczona w różne świństwa
służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z
i teraz sobie podobnych rozgrzetymi organami mają osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia
szają. Poza tym już trochę wody
1972 r. Oświadczenie składa się w chwili wyrażenia zgody na
w Kaczawie upłynęło, ale zarazem
kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.
mitygował: Ścieżki ludzkie są
W oświadczeniu lustracyjnym kandydaci musieli napisać, czy
poplątane i nieodgadnione. Nie
pracowali, pełnili służbę lub byli współpracownikami organów
sądźcie, abyście nie byli sądzeni.
bezpieczeństwa państwa od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.
„Chudy” na to: Ścieżki ścieżkami,
w rozumieniu art.3a ustawy, czy też takowymi nie byli.
a kłamstwo (jeśli się potwierdzi)
kłamstwem. „Dabro1”: W pierwTrzeba podkreślić, że w ustawie chodzi „tylko” o to, by owe
szej ławce w kościele, bardzo
oświadczenie było prawdziwe. Ustawa nie zabrania kandydowadobry pedagog i człowiek prawie
nia i wybierania osób, które przyznały się do zawodowej pracy w
idealny jednak dał się zwerbotakich organach lub do pełnienia roli tajnych współpracowników.
wać, - jestem rozczarowany jeśli
Prokurator Biura Lustracyjnego IPN występuje z wnioskiem
to prawda. Leszek po co Ci to
do sądu w przypadku powstania wątpliwości co do zgodności
było? „Kierownik” proponował:
oświadczenia lustracyjnego z prawdą. Sąd wydaje orzeczenie
Poczekamy na rozwinięcie sytuacji. Zdaniem „photoshopa”: Lata stwierdzające fakt złożenia przez osobę lustrowaną niezgodnego
1984-1987 to straszna stęchlizna i z prawdą oświadczenia lustracyjnego albo stwierdzające, że
czas beznadziei. Pewnie jakiś U(S)
oświadczenie było prawdziwe. W pierwszym przypadku sąd
Bek przy wniosku paszportowym
orzeka utratę prawa wybieralności m.in. w wyborach powszechchciał się operacyjnie wykazać
nych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialgorliwością i oddaniem. „Beksa”:
nego, co, zgodnie m.in. z Ordynacją wyborczą do rad gmin,
Coś mi tu nie gra. Przecież to nie
oznacza wygaśnięcie mandatu. Drugi przypadek nie pociąga za
pierwsza kadencja Pana Leszka i
nagle dopiero teraz takie informa- sobą żadnych takich konsekwencji. W terminie 14 dni stronom
cje. Dziwne, ze akurat w tym okre- przysługuje apelacja a sąd wyznacza rozprawę w tym względzie
w terminie nie później niż na 30 dzień od dnia przyjęcia apelasie panowanie nagle tylu radnych
cji. Orzeczenie sądu w drugiej instancji jest prawomocne.
jest fee. I jestem ciekawy czy inni
radni, Pana Leszka rówieśnicy
mają czyste karty? A nawet nie
ﬁguruje jako „AL”. Znajdują się tam również jego
radni ale osoby piastujące wyższe
odręcznie pisane notatki przekazywane znanestanowiska nie mają nic za kołnierzem. „Bobemu złotoryjskiemu funkcjonariuszowi SB – Panu
son”: Trzymam kciuki Lechu… . „Askalon666”:
S. z RUSW. Tylko mam pytanie za czyje pieniąWidzę, że wielu z Was już wydało wyrok i skazadze na rozprawy jeździ Pani prawnik Urzędu
ło człowieka, który jeszcze nie wiadomo czy jest
Miasta i szef rady? A Pan radny Leszek A. to nie
winny. Poczekajcie z dalszym wieszaniem psów
powinien stać w kościele w pierwszym rzędzie,
na Panu Antonowiczu. Już w styczniu jednego z
tylko leżeć krzyżem. …. Gdyby wcześniej było
internautów zaciekawiło, czy redakcja portalu
wiadomo jakie miał Pan kontakty z SB nigdy nie
zlotoryja.info będzie obecna na rozprawie, w
zostałby Pan radnym. P. Macuga odpowiadał:
nadziei na bieżące informacje w temacie.
Zarzucanie mi, że niepytanie jest manipulacją to
„Przecieki”, iż oprócz radczyni Urzędu Miejświństwo, podobnie jak sugerowanie „ fałszyskiego Barbary Szynkowskiej oraz niżej podpiwej bezstronności”…Jeśli chodzi o to dlaczego
sanego, a także żony Leszka Antonowicza, nikt
na sprawę jeździ Roman Gorzkowski (nie „szef
więcej ze Złotoryi nie przysłuchuje się rozprarady”) to wiem bo pytałem. Zresztą każdy,
wom, sprowokowały internautów do kolejnych
kto go zna wie, że jest historykiem. Sądzę, że
pytań. W komentarzu do wywiadu Bogdana
jeździ za swoje pieniądze [miał rację – RG]. …
Macugi, „AL” pisał: Panie Macuga, a gdzie pyTo za czyje pieniądze jeździ tam „Pani prawnik
tania o tajnego współpracownika SB, o co jest
z Urzędu Miasta” może i ciekawe. Dla mnie
oskarżany przez prokuratora IPN Leszek A. Przejednak mega ciekawe jest to, po co tam jeździ?
cież niepytanie o ten fakt to manipulacja jakiej
„Wyborca” sądził: Rozumiem, że informacje
Pan dokonuje, to fałszowanie rzeczywistości.
na temat pana Antonowicza są ekscytujące,
Bał się Pan o to pytać? Kogo i dlaczego? …Nie
ale może poczekajmy na wyrok? Poza tym nie
jest tajemnicą, że w teczkach IPN obecny radny
rozumiem skąd taka napastliwość na wszystko i

wszystkich? Może ty sam AL idź do burmistrza i
zapytaj za co i dlaczego na sprawę jeździ radca
urzędu? „KPP”: Może po prostu jeździ po to bo
ew. uznanie przez sąd kłamstwa lustracyjnego
skutkuje pozbawieniem mandatu radnego? Nie
ma co się doszukiwać nad wyrost czegoś. „DM”:
Ja panie Leszku znam pana jako dobrego nauczyciela i trenera. I powiem szczerze, że chyba
jestem z tych, o których powiedziałby Pan, że
już osądzili – tych złych. I powiem Panu tak:
Proszę mnie nie osądzać, że osądzam – to moje
prawo. I niech się Pan postawi na moim miejscu – głosowałem na Pana – powie jak mam tą
sytuację nazwać? Może nie TW to kto – zwykły
współpracownik? Kolaborant? Niech mi Pan
powie po cholerę przez trzy lata składa się jakieś
meldunki, czy notatki – mówią, że własnoręczne. Niech mi Pan powie cokolwiek – dlaczego
tak się robiło? Może to nie było nic złego? Nie
było z tego korzyści? Czy Pana koledzy akrobaci
też tak robili? Ja chciałbym zrozumieć i zmienić
zdanie. Naprawdę. Jeśli nie jest Pan w stanie
mi powiedzieć – wytłumaczyć, to proszę się
nie dziwić, że osądzam i na pewno nie będę na
Pana już głosował. Nie widzę też powodu dlaczego miałbym się czuć źle z tego powodu. …Jak
dowiaduję się takich rzeczy o Panu to cholera
wie kto jeszcze? Współpracuje się za coś? Jakieś
konkretne korzyści, z których ktoś inny w takiej
sytuacji zrezygnował i miał gorzej!!!
Proces
We wszystkich trzech rozprawach przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu (10 stycznia, 14
marca, 18 kwietnia 2013) orzekał skład sędziowski: przewodnicząca sędzia Elżbieta Sztenc,
sędziowie Ewa Kałacka i Maciej Skórniak. Na
początku pierwszego posiedzenia Naczelnik
Biura Lustracyjnego IPN we Wrocławiu, prokurator Kozłowska-Włodarek, przypomniała krótko
przyczyny zgłoszenia do sądu sprawy lustracyjnej, wskazując na dokumenty, jakimi dysponuje
IPN, co, zdaniem Biura Lustracyjnego, świadczy
o złożeniu przez L. Antonowicza, fałszywego
oświadczenia lustracyjnego. Zdaniem IPN, należy stwierdzić, że kontakty lustrowanego z organami bezpieczeństwa miały charakter tajnej i
świadomej współpracy. Lustrowany został zarejestrowany jako kandydat na TW o pseudonimie
„AL”. Odbył osiem spotkań udokumentowanych
z funkcjonariuszem SB i przekazał informacje
interesujące SB.
Z dokumentów, dołączonych do wniosku o
wszczęcie postępowania lustracyjnego, złożonego przez IPN do Sądu Okręgowego, wynika,
że zarejestrowanie L. Antonowicza jako kandydata na Tajnego Współpracownika nastąpiło w
marcu 1984 r. Wnioskował o to pracownik SB w
Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w
Złotoryi Stanisław S. i on również spotykał się
następnie z lustrowanym. „Dialog operacyjny”,
jaki prowadzono pod pozorem rozmów po powrotach z zagranicy, miał zapewnić informacje
odnośnie zagadnień międzynarodowego ruchu
osobowego. W aktach udokumentowanych jest
osiem spotkań z L. Antonowiczem. W swoich
notatkach funkcjonariusz SB pisał, że spotkania
odbywały się w siedzibie RUSW w Złotoryi,
ale także w tzw. „terenie”, np. poza miastem
(1986 – z kandydatem na TW spotkałem się
w miejscu gwarantującym konspirację, poza
miastem). Obowiązek inicjowania spotkań
spoczywał na opracowywanym kandydacie
(zapytałem dlaczego od tak długiego okresu nie
kontaktował się ze mną). Jeszcze przed zarejestrowaniem, w styczniu 1984 r. rozmawiano
np. o spotkanych w RFN Polakach i bułgarskich
sportowcach, we wrześniu 1984 r. także o audycjach w niemieckiej telewizji na temat obozów
przejściowych dla Polaków w RFN. To właśnie
podczas tej ostatniej rozmowy, pracownik SB
dołączył do swoich notatek 10 stron odręcznych
i niepodpisanych zapisków L. Antonowicza z
datami dziennymi (od sierpnia do września) o
treści audycji na tematy polskie w niemieckiej
telewizji (a właśnie wówczas np. zamordowano
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księdza Jerzego Popiełuszkę). Według Stanisława S., w większości informacje, które przekazał
są zaczerpnięte z programów TV RFN i odczuć
niektórych Niemców. Funkcjonariusz SB posługiwał się sformułowaniami: pod koniec rozmowy
„AL” poinformował…,następne spotkanie z
„AL”…, A.L. odpowiadał, że…, w okresie, kiedy
przebywał „AL.” na terenie RFN… . W listopadzie
1985 r. S. zapisał: do rozmowy nie wykazywał
ochoty z powodu jak to określił braku czasu, na
zadawane pytania odpowiadał wymijająco i z
oporami, w lutym 1986: Dość obszernie wypowiadał się o sytuacji w RFN. Lecz w momencie,
kiedy pytałem o szczegóły lub też utrzymywanie
kontaktów z Polakami, którzy pozostali w RFN
A.L. odpowiadał wymijająco, że nie miał na to
czasu…nie jest szczery w kontaktach i wypowiedziach swoich, w maju 1986: Kiedy rozpytywałem o osobach mu bliskich to jest kolegów,
znajomych z jego grona, odpowiedział, że nie
chciałby informować mnie o osobach najbliższych z jego otoczenia. Owszem, będzie dalej
składał informacje o interesujących SB sprawach, ale dotyczących sytuacji podczas swego
pobytu za granicą. W listopadzie kolejna notatka informowała: … nie jest lojalny i nie mówił
prawdy… wyraźnie poinformował, że nie będzie
udzielał informacji o osobach najbliższych z jego
otoczenia. Wniosek funkcjonariuszy SB: odstąpić od opracowywania w/w jako kandydata na
TW a materiały złożyć w archiwum. W styczniu
1987 r. przełożony Stanisława S. wydał opinię
o jego pracy z L. Antonowiczem: opracowanie
płytkie, lakoniczne, brak planu, brak ustaleń w
pracy, inwigilacji, nie zrealizowane zalecenia,
przyśpieszyć opracowanie w celu pozyskania w
charakterze TW bądź poddania kontroli operacyjnej. Dokumenty SB dotyczące lustrowanego
urywają się na początku 1987 r.
Lustrowany
Sam lustrowany, w obszernym oświadczeniu
powtórzył 10 stycznia główne punkty odpowiedzi na wniosek lustracyjny IPN, jaką złożył 24
lipca 2012 r. Wynika z niej następujący obraz
wydarzeń z lat 1984-1987. Rozmowy, o których
mowa w notatkach SB, podejmował ze świadomością, że odmowa groziła uniemożliwieniem
dalszych wyjazdów zagranicznych. Wezwania
na SB traktował jako przymus i zło. Takie rozmowy po powrotach z zagranicy były wówczas
normą i nie mógł się od nich uchylić. Kontakty
z SB miały charakter wymuszony. Wówczas był
reprezentantem zespołu akrobatów i dlatego
właśnie jego zapraszał na rozmowy funkcjonariusz SB. Nie miała miejsca tajność kontaktów.
Informował o nich swych kolegów akrobatów.
Nie pamięta, czy potwierdzał funkcjonariuszowi
SB słownie, że dochowa tajemnicy okoliczności
rozmów, nie pamięta, czy podpisał jakieś zobowiązanie do zachowania tajemnicy, w każdym
razie do tego się nie stosował. Dłuższe rozmowy
odbywały się wyłącznie w gmachu RUSW, choć
mogło się zdarzyć krótkie spotkanie na ulicy.
Podczas rozmów w/s paszportowych nie miał
pojęcia, że rozmawia z pracownikiem SB. Kiedy
zorientował się, że chodzi o informacje o kolegach, uznał, że takowych udzielać nie będzie, w
rezultacie czego kontakty uległy zakończeniu.
Nigdy nie podpisał żadnego zobowiązania do
współpracy i nie otrzymał żadnych korzyści
materialnych. Jego odręczne notatki, zabrane
niespodziewanie przez S., zrobił jedynie po
to, by nie dać się zaskoczyć pytaniami, zresztą
tych notatek nie podpisał i one o niczym nie
świadczą. Nie podobało mu się, że te zapiski
zabrano. Zawsze starał się odpowiadać w sposób wymijający. Nie znał treści notatek sporządzanych przez funkcjonariusza SB, nie miał
pojęcia, że traktowany był jako kandydat na TW.
Został zarejestrowany zresztą wtedy, gdy nie
było go w kraju. L. Antonowicz odniósł się też
do deﬁnicji zamiaru bezpośredniego – zgodnie
z nią musiałby mieć świadomość i wolę bycia
tajnym informatorem tych służb, a nigdy nie
było to jego zamiarem. Gdyby zdawał sobie z

tego sprawę, zapewne wykorzystałby to jakoś
przy problemach, jakie wynikły w związku z jego
wyjazdami. Powołał się również na raport jednego z wyższych oﬁcerów SB, według którego
zbyt pochopne typowanie kandydatów na TW
dotyczyło także RUSW w Złotoryi. Na pytanie
sądu, czy wiedział, że funkcjonariusz SB określał
go jakimś pseudonimem, odpowiedział, że nie.
Nie przypomina sobie, żeby SB rozmawiała z
nim w obecności kolegów.
Uznał za całkowicie nieuzasadniony wniosek
o wszczęcie postępowania lustracyjnego. Zdaniem L. Antonowicza, to kontynuacja szykan,
stosowanych wobec niego przez SB. Organy
demokratycznego państwa, pisał w odpowiedzi,
winny w sposób wyważony i odpowiedzialny
stawiać tak drastyczne zarzuty. Poinformował,
że już w lipcu zwrócił się do IPN o sprostowanie podanych informacji, które naruszają jego
osobiste dobra. Notatka IPN „de facto” już go
osądziła, i jego zdaniem, jest już skończony w
tak małym i pełnym plotek środowisku, jakim
jest Złotoryja, gdzie niektórzy nie biorą pod
uwagę domniemania niewinności. W wyniku tej
interwencji, IPN zmienił treść swego komunikatu, stwierdzając, że L. Antonowicz został zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa jako
kandydat na TW.
Przesłuchania
Sąd przesłuchał pięciu świadków, z których
trzech było funkcjonariuszami SB. Najwyższy z
nich rangą, kapitan Jan W., podczas swojej pracy
w RUSW w Złotoryi, nadzorował Stanisława S.,
który, jak każdy z pracowników SB, miał „swoich” TW. W. miał zastrzeżenia do efektywności
działań wobec lustrowanego i do nieprofesjonalnie sporządzanych przez S. zapisek. Przypuszczał, że S. dlatego gromadził dokumenty w
teczce Antonowicza, aby się pochwalić, że ma
wartościowego kandydata na TW. Pamięta, że w
teczce nie było ani zobowiązania do współpracy
ani pokwitowania odbioru pieniędzy. To on także zdecydował o zakończeniu „opracowywania”
L. Antonowicza, gdy S. oznajmił, że Antonowicz
odmawia spotkań i zbyt często nie jeździ za
granicę. Na pytanie sądu, czy byli TW bez pisemnego zobowiązania, świadek odpowiedział,
że podpisywanie zobowiązań było mile widziane
przez przełożonych, ale nie było to konieczne.
S., według świadka, na pewno nie pochwalił się
Antonowiczowi, że został on zarejestrowany
jako kandydat na TW. Drugim z przesłuchanych
świadków był Zbigniew Ch. (także jego podwładnym był S.). Potwierdził, że zainteresowany
nie wiedział, że jest rozpracowywany przez
SB. Nic w tym nie było dziwnego, że trwało
to przeciętnie 2-3 lata. Także jego zdaniem,
opracowywanie Antonowicza było bezzasadne
i S. błędnie prowadził proces pozyskania. Obaj
świadkowie wyjaśniali przyczyny rejestracji osób
przez SB jako współpracowników: czasami rejestrowane były osoby, by je chronić w/z z wyjazdami zagranicznymi, rejestrowano np. swoich
znajomych, by choćby w przypadkach złamania
przepisów drogowych, funkcjonariusze MO
musieli zwracać się najpierw do SB. Typowano
osoby spośród wyjeżdżających za granicę, które
mogły być inwigilowane przez obce służby, i po
powrocie właśnie z nimi najpierw przeprowadzano rozmowy „paszportowe”. Jeśli zauważono
przychylność tych osób, to umawiano się z nimi
następnie na terenie cywilnym.
Najważniejszy świadek
Najważniejszym świadkiem był Stanisław S.
Potwierdził on, że bliższe kontakty z L. Antonowiczem nawiązał jako pracownik wydziału
paszportowego RUSW i fakt równoczesnej pracy
w SB. Rozmowy podczas zdawania paszportów
były jego obowiązkiem. Rozmowy odbywały się
po powrocie Antonowicza z zagranicy. Spotykał
się z nim tylko na komendzie milicji. Na początku uprzedził go o obowiązku zachowania tajemnicy, potem
już raczej nie.
ciąg dalszy na str. 16.
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ciąg dalszy ze str. 15.
Do zostania TW była daleka droga.
Nie we wszystkich, z którymi rozmawiano, widziano TW. Jako oﬁcer
operacyjny SB „zabezpieczał” L.
Antonowicza ze względu na jego
wyjazdy, żeby z innych służb nie
było można na niego „wejść”. Zarejestrował go dlatego, że był osobą,
która mogła wejść w zainteresowanie obcych służb oraz by mieć
jedną osobę więcej i wykazać się
przed przełożonymi. Antonowicz
był tego nieświadomy. Nie pamięta, czy zobowiązał się do przestrzegania tajemnicy. Spotykał się
z nim, gdy czas pozwalał i przestał,
bo nie widział dalszej możliwości
zarejestrowania go jako TW. Kandydat nie przekazywał informacji
zadowalających, tylko ogólnikowe.
Tylko raz wziął notatki od Antonowicza, by wykazać, że pozyskał
jakąś informację, żeby teczka nie
była pusta. Świadek potwierdził, że
Antonowicz nie podpisał żadnego
zobowiązania do współpracy i nie
otrzymał żadnego wynagrodzenia.
Wprawdzie S. wpisał na obwolucie
teczki „AL”, ale nie był to pseudonim a jedynie skrót imienia i
nazwiska, żeby teczkę było można
łatwiej znaleźć. Antonowicz nie
miał obowiązku spotykania się z
funkcjonariuszem SB. Nie pamięta,
ile było tych spotkań. Nie przypomina sobie, żeby były spotkania
równocześnie z Antonowiczem i
kimś innym z czwórki akrobatów.
W marcu 1984 r. napisał, że przewiduje się odbyć „zakonspirowane
spotkania”, ale nie odnosi się to do
Antonowicza, bo by musiał wprowadzić go „na lokal kontaktowy”, a
to nie miało miejsca, skoro lustrowany nie wyraził zgody na współpracę. Nie polecał mu sporządzać
notatek. Napisał, że TW „przekazał
informację na piśmie”, a nie że mu
je zabrał, żeby to ładnie wyglądało.
Posługiwał się zwrotami szablonowymi. Bywało tak, że wkładało
się zdobyte gdzieś informacje w
usta opracowywanej osoby i tak
właśnie było w przypadku Antonowicza. Tenże nie znał treści
notatek Stanisława S. Podobnie,
tj. żeby ładnie wyglądało, napisał
w 1986 r. że spotkał się w miejscu
gwarantującym konspirację, ale
raczej tak nie było. Podobnie po to,
by ładnie wyglądało, zanotował,
że Antonowicz będzie składał informację o interesujących SB sprawach. Z przypadkowego spotkania
z Antonowiczem, jak to w małym
miasteczku, też sporządziłby potem notatkę. Nie pamięta też, żeby
były spotkania, które by dotyczyły
innych spraw niż tego, co usłyszał
bądź zaobserwował Antonowicz za
granicą. Zdaniem S., Antonowicz
nie był tajnym współpracownikiem
SB. Pod koniec rozpracowywanie
Antonowicza było tylko pozorowane, S. robił wszystko, żeby nie
pozyskać Antonowicza. Na zakończenie przesłuchania Stanisław S.
przeprosił L. Antonowicza za niedogodności, które teraz przeżywa, ale
wówczas wykonywał swoją pracę i
„było jak było”.
Inni świadkowie
Przed sądem stawili się również
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świadkowie, powołani przez L.
Antonowicza, Bogdan Z. i Wojciech
Ś. Obaj byli członkami „czwórki”
akrobatów a następnie wyjeżdżali
do RFN z L. Antonowiczem. Stwierdzili, że Antonowicz informował
ich o rozmowach w biurze paszportowym RUSW, potwierdzili jego
koleżeńską lojalność. Na prośbę
Antonowicza Bogdan Z. dokonał
oceny całej sytuacji: jest ona niesamowitym nieporozumieniem,
dotykając tak prawego człowieka,
jakim jest L. Antonowicz, a ich
obecność tutaj jest jakimś historycznym błędem. Osoby, które tę
sytuacje spowodowały, powinny
ponieść konsekwencje.
Ostatnia rozprawa
18 kwietnia sąd raz jeszcze
udzielił głosu stronom, które podtrzymały w całej rozciągłości swoje
stanowiska. Zdaniem prokurator
IPN całokształt zachowanych materiałów potwierdza tajną oraz
świadomą współpracę, nadanie
pseudonimu, przy czym nie jest
istotna wartość przekazywanych
informacji. Dla SB wszystkie miały
wartość. L. Antonowicz odrzucił
wszystkie argumenty prokuratora,
wskazując na zeznania świadków:
nawet nie jest pewna ilość jego
spotkań z SB, brak jest dowodów,
że SB wykorzystała do czegoś jego
informacje. To, co było porażką dla
SB, okazało się dowodami dla IPN,
który, widocznie, nie do końca doczytał akta. Raz jeszcze przywołał
najbardziej krytyczne wobec niego
wypowiedzi internautów.
Wyrok
W wyroku Sąd Okręgowy orzekł,
że L. Antonowicz złożył prawdziwe
oświadczenie lustracyjne. Według
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, nie zostały spełnione
warunki, które mogłyby uzasadniać
uznanie kontaktów lustrowanego
jako tajną i świadomą współpracę.
Nie wystąpił niezbędny warunek
tajności kontaktów. Zgodnie z ówczesną praktyką, towarzyszącą załatwianiu spraw paszportowych, do
wspomnianych rozmów dochodziło
z inicjatywy SB już wcześniej niż w
marcu 1984 r. Sąd przywołał zeznania świadków. Nie potwierdziło się,
że to lustrowany inicjował spotkania. IPN miał pełne prawo skierować
sprawę do sądu, gdy nabrał wątpliwości, tym bardziej, że nie przesłuchał wszystkich świadków, którzy
potem stanęli przed sądem.
Podsumowanie
W pełni zdajemy sobie sprawę,
że opisywane fakty dotyczą wielu
żyjących mieszkańców naszego
miasta. Autorem niniejszego
artykułu kierowało jednak przekonanie, iż nie można ukrywać
ważnych fragmentów najnowszej
historii. Są one istotne nie tylko
dla historyków. Odkrywają kulisy czasów, których nie pamięta
młodsze pokolenie. Ówczesne
oraz dzisiejsze ludzkie zachowania
budzą sumienie i prowokują do
myślenia. Poza tym tylko w ten
sposób, ujawniając takie sprawy
jak opisywana, można sprostować
plotki i krążące, czasem od dawna, nieprawdziwe stwierdzenia.
Roman Gorzkowski

Zapomniane - odszukane

Złotoryjska poczta harcerska

K

to z nas nie chodził do
szkoły z maleńkim
klaserem i na przerwach nie wymieniał
się z przyjaciółmi
znaczkami? Szkoda

tylko, że to szerokie kiedyś hobby
z bogatymi tradycjami, nie cieszy
się już taką popularnością.
Wraz z pojawieniem się pierwszego znaczka pocztowego w
Anglii, powstała nowa dziedzina
kolekcjonerstwa. Nazwę na określenie tego nowego typu zbieractwa - philatelia - stworzył francuski
zbieracz Herpin w 1864 roku.
Kolekcjonerstwo ﬁlatelistyczne
obejmuje wszelkie wydawnictwa
i znaki wydawane, nalepiane lub
odbijane na przesyłkach w związku
z ich przyjmowaniem i doręczaniem przez odpowiednie władze
poszczególnych przedsiębiorstw
pocztowych. Niemalże zaraz po
pojawieniu się znaczków pocztowych znaleźli się pierwsi entuzjaści
i wielbiciele skromnego skrawka
papieru. Dzięki nim zachowały się
unikalne listy z pierwszymi znaczkami. Znaczek pocztowy to ważny
czynnik wychowawczy i kulturalny,
z którego można nauczyć się poznawać życie, historię i przemiany
zachodzące u nas i w innych kra-

Na księżycu?

jach. Artystycznie
wykonany znaczek
pocztowy to także
dobry ambasador

swego
kraju.
Filatelistyka
uczy
geograﬁi,
historii i
piękna.
Zapewne
powyższe aspekty
zadecydowały o
powstaniu i rozwoju
poczt harcerskich.
Istnieją one prawie
tak długo, jak polski
ruch harcerski – jest
to wyspecjalizowana
forma pracy młodzieży harcerskiej.
Pierwsza poczta harcerska powstała tuż
po wybuchu I wojny
światowej w dniu 27
lipca 1914 roku na
terenie Małopolski
– nosiła nazwę Poczta Narodowa,
zadaniem jej była obsługa pocztowa organizacji „Wolność Polski”
oraz „Centralnego Komitetu Narodowego”.
W okresie II wojny światowej
w 1943 Szare Szeregi organizują
Harcerską Pocztę Leśną w Białej
Podlaskiej - przenoszącą listy par-

tyzantów do rodzin jak również
meldunki dowództw poszczególnych oddziałów partyzanckich. Po
wybuchu Powstania Warszawskiego już 2 sierpnia 1944 r. harcerki
i harcerze Szarych Szeregów na
terenie Śródmieścia zorganizowali
Harcerską Pocztę Polową.
Pierwsza powojenna poczta
harcerska
powstała
17 marca
1957 roku
w Rawiczu,
a następna
10 marca
1959 roku
w Gdańsku
Wrzeszczu
– Oliwie.
Kolejne
powstały w
roku 1960
w Szczecinie, Środzie
Wielkopolskiej,
Rzeszowie,
Szubinie itd.
Wydawnictwa poczt
harcerskich można
spotkać na imprezach lokalnych,
chorągwianych,
centralnych a nawet
międzynarodowych
takich jak: rajdy,
zloty, obozy, biwaki, zjazdy hufców i
chorągwi ZHP.
Jednak pewnie
nie wszyscy złotoryjanie wiedzą, że
w tej dziedzinie też
mamy swoje zapomniane w tej
chwili pamiątki. Poczta harcerska
działająca przy Komendzie Hufca
ZHP w Złotoryi, w różnych okresach prezentowała swoją działalność wydając najczęściej okolicznościowe stemple. Natomiast wydanie spektakularnej emisji znaczków
nawiązujących w swojej formie do

F

otograﬁa powstała na początku
lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.
Możemy tylko
podpowiedzieć,
że zrobiono ją w
Złotoryi z niedawno wówczas
wzniesionego
budynku mieszkalnego. Ale w
którym miejscu
znajdował się
ów księżycowy
krajobraz i jakich młodych
kosmonautów
przedstawia?
Może ktoś ich
rozpozna, przypominając sobie
swoje (wciąż!)
młode lata?

Historia jednej fotograﬁi

Danuta Sosa

Kwiecień 2013

klasycznych znaczków wydawanych
przez Pocztę Polską nastąpiło w
roku 1993 r. Stało się to za sprawą
kilku osób związanych z działalnością harcerską i jednocześnie
mających ﬁlatelistyczne hobby. Po
uzyskaniu poparcia ze strony druha harcmistrza Bogusława Samburskiego, pełniącego wówczas
funkcję Komendanta Hufca ZHP, z
pełnym profesjonalizmem przygotowano druk znaczków i bloczka z
okazji organizowanej akcji letniej w
Ławicy k/Sierakowa Wlkp. Projekt
znaczków został wykonany przez
artystę plastyka Edwarda Kmitę, a
druk wykonano na papierze samoprzylepnym, co pozwalało na łatwe
umieszczenie ich na pocztówkach i
listach wysyłanych z obozów. Oczywiście, tak jak wydawnictwa innych
poczt harcerskich, nie zastępowały
one opłaty pocztowej. Były jednak
niewątpliwą atrakcją, o czym może
świadczyć fakt ich wysokiej oceny
w trakcie Ogólnopolskiego Zlotu
Poczt Harcerskich, który odbył się
w listopadzie 1993 r. w Sobótce.
Dzięki dużemu nakładowi znaczki
te były również atrakcją obozów w
latach następnych, np. akcji letniej
Niesulice ’95.
Na koniec trochę statystyki:

1.Pocztę Harcerską, działającą przy Komendzie
Hufca w Złotoryi, oﬁcjalnie zarejestrowano na
posiedzeniu Naczelnictwa
Poczt Harcerskich GK ZHP
w dniu 5 czerwca 1992 r.
W rejestrze Poczt Harcerskich GK ZHP ﬁguruje pod
nr 111. (numer ten używany był na stemplu)
2. Naczelnikiem Poczty
Harcerskiej w tym czasie
został druh podharcmistrz Leszek Berus. W
Ogólnopolskim Zlocie
Poczt Harcerskich w Sobótce w dniach 5-7 listopada 1993 r. uczestniczyli
Leszek Berus – naczelnik,
Jan Wolski- członek.
3. Wydawnictwo znaczków odbyło się przy zachowaniu zasad działania
Poczt Harcerskich i zatwierdzeniu przez Naczelnictwo PH przy GK ZHP.
W pierwszym nakładzie
wydrukowanych zostało
1500 szt. znaczków i 400
szt. bloczków.
Jan Wolski

Warto przeczytać

Druga część
25-lecia

Wszystkim sympatykom (oraz wrogom)
TMZZ polecamy kolejną część kalendarium,
informującego o działalności tej organizacji.
Pierwsza została opracowana w 2008 r., obie
zawierają cały dorobek już ćwierćwiecza
(1987-2012) istnienia Towarzystwa. Nie
chwaląc się więcej, poinformujmy jeszcze,
iż na razie nakład jest minimalny, a kolejne
egzemplarze zostaną „dodrukowane” na
zamówienie wszystkich zainteresowanych.
Roman Gorzkowski

Z

e starej widokówki z 1908 r.
możemy wywnioskować, że
fragment naszego miasta nosił
niegdyś imię Bolka, które zresztą
i dzisiaj jest popularne. Widzimy bowiem
określenie Bolkoschlössel. Niestety, nie
znamy odpowiedzi na
kilka pytań, dlatego
prosimy o pomoc
zarówno germanistów
oraz pasjonatów historii lokalnej. O jaką
cześć miasta chodzi?
Dlaczego mogła być
tak nazywana? Jak
najwłaściwiej przetłumaczyć ten wyraz?
„Przy okazji” prosimy
o szczegóły dotyczące
oglądanej baszty: czy
ktoś zna jej powojenna historię? Kto dzisiaj
się nią opiekuje?
Roman Gorzkowski

Zameczek Bolka?
Kącik starej widokówki
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Biblioteka łańcuchowa

Zapraszamy do zapoznania się z szerzej nieznanymi faktami dotyczącymi unikalnej złotoryjskiej Biblioteki Łańcuchowej. Pisano o niej już wcześniej (patrz tekst R. Gorzkowskiego). Nowe bezcenne ustalenia zawdzięczamy
Arkadiuszowi Wagnerowi z Torunia!

N

arodziny biblioteki sięgają
najpewniej drugiej połowy XV
wieku.* Pierwsze woluminy przekazać mogli mnisi z zakonu joannitów. Początkowo księgi przechowywano w zakrystii kościoła Mariackiego. Już u zarania XVI wieku
księgi spoczywały na specjalnych
drewnianych pulpitach, do których
przymocowane były łańcuchami:
jeden koniec przymocowywano na
stałe do okładki książki, drugi – z
odpowiednio szerokim ogniwem –
dawał się łatwo zdjąć ze stalowego
pręta. Przypuszczalnie w połowie
XVI stulecia pulpity z księgami
przeniesiono do pomieszczenia w
dużej wieży.
Książki gromadzono m. in. z
myślą o szkole, np. kanonik legnicki, Pankratius Lausmann, gdy oﬁarował jedno z dziel teologicznych,
zadedykował je pro studentibus
(dla uczniów, studentów). Księgi
fundowały osoby prywatne a
nawet rada miejska. Oﬁarodawcy
przeznaczali je również dla świetności kościoła (piae posteritati
ecclesiae), miasta (piae posteritati
Reipublicae Goldbergensis). Pośród
darczyńców były osoby, związane z
gimnazjum Valentina Trozendorfa,
np. Hieronim Bużeński, podskarbi
Rzeczypospolitej, którego synowie
byli uczniami tej szkoły.
W latach I wojny światowej,
podczas generalnej renowacji
kościoła Mariackiego, do pomieszczenia w wieży, gdzie znajdowała
się biblioteka, wprowadziło się
kierownictwo prac budowlanych.
Choć w 1933 r. rada miejska podjęła zamiar odtworzenia biblioteki,
do tego jednak już nigdy nie doszło. W 1939 r. część księgozbioru
przekazano do wrocławskiego
archiwum celem konserwacji. W
1945 r. znajdujące się jeszcze w
Złotoryi dzieła traﬁły do Biblioteki
Narodowej w Warszawie (do ustaleń Arkadiusza Wagnera myśleliśmy, że tylko tam).
Po wojnie (1973) jako pierwszy
spośród badaczy zainteresował się
losami biblioteki przedwojenny
złotoryjski pastor Johannes Grünewald, który był przekonany, że w
całości została zniszczona – Biblioteka Narodowa nie informowała
wówczas o posiadanych księgach.
W 1991 r. ukazało się na ten temat
opracowanie Mieczysława Mejora,
pracownika naukowego BN. W
1995 r. jako pierwsi powojenni
złotoryjanie, ujrzeli przechowywane tam księgi Józef Banaszek oraz
niżej podpisany. Wrócili z przekonani o konieczności odtworzenia w
jakiś sposób tej unikalnej książnicy
w Złotoryi. Nie było żadnej wątpliwości, że z inicjatywy TMZZ musi
powrócić do tej samej sali w wieży
kościelnej. W 1996 r. znów stanął
tam drewniany pulpit, pieczołowicie skonstruowany (na podstawie
pomiarów i zdjęć wykonanych w
stolicy) przez warsztat stolarski
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Władysława i Pawła Kęsków, Andrzeja Reinholza z pomocą wymienionych wyżej członków TMZZ. Na

czono kilkanaście starszych wydawnictw, niż te, które dotychczas
się tam znajdowały.

1. Widok wnętrza Biblioteki Łańcuchowej w Złotoryi
około 1900 r., fot. wg. F. Kampers, Schlesische Landeskunde, Teil 2, Geschichtliche Abteilung, Leipzig 1913.

2. Kopia pulpitu oraz księgi z Biblioteki Łańcuchowej w Złotoryi przechowywane w Bibliotece
Narodowej w Warszawie; repr. wg Skarby Biblioteki
Narodowej, katalog wystawy, b. r. wyd.

3. Księgi łańcuchowe ze Złotoryi w zbiorach
Biblioteki Polskiej w Paryżu, fot. A. Wagner
nim umieściliśmy imitacje starych
woluminów. Gdy w 2007 r. i 2008 r.
TMZZ po raz ostatni udostępniało
wieżę widokową, nie mieliśmy
wątpliwości, że pulpit pozostać
musi tam, gdzie jego najwłaściwsze
miejsce. W 2009 r., po renowacji
wnętrza wieży, na pulpicie umiesz-

Roman Gorzkowski
*Niniejszy tekst oparty jest na
książce o kościele NNMP, która
ukazała się w 1999 r. jako jeden
z tomów Biblioteczki Miłośników
Ziemi Złotoryjskiej, wydawanej
przez TMZZ.

Złotoryjskie libri catenati* w Paryżu!

T

ych książek i ich historii zainteresowanemu swym regionem
złotoryjanianinowi przedstawiać
nie trzeba. Mająca późnośredniowieczną genezę Biblioteka Łańcuchowa z kościoła Mariackiego
stanowi bowiem jeden z najsłynniejszych aspektów historii miasta,
mający swe eksponowane miejsce
w podręcznikach dziejów bibliotek
na ziemiach polskich,
a nawet Europy [il. 1].
Niestety, owa bezcenna libraria
stała się areną dramatycznych
wydarzeń, wpisujących się w losy
podobnych książnic na Śląsku w
ciągu XX w. Ich pierwszym aktem
było rozebranie pulpitów w 1914
r. i przeniesienie ksiąg do szaf, za
czym w następnych latach nastąpiło zaniedbanie oraz częściowego
rozproszenie księgozbioru, a także
zatracenie niemal wszystkich mebli. Drugi akt nastąpił we wrześniu
1945 r. Wówczas to, w obliczu
narastającego zagrożenia zniszczeniem bądź rozszabrowaniem ksiąg
pozostałych w świątyni, przybył
do niej pełnomocnik Ministerstwa
Oświaty, by po podpisaniu stosownego dokumentu wywieźć 61
woluminów starych druków i inkunabułów oraz najprawdopodobniej ostatni zachowany pulpit do
Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Późniejsze wydarzenia dowiodły
słuszności powziętych działań,
jako że kościół przez kilkanaście
lat był systematycznie ograbiany
i dewastowany. Niestety, jak się
miało okazać, przewiezienie ksiąg i
pulpitu do narodowej książnicy nie
uchroniło ich przed dalszym rozproszeniem i częściowym zatraceniem. Nastąpiło ono przed 1952 r.,
kiedy to księgi złotoryjskie zostały
najprawdopodobniej wymieszane z
woluminami zwiezionymi z innych
miast i regionów. Nie dosyć na
tym, wedle spostrzeżeń Romana
Gorzkowskiego poczynionym w
jego monograﬁi kościoła mariackiego, przewieziony do Biblioteki
Narodowej gotycki pulpit zniszczał i
zastąpiony został swobodną współczesną kopią [il. 2]. W ten sposób,
jedyny w polskich zbiorach – a
zarazem jeden z nielicznych w Europie – tego typu mebel biblioteczny z epoki późnego średniowiecza,
uległ zagładzie.
Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. ukazał się artykuł
ewidencjonujący złotoryjskie „katenaty”, znajdujące się wówczas w
Bibliotece Narodowej. Wykazano
w nim 40 woluminów inkunabułów i druków szesnastowiecznych
jednak bez informacji o losach
pozostałych 21 ksiąg (czyli 1/3
spośród woluminów wykazanych
z dokumentach z 1945 r.). Jak zaś
miałem okazję przekonać się w
trakcie badań realizowanych w
2008 r. w Bibliotece Polskiej w
Paryżu, cztery spośród brakujących
woluminów znalazły się pomiędzy
1945 a 1952 r. w tejże placówce. W
jaki sposób tam traﬁły? Brak ksiąg
inwentarzowych do 1952 r., jako

skutek burzliwych losów paryskiej
instytucji w latach powojennych,
zmusza do wyciągnięcia wniosków
z innych przesłanek. Zachowane
dokumenty oraz literatura tematu
pozwala stwierdzić, że najprawdopodobniej traﬁły one z Biblioteki
Narodowej do Paryża w 1947 r., w
ramach transportu kilkuset skrzyń
wypełnionych książkami i archiwaliami, mającymi odbudować zasoby
Biblioteki Polskiej po okresie niemieckich, wojennych grabieży.
Nie wiadomo jednak, jaki jest
los pozostałych woluminów złotoryjskich. Rozwikłaniu tej zagadki
nie sprzyjały utrudnienia czynione
podczas kwerendy w Bibliotece
Narodowej w 2008 r., przez ówczesną kierowniczkę Zakładu Starych
Druków. Dopiero interwencja
dyrektora tej placówki umożliwiła
zapoznanie się z – nie wszystkimi –
skatalogowanymi
w latach dziewięćdziesiątych woluminami. Czy zaginione, złotoryjskie
księgi, które zwieziono do stolicy
w 1945 r., zostaną odnalezione? A
jeśli tak, to gdzie i w jakim stanie
zachowania? Pytania te muszą
pozostać na razie bez odpowiedzi.
Dopuścić można zarówno możliwość ich znajdowania się w którejś
z państwowych bibliotek, gdzie jak
dotąd nie zostały zidentyﬁkowane,
jak też ich kradzież lub zniszczenie.
Tymczasem warto przyjrzeć się
złotoryjskim księgom, przechowywanym w Paryżu, stanowiącym
reprezentatywne przykłady dla
reszty księgozbioru nabytego i
oprawionego w XVI w.: wszystkie z
nich wykonano z desek bukowych
o fazowanych brzegach, które powleczono białą (obecnie pożółkłą)
skórą świńską [il. 3]. Zaopatrzono
je w pary mosiężnych zapięć na
skórzanych paskach a także w – będące swoistym godłem tych woluminów – żelazne łańcuchy. Dekoracja opraw wpisuje się doskonale
w tradycję renesansowego zdobnictwa introligatorskiego w kręgu
niemieckim. Oparto ją bowiem na
ślepo wyciskanych, koncentrycznych ramach radełkowo-strychulcowych z wąskim zwierciadłem
i poziomymi listwami, w których
wyciśnięto napisy. W ikonograﬁi
radełkowań zaakcentowano wątek
religijny, reprezentowany quasigaleriami popiersi, m.in. z Maryją i
Dzieciątkiem, Dawidem, Izaakiem
i św. Pawłem [il. 4]. Z wątkiem
tym skontrastowano antykizujące
przedstawienia radełka z medalionami, mieszczącymi popiersia
wyimaginowanych, antycznych
wojowników i poetów oraz władcy,
oddzielone arabeską. Rzeczony
typ ikonograﬁczny dekoracji był
szeroko rozpowszechniony w introligatorstwie środkowoeuropejskim,
zarówno w kręgu protestanckim
jak i katolickim. Całość jej dekoracji dopełniają pojedyncze wyciski
stempli z motywami ﬂoralnymi
oraz napisy tytułowe, wyciśnięte
z introligatorskich tłoków literniczych. Wątpliwości co do złotoKwiecień 2013

olsztyńskiej Bibliotece Hosianum.
Działania podjęte niedawno przez
reszelską paraﬁę potwierdzają
wolę „wskrzeszenia” tej biblioteki,
do czego z pewnością przyczynia
się postrzeganie jej jako potencjalnej, wielkiej atrakcji turystycznej.
Wracając do problemu statusu
ksiąg złotoryjskich w warszawskiej
Bibliotece Narodowej z pewnym
smutkiem trzeba przypomnieć, że
wbrew założeniom powojennej
akcji ochrony księgozbiorów przed
zniszczeniem nie stała się ona miejscem, w którym złotoryjskim księgom zapewniono optymalne warunki przechowywania. Dowodem
na to jest zaginięcie wspomnianej
części woluminów, zniszczenie gotyckiego pulpitu, a w końcu ponad
półwieczne nie oczyszczenie zabrudzonych opraw. To zaś sprawia, że
dyskusyjny okazuje się potencjalny

turystycznej mapie Śląska, poprzez
ryjskiego pochodzenia ksiąg nie
przyciąganie licznych – polskich i
pozostawiają donacyjne zapiski na
zagranicznych – gości w ramach
wewnętrznej stronie ich przednich
okładzin. Bezpośrednio na papierze „turystyki kulturowej”, czy też
wyklejek wyciśnięto introligatorski- „turystyki historycznej”.
mi tłokami literniczymi napis: PIAE
Z drugiej strony należy podkrePOSTERITATI | HVIVS ECCLESIAE
ślić, że przynajmniej część spośród
| SENATVS GOLDBERGENSIS | F.
złotoryjskich ksiąg znajdujących się
F. | 1562 | DEPOSITVM BONVM
w Bibliotece Narodowej ma relaCVSTODI.” [il. 5].
tywnie niewielką wartość poznawczą. Dzieła Lutra i Melanchtona z
Pomimo zasobności nadsekwańprężnych oﬁcyn wittenberskich,
skiej biblioteki w cenne woluminy
tudzież wielkonakładowe, szesnarękopisów i druków w pięknych
stowieczne edycje dzieł Ojców Kooprawach, złotoryjskie „katenaty”
ścioła są bowiem licznie reprezennależą w niej do najciekawszych
towane w polskich i zagranicznych
zabytków środkowoeuropejskiebibliotekach, a także w źródłach
go introligatorstwa. Wprawdzie
emocjonalny ton wypowiedzi eme- internetowych. Okoliczności te
rytowanego pracownika zbiorów
czynią z „katenatów” bardziej muspecjalnych Biblioteki
Narodowej – Michała
Spandowskiego – na
niedawno odbywającej
się konferencji w Malborku, zasygnalizował,
że dalsze przechowywanie tych woluminów
w Paryżu może być
przedmiotem dyskusji,
to jednocześnie wydaje
się, że pozostaną tam
one na dłużej, służąc
szeroko pojmowanemu interesowi kultury
polskiej we Francji.
Niezależnie od możliwego epilogu historii
„katenatów”, ich aktualne rozproszenie w
przynajmniej dwóch
bibliotekach oraz innych – niewiadomych
– miejscach, prowokuje do zastanowienia się
nad celowością ich dal5. Napis upamiętniający donację
szego przechowywania 4. Anonimowy introligator
z dala od pierwotnego złotoryjski, wycisk radełka z
Rady Miasta Złotoryi dla Biblioteki
lokum. Od 1945 r.
wizerunkiem św. Pawła na oprawie
Łańcuchowej w Złotoryi na weZłotoryja jest bowiem
księgi z Biblioteki Łańcuchowej w
wnętrznej stronie oprawy księgi ze
miastem w granicach
Złotoryi, lata 60. XVI w., Biblioteka
zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu.
Państwa Polskiego,
Polska w Paryżu, fot. A. Wagner.
fot. A. Wagner
przez co traci aktualność powojenna koncepcja rekomzealne artefakty aniżeli przypisane
argument o lepszych warunkach
pensaty zniszczeń w bibliotekach
danemu miejscu przechowywania
przechowywania i udostępniania
polskich poprzez przejęcie księgonośniki informacji piśmienniczej.
ksiąg w stołecznej placówce aniżeli
zbiorów poniemieckich. Ponadto
Zaakcentowanie tych faktów ma
w prowincjonalnym, niewielkim
substancja zabytkowa Złotoryi (w
następujące uzasadnienie: otóż z
mieście.
tym i Biblioteka Łańcuchowa) nie
punktu widzenia Biblioteki Narojest od ponad sześciu dekad zagroWobec powyższego, po kilkużona ze strony szabrowników, przez dowej zwrot przynajmniej części,
dziesięciu latach odkąd „katenaty”
mniej
cennych,
ksiąg
do
Złotoco zdezaktualizował się postulat
zmieniły swe pierwotne miejsce
ryi nie stanowiłoby znaczącego
zabezpieczania tamtejszych zbioprzechowywania, w nieporówuszczerbku
w
jej
aktualnych
zbiorów, zawarty w powojennych aknywalnych do 1945 r. warunkach
rach.
Dla
śląskiego
miasta
wiązałotach prawnych. Podkreślić należy,
polityczno-kulturalno-społecznych,
by się zaś z powrotem sztandaroże „katenaty” stanowią integralny
uprawnione wydaje się postawiewych zabytków, pozwalających na
składnik lokalnej, tj. złotoryjskiej,
nie pytania o to, czy Biblioteka Łańprzywrócenie
splendoru
słynnemu
historii i kultury, będąc zarazem
cuchowa lepiej przysługiwałyby się
i
odosobnionemu
na
mapie
Polski
ważnym składnikiem tożsamości
kulturze narodowej w stolicy kraju,
wnętrzu bibliotecznemu. Nawiai lokalnego patriotyzmu tutejszej
czy też w miejscu swego powstania
sem
mówiąc
przypomina
to
nieco
społeczności. Bezcenny zarówno z
i wielowiekowego istnienia.
przypadek
biblioteki
paraﬁ
alnej
punktu widzenia promocji Złotoryi,
Być może nadszedł czas, by spow
Reszlu
na
Warmii,
która
po
nieale też popularyzacji zabytkowych
łeczność i władze Złotoryi spróbodawnym odnalezieniu oryginalnej,
kolekcji bibliotecznych w Polsce
wały na nie odpowiedzieć.
gotyckiej szafy na księgi, stanęła
jest fakt znajdowania się w śląskim
przed szansą zrekonstruowania
Arkadiusz Wagner
mieście kościoła z autentycznym
unikatowej librarii kościelnej z XV
wnętrzem librarii oraz istniejącym
Instytut Informacji Naukowej i
w. Jej autentyczne wnętrze zachowciąż księgozbiorem. OdtworzeBibliologii Uniwersytetu Mikołaja
wało się bowiem bez szwanku, zaś
nie jej pierwotnego charakteru
Kopernika w Toruniu
znaczny
procent
ulokowanych
w
mogłoby się przyczynić do wyraź*Liber (łac.) – książka, catenatus
niej niegdyś inkunabułów i starych
nego uatrakcyjnienia miasta na
(łac.) – łańcuchowy.
druków znajduje się obecnie w
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konstrukcji stalowych
aparatury i urz¹dzeñ technologicznych
w tym dla ochrony œrodowiska
tymczasowych stacji paliw
elementów z³¹cznych hydrauliki si³owej
sprzêtu transportowego dla górnictwa
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