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Geograf, z aparatem fotografi cznym w ka-
mieniołomie wapienia w Raciborowicach

W SP w Olszanicy. Od prawej: Maria Dok-
tor, Barbara Maciejak, Bronisław Maciejak, 
Teresa Mendocha, Joanna Turkiewicz. 
Stoją od lewej: Halina Cholewa i Henryka 
Pronkiewicz.

Kielnia dyrektora szkoły Bronisława 
Maciejaka pod kamień węgielnego sali 
gimnastycznej przy LO, 26.03.1977. 
Od lewej: Irena Kaszczyszyn, Renata 
Lewandowska i Kajetan Kukla.

30 lat po odejściu
Przyjaciele i koledzy tak zwracali się do Bro-

nisława Maciejaka nawet wtedy, kiedy  był ich 
przełożonym. ,,Zezwalał” na to, gdyż nie należał 
do ,,gatunku” tych szefów i nauczycieli, na któ-
rych widok podwładni i uczniowie koniecznie 
muszą okazywać wręcz czołobitność lub dosta-
wać drgawek ze strachu. Jest(?) taka grupa, która 
przeszła do historii z takim znamieniem. Bronek 
do takiej z pewnością nie przynależy, bo natura 
i Opatrzność wyposażyły Go w cechy niezbęd-
ne dla nauczyciela i wychowawcy jak dobroć i 
otwartość wobec człowieka i ucznia. Pozbawieni 
tego mogą spełnić się najwyżej jako dydaktycy, 
którzy nigdy nie zrozumieją sytuacji i potrzeb 
ucznia – nawet nie będą się o to starali. 

W tym szkicu biografi cznym autor chciałby 
ukazać Bronisława Maciejaka na tle różnorodnych  
zdarzeń  - stąd dygresje i dodatkowe wyjaśnienia. 
Autor nie zawsze i nie w każdym czasie zgadzał 
się z Bronisławem. To jednak pozwala mu trafniej 
i obiektywniej docenić zalety charakteru, umysłu 
oraz Jego dokonania. Nie różniliśmy się nigdy, gdy 
chodziło o dobro dziecka, młodzieży, ucznia. 
MIEJSCA NA ZIEMI
WIELUŃ

Nierzadkie są okoliczności, kiedy do pewnego 
czasu nieznani sobie ludzie, w pewnym momen-
cie życia uświadamiają sobie, że chadzali tymi 
samymi ścieżkami, bywali w tych samych miej-
scach. Wieluń to dla Bronka miejsce urodzenia. 
Jego mała ojczyzna. W tym tragicznie doświad-
czonym przez historię mieście (na Wieluń, a nie 
na Westerplatt e spadły 1 IX 1939 roku pierwsze 
niemieckie bomby) przyszedł na świat Broni-
sław Maciejak – 10 VII 1941; był więc Bronek 
dokładnie pół roku młodszy od urodzonego na 
Opolszczyźnie autora. Po 23 latach dla autora 
i jego żony tenże Wieluń stał się ich miejscem 
spotkań – nie mogąc dostać, jako historycy, pracy 
w jednym mieście, dojeżdżali do leżącego między 
Praszką a Wieruszowem Wilna. A niewątpliwie 
w latach 1964-66, Bronek z rodziną odwiedzali 
swoje rodzinne strony. Tam przecież Bronek 
ukończył w roku 1960 Liceum Pedagogiczne, a 
więc jedną z placówek, które przygotowywały 

zastępy wspaniale przysposobionych do zawo-
du nauczycieli (niestety, jedna z ,,reform” w 
oświacie zlikwidowała ,,elpe”). Tu także Bronek 
wkroczył na ścieżkę harcerską - czynnie działał 
jako instruktor ZHP w Chorągwi Łódzkiej i konty-
nuował tę działalność w Chorągwi Dolnośląskiej
OLSZANICA

Po ukończeniu LP w Wieluniu, w roku 1960 
jako dziewiętnastoletni młodzieniec znalazł się 
na Ziemi Złotoryjskiej, a konkretnie w Olszanicy. 
Tu  w miejscowej Szkole Podstawowej był na-
uczycielem oraz dyrektorem  (1960-74). To nie 
był ,,urzędujący’’ dyrektor; kreatywna i ruchliwa 
natura Bronka wykluczała siedzenie li tylko w 
papierach. Autor był już wówczas 
w Złotoryi i najpierw słyszał, a później osobiście 
poznał twórczego dyrektora z Olszanicy. Jego 
olszanickie dokonania  najlepiej dokumentuje 
unikatowy przyszkolny ogródek geografi czny ze 
stacją meteorologiczną. Pomoce dydaktyczne, 
które wówczas własnoręcznie wykonał, służyły 
jeszcze uczniom przez następne ćwierć wieku. 
Bronek Maciejak to taki geografi czno-turystycz-
ny Tadzio Pietroszek (szkoda i żal, że nie ma już 
takich niepokornych ,,szaleńców”). W roku 1966 
Złotoryjski Wydział Oświaty uznał SP w Olszanicy 
za szkołę  wiodącą w zakresie nauczania geogra-
fi i, a Bronisława Maciejaka za nauczyciela wio-
dącego w tym przedmiocie. W tej samej szkole  
zorganizował pierwszą w powiecie Izbę Pamięci 
Narodowej. Stała się ona wzorem dla innych 
nauczycieli i szkół nie tylko powiatu złotoryjskie-
go, lecz także lubińskiego i bolesławieckiego. 
Jeszcze 10 lat temu autor ,,zawiózł” do Olszanicy 
kolegów z Zarządu TMZZ oraz Radę Programową 
Ośrodka TMZZ.
ZAGRODNO

Dokonania dynamicznego dyrektora z Olsza-
nicy zwracały uwagę; u życzliwych  budziły uzna-
nie, u ,,życzliwych inaczej”- zazdrość ( zamiast 
samym zakasać rękawy i wziąć się do roboty). 
Takiego człowieka Wydział Oświaty nie 
powinien był, i nie zostawił, w małej(?) 
Olszanicy. W roku szkolnym  1974/75 
Bronek zostaje zastępcą dyrektora dużej 
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Zagrodnie.
ZŁOTORYJA

W  materiale wspomnieniowym o 
Edwardzie  Kopczaku  dokładnie przed-
stawiłem wstrząsy, jakie przeżywało  
złotoryjskie LO w związku ze zmianami 
na stanowisku dyrektorskim (,,E.Z”, 
luty 2009).Dziś przypomnę tylko, że w 
sierpniu 1973 niesłusznie zdymisjono-
wano  dyrektora E. Kopczaka. Nie była 
to decyzja Wydziału Oświaty, lecz  KP 
PZPR. W tej sytuacji, tuż przed rozpo-
częciem roku szkolnego, namówiono 
autora, aby objął to stanowisko - ,,wy-
raził zgodę na rok szkolny 1973/74”. 
Był wtedy najmłodszym dyrektorem LO 
w Polsce i prawdopodobnie jedynym 
bezpartyjnym w tym gronie. Przez rok  
nie znaleziono odpowiedniego kandydata - autor 
prolongował  więc swoją zgodę na następny rok 
szkolny (1974/75) – Bronek był już w tym czasie 
w Zagrodnie. Wziąłem sprawy w swoje ręce i 
osobiście jeździłem do KO i W we Wrocławiu, 
aby ten okres dyrektorowania zamknąć jedno-
znacznie. Powtarzałem argumenty: mojego po-
przednika pozbawionego stanowiska niesłusznie 
i pełnienie tej funkcji w takich okolicznościach 
nie daje mi satysfakcji. A ponadto zarówno złoto-
ryjski inspektorat, jak i kuratorium wrocławskie 
nie spełniły moich warunków kadrowych, które 
mogłyby zachęcić autora do dalszego pełnienia 
tej zaszczytnej funkcji. Klamka zapadła - droga 
awansu dla mojego następcy została rozświetlo-
na i oczyszczona. Kto nim zostanie? Ta wstawka 
ma służyć temu, aby wykluczyć jednoznacznie 
,,przemyślenia”,
iż to autor ,,podkopał” E. Kopczaka, a później 
Bronek jego. To są chore urojenia - nic takiego 
nie miało miejsca.

DYREKTOR  LO
Z inspektorem J. Górzańskim ustaliliśmy 

listę 5  kandydatów. ,,Kolędę” zaczęliśmy od  
pierwszej  pozycji, czyli od wizyty… w ZSG w 
Zagrodnie i z pewnością także w Olszanicy. I 
nie musieliśmy jechać dalej. Bronek nie rzucił 
się na ofertę jak na łup wojenny. Propozycję 
przyjął jako zaszczyt. Znał swoje możliwości, 
uznał nasze argumenty i rok szkolny 1975/76 
otwierał jako kolejny dyrektor Liceum Ogól-
nokształcącego. Do dziś niektórzy nauczyciele 
z ZSZ nie mogą wybaczyć autorowi wypowie-
dzianych na powiatowej naradzie dyrektorów 
(wiosna 1974), że ,,mam zaszczyt reprezen-
tować i występować w imieniu elity intelek-
tualnej młodzieży z miasta i  powiatu”. Wiem 
na pewno, że Bronek ten punkt widzenia 
podzielał całkowicie. Dla jasności historycznej 
chciałbym przy okazji  wspomnieć, że w tym 
samym czasie Wydział Oświaty, w porozu-
mieniu z ZNP, ,,ściągnął” z  tzw. terenu kilka 
rodzin nauczycielskich (zapewniając mieszka-
nia): M. i W. Bąkowie, B. i Br. Maciejakowie, 
A. i Br. Mularczykowie, A. i T. Pietroszkowie, 
R. i S. Rabendowie, J. i R. Wokotrubowie oraz 
pojedynczych wyróżniających się nauczycie-
li, m. in. Br. Szewczyka, Br. Seredyńską, Br. 
Świtkowską. Wymieniam te osoby nie mając 
upoważnienia z ich strony, ale na jednym 
oddechu chcę dodać, że wszyscy oni znako-
micie spełnili swoje zadanie. Wszyscy! I nie 
było to ogołacanie szkół wiejskich z utalen-
towanych nauczycieli – ich dawni uczniowie 
szkół podstawowych niebawem trafi li do nich  
jako uczniowie ZSZ lub LO - tak stało się np. 
z obecną dyrektorką LO, Barbarą Mendochą, 
która w Olszanicy pożegnała ,,swojego” dy-
rektora Bronisława Maciejaka, a za rok on 
powitał ją jako licealistkę przy ul. Kolejowej.  
Bronek mógłby powiedzieć, że trafi ł do LO na 
zasadzie wtórnego ruchu tektonicznego. Ale 
świetnie, iż trafi ł. Ale LO to nie był krajobraz 

po trzęsieniu ziemi: od 1973 funkcjonują 
trzy klasy  profi lowane (humanistyczna, 
biol.- chem, mat.- fi z.) W toku rozbudowa 
kolejnych dwóch pracowni, znacznie wzrosła 
rola sportu, harcerze sami przygotowali har-
cówkę zwalczaną przez ,,ortodoxów”, nadanie  
rytmu kontaktom z Luckau, swoista rewolucja 
,,obyczajowa” znosząca nakaz krążenia po 
korytarzu w czasie przerw oraz pozwolenie na 
,,długie, czyste włosy ”. Ta wyliczanka powyżej 
ma uzmysłowić, że dyrektor Bronisław Macie-
jak w sierpniu 1975 mógł  powiedzieć: ,,Teraz 
ja… ” i zanegować lub wstrzymać bieg spraw. 
Nie zrobił tego - nie przyjął bezkrytycznie ale 
twórczo, w jego zwyczaju, te koncepcje rozwi-
jał. Oczkiem w  głowie, a następnie ,,perłą w 
koronie” Bronka będą jednak hale sportowe 
z internatem. Młodsze pokolenie może być 
zdziwione, że te obiekty to rocznik 1979 - jesz-
cze inni traktują je wręcz jako poniemieckie. 
Nie od rzeczy będzie więc przypomnieć, jak 

do tego w ogóle doszło. Do tej pory młodzież LO 
nie miała żadnej sali: najpierw korzystała z tzw. 
,,społecznika” (obecny  obszar Banku WBK), a 
kiedy ten strawił pożar ( pocz.l.70.XXw.) powsta-
ła przystosowana do niektórych dyscyplin aula 
(na II p.). Dlatego jedną z pierwszych bardzo 
poważnych rozmów, jaką autor odbył z szefem 
Wydziału Oświaty była baza kubaturowa dla 
sportu szkolnego. Szef  był oczywiście za salą 

dla LO- miał nawet gotową receptę: ,,Mamy 
gotowy projekt po ,,trójce”- dla LO też wy-
starczy, zrobimy to raz dwa”. Chyba żaden 
dyrektor L O nie zgodziłby się na takie rozwią-
zanie - autor także nie. Około pół roku trwało 
wzajemne przekonywanie; nie był to jednak 
czas stracony- zacząłem zyskiwać ,,punktową” 
przewagę. Na arbitra ostatniej rundy Szef 
WO poprosił sportowego guru - Tadeusza 
Pietroszka. A ten bez ogródek, ale dosadniej, 
powiedział to, co autor wcześniej: ,,Szefi e, 

dyrektor ma rację. Nie wypada, ażeby 
tak poważnej szkole jak LO, stawiać 
takiego chrabąszcza”. Szef wydawał się 
nawet zadowolony, że przekonaliśmy go, 
ale postawił warunki: ,,Niech pan (to do 
autora) w ciągu miesiąca znajdzie gdzieś 
typowy projekt dużej hali, który inż. Bli-
charski zaadaptuje”. Ponad 2 tygodnie po 
kilka godzin z Tadeuszem Podhorodeckim  
przeszukiwaliśmy szafy POSTiW, ale udało 
się – przedłożyłem projekt hali 18x36m 
z pełnym zapleczem. Do obecnego stanu 
,,rozciągnęły” obiekt potrzeby niektórych 
dyscyplin (np. piłki ręcznej, akrobatyki). W 
każdym razie koniec kadencji autora zbiegł 

się 
z ukończeniem projektu na halę i internat. Na 
rozpoczęcie budowy nie starczyło już środków. 

W taki sposób Bronisław Maciejak został 
wmanewrowany w realizację zadania pt. hala 
sportowa. Przyjął go ochoczo i z entuzjazmem. 
Byłem też w tej szkole i wiem, że Jego dzień pra-
cy zaczynał się na placu budowy, a jeśli nie było 
go w gabinecie – to rozmawiał z szefem fi rmy 

(Franciszkiem Bielakiem). J gdyby 
ktoś, kiedyś, wymądrzając się sar-
kastycznie powiedział, że dogląda 
budowy socjalizmu lub buduje jego 
pomnik, to musiałby się liczyć z naj-
ostrzejszą reakcją. On, i my  wszyscy 
skupieni wokół tej idei, robiliśmy to 
dla dzieci i młodzieży. Pod koniec 
maja 1979 nasz ,,ogólniak”, Złotory-
ja, a nawet województwo obchodzi-
ło wielkie święto sportowe, choć nie 
tylko sportowe - społeczne. W głów-
nej roli wystąpił dyr.Br. Maciejak. Po 
4 latach, poprzedzonych rozlicznymi 
utarczkami, a nawet konfl iktami, 
mógł stanąć przed tłumami i ,,zdać 

sprawę” z tego, co się naprawdę stało. Kiedyś 
przemykający w skafanderku z aparatem po co-
raz wyższych poziomach i dokumentujący  każdy 
etap budowy, dziś odświętny, promieniejący. I 
jeśli dzisiaj młodzi lub ,,zawodowo niezadowo-
leni” pokwękują, a to można było jeszcze ,,to” 
a może i ,,tamto”- to niech zdają sobie sprawę  
z tego, że obiekty (dwie hale z magazynami i 
siłownia + internat - prawie hotel) nie powstały 
„wczoraj”, kiedy można było wykorzystać np. 
środki unijne oraz nowoczesne materiały. Prawie 
40 lat temu powstał u nas obiekt najwyższej (w 
tym czasie) klasy, przykrojony  docelowo jako Cen-
trum Szkolenia w Akrobatyce Sportowej w Polsce.

Kadencja dyr. Br. Maciejaka to także inne 
osiągnięcia sportowe: prowadzenie klasy  z 
nieosiągalnymi do dziś sukcesami (1975-79), 
zorganizowanie Szkoły Sportowej (1978) – bez-
kompromisowo i bez merytorycznych podstaw, 
zlikwidowanej przez  KOiW w Legnicy (1992). 
Przy tym wszystkim należy podkreślić, że LO 
cały czas utrzymywało wysoki poziom nauczania 
prawie we wszystkich przedmiotach. Nieza-
leżnie od tego Bronek ze swoją naturą działał 
również na innych polach - w ZHP, w Bibliotece 
Pedagogicznej (był w niej chyba najczęściej 
z nauczycieli), w Klubie  ZNP. Bardzo chętnie 
dzielił się swoimi doświadczeniami z innymi 
nauczycielami, aktywnie działał w Miejskiej 
Radzie Postępu Pedagogicznego, przeprowadził 
niezliczoną ilość tzw. lekcji pokazowych. Dziś 
autor może tylko ze smutkiem skonstatować, że 
zabrakło mu  już Bronka w Komisji Historycznej 
przy WOiW (1984), w Chórze Nauczycielskim 
,,Bacalarus”(1986),w TMZZ (1987, byłby świet-
nym prezesem),w sesjach naukowych TMZZ, na 
ścieżkach turystycznych TMZZ. Bronek nigdy nie 

czekał 
na zaproszenie do działania. Sam proponował, 
inicjował, działał - już taki był.

Kiedyś we wspólnej rozmowie z naszym przy-
jacielem z Luckau,  z dyr. A. Jahnem - ten ostatni 
na określenie powierzchowności i bylejakości 
w działaniu użył trafnego słowa:,,Halbherzig”. 
Otóż Bronek działał zawsze ,,całym sercem” (nie 
połową),czy to jako nauczyciel, dyrektor, w ZHP, 
w ZNP, w  ,,Solidarności”.   
PRACOWNIA – NAUCZYCIEL GEOGRAFII

Kiedy autor przestał dyrektorować, został 
prezesem ZNP i znane mu były niejasności, 
które coraz częściej były wyjaśniane między 
Szefem Oświaty a dyrektorem LO (był między 
młotem a kowadłem). Nie przeszło mu jednak 
przez myśl, że otwarcie hal i pożegnanie matu-
rzystów to ostatnie mocne akcenty dyrektor-
skie Bronka. Jak wspomina syn Krzysztof: ,,Na 
początku czerwca 1979 r. złożył rezygnację z 
funkcji dyrektora i objął stanowisko nauczyciela 
i wychowawcy. Mimo propozycji pracy m.in. w 
ZG ,,Konrad”, w administracji wojewódzkiej, na  
stanowiskach dyrektora liceum w Kowarach i 

w Chojnowie, pozostał wierny 
ukochanej pracy z młodzieżą 
w Złotoryi, gdzie znalazł swoje 
,,miejsce na ziemi”.

Podkreślenie ,, ukochanej 
pracy z młodzieżą” jest niezwy-
kle trafne i sprawiedliwe. Każdy, 
kto znał Bronka, przyznać musi, 
że znakomicie spełniał tzw. sine 
quo non  dobrego nauczyciela: 
po prostu  lubić (lubić!) dzieci, 
być po ojcowsku twardym  i wy-
magającym, ale sprawiedliwym, 
ale nie tylko ,,panem profeso-
rem”. Młodzież doskonale te 
niuanse wyczuwa. Miała do dy-
rektora zaufanie i zwracała się 
do niego w wielu sprawach. Ileż 
takich problemów do załatwie-
nia miał autor ,,do przerobienia 
‘’ze swoją klasą sportową. Dy-
rektor  Br. Maciejak „z natury” 
stawał po stronie ucznia. W 
okresie pracy w LO przyczynił 

się do powiększenia zbiorów geologicznych  
pracowni geografi cznej (skały, skamieniałości, 
minerały). Jego dziełem jest też kilkadziesiąt 
przeźroczy skorelowanych z licealnym progra-
mem nauczania, a także w szkole podstawowej. 
I dziś znowu, urodzeni już w epoce kolorowej 
TV, komputera i Internetu, ze zdziwieniem mogą 
pytać: Po co to zbieractwo? Wówczas ,,były one 
dla uczniów istotnym elementem poznawania 
świata i zachodzących w nim procesów” (wspo-
mnienia K. Maciejaka). Poza tym mają one nie-
mierzalną wartość emocjonalną.

Bronek zawsze dbał o wysoki poziom na-
uczania; miał wiedzę i potrafi ł z nią dotrzeć do 
ucznia. Nie siedział przykuty do krzesełka „na 
katedrze” (było coś takiego w niektórych pra-
cowniach); żył na lekcji tym, co przekazuje, a nie 
mówił coś do siebie. 

20 marca 1983 r. (dziś wiemy: 8 miesięcy 
przed odejściem) Jego uczeń i syn w jednej 
osobie- Krzysztof- został laureatem (6 miejsce) 
IX Olimpiady Geografi cznej, a Bronek został 
nagrodzony przez Komitet Główny tej Olimpia-
dy. Bronek był, i byłby, dumny z dokonań swoich 
synów, kochałby swoje wnuki całym swoim 
jestestwem. Ale fakt, że po 22 latach jego 
najstarszy wnuk – Marcin- zostanie drugim ze 
Złotoryi laureatem tej Olimpiady, sprawiłby mu 
być może satysfakcję szczególną. Zaiste piękna 
triada: Ojciec – syn - wnuk.

Doskonalił się w zawodzie całe życie. Po LP w 
Wieluniu (1960 ), nastąpiło S IV we Wrocławiu, 
a w roku 1975 magisterium na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Temat pracy był związany z 
Ziemią Złotoryjską: „ Geneza form dolinnych 

Ciąg dalszy na stronie 4.
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na Wale Okmiańskim”. Jeszcze w roku 1980 
ukończył studia podyplomowe w CDN w Kaliszu 
(kierowanie i zarządzanie oświatą). Pasjonowa-
ła Go dobra książka - zgromadził około tysiąc 
woluminów. Aparat fotografi czny marki Belfore 
i Practi ca były Jego nieodłącznymi atrybutami; 
wykonał nimi tysiące zdjęć. Posiadał także zdol-
ności introligatorskie; oprawiał i zszywał gazety 
i czasopisma. 

W czasach kiedy Powiat Złotoryjski był „wiel-
ki” ( do 1975 r. jeszcze z „ zaprzyjaźnionym” 
Chojnowem) było w oświacie dwóch „nadwor-
nych” malarzy- rysowników: Romuald Napiór-
kowski z Wojcieszowa i Bronisław Maciejak z 
Olszanicy. Każda powiatowa narada dyrektorów 
szkół (a było ich ok. 70) kończyła się rozdawa-
niem rysunków przez Bronka i R. Napiórkow-
skiego. W roku 1975  Edward Gierek sprawę 
,,uporządkował”: powiaty zlikwidowano, powsta-
ło aż 49 województw, a Wojcieszów przydzielono 
do Jeleniej Góry. Bronek został sam. Wziął wtedy 
udział w ogólnopolskim konkursie nauczycieli 
malarzy ZNP i otrzymał wyróżnienie (1978).

Tu autor wkroczył „na teren”, na którym słabo 
się orientuje, toteż słuszniej będzie oddać głos 
Krzysztofowi: 

„Nigdy nie rozstawał się z piórem, ołówkiem i 
zeszytem do rysowania. W rodzinnych zbiorach 
pozostały setki rysunków. W połowie lat 70. 
zaczął malować. Swoje doświadczenie w tej 
dziedzinie wymieniał z kolegami „po fachu”. Za 
sprawą Sławiana Trockiego Złotoryjski Ośrodek 
Kultury organizował wówczas spotkania i wysta-
wy malarskie. Bronisław Maciejak brał w nich 
udział. Malował zwykle wieczorem, bo tylko 
wówczas mógł swobodnie rozstawić sztalugę i 
paletę z farbami w kuchni niewielkiego miesz-
kania. Sam wykonywał blejtramy, naciągał i 
gruntował płótno. W tematyce prac dominowa-
ła Złotoryja i okolice, martwa natura oraz kopie 
obrazów Kossaka, którego to artystę uwielbiał. 
Piłsudskiego na kasztance zaczął malować w 
święta Bożego Narodzenia 1982 r. Obraz musiał 
skończyć w ciągu zaledwie kilku dni, przed 1 
stycznia 1983 r., albowiem  szedł na kolejną 
,,wlewkę” do wrocławskiego szpitala.

Nie wiadomo, ile namalował obrazów. Przy-
puszczalnie kilkadziesiąt. Wiele z nich pozostało 
w domach znajomych i przyjaciół”.

W drodze do pracy w Legnicy do autora nie 
od razu dotarła ….. ostatnia wiadomość, że 
„Bronek zachorował”. Jak wielu pomyślał: tak 
silny i młody mężczyzna da sobie z tym radę. 
Nie dał sobie rady – ani On, ani ówczesna wie-
dza medyczna. 

Późna jesień 1983 r. w złotoryjskim szpitalu. 
Tak sprawne dłonie i palce, którymi wykonywał 
tyle ładnych i skomplikowanych rzeczy… tak 
lotny i bystry umysł  z  cierpienia pozwalał na 
kilka słów… Obok dzielna rodzina: matka z dwo-
ma synami. Wyszliśmy z żoną skonsternowani i 
odrętwiali. Jeżdżąc służbowo po województwie 
zdobyłem jakieś „soczki, które Bronek lubił”. 
Mój Boże, soczki! Jak cienka może być nieraz 
granica między śmiesznością, a dramatem. Mie-
dzy życiem doczesnym, a życiem wiecznym.

Dyrektor Bronisław Maciejak, Bronek, odszedł 
po długiej chorobie i cierpieniach w dniu 24 
listopada 1983 r. Miał dopiero 42 lata. Spoczął 
na złotoryjskim cmentarzu.

Powtórzę: Ojczyzna to ziemia i ludzie. Zie-
mia przechowuje prochy, człowiek zachowuje 
pamięć. Pamiętamy. Formą naszej pamięci o 
Bronku jest wystawa jego różnorodnych prac, 
zorganizowana w siedzibie TMZZ. To jedynie 
cząstka prac, które udało się zebrać, reszta jest 
rozproszona wśród jego przyjaciół i znajomych. 
Wystawa będzie czynna od 22 listopada 2013r. 

Alfred Michler

był bieg towarzyszący imprezie głównej, czyli 
Maratonowi Poznańskiemu. Tam miałem być 
zawodnikiem rezerwowym. Pięciu zawodników 
z największym doświadczeniem z Dolnego Ślą-
ska miało punktować.  Okazało się, że ja z tej 
reprezentacji przybiegłem jako drugi. Stałem się 
liderem i jednocześnie kierownikiem reprezen-
tacji Dolnego Śląska i tak jest do dzisiaj. 
Przygotowywałeś się jakoś do tych startów ? 
Zdarzyło mi się 8-10 razy pobiec na Ostrzycę, 
ale raczej tak obcować z przyrodą. Między Głu-
chołazami a Poznaniem był tylko miesiąc. 
Kiedy przeniosłeś się ze złotoryjskiej straży do 
jeleniogórskiej?
W 2011 roku. Odejście było dla mnie ciężką 
decyzją, która jeszcze do dziś we mnie siedzi. 
Miałem wiele opcji wyboru: Wrocław, Jawor, 
Legnica, Lwówek Śląski i inne. Wybrałem Jelenią 
Górę i uważam, że tak jest dobrze. Miałem też 
propozycję, żeby zostać w szkole aspirantów 
w Krakowie, jako wykładowca i objąć Katedrę 
Wychowania Fizycznego. To był rok 2009, ale 
po namowie osób z mojej komendy zostałem. 
Wtedy bardzo się nad tym zastanawiałem, ale 
dzisiaj się cieszę, że zostałem. 
Liczba twoich trofeów jest rzeczywiście impo-
nująca, następnych już nie będziesz miał gdzie 
postawić.
Tu nie mam na wszystkie miejsca, a z szacunku 
dla organizatorów zawsze zabieram je ze sobą. 
Nie chcę też upychać ich byle gdzie.  
Które z osiągnięć uważasz za najważniejsze? Z 
których jesteś szczególnie dumny?
Igrzyska służb mundurowych w Vancouver w 
2009, brązowy medal w chodzie i złoty medal w 
biegach górskich, taki cross country na 10 km. 
Miałem nawet spotkanie z konsulem general-
nym w Vancouver. Najfajniejsze w tym całym 
bieganiu jest to, że gdzieś mogę pojechać i coś 
zobaczyć. Dzięki temu byłem już czwarty raz w 
Paryżu, biegałem w Portugali, we Włoszech, na 
Ukrainie (sztafetę pokoju i przyjaźni), i  w wielu, 
wielu fajnych miejscach w Polsce. Mam nagrody 
z mistrzostw Europy, które są ze złota. Włosi 
specjalizują się w tym, że nie dają medali za 
ukończenie biegu, ale czołówka dostaje praw-
dziwe 24 karatowe złoto. Mam trochę takich 
„medaliczków”, nawet za pechowe czwarte 
miejsce, ale jest też srebrny. Tych blaszek mam 
w sumie 6. Fajny jest też medal z prawdziwego 
kryształu. 
Myślałem, że wynik na królewskim dystansie 
jest dla Ciebie najcenniejszy? 
No tak w 2011,  maraton w Dębnie i rekord 
życiowy 2:33:02. I powiem szczerze, że miałem 
jeszcze bardzo duży luz. Przybiegłem w ogóle 
niezmęczony i jeszcze pobiegłem do auta, które 
było oddalone o 2 kilometry. Organizatorzy 
kazali mi w ciągu pół godziny dostarczyć dowód 
osobisty, bo miałem kontrolę antydopingową. 
Z tym wynikiem byłbym teraz czwarty we Wro-
cławiu i w Krakowie. Rok później pobiegłem o 
minutę gorzej, w Krakowie zająłem znakomite 6. 
miejsce, ale wynik mnie nie satysfakcjonował. A 
maraton wrocławski w tym roku to już totalna 
porażka. Właściwie niepotrzebnie wystartowa-
łem. Żeby zrobić wynik w maratonie, to trzeba 
się troszeczkę przygotować, pokonać trochę 
ciężkich treningów i jak się temu sprosta, można 
stanąć na starcie. A ja pobiegłem tak z „mar-
szu” i byłem 8. Za to drugie miejsce drużynowo 
OLAWS Złotoryja to był największy pozytyw 
tego maratonu.
Jak dużo czasu poświęcasz na trening?
2-3 godziny na dobę. Dla przykładu 15 stycznia 
resetowałem zegarek i tylko na tym zegarku 
biegałem do dzisiaj. Mamy 3347 km i 242 godzi-

ny. To jest kilometraż, który zrobiłem przez 10 
miesięcy tylko biegając.
Interesuje mnie bardzo  jeszcze Twoja dieta.
Można powiedzieć, że nie znam smaku chipsów 
ani frytek. Od pięciu lat ich nie jem i myślę, że 
dużo nie tracę. Oduczyłem się smarowania pie-
czywa. Wiele razy koledzy z pracy przyjmowali 
to z uśmieszkiem i próbowali mnie częstować. 
Jeżeli chodzi o obiady to Justynka, moja mama i 
koledzy w pracy wiedzą, że nie jem 
nic smażonego na głębokim oleju 
- staram się tego unikać. Teraz 
jestem w okresie roztrenowania, 
dlatego mogłem zjeść wczoraj 
golonkę. To miało być takie 
uwieńczenie sezonu, coś, 
o czym marzyłem cały 
rok. Już po kilku kęsach 
zaczęło mi być tak 
dziwnie. Zjadłem, 
ale spodziewałem 
się, że będzie mi 
smakowało bar-
dziej. Organizm 
ludzki jest tak 
skonstruowa-
ny, że potrafi  
zaadoptować 
się do różnych 
warunków. W 
Norwegii nie 
ma słońca i 
też można się 
przyzwyczaić. Podobnie 
po kilku latach w Afryce, wysokie 
temperatury stają się normalne. U nas jest 
fantastycznie, bo mamy wszystkiego po trochę. 
Tak samo organizm reaguje na jedzenie. Jeżeli 
przyzwyczai się do tłustych pączków, frytek i 
chipsów to po delikatnym twarożku ze szczy-
piorkiem też będzie się czuł dziwnie. 
Jak dużo kosztuje Cię Twoja pasja?
Na początku dużo więcej. Dziś mogę nawet z 
tego mieć zysk. W ciągu roku około 2 pary bu-
tów, wyjazdy, opłaty startowe, jakieś suplemen-
ty diety typu – witaminy, napoje izotoniczne 
zwłaszcza elektrolity. 
Zakładam, że jak nie trenowałeś, czyli przed 
2008 rokiem, odżywiałeś się inaczej, pewnie 
taniej. O ile więcej teraz wydajesz na żywność 
lepszą jakościowo? 
Stanowczo więcej. Wtedy było byle co, byle 
jak, szybko. Teraz analizuję, co jem. Nie są to 
jakieś specjalnie drogie rzeczy, ale jest różnica, 
bo jedzenie to moje paliwo. Traktuję to jako 
inwestycję. Na byle jakim paliwie daleko się nie 
zajedzie. 
Czy to prawda, że mogłeś biegać w Grunwal-
dzie Poznań? Dlaczego się nie zdecydowałeś?
Przeraziły mnie te nazwiska. Byłbym pod okiem 
Gajdusa, byłego rekordzisty Polski w maratonie. 

Nie wiem, jak by to miało wyglądać. Poznałem 
go wraz z ekipą, będąc na obozie w Szklarskiej 
Porębie. Oni mają specjalny sprzęt, którym 
mierzą kwas mlekowy i inne parametry, dostęp 
do hali, wszystko pod okiem trenera. To praw-
dziwy obóz. Ja nigdy w zasadzie nie miałem 
trenera. Chociaż kiedyś przed moim debiutem 
w maratonie ostatnie trzy tygodnie pomagał mi 
w treningach Marcin Rabenda. Gdybym miał 
się zdecydować na trenera, to wolałbym kogoś 
takiego, z mojego środowiska i na moim pozio-
mie, niż osobę, która ma taki „przemiał” zawod-
ników. Wydaje mi się, że albo spełniasz to, co 
oni do ciebie mówią, startujesz gdzie ci każą, 
albo nie mają dla Ciebie czasu. Brak 

indywidualnego podejścia. 
Gdybym miał taką moż-
liwość, to współpraco-
wałbym z Marcinem, 
jego stawiam na pierw-
szym miejscu. Dlatego 
nie bardzo mnie ciągnie 

do jakichś klubów. Bie-
gam głównie dla siebie. 
To jest szansa, że będziesz 
biegał dalej z OLAWSEM 
Złotoryja 
Tak, bo lubię ludzi pełnych 
życia i energii, ze zdrowym 

podejściem do biegania. Tu nie ma 
niezdrowej rywalizacji i wyników za 
wszelką cenę.  
Czy standardy zawodowe wymagają 
takiej formy, jaką Ty prezentujesz? 
Na przykład nauczyciel w-f dba o 

wagę, bo czułby się niewiarygodnie, 
gdyby był przy kości. Czy podobnie jest u stra-
żaków? 
Moim zdaniem powinniśmy być gotowi na 
wszystko. Ta gotowość wiąże się ze sprawnością 
intelektualną i fi zyczną. Te dwie rzeczy trzeba 
połączyć ze sobą, one muszą grać. Nie można 
być kamikadze tzn. wskoczyć w ogień i ratować 
pieska czy kotka. Nie może też być sytuacji, w 
której na 10 piętrze jest osoba potrzebująca 
pomocy a strażak pokonując 3 czy 4 piętro sam 
zaczyna potrzebować pomocy. W strefi e nie-
bezpiecznej zawsze pracujemy w tzw. rocie czyli 
minimum dwóch strażaków. Wówczas taka oso-
ba jest balastem. Reszty nie muszę dopowiadać. 
Dlatego jak najbardziej strażak powinien mieć 
zdolność fi zyczną, psychomotoryczną i intelek-
tualną na bardzo wysokim poziomie.  
Pamiętasz jakąś śmieszna historię związaną z 
bieganiem?
Raz w kategorii wiekowej byłem drugi i dosta-
łem depilator damski. Coś jak z tą lampą kwar-
cową do opalania, którą wylosował  czarnoskóry 
zawodnik z Kenii. 

Paweł Macuga

Ciąg dalszy ze strony 3.

Maciej Dawidziuk: Startowałem w Mistrzo-
stwach Europy w Półmaratonie (21 km i 97,5 
metra) Strażaków. Zająłem 3 miejsce indywidu-
alnie, a drużynowo jako reprezentacja Polski - 1 
miejsce, przed Hiszpanami i Portugalczykami, 
następni byli Francuzi i Włosi. Wygrał Polak 
Damian Pieterczyk z Kętrzyna – kolega z  repre-
zentacji. Trzy tygodnie wcześniej wygrałem z 
nim na Mistrzostwach Polski Strażaków w Rako-
niewicach na 10 km – słynna „Dycha Drzymały” 
z czasem 32 min 20 s – byłem bardzo zadowolo-
ny. Wynik z Paryża (1 godz. 11 min 26 s) to moja 
ofi cjalna „życiówka” w półmaratonie. Lepiej 
pobiegłem kiedyś w Jeleniej Górze, ale tego 
nie uznaję, bo tam sporo brakowało. W Paryżu 
trasa była atestowana, poprawiłem wynik o 55 
sekund w stosunku do zeszłego roku i pięknie 
zakończyłem sezon. Od powrotu (trzy dni) jesz-
cze nie biegałem. Dzisiaj mam ochotę pobiegać, 
ale całkowicie dla przyjemności.  Zobaczyć 
„moje” zwierzaki: sarny, jelenie, dziki. Obcować 
z przyrodą, już bez ciśnienia, bez presji, biec 
tylko dla siebie, myślami być gdzie indziej. 
Jak zaczęła się Twoja przygoda z bieganiem?
Pierwszy raz wystartowałem we wrześniu 2007 
w ogólnopolskim biegu służb mundurowych na 
10 km w Głuchołazach. Od tamtej pory co roku 
tam biegam. Wtedy ukończyłem bieg z czasem 
38 minut, a teraz biegam średnio poniżej 33. 
W tym roku udało mi się nawet wygrać. Mam 
sentyment do tego miejsca, bo tam się wszystko 
zaczęło. 
Twoje wyniki są naprawdę imponujące, jak na 
kogoś kto zaczynał w wieku 27 lat. Robiłeś coś 
wcześniej w sensie sportowym ?
Tak. Grałem w piłkę nożną w miejscowym Hu-
ragan – Proboszczów – to B klasa. Dziś też lubię 
chodzić na mecze, popatrzeć, jak grają. Na po-
czątku lipca zgodziłem się nawet zagrać turniej 
o puchar wójta gminy Pielgrzymka. Strzeliłem 
dwie bardzo ważne bramki. Rozegraliśmy 6 
meczy, zajmując ostatecznie drugie miejsce, 
odpadając w fi nale po rzutach karnych. Chło-
paki namawiają mnie, żebym wrócił do gry w 
piłkę. Gra mi się naprawdę luźno, to niesamo-
wite, mam taką przestrzeń, taką przewagę nad 
innymi zawodnikami w sensie motorycznym. 
Technika jest taka sobie, ale motorycznie czuję 
się świetnie – to mój atut. Uwielbiam grać na 
prawej pomocy przy linii, potrafi ę biegać całe 90 
minut od jednej do drugiej bramki. Tyle, że jest 
bardzo duże ryzyko kontuzji, kopanie po nogach, 
ścięgna Achillesa obrywają najbardziej. 
Pracowałeś już w straży, kiedy zacząłeś bie-
gać? Z tego co wiem, w służbach munduro-

wych jest chyba wewnętrzna presja, żeby się 
ruszać?
Tak. Po około 5 miesiącach pracy w straży zaczą-
łem się ruszać – biegać. Raz do roku mamy testy 
sprawności fi zycznej. Najpierw jest próba har-
wardzka to znaczy przez 5 minut wchodzi się na 
40 cm stopień - to typowa próba wydolnościo-
wa, następnie mierzy się tętno po 1, 3 i 5 minu-
tach. Można sprawdzić, jak szybko się regeneru-

je organizm. Tydzień po tym mamy podciąganie 
na drążku i bieg na 50 i 1000 metrów. 
Jesteś po AWF, więc chyba nie miałeś nigdy 
problemów z zaliczeniem takiego testu? 
Tak, ale zanim zacząłem trenować, zaliczałem go 
na 80%, a teraz zawsze na 100%.
Czyli zawodowo wystarczało Ci, zanim zacząłeś 
trenować bieganie. Musiał być jakiś inny bo-
dziec, który pociągnął Cię do tego sportu?  
Jak wspomniałem wcześniej, przez przypa-
dek wystartowałem w Głuchołazach - wyszło 
jak wyszło i z Komendy Wojewódzkiej zabrali 
mnie do Poznania. Biegało się wokół Malty, to 

„Szanownym Czytelnikom przedstawiamy sprostowanie danych zawartych w artykule o 
Pani Anieli Lasoń (ECHO lipiec/sierpień 2013):
1. Ojciec jako mechanik pracował w służbie drogowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a nie 
OHP.
2. Aniela w 1940/41 z powodu  ciężkiej i przewlekłej choroby sporadycznie korzystała z 
pomocy nauczyciela, aby nie stracić roku szkolnego w kl.III.
3. Zamiast Zbigniew Nowak ,powinno być Józef Nowak.
Serdecznie przepraszamy za nieścisłości .”

Redakcja
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Sobota 7.12.2013r.
Miejsce: Skansen Górniczo – Hutniczy w Leszczynie:
  9.00 – otwarcie biura zawodów,
10.00 – 16.00 – Kram pod wulkanem - „SPORT, REGION, TRADYCJA”,
11.00 – Biegi dzieci – drużynowy bieg rodzinny po ścieżce dydaktycznej „Synklina Leszczyńskiej”
12.15 – dekoracja najmłodszych,
13.00 – start biegu głównego – 11 km,
15.00 – występ Orkiestry Gór-
niczo – Hutniczej,
16.00 – dekoracja najlepszych 
kobiet i mężczyzn,
18.00 – 22.00  – „Karczma 
Górnicza”
22.00 – „Aft er Party” w LOFT 
Bilard Club

* Uwaga: w sobotę od go-
dziny 9.00 – ze Złotoryi z 
pod ZOKiRu kursować będą 
oznaczone busy do Leszczyny, 
mniej więcej co 30 minut.

Blisko, blisko coraz bliżej ... i choć ta przeno-
śnia odnosi się do wielu sytuacji – przedsięwzięć 
w mojej działalności, to najbardziej trafna jest 
do Biegu Wulkanów. Po wielu przymiarkach do 
wersji zimowej – w końcu zebraliśmy szyki. Cięż-
ko było o tyle, że w międzyczasie przeprowadzi-
liśmy reformy w strukturach organizacyjnych, 
ale ogromne doświadczenie w wersji letniej nie 
pozostawiło cienia wątpliwości – nasi partnerzy 
nie zawiedli i pogodzili się już z myślą, że gene-
ralna mobilizacja następować będzie dwa razy 
do roku.

Po drugiej edycji biegu Burmistrz Miasta 
Złotoryi powiedział, że potrzeba pięciu biegów 
do tego, żeby wszystko sobie pięknie poukładać. 
Coś w tym jest i bardzo w to wierzę, że jesteśmy 

bardzo blisko tego celu. W 2014 r. zamierzamy 
zadziałać jak prawdziwa maszyna marketi ngowa 
organizując perfekcyjnie zarówno V Letni Bieg 
jak i II Zimowy Bieg Szlakiem Krainy Wygasłych 
Wulkanów.

Zimowy Bieg nie przez przypadek został zor-
ganizowany w Skansenie Górniczo-Hutniczym w 
Leszczynie. Było to jedne z pierwszych miejsc, 

które przebiegłem przed organi-
zacją I Biegu Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów w 2010 r. i od razu 
zostałem nim zauroczony.

Mieszczące się tam ruiny m.in. 
podwójnego pieca wapiennicze-
go przygotowywane były wów-
czas do renowacji. Od razu pomy-
ślałem, że jak zakończy się prze-
budowa Skansenu to na pewno 
coś tutaj zorganizujemy – jak 
pomyślałem tak się stało. Tereny 
przepiękne do biegania, Skansen 
idealny do organizacji tego typu 
eventów, no i to co najważniejsze 
- tradycja i historia - spróbujemy 

ją 
w zwięzły sposób, 
ale za to w całości 
7 grudnia 2013r. 
przekazać.

Zaprosiliśmy 
możliwie wszystkich 
reprezentantów 
tradycyjnych za-
wodów: hutników, 
papierników z 
manufaktur, astro-
logów, mincerzy, 
szlifi erzy kamieni, 
kowali, drukarzy, 
piekarzy – co z tego 
wyjdzie? Hmm... 
czas pokaże. 

Postaraliśmy 
się, aby wyszło na 
medal – i wyjdzie 
medal dla każdego, 

wyjdzie nam medal, który zostanie wykonany 
starą techniką hutniczą. Przetopimy i wykonamy 
wszystkie medale w dniu imprezy! Najodważ-
niejsi biegacze nawet będą mogli sami dla siebie 
wytopić trofeum! Dyplom - każdy niepowtarzal-
ny wykonamy na papierze czerpanym – jednym 
słowem przy organizacji imprezy wykorzystywać 
będziemy maksymalnie walory regionalne, 

historyczne i przyrodnicze całego regionu.
Rok zbliża się ku końcowi, życzę wraz z całym 

Zespołem Organizacyjnym wszystkim udanego 
startu w I Zimowym Biegu Wulkanów, Wesołych 
Świąt Bożego Narodzenia, oraz dużo radości z 
biegania w Nowym 2014 roku.

Mirosław Kopiński i Team

Medal każdy wykona sobie sam!
Pierwszy raz w Polsce na imprezie bie-
gowej medale zostaną wykonane w dniu 
imprezy, a odważni zawodnicy nawet będą 

mogli samodzielnie je odlać. Takie cuda 
możliwe są tylko w starym zagłębiu mie-
dziowym, wykorzystaliśmy w pełni moż-

liwości hutnicze jakie daje nam Skansen 
Górniczo-Hutniczy w Leszczynie. Proces 
przygotowania kokili do odlewania medali 
to już co prawda inna i długa historia, ale 

sam proces wylewania wyko-
nany w obecności zawodni-

ków, co 

mamy nadzieję, będzie dużą atrakcją zimo-
wej edycji biegu.
Medal zostanie wykonany z metalu zwa-
nego „ZNALEM” materiał ten rozgrzany 
zostanie w temperaturze ok. 450 OC, resztę 
szczegółów dowiecie się już na miejscu!

I ZIMOWY BIEG SZLAKIEM KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓWI ZIMOWY BIEG SZLAKIEM KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓWI ZIMOWY BIEG SZLAKIEM KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW

Program imprezyProgram imprezyProgram imprezy Jedyny taki biegJedyny taki biegJedyny taki bieg

Niezwykły medalNiezwykły medalNiezwykły medal
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Każdy uczestnik Biegu Szlakiem 
Wygasłych Wulkanów dobrze 
wie jakie to nie lada wyzwanie! 
Wyzwanie jak wyzwanie, gorzej po 
nim, jeszcze widać blizny po czerw-
cowym zmieszaniu z błotem „a tu 

zima akurat, chwycił mróz i śnieg 
już spadł”(Julian Tuwim), po biegu 
zimno i wszystko boli.. 

Szczęśliwie się stało, że to wła-
śnie 7 grudnia leszczyńscy górnicy 

świętować będą imieniny 
swojej patronki – świętej 
Barbary – przypadające na 
dzień 4 grudnia, Prezydium 
Zacne pozwoliło wyjątko-
wo w progi swe zaprosić 
gawiedź biegającą. 

Po wysiłku tak zacnym 
godzien jesteś dołączyć do 
braci górników, z którymi z 
pewnością nudzić się tego 
wieczoru nie będziesz, 
gdyż boleści twe po karko-
łomnym biegu nagrodzone 
zostać mogą, gwarkiem się 
staniesz gdy przez beczkę 
przeskoczysz

Stare Strzechy śpiewnik 
dadzą i śpiewów górni-
czych nauczą  biesiadować 
będziesz z nami do rana 
niezależnie przy której 
tablicy zasiądziesz.

Piwem popijał będziesz 
jadło górnicze : golonki, 
kapusty, smalec z ogór-
kiem , chłopskim jadłem 
uzupełnisz coś stracił 

biegając
Jeżeli tylko zdecydujesz się 

progi Karczmy przekroczyć , ofertę 
przeczytaj:

OFERTA NA 
KARCZMĘ GÓR-
NICZĄ ORGANI-
ZOWANĄ NA ZI-
MOWYM BIEGU 
WULKANÓW W 
LESZCZYNIE W 
DNIU 7 GRUD-
NIA 2013r. 
I. Miejsce - sala 
konferencyjna - 
Skancen Leszczyna 
II. Godzina: 18:00-
22:00
III. Uczestnicy - 
Biegacze 
IV. Koszt na jedną 
osobę - 75zł

Szanowny Turysto !
Witamy na ścieżce dydaktycznej 
„Synklina Leszczyny”, utworzonej 
w 1996r. wg projektu Eufrozyny i 
Zygfryda Piątków (Szczawno Zdrój). 
Głównym celem jej utworzenia 

było zaprezentowanie zagadnień 
związanych z warunkami geologicz-
nymi zalegania złóż oraz historią 
prac górniczych w tej części Sude-
tów. Najistotniejszym jej elemen-
tem są występujące tu ślady po 
dawnym górnictwie i hutnictwie 
w postaci zapadlisk sztolni (tzw. 
ping), wlotów sztolni, hałd urobio-
nej skały oraz żużla hutniczego, 
położonych wśród odsłonięć skał 
osadowych pochodzących z per-
mu – okresu geologicznego dato-
wanego na 290-248 milionów lat 
temu, dokładniej z młodszego jego 
odcinka zwanego cechsztynem. 

Obecny przebieg ścieżki stanowi 
kontynuację pierwszego programu 
edukacyjnego, zmienionego i roz-
winiętego przez Tomasza Stolarczy-
ka (Leszczyna) w 2012r.
Zaglądając do Leszczyny, nie tylko 

przy okazji Dymarek, warto po-
święcić trochę czasu i zapoznać się 
ze ścieżkę edukacyjną pn. “Synklina 
Leszczyny”.
            Obejmuje ona 17 przystan-
ków z barwnymi planszami opiso-
wymi.
To ok. 3 kilometry pasjonującej 
wędrówki przez relikty dawnego 
górnictwa, ciekawostki geologicz-
no-przyrodnicze i mineralogiczne. 
Trasa zaczyna się  i  kończy przy  
odrestaurowanych w latach 90-
tych piecach wapienniczych. Idąc 
ścieżką mamy okazję podziwiać 

wychodnie warstw margli mie-
dzionośnych, które na obszarze 
“Nowego Zagłębia Miedziowego” 
ukryte są na głębokości kilkuset 
metrów (nawet ponad tysiąca). 
Każdy kto zechce zwiedzić ścieżkę 

obejrzy m.in. 
: XIX- wieczne 
piece wapienni-
cze, pozostałości 
po hucie miedzi, 
szybik poszuki-
wawczy, Czer-
wone Wzgórze, 
kamieniołom 
wapienia, obszar 
źródliskowy, 

strefę kontakto-
wą Synkliny Lesz-
czyny, skupiska 
zawalonych szy-
bów górniczych, 
kamieniołom 
piaskowca, ślady 
po bardzo starej 
sztolni “Cha-
rakter”, margle 
miedzionośne, 
kopalnię miedzi 
“Ciche Szczęście”, obszary rzadkich 
form ekologicznych.
           Otwarcia ścieżki dla ruchu 
turystycznego dokonała wójt gmi-

Zapraszamy dzieci i mło-
dzież na bieg rodzinny po 
ścieżce edykacyjnej „Synkli-
ny Leszczyńskiej”. Zabawa 
polegać będzie na bieganiu i 
opowiadaniu na pytania na 
punktach poszczególnych 
stacjach. Długość trasy wy-
niesie ok. 2,5 km.

 W celu szybszego prze-
brnięcie przez trudy biegu, 
zalecamy zapoznania się z in-
formacjami na temat ścieżki 
edukacyjnej (ZOBACZ TRASE). 
Biegać będziecie w druży-
nach 3-4 osobowych które 
składać się mogą z z dzieci i 
dorosłych w dowolnych kon-
fi guracjach z zastrzeżeniem, 

że w każdej 
drużynie musi 
wystąpić jed-
no dziecko.

Udział w 
biegu jest 
bezpłatny, 
każdy uczest-
nik otrzyma 
medal, który 
samodzielnie 
sobie odleje 
ze znalu przy 
pomocy 
hutnika, starą 
metodą hutniczą, a dla najlepszych 
trzech zespołów przewidziano 
nagrody.

Zgłoszenia drużyn należy wysyłać 
na mala zapisy@biegwulkanow.pl

Podają nazwę drużyny, albo na 
miejscu w biurze zawodów.

V. Scenariusz karczmy
   1. Karczmę organizuje się 
w/g tradycji górniczej i najlep-
szych wzorców zaciągniętych z 
kopalni miedzi.
   2. W ramach scenariusza 
odbędzie się:
     a) skok z beczki przez skórę 
     b) pasowanie na gwarka
     c) śpiewy górnicze i biesiad-
ne (każdy otrzyma śpiewnik) 
     d) oprawa muzyczna
     e) prowadzenie karczmy 
przez „Stare Strzechy”
     f) powołanie tablicy prawej 
i lewej oraz kontrapunktów 
     g) biesiada
VI. Menu
   1. Piwo - bez ograniczeń
   2. Golonka po bawarsku 
   3. Kapusta zasmażana 
   4. Starter leszczyński (chleb z 

piekarni skansenowej, smalec, 
ogórek)
   5. Chłopskie jadło (salceson, 
kaszankam boczek, kiełbasa)
   6. Deska serów 
a zapoznawszy się z nią 
opłatę uiść -
MKS Aurum KOBUD Złoto-
ryja, Legnicka 17, 59-500 
Złotoryja PBS o/z-ja
98 8658 0009 0013 1427 
2000 0010

zabawę wspominać bę-
dziesz miesiące długie!

Górnicze skarby pod ziemią
Głęboko ukryte drzemią.

Na ścianach, fi larach górnicza już wiara
Wykuła do skarbów drogę.

Ja, dzielny górnik, silny jak tur,
Wydobywam węgiel z podziemnych gór.

A tam na wierchu słoneczko lśni,
Żonka się krząta, syneczek śpi.

A tam na wierchu słoneczko lśni,
Żonka się krząta, syneczek śpi.

Górnicza lampka się pali,
To nasze słonko w kopalni.

Kombajnem dziś węgiel pod ziemią dobędę
Dla fabryk, dla wsi i miasta.

Jo, śląski pieron spod Bytomia,
Wydobywam węgiel każdego dnia.
A tam na wierchu jest domek mój,
W nim stara czeka, dziubeczek mój!

A tam na wierchu słoneczko lśni,
Żonka się krząta, syneczek śpi.

ny Złotoryja Maria Leśna w 1999 
roku.
 Różnica wzniesień po-
między doliną Prusickiego Potoku a 
najwyższym punktem na przebiegu 
ścieżki wynosi ok. 80m. 
1. Piece bliźniacze
2. Huta gwarecka „Ciche Szczęście”
3. Profi l osadów cechsztynu 
4. Wapiennik 
5. Dawny szybik poszukiwawczy
6. Czerwone wzgórze
7. Wapień podstawowy 
8. Jaworowa dolinka 
9. Obszar źródliskowy 
10. Strefa kontaktowa „Synkliny 
Leszczyny”
11. „Widok”
12. Relikty dawnego górnictwa rud 
miedzi
13. Kamieniołom piaskowca arko-
zowego
14. Zapadlisko sztolni „Charakter”
15. Warpa sztolni „Charakter”, 
margle miedzionośne 

16. Kopalnia „Ciche Szczęście” 
17. Kamieniołom wapienia dolomi-
tycznego 
18. Zakończenie. Szlak Kopaczy

Karczma GórniczaKarczma GórniczaKarczma Górnicza Synklina LeszczynySynklina LeszczynySynklina Leszczyny

Bieg dzieci po ścieżce dydaktycznejBieg dzieci po ścieżce dydaktycznejBieg dzieci po ścieżce dydaktycznej

Dydaktyczna ścieżka przyrodniczo - kultu-Dydaktyczna ścieżka przyrodniczo - kultu-Dydaktyczna ścieżka przyrodniczo - kultu-
rowa w Parku Krajobrazowym "Chełmy".rowa w Parku Krajobrazowym "Chełmy".rowa w Parku Krajobrazowym "Chełmy".

I ZIMOWY BIEG SZLAKIEM KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓWI ZIMOWY BIEG SZLAKIEM KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓWI ZIMOWY BIEG SZLAKIEM KRAINY WYGASŁYCH WULKANÓW
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Informacja Tu-
rytyczna Wieża 
Widokowa w 
Radomierzu
Radomierz 60a

58-520 Janowice Wielkie
tel. +48 75 700 00 27
wieza@janowicewielkie.eu

Gminne Centrum 
Informacji 
Turystycznej w 
Jaworze
Rynek 3

59-400 Jawor
tel. +48 76 870 33 71
e-mail: gci.jawor@wp.pl
www.gci.dja.pl

VILLA GRETA - PENSJONAT 
Rodziny pensjonat w Sudetach Zachodnich, w 
Górach Kaczawskich. Komfortowo urządzone 
pokoje z łazienkami oraz klimatyczna restaura-
cja.
Dobków 59, 59-540 Świerzawa
www.villagreta.pl, tel. +48 75 713 44 53

PAŁAC KROTOSZYCE - HOTEL SPA
Hotel, restauracja, basen - obiekt malowniczo 
położony w dolinie Kaczawy obok XVII wiecze-
nej posiadłości z sześciohektarowym parkiem.
www.palackrotoszyce.pl, tel. 768 768 300

CHATA MORGANA - AGROTURYSTYKA
Zapraszamy do stuletniej chaty położonej na 
obrzeżach PK „Chełmy”, nieopodal trzech zam-
ków: Bolków, Świny, Lipa.
59-420 Bolków, Jastrowiec 15
www.chatamorgana.ig.pl, tel. 75 74 50 200

Ostrzyca Proboszczowicka - zwa-
na Śląską Fudżijamą, rezerwat geo-
logiczno-fl orystyczny, utworzony dla 
ochrony zespołu roślin i unikatowego 
gołoborza bazaltowego. Wierzchołek 
góry jest kominem wygasłego wulkanu 
a jednocześnie jednym z najwspanial-
szych punktów widokowych (501m).

Czartowska Skała - wzniesienie o 
wysokości 463 m n.p.m. Jest to nie-
wielkie powulkaniczne wzniesienie, w 
kształcie małego, lekko skrzywionego 
stożka podciętego z dwóch stron wyro-
biskami nieczynnych kamieniołomów.

Wilcza Góra - Rezerwat „Wilcza 
Góra” utworzony dla ochrony orygi-
nalnego układu słupów bazaltowych 
przypominających płatki róży. Kamie-
niołom, który eksploatował bazalt z 
komina wulkanu trzęsącego okolicą 
zaledwie 17 mln lat temu, odsłonił 
niezwykłej urody skały. Do dziś w po-
bliżu wzgórza (367m) przy zielonym 
szlaku znajdują się trzy piękne jaski-
nie piaskowcowe – Skalny Wodospad, 
Wilcza i Niedźwiedzia Jama.

Grodziec - bazaltowa góra, wzno-
sząca się na wysokość 389 m n.p.m. 
Na szczycie, pośród zieleni góruje 

zamek, będący ostatnim miejscem tzw. 
Szlaku Grodów Piastowskich (szlak 
zielony), biegnącego od Zagórza Ślą-

skiego.

Wielisławka - Góra Wielisławka z 
pomnikiem przyrody: Wielkie Organy 
Wielisławskie w Sędziszowej nad 
Kaczawą. Koniecznie należy obejrzeć 
te niezwykłe formy ciosu riolitowego o 
czerwonej barwie, ułożone w kształcie 
wachlarza. Na szczycie, z którego 

rozciąga się piękny widok na rozległą 
panoramę Gór Kaczawskich, znajdują 
się pozostałości podwójnego średnio-
wiecznego grodziska z ruinami zamku 
zbójnickiego i karczmy. W górze znaj-
dują się liczne jaskinie, sztolnie ko-
palni złota i tajemnicze zapadliska
Górzec - Górzec to wzniesienie gó-
rujące nad Męcinką (445 m n.p.m.). 

Górzec mógł być podobnie jak Ślę-
ża miejscem pogańskich kultów, 
a także warownym grodziskiem. W 

średniowieczu powstał tu niewielki 
zameczek.  W jego ruinach w XVII 
wzniesiono kaplicę pielgrzymkową. 
W 1740 roku wzdłuż wzniesienia 
na szczyt ustawiono Stacje Męki 
Pańskiej - wykute w piaskowcu z 
niemieckimi napisami wyrytymi goty-
kiem. Przed pierwszą stacją znajduje 
się stara, 
nieczynna 
od ponad 
pół wiecza 
sztolnia 

„Rudolf”, 
która stano-
wi atrakcję 
turystyczną.

Bazaltowa 
Góra - 
Wzniesienie 
położone 
jest na te-
renie Parku 

Krajobra-
zowego 
„Chełmy”, 
o dość 
stromych zboczach i z wyraźnie 
podkreślonym wierzchołkiem. Na 
jego szczycie w 1906 r. zbudowana 
została wieża widokowa wykonana 
z kamienia bazaltowego. W 2007 r. 
wytyczono ścieżkę dydaktyczną 
przyrodniczo – kulturową wiodącą 
z Paszowic na Bazaltową Górę.

Okole - szczyt (718 m n.p.m.) znajdu-
jący się w Grzbiecie Północnym Gór 
Kaczaw-
skich, 
najwyższy 
szczyt 
tego pa-
sma. Wraz 
z Leśnia-
kiem tworzy 

rozległy 
ma-
syw. Na 
szczycie 
znajdują 
się pozo-
stałości 
dawnego 
punktu 
widoko-
wego

U GROSZKÓW - AGROTURYSTYKA
Gospodarstwo położone jest w malowniczej 
okolicy w Górach Kaczawskich (Sudety), u pod-
nóża Wielisławki. W pobliżu (zaledwie 20 m. od 
domu) przepływa rzeka Kaczawa.
59-540 Sędziszowa, ul. Młyńska 1
www.agroturystyka.rox.pl, tel. 75 712 60 58  

RANCHO POD STRUSIEM - AGROTURYSTYKA
To typowe gospodarstwo agroturystyczne. 
Dysponujemy czterema pokojami gościnnymi z 
łazienkami. Do dyspozycji gości jest „GOSPODA 
POD STRUSIEM” i sala kominkowa.
59-524 Pielgrzymka, Wojcieszyn 80
www.blackostrich.eu, tel. 509048 891

AGROHIPPIKA KONDRATÓW
Dysponujemy dwoma przytulnymi pokojami 
gościnnymi. We wszystkich pokojach łazienka i 
stałe łącze internetowe. 
www.agrohippika.pl, tel. 510 771 871

QUBUS HOTEL ZŁOTORYJA
Położony w centrum Złotoryi (na ul. Reymonta 
7) hotel Qubus jest zlokalizowany około 15 km 
od autostrady A4, która łączy Złotoryję z Wro-
cławiem, Katowicami i Krakowem.
htt p://www.qubushotel.com/  
tel. 48 76 878 35 97

PENSJONAT PRZY MIŁEJ
Pensjonat Przy Miłej (na ul. Miła 1)  znajduje 
się 3 minuty spacerem od centrum Złotoryi, tuż 
przy średniowiecznych murach obronnych. Na 
miejscu do dyspozycji Gości jest restauracja Przy 
Miłej 
htt p://www.pensjonatprzymilej.pl/
tel. 76 878 39 66

U ZYGMUNTA - AGROTURYSTYKA
Domek położony w Krzeniowie (Nowy Kościół), 
z dala od drogi. Leży u stóp powulkanicznej góry 
Jeziorna. To świetny punkt wypadowy na teren 
Pogórza Kaczawskiego. Zaledwie kilka kilome-
trów do Złotoryi.
tel. 76 878 55 66

Centrum 
Informacji 
Turystycznej w 
Myśliborzu

Myślibórz 11
59 - 411 Paszowice

tel./fax +48 76 870 80 02
e-mail: mysliborz@dzpk.pl

Centrum 
Informacji 
Turystycznej 
Złotoryja

ul. Basztowa 15,
59-500 Złotoryja

tel. 0048 76 87 81 873
e-mail: cit@zlotoryja.pl

INFORMATOR O KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓWINFORMATOR O KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓWINFORMATOR O KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓW GÓRY I POGÓRZE KACZAWSKIEGÓRY I POGÓRZE KACZAWSKIEGÓRY I POGÓRZE KACZAWSKIE

Punkty Informacji TurystycznejPunkty Informacji TurystycznejPunkty Informacji Turystycznej

NoclegiNoclegiNoclegi

Warto zobaczyć - wulkanyWarto zobaczyć - wulkanyWarto zobaczyć - wulkany



12 Listopad 2013 13

Zamek Grodziec - Został wybudowany 
na bazaltowym, powulkanicznym, stromym 
wzgórzu na wysokości 389 m n.p.m. Pierw-
sza potwierdzona wzmianka o Grodźcu 
pochodziła z bulli papieża Hadriana IV z 
23 kwietnia 1155 r. Dnia 11 maja 1951 roku 
pod numerem A/3515/279, zamek został 
wpisany do rejestru zabytków Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa. 
Zwiedzanie:
Od poniedziałku do niedzieli:
w godz. od 10:00 do 16:00 (LISTOPAD - 
STYCZEŃ)
w godz. od 10:00 do 17:00 (LUTY - MA-
RZEC)
w godz. od 10:00 do 18:00 (KWIECIEŃ - 
PAŹDZIERNIK)

Cena biletu normalnego: 7zł/osoba
Cena biletu ulgowego: 4 zł/osoba

Zamek w Bolkowie – położony w Bol-
kowie na Wzgórzu Zamkowym, którego 
zbocze urywa się od strony Nysy Szalo-
nej ostrym urwiskiem (różnica wysokości 
wynosi 90 m), a łagodny wschodni stok 
zajmuje miasto. Zamek ten jest zamkiem 
wyżynnym. Budowla zajmuje 7600 m². . Z 
potężnej, kolistej wieży zamkowej, która 
stanowi doskonały punkt widokowy, roz-
pościera się widok na miasto oraz Góry i 
Pogórze Kaczawskie. 
Godziny otwarcia zamku:
w poniedziałki - 9:00 - 16:00 (sale wystawo-
we zamknięte)
wtorek - piątek 9:00 - 16:00
sobota - niedziela
w godz. od 09:00 do 18:00 (MAJ - WRZE-
SIEŃ)
w godz. od 09:00 do 17:00 (PAŹDZIERNIK)
w godz. od 09:00 do 16:00 (LISTOPAD - 
MARZEC)
w godz. od 09:00 do 17:00 (KWIECIEŃ)

Zamek Świny - Wymieniono go raz pierw-
szy w kronice Kosmasa w 1108 r. pod 
nazwą Zvini in Polonia. Potem w dokumen-
cie papieża Hadriana IV wzmiankowany 
jako gród kasztelański Zpini. Jest najstar-

szym prywatnym zamkiem na terenie obec-
nej Polski. Wzgórze zamkowe zbudowane 
jest z porfi ru kwarcowego i tufu porfi rowe-
go, zamek został zbudowany z brunatno-
czerwonego zlepieńca.
Zamek w Świnach czynny jest w okresie:

MAJ - PAŹDZIERNIK w godz. 12.00-18.00
po sezonie na życzenie

Wieża Rycerska w Siedlęcinie - Budo-
wę gotyckiej wieży rozpoczęto najpraw-
dopodobniej około 1314 r.[2] na zlecenie 

księcia jaworskiego Henryka I. Pierwotnie 
wieża miała cztery kondygnacje, z czego 
dwie dolne przeznaczone były na pomiesz-
czenia gospodarcze, natomiast trzecią i 
czwartą zajmowali właściciele.  Bez wątpie-
nia największą atrakcją wieży siedlęcińskiej 
są średniowieczne malowidła na ścianach 
tzw. Wielkiej Sali. Są to najstarsze w Polsce 
malowidła ścienne o tematyce świeckiej. 
Zajmują ponad 33 m2 powierzchni ściany. 
Siedlęcińskie polichromie są jedynymi śre-
dniowiecznymi malowidłamiw Europie, ob-
razującymi historię jednego spośród rycerzy 
Okrągłego Stołu - sir Lancelota z Jeziora.
Godziny otwarcia:
Wieża jest czynna do zwiedzania codzien-
nie za wyjątkiem poniedziałków w godzi-
nach:
MAJ -PAŹDZIERNIK od 10.00 do 18.00
LISTOPAD – KWIECIEŃ od 10.00 do 16.00

Zamek w Lipie – Zbudowany na wysokości 
375 m n.p.m. Zamek otacza sucha fosa 
(częściowo zasypana). Zbudowany został 
na przełomie XIII i XIV w. Prawdopodobnie 
powstał z inicjatywy jednego ze śląskich 
rodów rycerskich i miał pełnić w tamtych 
czasach rolę strażnicy wzniesionej w for-
mie gotyckiej. W tym czasie budowla skła-
dała się z kwadratowej wieży mieszkalnej, 
otoczonej zabudową.

W XVII w. zamek przebudowano w for-

Muzeum Regionalne w Jaworze
ul. Klasztorna 6,59 - 400 Jawor
Tel/fax +48 76/ 8702321, tel. +48 76/ 
8703086
e-mail:muzeum@muzeumjawor.pl
www.muzeumjawor.pl

Muzeum  Zamek Bolków
tel/fax: +48 75/7413297, 59-420 Bol-
ków
email: kustosz@zamek-bolkow.info.pl
www.zamek-bolkow.info.pl

Muzeum Złota
ul. Zaułek 2
59-500 Złotoryja
tel. 76 878 29 85
e-mail: muzeumzlota@o2.pl

Kopalnia Złota „Aurelia” w Złotoryi
Od 1 Października do 20 grudnia rezer-
wacja wejść do Kopalni pod numerem 
telefonu: 692-019-575. 

W sezonie od maja do końca września. 
od środy do soboty w godzinach 10,00 
- 16,00 w niedziele 9,00 - 15,00

Skansen i Muzeum Górnictwa 
w Leszczynie
tel./fax: 76 87 83 966,  76 87 86 759
tel. kom.: 
721 299 473
http://www.dymar-
kikaczawskie.pl

Ekomuzeum 
Rzemiosła 
w Dobkowie
Dobków 83a
59-540 Świerza-
wa
Tel: +48 75 713 
44 53,
kom: +48 506 112 
985
email: rozpedow-
ski@gmail.com

mie renesansowej. Został on rozbudowany 
przez rodzinę Zedlitz: Ernsta (wł. 1471-

1485), Sigismunda (wł. 1500-1520) lub jego 
syna Bartela (wł. 1520-1549).

Zamek w Rokitnicy - Pierwsze kamien-
ne mury zaczęto wznosić w połowie XIII 
w. W drugiej połowie XIII w. wzniesiono 

murowany budynek mieszkalny od strony 
północnej. Z 1319 roku pochodzi informacja 
o kaplicy zamkowej, którą dobudowano 
do budynku mieszkalnego. Zamek pełnił 
funkcjekomory celnej na trakcie Legnica–
Lwówek Śląski i strzegł pobliskich tere-
nów złotonośnych. W XV w. stał się siedzi-
bą rycerzy - raubritterów, w wyniku czego 
został zdobyty i zniszczony przez zan wro-
cławskich iświdnickich w 1451 roku. Nigdy 
nie został odbudowany. Zamek w Rokitnicy 
zaliczany jest do najstarszych murowanych 
zamków w Polsce.

Pałac Kłonice - Wzniesiony w 1577 r., pier-
wotnie jako dwór renesansowy. Rozbudowa 
pałacu odbyła się w 1873 r., został powięk-
szony o część zachodnią, a następnie grun-
townie przebudowany w 1879 r. Kolejny 
remont został przeprowadzony w 1981 r. 
Zachowała się również wieża widokowa z 
1893 r., zwieńczona otwartą galerią.

Rowerowy Szlakt po Krainie Wy-
gasłych Wulkanów - kolor oznako-
wania czerwony, długość przejazdu 
80km. Przebieg szlaku: Legnickie 
Pole – Snowidza – Jawor – My-
ślibórz - Myślinów – Pomocne – 
Stanisławów - Leszczyna – Złotoryja 
– Grodziec.

Pieszy Szlak Wygasłych Wul-
kanów – kolor oznakowania: 
żółty. Całkowita długość szlaku 
85 km (prowadzi przez większość 
wzgórz wulkanicznych i ryolitową 
Wielisławkę). Przebieg: Legnickie 
Pole – Mikołajowice – Pawłowice- 

Snowidza – Jawor – Rataj (350m 
n.p.m.) – Myślibórz – rez. Wąwóz 
Myśliborski – Myślinów – Czartow-
ska Skała (468m n.p.m.) – Pomoc-
ne – Kondratów – Międzydroże 
(463m n.p.m.) – Gozdno – Wieli-
sławka (369m n.p.m.) – Sędziszowa 
– Sokołowiec – Proboszczów – rez. 

Ostrzyca Proboszczowicka (501m 
n.p.m.) – Zielonki – Twardocice 
– Czaple – Nowa Wieś Grodzka 
- Grodziec (389m n.p.m.) – Uniejo-
wice – Wojcieszyn – Złotoryja

Warto zobaczyć - muzeaWarto zobaczyć - muzeaWarto zobaczyć - muzeaWarto zobaczyć - muzeaWarto zobaczyć - muzeaWarto zobaczyć - muzea

Szlaki turystyczneSzlaki turystyczneSzlaki turystyczne

Warto zobaczyć - zamki i pałaceWarto zobaczyć - zamki i pałaceWarto zobaczyć - zamki i pałace
INFORMATOR O KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓWINFORMATOR O KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓWINFORMATOR O KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓW GÓRY I POGÓRZE KACZAWSKIEGÓRY I POGÓRZE KACZAWSKIEGÓRY I POGÓRZE KACZAWSKIE



14 Listopad 2013 15

Nauczyciele SP3 podczas malowania ogrodzenia 
szkoy nr 4.

Pożegnanie z Królem Śmieciem, 1962 r. na placu 
hotelowym. Z archiwum B. Chrzanowskiej

Pracownicy szpitala na wykopkach. 
Z kroniki szpitalnej.

Zotoryjscy uczniowie na wykopkach

Z archiwum SP3.

Z archiwum SP3.

Z archiwum SP3.

Pożegnanie z Królem Śmieciem, uczniowie LO.
Z archiwum B. Chrzanowskiej

Epoka PRL-u obfi towała w przeróżne inicjaty-
wy, które składały się na wielopiętrową pirami-
dę absurdów. Niezamierzony komizm miksował 
się z cynizmem, a przy okazji usprawiedliwiał 
promowanie głupoty, braku kompetencji, ob-
łudę, kombinatorstwo, cwaniactwo, nobilitację 
rzeszy „miernych-wiernych”. Nierzadko za tym, 
co wzbudzało śmiech i zażenowanie szły realne 
dochody spływające na konto inicjatorów. Dzi-
siejsza podróż w czasie ma związek z aktualną 
porą roku i fotografi cznie wpisuje się w ową 

absurdalność „czerwonej” epoki. 
To właśnie jesienią na wniosek „najwyższych 

czynników” lud pracujący miał zakasać rękawy 
w dni wolne od pracy i budować „dobro wspól-
ne”, czyli socjalizm. Owo „dobro” zawsze miało 
służyć parti i: w sobotę pomnażało dobrobyt i 
poprawiało statystyki, w „czerwoną niedzielę” 
- odciągało ludzi od praktyk religijnych. Hasłem 
„Jutro Polski budujemy dzisiaj” pomnażano 
godziny bezpłatnego świadczenia pracy niemal 
wszystkich grup zawodowych i społecznych, ze 

szczególnym „wyróżnieniem” 
nauczycieli i młodzieży szkol-
nej. 

Pomysł zaczerpnięto z ko-
lebki socjalizmu, tj. ZSRR i ze 
względu na źródło - nie pod-
legał krytyce. Zdarzało się, że 
czyny służyły upamiętnianiu 
Rewolucji Październikowej 
i kolejnych zjazdów partyj-
nych.  

W pierwszych latach po-
wojennych społeczeństwo 
nawet chętnie uczestniczyło 
w tego typu inicjatywach 
- z wewnętrznej potrzeby 
dźwigania kraju z powojen-
nej pożogi. Szybko jednak 
okazało się, że jest to, jak 
byśmy dzisiaj powiedzieli – 
przerost formy nad treścią. 
Nierzadko koszt organizacji 
czynu społecznego/partyjne-
go przewyższał efekty pracy, 
co nie smuciło władzy, bo w 

gruncie rzeczy nie o efekt chodziło, a 
raczej o wymuszenie posłuszeństwa, 
popisy propagandowe i niejako doku-
czenie grupom zawodowym będącym 
na cenzurowanym. Wierchuszka lokal-
nej władzy delektowała się bowiem 
widokiem urzędników, nauczycieli i 
uczniów (przyszłej inteligencji) dźwi-
gających wiadra z ziemniakami, zamia-
tających ulice, pchających przed sobą 
taczki z ziemią. Oddelegowywani na 
pola zasilali PGR-y, zwiększając zbiory, 

za które „trzynastkami” 
i „czternastkami” dzię-
kowano „przodownikom 
pracy”, a dodatkowymi 
premiami - przedstawi-
cielom aparatu partyj-
nego. Dyrektorom szkół 
przypinano odznaczenia 
i wręczano „dyplomy 
dziękczynne”.  

Przez niemal 22 lata mieszkańcy Złotoryi 
uczestniczyli w odgórnej inicjatywie na rzecz 
pomnażania „wspólnego dobra” poprzez udział 
w sianokosach, wykopkach ziemniaczanych i 
buraczanych, zamiataniu ulic i grabieniu trawni-
ków, porządkowaniu placów zabaw, zdobieniu 
rabatami terenów zielonych przed budynkami 
użyteczności publicznej, malowaniu ogrodzeń, 
a nawet zbieraniu kamieni i (amerykańskiej) 
stonki na polach ziemniaczanych. Złotoryjska 
młodzież, wzmacniana siłami kadry pedago-
gicznej, wspierała PGR-y m.in. w Jerzmanicach, 
Wilkowie, Nowej Wsi Grodziskiej, w lasach 
sadziła drzewa, a w mieście żywopłoty i drzewa, 
sprzątała tereny wokół szkół, a także wykony-
wała pracę w ogródkach biologicznych i geogra-
fi cznych. Zdarzało się, że uczniowie otrzymywali 
podziękowania za pracę i trochę grosza, za co 
np. fundowano wiązanki okolicznościowe 
pod pomnik w mieście, inni dodawali do 
kosztów wycieczki klasowej. 

Być może są tacy, którzy wspominają 
te czasy z nostalgią. Większość jednak 
z zażenowaniem opowiada o tych 
marnych widowiskach. Bardzo szybko 
zwroty „zrobić coś w czynie społecznym” 

zyskały znaczenie 
pejoratywne, ozna-
czały tyle, co zrobić 
coś byle jak, niesta-
rannie, na pokaz, 
na odczepnego. 
Ale co się dziwić, 
skoro w tym czasie 
funkcjonowało 
powiedzenie : „Tym 
chata bogata, co 

przyniesie z pracy 
tata”. 

Nauczyciele 
robili, co mogli, by 
„wydarzeniom” 
tym nadać dydak-
tyczny wymiar. 
Stąd hasła: „Po-
żegnanie Króla 
Śmiecia” (akacja 
w LO w 1962 r.), 

czy „Porządek – wiosna 1980” (SP3). Jak 
jednak można było obronić inicjatywę, 
gdy w krótkim czasie efekt całodniowej, 
czasami dwudniowej, pracy młodzieży 
i jej opiekunów, niszczyły koparki, albo 
starannie wysprzątany i obsiany tra-
wą skwer przeznaczono pod budowę 
domu? Jak wytłumaczyć dziecku, że 
swoją pracą buduje przyszłość Polski, 
gdy w błocie tonie jedyna para butów?

Jak zawsze, tak i w przypadku czynów 

społecznych „do roboty” stawiały się te 
same „konie pociągowe”, a ikony ów-
czesnego systemu „szły na chorobowe” 
albo miały nadzwyczajne przeszkody. 
Dokonała się transformacja ustrojowa, 
ale wszyscy przywykli do „ułożonych 
starych koni”, a one coraz wolniej idą, 
idą i idą…

Joanna Sosa-Misiak

2 cebule (ok. 20 -30 dag), 1 kostka planty lub 
tłuszczu kokosowego (25dag), 0,5 szklanki 

oleju rzepakowego lub oliwy z pestek 
winogron, 3 łyżki granulatu so-

jowego, sól, ząbek czosnku, 
pieprz ziołowy, vegeta do 
smaku
Cebulę obieram, myję i 
kroję w kostkę. W garnku 

rozpuszczam tłuszcz, dodaję 
cebulę i podsmażam. Przypra-

wiam ulubionymi przyprawami. 
Osobno na oleju krótko podsmażam 

granulat (łatwo się przypala!), dolewam do pod-
smażonej cebuli, mieszam. Zlewam do kamion-
kowego garnuszka i odstawiam do wystudzenia.  
Wystudzony używam do smarowania pieczywa.

Jolanta Grzyb

CZAR MINIONYCH LATCZAR MINIONYCH LATCZAR MINIONYCH LAT
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Uczniowie naszej szkoły (Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 

w Złotoryi) uczestniczyli w rejsie 
żaglowcem, którego organizatorem 
było biuro armatorskie żaglowca 
STS Fryderyk Chopin.

Płynęliśmy na trasie Szczecin 
- Amsterdam w dniach od 15 wrze-
śnia 2013 r. do 28 września 2013 r. 
z ramienia Fundacji STS Fryderyk 
Chopin. Celem tego projektu jest 
wyrównywanie szans młodzieży z 
placówek należących do Stowarzy-
szenia Korczakowskiego.

Morze to wspaniały wychowaw-
ca, a statek - klasa…

Dorota Kosińska
15.09.2013 r., Dzień 1.

6.00 wyjeżdżamy szkolnym 
busem spod szkoły w kierunku 
Szczecina. Towarzyszą nam pan 
Paweł – dyrektor oraz kierowca – 
pan Zbyszek. Jedziemy ponad cztery 
godziny. Po godz.10.00 jesteśmy 
w porcie. Statek Fryderyk Chopin 
wydaje się dużo mniejszy niż nasze 
wyobrażenia. Jednak po wejściu 
pod pokład stwierdzamy, że nie jest 
taki mały. Robimy sobie pamiątko-
we zdjęcia przy statku, chwila roz-
mowy i … pożegnanie. Pan Paweł 
z panem Zbyszkiem odjeżdżają do 
domu. No cóż… zaczęło się…

Zakwaterowanie. Andrzej z Ad-
rianem, Paulina z Agnieszką będą 
mieszkać w trzyosobowych kaju-
tach. Pani Dorotka dzieli kajutę z 
trzecim ofi cerem – panią Kasią z 
Legionowa. Łóżka są piętrowe. Ka-
juty wyposażone w szafk i, szufl ady, 
szafę, niektóre w łazienkę. Niektó-
rzy z nas mają okienka z widokiem 
na morze.

Ważną część załogi stanowią: 
kapitan statku - Tomasz, trzech 
ofi cerów – I - Kasia, II – Weronika i 
III - Kasia, wachtowi – kolejno – Ma-
rysia, Janek i Filip, bosman – Michał 
i pomocnik bosmana - Krzysiek, kuk, 
czyli kucharz oraz mechanik – Krzy-
siek oraz Sasza z Mińska – prakty-
kant, pomoc starszego wachty.

Czekamy na resztę załogi, którą 
oprócz nas tworzą uczniowie z wy-
chowawcami Zespołu Szkół Żeglugi 
Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu i 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 
Borzęciczkach koło Poznania. 

Po godzinie 12.00 następuje 
przeszkolenie załogi na statku. Zbie-
ramy się w klasie i słuchamy. 

Pierwszy posiłek. Idziemy do 

mesy – stołówki na statku, a tu wita 
nas niedzielny domowy obiad – ro-
sół i pieczony kurczak… 

Po sytym obiedzie wychodzimy 
na pokład. Każdy z nas otrzymuje 
pasy bezpieczeństwa i od tej pory 
porusza się podczas alarmów ma-
newrowych i nawigacyjnych w pa-
sach. Tu uczymy się podstawowych 
czynności wykonywanych na statku: 
brasowania, rozwijania i zwijania 
żagli. Ok. godz. 15.00 wypływamy 
do Świnoujścia. Składamy trap, 
zwijamy odbijacze. Zaczynają się 
wachty na pokładzie, uczymy się 
sterować. Ok. godz. 20.00 dopły-
wamy.

Cała załoga szykuje się do cumo-
wania. Zakładamy odbijacze, rozkła-
damy trap. Teraz jesteśmy na lądzie. 
Spacerujemy uliczkami portu. Nocu-
jemy pełniąc wachty na pokładzie. 
16.09.2013 r. Dzień 2.

Pierwsza noc na statku w porcie 
za nami. Pobudka o godz. 7.30. 
Załoga na pokładzie rozwija żagle. 
Następuje podniesienie bandery. 
Krótki apel, przedstawienie planu 
dnia przez kapitana statku. 

Znamy już swoje zadania. An-
drzej z Adrianem i pani Dorotka 
reprezentują II wachtę, Agnieszka z 
Pauliną – III wachtę. Wszyscy jeste-
śmy odpowiedzialni za czynności 
wykonywane na statku. O godz. 
10.00 wypływamy na trzy dni i dwie 
noce na głębokie wody. Odbieramy 
jeszcze resztę sms‘ów z życzeniami 
typu: stopy wody pod kilem, po-
godnych wiatrów, udanego rejsu, 
żadnych chorób morskich…

Płyniemy. Zaczyna mocniej bujać. 
Zaczynają się choroby. Śpiąc czuje-
my jak kołysze nas do snu płynący 
statek. Niektórzy z nas od tego 
bujania mają bóle brzucha.
17.09.2013 r. Dzień 3.

Ok. godz. 6.00 budzi nas sygnał 
alarmowy. Załoga wzywana jest do 
brasowania. Po brasowaniu nastę-
puje odbój – wszyscy wracają pod 
pokład. Niektórzy jeszcze dosypiają, 
inni obstawiają swoje rejony. Pły-
niemy z Polski przez Niemcy, Danię, 
Szwecję i znów Danię. Choroby 
trzymają, ale jakoś dajemy radę. Na 
statku nie ma ulg dla nikogo. Wszy-
scy jesteśmy jedną wielką rodziną. 
Dziś wymiotuje Adrian. Czyżby 
znów choroba morska???
18.09.2013 r. Dzień 4.

Jak zwykle nocną wachtę pełni-

my w grupach wachtowych. To już 
trzeci dzień bez odpoczynku, poko-
nujemy kolejne mile morskie… 

Jest coraz lepiej, choroby jakby 
ucichły. Uczymy się odpowiedzial-
ności za własne działania poprzez 
pracę na statku. 

Pogoda wymarzona do wypo-
czynku, morze spokojne. Kapitan 
wzywa nas z pokładu na ćwiczebny 
alarm „Człowiek za burtą”. Załoga 
pędzi na pokład, w trakcie zakłada 
pasy bezpieczeństwa. Każdy wie, 
gdzie jest jego stanowisko. Brasuje-
my – luzujemy szoty, zwijamy żagle, 
aby zatrzymać statek. Dopływamy 
do „człowieka za burtą”. Część zało-
gi zajmuje 
się wypuszczeniem pontonu ratun-
kowego na morze. Grupa dwóch 
bosmanów i jeden członek załogi 
( w tym wypadku opiekun grupy z 
Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej ) 
wypływają do „człowieka za burtą”. 
Na szczęście to tylko ćwiczenie, nikt 
nie wypadł. Kapitan tłumaczy, jak 
należy reagować podczas takiego 
alarmu: działanie musi być szybkie 
i skuteczne. Opowiada nam, ile 
węzłów ( czyli z jaką prędkością na 
godzinę – w tym wypadku 7 węzłów 
na godzinę ) płynie statek i jak szyb-
ko znika nam z oczu człowiek, który 
wypada za burtę. 

Teraz następuje czas na łowie-
nie rybek – makreli. Na rufi e kuk i 
mechanik zarzucają wędki, załoga 
włącza się do ściągania rybek z 
haczyków. Dla niektórych to niezła 
zabawa. Wiadro zapełnia się ma-
krelami. Łowimy również kłujące 
ryby – „kujony”, bo tak je nazwali 
chłopcy. Wielu członków naszej 
załogi zostało pokłutych – każdy z 
nich leci pod ciepłą wodę i obmywa 
opuchliznę. 

Na kolację - pyszna pizza. Nie 
można narzekać na kuchnię kuka. 
Coraz bardziej brakuje nam słody-
czy. Nie możemy się doczekać portu 
w Danii, aby znów zejść na ląd..

O godz. 22.00 dobijamy do portu 
w Skagen w Danii. 
19.09.2013 r. Dzień 5.

Wstaliśmy dość wyspani. Paulina 
walczy od rana z przygotowaniami 
do posiłków. Kambuz to kuchnia na 
statku. W kambuzie jest co robić 
– przede wszystkim trzeba nakryć 

do stołów całej załogi, w tym stołu 
ofi cerskiego. Po przygotowaniu 
śniadania i po jego zjedzeniu osoba 
pełniąca dyżur w kuchni staje na 
tzw. zmywaku. Po śniadaniu nastę-
puje przygotowanie 
do obiadu – przyniesienie pro-
duktów ze spiżarni, obieranie i 
mycie warzyw dla dokładnie 39 
osób załogi. Ponadto wykonuje się 
jeszcze inne drobne rzeczy zlecone 
przez kuka – kucharza na statku. 
Potem czas wolny, aż do momentu, 
kiedy trzeba ponownie nakryć do 
stołów w mesie, czyli jadalni, podać 
posiłek, pozmywać i to samo przed, 
w trakcie i po kolacji. 
Na koniec doprowadzamy kambuz 
i mesę do stanu pierwotnego – ro-
bimy generalne porządki, włącznie 
z myciem podłóg. Uff ff .. To bardzo 
wyczerpująca praca, gdyż tak na-
prawdę pomiędzy posiłkami zostaje 
jakieś 1,5 godziny przerwy dla 
siebie.

Dziś odbył się egzamin ze zna-
jomości żagli i lin żeglarskich na 
statku. Musimy przyznać, że nie jest 
łatwo to wszystko zapamiętać. 

Stoimy w porcie, więc czas na 
spacer.

Idziemy duńskim miasteczkiem 
portowym – Skagen. Mijamy ładne 
małe domki mieszkalne. Docho-

dzimy do plaży. Słoneczko 
pięknie świeci, morze jest 
spokojne. Leżymy na plaży i 
wsłuchujemy się w szum fal 
malachitowego morza jak 
w piosence Grzegorza Tur-
naua. Chłopcy i dziewczęta 
robią sobie pamiątkowe 
zdjęcia, próbując uchwycić 
piękno natury. Czas goni, 
trzeba wracać do portu. 
Zaraz będzie kolacja, a 
potem… zaczynamy dalszą 
podróż, wbijamy się na kilka 
dni na szerokie wody.
20.09.2013 r. Dzień 6.

Kolejny dzień powitał nas alar-
mem. Cała załoga wybiegła na 
pokład. Po ustawieniu rei i żagli 
ustawiliśmy się na rufi e. Apel roz-
począł się wciągnięciem bandery na 
maszt. Podczas wciągania bandery, 
na której widnieje fl aga i godło 
naszego państwa, wybija się tzw. 
szklanki za pomocą dzwonu, który 
umieszczony jest na wprost steru 

blisko śródokręcia. Jedna szklanka 
to podwójne uderzenie w dzwon. 

Adrian i Andrzej wraz z bosma-
nem szorują pokład. Praca pali im 
się w rękach. Pogoda zmienna. 
Wieje wiatr, statek przechyla się to 
w jedną to w drugą stronę. 

Nasza Agnieszka, której strasz-
nie dokucza zapach i smak ryb, 
właśnie patroszy rybki na kolację. 
Do wszystkiego można się przyzwy-
czaić. Jesteśmy pod wrażeniem, 
Agnieszko!

Tuż przed obiadem wzywają nas 
do klasy na szkolenie ze światełek. 
Ofi cer uczy nas, jak rozpoznać 
zbliżające się statki i inne obiekty 
pływające po morzu, a także ocenić 
„na oko”, w jakiej odległości znajdu-
ją się w stosunku do nas. 

Wieczór, możemy iść spać, jednak 
nikt z nas nie zmruży oka, dopóki 
nie usłyszy sygnału alarmu manew-
rowego. Czekamy więc nawet do 
24.00. Wszystko zależy oczywiście 
od warunków pogodowych i od 
pana kapitana. Sen będzie krótki, 
bo już o 4.00 część z nas ma wachtę 
do rana. Robi się coraz zimniej, więc 
szykujemy wszystko to, co mamy 
ze sobą, aby ubrać się na cebulkę 
i przetrwać 4 godziny wachty na 
pokładzie. Ktoś musi czuwać, żeby 
spać mógł ktoś… 

21.09.2013 r. Dzień 7.
Pracujemy na wachcie 

nawigacyjnej od 4 rano. 
Adrian jest zwolniony, 
ponieważ pracuje od rana 
w kambuzie. Andrzej miał 
dziś trudności ze wsta-
niem. Wachtowy budził go 
kilka razy. Morze w miarę 
spokojne, pełne różnych 
obiektów pływających. 
Duży księżyc. Stoimy na 
mostku. Dwóch obserwa-
torów po obu stronach 
mostka, w środku - osoba 
sterująca. Płyniemy na 
pełnych żaglach. Prowa-
dząc statek da się poczuć 
prawdziwą rozkosz mor-

skiej podróży. Wsłuchujemy się 
w szum fal uderzających o statek. 
Cudowne uczucie… Powiewa coraz 
to zimniejszy wiatr. Morze nocą 
wygląda pięknie. 

W południe większość z nas 
odsypia. Pogoda sprzyja żaglom, 
kierunek wiatru odpowiedni, więc 
nie trzeba wychodzić na manewry. 

Podczas pełnienia wacht zaliczamy 
linki i węzły żeglarskie.

Mijają kolejne godziny. Piszemy 
pamiętnik. Adrian szykuje kolację. 
Dziś racuchy. 
22.09.2013 r. Dzień 8.

Po nocnej wachcie wybudziła 
nas ofi cerska pobudka. Tuż przed 
godz.8.00 wszyscy znów spotykamy 
się na rufi e, by móc uczestniczyć 
w podniesieniu bandery. Ciekawie 
wyglądało stanie na baczność – 
wszyscy stali pod kątem. 

Andrzej pracuje dziś od rana w 
kambuzie. Adrian - w maszynowni. 
Dziewczyny odsypiają nockę. Ok. 
godz. 10.00 spotykamy się w mesie, 
robimy sobie herbatkę. Andrzej 
informuje nas, że nie ma rąk do 
pracy. Jeden z jego pomocników od 
rana wymiotuje, a drugi mdleje. To 
dopiero połowa naszej wycieczki, 
a już wielu osobom siły odmawiają 
posłuszeństwa. Fale są coraz więk-
sze. Nasz żaglowiec zarzuca to w 
jedną, to w drugą stronę. Andrzej 
wykonuje wirujący taniec z naczy-
niami. Układa kubki na leżąco. 

Kuk przygotował z załogą nie-
dzielne ciasto. Upiekł keksa. Ciasto 
znika w mig. Niestety nam ciasto 
nie wchodzi…

Wachta od 20.00 do 24.00. 
Sztorm. Wielkie fale grają „Eti udę 
Rewolucyjną” Chopina. Pani Dorot-
ka przejmuje ster od pani Eli – wu-
efi stki z Kędzierzyna Koźla. Niestety 
nie udaje jej się złapać steru. Leci 
na ziemię. Upadając myśli o tym, 
że za chwilę wyląduje w morzu. 
Na szczęście chroni ją mostek. No 
cóż... Przecież nic się nie stało. Tylko 
troszkę się potłukła. Cała i zdrowa 
wraca do pracy. 

I tak mija kolejny, pełen wrażeń 
dzień na żaglowcu. Dobrze, że nie-
bawem dobijamy do portu. Będzie 
chociaż chwila przerwy od niebez-
piecznego bujania…
23.09.2013 r. Dzień 9.

Przez całą noc mocno bujało. 
Większość z nas turlała się po swo-

ich kojach. Trud-
no było przybrać 
odpowiednią 
pozycję do snu. 
W okienka pod 
pokładem fale 
morskie uderzały 
z siłą wodospa-
du. Sen długo 
nie przychodził. 
Przysnęliśmy nad 
ranem. Podobno 
w nocy osiągnę-
liśmy aż 8 w skali 
Beauforta. 

Dopływamy na 
wyspę Helgoland. 
Na twarzach 
wielu z nas poja-
wia się uśmiech. 
Jesteśmy znowu 
na lądzie! Płynę-
liśmy 4 noce i 3,5 

dnia na pełnym morzu. 
24.09.2013 r. Dzień 10.

Od rana pada drobny deszczyk. 
Wychodzimy na spacer. Robimy 
drobne zakupy płacąc w euro. 
Wracamy na pokład. Rozmawiamy. 
Widać, że zawiązuje się nić przyjaź-
ni pomiędzy nami a resztą częścią 
załogi. Miło jest popatrzeć, jak mło-

dzież świetnie się bawi.
Po kolacji kapitan wzy-

wa załogę na alarm ma-
newrowy. Składamy trap. 
Przestawiamy reje. Rozwi-
jamy żagle. Wypływamy 
z portu. Cała naprzód ku 
nowej przygodzie!

Dzień kończy się 
wachtą nawigacyjną. 
Przejmujemy ster we 
własne dłonie. Usta-
wiamy żagle na sqare, 
czyli prostopadle do osi 
diametralnej. Teraz od 
nas zależy żeglowanie. 
25.09.2013 r. Dzień 11.

O godz. 7.30 obudził 
nas sygnał alarmu manewrowego. 
Niektórzy z nas jeszcze się nawet 
nie położyli spać, gdyż mieli nocną 
wachtę. Brasowanie – luzowanie do 
zielonych, czerwonych i czarnych 
marek, wybieranie, pompowanie – 
te zwroty będą nam krążyć po gło-
wach po powrocie do domu. 

Po śniadaniu większość z nas 
odsypia. Trzeba usnąć na rozbujanej 
koi, która pięknie kołysze do snu. 
Za kilka godzin znów wachta nawi-
gacyjna. 

W klasie obserwujemy prace 
bosmańskie. Bosman właśnie wyko-
nuje wycieraczki z lin. Sprawnie mu 
to idzie. Ten chłopak jest nauczony 
pracy. Nie potrafi  się nudzić. Zawsze 
znajdzie sobie coś do zrobienia. 
Warto brać z niego przykład i moż-
na się od niego wiele nauczyć. 
26.09.2013 r. Dzień 12.

Nocą można było zaobserwować 
na niebie mnóstwo gwiazd. Niebo 
było czyste. W dzień powitała nas 
ładna, ale wietrzna pogoda. 

Obudził nas z pokładu sygnał po-
budki. Dziś wieczorem dopłyniemy 
do przedostatniego - małego portu 
holenderskiego. 

O godz. 19.30 cumujemy w por-
cie w Den Helder w Holandii. Wszy-
scy są zadowoleni, że znów będą 
mogli poczuć pod nogami ląd.

Dziś na kolację są bliny, czyli 
placki z grzybami i serem żółtym. 
Pyszne i bardzo syte.
27.09.2013 r. Dzień 13.

Pobudka w porcie. Wita nas sło-
neczny dzień na pokładzie. Dziś po 
obiedzie zmieniamy miejsce posto-
ju żaglowca. 

Robimy sobie długi spacer z portu 
do miasta. Niektórzy kupują pamiątki, 
inni - słodkości na podróż. Wracamy 
na statek, a tu.. Ot niespodzianka!

Okazuje się, że „Chopin” wypły-
nął już w inne miejsce. Na szczęście 
z daleka widzimy dwa maszty, które 
są dość charakterystyczne. Gonimy 
za żaglowcem raz z jednej strony 
kanału, raz z drugiej. Po dwóch 
godzinach gonitwy za „Chopinem” 
docieramy na miejsce. Wszyscy je-
dzą obiad. Jesteśmy dość spóźnieni, 
jednak kambuz nadal pracuje. 
28.09.2013 r. Dzień 14.

Ostatni dzień naszej podróży. Dziś 
wieczorem dopłyniemy do Amster-
damu. Tam czekać na nas będzie 
autobus. Wszyscy nie możemy się 
doczekać powrotu do domu. 

Jak zwykle obudził nas alarm 
pobudki. Pani Dorotka od rana 
pracuje w kambuzie. Andrzej ma 

maszynownię. Wszyscy wychodzą 
na ostatni już dla nas poranny apel. 
Po raz ostatni spoglądamy na pod-
noszącą się na maszcie banderę. 
Ostatni raz słyszymy już powitanie 
kapitana. Schodzimy również na 
ostanie już śniadanie na statku.

Po obiedzie i sprzątaniu w kuchni 
szybka kąpiel, ostatnie pakowanie 
bagaży, ogarnięcie kajut i… czekamy 
na kolację, aby z pełnymi żołądkami 
wyjść ze statku do busa. Kierowca 
busa niestety będzie po nas ok. pół-
nocy, więc złotoryjska ekipa poma-
ga w kambuzie przy nakrywaniu do 
stołów, szykowaniu ostatniej kolacji 
oraz sprzątaniu. 

Na zakończenie naszej ciężkiej 
pracy wszyscy otrzymujemy opinie z 
rejsu oraz podbite książeczki żeglar-
skie, które wręcza nam osobiście 
kapitan statku.

Żegnamy się z całą załogą. 
Uczniowie z panem Zbyszkiem z Bo-
rzęciczek wyjeżdżają jako pierwsi. 
Po sprzątaniu w kambuzie wszyscy 
wychodzimy na wieczorny spacer 
po stolicy Holandii.

Podczas dwutygodniowego po-
bytu na statku bardzo się ze sobą 
zżyliśmy. Stanowiliśmy jedną wielką 
rodzinę. Podróż w „zamkniętej 
klatce” wymusiła na nas ciągłe 
przebywanie ze sobą.  Przeprowa-
dzaliśmy więc długie, często trudne 
rozmowy. Każdy z nas powoli otwie-
rał się, opowiadał o swoich troskach 
i zmartwieniach. 

Patrząc w morze, jego olbrzymią, 
niezwykle tajemniczą przestrzeń i 
głębię, często rozmyślaliśmy. Przez 
cały okres rejsu zastanawialiśmy 
się, dlaczego żaglowiec nosi imię 
Fryderyka Chopina. Niestety nikt na 
statku nie potrafi ł nam tego wyja-
śnić. Czyżby nazwa miała coś wspól-
nego z mrocznością i tajemniczością 
muzyki tego wspaniałego polskiego 
kompozytora?

To już koniec naszej przygody! 
Zmęczeni, ale szczęśliwi, że udało 
nam się przetrwać 2 tygodnie w tak 
trudnych warunkach. Wspólnym 
wysiłkiem przepłynęliśmy 1056 Mm 
(mil morskich). To były ciężkie, ale 
jakże piękne chwile, które udało 
nam się przeżyć. Tego się nie da 
opisać, to trzeba przeżyć na własnej 
skórze. 

Paulina, Agnieszka, Adrian, 
Andrzej, Dorota

Nasz wyprawa doszła do skut-
ku dzięki: Fundacji STS Fryderyk 
Chopin w Warszawie, dyrektorowi 
naszego Ośrodka, Panu Pawłowi 
Gorczycy oraz pani Lucynie Rajcza-
kowskiej.

Z pamiętnika Z pamiętnika Z pamiętnika 
żeglarzażeglarzażeglarzażeglarzażeglarzażeglarza
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Przygotowany w 2009 r. na Jubileusz 50-lecia 
Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-

Zdroju zarys monografi czny placówki nie docze-
kał się dotychczas publikacji. Na łamach Echa 
Złotoryi pragniemy P.T. Czytelnikom przedstawić 
w cyklu artykułów najciekawsze informacje z 
dziejów tej instytucji, która, choć egzystuje na 
ziemi złotoryjskiej ponad pół wieku – nadal sta-
nowi swoiste tabu, obciążone płytkimi stereo-
typami i zmitologizowaną historią straszliwych 
rzeczy, które się tam za murem dzieją… 

Pół wieku pracy wychowawczej jednego z 
trzech największych poprawczaków w Polsce – 
to ogrom działań organizacyjnych, wychowaw-
czych i opiekuńczych, wieńczonych na przemian 
sukcesami i porażkami, biografi e około 300 
pracowników, którzy z naszym zakładem związa-
li swój los a także niemal 4500 wychowanków, 
dla których nasz zakład był etapem w ich życiu 
na drodze do dorosłości.

I jeszcze słów kilka o motywacji... Bo też,  po 
co komu monografi a poprawczaka? Czy warto 
uchronić od zapomnienia losy młodocianych zło-
dziei i bandytów przebywających w mrocznych 
kazamatach poprawczaka, a  administrowanych 
przez lekko psychopatycznych nadzorców ze 
skłonnością do agresji w roli pedagogów ?

Pragnąc uniknąć konieczności udowadniania, 

że nie jesteśmy wielbłądami – posłużymy się 
cytatami z autentycznych listów byłych wycho-
wanków do wychowawców:

Witam Pana Wychowawcę![…]Minęło już kil-
ka ładnych lat od czasu, kiedy opuściłem zakład 
poprawczy, ale swojego ulubionego Wycho-
wawcy nie zapomniałem; no bo jak można by 
zapomnieć kogoś takiego, jak Pan – przecież był 
Pan dla mnie prawie, jak Ojciec!  Z każdym pro-
blemem, jaki miałem, mogłem liczyć na Pana. 
[…]bardzo bym chciał móc cofnąć czas do tam-
tych lat i posłuchać jeszcze raz tych dobrych rad 
i wskazówek, które mi Pan udzielał. Dzięki Panu 
zrozumiałem, że nie do końca przegrałem swoje 
życie i, że jest jeszcze dla mnie szansa [...].

Były Wychowanek, Krzysztof L.
Panie Wychowawco.[…] Nie chciałbym żeby 

moje dziecko miało takie życie, jak ja kilka lat do 
tyłu, a dużo zależy od rodziców. A rodzice często 
tego nie potrafi ą; kłócą się, biją, rozwodzą – tak 
było z moimi rodzicami, ale Panu nie trzeba 
tego pisać, bo doskonale Pan wie, o co chodzi. 
Jest Pan bardzo mądrym człowiekiem i bardzo 
przeze mnie szanowanym. Był Pan moim opieku-
nem i nigdy Pana nie zapomnę. Byłem w innych 
ośrodkach i nie trafi łem na takiego człowieka, 
jak Pan. Dlatego chłopaki powinni szanować 
Pana, bo tyle co Pan dla nich zrobił i pomógł 

chłopakom, którzy potrzebowali tej pomocy, to 
nie zrobił nikt inny.[…]Moim zdaniem przy Panu 
idzie wyjść na ludzi. […]

Czekam na Pana odpowiedź, Krzysiek K.
Panie Wychowawco.[...]Z początku ten czas 

spędzony w zakładzie uważałem za zmarno-
wany. Zostały mi jednak wszczepione pewne 
wartości, które do dziś procentują i gdyby nie 
to, pewnie moje życie potoczyłoby się zupełnie 
inaczej (a pewnie bym je zmarnował, jak wielu 
moich kolegów).[...]Dziś za to mam Rodzinę: 
żonę i troje dzieci, które wychowuję najlepiej 
jak potrafi ę i kiedy im wpajam ważne rzeczy, to 
uświadamiam sobie, że nauczyli mnie tego moi 
wychowawcy podczas pobytu w Jerzmanicach. 
Ogólnie więc ten czas był potrzebny, aby być 
lepszym człowiekiem.

Wdzięczny Wychowanek, Zdzisław C. ze Zgorzelca
Nie ulega wątpliwości, że większość wycho-

wawców posiada podobne listy – panegiryki na 
swoją cześć zapracowane ciężką pracą i sercem 
dla poddanych ich opiece dzieciaków. Listy 
wzruszające, smutne, szczęśliwe i tragiczne. Każ-
dy taki list to zapłata za pracę i zobowiązanie do 
dalszego wysiłku. W takich i podobnych wielu 
listach nasi wychowankowie wspominają zakład 
nie jako miejsce kaźni, stracone lata młodości, 
lecz jako namiastkę domu, w którym obcy lu-
dzie okazali im przez krótki czas pobytu więcej 
zainteresowania, szacunku i serca, niż przez całe 
dotychczasowe życie – ich rodzina... 
I oto gotowa motywacja! Nie wolno dopuścić 
do tego, by losy tych dzieciaków 
odeszły w zapomnienie. Zbyt czę-
sto dorośli (rodzice, nauczyciele, 
władze) zapominali o swoich wobec 
nich obowiązkach; nam nie wolno 
tego błędu powielić.

Mimo najszczerszych starań nie 
udało się pomóc wszystkim wycho-
wankom naszego zakładu. Wielu z 
nich trafi ło do więzienia, inni posta-
rali się jak najszybciej zapomnieć o 
życiu w poprawczaku,  niektórzy już 
nie żyją, ale bardzo wielu znalazło w 
sobie siłę, by przezwyciężyć trudne 
doświadczenia z dzieciństwa, poko-
nać brak nadziei, uwierzyć w siebie i 
nie poddać się stygmatyzacji (to takie 
lekarstwo, którym „społeczeństwo” 

leczy swoje wyrzuty sumienia wobec 
wzgardzonych dzieciaków). 

Ci wszyscy wychowankowie – 
dziś mężowie, ojcowie, obywatele, 
zasługują na nasz autentyczny sza-
cunek i podziw, ponieważ droga, 
którą musieli pokonać, by wrócić do 
społeczeństwa, to szlak usłany dra-
matami, problemami, przeszkodami 
i zwątpieniem. I tak naprawdę mało 
kto wie, co przeżywali padając na 
kolana i kolejny raz podnosząc się z 
pyłu drogi.

Bezcenny jest każdy ich sukces 
niezależnie od tego, czy na końcu tej 
drogi jest nasze zwyczajne polskie 
życie, czy też koniec tej drogi ozna-
czał początek nowej – np. kariery 
naukowej na jednym z polskich 
Uniwersytetów... Suma bowiem ich 
wszystkich jednostkowych sukcesów 
– to nasza racja bytu - resocjalizacja. 
To właśnie najszczersza i najlepsza 
motywacja dla każdego Wychowaw-
cy, Nauczyciela, Instruktora. 

Po co więc komu monografi a po-
prawczaka? W hołdzie tym wszyst-
kim Pedagogom i Pracownikom, 
którzy dali zakładowi wiele więcej, 
niż od niego dostali. Z szacunku do 
pedagogiki serca Zbigniewa Po-
strożnego, pedagogiki dyscypliny 
Eugeniusza Gołdy, pedagogiki sportu 

Janusza Mileszki, pedagogiki stoic-
kiego spokoju Wojciecha Kowalczy-
ka, czy pedagogiki sumiennej pracy 
Józefa Wnęka i wielu, wielu innych 
Pedagogów i Pracowników...

Parafrazując prof. Marię Grzego-
rzewską (Łatwiej jest wyrwać dziec-
ko z ulicy, niż ulicę z dziecka...) – Ci 
wszyscy byli  i obecni Pracownicy 
zakładu wyrwali ulicę z serc wycho-
wanków i w to miejsce dali kawałek 
siebie. Jeśli nie ordery, splendory, 
nagrody i pomniki – to należy im się 
choćby pamięć...

Nie bez znaczenia jest też zamiar 
posłużenia się łamami szacownego 
Echa w walce z niesprawiedliwymi 
stereotypami i krzywdzącymi opi-
niami na temat i samej placówki, 
jak i resocjalizacji w ogóle, które 
powracają zwykle, jak mantra, za-
wsze wtedy, gdy do świadomości 
złotoryjan docierają strzępy infor-
macji o problemach poprawczaka i 
jego pensjonariuszy. Wówczas, jak 
onegdaj Marek Katon Starszy roz-
poczynał każde posiedzenie senatu 
rzymskiego od wniosku o zburzenie 
Kartaginy, pojawiają się stanowcze 
opinie (nawet w światłych umysłach 
Radnych...), że poprawczak należy 
zamknąć, bo wraże to i niesympa-
tyczne sąsiedztwo. Mamy szczerą 

nadzieję, że lektura kolejnych 
artykułów w Echu (do której 
serdecznie zapraszamy!) pozwoli 
Czytelnikom zweryfi kować swoje 
poglądy i zobaczyć w tym okrop-
nym poprawczaku, otoczonym 
obskurnym murem z drutem 
kolczastym – dom. Dom zwykłych 
ludzi, których od nas różni bodaj 
tylko to, że na początku życia ich 
rodzice, nauczyciele, sąsiedzi i 
inni dorośli ... spisali ich na straty 
uznając, że nie zasługują na miłość, 
szacunek i prawo do własnych 
marzeń. Bo przecież wychowan-
kowie poprawczaków nie biorą się 
znikąd, tylko spośród nas…

Jacek Tyc 

09.10. W Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji, burmistrz Ire-
neusz Żurawski wręczył nagrody 
laureatom konkursu na najładniej-
szy balkon i ogródek, oraz konkursu 
plastycznego i fotografi cznego.
12.10. I Ogólnopolski Integracyjny 
Turniej Sportowego Tańca Towa-
rzyskiego w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących przy ul. Kolejowej.
12.10. XVIII  „Święto Chleba” ob-
chodzono w Nowym Kościele.
14.10. Spotkanie złotoryjskich 
nauczycieli z burmistrzem w Złoto-
ryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
14-18.10. W ramach Ogólnopolskie-
go Tygodnia Kariery w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Złotoryi odbyły się 
spotkania z młodzieżą szkolną.
15.10. Otwarcie wystawy Instytu-
tu Pamięci Narodowej „Zagłada 
polskich elit. Akcja AB – Katyń”, 
zorganizowanej przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej i 
Złotoryjski Ośrodka Kultury i Rekre-
acji. (TMZZ)
16.10. II Rajd Kaczawski u podnóża 
Okola. 
16.10. Na portalu internetowym 
Onet.pl opublikowano materiał pt. 
„Złotoryja – atrakcje stolicy pol-
skiego złota”. 
17.10.  Firma Sieper (zajmująca się 
produkcją zabawek ) zainwestuje w 
strefi e ekonomicznej pod Wilczą Górą.
19.10.  XX Jubileuszowy Festi wal 
Piosenki Dziecięcej w Złotoryjskim 
Ośrodku Kultury i Rekreacji. 
19.10. W sali widowiskowej Cen-
trum Kultury, Sportu i Turystyki w 
Świerzawie świętowano Światowy 
Dzień Seniora.
20.10. XXVIII Bieg Barbórkowy o 
„Lampkę Górniczą” w Lubinie, w 
którym uczestniczyło 32 reprezen-
tantów naszego miasta.
21.10. Na terenie Zakładu Popraw-
czego w Jerzmanicach-Zdroju Zdro-
ju doszło do zamieszek z udziałem 
wychowanków. Szybka interwencja 
złotoryjskich policjantów zapobie-
gła rozprzestrzenieniu się buntu.
23.10. Na terenie województwa 
dolnośląskiego przeprowadzony 
został trening systemu wczesnego 
ostrzegania. (Zarządzony przez Mi-
nistra Administracji i Cyfryzacji).
24.10. Prelekcja Damiana Koma-
dy pt.: „Złotoryjanie na obrazach 
Jana Matejki” w świetlicy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Złotoryi. Imprezę zorganizowało 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Złotoryjskiej z okazji 120 rocznicy 
śmierci Jana Matejki. (TMZZ)
25.10. Jubileusz 30-lecia Zespołu 
Wojcieszowianki i koła emerytów 
działającego w Wojcieszowie.
25.10. Na XXXVIII Sesji Rady Powia-
tu Złotoryjskiego przyjęto rezygna-
cję Starosty Powiatu Złotoryjskiego 
Józefa Sudoła i dokonano wyboru 
nowego starosty, którym został 
Ryszard Raszkiewicz. Do zarządu 
weszli: Wanda Grabos, Krystyna 
Barcik i Zbigniew Pietruszka.
26.10. Trzecia akcja miejska krwio-
dawstwa (Stowarzyszenie Hono-
rowych Dawców Krwi „Dar Serca”, 
Stowarzyszenie Nasze Rio oraz 

Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa 
we Wrocławiu - oddział w Legnicy
27.10. W Międzynarodowym 
Półmaratonie Strażaków w Paryżu 
Maciej Dawidziuk zajął 3. miejsce.
28.10. V Świerzawski Przegląd Ta-
lentów „Integracja 2013” zorgani-
zowany przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy w Świerzawie pod 
patronatem Burmistrza Miasta i 
Gminy Świerzawa. 
29.10. W Komendzie Powiatowej 
Policji w Złotoryi miało miejsce 
uroczyste przekazanie dzielnico-
wym telefonów komórkowych 
ufundowanych przez Urząd Gminy 
Złotoryja.
30.10. Wernisaż wystawy „Frak-
cja Rekonstrukcji Historycznych 
Gwardia na zdjęciach Bartosza 
Jeziorskiego” w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Złotoryi. 
30.10. W Zespole Szkół Zawodo-
wych odbyło się Seminarium pod-
sumowujące Projekt „Szkoła Klu-
czowych Kompetencji”, edycja 2, 
realizowany przez szkołę w latach 
2010-2013.
31.10. 120 osób świętowało Dzień 
Seniora w Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji.
31.10. Wojewódzkie Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej zakończyło 
kompleksową przebudowę systemu 
ciepłowniczego w naszym mieście.
02.11. Pierwszy nocny maraton 
fi lmowy DKF „Nasze Kino” - Stowa-
rzyszenie Nasze Rio 
01.11. X Zaduszki Poetyckie zorga-
nizowane przez Centrum Kultury w 
kościele św. Jana i św. Katarzyny w 
Świerzawie.
07.11. Zebranie założycielskie „Sto-
warzyszenia Nowy Kościół”.
07.11. Występ Zespołu Żołnierzy Re-
zerwy „Rota” z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości w auli Liceum 
Ogólnokształcącego w Złotoryi.
11.11. Uroczyste obchody 95 rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Nie-
podległości w Złotoryi i Świerzawie.
11.11. Klub Strzelecki AGAT zorga-
nizował zawody strzeleckie z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości.
13.11. Stowarzyszenie Złota Co-
oltura przy współpracy ze Stowa-
rzyszeniem „Kresy – Przeszłość i 
Przyszłość” w Legnicy, Związkiem 
Sybiraków Oddział Legnica oraz Ze-
społem Artystycznym Żołnierzy Re-
zerwy ROTA przeprowadziło lekcję 
historii „Prawda o tamtych czasach” 
w Liceum Ogólnokształcącym.
14.11. Ukazała się „Geostrada 
Sudecka” - nowy przewodnik geo-
logiczno-turystyczny.
15.11. Loft  Bilard Club z pompą 
obchodził swoje pierwsze urodziny.
16.11. W Szkole Podstawowej nr  
1 przeprowadzono III Złote Dyk-
tando.
16-17.11. W Złotoryjskim Ośrodku 
Kultury i Rekreacji odbyły się VIII 
Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu 
Sztangi Leżąc.
16-17.11. Melchior Czarnik i Wikto-
ria Bartosz zdobyli złoty medal na 
zawodach akrobatycznych „Młode 
Talenty” w Zielonej Górze.

Opracowała Krystyna Zalewska

No nie udała się starość Panu Naszemu. 
Pragniemy długiego życia, doświadczania 

go łyk po łyku, na urodzinowe życzenia stu lat 
uśmiechamy się z zadowoleniem. Colas Breug-
non, bohater i narrator powieści Romaina Rol-
landa powiedział:

- Życie to wielki dar od Boga, a darowanemu 
koniowi nie zagląda się w zęby.

Jak bardzo i jak dotkliwie jednak się zagląda, 
wiedzą chorzy, zdani na opiekę, łaskę i niełaskę 
najbliższych, dalszych i tych najdalszych.

- Umyje mi pani zęby? – pyta obłożnie cho-
ra pacjentka z połamaną kością ramienia i 
potłuczonym kręgosłupem. 

- Rodzina pani umyje zęby – odpowiada salo-
wa. Jest południe, rodzina odwiedzi ją dopiero 
wieczorem. Może to dziwne, ale rodzina starus-
zki pracuje, a do szpitala musi dojechać 25 km. 
Spokojnie: to nie w naszym szpitalu. W naszym 
by się to nie zdarzyło.

- Proszę mi powiedzieć, co dalej z mamą, 
kiedy wyjdzie ze szpitala…

- Cierpliwości. Jest tak a tak (tu pojawia się 
rzetelna informacja o stanie choroby pacjentki). 
Proszę nam dać czas, jeszcze trwają badania. 

Uspokojona rodzina wraca do domu, zaś 
nazajutrz rano otrzymuje telefon: 

- Proszę dziś odebrać pacjentkę, wypisano 
mamę z oddziału (przy czym słowo wypisano użyte 

jest mocno na wyrost. Wypis będzie za trzy dni). 
Spokojnie, to nie w naszym szpitalu. 
W naszym by się to nie zdarzyło.
Pacjentka nie chodzi, z trudem siada. Ale to 

jej problem. Jej i rodziny.
Rodzina organizuje opiekę, dogląda. Jednak 

stan pacjentki się pogarsza. Co robić? Gdzie 
szukać pomocy? Jak ulżyć chorej w cierpieniu? 
Wiadomo – lekarz pierwszego kontaktu, rodzin-
ny, od lat ten sam. Troskliwy i opiekuńczy.

Nazwijmy go dr A. Na szczęście tacy istnieją i 
mocno wierzę, że jest ich sporo.

Zapada decyzja o hospitalizacji. Skierowanie, 
karetka, jesteśmy w izbie przyjęć: 

- Wypis z tamtego szpitala? 
- Nie mam. 
- Przywozicie mi pacjentkę bez wypisu, bez 

diagnozy… jak pani to sobie wyobraża?
Okazuje się, że to moja wina, że koledzy 

przyjmującej pani doktor (z innego szpitala) to 
nierzetelne, lekceważące pacjenta obiboki. W 
naszym szpitalu to by się nie zdarzyło. Jasne, to 
moja wina. 

Skierowanie od dr A fruwa w dłoni pani dok-
tor, nazwijmy panią dr B. a ja stoję osłupiała i 
uszom nie wierzę:

- Dr A nabazgrał skierowanie do szpitala, 
żeby zdjąć córeczce kłopot z głowy, a co ja mam 
z tym zrobić? Nie ma mowy: na MÓJ oddział 

mamy nie przyjmę.
Dr B podważa autorytet dr A w obecności 

pacjentki, rodziny, średniego personelu. A ja się 
wstydzę. Za nią, za wszystko, co ukształtowało tę 
postawę. Może także odpowiadam za moralność 
lekarki? Na pewno w pewnym sensie.

I już wiem, drogi Czytelniku, że jestem w nas-
zym szpitalu. I że na JEJ odział nie mamy szans.  
Chora leży na łóżku izby przyjęć jak eksponat i w 
tym momencie się cieszę, że nie wszystko słyszy.  
Może to jeden z boskich darów dla starych ludzi 
na podobne okoliczności.

Owszem: za chwilę następują skierowania na 
RTG i inne laboratoryjne badania. Na szczęście 
wszyscy inni pracownicy szpitala są uprzejmi. 

Urywam się na dwie godziny do pracy. Po 
powrocie dowiaduję się, że mama dostała 
kroplówkę i wykonano jej pozostałe badania, 
założono prawidłową ortezę, unieruchamiającą 
bark. Mogę ją sobie zabrać do domu. Jest zdro-
wa, poza tym, że ma skomplikowane złamanie 
panewki stawu barkowego, (nieoperacyjne, 
rzecz jasna), cukier ponad normę, niewielką 
anemię, nie chodzi i nigdy nie będzie samodziel-
na w podstawowych zadaniach fi zjologicznych.

No, to do domu! Tylko jak? Proszę o zlecenie 
przewozu chorej do domu. 

Takie zlecenie może wydać tylko pani dok-
tor B. Bardzo żałuję, bo nie mam już ochoty 
na rozmowę z tą panią. Trudno. Trzeba złożyć 
uszy po sobie. Jeszcze raz wysłuchać, jaka to ze 
mnie fujara i jaka to pani dr B. jest spryciula, że 
sobie nie da podrzucić kukułczego jaja. I jeszcze 

się ucieszyć, że będę miała fachowy 
transport chorej do domu. I naprawdę 
się cieszę, że opuszczam NASZ SZ-
PITAL.  Mam receptę na leki przeci-
wbólowe oraz nowe doświadczenie.  
Reszta – w rękach Boga.

To tylko jeden dzień z golgoty, jaką 
przebywają obłożnie chorzy, starzy 
ludzie i ich rodziny. Rozpoczął się 
rano, zakończył wieczorem, jak to 
dzień.

Zwyczajny dzień, który otwiera 
trudny, długi proces leczenia starego 
człowieka. Ile jeszcze niespodzianek 
przyniesie? 

Mam nadzieję, że nie dożyję 
sędziwego wieku. Że za dwadzieścia 
pięć lat będę miała prawo do au-
toeutanazji. By nie spotkał mnie ten 
fawor, jak mawia Kandyd. 

Poględziłam. Zostawiam Czytel-
nika z refl eksją: Nie byłoby lepiej, 
gdyby szpitale przestały być niczyje? 
Gdyby za arogancję i brak szacunku 
dla pacjenta każdy z personelu – od 
lekarza do salowej – odpowiadał 
przed pracodawcą, właścicielem 
przedsiębiorstwa, które weryfi -
kuje kadrę, dokonując wyboru 
najlepszych specjalistów. Kiedy 
wszystko jest niczyje – należy do 
samozwańców. 

A może się mylę? A może moja 

osiemdziesięcioletnia mama w cza-
sie długich trzydziestu pięciu latach 
pracy w budżetówce „ufundowała” 
składkami calutki szpital? I jest to jej 
szpital? Żartuję. Na pewno nie calut-
ki. Z pewnością jednak– jedno łóżko.  
Tylko nie wszyscy to rozumieją.

Jutro może mnie potrącić 
samochód. Z połamanymi kośćmi 
wyląduję pewnie w szpitalu. Czy w 
NASZYM? Nie wiem, bo może NASZ 
nie będzie już istniał. 

Jasne, system jest chory. Jednak, 
proszę mi wierzyć, wszystko zależy 
od ludzi.

Zostawiamy po sobie słowa 
i czyny. Każdym z nich dajemy 
świadectwo o sobie samych. Per-
sonalnie - z imieniem i nazwiskiem. 
Gdybyśmy rozumieli, że odbierając 
godność drugiemu, sami tracimy ten 
cenny walor, byłoby lepiej, byłoby 
łatwiej żyć i chorować. Choroba, 
później śmierć,  dotyczą każdego. 
I mnie, i Pani i Pana, i lekarza, i 
pielęgniarki, i salowej, i tych, którzy 
stawiają się w uniwersum danse 
macabre ponad etycznym kodek-
sem. Co zrobić, żeby była godnym 
zwieńczeniem trudnej drogi? Może 
wystarczy być dobrym? Ale ja nie 
wiem. 

Jolanta Zarębska
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Mam nadzieję, że wywiad ten zapoczątkuje 
serię rozmów o możliwych alternatywach 

dotyczących przyszłości Złotoryi. 5 lat temu, 14 
grudnia 2008 r. reaktywowano połączenia Jerz-
manice-Zdrój-Wrocław, aby już 1 września 2009 
r. je zawiesić. Postanowiłem dowiedzieć się, jaki 
wtedy popełniono błąd, a także czy kolej może 
mieć u nas znaczenie gospodarcze, przyczynić się 
np. do rozwoju strefy ekonomicznej i czy może 
być wykorzystana przy planowanym powrocie 
KGHM do Starego Zagłębia Miedziowego. Moim 
rozmówcą jest dr inż. Krzysztof Lewandowski, 
pracownik naukowy Wydziału Mechanicznego, 
który zajmuje się transportem kolejowym.
Kacper Pawłowski: Czy Złotoryi potrzebna jest 
kolej?
Krzysztof Lewandowski: Dla obsługi transportu 
pasażerskiego jak najbardziej jest potrzebna. 
Potrzebna jest też, w miarę możliwości, dla 
przyszłego rozwoju strefy ekonomicznej, która 
istnieje w Złotoryi. W momencie, kiedy strefa 
jest na etapie rozbudowy, dostępność różnorod-
nych środków transportu jest właśnie elemen-
tem atrakcyjności i może zwiększyć popyt na 
użytkowanie tej strefy przez potencjalnych in-
westorów. Mogłaby to być główna linia Złotory-
ja-Legnica, ewentualnie stara bocznica podcią-
gnięta pod Wilków. Tam w tej chwili na jednej z 
dwóch gałęzi są kamieniołomy. Na pewno było-
by dobrze wskazać potencjalnym inwestorom, 
że istnieje możliwość jej wykorzystania. Pytanie, 
jak to zrobić... Jeżeli właścicielem końcówki 
tego punktu załadowczego jest kamieniołom, 
jest to kwesti a porozumienia się z właścicielem 
tego punktu i właścicielem linii kolejowej o tzw. 
współużytkowaniu bocznicy. Byłoby 
to korzystne przede wszystkim dla dotychcza-
sowego użytkownika - linia kolejowa byłaby 
współużytkowana i utrzymywana w przejezd-
ności. Dla zarządu strefy ekonomicznej też 
byłoby to interesujące. Samo wskazanie, że jest 
tor, niczego nie zmienia. Może sobie być, ale 
może być on zarośnięty, nieprzejezdny. A byłoby 
dobrze, gdyby był użytkowany. Dla jakiej bran-
ży - wszystko zależy od profi lu produkcji. W tej 
chwili minimalna wielkość nadania to jest około 
6 wagonów tygodniowo, żeby to się opłacało. 
Każdy wagon ma ładowność prawie 40 ton.
Koszt i inicjatywę budowy bocznicy do strefy mo-
głaby na siebie wziąć gmina miejska, albo Legnic-
ka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako podmiot?
Jest to możliwe, ale raczej wszystko zależy od 
tego, jakie jest do sprawy podejście dotychcza-
sowego właściciela tej linii, prawdopodobnie to 
jest PKP PLK i siłą rzeczy, jak pokazuje praktyka 
z innych ośrodków, jeżeli to podejście będzie 
pozytywne, jeżeli będą chcieli współpracować, 
to dałoby się podpisać umowę o współużytko-
waniu przynajmniej tego punktu załadowczego. 
Co do samej linii, można by tutaj oczywiście 
myśleć, żeby gmina albo Starostwo Powiatowe 
przejęły ten obiekt, ale jak mówię: 6 wagonów 
tygodniowo musi być załadowanych, żeby linię 
w ogóle opłacało się utrzymywać.

Jaki błąd popełniono przy 
reaktywacji ruchu pasażer-
skiego?
Kiedy kilka lat temu urucho-
miono połączenie Legnica 
- Złotoryja, podstawowym 
błędem była całkowicie nie-
dobra oferta dla przewozów 
pasażerskich. Trudno mówić, 
żeby to była jakakolwiek 
oferta, skoro pierwszy pociąg 
ze Złotoryi do Legnicy przy-
jeżdżał półtorej godziny po 
rozpoczęciu pracy w Legnicy. 
Tym bardziej, że ten skład, 
który pierwszy wyjeżdżał ze 
Złotoryi, to był pociąg, który 
o 7. z minutami wyjeżdżał z 
Wrocławia. Powinno być tak, 
że pociąg wyjeżdżający ze 
Złotoryi jest na mniej więcej 

ok, godziny 7. w Legnicy, po to, by mieć skomu-
nikowanie z pociągami do Wrocławia i dowieźć 
ludzi do pracy w Legnicy. No i tak samo w drugą 
stronę - ludzie, którzy kończą pracę koło godziny 
14-15, mają 14:30, albo 15:30 wyjazd z Legnicy, 
a około 16-17 ostatni pociąg. Wtedy miałoby 
to sens, bo raz, że wszystkie pociągi muszą być 
dograne z godzinami pracy ludzi zatrudnionych 
w Legnicy, a dwa - skomunikowane z pociągami 
dalekobieżnymi z Wrocławia.
W jaki sposób kolej może konkurować z wciąż 
popularnymi busami?
Po pierwsze - kolej może konkurować czasem 
przejazdu pod warunkiem, że linia ma odpo-
wiednie parametry techniczne. Bardzo istotnym 
argumentem atrakcyjności są ustawowe ulgi. 
Zwłaszcza dla uczniów i studentów jest to na-
prawdę istotne, bo siłą rzeczy przy przewozach 
samochodowych koszty są inne aniżeli w prze-
wozach kolejowych.
Do jakiej prędkości powinno się zmodernizo-
wać odcinek Złotoryja-Legnica?
Dla lekkich pojazdów szynowych taką dobrą 
prędkością byłoby 60 km/h. Odległość jest 
niewielka – 15 - 20 km. Pociąg powinien je-
chać maksymalnie do pół godziny z Legnicy 
do Złotoryi. Od strony Złotoryi do Legnicy jest 
dość stromy podjazd, ponieważ jest to wyjazd 
z doliny Kaczawy, wjeżdża się równolegle do 
trasy 364 Złotoryja - Legnica i to jest w zasadzie 
główne ograniczenie prędkości. Poza tym jest to 
stosunkowo łatwa z punktu widzenia tej maksy-
malnej prędkości trasa. Taka średnia prędkość 
wynosiłaby 50-60 km/h. Dla pociągów towaro-
wych nie jest istotna prędkość, z uwagi na tak 
stromy podjazd tutaj ważniejsze jest, aby pociąg 
wiózł możliwie największe cargo do góry, a po 
to ta linia jest de facto zelektryfi kowana, aby 
obniżyć koszty obsługi ruchu towarowego, a nie 
pasażerskiego. Docelowym typem taboru, jaki 
powinien tu jechać, jest przede wszystkim lekki, 
elektryczny tabor szynowy.
Złotoryja, jej mieszkańcy, mieszkańcy powiatu i 
całego Dolnego Śląska mogliby realnie skorzy-
stać na modernizacji linii kolejowych powiatu i 
reaktywacji połączeń?
Jeżeli spojrzy się na to krótkookresowo, to wy-
daje się, że reaktywacja połączeń kolejowych na 
terenie powiatu w ogóle się nie opłaca, ale w 
perspektywie długookresowej należy wziąć pod 
uwagę coś takiego jak zmienność cen nośników 
energii. Proszę pamiętać o tym, że cena paliwa 
rosła, rośnie i będzie rosnąć. Może być tak za 
kilka lat, że faktycznie z punktu widzenia trans-
portu indywidualnego najtańsze będzie sko-
rzystanie z oferty transportu zbiorowego, żeby 
samemu nie ponosić kosztów dojazdu do pracy, 
załóżmy do Legnicy. Ktoś ze Złotoryi pracuje w 
Legnicy, Jeleniej Górze, czy ewentualnie przez 
Legnicę chce dojechać do Wrocławia.
Czy plany Lubina, Legnicy i Głogowa związane ze 
stworzeniem Szybkiej Kolei Miejskiej LGOM mo-

głyby się jakoś przyczynić korzystnie dla Złotoryi?
Tu pojawia się temat przedłużenia bocznicy 
zakładowej KGHM, która prowadzi z Polkowic 
do Głogowa. Faktycznie, gdyby zrobić takie po-
łączenie Głogów - Polkowice - Lubin - Legnica, 
zjazd potem na Złotoryję, czy nawet dalej, po-
wiedzmy na Marciszów, ewentualnie przez Lwó-
wek Śląski na Jelenią Górę, to w tym pierwszym 
etapie, gdyby wykonać połączenie Głogów - Po-
lkowice i tę linię w całości zelektryfi kować (ten 
odcinek zwłaszcza bocznicy zakładowej KGHM), 
to miałoby oczywiście ogromne znaczenie. Po 
pierwsze z punktu widzenia samego KGHM 
radykalnie obniżyłoby koszty transportu tych 
komponentów, które wożą surowce do obróbki 
w Hucie w Głogowie, czy w Legnicy, bo można 
by użyć lokomotyw na trakcji elektrycznej, a nie 
spalinowych. Po drugie z punktu widzenia prze-
mieszczenia ludności to też byłoby istotne, bo 
siłą rzeczy dałoby to możliwość dla osób miesz-
kających poniżej Legnicy na wysokości Złotoryi 
dojazdu do pracy na terenie KGHM. Wcale nie 
byłoby dziwne, gdyby np. były specjalne pociągi 
zakładowe, czy ewentualnie wynajęte przedzia-
ły w pociągach osobowych, aby dowozić tam 
ludzi. Natomiast z szerszego punktu widzenia, 
spoza regionu Zagłębia Miedziowego, gdyby 
istniało skomunikowanie tego typu, to być może 
pojawiliby się też pasażerowie z innych regio-
nów Polski. Mam na myśli tutaj turystów, którzy 
mogliby chcieć zobaczyć np. Góry Kaczawskie.
W powszechnej opinii złotoryjski dworzec jest 
daleko od centrum, czy to prawda?
Problem zazwyczaj rozwiązuje się banalnie 
prosto. Pokażę tutaj przykład leżącej niedaleko 
Wrocławia Trzebnicy, gdzie jest komunikacja 
miejska, jedna linia i ona swój przystanek ma za-
równo na rynku jak i na dworcu kolejowym. Co 
więcej, jej przyjazdy są ściśle skoordynowane z 
przyjazdami autobusów szynowych relacji Wro-
cław - Trzebnica. Podobnie mogłoby być, gdyby 
Dworzec Kolejowy w Złotoryi zaczął normalnie 
funkcjonować. Linie autobusów musiałyby być 
podciągnięte pod Dworzec i po prostu odbierać 
pasażerów z dworca i ich tam dostarczać. Mam 
tu na myśli autobusy, które dowożą pasażerów z 
tych najmniejszych okolicznych miejscowości.
Bardzo wielu mieszkańców rokrocznie emigru-
je ze Złotoryi do innych miast, mierzymy się też 
z wysokim bezrobociem. Szybkie połączenia 
kolejowe mają realny wpływ na zahamowanie 
migracji ludności za pracą?
Tak, to jest ciekawy trend. Widać to na świecie, 
np. w Stanach Zjednoczonych, czy bliżej - w 
Europie, że w tej chwili miarą atrakcyjności 
miejsca zamieszkania jest dogodne połączenie z 
miejscem pracy. Jeżeli ktoś chce się nastawić wy-
łącznie na transport osobowy, jemu jest to obo-
jętne, czy będzie funkcjonowała komunikacja 
zbiorowa, czy też nie, bo używa własnego samo-
chodu. Jednak dla osób, które zaczynają pracę, 
zwłaszcza tuż po szkołach, albo były długotrwale 
bezrobotne i właśnie dostały pracę, możliwość 
taniego przejazdu z miejsca zamieszkania do 
miejsca pracy byłaby oczywiście atrakcyjna.
W czym pańska koncepcja wykorzystania linii 
kolejowych powiatu złotoryjskiego do wywozu 
urobku z Warty Bolesławieckiej jest lepsza od 
wykorzystania presti żowej linii kolejowej E-30 
zwanej „linią zgorzelecką”?
Przede wszystkim pociągi z wydobytym kruszy-
wem musiałyby zrobić kilkanaście manewrów 
wyjazdowych przy wyjeździe z Warty Bole-
sławieckiej, co byłoby bardzo kosztowne, bo 
wiązałoby się z sześciokrotną zmianą kierunku 
ruchu, a w momencie, kiedy by ten pociąg miał 
możliwość wyjazdu z Warty Bolesławieckiej 
przez Nową Wieś Grodziską, trzeba byłoby 
zbudować jeden łuk - łącznicę, co jest kwesti ą 
techniczną i wtedy nie musiałby wykonywać 
żadnego manewru. Zapina się lokomotywę i 
jedzie po prostu.
Czas, jaki od nowego rozkładu jazdy mają ofe-

rować Koleje Dolnośląskie na trasie Legnica - 
Wrocław to około 45 minut. Czy są to już dobre 
warunki jak na standardy europejskie?
Mogę to powiedzieć na podstawie własnych 
doświadczeń. Dawno temu, kiedy jeździłem 
do Legnicy, jeździło się półtorej godziny. Po-
wiedziałbym, że 45 minut w stosunku do tego 
stanowi skok o dwie generacje. Pociągiem 
osobowym, żeby było jasne. Natomiast gdy 
popatrzymy na te pociągi przyśpieszone, te o 
najwyższych prędkościach, to one jeżdżą nieco 
ponad 40 minut. To jest bardzo atrakcyjne. W 
tej chwili, proszę zauważyć, że do pociągu w 
Legnicy wsiada się w centrum i wysiada w cen-
trum Wrocławia. Natomiast samochodem, gdy 
ktoś jedzie z Legnicy do Wrocławia, na części 
trasy ma autostradę płatną np. dla autobusów. 
Jak jedzie drogą 94, mimo że szybko wyjedzie z 
Legnicy, przy dojeździe do Wrocławia od strony 
Środy Śląskiej utknie w Leśnicy na dojeździe. To 
może s wydłużyć podróż o kolejne 20-25 minut.
W takim razie na konkurencyjność kolei wzglę-
dem busów i prywatnych samochodów może 
wpłynąć wprowadzenie bramek na A4?
Zdecydowanie tak, w tej chwili widać wyraźnie 
w pracy wielu fi rm, że jeżeli jest to możliwe, 
stara się przesunąć swoje trasy z płatnych od-
cinków dróg, co jest widoczne w całej Polsce.
W rozmowie z jednym z lokalnych polityków na 
temat budowy ścieżek rowerowych na torach 
kolejowych usłyszałem, że jest to metoda „za-
bezpieczenia ciągu komunikacyjnego”. Rzeczy-
wiście tak można to traktować?
Budowa ścieżki na trasie linii kolejowej może 
być traktowana jako potencjalna rezerwa ciągu 
komunikacyjnego dla kolei. Proszę pamiętać o 
tym, że koniunktura gospodarcza jest zmienna. 
Dzisiaj wykorzystanie kolei może się wydawać w 
ogóle nieatrakcyjne, ale może za 15-20 lat poja-
wią się takie okoliczności, w których kolej bę-
dzie po prostu bezkonkurencyjna np. cenowo. 
Wtedy możliwość odtworzenia połączenia kole-
jowego nawet na trasie istniejącej ścieżki rowe-
rowej, która idzie po starym torowisku kolejo-
wym, to jest bardzo dobra sytuacja.Po prostu 
jest już teren i wiadomo, że kiedyś tam szła ko-
lej, zachowane są wszystkie profi le i siłą rzeczy 
to jest tylko kwesti a odtworzenia torowiska. Co 
innego, gdy ktoś chce wmówić społeczeństwu, 
że jest linia kolejowa do atrakcyjnej miejsco-
wości, powiedzmy niech to będzie do Sobótki a 
ktoś się upiera: „nie, ona tam nie może być, bo 
my chcemy tam ścieżkę rowerową!”. To ja za-
daję pytanie: co w takim razie mam powiedzieć 
np. właścicielom kamieniołomów, które są przy 
tej trasie? Że kamień, który załadują, mają wrzu-
cić na samochody? Potem będzie z kolei skarga 
mieszkańców, że „zajeżdżają” drogi! Ktoś powinien 
się nad tym zastanowić. Proszę pamiętać, że przy 
takiej ilości woluminu kamienia jaki jest ładowany, 
podam przykład dla 2,5 mln ton rocznie, to jest to 
350 samochodów w ciągu dnia.
Ostatnio znajomy, który chodzi do złotoryjskie-
go ogólniaka, opowiadał mi, że do szkoły przy-
jechała radna sejmiku dolnośląskiego i ktoś 
wpadł na pomysł budowy ścieżki rowerowej po 
torach ze Złotoryi do Świerzawy. Podobno rad-
na uznała tę koncepcję za interesującą. Tym-
czasem na odcinku Złotoryja - Krzeniów nadal 
prowadzony jest niemały transport towarowy.
Akurat ta trasa (kierunek Złotoryja – Świerza-
wa), jest związana z wyjazdem na Lubawkę, na 
granicę czeską i wcale bym się nie zdziwił, gdyby 
za kilka lat pojawił się jakiś prywatny operator 
kolejowy i powiedział, że mu się opłaca otwo-
rzyć tę linię dla połączenia kierunku: Granica 
Czeska - Pomorze.
Często porusza się argument: „braku ekono-
micznego uzasadnienia”. Regionalne przewozy 
pasażerskie są w ogóle opłacalne, czy może 
bardziej się patrzy na poprawę komfortu życia 
mieszkańców i niewymierne fi nansowo zalety?
Z regionalnymi przewozami kolejowymi jest tak, 

że obowiązek ich kreowania i utrzymania na-
rzuca ustawa o samorządzie terytorialnym. Na 
poziomie województwa jest to Urząd Marszał-
kowski, a w przypadku transportu ruchu drogo-
wego - powiat lub gmina. Przewozy pasażerskie 
nie są w pełni rekompensowane. Siłą rzeczy 
istotny wpływ na to ma atrakcyjność połączeń, 
która jest oferowana. Tutaj warto wspomnieć 
o jednym z referatów naszego kolegi, który już 
w 2005 roku wskazał zniszczenia całej struktury 
przewozów, przez niszczenie połączeń i skomu-
nikowań. Czy one są atrakcyjne? Są atrakcyjne, 
bo kiedyś kolej dominowała na rynku pasażer-
skim właśnie dzięki temu, że nie było innego 
transportu pasażerskiego, ale jak się spojrzy z 
punktu widzenia długofalowego, to przy tenden-
cji wzrostu kosztów za paliwo w pewnym mo-
mencie może się okazać, że przejazd kolejowy 
będzie bardziej atrakcyjny niż własny samochód.
Wiele mówi się ostatnimi czasy o ekologii. Ko-
lej naprawdę jest panaceum na dziurawe drogi 
i ekologię, czy jest to pewne mitologizowanie?
Jak popatrzymy na kwesti e kosztów globalnych 
funkcjonowania na terenie regionu kolei i dróg, 
ktoś może powiedzieć: Jednostkowy koszt 
przejazdu koleją jest wysoki, a jednostkowy 
koszt przejazdu samochodem, autobusem, jest 
niski. Jednak gdy popatrzymy na to z punktu 
widzenia zarządcy transportu - właśnie samo-
rządu i dorzucimy do tego koszty eksploatacji 
infrastruktury, to się okazuje, że na drogi wyda-
jemy znacznie więcej niż na kolej. W przypadku 
kolei, z uwagi na technologię budowy, pierwszy 
remont, jeżeli nic się nie stanie, nie będzie ka-
tastrofy naturalnej, nastąpi po 10-15 latach. Jak 
można zauważyć, droga wyremontowana na 
wiosnę już jesienią wymaga kapitalnego remon-
tu. To jest właśnie kwesti a niestety tego kryte-
rium najniższej ceny. Tutaj trzeba przypomnieć 
stare polskie powiedzenie: chytry traci dwa razy.
Czy uruchomienie połączeń z Legnicy do Jele-
niej Góry i dalej na Czechy mogłoby się przy-
czynić do zainteresowania obywateli Czech 
atrakcjami turystycznymi i geologicznymi po-
wiatu złotoryjskiego i całego LGOM-u?
Jest to możliwe. Ja wskażę tylko jedną rzecz: 
Czechy to kraj górzysty, więc naszymi górami 
im nie zaimponujemy. Natomiast z punktu wi-

dzenia połączeń turystycznych, to jest możliwe 
tutaj dla nas, mieszkańców Dolnego Śląska, 
abyśmy mogli pojechać do Czech na narty. Co 
moglibyśmy zrobić dla Czech? Atrakcyjne byłoby 
na przykład połączenie dalekobieżne nad mo-
rze. Tutaj raczej byłoby wskazane, aby poszukać 
w czeskich samorządach partnerów do rozmów. 
Sama turystyka w zasadzie opiera się na zwie-
dzaniu np. Pogórza Kaczawskiego, pokazaniu 
Wielkopolski, przejazd do Wolsztyna na pokaz 
parowozów, teatr w Legnicy, zwiedzaniu KGHM, 
czy pokazaniu kopalni w okolicach Złotoryi.
Połączenie Legnicy z Jelenią Górą przez Złotoryję 
byłoby rzeczywiście najkrótszym połączeniem?
W tej chwili najkrótsze połączenie do Jeleniej 
Góry idzie przez Wałbrzych. Tamto połącze-
nie, gdyby je uruchomić, byłoby połączeniem 
rezerwowym relacji Wrocław - Jelenia Góra. 
Rezerwowym, bo w tej chwili połączenie, które 
jest wykonywane: Jelenia Góra - Zgorzelec - Wę-
gliniec i zjazd potem na Wrocław, jest fajne, jest 
bardzo krajoznawcze tak bym powiedział. Nato-
miast z punktu widzenia atrakcyjności skomuni-
kowania, im krótsze, tym lepiej.
Jaka byłaby maksymalna prędkość na tym 
odcinku od Jerzmanic-Zdroju do Jeleniej Góry?
Myślę, że 60 km/h byłoby dobrze. Prędkość 
handlowa powinna być gdzieś ok. 50 km/h. 
Proszę pamiętać, to jest profi l górski. Siłą rzeczy 
dawniej na profi lu górskim najpierw analizo-
wano profi l trasy, a potem dobierano tabor. 
My jednak mamy taką fi lozofi ę od wielu lat, że 
mamy tabor jaki jest i on ma się nam dopaso-
wać do profi lu na trasie. Siłą rzeczy ten tabor 
czasami nie za dobrze się sprawuje przy trud-
nych parametrach ruchu.
Czy koszt modernizacji linii o profi lu górskim 
jest większy?
Przy liniach górskich zawsze starano się dobie-
rać taką technologię, aby jak najrzadziej do-
konywać remontów. Wjazd na liniach górskich 
powoduje zazwyczaj wyłączenie jej na dużym 
odcinku i siłą rzeczy bardzo ważna była trwałość 
elementów konstrukcyjnych. Także nie stosowa-
no by pojęcia wyboru za najniższą cenę zakupu 
tylko przez najniższą cenę użytkowania.

Kacper Pawłowski

Przedmiotem mojego opisu jest stuletnie 
świadectwo mojej prababci Henryki Piórek 
urodzonej 24 grudnia 1904 r. w Świerczo-
wie, w Galicji. Naukę w szkole prababcia 
rozpoczęła dnia 1 września 1909 r. Za jej 
czasów w szkole i poza nią, obowiązywały 
inne wartości moralne i zasady jak dziś. 
Uczniowie szanowali nauczycieli oraz bali 
się ich, ponieważ stosowane były kary cie-
lesne. Do takich kar należało bicie uczniów 
linijką po rękach, ciągnięcie za uszy albo 
klęczenie na grochu z tornistrem nad głową. 
Dzieci rzadko skarżyły się rodzicom na takie 
traktowanie i wymierzanie kar za złe zacho-
wanie, bo zwyczajnie bały się, że rodzice 
jeszcze na nich nakrzyczą albo zbiją.

W szkole nie było dzwonków. Wykła-
dano też inne przedmioty i oceniano za 
inne umiejętności niż obecnie, np. rysunki, 
śpiew, roboty ręczne czy czytanie i pisanie. 
Różna od dzisiejszej była skala ocen. Poniż-
sza tabelka przedstawia jak na początku XX 
wieku uczniowie byli oceniani.

Według mnie pamiątki są ważnym elemen-
tem  utrwalającym losy rodziny, ponieważ 
dzięki nim możemy dowiedzieć się o cieka-
wych, radosnych, smutnych i tragicznych 
wydarzeniach związanych z naszymi bliskimi.

Dominika Golińska
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Mieszkańcy Dolnego Śląska przeżyli czas woj-
ny bezboleśnie. Dopiero wejście Sowietów 

w 1945 r. było początkiem gehenny, która długie 
lata objęta była zmową milczenia, a kilka lat 
temu stała się impulsem do budowania wojen-
nej martyrologii niemieckiej i de facto obecnego 
żonglowania faktami. 

Losy Dolnoślązaków po kapitulacji Niemiec 
stały się tematem opracowania historycznego 
zatytułowanego „Rosjanie nadchodzą! Lud-
ność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej 
(Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–
1948.”, wydanego przez IPN w r. 2010. Autorka, 
Joanna Hytrek-Hryciuk, szczegółowo opisuje sy-
tuację Niemców, zwłaszcza kobiet i dzieci, którzy 
znaleźli się w obszarze działania „wyzwolicieli” 
- na wschód od Odry i Nysy. Złotoryja i okoliczne 
miejscowości wielokrotnie wymieniane są jako 
miejsca rozgrywających się dramatów.

Ludność z okolic Złotoryi ewakuowano 8 
lutego, niemalże w chwili zajęcia Legnicy. Spóź-
niona ewakuacja w realiach surowej zimy była 
powodem wysokiej śmiertelności. Z danych 
wynika, że podczas ewakuacji zginęło ponad 
9 tys. ludzi na samym Dolnym Śląsku. Z kolei z 
rosyjskich źródeł wiadomo, iż z ponad 3,35 mln 
przedwojennych mieszkańców Dolnego Śląska, 
po ewakuacji zostało jedynie 820 tys. Ta właśnie 
ludność skonfrontowana została z przybywającą 
na te ziemie Armią Czerwoną.

Rosjanie wtargnęli niczym szarańcza wędrow-
na, siejąc spustoszenie i zostawiając za sobą 
zgliszcza. Dla tuszowania swojej rabunkowej 
działalności wzniecali pożary. W Chojnowie i 
w Złotoryi „dla retuszu” spłonęło 180 budyn-
ków. Codzienną plagą były kradzieże rowerów, 
zegarków, biżuterii, odzieży i butów, przedmio-
tów codziennego użytku. Zagrabione mienie 
Rosjanie wymieniali na alkohol, spieniężali, a 
czasami wysyłali w paczkach do swoich rodzin 
pozostających w kraju. Kradzieże na potrzeby 
prywatne były jednak niczym w porównaniu z 
zaplanowaną akcją organizowaną przez „trofi ej-
nyje komandy”, które zajmowały się gromadze-
niem mienia prywatnego Niemców, konfi skatą 
wyposażenia fabryk, szpitali, warsztatów rze-
mieślniczych i gospodarstw rolnych, demonta-
żem torów kolejowych, rekwizycją inwentarza 
żywego i płodów rolnych. Cały ten dobytek, na 
rozkaz Stalina, wywożono pociągami do ZSRR 
jako zadośćuczynienie za „trud wyzwalania”.

Jako „trofi ejne dobra” potraktowano rów-
nież niemieckie kobiety. Szacuje się, że na ob-
szarze odebranym Niemcom i „wyzwalanym” 

przez wojska radzieckie przemocy seksualnej 
doświadczyło 1,4 mln kobiet i dziewcząt. W 
całych Niemczech była to liczba ponad 1,9 mln. 
Wiek, atrakcyjność, stan zdrowia - nie odgry-
wały roli. Ofi arami gwałtów stawały się trzy 
pokolenia kobiet – wnuczki, ich matki i babcie, 
niektóre ciężarne i w połogu, inne obłożnie 
chore. Dramatyczne sceny rozgrywały się za 
murami klasztorów i domów starców; wśród 
ofi ar znalazły się pensjonariuszki i dwie diako-
nise w domu zgromadzenia w Pilgramowicach 
(Pielgrzymka). Wielokrotnym gwałtom podda-
wane były zwłaszcza młode kobiety, nierzadko 
uprowadzane i przetrzymywane w koszarach, 
gwałcone do nieprzytomności przez 8 do 12 
mężczyzn. Nierzadko hańba rozgrywała się na 
oczach rodziców, mężów, rodzeństwa i dzieci: 
„Dwóch radzieckich żołnierzy napadło na grupę 
uciekinierów, którzy szukali schronienia w sto-
dole nieopodal Grodźca (pow. złotoryjski). Tam, 
grożąc bronią całej dziesięcioosobowej rodzinie, 
zgwałcili piętnastoletnią dziewczynkę.” (s. 76). 
Członkowie rodzin i księża, broniący kobiet 
swoją odwagę przypłacali życiem. 

Zgwałcone Niemki masowo poddawały się 
zabiegom aborcyjnym, ale nie uniknęły też 
rodzenia i matkowania „owocom” gwałtu, na-
zywanym później „Russenkinder”. Miesiącami 
zmagały się z chorobami wenerycznymi. Był to 
drastyczny koniec dziesięcioletniej epoki czysz-
czenia rasy aryjskiej.

Autorka pracy pisze także o zmieniających się 
stosunkach niemiecko-rosyjskich. Początkowo 
Niemców angażowano do prac porządkowych 
przy oczyszczaniu miast z gruzów, chowaniu 
zmarłych, usuwaniu padliny, sprzątaniu ulic i 
piwnic z ekskrementów po żołnierzach, ale kie-
dy stosunek „braci” do Niemców nieco zelżał, 
zdecydowano o powierzaniu Niemcom niektó-
rych kompetencji władzy samorządowej, a spe-
cjalistom - powrót do zawodu. Zmiana w trak-
towaniu Niemców przełożyła się na konfl ikty 
między osiedlającymi się Polakami a niemiecką 
ludnością, oraz Polakami i Rosjanami. Rosyjska 
niechęć do Polaków rosła wprost proporcjonal-
nie do życzliwości wobec niemieckiej ludności. 
W raporcie sytuacyjnym „milicjanci z posterun-
ków w powiecie złotoryjskim alarmowali, że 
Rosjanie wracają się do poczynań milicji, czym 
<podrywają autorytet MO wobec Niemców>”. 
(s. 135) Bywało, że podczas wykonywania 
czynności urzędowych czy zbierania świadczeń 
rzeczowych, Niemcy ściągali na pomoc żołnierzy 
radzieckich, a ci upokarzali reprezentantów pol-
skiej władzy: „W lipcu 1945 r. podczas organiza-
cji posterunku MO w Konradowie (pow. złotoryj-
ski) we wsi pojawili się żołnierze radzieccy oraz 
dowodzący nimi ofi cer. Ofi cer podał dokumenty 
okazane przez milicjantów, odebrał im broń oraz 
dwieście sztuk amunicji, zarekwirował przydzie-
lone rowery i rzeczy prywatne znajdujące się 
w bagażach milicjantów.” W raporcie do władz 
naczelnych milicjanci skarżyli się: „Część rzeczy 
Sowieci rozdali pomiędzy przyglądających się tej 
scenie Niemców (…) Komendantowi tych pięciu 
ludzi założyli na głowę miednicę, nakazując stać 
na baczność przed zebranymi Niemcami.” Mili-
cjantom zagrożono, że jeśli kiedykolwiek wrócą 
do wsi – zostaną rozstrzelani. Zdarzenie opisane 
zostało w raporcie, w efekcie którego Niemców 
aresztowano, a żołnierzy radzieckich zidenty-
fi kowano jako skład jednostki stacjonującej 
w Świerzawie. (s. 135) W innym raporcie szef 
PUBP w Złotoryi utyskiwał, że na podległym mu 
terenie „Niemcy żyją z żołnierzami sowieckimi w 
dobrych stosunkach, przez co są z tego dumni i 
nietykalni.” (s. 138)

W jednym ze sprawozdań (za okres 1-30 XI 
1945 r.) składanych przez złotoryjskie KPMO do 
WKMO we Wrocławiu znalazło się stwierdze-
nie, że „wrogi nastrój ludności niemieckiej jest 
często wynikiem postępowania miejscowych 
placówek sowieckich po wsiach, które uzurpują 
sobie prawo decyzji przy realizacji zarządzeń 
władz polskich i przeszkadzają w wykonywaniu 

czynności przez funkcjonariuszy władz polskich, 
upewniając w ten sposób Niemców w ich bier-
nym oporze.” W dalszej części tego sprawozda-
nia znalazło się zapewnienie, iż „przełamuje się 
opór Niemców, jak i chęć przeszkadzania żołnie-
rzy sowieckich przez energiczną postawę oraz 
interwencję w miejscowym NKWD.” (s. 135) 

Demonstrowana przez Rosjan proniemiec-
kość i antypolskość wykorzystywana była przez 
ludność niemiecką do opóźniania akcji wy-
siedleńczej. Rosjanie zawracali wysiedlonych 
(eskortowanych przez MO) zmierzających do 
punktów zbornych, uniemożliwiali przejmo-
wanie majątków (np. w Nowym Kościele), pol-
skim urzędnikom grożono bronią. Szczególnie 
blokowano wyjazd Niemców przeznaczonych 
do repatriacji, ale zatrudnianych w gospodar-
stwach rolnych przejmowanych i nadzorowa-
nych przez Rosjan. Nie wszystkim Niemcom było 
to na rękę, gdyż duża część ludności, obawiając 
się plotek o wywożeniu Niemców w głąb ZSRR, 
wolała jak najszybciej opuścić Polskę.

„Nieoczekiwana przyjaźń” zakłócała i opóź-
niała, szkodliwy dla polskiej państwowości  
proces przejmowania władzy przez Polaków. 
Dwuwładza komplikowała też akcję osadniczą i 
utrudniała asymilację Polaków w obcym otocze-
niu, stając się przyczyną kolejnych upokorzeń, a 
nawet dramatów.

Zachęcam do lektury książki - i dlatego, że 
opowiada o losach mieszkańców naszej ziemi, i 
dlatego, że poświęcona jest tematyce przez lata 
objętej nakazem milczenia zarówno w Polsce, 
jaki Niemczech i ZSSR. Zaletą pracy, dostępnej w 
złotoryjskiej Bibliotece Miejskiej, jest bogactwo 
wykorzystanych materiałów źródłowych.

Joanna Sosa-Misiak

czanie korespondencji urzędowej,  
asystowanie przy eksmisjach z 
lokali gminnych, współpraca z poli-
cją, dozorowanie mienia miejskiego 
i obsługa centrum monitoringu. 
Wszystkie wymienione sprawy 
załatwia czterech funkcjonariuszy. 
Ile to kosztuje mieszkańców? Trud-
no powiedzieć, bo w odróżnieniu 
od innych gmin, gdzie wydatki na 
straż miejską są wyeksponowane w 
budżecie w osobnym dziale (754), 
w Złotoryi ukryto je w kosztach ad-
ministracji publicznej (750). Można 
chyba z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa przyjąć, że nie przekra-
czają w skali roku 300 tys. złotych, 
co jest kwotą niższą niż w miastach 
o tej samej wielkości, co Złotoryja. 
Należy zaznaczyć, że koszty zostały 
mocno zredukowane, bo z siedmiu 
zatrudnionych jeszcze niedawno 

strażników pozostało czworo – łącznie z komen-
dantem. I tu pewna dygresja. Przyciśnięty nieco 
przez radnych do muru komendant przyznał, 
że nie miał wpływu, ani na określenie stanu 
liczebnego swojej jednostki, ani na to, kto został 
zwolniony ze służby.

Można dyskutować, czy straż miejska jest 
potrzebna w Złotoryi, albo czy jest droga w 
utrzymaniu. Należy jednak spojrzeć na to zagad-
nienie przez pryzmat użyteczności. 

Rozmawiając z mieszkańcami naszego miasta 
nie przypominam sobie, żeby ktoś się uskarżał, 
że Złotoryja nie jest miastem bezpiecznym. A 
wręcz przeciwnie, często się słyszy, że jest bez-
piecznie, spokojnie, rzadko dochodzi do poważ-
niejszych incydentów. 

Jaki wpływ na to poczucie bezpieczeństwa 
ma system monitoringu miejskiego? Po tym, co 
zobaczyłem w siedzibie straży miejskiej, śmiem 
twierdzić, że duże. W tej chwili to, co dzieje się 
na terenie miasta, obserwuje ok. dwudziestu 
kamer sprzężonych w jeden system zdalnie 
sterowany z centrum w Rynku. I trzeba przy-

Od trzech lat na przełomie października i 
listopada przeżywam katusze ortografi czne. 

Jak niejeden z Czytelników pewnie zauważył, or-
tografi a nie jest moim atutem, co czasem dość 
ewidentnie wychodzi w Echu pomimo korekty. 
Więc po cóż biorę udział w Złotym Dyktandzie? 
A zaliczyłem już wszystkie trzy edycje – najpierw 
jako Magister, następnie w kategorii dzienni-
karskiej, a w tym roku awansowałem do Profe-
sores. No właśnie, po co? Bo trudno oprzeć się 
urokowi dwóch organizatorek tego przedsię-
wzięcia: Renaty Fuchs i Anny Markiewicz.  Bo 
tak, jak w wielu dyscyplinach sportu, nie chodzi 
tylko o zwycięstwo, ale o udział, o propago-
wanie, w tym wypadku zasad pisowni naszego 
pięknego ojczystego języka. I to nic, że, jak prze-
kazano mi w kuluarach, lepiej robię zdjęcia niż 

piszę dyktanda. 
Cel jest szczytny, 
więc dzielnie 
staję w szranki, 
choć wynik z 
góry jest prze-
sądzony i tłem 
tylko jestem 
dla mistrzów 
bezbłędnego 
pisania.

W tym roku, 
muszę przyznać 
,dyktando, przy-
najmniej w wer-
sji dla seniorów, 
nie było takie 
trudne, pani 
Danuta Balska, 
która przygoto-
wała ortografi cz-

ne łamigłówki, była nader łaskawa. Niemniej 
i tak po wszystkim złapałem się za głowę, gdy 
uświadomiłem sobie, że nie ma przecież słowa 
„poraz”. 

Może gdybym był młodszy i wzrok miał by-
strzejszy, skorzystałbym z okazji, jaką było towa-
rzystwo w jednej ławce ubiegłorocznego lau-
reata – prezesa TMZZ Aleksandra Pecyny, który 
przyszedł, by się sprawdzić i wystartować poza 
konkurencją, bo jako laureat musi odpokutować 
swoje zwycięstwo przez parę lat.

Cieszy niesłabnąca popularność tej dyscypli-
ny współzawodnictwa i wśród dzieci, i wśród 
młodzieży, i wśród dorosłych. Szkoda tylko, że 
nie mogą w tym przedsięwzięciu brać udziału 
ludzie spoza Złotoryi , lecz uczący się w niej lub 

Co jakiś czas przez Polskę przetacza się dysku-
sja na temat sensu istnienia straży miejskiej. 

Parę miesięcy temu i w Złotoryi pojawił się „list 
intencyjny” grupy (?) mieszkańców w sprawie 
likwidacji tej formacji w naszym mieście. Trudno 
nawet dyskutować nad tą inicjatywą, bo była, 
delikatnie rzecz ujmując, bardzo niemerytorycz-
nie przygotowana. Niemniej kwesti a jest inte-
resująca, więc gdy przeczytałem, że odbędzie 
się „wyjazdowe” posiedzenie komisji rewizyjnej 
właśnie w siedzibie złotoryjskiej straży miej-
skiej, pomyślałem: czemu nie przyjrzeć się pro-
blemowi z bliska?

Pominę milczeniem przebieg samej dysputy 
pomiędzy radnymi, bo raz - szkoda miejsca, a 
dwa - w przeciwieństwie do radnych miejskich 
nie uważam, że psie kupy są tym, co rozstrzyga 
o zasadności istnienia tej jednostki.

Cele i zadania straży miejskiej bardzo treści-
wie objaśnił komendant Jan Pomykała: pilno-
wanie szeroko pojmowanego porządku, a także 
wykonywanie zadań zleconych przez urząd 
miejski: zabezpieczanie imprez masowych, pil-
nowanie porządku i spokoju w mieście, kontrola 
parkometrów i biletów parkingowych, dostar-

znać, że działa to bardzo sprawnie. Obraz moż-
na przybliżyć, zmieniać kierunek obserwacji, a 
jakość jest bardzo dobra. Już niebawem system 
ma wzbogacić się o kolejne punkty obserwa-
cyjne, w sumie ma być ich 50. Szkopuł w tym, 
że centrum monitoringu, na które pozyskano 
środki unijne, miało pracować 7 dni w tygodniu 
przez 24 godziny na dobę. Owszem pracuje, ale 
obserwacja na żywo prowadzona jest tylko od 7 
do 17, czyli za dnia, gdy zdarzeń, gdzie potrzeb-
na byłaby szybka interwencja - jest niewiele. 
Przez resztę dnia obraz jest tylko zapisywany. Z 
zapisów tych często korzysta policja, bo system 
jest na tyle szczelny, że nawet, gdy nie zareje-
struje bezpośrednio danej sytuacji, to potrafi  
zidentyfi kować osoby, które mogły przebywać w 
okolicy zdarzenia. 

Jak stwierdził pan komendant, wprawny 
operator kamer jest w stanie wychwycić, że coś 
niepokojącego się dzieje, zanim dojdzie do zda-
rzenia. Więc taki bezpośredni nadzór człowieka 
nad kamerami jest bardzo wskazany. Żeby w 
pełni wykorzystać system monitoringu w straży 
miejskiej musiałoby pracować 12 osób. Czy ka-
mery muszą jednak obsługiwać funkcjonariusze 
straży miejskiej? Nie ma chyba takiego wymogu 
formalnego. Pomieszczenia są przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych, więc może tu 
leżałoby rozwiązanie problemu? 

Radni sugerowali również inne możliwości: 
przekazanie monitoringu policji lub udostępnie-
nie samego sygnału z kamer komendzie policji, 
aby można było, zwłaszcza w nocy, prowadzić 
obserwację w czasie rzeczywistym. Pierwsze 
rozwiązanie wiąże się ze spisaniem całego 
systemu na straty – policji bowiem nie stać na 
serwis i utrzymanie systemu, co wykazała dobit-
nie historia kamer na placu Reymonta. Drugie 
rozwiązanie jest już bardziej rozsądne, ale niesie 
wiele ograniczeń. Bez większych inwestycji nie 
można sterować kamerami, zatrzymywać ich 
ruchu, robić przybliżeń, itp.

Kolejna sprawa to polityka rozmieszczania 
nowych kamer na terenie miasta. System moni-
toringu ma przede wszystkim ochraniać nowo 

pracujący. Chociaż w tym roku zrobiono drobny 
wyłom, dopuszczając kilka osób, które mieszka-
ją tuż za rogatkami miasta, więc jest nadzieja, 
że może już w następnej edycji szansę dostana 
również złotoryjskie „słoiki”.

Złote Dyktando już na trwałe wpisało się w 
jesienny krajobraz naszego miasta. Znam ludzi, 
którzy do rywalizacji podchodzą bardzo poważ-
nie. Uwieńczeniem ortografi cznych zmagań jest 
uroczysta gala w sali widowiskowej Złotoryjskie-
go Ośrodka Kultury.  Po pierwszej edycji, gdy 
sala pękała w szwach, aby wysłuchać wykładu 
profesora Jana Miodka, trudno będzie powtó-
rzyć ten sukces frekwencyjny, ale tylko ostatni 
malkontent mógłby narzekać, bo z roku na rok 
jest coraz ciekawiej, są nowe pomysły i widow-
nia bawi się przednio.

Nie ukrywam, że z pewną taką zazdrością, 
ale bardziej z uznaniem patrzę na laureatów i 
to we wszystkich kategoriach wiekowych.  A już 
w zupełny zachwyt wprawił mnie Piotr Maas z 
Gazety Złotoryjskiej, który bezbłędnie napisał 
dyktando.  Przed rozpoczęciem gali  żartowałem 
nawet, że będzie musiał odłożyć na bok aparat 
i notes, aby wejść na scenę i żart ten okazał 
się proroczy. Naprawdę gratuluję i podziwiam. 
Zresztą słowa uznania należą się zwycięzcą 
wszystkich kategorii:

Pacholęta: Kinga Urszel
Sztubacy: Wiktoria Malińska
Żacy gimnazjum: Zuzanna Mroczko
Żacy ponadgimn.:Kinga Bielak
Magisters: Piotr Maas
Profesores: Adam Karpik
W kategorii rodzinnej :
Piotr Maas, Danuta Maas, Jadwiga Stępień

Robert Pawłowski

powstałą substancję będącą własnością miasta. 
Zgoda, o mienie trzeba dbać, tym bardziej, że 
nie brakuje takich, którym różne głupie pomysły 
przychodzą do głowy, jednak, przynajmniej dla 
mnie, ważniejsze jest bezpieczeństwo samych 
mieszkańców i tutaj priorytety w ustawianiu 
kamer postulowałbym trochę zmienić.

No dobrze, centrum monitoringu się spraw-
dza, ale czy warto do tego utrzymywać straż 
miejską? Może będę trochę niepopularny w 
swojej ocenie, ale uważam, że taka formacja 
jest przydatna. Niekoniecznie do sprawdzania 
parkomatów i opłat za parkowanie, czy do 
rozwożenia pism urzędowych, ale do zadań z 
zakresu pilnowania porządku publicznego, któ-
rych na co dzień nie realizuje policja. I nie wiem, 
czy można by ten problem rozwiązać dofi nan-
sowując komendę policji. W przypadku straży 
miejskiej na to, w jaki sposób działa ta formacja, 
przynajmniej w teorii mają wpływ radni miejscy. 

Należy zwrócić uwagę, że Straż Miejska, przy-
najmniej w Złotoryi, przeszła pewną ewolucję. 
Pamiętam, że wiele lat temu, nie należały do 
wyjątków przypadki aroganckich zachowań 
ze strony funkcjonariuszy, dzisiaj wziął górę 
profesjonalizm. Czasem tylko zastanawia mnie, 
że chodząc po centrum, widzę stale te same 
samochody, które albo parkują w miejscach, 
w których parkować raczej nie wolno, albo nie 
mają biletów parkingowych.

Dodam jeszcze, że w porównaniu z innymi 
strażami miejskimi nasza akurat jest mało repre-
syjna. W budżecie miejskim wpływy z manda-
tów przewidywane są rokrocznie na poziomie 
20 – 22 tys. zł. Realizacja zaś to 16 – 17 tys. zł 
– takie są wpływy z kar nałożonych przez straż-
ników. W tym roku w ogóle będzie tragedia, bo 
za pierwsze półrocze wpływy osiągnęły nieco 
ponad sześć i pół tysiąca zł. W innych gminach o 
porównywalnej wielkości wpływy z mandatów 
są wielokrotnie większe. Niestety pan komen-
dant Pomykała rozwiał moje nadzieje – to nie 
mieszkańcy się poprawili, to redukcja etatów w 
straży miejskiej przełożyła się na wyniki.

Robert Pawłowski
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Fot. Kamila Nankiewicz
Straż dziennaStraż dziennaStraż dzienna
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Dziękujemy p. Bronisławowi Pełechowi za sprostowanie następu-
jących informacji: w I części artykułu o Proboszczowie w numerze 
wrześniowym brakuje ujęcia  Michała Pełecha jako  repatrianta i 
sołtysa. Na środkowym zdjęciu ze szkoły powinna być pani Łyczko 
zamiast pani Mucek. Pani Andryjasik ma na imię Barbara.

Zespół Polanki z akompaniato-
rem J. Pisarskim

Pośrodku Józef Pisarski, najstarszy naczelnik OSP
Budynek byłej stacji PKP 
oraz wieża ciśnień

Zabytkowy spichlerz

Ćwiczenia OSP

Chcielibyśmy naszym czytel-
nikom przedstawić kolejną 

miejscowość z terenu gminy Pielgrzymka. Z 
pewnością, udając się na zamek Grodziec, mieliśmy 
nie raz okazję przez nią przejeżdżać. Jej historia jest 
bardzo ciekawa, ale jeszcze ciekawsze są losy jej 
powojennych mieszkańców.
Skąd przybyli? 

Większość mieszkańców przyjechała 1 czerw-
ca 1945 r. ze wsi Polany, powiat Ustrzyki Dolne 
w Bieszczadach. I większość z nich nosi nazwisko 
Pisarski. Rzec można - Pisarska wieś. Osiedliło 
się tutaj 15 rodzin o tym nazwisku. Jak ich roz-
różnić? Każdy miał i ma jakiś dodatkowy przy-
domek: Piechy, z Rówieni, Doroszunie, Funtyki, 
Reperacze, Ślomki, Wojtki, Pęcaki, Salki, Sycz. 
Inne częste nazwiska to Pitera i Poznar. Przyje-
chali także z rodzinami tacy osadnicy, jak: Indyk, 
Jaślar, Stefanicki, Czernatowicz, Talik, Lachie-

wicz, Wiśniewski, Miśko, 
Kawczak, Jurczyk, Danielak, 
Suchostawski, Hrynowiecki, 
Domański, Michnej, Potocz-
niak, Baszczak, Skowroński, 
Ślimak, Żańko, Samborski, 
Jastrzębski, Rząsa, Szczudlik, 
Bulwan, Kardas, Krakowski, 
Łesyszyn, Kuźma, Szułkowski, 
Roztoczyński, Zatwardnic-
ki, Misiewicz, Skowroński, 
Szpak, Orłowski, Banasiewicz, 
Chojnowski, Janczewski, Fun-
danicz, Gościński, Bachór, Grzyb, Kapral, Sokół, 
Dorosz, Feńków, Radwański, Magusiak. W su-
mie zamieszkało tu 88 rodzin z Polany. Pozostali 
osadnicy osiedlili się w Białej koło Chojnowa, 
dokąd przywieziono ich wszystkich pociągiem 
lub znaleźli się w Wojcie-
szynie, a niektórzy wrócili 

w Bieszczady. Od Polany pochodzi też nazwa 
osiedla domów jednorodzinnych – „Po-

lanka” – z przepięknym widokiem 
na Grodziec. We wsi pozostał 

jeden autochton - Norbert 
Staniszewski - elek-

tryk, który przy-
znawał się 
do polskiego 
pochodzenia.

Rys historyczny
1268 - nova 

Villa Australis, 
1343-Nova Villa 

Grodis. Następne 
zanotowane nazwy 

wsi: Newdorf, Nun-
nendorf, Neudorf, 

Neudorf am Grödit-
zberge, 1855- Neudorf, 

1945- Nowa Wieś pod 
Grodzi- skiem. Od 1947 r. Nowa 
Wieś Grodziska. Wieś powstała w związku z 
zamkiem na Grodźcu. Miała jednak innych wła-
ścicieli. W 1343 r. Elisabeth - wdowa po Apecko 
z Twardocic ofi arowała kościołowi w Legnicy 
część czynszu z sołectwa. Według dokumentów 
ks. Legnickiego Wacława I wynika, że wieś była 
w składzie dóbr Friedricha von Bieberstaina. W 
2. poł. XVI w. należała do von Borwitzów; potem 
do: von Schelelndorfów i von Knobelsdorfów, 
von Wiese, Bohne. Zniszczona bardzo w okresie 
wojny 30-letniej. W 1765 r. we wsi mieszkali: 1 
kmieć, 16 zagrodników, 47 chałupników, 7 rze-
mieślników i 4 wolnych ludzi. W 1786r. składała 
się z dwóch części. Główną część z kościołem 
ewangelickim, pastorówką, szkołą ewangelicką, 
folwarkiem, kuźnią, karczmą, 12 kmieciami, 12 
zagrodnikami, 4 chałupnikami i 4 kolonistami 
posiadał Ernst von Heinze. Druga część to kolo-
nia z 4 chałupnikami. W całej wsi były 43 domy. 
W 1825 wieś przejął ppłk. von Schill. Wtedy 
był dwór, folwark, kościół, szkoła ewangelicka 
z nauczycielem, olejarnia, wiatrak, sołectwo. 
W 1840r. nadal była podzielona na dwie części: 
większa przynależała do von Elsnera, druga do 

von Schilla. Było już łącznie 140 
domów i 2 gospody. Działały 4 
kamieniołomy piaskowca. Trzy-
mano 1700 merynosów i 313 
sztuk bydła. W 1879 połączono 
obie części wsi. Należała do von 
Elsnera. Przebudowano dwór, 
założono park o powierzchni 6,5 
ha. Zachowały się w nim okazy 
dębów szypułkowych, pomniko-
wych lip drobnolistnych i platan 
klonolistny. Powstały zabudowa-
nia folwarczne. 

Ożywienie wsi nastąpiło w 
2 poł. XIX w. po rozpoczęciu 
wydobycia piaskowca w Kopce. 
Nowa Wieś Grodziska zaczęła 
rozwijać się dynamicznie wraz z 
uruchomieniem stacji kolejowej. 

Posadowiono ją co prawda nie w samej miej-
scowości, lecz nieco na uboczu: pomiędzy wsią, 
a Skorzynicami, Czaplami i Sędzimirowem. Z 
założenia, linia kolejowa miała przede wszyst-
kim obsługiwać kamieniołom na Kopce, stąd 
taka lokalizacja dworca. Kolej dotarła do Nowej 
Wsi Grodziskiej od strony Lwówka Śląskiego 1 
grudnia 1895 roku, a już pół roku później (15 
maja 1896) pociągi pojechały na odcinku Nowa 
Wieś Grodziska - Jerzmanice Zdrój. Połączenie 
z Bolesławcem otwarto 10 kwietnia 1906 roku. 
Stacja posiada dużą równię stacyjną, z dość roz-
budowanym układem torowym. Do obecnych 
czasów zachował się budynek stacji, typowy dla 
linii Pogórza Kaczawskiego, oraz wieża ciśnień. 
Zniknął żuraw do nawadniania parowozów. W 
południowo-wschodniej części stacji znajdo-
wała się dawniej mała parowozownia. W połu-

dniowej części znajdował się peron prywatnej 
Kolejki Bolesławieckiej (Bunzlauer Kleinbahn), 
skąd pierwotnie wychodziła linia do Bolesławca. 
Z tego najdalej położonego od budynku stacji 
peronu skręcała łukiem na północ do Jerzmanic 
Zdroju. Po wojnie, prawdopodobnie w latach 
70. lub 80. XX w. przestano korzystać z wiaduktu 
i wybudowano tor odchodzący do Bolesławca 
z pominięciem przecięcia z linią główną. Była 
to stacja osobowo - towarowa, z przystankiem 
Rożnowiec od strony Bolesławca. Zamknięto ją 
w latach 90-ych. Powojenni zawiadowcy: Ma-
rian Ratajak, Józef Kaczorek, Franciszek Pisarski, 
Stanisław Frydryk, Józef Rybka. Jako dyżurni 
ruchu pracowali: Mikołaj Korzeniewicz, Walenty 
Szukiel, Edward Nowakowski, Kazimierz Grzy-
wiński, Jan Żyławy, Józef Karpowicz.
Zabytki

Kościół parafi alny Matki Boskiej Anielskiej 
(dawniej św. Franciszka). Wzniesiony w końcu 
XIII wieku, rozbudowany w początkach XVI w. 
Rozebrany w latach 1704-08. Zbudowano nowy, 
tzw. ucieczkowy, obszerny, z 3 kondygnacjami, 
na 3000 osób. Obok kościoła jest kamienna wie-
ża z hełmem z 1824 r. Wokół nawy są drewniane 
empory ze scenami biblijnymi. Ołtarz z 1718 r. z 
obrazem Ukrzyżowania, ambona z 1654r., organy 
z końca XVIII w., kamienna kropielnica z 1819r., 
dwa dzwony na wieży. Na murze kamienny nagro-
bek G.F. von Wiese i epitafi a członków tej rodziny. 
Kościół stoi na dawnym cmentarzu 2.poł. XVIII w., 
otoczony kamiennym murem z bramą. Przy mu-
rze kaplica domkowa z końca XIX w. W latach 
1654-74 w tutejszym kościele często 
nauczał Caspar Schwenckfeld. 

Przez dwa lata po wojnie 
mieszkańcy pieszo chodzi-
li do kościoła w Złoto-
ryi lub w Pielgrzym-
ce, gdzie msze 
odprawiał ksiądz 
Michał Dunas. 
W 1947r. po-
wstała parafi a 
w Pielgrzymce 
z pierwszym 
proboszczem 
- ks. Bole-
sławem Bosiem. Parafi ę w NWG utworzono w 
1970 r. Ma ona kościół fi lialny w Sędzimirowie 
(spalony w 1981 r. i odbudowany w 1984 r.). 
W 1971 r. nastał ks. Krzysztof Rutkowski, a od 
roku 1984 do dziś - ksiądz Tadeusz Szczepaniak. 
Posługę kapłańską pełnili również czasowo : ks. 
Adam Habrat z Henrykowa (ob. Zbylutów) oraz 
ks. Franciszek Glazer, który przyjechał z Polany do 
swoich parafi an. Tu też został pochowany. W ko-
ściele są przechowywane relikwie św. Jana Vianei.

Zespół dworski na końcu wsi powstał po 1840 
r. na miejscu renesansowego dworu. Składa się z 
piętrowego dworu, budynków gospodarczych, w 
tym kilkukondygnacyjnego spichlerza. W ofi cy-
nie portal ze starego dworu z datą 1562. Dooko-
ła pozostałości parku krajobrazowego.

Kamienny krzyż pokutny o wymiarach 
66x84x26 cm w centrum wsi.

Dom Ludowy - po wojnie klub rolnika, obecnie 
świetlica wiejska z salą widowiskowo-taneczną.

Budynek szkoły - dawna plebania. We wsi znaj-
dują się przeważnie domy murowane, ale jest tak-
że kilka szachulcowych i o budowie przysłupowej.
Czasy powojenne

Po wojnie wieś zachowała swój rolniczy cha-
rakter. Pracowano na roli, w kamieniołomach, 
w pobliskim zakładzie „Konrad” w Iwinach. 
Nie wyludniła się, lecz przybywało mieszkań-
ców. Jan Korzystko prowadził kuźnię. Byli dwaj 
szewcy: Paweł Orłowski i Kirek. Od 1946 do 
1996 r. działało Państwowe Gospodarstwo 
Rolne z około 100 pracownikami. W latach 70. 
wybudowano dla nich dwa bloki mieszkalne. 
Składał się z folwarku, tzw. „kumki”, spichlerza, 
3 obór (bukaty), owczarni, kuźni, chlewni, biur 

w byłym pałacu. W latach 80. przyłączono go do 
Kombinatu Rolnego Proboszczów. Dyrektorzy: Jan 
Morawa, Paweł Ledwoń, Sokołowski, Aleksander 
Jędrzejczak, Roman Pląskowski; kierownicy: Adam 
Chmiel, Bolesław Mężyński, Stanisław Kiczek, 
Jan Paluch; brygadziści : Ryszard Gładoń, Stefan 
Kamiński, Mikołaj Lipowiecki, Stanisław Piechota, 
Gac, Stanisław Utratny, Franciszek Kulpa, Andrzej 
Skurski; magazynier - Eugeniusz Stępiński. Po 
likwidacji PGR zabudowania i grunty wydzierża-
wiono, a potem sprzedano osobie prywatnej. W 
pałacu mieszka 8 rodzin byłych pracowników PGR.

W wsi założono również spółdzielnię produk-
cyjną, tzw. „kołchoz”. Jerzy Michnej-kierownik; 
brygadziści: Władysław Stefanicki, Karol Poznar, 
Paweł Indyk; magazynier - Jan Czernatowicz. 
Spółdzielnia zrzeszała prawie wszystkich rol-
ników. Rozwiązano ją w 1956 r. Nie było więk-
szych gospodarstw rolnych, ponieważ posiada-
cze więcej niż 10 ha musieli liczyć się z bardzo 
wysokimi podatkami. 

Od 1963r. prowadziło działalność kółko rolni-
cze (usługi typu: orka, opryski; kombajny, ciągniki, 
warsztat). Założyli je: Mieczysław Kulas, J. Mich-
nej i Mieczysław Błaszczyk. Kierownicy: Kazimierz 
Czernatowicz, Józef Posłuszny, Chojnicki, Broni-
sław Czernatowicz, Zbigniew Czarnecki, Szynal; 
magazynier- Anna Zatwardnicka; księgowa-Maria 
Bielawiec. W 1968 r. powstała w jego miejsce 
Mę- dzykółkowa Baza Maszynowa z 

kierownikiem K. Czernatowi-
czem i dyspozytorem Bronisła-
wem Lachiewiczem. W 1969 r. 
przeniesiono ją na Rożnowiec. 
W 1974r. utworzono Spółdziel-
nię Kółek Rolniczych z siedzibą w 
Pielgrzymce. Kierownikiem był w 
NWG J. Posłuszny. 
Od 1955 do 2002 r. funkcjonowa-
ła we wsi poczta. Założycielami 
Urzędu Pocztowego byli Irena i 
Zygmunt Piaseczni. Ich następ-
czynią była Weronika Plucińska (z 

d. Pisarska), 
a po niej 
jej córka 
Zuzanna 
Baszczak. 
Pierwsi 
doręczycie-
le to: Piotr 
Rychlicki 
i Antoni 
Berezowski; 
po nich 
zaś m.in. 
Katarzyna 
Gajzler, Teresa Bełza, Józef Kawczak, Józef Pisarski, 
Adela Romańska, Irena Szymczak, Ryszarda Kacz-
marowska, Franciszka Feńko, Helena 
Polus, Piotr Orzech, Józef Siedlecki, 
Zofi a Kosiek, Ewa Wierobiej.

W tym samym budynku, co pocz-
ta, mieścił się do ok. 2005 r. Wiej-
ski Ośrodek Zdrowia. Przyjmowali 
w nim kolejno: Tadeusz Słomiany z 
żoną, Jastrzębski, Twardysko, Stroj-
niak, B. Prus.

Przedszkole znajdowało się na 
parterze budynku naprzeciw szkoły. 
Wychowawczynie: Maria Czerna-
towicz, Maria Błaszczyk. Na piętrze 
mieściła się od 1954 r. Gminna 
Gromadzka Rada Narodowa, prze-
niesiona potem do Pielgrzymki. 
Obejmowała ona swoim zasięgiem: 
Grodziec, Sędzimirów, Czaple, Nową 
Wieś. Przewodniczący GRN: Józef Za-
twardnicki, Szymanowski, Iskierski.

Ochotnicza Straż Pożarna
Jednostka OSP powstała 25.10.1956 

r. z inicjatywy Józefa Zatwardnickiego. 
Wybrano wtedy zarząd w składzie: Wła-
dysław Domański - prezes (kolejni to: 
Andrzej Łesyszyn, Franciszek Pisarski, 
Krzysztof Pisarski, Zbigniew Lachiewicz) 
oraz Ignacy Jurczyk - naczelnik (po nim 
: Józef Pisarski, Ireneusz Pisarski - do 
chwili obecnej). Zaadaptowano budynek 
gospodarczy na remizę strażacką. Jako 
środek transportu służył wóz konny. Jed-
nostka otrzymała sprzęt pożarniczy. Na 
pocz. lat 60. zainstalowano telefon alar-
mowy, który odbierała Zofi a Zwierzyńska 
i włączała syrenę. W 1968 r. strażacy 
dostali samochód pożarniczy, wymienio-
ny na nowy w 1984 r. W 1977 r. pomagali 
przy usuwaniu skutków powodzi w Legnicy i 
Wałbrzychu. Od lat 70. czynnie uczestniczą w 
życiu parafi alnym: straż przy Bożym Grobie, 
dożynki parafi alne. W 2006 r. wyremontowano 
dach na remizie. W 2009 przebudowano ją. W 
2010 r. otrzymano nowy samochód i agregat 
wysokociśnieniowy. Obecnie jest w jednostce 
24 strażaków, w tym 7 należących do jednostki 
operacyjno-technicznej stanowi jej trzon : Wło-
dzimierz Pisarski, Piotr Bajda, Paweł Zatwardnic-
ki, Stanisław Feńków, I. Pisarski, Jacek Jamrozik, 
Adam Sikora. Strażacy uczestniczą z powodze-
niem w zawodach sportowo-pożarniczych: 2008 
– I m. w gminie, 2009- II m. Zasłużeni strażacy: 
J. Pisarski i Z. Lachiewicz otrzymali „Złoty Znak 
Związku OSP”, a pierwszy z nich Medal za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa im. Tulikowskiego- najwyższe 
odznaczenie w OSP.
Koło Gospodyń Wiejtskich 

Założono 28.10.1949r. Liczyło wtedy 10 człon-
kiń. Kierowały nim kolejno: Anastazja Pisarska, 
Apolonia Kuduk, Aniela Banasiewicz, Franciszka 
Łesyszyn, Bronisława Pitera, Aniela Pitera, Kazi-
miera Czernatowicz, Bogusława Suchostawska. 
Początkowo działało przy kółku rolniczym. Zrze-

szało hodowców kurcza-
ków. Organizowano kursy 
żywienia, pokazy potraw, 
kroju i szycia, zabawy, 
wypożyczano zastawę na 
wesela. Płacono składki 
członkowskie. Z pierw-
szych składek zakupiono 
naczynia do wypożyczania. 
Na sali odbywały się we-
sela. Nie było wodociągu, 
wiec wodę czerpano z 
beczki. Z inicjatywy p. B. 
Suchostawskiej urządzo-
no kuchnię z zapleczem. 
Co sobotę organizowano 
zabawy taneczne, a w 
niedziele - potańcówki. Co 
tydzień w piątek przyjeż-

dżało kino objazdowe z Raciborowic, a czasami 
też ze Złotoryi. Obecnie KGW liczy 8 członkiń 

oraz należy do niego 
zespół „Polanki”. W 
świetlicy odbywają 
się zabawy sylwe-
strowe, choinkowe, 
wesela, Andrzejki.

Nowa Wieś Grodzi-
ska była od samego 
początku wsią, w któ-
rej często rozbrzmie-
wała muzyka. Na 
zabawach i weselach 
grał zespół muzyczny 
w składzie: Bolesław 
Misiewicz i Bolesław 
Witek - akordeon, 
Józef Szczudlik, Sta-
nisław Pisarski i Józef 
Czernatowicz - bęben, 
perkusja, Ignacy Czer-
natowicz i Stanisław 

Ślimak - skrzypce.
Działał tu Zespół Pieśni i Tańca założony przez 

Ryszarda Kołaczka w latach 60. Był to pierwszy 
zespół młodzieżowy przy Związku Młodzieży 
Wiejskiej na Dolnym Śląsku. Z racji tego uka-
zały się o nim artykuły w „Zarzewiu” i „Nowej 
Wsi”. Pierwsi członkowie: Franciszek Kawczak, 
Franciszek Bachór, Stefania Domańska, Wła-
dysława Potoczniak, Anna Zatwardnicka, Anna 
Poznar, Helena Zatwardnicka, Bogusława Sucho-
stawska. Instruktor: Rosiński ze Złotoryi. Mieli 
stroje ludowe, a próby odbywały się w stodole 
zaadaptowanej na klubokawiarnię. Potem klu-
bokawiarnia przeniosła się do budynku obecnej 
świetlicy, gdzie były również biblioteka i sklep. 
Był oprócz tego jeszcze jeden sklep.

Szeroko znany Zespół folklorystyczny „Polan-
ki” został założony w 1984 r. Początkowo było 
w nim średnio 18 osób. Ówczesny kierownik 
- Janina Pisarska, po niej przez 20 lat B. Sucho-
stawska, potem Bronisława Pitera, obecnie Olga 
Kapral. Nazwany tak od wsi Polana, z której 
pochodziła większość przybyłych osadników. 
Charakterystyczny był dla nich wschodni akcent. 
Początkowo śpiewano piosenki łemkowskie. 
Drugie głosy: Maria Ślimak, Zofi a Zwierzyńska, 
Józefa Jaślar, Aniela Poznar. Ta ostatnia prze-
kazała zespołowi ok. 80 piosenek. „Polanki” 
wypromował pan Jerzy Starzyński, prowadzący 
zespół „Kyczera”. Instruktorzy: Ryszard Rorat, Ja-
rosław Pisarski - akordeon. Akompaniowali tak-
że Marek Jurczyk i Józef Łuc. Zespół brał udział 
w festi walach: „Kultura w Kulturze”- Warszawa, 
Przemyśl - piosenki bojkowskie, w nagraniach 
dla Radia Wrocław. Zdobył „Złotą Gwiazdę” w 
Wołowie na Przeglądzie Regionalnym Zespołów 
Kolędniczych w 1986 r., a w 1997 nagrodę głów-
ną Ministra Kultury i Sztuki. Na Dolnośląskim 
Przeglądzie w Świeradowie zajął II miejsce. 
Został zaproszony na występ do Norymbergii 
przez „Misjonarza Polskiego”. Pierwsze stroje 
zorganizowały panie Józefa Grzyb i B. Sucho-
stawska. Bluzki wyszywały panie: B. Suchostaw-
ska, B. Pitera, M. Ślimak. Były to granatowe 
spódnice i bluzki. Potem spódnice były bordo-
we. Obecne stroje to dar Ministerstwa Kultury, 
na wzór wschodni: układane kremowe spódnice 
z czerwoną lamówką, czarne fartuchy z naszyty-
mi kolorowymi wstążkami, czerwone kozaki lub 
czarne pantofl e, wyszywane gorsety, lniane bluz-
ki z haft em krzyżykowym na rękawach, chustki. 
Śpiewają kolędy, pastorałki, pieśni ludowe, bie-
siadne, góralskie i lwowskie. Promują regionalne 
potrawy: I Nagroda na Targach Chleba w Jaworze 
w 2005 r., Nagroda na Wojewódzkim Konkursie 
Wypieku Ciast i Chleba w Krotoszycach - 1997. 
Obecnie zespół liczy 11 osób.
Materiał opracowała Wioleta Michalczyk oraz 
mieszkańcy Nowej Wsi Grodziskiej: Franciszka 
Łesyszyn, Stanisław Pisarski, Ireneusz Pisarski, 

Bogusława Suchostawska, Helena i Tadeusz 
Szułkowscy, Olga Kapral, Danuta Pisarska, 

Wiesław Karpowicz, Bogdan Jamróz, Krzysztof 
Bezak, Damian Jurczyk, Alfreda Gruszka, 
Weronika Plucińska, Antoni Dzierżawa i 

Józef Rybka z Pielgrzymki. Szereg informacji 
zaczerpnięto z kroniki wsi prowadzonej przez 

Bronisławę Piterę i Franciszkę Łesyszyn. 
Zdjęcia: ze zbiorów prywatnych mieszkańców
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Miejsce biwakowania grup rekonstrukcyjnych z Sobótki 
i Krotoszyc. W centrum odstawia kubek książę Ponia-
towski. Fot. Magdalena Maruck.

Fot. Cezary Skała

Lipsk, na polu bitwy. Grupa rekonstruktorów z Kroto-
szyc i Sobótki w oczekiwaniu na przyłączenie się do 
działań w bitwie. Fot. Krzysztof Franaszczuk

Wokół obozu krąży wart wołanie 
Ciury w taborach kradziony drób pieką 
Poeta pisze hymn z mapą na kolanie
Cudzoziemski ofi cer szkicuje zasieki*.

Na zaproszenie grup rekonstruktorów z Kroto-
szyc 2 Pułk Piechoty i Artylerii Pieszej Księ-

stwa Warszawskiego i 1 Pułku Strzelców Konnych 
Księstwa Warszawskiego z Sobótki,  pojechałam 
do Lipska, aby uczestniczyć w rekonstrukcji Bi-
twy Narodów. W związku z tym, że mam strój z 
epoki, mogłam jako markietanka być na histo-
rycznym biwaku, a przy okazji wspierać językowo 
kolegów z Sobótki. Biwak został usytuowany w 
Markkleeberg, dzielnicy Lipska, nieopodal miej-
sca, w którym miała się odbyć inscenizacja.
sobota, 19 października 2013

Po przyjeździe na miejsce w piątek późnym 
wieczorem opuszczamy naszą kwaterę tuż po 
siódmej rano – musimy dotrzeć na biwak, który 
znajduje się dokładnie po drugiej stronie mia-
sta. Nie nocujemy tam z resztą grupy z uwagi 
na zimne noce (namioty!). Komunikacja jest 
świetna – tramwaj odjeżdża co kwadrans. Do 
dworca głównego jedzie się około pół godziny. 
Za 18 € można kupić specjalny bilet, nazywany 
od nazwiska Napoleona BonaCard, uprawniający 
do jazdy wszystkimi liniami w granicach miasta 
przez cztery dni, od czwartku do niedzieli – w 
Lipsku bilet na tramwaj kosztuje ponad 3 €, ale 
jest ważny tylko przez godzinę od skasowania. 
Mój mąż, który zamierza zwiedzać Lipsk, kupuje 
sobie BonaCard, dostaje też plan miasta z zazna-
czonymi atrakcjami, po czym się rozstajemy. 

Wraz z moim kolegą Czarkiem Skałą wysiada-
my na dworcu głównym. Widzę wpatrzone w nas 
mnóstwo ciekawych oczu (jesteśmy w strojach hi-
storycznych) i aparaty, zawzięcie nas fotografujące.

Zanim pojedziemy na biwak, zahaczamy o 
plac, nazwany imieniem księcia Józefa Ponia-
towskiego. Znajdujemy tu niewielki pomnik, 
ustawiony w miejscu, gdzie ciało księcia wycią-
gnięto z rzeki Elstery. Polski konsulat honorowy 
i Instytut Polski organizują tam małą uroczystość. 
Kiedy tylko tam docieramy, tłumek ludzi, który 
tam stał, rzuca się na nas z aparatami i polskimi 
okrzykami: „Proszę się nie ruszać! Do zdjęcia!” 
Czarek tłumaczy pochodzenie i wygląd swojego 
munduru, ja tłumaczę, dlaczego mam koszyk. 
Po paru minutach doskonale rozumiem celebry-
tów. Kiedy zainteresowanie i zachwyt zebranych 
nieco maleją, rozpoczyna się krótka ceremonia. 
Przemawia polski minister Jan Stanisław Ciecha-
nowski – kierownik Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, przedstawiciel 
burmistrza Lipska, pod pomnikiem są składane 
wieńce i zapalane znicze, a ksiądz katolicki po 
krótkiej przemowie kończy spotkanie modlitwą. 
Śpiewamy hymn Polski – krótka podniosła chwila 
patriotyzmu polskiego w niemieckim Lipsku. Na 
uroczystości obecna jest Sabine Schorlemer, mi-
nister kultury i sztuki w landzie Saksonia, jest też 
Karel Schwarzenberg, potomek dowódcy armii 
koalicyjnej Karla Philippa Schwarzenberga.

O godzinie jedenastej docieramy na biwak. 

Tutaj rozbił swoje namioty Pierwszy Pułk Strzel-
ców Konnych pod dowództwem księcia Józefa 
Poniatowskiego z Sobótki – w cywilu Bogdana 
Apathy. Dowiadujemy się od sympatycznych 
markietanek, że żołnierze są na manewrach. 
Czarek ciągnie mnie na pole bitwy poza biwa-
kiem, gdzie naszych już nie ma, bo właśnie ma-
szerują z powrotem. Przyłączamy się do jakiegoś 
francuskiego oddziału i okropnie się gubimy, kie-
dy bez mapy zamiast na biwaku nagle lądujemy 
nad jeziorem – no tak, rekonstruktorzy lubią się 
pokazać i wrócić dłuższą drogą… Kiedy po raz 
drugi docieramy na biwak, jesteśmy prawie tak 
zmęczeni, jakbyśmy też byli na manewrach. Na 
szczęście wszystko wynagradza 
nam smakowity bigos, który 
bulgocze w kociołku nad ogni-
skiem. 

Na biwaku w regularnych od-
stępach stoją białe płócienne 
namioty. Przed nimi kręcą się 
żołnierze w przeróżnych mun-
durach. Wszędzie płoną ogni-
ska, w żarze stoją żelazne im-
bryki, w których gotuje się woda 
na herbatę, dym snuje się przez 
piękny park, w którym urządzo-
no biwak. Od czasu do czasu 
przez środek naszego obozu 
maszeruje kolumna żołnierzy. 
Na czele zawsze idzie dobosz 
wybijający rytm. Czasem jest 
jeszcze fl ecista, wygrywający 
marszową melodię. Jako że nie 
znam się na mundurach, zwra-
cam uwagę na osoby ubrane 
po cywilnemu. Ile tu kobiet! W 
końcu w wojsku były też markie-
tanki – sprzedawały żołnierzom 
towary, naprawiały mundury, 
gotowały, a czasem zastępowa-
ły im też… żony. Nie mogę napa-
trzeć się na te suknie, płaszcze, 
czepki, kapelusze, rękawiczki. 
Jakże te stroje ozdabiały kobie-
ty! Robię mnóstwo zdjęć. Mar-
kietanki z Sobótki ciągle częstu-
ją pysznym swojskim ciastem. 
Według broszury z informacja-
mi dla rekonstruktorów gdzieś 
wydają dla nas kartofl ankę z 
serdelkami. Kartofl anka? Po co? Panie z Sobótki 
zadbały, żeby nikt nie chodził głodny! Wymienia-
my się przepisami na ciasta.

Dość leniuchowania. Trzeba spełnić obowią-
zek tłumaczki. Idę z jednym z żołnierzy po proch, 
którego wczoraj nie dostali. Przyłącza się do nas 
rekonstruktor z Warszawy, który też wczoraj nie 
dotarł na przydział. Pani w informacji patrzy na 
nas z rozbawieniem, mówiąc: Die Männer wol-
len bloß peng, peng machen! Schießen, peng, 
peng! (Mężczyźni to tylko by robili pif-paf! Strze-
lać, pif-paf!). Proch otrzymujemy bez problemu, 
koledzy rekonstruktorzy cieszą się, niosąc do 
obozu kilogramowe pojemniki.

Biwak jest otwarty dla publiczności, więc od 
czasu do czasu podchodzą do nas turyści, ro-
bią zdjęcia, próbują odcyfrować polskie napisy 
przed namiotem, pytają o narodowość. W pew-
nym momencie cztery osoby wdają się w dłuższą 
rozmowę z Czarkiem na temat, oczywiście, jego 
munduru. Ja tłumaczę. Rozmówcy pytają, którę-
dy szła armia napoleońska na terenach Śląska. 
Nie mogę powstrzymać szerokiego uśmiechu, 
tłumacząc ich pytanie Czarkowi, bo wiem, jaka 
będzie reakcja. Rzeczywiście, mój kolega się 
rozjaśnia i jak z rękawa zaczyna sypać nazwami 
miast i datami bitew, mówiąc i mówiąc… Po kil-
kunastu minutach turyści, nieco ogłuszeni na-
wałem informacji, odchodzą. My z Czarkiem też 
zbieramy się do tramwaju. Aż szkoda iść, bo o 
siódmej wieczorem zaczyna się tu Bal Narodów, 
zaproszeni są wszyscy rekonstruktorzy. 
niedziela, 20.10.2013

Dzisiaj wstajemy z Czarkiem już za kwadrans 
piąta, bo o ósmej mamy się zameldować na biwa-
ku. Na zewnątrz jeszcze zupełnie ciemno, kiedy 
my wychodzimy już z walizkami na tramwaj – po 
bitwie jedziemy do domu, a bus, którym będzie-
my jechać, parkuje niedaleko biwaku. Jak zabaw-
nie wyglądamy! Nasze walizki nie pasują do ubio-
ru z epoki. Odczuwamy to, kiedy wchodzimy na 
teren biwaku i ściągamy na siebie nieprzychylne 
spojrzenia. A Francuzi, przez których obóz prze-
chodzimy, próbują nas w łamanym niemieckim 
przekonać do zapłacenia myta. Koff er? Bezahlen! 
(Walizka? Płacić!) Po naszej części biwaku kręcą 
się żołnierze w różnym stadium roznegliżowania, 
jeden z nich goli się w zimnej wodzie.

Po skromnej mszy polowej dla Polaków, zor-
ganizowanej w spokojnym zakątku biwaku, ma 
miejsce krótka ceremonia przy tablicy upamięt-
niającej księcia Poniatowskiego. Podczas niej 
Bogdan Apathy, odtwarzający postać księcia i 
Krzysztof Franaszczuk, dowódca grupy rekon-
strukcyjnej z Sobótki, otrzymują od ministra Cie-
chanowskiego odznaczenia państwowe.

Teraz jeszcze tylko apel i można czekać w obo-
zie na wymarsz na pole bitwy. Decyduję się jed-
nak nie brać udziału w walce, chociaż mi to pro-
ponowano – nie mam żadnego doświadczenia i 
nie jestem pewna swojej reakcji na huk i dym. 
O 14.00 wmaszerowujemy na pole bitwy. Kolum-

na naszego wojska z jedną markietanką kieruje 
się na pole bitwy, a ja z trzema innymi szukamy 
miejsca na skraju, z którego mogłybyśmy wszyst-
ko obserwować i malowniczo usiąść. 

Jaki to ogromny obszar! Całe pole ma aż pięć-
dziesiąt hektarów! Dobrze, że jesteśmy po we-
wnętrznej stronie ogrodzenia, bo na zewnątrz 
jest straszna masa ludzi – 30 000 osób. Bilety 
na trybuny kosztowały 40 €, a mimo to wszyst-
kie wyprzedano. Pozostają tylko miejsca stojące, 
każde po 15 € . My musimy usiąść na ziemi, żeby 
im nie zasłaniać. Cała bitwa trwa trzy godziny. 
Od czasu do czasu włącza się komentator, infor-
mując nas na przykład, że Napoleon i cały jego 
sztab są na piechotę, a nie konno, bo niemieckiej 
straży granicznej nie spodobały się dokumen-

Tu pozwolę sobie wymienić nazwiska rodzin: 
Chmielowscy, Ardeli, Stalscy, Kaliciak, Krawiec, 
Mróz, Polańscy, Hołówka, Bury, Zbadyńscy, Ma-
rusiak, Siwak, Hajdun, Kaniak, Głowaccy, Zamir-
scy, Melscy, Gełesz, Andruszczyszyn, Kosiak.
     Według spisu z 1929 roku Wołczuchy za-
mieszkiwało 1076 mieszkańców. Natomiast 
właścicielem ziemskim był dr Henryk Kolisher. 
Kościół rzymsko-katolicki w Włoczuchach istniał 
od końca XIX wieku. Został wybudowany 
z cegły, która z kolei pochodziła z rozbiórki po 
stajniach. Po kilkunastu latach, bo w 1929 roku 
Kościół pod wezwaniem świętego Michała Ar-
chanioła wymagał remontu. Dokładnie dziesięć 
lat później zebrano składki oraz zakupiono teren 

pod budowę nowego kościoła. Niestety 
wrześniowa klęska 1939 roku uniemoż-
liwiła wybudowanie świątyni. Ostatnim 
polskim proboszczem był ksiądz Kazimierz 
Orkusz, który jak tysiące Polaków po zakoń-
czeniu wojny musiał opuścić miejscowość. 
Ksiądz Orkusz wraz z innymi wołczuszanami 
osiedlił się 
w miejscowości Większyce nieopodal Koźla 
Opolskiego. We wspomnieniach byłych 
mieszkańców Wołczuch, ksiądz Orkusz zapi-
sał się jako dobry gospodarz, osoba ciepła i 
życzliwa. Był żarliwym obrońcą wiary kato-
lickiej. Warto dodać, 

że po wojnie nauczał w szkole w Większycach 
nie tylko religii, ale innych przedmiotów, w tym 
także historii (ojciec Marka, ś.p. Leopold Chmie-
lowski był wychowankiem księdza proboszcza). 
Nie trwało to zbyt długo, ponieważ proces stali-
nizacji i walki z Kościołem zrobił swoje. Kolejne 
lata życia ksiądz Orkusz związał ze Strzelcami 
Opolskimi. Kilkakrotnie był w Złotoryi i odwie-
dził swoich dawnych parafi an. 
     Od końca XIX wieku istniała w Wołczuchach 
szkoła powszechna. W roku 1890 została na-
grodzona (obok tysiąca innych placówek)  przez 

ty dziesięciu francuskich koni, specjalnie na tę 
imprezę wypożyczonych. Inscenizację bitwy re-
konstruuje ponad sześć tysięcy osób, ale to i tak 
dziesięć razy mniej niż dwieście lat temu, kiedy 
po obu stronach walczyło 600 000 żołnierzy. Zgi-
nęło sto tysięcy. Łączna liczba rekonstruktorów 
na polu i publiczności to nawet nie połowa ofi ar. 
Wyobrażam sobie całe pole zasłane ich ciałami i 
robi mi się zimno.

Po zakończeniu bitwy Napoleon i Blücher po-
dają sobie ręce. Po tym symbolicznym geście po-
jednania komentator prosi o minutę ciszy ku czci 
wszystkich, którzy w bitwie pod Lipskiem stracili 
życie. Tłum ucicha. Słychać tylko bicie dzwonów 
kościołów Lipska. Przed nami stoją francuscy 
jeźdźcy. Ściągnęli bicorny, widzę ich twarze, po-

ważne i skupione. Kto inny może lepiej sobie wy-
obrazić, jak wygląda śmierć na wojnie? Dobrze, 
że dzieci w Europie widzą wojnę tylko na fi lmach 
i rekonstrukcjach. Niestety, na świecie są jeszcze 
dzieci, które znają ją z autopsji.

Dziękuję grupom rekonstrukcyjnym za za-
proszenie! Był to dla mnie zaszczyt, że mogłam 
uczestniczyć w tak niezwykłym wydarzeniu. Z 
przyjemnością wspomagałam was moim  nie-
mieckim. Do zobaczenia!  

Magdalena Maruck
* fragment wiersza Wspomnienie Jacka Kacz-
marskiego 

Aby znaleźć ciekawe linki w Internecie, wystar-
czy wpisać w wyszukiwarce „bitwa Lipsk 2013”.

     W lipcowe popołudnie umówiłem się na spo-
tkanie z Markiem Chmielowskim. Podobnie jak 
ja, Marek jest miłośnikiem historii, obyczajów 
i kultury kresowej. Marka znam od dziecka, ale 
dopiero kilka miesięcy temu dowiedziałem się o 
jego zainteresowaniach i zamiłowaniach. To był 
jeden z tych powodów, dla którego postanowi-
łem się z nim spotkać i wysłuchać jego kresowej 
opowieści wiążącej się z miejscowością Wołczu-
chy. Powróćmy zatem do przeszłości, na Kresy, 
na Ukrainę, do przedwojennych Wołczuch…
     Miejscowość Wołczuchy przed II wojną 
światową leżała w powiecie gródeckim w wo-
jewództwie lwowskim. Już XV-wieczne źródła 
wymieniają 

tę miejscowość jako własność rodziny Pietrusz-
ko. Wieś była zamieszkiwana przez ludność wy-
znania greko-katolickiego, rzymsko-katolickiego 
oraz mojżeszowego. Warto dodać, że przed 
końcem XIX wieku należała do parafi i Rodatycze 
( ta miejscowość pojawiła się już na łamach 
Echa Złotoryi w innych artykułach dotyczących 
wspomnień kresowych).
      Rodzina Marka wywodzi się właśnie z 
Wołczuch. Obecnie na terenie Złotoryi i w po-
bliskich miejscowościach mieszka kilkanaście 
rodzin pochodzących z tejże miejscowości. 

samego cesarza Franciszka Józefa I. W dwudzie-
stoleciu międzywojennym była to czteroklaso-
wa szkoła. Ostatnimi nauczycielami byli: Pani 
Amalia Zawojska i pan Stanisław Syranecki, który 
był kierownikiem szkoły. Do szkoły uczęszczali 
uczniowie z rodzin polskich, ukraińskich i żydow-
skich. W 1938 roku w miejscowości odsłonięto 
pomnik w hołdzie tym, którzy polegli za walki o 
Lwów w latach 1918-1920. Na pomniku widniał 
napis: Poległym za wolność ojczyzny w latach 
1918-1920 – wdzięczni obywatele Wołczuch.
     W okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego w Wołczuchach były dwa sklepy. Jeden 
należał do rodziny Polańskich, drugi z kolei do 
Związku Kółek Rolniczych. Oprócz tego istniał 
Gminny Dom Noclegowy dla tzw. wędrownych 
żebraków na trasie Lwów-Kraków. Każda rodzina 
wołczuszańska była zobowiązana grafi kiem do 
karmienia wędrowców. Tego typu akcenty nie 
były obce na Kresach II RP, zwłaszcza po 1929 
roku i słynnym krachu na nowojorskiej giełdzie. 
Ludzie za pracą przemieszczali się po Kresach 
Wschodnich, a co za tym idzie, trzeba było ich 
ugościć. W miejscowości znajdowały się warsz-
taty: kołodziejski, szewski, ślusarski, kowalski, 
krawiecki, wyrobów tytoniowych, stolarski, a 
nawet Kółko Rolnicze. Mieszkańcy przedwojen-
nych Wołczuch aktywnie działali w miejscowym 
chórze oraz w ochotniczej straży pożarnej.
 A dla tych, którzy lubili polowania, istniało koło 
łowieckie. 
     Po uroczystej eucharysti i z końcem maja 
1945 roku 
rozpoczęły 
się repatria-
cje Polaków 
na Zachód. 
Wołczuszanie 
musieli na 
zawsze poże-
gnać swoją 
arkadię. Udali 
się na Opolsz-
czyznę, a 
następnie na 
ziemię złoto-
ryjską (Jerz-
manice-Zdrój, 
Pyskowice, 
Wyskok, 
Zagrodno). 
Tak było w 
przypadku 
rodziny 
Marka, która 
zamieszkuje 
nasze miasto 
od 1947 roku. 
Rodziny Arde-
lich, Chmie-
lowskich i Stalskich zajęły gospodarstwo przy 
obecnej ulicy Bolesława Krzywoustego. 
     Któż z nas nie pamięta słynnych wędrówek 
do tego gospodarstwa po mleko od krasuli czy 
sianko na wigilijny stół? I ja tam chadzałem i 
pijałem…mleko ma się rozumieć.

Wysłuchał i opracował 
Tomasz Szymaniak
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Gdy myślę o Premierze Tadeuszu Mazowiec-
kim, widzę pogodnego, dyskretnie uśmiech-

niętego człowieka o przenikliwym, ale życzli-
wym spojrzeniu. Tak jak jawi się na tej fotogra-
fi i, którą wydobyłam z zakamarków wspomnień. 
Nie pamiętam, kto i kiedy wykonał to zdjęcie, 
na którym znalazłam się w towarzystwie Pana 
Premiera wraz z moją koleżanką Urszulą Dać-
ków. Przypuszczam, że to otwarte spotkanie z 
mieszkańcami Złotoryi odbywające się w holu 

ZOK miało miejsce 20 lat temu, ale może któryś 
z czytelników Echa rozwiąże tę zagadkę. 

Jak zapamiętałam Premiera z tego spotkania? 
Zaimponowało mi, że traktował rozmówcę z 
wielkim szacunkiem, odpowiadał na każde, 
nawet niewygodne pytanie, wyjaśniał zawiłe 
zasady budowania społeczeństwa obywatelskie-
go. Kreatywność, umiejętność logicznego kon-
struowania myśli, wewnętrzna siła i wiara w to, 

co się mówi – to najważniejsze cechy dyskursu, 
w którym mogłam uczestniczyć. I jeszcze jedna 
zaleta obcowania z tym człowiekiem, która na 
mnie jako polonistce zrobiła wrażenie, to pięk-
na, poprawna polszczyzna, którą się posługiwał. 

Co mnie zaskoczyło podczas tego spotkania? 
Wizerunek Tadeusza Mazowieckiego kształtowa-
ny przez media był zupełnie odmienny od tego, 
który zapamiętałam z bezpośredniego kontaktu. 
W telewizyjnym  przekazie Premier jawił się jako 
człowiek nieco fl egmatyczny, mówiący w sposób 
spowolniały. W rzeczywistości emanował ener-
gią, która wynikała z niepospolitej inteligencji i 
wewnętrznej siły budzącej zaufanie. 

I jeszcze jeden fakt, który powraca w moich 
wspomnieniach o Tadeuszu Mazowieckim: 

W okresie stanu wojennego ukrywał się on u 
swojej ciotki, mieszkającej w miejscowości Ryki 
na Lubelszczyźnie, z której i ja pochodzę. Fakt 
ten mieszkańcy Ryk ,,odkryli” dopiero wtedy, 
gdy już jako Premier przybył na jej pogrzeb. Ten 
epizod stał się dla mnie okazją do wspomnień i 
odbycia krótkiej rozmowy z Panem Premierem 
podczas obiadu w restauracji Wzorcowa. 

Kończąc, chcę zwrócić uwagę na element 
znajdujący się na zdjęciu, gdyż ma on wymowę 
symboliczną. Na budynku, przy którym stoimy, 
widnieje tablica z napisem: Plac Wolności. 

Dziś , pierwszy Premier Niepodległej Rzeczy-
pospolitej stojący na czele rządu utworzonego 
po wolnych wyborach w 1989 roku, pozostaje już 
tylko we wspomnieniach. Odszedł w dniu swego 
patronalnego święta 28 października 2013 r. 

Wspominała Anna Markiewicz

Po raz trzeci członkowie 
Stowarzyszenia Przyja-

ciół Złotoryi AUREUS MONS 
posprzątali zaniedbane 
groby.  Poprawiliśmy  „grób 
nieznanego żołnierza” w 
Jerzmanicach Zdroju,  który 
w zeszłym roku został przez 
nas naprawiony. Posprząta-
liśmy okolice, dosypaliśmy 
ziemie, ozdobiliśmy mogiłę 
kwiatkami i zapaliliśmy 
znicze, bo jak mówi Michał 
Maciejak - szacunek należy 
się każdemu.

Następnie wraz z wolon-
tariuszami ze Stowarzysze-
nia NASZE RIO udaliśmy się 
na cmentarz komunalny, na 
którym uporządkowaliśmy  
„grób nieznanego polskiego 
żołnierza”. Odmalowaliśmy 

niewidoczne już napisy na grobku „tu leży nie-
znany żołnierz polski”, zapaliliśmy znicze biało-
czerwone, postawiliśmy kwiaty, a na sam koniec 
zawiesiliśmy biało-czerwoną wstęgę. Chciałbym 
podziękować panu Franciszkowi Słabemu, gdyż 
to dzięki niemu grób został uporządkowany. 

W międzyczasie część społeczników udała się 
na cmentarz  żołnierzy radzieckich. Pomnik jak i 
jego okolica została posprzątana, zostały zapalo-
ne znicze oraz ustawione kwiaty.

Na koniec postanowiliśmy zamieść liście oraz 
zapalić znicze na grobie zasłużonego dla miasta 
Leopolda Schmett erlinga. Grób, jak co roku, 
został wysprzątany przez pracowników Muzeum 
Złota. W akcji udział wzięli Michał Maciejak, 
Paweł Zabłotny, Kuba Woźniak, Ola Michalska, 
Agnieszka Ardeli oraz niżej podpisany. Podzięko-
wania za pomoc należą się również Franciszkowi 
Słabemu, Izabeli Drozdowskiej, Janowi Pietrusz-
czakowi, Kajetanowi Kukli, Dorocie i Piotrowi 
Koniecznym, Barbarze Zwierzyńskiej oraz nie-
znanemu darczyńcy. 

Przemysław Markiewicz

Jan Matejko uważał za swoje 
prawdziwe powołanie ma-

larstwo religijne, jednak pod 
wpływem narodowych klęsk 
(przede wszystkim powstania 
styczniowego - 1863 r.) posta-
nowił poświęcić się malarstwu 
historycznemu. Wśród wielu 
jego obrazów i rysunków o te-
matyce religijnej pojawia się 
jedna postać silnie powiązana 
ze Złotoryją - św. Jadwiga Śląska 
(ok. 1180-1243). Księżna była 
żoną Henryka Brodatego i matką 
Henryka Pobożnego. Znana była 
z ascetycznego sposobu życia 
oraz prowadzonej działalności 
dobroczynnej. Św. Jadwiga wie-
lokrotnie odwiedzała kopaczy 
złota na Kopaczu oraz osadników 

z Niemiec, którzy osiedlili się w okolicy Góry św. 
Mikołaja. Przypisuje jej się też założenie złoto-

ryjskiego  klasztoru franciszkanów oraz pierw-
szej szkoły w mieście. 

W powiecie złotoryjskim św. Jadwiga patro-
nuje czterem świątyniom (Złotoryja, Wysocko, 
Prusice, Sokołowiec). Na  obszarze Gminy 
Złotoryja znajdują się trzy źródełka św. Jadwigi 
(Rokitnica, Rzymówka, Jerzmanice-Zdrój) oraz 
pozostałość kaplicy św. Jadwigi na Wzgórzu 
Zamkowym w Rokitnicy. Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Złotoryjskiej wykorzystało związki św. 
Jadwigi ze Złotoryją do zorganizowania i prowa-
dzenia licznych działań dydaktycznych: „Ścieżka 
św. Jadwigi” (od 1998 r.), „Szlak źródlany” (od 
2006 r.), „Szlak czterech świątyń jadwiżańskich” 
(od 2007 r.). Zasługi księżnej zostały też upa-
miętnione w 1997 r. przez nadanie jej imienia 
jednej ze złotoryjskich ulic.

Damian Komada

Klęska legnicka - Od-
rodzenie (1241 r.) 
fragment obrazu z cyklu 
„Dzieje cywilizacji w 
Polsce”, olej na płótnie 
z 1888 r. Nabożeństwo 
żałobne po bitwie z 
Tatarami pod Legnicą. 
Przed ołtarzem w trum-
nach zwłoki Henryka 
Pobożnego - okryte 
złotym płaszczem, 
Wielkiego Mistrza Pop-
pona i Bolesława Mo-
rawskiego, Św. Jadwiga 
Śląska, matka Henryka 
- leży krzyżem, żona 
jego, Anna, z dziećmi 
klęczy pochylona, Kon-
rad mazowiecki, stoi 
oparty o balustradę, „na 
prawo za Konradem, 
jego druh - Żegota 
i górnicy Goldberga” 
(oryginał w Zamku Kró-
lewskim w Warszawie).

Św. Jadwi-
ga, projekt 
witrażu dla 
katedry 
wyszeh-
radzkiej w 
Pradze, rys. 
ołówkiem 
w 1886 r. 
(oryginał w 
Bibliotece 
Narodowej 
w Warsza-
wie).

Św. Jadwiga wśród ubogich, akwarela nama-
lowana na papierze w 1855 r. przez siedemna-
stoletniego J. Matejkę (oryginał w Domu Jana 
Matejki w Krakowie)

Iwona Pawłowska: Skąd pomysł, by szukać 
złotoryjan na obrazach Matejki? 
Damian Komada: Pierwsze materiały odnala-
złem przypadkowo podczas wyszukiwania infor-
macji o polskich uczniach Valentego Trozendor-
fa. Wtedy pojawiły się liczne nazwiska bardzo 
wpływowych ludzi, członków ówczesnych elit 
XVI - wiecznej Rzeczypospolitej, które studiowa-
ły w Złotoryi a potem pełniły najwyższe funkcje 
w państwie i uczestniczyły w wydarzeniach 
namalowanych przez Matejkę. Kolejne ślady 
znalazłem w trakcie gromadzenia i opracowy-
wania źródeł do dziejów Złotoryi. Natomiast 
świadomość, że można te postacie potraktować 
całościowo, jako złotoryjan na obrazach Matejki, 
pojawiła się dopiero po artykule do „Echa Złoto-
ryi” pt. „Wyjście żaków z Krakowa do… Złotoryi 
w 1549 r.” (nr 12 (49), 2009, s. 21). Zamieściłem 
wtedy obraz Matejki (Wyjście żaków z Krakowa, 
mal. 1893 r.) i fragmenty źródeł potwierdzają-
cych, że przynajmniej jeden krakowski żaczek 
dotarł do Złotoryi. Potem powstały też odręczne 
notatki: „Czy złotoryjanie uczestniczyli w podpi-
saniu Unii Lubelskiej z 1569 r.?” Gdzie wykaza-
łem, że obecni byli tam uczniowie gimnazjum w 
Złotoryi, Rafał Leszczyński i Hans Schweinichen 
oraz Książę legnicki - Pan Złotoryi Henryk XI.
To fi nał, a początek?
Na pierwsze ślady zwróciłem uwagę już w latach 
90. XX w. Odnalezionego wtedy Leszczyńskiego 
na „Unii Lubelskiej” i księcia Fryderyka II legnic-
kiego na „Hołdzie Pruskim” potraktowałem jako 
ciekawostkę i nie zdawałem sobie sprawy, że ten 
temat można rozbudować. W sposób świadomy 
i zaplanowany gromadzę materiały o złotoryja-

nach na obrazach Matejki od 2009 r. 
Jak wyglądała praca nad tym opracowaniem?
Zacząłem od biogramów ludzi związanych w ja-
kikolwiek sposób, nawet najdrobniejszy ze Zło-
toryją. Najważniejszych informacji dostarczyły 
opracowania: S. J. Ehrhardt, Presbyterologie des 
Evangelischen Schlesiens, Bd.1-4, Breslau 1780-
89; Herbarz polski K. Niesieckiego..., T. 1-10, 
Lipsk 1839-45; Piastowie. Leksykon biografi czny, 
red. K. Ożóg, S. Szczur, Kraków 1999; Polski 
Słownik Biografi czny, T.1-48, 1935-2012; M i 
A. Michlerowie, Aurimontanie, Goldbergerzy, 
Złotoryjanie, Złotoryja 2011. Gdy w głowie ma 
się już życiorysy „Złotoryjan”, w szczególności 
informację o wydarzeniach, w których uczest-
niczyli, to pozostaje rzecz najprzyjemniejsza 
- analiza dzieł Matejki. Dotarcie do szczegóło-
wych opisów obrazów mistrza Jana nie sprawia 
problemów. Dysponujemy znakomitą literaturą, 
w której opisano wszystkie 318 obrazów Ma-
tejki. Znajdziemy tam opisy scen i postaci, cele 
artystyczne oraz kompletny wykaz literatury. 
Najistotniejszą publikacją w tym zakresie jest 
publikacja: Matejko. Obrazy olejne, Katalog, 
pod red. K. Sroczyńskiej, Warszawa 1993. Ma-
tejko namalował 133 sceny historyczne oraz  
setki portretów rysowanych ołówkiem, jest 
więc spora szansa, że można tam odnaleźć ślady 
złotoryjskie. I tak się stało, zdołano odnaleźć 17 
obrazów, na których występuje ok. 30 powiązań 
ze Złotoryją. 
Pierwszy złotoryjanin to…
Pierwszą postacią odbieraną jako złotoryjanin 
był Henryk Brodaty z „Pocztu królów i książąt 

polskich”. Natomiast pierwszym „złotoryjani-
nem” ukrytym, którego odnalazłem w zbioro-
wej scenie, był  wojewoda Rafał Leszczyński 
na obrazie „Unia Lubelska”. Co prawda potem 
przyszło rozczarowanie, bo okazało się, że Lesz-
czyński nigdy nie uczestniczył w podpisaniu Unii 
Lubelskiej a Matejko namalował go, jako symbol 
łączności Wielkopolski (wtedy zabór pruski) z 
resztą Polski.
Gdy tak opowiadasz, wszystko wydaje się łatwe, 
na pewno jednak napotykałeś na trudności.
Największym wyzwaniem było dotarcie do źródeł 
(listy, mowy, modlitwy, wiersze, dedykacje książ-
kowe, pamiętniki, reprodukcję herbów i pieczęci), 
które potwierdzały odnalezione związki ze Złoto-
ryją oraz następnie ich krytyczne opracowanie.
Będziesz kontynuował poszukiwania?
Pracuję teraz nad nadaniem surowym zapiskom 
postaci nadającej się do publikacji. Chciałbym 
temat zamknąć do końca roku. Wiem, że jeżeli 
teraz się nie zmobilizuję, to zostanie mi teczka 
pełna nieuporządkowanych szpargałów. Wydaje 
się bardzo prawdopodobne, że temat nie został 
wyczerpany i ciągle można jeszcze odnaleźć w 
twórczości Matejki wiele ukrytych związków ze 
Złotoryją. Dalszych analiz wymagają zarówno 
opisane i wydane już dzieła Matejki, jak i zu-
pełnie nieznane rysunki (kilka tysięcy), których 
opublikowanie - pierwszego z trzech tomów 
(700 szt.) - zaplanowało Muzeum Narodowe w 
Krakowie na 2013 r. Gdyby udało się jeszcze coś 
znaleźć, to zawsze będzie można wydać kolejną 
część opracowania.

Iwona Pawłowska
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Niepostrzeżenie minęła pięć-
dziesiąta piąta rocznica odzyskania 
kościoła Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny przez parafi ę katolicką 
w Złotoryi. Stało się to właśnie w 
listopadzie 1958 roku, po trzynastu 
latach dewastacji i ogałacania naj-
większej tutejszej świątyni. Stara-
nia o odzyskanie kościoła w latach 
1947-1948, prowadzone przez ks. 
proboszcza Michała Dunasa (jak 
pisaliśmy na łamach Echa Złotoryi 
w lutym i marcu 2012 r),  nie przy-
niosły rezultatów.

Ksiądz proboszcz Onufry Stankie-
wicz tak pisał w kronice parafi alnej 

o kościele Mariackim w latach 
1948-1958: 

W roku 1948 został oddany 
parafi i Złotoryja, ale tylko na 
pół roku, poczym klucze od 
kościoła zabrała Miejska Rada 
Narodowa. Jej gospodarka 
nie wyszła ku chwale kościoła. 
Zdemontowano dzwony, orga-
ny przepiękne, sławne na cały 
Dolny Śląsk, zostały wywiezione 
i zdeponowane w Warszawie. 
Poniszczone wnętrze kościoła, 
pełne gruzu, śmieci i nieczysto-
ści. Wszystkie szyby w oknach 
wybite, splądrowane piwnice, 
poniszczone piece, dach w 
wielu miejscach przeświecający 
dziurami. Gdy wieje silniejszy 
wiatr, niebezpiecznie wtedy 
przechodzić koło kościoła, bo 
z wieży sypią się na dół kamie-
nie. Ogromne gotyckie okno w 
prezbiterium grozi zawaleniem. 
Parafi a dwukrotnie zwraca 
się w roku 1957 i 1958 do 
Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Złotoryi z prośbą 
o oddanie kościoła N.M.P. dla 
potrzeb parafi i złotoryjskiej, bo 
kościół parafi alny jest za mały i 
na większe uroczystości połowa 

parafi an musi stać na zewnątrz 
kościoła. Prośby nie wysłuchano, 
świątynia dalej niszczeje. Gdy w 
listopadzie 1958 r. zwiedzał świą-
tynię ordynariusz wrocławski ks. 
biskup Bolesław Kominek:  Smutny 
to był widok. Świątynia, sama 
w sobie wspaniała, przedstawia 
przykry obraz. Zda się być składem 
rupieciarni. Ks. Ordynariusz,  prze-
chodząc  po śmieciach sięgających 
kostek, musi sutannę  podkasać.

W ciągu trzynastu lat po wojnie 
wywieziono zabytkowe organy, 
dzwony, tryptyki, krucyfi ks, wiele 

obrazów i rzeźb. Próbowano nawet 
usunąć ołtarz główny, w każdym 
razie zniszczono jeden z jego obra-
zów. Pozbawiono kościół żyrandoli, 
chodników i innych elementów 
wyposażenia ruchomego. Ocalałe 
księgi biblioteki łańcuchowej trafi ły 
do Warszawy. W 1955 r. studenci 
architektury z Wrocławia przepro-
wadzili na potrzeby naukowych 
publikacji inwentaryzację świątyni. 
To wtedy właśnie je-
den z  nich pozował na 
ambonie kościelnej do 
pamiątkowego zdjęcia 
(patrz il.). Na innych 
fotografi ach z lat 50. 
XX w. można zauważyć 
ubytki murów i heł-
mów oraz ogołocone i 
zaśmiecone wnętrze. 

W sierpniu 1957 
roku, w zmienionej 
sytuacji politycznej, 
ks. O. Stankiewicz 
skierował do Kurii 
Arcybiskupiej we Wro-
cławiu pismo, mówiące 
o konieczności zwrotu 
kościoła parafi i kato-
lickiej. W październi-
ku podobną prośbę 
przedłożył Prezydiom 
Miejskiej i Powiatowej 
Rady Narodowej, przy-
wołując fakt, że kościół 
był już po wojnie udo-
stępniony katolikom 
i poczynili oni nakłady na jego 
restaurację. Wskazywał, iż wiele 
spraw rozwiązywanych jest wła-
śnie teraz w imię sprawiedliwości 
społecznej, a obecny stan prowadzi 
niechybnie do ruiny kościoła. Wła-
dze miejskie wydały pozytywną 
opinię i skierowały odpowiednie 
pismo do Wydziału ds. Wyznań 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, 

potwierdzając równocześnie fakty 
podane przez proboszcza. 

W styczniu 1958 roku Prezydium 
PRN zobowiązało się rozwiązać 
problem po otrzymaniu stosow-
nego pisma z Kurii wrocławskiej, 
która w tym samym czasie inter-
weniowała już w WRN. Prośbę 
Kurii poparł w marcu Wojewódzki 
Konserwator Zabytków podkreśla-

jąc, że złotoryjskie władze nie są w 
stanie zagospodarować zabytku. 
Kuria zobowiązała się w czerwcu 
1958 r., że parafi a złotoryjska już 
w tym roku przeprowadzi roboty 
zabezpieczające, a w następnym 
- wykończeniowe. Wówczas Wy-
dział ds. Wyznań WRN zwrócił się 
do swojej jednostki nadrzędnej w 
Warszawie z prośbą o pozytywne 

Tak jest! Nie tylko 
trzeba przeczytać 

te skromną publikację, 
wydaną pod redakcją 
Anny Markiewicz przez 

Gimnazjum przy ul. 
Wilczej. Jak najwięcej 
złotoryjan, nie tylko 
uczniów, winno podążyć 
tropami autorów 
opowieści o różnych 
bliskich sercu rodzinnych 
pamiątkach.  Nie 
mamy najmniejszych 
wątpliwości, że Jagoda 
Jurkiewicz, Hanna 
Skowronek, Dominika 
Golińska, Kalina Leśniak, 
Aleksandra Zmaczyńska, 
Anna Nowakowska, 
Agnieszka Bartkowska, 
Alicja Tyc, Alicja Münzger, 
Agata Jarosz, Aleksandra 
Żarnowska, Filip 
Buczek, Oskar Gawron, 
Krysti an Łasowski, Jakub 
Dzięglowski, Dawid 
Dudek, Oliwer Siebyła, 
Oskar Huczek, Marcin 
Peters, Jonatan Łupkowski 
i Piotr Plasewicz inaczej 
teraz traktują nie tylko 
losy swoich krewnych, ale 
nasze dzieje ojczyste!

 Roman Gorzkowski

W październiku 1910 r. nieznana nam 
bliżej kobieta o imieniu Barbara wy-

słała do Poczdamu widokówkę z fotografi ą 
jednego z okazałych budynków. Widocznie 

już wówczas należał on do najważniejszych 
miejskich obiektów, stojących, przyznajmy, 
także w dość malowniczym otoczeniu. 
Ciekawi nas, czy ktoś z czytelników odpo-

wie na pytania: kiedy został zbu-
dowany (i skąd się o tym najłatwiej 
dowiedzieć), co mieściło się w tym 
budynku przed 1945 r., czy prze-
trwał do naszych czasów, a jeśli tak 
– jak się zmienił i co funkcjonuje 

tam obecnie? Kto dołączy do wielu 
już osób, które w nagrodę otrzy-
mały publikacje TMZZ?

Roman Gorzkowski

załatwienie sprawy. 16 września 
1958 roku centralny Wydział ds. 
Wyznań wyraził zgodę na przekaza-
nie kościoła w zarząd i użytkowanie 
parafi i katolickiej. Według kroniki 
parafi alnej, stosowną interwencję 
podjął także w Radzie Państwa bp 
Bolesław Kominek. 

Przekazanie kościoła nastąpiło 
13 listopada 1958 r. W protokole 

zdawczo-odbiorczym stwierdzo-
no, że kościół jest zdewastowany, 
dzwony zostały zabrane i wywie-
zione, dach nad sklepieniem w 
dwóch miejscach przecieka, szyby i 
witraże w oknach powybijane, stan 
kościoła wymaga remontu. Dodaj-
my od siebie, że w wielu miejscach, 
np. w zakrysti i i zakamarkach wieży 
walały się jeszcze różne księgi i 

dokumenty.
Jeszcze w grudniu 1958 roku 

naprawiono prowizorycznie dachy  
świątyni. Najistotniejsze prace 
renowacyjne trwały właściwie do 
końca 1959 r. Opracowany w lutym 
tegoż roku przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Miro-
sława Przyłęckiego, program prac 
remontowych zalecał np. usunięcie 

pomnika upamiętniającego ofi ary 
I wojny światowej, usytuowanego 
w północnym ramieniu transeptu, 
jak również demontaż wielu, na-
wet najstarszych empor (galerii). 
Według konserwatora wartość 
artystyczną posiadały jedynie 
przedpiersia empor w transepcie 
i dolnego prospektu organowego. 
Dlatego M. Przyłęcki postulował 

zdeponowanie ich w jakimś koście-
le, względnie muzeum. Szczęśliwie 
pomysłu tego nie zrealizowano. 
Wypełniono natomiast ubytki 
murów i tynków, przełożono część 
posadzki, oszklono okna, napra-
wiono instalację elektryczną, 
założono nagłośnienie, wykonano 
dalsze prace na wieżach i dachach. 
Specjalni dekarze z Legnicy z drabi-
nek sznurowych, oraz przy pomocy 
lin, zawieszeni niemal w powietrzu 
łatali dziury w wieży, naprawiali 
jej przypory. Było to niecodzienne 
widowisko. Pełno gapiów obserwo-
wało wprost karkołomne wyczyny 
dekarzy. […]I tym razem parafi anie 
spieszą z pomocą. Ofi ary płyną. 
Zabłysło w kościele N.M.P. świa-
tło elektryczne i jarzeniowe, głos 
kaznodziei z ambony płynie do 
głośników – radiofonizacja kościoła 
ułatwia bardzo pracę duszpasterzy 
miejscowych. Wielką pomoc i zara-
zem talent organizatorski okazuje 
ks. Profesor Norbert Łukaszczyk, 
tutejszy wikary i katecheta. Kościół 
N.M.P. jest jego troską, tu spędza 
każdą chwilę, zagląda frasobliwie 
w każdy kąt kościoła. Pod jego pie-
czą wnętrze kościoła staje się coraz 
piękniejsze i bogatsze – czytamy w 
kronice parafi alnej. 

W najwyższej parti i ołtarza 
pojawił się obraz Matki Boskiej, 
przywieziony przez ks. Stankiewi-
cza z ukraińskiego obecnie Woło-
sowa. Uzupełniono też maswerk 
południowego okna prezbiterium, 
ławki natomiast ustawiono rów-
nolegle do ołtarza. Zamalowano 
niemieckie napisy na emporze 
Hochbergów i ambonie. Przy oka-
zji otworzono po raz pierwszy po 
wojnie studnię wewnątrz kościoła, 
aby czerpać wodę potrzebną do 
remontu. Warto dodać, że konser-
wator zabytków zalecał w 1959 r. 

prace wykopaliskowe w kościele, 
których do dzisiaj jednak nie prze-
prowadzono.

W sierpniu 1959 roku Kuria 
Arcybiskupia Wrocławska nadała 
kościołowi tytuł Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny, o co wniósł 
proboszcz Onufry Stankiewicz. 
Decyzję podpisał sufragan Kurii, 
biskup Andrzej Wronka.

We wrześniu 1959 r. odbył się w 
kościele pierwszy odpust a miesiąc 
później - Misje Święte. I znów frag-
menty kroniki parafi alnej, prowa-
dzonej przez ks. Stankiewicza: 

Ostatnie Misje Św. odprawione 
zostały w roku 1948. Potrzeba 
nowych Misji okazała się wielka. 
Ojcowie Werbiści z Bytomia i Nysy: 
O. Chudoba i O. Lemanowicz  przy-
jeżdżają do Złotoryi na Misje. Misje 
trwają cały tydzień w Kościele 
N.M.P. Mimo niewygód w kościele 
– przeciąg od powybijanych szyb w 
oknach, mimo rozmaitych zasłon w 
rodzaju koców, kartonów, bardzo 
wiernym w czasie nauk misyjnych 
dokucza – świątynia wypełniona 
jest po brzegi. Przez porozbijane 
okna potężnie śpiewane „Wszystkie 
nasze dzienne sprawy” rozpływają 
się na całe miasto. Zabrakło widzów 
w tutejszym kinie, musiano go na 
czas Misji zamknąć. Do Komunii Św. 
przystąpiło w czasie Misji ponad 
11 tysięcy wiernych. Rzewny widok 
przedstawiała świątynia na zakoń-
czenie Misji. Powszechny szloch 
towarzyszył ostatnim słowom misjo-
narzy, żegnających się z wiernymi.

Ukoronowaniem prac było uru-
chomienie ogrzewania, pomalo-
wanie wnętrza w 1961 r. i poświę-
cenie kościoła we wrześniu tego 
samego roku. 

Roman Gorzkowski

Birofi listyka, czyli kolekcjonowa-
nie przedmiotów związanych z 

browarnictwem i piwem, cieszy się 
ogromną popularnością. Nie ma to 
jednak związku z ilością wypijane-
go trunku. Pozwala poznać bogate 
w wielu miejscowościach tradycje 
tego rzemiosła i przemysłu. W 

Złotoryi sięgają one średnio-
wiecza a wielu z nas pamięta jesz-
cze wyburzanie komina i innych 

Tę uroczą fotografi ę wykonał 
kilkadziesiąt lat temu nieznany 

nam fotograf. Pozazdrościć wypada 
nastrojom osób na niej uwiecznio-
nych! Wydaje się jednak, że nie był 
to przypadek, czerpały one radość, 
jak nam wiadomo,  z pewnej jakże 
potrzebnej i zupełnie bezintere-

sownej działalności. Pewną wska-
zówkę znajdzie czytelnik w Echu 
Złotoryi z marca 2009 r. Prosimy 
jednak o szczegóły – okoliczności 
powstania fotografi i, nazwiska 
postaci oraz fotografa.

Roman Gorzkowski

budynków ogromnego browaru, 
znajdującego się pomiędzy ul. A. 
Mickiewicza i Klasztorną. Dzięki 
tzw. porcelankom, czyli elementom 
zamknięć do butelek, możemy 
dowiedzieć się np. że istniał nie 
tylko browar braci  Neumannów 

(założony właśnie w tym miej-
scu przez Oswalda 

w 1868 r.), ale 
wiele innych 
mniejszych 
fabryczek 

i rozlewni. 
Niewiele jed-
nak  wiemy o 
fi rmach Ed-
munda Kruga, 

Brunona Reissa 
czy Georga 

Elsnera. 
Zachęcamy 
do zbierania 

takich pamią-
tek! Czekamy na 

informacje od czytel-
ników – chętnie napisze-

my o powojennych porcelankach! 
Przemysław Markiewicz
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Każdy może zgłosić kandydaturę - należy ją tylko uzasadnić.

Zgłoszenia przyjmowane są na adres redakcji Echa Złotoryi do 15 stycznia 2014.
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 20 marca 2014 r.


